
hSIeaq ul roși
FIWfRT/Rf DIN TOATK ȚAftltt. VNIȚI V4 I

Tipuri noi de mobilă

cărbunilor!prepararea

...1959. Anul cînd In 
rlndul brigăzilor de 
mineri de la mina 
Anlnoasa își înscrie 
numele cea încredin
țată Iul llie Nicolae. 
Primul an la „școala 
mineritului'', colecti
vul de muncă condus 
de acest destoinic șl 
ambițios 

ai lucrului 
l-a absolvit 
tale peste 
Invingînd 
inerente începutului, li-

organizator 
în abataj, 
cu rezul- 
aștcplărl. 
greuiăjlle

th? llie Nicolae. Dar a 
lost șl cea dinții lucra
re îndeplinită In mod 
exemplar, fnlr-un timp 
considerabil mal scurt 
decîl cel planificat, 
brigada a extras cărbu
nele din primele două 
felii aflate in zona de 
loc, a podit cu tablă

producție, dar cu con- an. Minerilor brigăzii 
dlfil mai grele de Iu- le revenea sarcina do 
cru șl unde activitatea a lucra cu maximă ra- 
nu se desfășura la nl- pldltate, de 
velul cerut de zonele • ■ - • -
de producție. Cunoscîn- 
du-l capacitatea, pute
rea de organizare, con
ducerea sectorului a 
încredințai alunei brl-

; chidînd slăbiciunile JKI |B*
| (aspecte de ihdlsclpll-
' nii ca, intirzieri și ab- g
I se/i/c nemotivale, 11
| timpi morii, neîngrifl- 1
* rea sculelor șl moca- ||
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Să asigurăm condiții 
și mai bune pentru

După scurgerea a 11 luni 
din acest an, ca o consecin
ță a strădaniilor depuse în ca
drul celor trei preparații — 
Lupeni, Petrila și Coroești — 
ale Văii Jiului, producția 
netă pe centrală prezintă o 
depășire, față de prevederile 
planului, de peste 55 000 tone, 
din care huila spălată pentru 
cocs indică un spor de 6 329 
tone, iar cea pentru semi
cocs de 6 673 tone. Un re
zultat concludent a fost ob
ținut și la sortimentul huilă 
spălată normal, unde plusul 
înregistrat întrece 56 000 de 
tone.

La acest bilanț meritoriu, 
o contribuție de seamă au a- 
dus preparațiile Lupeni — cu 
depășiri însemnate la sorti
mentele spălat pentru cocs si 
spălat normal — și Petrila
— la sortimentele spălat pen
tru semicocs și triat sortat. 
La unitatea din urmă canti
tatea de brichete realizată 
peste plan însumează 7 413 
tone.

Datorită îmbunătățirii cali
tății cărbunelui brut și creș
terii selectivității instalațiilor 
specifice do preparare, indi
cele de recuperare arată o 
creștere de circa 1 la sută, 
la nivelul centralei. In acest 
sens. se remarcă toate prepa
rațiile în ordine — Coroești, 
Lupeni. Petrila. $i în ce pri
vește calitatea cărbunelui pre
parat, se raportează rezul
tate bune, conținutul de ce
nușă fiind îmbunătățit cu 
0.4 puncte la preparațiile Pe
trila și Lupeni și cu 0.1 punc
te la preparația Coroești. Ce
le mai pronunțate efecte po
zitive. pe această linie, se 
vădesc atît la sortimentul 
spălat pentru semicocs și 
cocs la cele trei preparații
— în primul rind situîndu-se 
Coroeștii —. cit și la sorti
mentul spălat normal. îndeo
sebi la preparația Petrila.

Referitor la acest aspect, 
se cuvine să semnalăm exis
tența unor deficiențe, deloc 
neglijabile, legate de realiza
rea sortimentelor granulome- 
trice, unele dintre ele pre- 
zentînd depășiri sistematice, 
cum ar fi spălatul normal 
0—80 și 10—80 mm la Co
roești, 0—80 mm la Lupeni și 
tO—80 mm la Petrila. Dacă 
in privința conținutului de 
cenușă global cifrele de pînă 
acum satisfac, nu același lu
cru se poate spune la adresa 
conținutului <le umiditate, 
unde sînt consemnate depă
șiri la toate preparațiile. pon
derea mare a'-înd-o sortimen
tele cu grannlație redusă.

Pentru realizarea cum se 
cuvine a sarcinilor de plan 
pe anul 1969 și crearea unei 
platforme durabile preparării 
cărbunilor extrași din «din
eurile bazinului în viitorul 
an și în perspectivă, trebuie 
să se pună în continuare un 
accent deosebit pe solutiona
rea probtome'or rămase în
tr-un stadiu necorespunzăfor.

cum ar fi, pe de o parte, re
ducerea conținutului de umi
ditate și încadrarea în sta
suri și norme interne la toate 
sortimentele, cu precădere la 
preparația Coroești, iar pe de 
altă parte, asigurarea unei 
funcționări cu siguranță mă
rită a instalațiilor și utila
jelor, date fiind condițiile 
mai grele de activitate din 
perioada de iarnă.

La preparații s-au luat mă
suri din vreme în vederea e- 
xecutării în bune condițiuni 
a obiectivelor stabilite în ca
drul planului de pregătiri 
pentru anotimpul friguros. 
Dintre lucrările mai impor
tante executate în acest con
text amintim, la preparația 
Petrila — reparația capitală 
a elevatorului de brut nr. 4. 
a elevatorului pentru cărbu
ne mărunt 3—10 mm. a ele
vatorului dc cărbune uscat 
etc.

La preparația Lupeni s-a 
dat in funcție, la începutul 
lunii curente, un circuit nou 
de f lot are menit să majo
reze capacitatea flotațici cu 
circa 30 la sută.

La preparația Coroești s-a 
insistat mai ales pe creșterea 
siguranței de funcționare a 
instalațiilor. în care sens s-au 
dublat acționările la o mare 
parte dm utilaje, cum sînt 
benzile nr. 176. 202 etc.; s-au 
înlocuit pompele uzate (dc 
exemplu, cea cu nr. 116). cu
pele de la transportoarele 
cuvelor de mediu dens, și al
tele. Pe lîncă lucrările efec
tuate în cadrul planului de 
măsuri pentru pregătirile de 
ia’-»", la Cnropsiî u’-mcază c-> 
pînă la 25 decembrie a. c. să 
intre in exploatare linia a 
3-a de spălare, ceea ce a a 
contribui esențial la crește
rea siguranței în funcționare 
și îmbunătățirea tehnologiei 
de preparare. Zilele acestea 
se manifestă o preocupare 
susținută pentru înlocuirea 
cupelor de la elevatoarele 
rezețajului din linia a II-a. 
a jgheaburilor de alimentare 
și transport de la aceeași li
nie. a axelor uzate la ciururi 
etc. In perioada care a mai 
rămas pînă la sfirșitul anului 
curent și în continuare, se 
impune acordarea unei aten
ții permanente, atît modului 
de exploatare, cit și repara
țiilor curente la toate utilaje
le din flux, dar în special la 
transportoare si centrifuge.

La preparația Luneni se 
necesită înlocuirea urgentă a 
moletei de acționare a funi- 
cularului principal și a plăci
lor benzii metalice din cir
cuitul de recepție a cărbu
nilor de Uricani. în care scop

Dr. ing. Ion CRĂESCU 
inginer șef preparare. 

Centrala cărbunelui Petroșani

Ing. Traian Mt'LLER
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DE LA CABINETUL 
MUNICIPAL DE PARTID

CURSURILE UNIVERSITĂȚII 
SERALE 

DE MARXISM-LENINISM
PENTRU ZILELE DE 15 $l 17 
DECEMBRIE 1969 SE VOR 

DESFĂȘURA DUPĂ 
URMĂTORUL PROGRAM :

In ziua de 15 Xll-a 1969
— Secția economie, anii I 

și III, Cabinetul de partid 
ora 17 :

- Secția 
Liceu ora
- Secția ______  ___ ____

Clubul Centralei cărbunelui 
ora 18 :
- Secția socioloqie anul

I, Liceu ora 17 ;
— Secția estetică anul I, 

Liceu ora 18 ;
— Secția construcții de 

partid anul III, Cabinetul de 
partid ora 17 ;
în ziua de 17 Xll-a 1969

— Secția economie anul
II. Cobinetul de partid, ora 
17 :

— Secția filozofie anul II, 
Clubul Centralei cărbunelui, 
ora 18,

filozofie, anul I, 
18 ;
filozofie anul III,

R u g b i

COMPONENTA ECHIPEI 
FRANCEZE CARE SE VA 
INTÎLNI DUMINICA CU 

SELECȚIONATA ROMÂNIEI

Federajia franceză de rugby 
a deiinitivat ‘ echipa care va 
înlîlni duminică, la Tarbes, 
selecționata României. Iată 
componenta „15“-lui francez : 
Vlllepreux, Bourgarel, Trillo, 
Marot, Bonal, Dehez, Puget, 
Dalbos, Daugan, Viard, Sa
vitsky, Bastiat, Azarete, Be- 
nesis, Iracabal. Ca rezerve au 
fost desemnafi: Dargelez, Las
se r re, Vignaux, Billieres,

_’2 aceasta 
deplnzlnd posibilitatea 
punerii mal devreme 
în exploatare a unor 
noi abataje. Iile Nico
lae șl ortacii săi șl-au 
concentrat eforturile 
asupra realizării unor 
viteze de avansare 
cîl mai mari. Șl au re
ușit acest lucru, oh- 
finind o avansare me
die lunară de 140 ml, 
cu 42 ml superioară ce
lei planificate. Produc
tivitatea muncii reali
zată de brigadă a de
pășit cu 2 tone/post 
sarcina prevăzută, ceea 
ce a avut ca e- 
fect principal extra
gerea, peste plan, a 
3 550 tone de cărbune 
In perioadă 1 aprilie 
— 5 noiembrie, perioa
dă de cînd lucrează din 
nou la abatajul came
ră nr. 14.

Realizările sint su
perioare din toate 
punctele de vedere ce
lor dobindite cu ani in 
urmă la același aba
taj. Dar și mai mari 
și mai valoroase slut 
avantajele ce le aduce 
zonei accelerarea lu
crărilor la abatajul nr. 
14 in acest an. Dacă prin 
accelerarea lucrării'r 
șl asanarea focului cu 
ani în urmă la aba
tajul respectiv s-a cre
ai posibilitatea explo
atării Iară întrerupere 
a abatajelor din tur, 
de astă dală rezultate
le muncii brigăzii nd 
llie Nicolae creează 
premisele punerii in 
exploatare a celui de-al 
treilea abataj ' frontal 
cu susfinere modernă 
în blocul I, stratul '1 
vest, de care colecli-

nlsmelor) de 
brigada și-a 
temeinic —
activitatea pe făgașul 
îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan încă 
din primul an al exis
tentei sale. Au urmat 
la rlnd ani rodnici, 
ani de ascensiune spre 
piscul fruntașilor șl 
al prestigiului, ani In 
care s-a cimentat la 
conducerile sectoarelor 
și a minei încrederea 
în capacitatea lui llie 
Nicolae și a ortacilor 
săi de a duce la bun 
sfîrșil orice sarcină 
încredințată privind 
lucrările miniere in 
subteran. Și, Intr-ade
văr, brigăzii I s-au dat 
în sarcină lucrări in 
subteran deosebit de 
importante și tot al îl 
de dificile, de a căror 
ducere la îndeplinire 
depindea în mare mă
sură realizarea indi
catorilor principali 
planificat! pe sector. 
Iar de fiecare dată 
brigada nu a dezmin
țit încrederea ce i s-a 
acordat.
dlnlr-un șir de fapte, 
ce vin 
acestei afirmații.

...Lucrările l 
asanarea locului 
abatajul nr. 14 
sectorul 1 Aninoasa. 
Prima sarcină dificila 
încredinfală colectivu
lui de muncă condus

ectorul de deschideri și 
pregătiri al E. M. Pa

roșeni, cea mai tînără 
mină a Văii Jiului.

Tot mai multe colective 
din Valea Jiului raportează 
in aceste zile îndeplinirea 
sarcinilor anuale de plan. 
Printre acestea se numără :

în anul ce se apropie le 
sfîrșil I.l.L. ‘ Petroșani și-a lăr
git și diversificat producția cu 
10 noi sortimente la ramurile 
lemn și metalurgică. Preocupa
rea aceasta se vădește cu o 
Insistență accentuată șl în ca
drul pregătirilor ce se fac pen
tru producția noului an. Pînă 
în prezent au fost omologate 
pentru producția anului 1970 
două tipuri noi de mobilă dc 
cameră combinată „Adam"
și „Aurora". -

Totodată, întreprinderea pre
conizează să-și dezvolte mult 
producția anului viitor în ramu
ra metalurgică, prin îmbunătă
țirea gamei sortimentelor la a- 
telierul mecanic Livezeni. Va 
fi lărgit, de asemenea, sorti
mentul de prefabricate din be-

CU PLANUL
ANUAL
ÎNDEPLINIT

„Planul fizic și valoric la 
lucrările miniere și geologice 
pe anul 1969 — ne comunică 
ing. Nicolae Bucur, șeful sec
torului — a fost îndeplinit și 
depășit începînd cu data de 
30 noiembrie a.c.“. La aceeași 
dată sectorul înregistra urmă
toarele plusuri de produc
ție ; 276 metri cubi săpați £ii_ 
transportați, 1,3 milioane lei 
realizări peste planul valo
ric anual al. sectorului. Tot
odată obiectivele noi, prevă
zute a fi puse în funcțiune, 
sînt realizate în proporție de 
peste 140 la sută față de pre
vederile anuale.

Se cuvin, pe măsura fap
telor, din belșug elogii pen
tru brigăzile 
nicii mineri 
loiu, Andrei 
Grigorescu.

conduse de har- 
Constaniin 
Șandor și

Po
lon

deschideriSectorul 
pregătiri al E. M. 
peni, cea mai 

mină a Văii Jiului.

Și
Lu-

mare

„Ieri dimineață, pentru mi
nerii care au intrat în schimb, 
data calendaristică, privind 
producția, era nu 11 XII 1969, 
ci 1 I 1970" — ni se transmite

telclfonic de la Lupeni. 
lizările acestui harnic colec
tiv- dc mineri sint o carte 
dc vizită lăudabilă la adresa 
celor care le-au împlinit. E- 
numeratc in cifre ele sînt: 
100: la sută îndeplinit planul 
antial dc metri liniari, un 
plus dc 4 000 metri cubi și o 
depășire de 2,0 milioane lei 
a planului valoric. Și toate a- 
ccstea. au fost realizate in 
condițiile unei economii la 
prețul de cost de peste 600 000 
lei.

Intre lucrările principale 
realizate de la începutul a- 
nului de către colectivul sîr- 
guincios al sectorului inves
tiții de la mina Lupeni se 
-nfîte.ăra : galeria de legătură 
între irpuțul Carolina și pu
țul Ștefan, orizontul 400; ga
leria dc legătură între pu
țul Ștefan și orizontul 300, spre 
blocul 2—3; galeria direcțio
nală din culcușul stratului 
5, blocul 2, orizontul 400 și 
galeria diagonală din stratul 
3—5, blocul 4, orizontul 440. ’

S-au evidențiat în obține
rea acestor rezultate deose
bite brigăzile conduse de Pe- . 
tru Borbinceac și Nicolae Un- 
gureanu — care au obținut 
viteze de avansare de 144 ml 
(în profil simplu), respectiv, 
53 ml (in profil dublu), ca 
și brigăzile lui Mihai Sandu, 
Mihai Lorincz și Dionisie 
Zoia.

Dintre inginerii sectorului, 
s-au evidențiat Ion Căruntu, 
șef de sector, Dan Iureș și 
Pavel Vitan.

Ion MÂRGINEANU

ce asigură accesul 
între Piața Victori- 
C.F.R. va fi la timp

— în 
mecani- 
curăfat

să funcționeze nor

fie lul-

toate

luate 
lună, 
însă

Feroviarii sînt pregătiți 
de iarnă grea

Acum două zile, la stalia 
C.F.R. din Petroșani, sosea prin 
teleșpichcr comunicarea : „Se
așteaptă zăpezi abundente în 
următoarele zile I Luati ' 
măsurile necesare!".

Măsurile însă fuseseră 
încă de acum peste o 
înainte de 1 noiembrie, 
ca urmare a veștii comunicate, 
șeful stației, ing. Victor Iloiu, 
a perfectat și atenționat întreg 
personalul organizat în echipe 
de intervenție pe . .timpul fri
guros.

Astfel, în cazul că șeful sta
ției — ca urmare a căderii unei 
zăpezi abundente, polei etc. — 
dă alerta, în punctele dinainte 
stabilite din stalia C.F.R., 
„înarmați" cu uneltele necesare 
(lopeti, mături, rașchete etc.), 
membrii echipelor de intervenție 
vor fi prezenți, în maxim 30 
de minute de la anunțare, gata 
să înlăture eventualele neajun
suri provocate de intemperiile 
iernii.

La macazele comandate electro- 
dinamic, central, șapte echipe 
vor asigura funcționarea acelor 
în bune condițiuni, pentru ca si
guranța și continuitatea circu-

lației feroviare să nu 
burată.

La depou, plugurile 
majoritate cu tracțiune 
că proprie — pentru 
zăpada de pe liniile ferate, sînt 
pregătite.

Revizorii de vagoane, au asi
gurate materialele necesare 
(uleiuri) pentru ca frînele va
goanelor “ '
mal.

Pasarela 
călătorilor 
ei și gara 
curățată de zăpadă, pentru ca 
circulația călătorilor să se des
fășoare fără perturbări.

Totodată, tuturor membrilor 
echipelor de intervenție le-au 
fost distribuite — conform nor
melor de protecția muncii 
șube și pîslari.

în birouri și în sălile 
așteptare a călătorilor s-a asi
gurat o- încălzire optimă (s-au 
verificat sobele, s-a aprovizio
nat combustibilul necesar etc.).

într-un cuvînt, iarna 
care se anunță îi va 
gătiți pe feroviarii 
C.F.R. Petroșani.

grea 
găsi pre

stației

P. M.

Colibași, o localitate în plină 
dezvoltare

Colibași, pînă nu de mult 
o modestă așezare rurală, ,<e 
va transforma intr-un modern 
orășel. Aici vor locui 15 030 
de oameni, în mare parte 
muncitori, ingineri și tehni
cieni ai întreprinderilor de 
pe platforma industrială loca
lă, creată în anii construc
ției socialiste. O recentă 
schiță de sistematizare, În
tocmită de arhilecții și pro-

iectanîii pileșteni, prevede ca 
în zona centrală a acestei lo
calități să fie construite 1 000 
de apartamente, în blocuri 
cu 1, 2. 3 și 4 etaje, precum 
și 500 de locuințe individuale, 
în viitorul orășel vor fi, de 
asemenea, construite com
plexe comerciale, unități sa
nitare, o creșă, o școală șl 
baze sportive.

(Agcrpres)

s<
înscris 

statornic

fală citeva

în sprijinul

pend ru 
la 

din

sarcina 
a-șl arăta vredni- 
în aceste ubalale : 
7, 6 șl 4 din slra- 
3. Șl aici, ca șt la 
14, minerii au ac-

asa-

șl armai cu st lipi me
iul ici lucrarea minieră 
în zona propriu-zisă a 
focului, barînd astfel 
coborîrea acestui te
mut dușman' în feliile 
Inferioare. Accelerarea 
lucrărilor în abatajul 
cameră nr. 14 a per
mis, o dală cu
narea locului din acea 
zonă, exploatarea, fără 
întrerupere, a abataje
lor din zona alăturată 
între care se află și 
un abataj frontal — lor 
de muncă cu o mare 
pondere în produci ia 
sectorului.

Aportul adus de bri
gada lui llie Nicolae 
la succesele sectorului 
1 Aninoasa nu s-au o- 
prii însă la lichidarea 
focului de la abatajul 
cameră nr. 14. In ca
drul sectorului exis
tau locuri de muncă 
cu capacități mari de

găzii lui Iile 
dc 
cia 
nr. 
tul 
nr. 
celeral viteza de lucru, 
depășind productivi
tatea muncii planifica
tă în mcdfe cu 1,6 tone 
cărbune pe post șl 
planul de producție cu 
cile 450 tone în me
die pe lună.

...1969. Colectivul bri
găzii minerului llie 
Nicolae aniversează 
zece ani de existentă 
și muncă rodnică. Din 
nou un moment cru
cial în activitatea sa. vu/ 7nnej l-a a mine! 
Brigăzii i se cere iarăși, 
prezenfa și iscusința în 
același abat al cameră 
nr. 14 din zona l-a 
de produejie a minei 
Aninoasa, unde condu
cerea zonei își făcuse 
planuri mari, in acest

Anlnoasa are mare 
trebuinfă pentru înde
plinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1970.
Constantin DANILA 
tehnician, mina Ani- 

rioasa

Mobilizare totală pentru indepli
nirea planului la extracția cărbu
n&lui pe luna decembrie!

De sfirșitul anului ne mai 
despart -numai două decade de 
muncă. Competiția minerilor 
Văii Jiului pentru îndeplinirea, 
sarcinilor de plan la extracția 
cărbunelui se află-in faza- ho- 
tărîtoare, în care rezultatele 
fiecărei zile influențează enorm 
bilanțul realizărilor pe între
gul an. Din acest punct de ve
dere, decada I-a a ultimei luni 
din acest an pare a nu fi de

bun augur. Intr-adevăr, rezul
tatele obținute în cele zece zile 
din decembrie de exploatările 
miniere sint de natură să ri
dice semne mari de întrebare 
în calea unui bilanț scontat 
cit de cit pozitiv pe ultima 
lună, pe întregul an. Iată si
tuația producției pe exploatări 
din prima decadă a lunii de
cembrie și. clasamentul colec
tivelor. în ordinea ...nerealiză- 
rilor :

Exploatarea 
minieră

+ tone față de 
plan

°/o

Vulcan __ 27 190 49,7
Lonea — 24 337 51.4
Uricani — 17 166 48,6
Aninoasa — 14 952 61,4
Petrila — 9 894 73,1
Dîlja — 7 894 61,5
Paroșeni — 4 791 70,8
Lupeni 1 900 96.2
Total pe bazin 108 126 __  64,0

Comparînd aceste rezultate, 
alarmant de scăzute față de 
posibilități, deja dovedite în lu
nile din urmă, se naște între-

barea: ce s-a intîmplat în a- 
ceste zile dc decembrie la mi
nele Văii Jiului ? Pentru că, 
așa cum se vede din situația 
producției mai sus arătate, nici 
o exploatare, dar absolut nici 
una, nu și-a realizat planul de
cadal. Minusul pe Centrală a 
atins o cifră fără precedent în 
acest an — 108 126 tone (într-o 
singură decadă !), campioane cu 
„aportul" lp aceste nerealizări 
situîndu-sc, în ordine, 
Vulcan (— 27 190 tone), 
Lonea (— 24 334 tone), 
Uricani (— 17166 tone), ... 
Aninoasa (— 14 952 tone). Chiar 
și colective ca cele ale minelor 
Lupeni, Paroșeni, și în ultimul 
timp Dîlja, care ne-au obișnuit 
ca decadă de decadă, lună de 
lună să le lăudăm realizările 
bune, obținute au oprit deodată 
„motoarele11 hărniciei.

De ce ?
Pentru a afla răspuns la toa

te aceste întrebări, pentru a 
afla cum trebuie să acționeze 
factorii de răspundere de la 
minele din bazin pentru ieși
rea din impas, ne-am adresat to
varășului Gheorghe Iliescu, di
rector tehnic cu probleme de 
producție la Centrala cărbune
lui.

E. M.
E. M.
E. M.
E. M.

„Cauza principală a rămâne
rilor sub plan, exagerat de 
mari, din decada"I-a a lunii 
decembrie — ne-a relatat in
terlocutorul — este lipsa de 
exploziv. Ei i s-au alăturat di
ficultățile ce se mai întîmpinâ 
la unele exploatări în privința 
efectivelor, asigurării cu va
goane goale a preparațiilor, pre
cum și deficiențele de aprovi
zionare cu piese de schimb ne
cesare reparării utilajelor, ca 
și lipsa unor utilaje. O parte 
din nerealizări sînt justificate 
de aceste cauze, să le zicem o- 
bicctive. Dar totuși la unele ex
ploatări ca. Lonea, Vulcan și 
Uricani, activitatea, realizările 
sînt frînate de cauze subiective, 
de lipsuri organizatorice pro
prii, de o stare de apatie și de 
resemnare a conducerilor teh
nice în fața problemelor mai 
spinoase ce le-a ridicat Ia un 
moment dat producția așten- 
tînd probabil ca lucrurile să 
se îndrepte de la sine. In loc 
să-și îndeplinească cu adevărat 
rolul conducător, să acționeze 
prompt și energic pentru întă
rirea controlului asupra facto
rilor răspunzători de bunul 
mers al procesului de produc
ție din subteran, asupra con
ducerilor zonelor și raioanelor. 
Comitetele de direcție și con
ducerile minelor discută și pa- 
radiscută.. problemele, neajun
surile. No întrebăm și noi pî
nă cînd ? Mai ales în cazul 
minei Vulcan !

Un lucru este cert: la ex
ploatări există posibilități, sîn- 
tem convinși de aceasta, ca fie
care să-și îndeplinească planul 
pe decembrie. Există linie de 
front suficientă pentru aceasta. 
De azi s-a rezolvat și proble
ma explozivului. Rămîne doar 
să fie mobilizate toate forțele 
tehnice și umane la fiecare mi
nă (directoriLde- exploatări s-au 
angajat solemn în acest sens, 
zilele trecute, la ședința de lu
cru de la Centrală) pentru de
pășirea acestui moment de de

I. BĂLAN

> Continuare in pag. a 3-a

3,.., 2,.„ contact. Un 
bubuit puternic, o flacără por
tocalie și racheta pornește 
vertical spre cerul acoperit 
de nori plumburii, Urina lă
sata' de flacăra motoarelor 
brăzdează citeva secunde ce
rul și dispare. Pe o poiană, în 
centrul pădurii, citeva tunuri 
își au gurile îndreptate spre 
nori. La comanda „foc" ele 
încep să tragă într-un „duș
man" urmărit de radioloca
toare... Se știe că grin
dina aduce mari pagube 
ogoarelor și livezilor. In nu
mai 10 sau 20 de minute, 
munca a mii de oameni este 
distrusă aproape în întregime. 
Dar oamenii de știință nu 
s-au împăcat cu gîndul că nu 
s-ar găsi leacul împotriva mi
cilor bobițe de gheață care 
aduc așa de mari pagube și 
au elaborat metode din ce 
în ce mai perfecționate de 
combatere a grindinii. Printre

acestea se' numără și rache
tele și obuzele antigrindină 
realizate de institutul geofizic

' vezi și 'vii.
Cînd pe cer încep să se 

adune norii, radiolocatoarele

IIWINSA
din Nalcik. In prezent, in 
Caucazul de nord și Jn Asia 
centrală sovietică sînt apăra
te împotriva grindinai, prin 
metoda arătată mai sus, 2 mi
lioane hectare de cîmpri, li-

caută printre aceștia locurile 
de concentrare a grindinai. 
Cînd nucleul de grindină este 
descoperit, încep să se audă 
comenzi care aduc în stare de 
pregătire de luptă tunurile și

rampele de lansare a rache
telor speciale. Tirul trebuie 
să fie tot atil de precis ca 
în cazul atacului unor avioa
ne inamice, deoarece este im
portant să nimerești chiar în 
„inima" norului, acolo undo 
se formează bucățelele de 
gheată. Zeci de minute in șir, 
salvele de artilerie și bu
buitul rachetelor care por
nesc spre nori se împletesc 
cu tunetele provocate de 
descărcările electrice natu
rale. Obuzele și rnc1'ofnlo tri
mit în văzduh încărcătura de 
iodură de argint, 
de apă nu se mai 
forma în grindină 
pămînt sub forma 
binefăcătoare.

Semnul de încetare a focu
lui îl dă curcubeul.

picăturile^ 
pot trans- 
și cad pe 
unei ploi

P. BORIS
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CU PIONIERII, ACȚIUNI ATRACTIVE,
BOGATE ÎN CONTINUE SI FORME

Dclașamrnlul de pionieri isi 
<ir skr-'ni.i ac Vivi lat ea pe bfl/a 
unui pn-ijtani ce se întocmește 
trimestrial, după preferințele co- 
ț di'f, dar in aceiași timp fi
nind seama do sarcinile -i 
■S'-pul turației, de . . i.ili- 

potibUitâiii<- detașamentului de 
j> • hciikuH.itUe de virslâ i Ic. 
i<i intiamirca programului, ro
ii. mdameiitul trebuie să con-ul
ii pionierii pentru a le sonda 
I • Irrinjele in legătură cu »< - 
I ilotea lo care vor să parti- 
< ijh*. Dai propunerile nu tro- 
t jk- Inreijislrote mv< unic, ci 
il le va tlllra j><- < rlr mai bune 
în raport tu - opul pe cate-1 
urmărește. In practică se mai 
l’ililncs. programe lipsite de 
Interes activități -atace. De 
obicei -Ini justificat.» în felul 
următor : ..Acestea sint propu
nerile fărulo do pionieri". Dir 
se ignoră faptul â în timpul 
discuțiilor «ti pi-nierii, «orna" 
(lanțul poate, și treimii- să 
le sugereze rinele activități, 
să observe adeziunea *=i accep
tarea elevilor, dm a le-ar plă
cea să le orqAnisă parti
cipe la ele.

La consfătuirea d<- constitui
re a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, tovară- 
-șul Nicolar Ceawșcsru. secretar 
general al CC. al P.C.R., arăta : 
..Activitatea pionierească trebuie 
sâ He interesantă, vie, astfel 
incit copii să participe cu plă
cere și bucurie la toate mani
festările ec 1p sini destinate*.

După o perioadă de cîțiva 
șni de la reorqanizaroa activi
tății pionierești se poate arăta 
eă majoritatea detașamentelor 
de la școlile generale și licee
♦ ii clase I—VIII din Valea Jiu
lui organizează activități cu un 
mare grad de atracti vitale. cu 
un puternic continui educativ, 
fapt ce determina participarea 
în masă atît a pionierilor rit 
și a școlarilor, iar prin modul 
de desfășurare, prin diversifi
care. sint activizați toți membrii 
detașamentului dînd posibilita
tea afirmării fiecărui copil In 
►-•h itatea nreferată. îndeplini-

sareinilnr încredințate le
♦ cecază satisfacții morale și în
credere în puterile lor, le sti- 
mulează preocupările pentru 
o participare mai vie în cadrul 
oruanizaliei, este stimulată ini
țiativa lor, se cultivă atașa
mentul lor pentru orqanizatie. 
Se fnlîlnesc în programe activi
tăți bogate în conținut, educa
tive. intitulate frumos, specific 
universului copilăresc la care 
se referă : ,.O dorință împlinită" 
(primire de noi pionieri): -Ver
suri despre patria iubită* (di
mineață de poezie), -Azi e zi de 
sărbătoare" 'alegerea colectivu
lui de conducere), -De la p3-

FALSĂ ETICĂ CIVICA I
Miercuri, 26 noiembrie, oi a 

14,4'). Autobuzul de pe ruta 
Petroșani —Lupeni este gata 
de plecaie in cursă, din Pia
ța Victoriei.

Printre cei care-și așteptau 
riadul la bilele, se afla și 
o pasageră care finea cu tot 
dinadinsul să pară „doamnă", 
și, prinlr-o pereche de oche
lari turnurii privea cu pre-

ÎNSEMNAU E
slanfu lumea din jur. A soli
citat taxatoarei un bilet pină 
ia Vulcan, după care s-a așe
zai pe unui din iotoJiile co
mode ale autobuzului, lingă 
o let Hă de x reo 9—10 ani cu 
care a înfiripat un dialog fa
miliar. Era și firesc, apar
țineau aceleiași familii. Dinsa 
e mama, iar copila, cu chip 
de păpușă, fiica ei.

Autobuzul își urma traseul 
obișnuit și, intr-un mod la 
fel de obișnuit, în stafia Is
croni, a urcat prin față un 
controlor care a cerul „loaia" 
și și-a văzut in continuare de 
al uțiile profesionale.

Nimic deosebit Dină aici. 
Numai că. uDaufia controlo
rului a dec la" sal un anumit 

^z/z/zz/zzz//zrz///r/z///zz////zz//r/////////////zzz//zz///zzf/z/zzz///z///rz//////z//^

In lucrare sint arătate parii ailarităjile exploatării auto
mobilelor pe timp de iarnă și i* fluența intemperiilor asupra 
diverselor organe ale lor. Se indică măsurile necesare de 
luai in condițiile parcării pe platforme descoperite sau in 
garaje încălzite sau neincălzi .e

Sini trecute in revistă Trasurile de prevenire Ce trebuie 
luate la diferitele instalații ale automobilului (ungere, ră
cire, alimentare, electrică) și la dijeiilele om • < precum 
și întreținerea lor pe lin) pul iernii. Se arată nn i’-ile ce 
trebuie luate pentru a v șura pornirea motorului p a re
duce uzura lui.

Lucrarea se adresca-A șoferilor amatori cit și celor pro
fesioniști.

comanescu s.

CUM ALEGEM APARATUL FOTOGRAFIC
(Colecția ,,Foto-film“ nr. 6)

In lucrare se descriu părțile componente ale aparatului 
fotografic, cit și unele particularități ale sale, analizindu-.se 
comparativ sub țoale aspectele, caracteristicile care condi
ționează alc-gerca aparatului, arătîndu-se avantajele și de
zavantajele.

Cuprins .’ Ce este aparatul fotografic ; Clasificarea apa
ratelor fotografice : Caracteristicile părților componente ale 
aparatului fotografic ; Accesoriile aparatului fotografic ; Dis
pozitive de reglaj și control ; Concluzii.

Cartea se adresează unui cerc larg de cititori interesați 
in achiziționarea celui mai corespunzător aparat fotografic.

(12S pag^ fi lei).

inînt la lună* țsinipo. inane con- 
turs), ..Originea omului" (sim
pozion, Liieul l’etrila), „Nalu- 
îri și-a îmbrăcat veșmint de 
u»n (drumeție), -Drag mi-e 
.mle.nl și jocul" (ionroișl, 
-llocus-potus* (experiențe de 
i’nnuie, Liceul Vulcan). „Pe că
rări îngălbenite" (drumeție la 
K.bana Rusu), „Din istoricul 
diamantului negru" (vizita la 
muzeul mineritului, Școaki ge- 
nt r<dii Im ioni), „Te slăvim pâ
ine socialista (concurs de re
citări, desene și cinlece despre 
patrie, Școala generală nr. 6 
Petroșani). ..Din romoaTa (ol- 
clorului romancM * (audiție mu
zicala, culegere de folclor, co
lecționarea de obiecte pentru 
muzeu) ..Oameni și locuri dragi’ 
(vizită la cras* memoriala a e- 
roinei Ecaterina Tcodoroiu), 
„Județul Hunedoara in circui
tul economiei naționale' (con- 
i urs gen cine știe ciștigă, Școa
la generală m. 5 Petroșani), 
..Copilul pe meridianele lumii", 
-De la peștera la zborul cos
mic* (Școala nr. I Lupeni),

La baza orientării activității 
stau în primul rînd scopurile 
și sarcinile educației comuniste. 
In funcție de acest criteriu se 
organizează manifestări care 
contribuie 1a stimularea preo
cupărilor elevilor pentru învă
țătură, pentru întărirea disci
plinei școlare și formarea de
prinderilor de muncă, acțiuni 
care au drept scop educarea în 
spiritul patriotismului socialist 
al dragostei și devotamentului 
nemărginit față de poporul 
nostru, față de Republica So
cialistă România și. Partidul 
Comunist Român, elevii fiind 
ajutați să cunoască tradițiile 
de luptă ale poporului român, 
al' eroicei noastre clase mun
citoare în frunte cu comuniștii.

Școlile generale nr. 4, 5. 6 
Petroșani. Iscroni, Aninoasa, 
1—4. 5 Vulcan, 4, 5 Lupeni au 
organizat excursii pentru cu
noașterea județului Hunedoara 
si a celor vecine. Vizitele la 
locurile istorice (Castelul hu- 
niazilor. Sarmizegetusa. Cetatea 
si muzeul Deva, Gorunul lui 
Horia. Lupeni — orașul eroice
lor lupte ale minerilor din 
l®'*)) au aiulat pionierii să în- 
teleaoă mai bine că poporul a 
luptat de-a lungul veacurilor 
pentru libertate si dreptate, 
pentru afirmarea ființei sale na
ționale.

Din experiența acumulată se 
poate arăta că în cadrul de
tașamentului se pot organiza 
acțiuni multiple și variate ca, 
expediții pionierești pe urmele 
unor evenimente memorabile din 
istoria patriei și a mișcării de
mocratice și revoluționare din 

ucsorl in conștiința pasagerei 
după care dinsa, loarle dis
cret a strecurat o bancnotă 
de 5 lei în mina fel if ei în- 
demrund-o să-și ia bilet. 
Ascultăloaie, felifa a mers 
la taxatoare, a cumpărat bi
let și l-a prezentat cu ino
centă controlorului, ca și 
cînd nu s-ar fi întîmplat ni
mic deosebit.

Nu știu cum v-afi simfil, 
stimata doamnă, dar călătorul 
de vizavi, șt iii acela cu pă
rul intr-o parte și Umple 
argintii a întors capul de ru
șine, și s-a apucat să-și ștear
gă fruntea de ceva imaginar, 
numai ca să nu fie obligat 
să privească scena. Ne-ați 
pus pe loji din jur înlr-o pe
nibilă încurcătură...

Ne-am gîndit, de exemplu, 
la fizionomia pe care o pre
zentați acasă, atunci cînd vor- 
biți let if ei despre cinste și 
sentimentul dreplălii. La 
ce altceva ne-am fi putut 
gîndi, acolo în autobuz, in 
clipa rușinii ? 

T. KARPATIAN

CĂRȚI NOI ÎN LIBRĂRII

tara noastră, pentru îngrijirea 
monumentelor eroilor patriei, 
vizite Ja întreprinderi, șantiere, 
muzee, copporeflivo agricole de 
pi •ciul Uo. ferine, <«i < memo
riale. excursii și drumeții, in- 
tîlnirl cu tHimcni de silință, 
artă, cultură, cu Irunla.și în 
diferii' sectoare de activitate, 
activiști de partid și de >lal, 
manifestări in aer liber, concur
suri sportive. concursuri de o- 
rimtarc turistică etc

Metodele de lucru cu pionie
rii sint inepuizabile, însă cor 
imaginație și o profundă cunoaș
tere a copilăriei. Scopurile 
acestor activități coincid, în 
esența lor. cu sarcinile instruc
tive si educative ale -colii, cu 
modelarea personalități copii
lor. fapt ce determină cadrele 
didactice să acorde o perma
nentă și susținută atenție di
versificării activităților pionie
rești, în < on linul si formă.

Dum’tru CORNEA, 
ac/zv/s/ la Comitelui municipal 

ai pionierilor

SPRE OSAKA I
Sportivii cehi intenționează să realizeze trei manifes

tări in cadrul Expoziției universale de la Osaka din anul 
1970.

Prima constă dinlr-un raliu automobilistic care se va 
numi Hiroștma. In cadrul lui, trei automobile „Skoda" vor 
pleca din Praga la 1 aprilie 1970, urmînd să ajungă la Hi- 
roșima la 6 august, după ce vor fi parcurs '49396 km. Apoi, 
timp de două luni, cele trei mașini voi- traversa Japonia de 
la u /rd spre sud. Membrii expediției vor realiza du acest 
prilej filme de televiziune și programe radio.

Patru turiști vor porni din Praga urmind să parcurgă 
pe jos sau cu -autostopul* Austria, Iugoslavia, Grecia, Tur
cia, Iran, Afganistan, India, Birmania, Malayezia și Sin
gapore de unde vor porni spre Japonia la bordul unui vapor.

In același timp, Clubul aviatic cehoslovac pregătește 
două baloane care vor transporta poșta intre Osaka și Tokio 
in zilele desfășurării expoziției Scrisorile transportate cu 
baloanele vor purta o ștampilă specială.

„Climatul familial în perioada adolescenței"
Diirclivclc Conqr<ului al 

X-lca ol P.C.R. pr.-ri.f < â . 
,,ln înlioaqn opera de edu <i|ie 
n copiilor, lamilio trebuie orien
tals i ..li . • ■ p. i.i r 
ni școala in acțiunea do kff-
mare a tinerelului, in spiritul 
ideologiei chisel muncilocire, a 
concepției sale despre lume -t 
viață, a țelurilor umaniste ațe 
politicii P.C.R.'. In lumina aces
tor Indicații Liceul industrial 
minier din pgtroșwrd s-a stră
duit permanent s<i atragă pă
rinții in munca nobilii de edu
care. folosind în .irosi scop for
me variate ca : ședințele luna
re ale diriginților cu părinții 
elevilor, audienți- individuale 
sau colective țintdo de dlriginli 
sau dirorlnrul scolii, vizitele la 
domiciliu cir. Cu ocazia ace,stor 
întîlniri an fost sondate amă
nunțit inlcre-ele, doleanțele p2- 
rințilot, răspunzindu-se la în
trebările care ii frămlntnu în 
legăturii cu educația copiilor lot.

Știind că elevii noștri (ado
lescenții) ridică pro!'!, ine difi
cile de orluralie, atît in șroață 
cil si acasă, că ei parcurg, acum 
perioada în caro netnec.o traii- 
zi'ia de la copilărie la vîrsta 
adultă, cînd ar.' l->< procesul 
do căutare a identității. de 
formare a caracterului și do

ȘTIRBULESCV I., 
GEORGESCU C.

Utilizarea contoarelor
electrice de curent 

alternativ 
(„Colecția electricianului")

Lucrarea insistă in mod 
deosebit asupra problemelor 
legate de folosirea contoare
lor electrice, de corecta de
terminare a mărimilor ce sint 
indicate direct sau pot fi de
duse din înregistrările lor. Pe 
lingă descrierea tipurilor de 
contoare intîlnite curent in 
exploatare ca și a celor re
cent introduse, s-au dat indi
cații de detaliu privind ale
gerea celui mai potrivit tip 
de contor, avindu-se in ve
dere at it destinația acestuia, 
cit și caracteristicile instala
ției in cadrul căreia va tre
bui să funcționeze.

Cartea se adresează mun
cit orilor și lehrricienilor care 
lucrează in domeniul montă
rii, exploatării și verificării 
contoarelor electrice și perso
nalului energetic din initre- 
prinderile industriale.

(144 pag.j 4^5 lei).

• a personalității, con
du. crea liceului, împreună ru 
orgnnîzația de partid și comi
tetul de părinți, a organizat, 
duminică 7 «h-cembrie a.c in 
sals teatrului un simjyozjon i u 
tema: lima Iul familial în pe
rioada ndrdvsrcmțm", înmaț de 
un fiiunos ptogram artistic oie
rii de elevii liceului.

SIMPOZION
La do/baterea acestei proble

me și-au dat r'uncursul (râspun- 
. ".I cu multă amabilitate invi- 
I :il ’i) cir. iEJeonera C.hinca. 
procurorul Ion Ba rar, părin(ii 
(iheorghe 1-anr și Bcafterina 
(hntwi, iar dintre diriginti Eleîia 
Simioncscu și Ionel Pădureanu.

Profesorul Ionel Pădureanu, 
care a condus discuțiile a cla
rificat de la bun început noți
unea de „climat familial" pro
cur înd că o atmosferă de căl
dură și inrredore din partea 
părinților influențează însăși 
persan aclitci ten ele-vuluj, relie- 
lind .totodată și nooesilaLea cola
borării familiei cu școala >pen-

Succesul florilor
Puțini sint acei care cunosc 

că și florile reprezintă o mar
fă prețioasă de export. Do e- 
xemplu, initrcprindc»rca bulga
ră ..Bulgarsvet" dxponlă tran
dafiri, garbafe și alte flori :n 
peste 20 de țâri. Exponatokî 
acestei intreprinderi la tîr- 
guri internaționale reputate 
ca cel de la Erfurt, Moscova. 
Viena, Belgrad au -cucerit 23 
de medalii de aur.

Record baionistic
Un locuitor al orașului ca

nadian Lancaster Ohio, a sta
bilit la 24 noiembrie un nou 
record mondial de ascensiune 
in., balon. Cu ajutorul im i 
balon umflai cu ae.r cald <1 
a atins altiludinea do ă C>43 
m. Vechiul record era de 4 '101 
m. Recordul stabilit de Hay
mond Monroe urmt'ază să fie 
verificat și omologat do către 
Comitetul aeronautic interna
țional jaentru a putea fi de
clarat oficial.

Tîp nou 
de locuință

După patru ani de cercetări 
și studii, tinerii arlirtecți cu- 
•bani Hugo d'Arosla și M-'r- 
ce.de.s Alvarez au conceput 
prototipul unei locuințe. Pen
tru construcția acestor case 
sînt folosite materiale lami
nate — din ciment — azbest 
pentru exterior si plăci aglo
merate din trestie de zahăr 
pentru interior. Casa poate fi 
asamblată de 16 oameni. în 
timp de o zi și jumătate 
Linele din secțiuni le casei srnt 
livrate preasamblate. In a- 
samblarca acestui tfp de lo
cuință nn sint folosite nici un 
fel de structuri metalice, așa 
incit greutatea totală a ei nu 
depășește cinci tone.

Aldrin tatăl...
Astronautul Edwin Aldrin 

jr.. cel care alături de Ncil 
Armstrong a realizat visul de 
veacuri al omenirii, primii , 
pași ai omului pe Jiună, arc 
wn precursor in pei-soana ta
tălui său.

Edwin Aldrin sr. a fost pri
mul om care a reușit să lira- j 
verseze Atlanticul la bord"] 
dirijabilului ..Hindenburg'1. 
Colonel de avialae în a’clra- i 
gore. Aldrin tatăl este, de a- ! 
semonea, deținător a unor 
recorduri de viteză pe avioa
ne biplane.

Ambii Aldrin au absolvit 
Institutul de tehnologie al 
Forțelor aeriene din orașul 
Dayton, statul Ohio, institut 
care anul acesta împlinește 50 
de ahi de existență.

OLARIU O.

TAnASESCU l.

CONSTRUCȚII PENTRU FOTOAAIATORȚ
VOL. I

Lucrarea cuprinde, in duuâ volume, datele necesare (de
scriere, mod de lucru, desene de executiv) .pentru ctm.drjtc(ia. 
<ie aparate, dispozitive și aats^orri toloritc In fot:>gi’afierea 
i. laboratorul fotografului amator.

Volumul 1 cuprinde : modul de cousiruoț.ie .o .apuvaVurn 
fotografice, accesorii (exponcnneirul ojjzic, lelrmezrul, tele- 
obiectivuL autodeclanșatoam, dispo-'.:ire p<-ulmu eavruaer'-a 
îndelungată etc.), reflectoare t*lc Jn continuare sint date 
națiuni despre fotoreproducere și mtc-ofidografiei r i ucr.av.-a 
se încheie cu un capitol prinind disfiozrtfnele rpecmle.

Lucrarea se adresează maselor largi de futoamatori pu
țind fi utilizată și de fotografii projeunmiști.

(122 pag., 8 lei).

PIESE ȘI CONSTRUCȚII RADIO. MONTAJE 
SIMPLE DE RADIORECEPTOARE

Cartea conține cele mai elementare noțiuni necesare 
abordării radioconstrucțiilor, alături de cîteva scheme descri
se amănunțit pentru a da posibilitatea diletanților pasionați, 
mai ales tineretului .școlar, de a efectua citeva construdii 
reușite menite să suscite interesul și să ușureze înțelegerea 
fenomenelor mai complicate ale radicAehnicii, -utile chiar 
viitorului specialist.

Sint descrise metode practice de asamblare, fixare a 
pieselor, notații, scheme și tehnologii manuale in construc
ția aparaturii radioeleclronioe. Se insistă în mod deosebit 
pe latura practică, partea teoretică limiiindu-se doar la de
scrierea unor fenomene fizice a căror cunoaștere este ab
solut necesară.

Iru ca ambii tartori să veghe
ze cu simt do riisp’.mdrrc asu
pra ndolosrenliiluL depozitarul 
valorii umane do mime.

Pregătirea viitrmn.hu celâ|ean 
al soi i<*tății noastre, ridică pro- 
hjome serinnie rzne trebuie să 
lir ro/olvatc ni ooa mai tiwire 
alcnțio Cum să acȚionăm pen
tru a integra pe acest odolr-- 

ccnt în soriolalo, pentru -a-d v a- 
lorifioa crptiiludinile, pifteiilc 
r roaloane ? l.a acoaylă .'urtrc'ba- 
rc a dat răspuns lov.;crâșa fpnctfe- 
soară Elena Simionescni, « ane >a 
d(tfni>ns1ral prin exemple -oon- 
orrtle în <o constă rolhl tomili- 
ri în rc’.-ilizirrca aocstxii irnțpco-a- 
liv al zilelor noastre. Ca diri
gintă, principal îndrumător și 
organizator al întregii arijiiilăți 
a elevilor din rtlasa pe oare o 
conduce, vorbitoarea a suf-liniat 
nooesilalc'a asigurării unilății 
ele ceriul< si acțiune a familiei 
si a școlii in munca inslructiv- 
educa'Livă, pror-um si TiiBonnilo 
la căit ■estic expus adolesoenlul 

...... ............................ lin 71^1 ir ’

Panoramic internațional
AKIRA KUROSAWA, Masaki Kovabashi. Kon Ichikawa și 

Kcisuk-c Kinoshila, patru cunoscuți regizori de film japonezi, au 
bolârit să înființeze un studio de filme independent. Pentru înce
put, el vor realiza in comun un film serial.

1A 11 NOLEWIiISRTE .pe «ecranele c-jneimitografelor poloneze a 
fost .proiectat in premieră filmul „Zbyszek", o biografic a acto
rului Zbiegniew Cybulskn, căruia cinematografia acestei țări ii da
torează multe din realizările sale majore.

Pentru turnarea acestui film, regizorul dan -Liaskowski a vizio
nat aproxiunitrv 40 de filme artistice in care a jucat regretatul 
actor -și crtev’a sole de casete cu filme documentare, din care a 
selecționat diferite scene. în vederea obținirii unei imagrni cil -mai 
complete a biografiei eroului, au fost folosite chiar și fotografii 
executate de amatori, care oglindesc • copilăria și tmerCțca ar
tistului.

„SAEK AL CMAHENA" este, titlul primului lungmetraj sirian 
realizat de regizorul iugoslav» Bochco Fotrinetici. Esle vorba de 
intimplârile unul tînăr țăran ajuns la oraș.

UN COMISAR de poliție ferm ș-j aonșliinc-ioș, -acesta este 
rolul lui Yves Montand în noul său film ..Cercul Roșu*, o come
die dramatică unde va apare alături de 'Bcmri'il.

O TTNAR.A este acuzată de asasinarea iwbTtuloi ei, este -su
biectul filmului „Adevărul", reaDizat de Clouzirt și avind ca inter- 
pit'lă principală pe Brigitte Bardot

Scrisoare (le dragoste
„Quick" (Muncheh)’

cind factorii șroal.i-familie nu 
acKumvazi unitar.

Pui iuți! Gbeoifițhe Faui si Fîca- 
lorina Gitrcii și-au exprimat ho- 
lâril ' oliv ingerea «ă acum, după 
i«ni de trtMla în modelarea tră- 
sfit urilor de caia-lcr ale co
piilor h r, nn df^tină încredere 
în aceștia, In fdlrrt în rare ei 
vor acționa si vor răspunde la 
Impei«iliv « le majore ale vieții.

Adoles'cnlo. virsla toniiaHo- 
lor, • ii schimbări fiziologice im
portante, cu rmele mnTnfestăni 
- .ir.icleii'ii. <■, ridică și probl-me 
do natură ic||pnic''-nierliral;ț — 
a rcfatiil Iov. dr. Eleonora 
C.hinea, < arc» a dat și sfaluri 
iililo în 'icca l.i orivință părin- 
|i'k/T aflHli în s.il.î,

Lo întrebarea: ..<tÎnde duoe 
linsa r Irm' fiilui familial fa» -.rn- 
bil f" -n iă<;nians ru multă - m- 
pelon'lă procurorul Ion Baroc, 
care a reliefat unele aspecte 
negative car.r umbresc viața 
unor adoleci-enli din -H -le noas
tre.

C onsiderăm că aoeastă wi- 
tilnirc a avut o eficațptatp deo
sebită alit pentru elevi cîl șl 
(>enlru p.hînii și no propunem 
să realizăm si în Tiltor astfel 
do acțiuni.

Pmf. îx’nrhc HI’RIAN,
1 irpul Industrial Petroșani

A
Sn pană •••
In ziua de 8 decembrie a.c„ 

iu autobuzul de l ricani — 
relroșani, caic a pucat din 
ii naiul oraș minier la ora 
10, s a petrecut un tajit deo- 
-seuit In a>uopicrea stației 
,u-’uțuri , datori la ifigliesuielii 
dm autobuz șj iapiumi că u- 
șiie iui erau baie incluse, ușa 
din spate s-a descuis in plină 
viteză a mașinii .și cetățeanul 
Alexandru V iczure a lust pro
iectat pe caldarim. Șuierul 
i» u iuat imediat. După o 
«drnuuiță apreciabilă a oprii, 
•s-a uxtai .pe geam in urmă, 
apm a plecat mai departe ca 
și cind nimic nu s-ar fi in- 
timpial. Victima a primit a- 
iulor diu partea unor cetă
țeni a Hali -ocazional la lo
cul accidentului. I)upâ o zi 
«k- comă i s-a stabilit diag
nosticul : fiaclură dublă a 
rniinti drepte -și dereglarea 
-temporală a sistemului ner
vos Japta șoferului și a fa- 
xatoar<îi dc pe aceJ autobuz 
dovedește că ei se află în 
pană de cinste și de mnani- 
tak-. Law cine țe pune diag
nosticul ?

•J>e 
urgentă44
Au plănuit ca la miezul 

nopții sâ-i atace, jjj locuin
țele lur -de pe Valea Haleii, 
pe Ghvorghe llărbulescu și 
Valeria Brișcaru. Și au in toc
mit un minuțios plan de bă
taie și au -trecut la -acțiuue 
Primul punct • maltratan a 
celor doi — executai întoc
mai. In timp ce victimele au 
alergat în |rijan?ah* la mili
ția din Vulcan, cei trei hu
ligani au Irecut la punctul 
doi : distrugerea locuințelor, 
încețnnd cu spargerea obiec
telor de prin casă, deterio
rarea ușilor și geamurilor, 
dărîmarca pereților Punctul 
trei nu 4-au mai iofentiiil ei. 
ci organele de mHiți'» 
Vulcan care i-au prins pe hu
liganii Samoilă Gheondie, 
Viorel Munteanu si Matei 
Molnar, toți trei recidivisti.

nu numai că ati fost prinși 
,.de urgență", dar nor fi și 
.Țndecați „de -«rgență" și tot 
„de nrgeBfâ" vor primi și răs
plata faptelor «tmke.

Se eaută 
un lio(

Venise tocmai din Pașcani 
la Lupeni cu ginduri bune : 
să muncească. 1 s-a asigurat 
serviciu, condiții bune de ca
zare. Locuia cu Alexandru 
Șerban în camera -nr. -38 a că- 
înrmilui nr. 9 din Lnpeni. Se 
înțelegeau bine. Cine ar fi 
bănuit că în hainefle lui Mi
hai Pădurariu -se ascunde un 
hoț. Lucnirile s-au lămurit 
repede Intorcindu-se de la 
serviciu Șerban si-a găsit ca
mera «oală. Goală de lot A- 
dică și de haini» și de cote- 
.gul lui. Pădurariu. Pentru a 
nu fi de-1 uitirii. Pădurariu 
lăsase urme de Itxc negii ia- 
hrle. Acum Pădurariu este 
căutat Ku de jdfT'evs? dar vi
ne iarna să i -se Saca și lui 
un rost Să .fie dezbrăcat de 
hainele lui Șeribun șS să i se 
dea alt cile P«- nvăsură. .

Antidotul 
răzbunării

Vră.imășia druir. Xurica 
Petre și Voica Pîrdiu din 
Bărbăteni. dura de mult. Și
canele se țineau lanț. Aurica 
își -făcea fel de fel de pla
nuri de a-t păeuhi pe Voica. 
Și a -găsit umil... mortal • să-i 
utrănească găinile. Așa a și 
procedai A introdus otravă 
în mălaiul cu care a hrănit 
apoi gatinaceele vecinului. 
Cind a 5-enil Voica acasă, a 
constatat cu uimire că găini
lor lui le pierise piuitul. T.c-a 
luat si le-a dus la medicul 
veterinar care, prim buletinul 
de analiză nr. 31 425. a sta
bilit cauza pentru care găi
nile lui Voica mi mai colco- 
dăreau • otrăvire.

Acum. Aurica Putre va tre
tails -să dea socoteală pea.tru 
ptitea aripi de găini rămase 
neoinnestibile Antidotul răz
bunării « va primi un anti
dot acru ca.„ borșul de găi
nă. Păi nu merită ?

Dem. SARARU 
VaL CaANDKAȘ

viitrmn.hu
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necinstea,
indolența

încurajate
de nepăsarea

„nașului"
tutelar

De la Întreprinderea de in
dustrie alimentară Hunedoara
— l>eva am primit, recent 
răspunsul la ancheta noastră 
privind activitatea și uncie 
aspecte critice constatate de 
la Fabrica de produse lactate 
Livezeni publicată in ziarul 
-Steagul roșu" nr. 6 227 din 
2 noiembrie 1969. ..La artico
lul intitulat ABl ZUL. NE
CINSTEA. INDOLENTA ÎN
CURAJATE DE NEPĂSA
REA NAȘULUI TUTELAR
— se scrie în răspunsul în
treprinderii — Vă comunicăm 
că s-au luat pînă în prezent 
următoarele măsuri : 1. Schim
barea din funcția de conducă
tor a tovarășei Maria Popa 
și numirea ei in funcția de 
inginer tehnolog, funcție că
reia i s-au stabilit alribuțiuni

urmele
materialelor

publicate

precise; 2. Desfacerea contrac
tului de muncă maistrului 
Aii Esat și altor salariați. ca
re au dovedit o totală negli
jentă la locurile de muncă, 
neindeplinindu-și atribuțiile 
de serviciu: 3. Reorganizarea 
activității fabricii astfel incit 
să se asigure condiții de rea
lizare a productivității mun
cii planificate: 4. S-au luat 
totodată măsuri de aprovi
zionare corespunzătoare a fa
bricii cu materii prime pen
tru a face fată cerințelor de 
lapte sî produse lactate în 
orașele ce le deservește; 5. 
Cu data de 1 decembrie a. c. 
se introduce paza civilă con
tractuală.

Problemele nu le conside
răm definitiv rezolvate. Mă
surile luate pînă in prezent 
sînt menite să îndrepte o sta
re de fapt, urmind ca. in 
continuare, să ne preocupăm 
îndeaproape de crearea unui 
climat de muncă sănătos în 
cadrul fabricii*.

Așteptăm ca măsurile luate 
de conducerea întreprinderii 

-de industrie alimentară Hu
nedoara — Deva, să contri
buie efectiv la îmbunătăți
rea aprovizionării consuma
torilor din Valea Jiului cu 
produsele Fabricii de produ
se lactate Livezcni — Petro
șani.

Mobilizare totală
pentru îndeplinirea planuiui
• Urmare din pag. 1.

reglare a producției și reinte
grarea activității în ritmul 
normal".

Ne asociem și noi la cele 
relatate de tovarășul Gheorgbe 
Iliescu cu completarea că, in
tr-adevăr, îngrijorătoarea rămî- 
nere sub plan din decada l-a 
nu este rezultatul doar al unor 
cauze obiective cum a fost a- 
mintita lipsă de exploziv. In 
subteran, la aproape toate mi
nele. în zilele decadei l-a s-au 
produs o serie de avarii minie
re și electromecanice care s-au 
soldat cu stagnarea lucrărilor 
în abataje și galerii, cu nicr- 
deri de producție. Amintim în 
acest sens surparea produsă in 
ziua de 1 decembrie la abata
jul cameră nr. 41 din stratul 
3. blocul IV. orizontul 500 din 
cadrul zonei a ll-a a minei 
I-onca. pentru a cărei lichidare 
s-a lucrat 9 orc: căderea pe pu
țul orb nr. 12 do la mina P-- 
trila a două vagonotc pline în 
ziua de 6 decembrie, din care 
cauză extracția cărbunelui pe 
puț a fost oprită, tot 9 orc: a- 
variile electrice repetate do la 
ruina Uricani din zilele do 6 
si 9 decembrie. precum și cea 
de la mina Vulcan din 8 de
cembrie caro :1 afectat putui 
central 7 Noiembrie etc. De
sigur. toate acestea împreună 
cu lipsa de aprovizionare cu

piese do schimb (cînd Va rezol
va o dată această problemă, 
conducerea B.T.A ?), cu lipsa 
do control din partea cadrelor 
tehnico-ingincrcști. cu indisci
plina și tolerarea abaterilor de 
la normele de siguranță, au 
agravat efectul cauzelor obiec
tive de care s-a lovit produc
ția în decada l-a.

Pînă la sfîrșitul ultimei luni 
și a anului 1969. au mai rămas 
doar doua decade. Cum s-ar 
zice, minele Văii Jiului se află 
in ceasul al 12-lea și trebuie 
să se încerce tot ce.e încă po
sibil pentru realizarea planului. 
Este de datoria conducerilor 
exploatărilor miniere do a lua 
toate măsurile pentru a se pu
ne în valoare toate resursele 
existente în această privință. 
Acum, mai mult ca orieînd. se 
cere din partea specialiștilor 
din Centrala cărbunelui să fie 
nelinsiți de la exploatări, acor- 
dind asistența necesară rezol
vării tuturor problemelor teh
nice ce s-ar putea ivi. La rîn- 
dul lor. organizațiile de partid, 
de sindicat și U.T.C, să-și în
cordeze toate forțele pentru 
mobilizarea colectivelor minie
re la realizarea sarcinilor și 
depășirea lor zi de zi. pentru 
recuperarea a cît mai mult din 
producția nerealizată. Sfîrșitul 
anului să găsească minerii Văii 
Jiului cu planul la extracția 
cărbunelui realizat integral și 
cu angajamentele onorate !
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plătește ?
Iu vara acestui an, pe stra

da Jiului din Pelioșani, con- 
sltuclorii au inăllal un cămin 
tare mindru. Aici vor locui 
tinerii neiamiliști care mun
cesc la C.M. Dîlja. Pentru ali
mentarea cu apă a căminului 
au săpat constructorii un șanț 
de circa 200 metri în care 
au montat conducta. Un ca
păt al conductei a fost dus 
pînă în strada \ asilc Ale- 
csandri, unde urma să lie ra
cordat la rețeaua de apă.

— Mai avem un singur hop. 
Săpăm o groapă piuă dăm dc 
conducta principală, se /ace 
racordul și... salutare taică 

zis cei ce au exe-— și-au 
cutat lucrarea.

7Js și făcut. Au săpat o 
groapă adîncă. Urma să pri
mească aprobarea pentru ra
cord și gala.

— Aprobare nu primiți — 
a venit verdictul din partea 
l.G.C.

Așa fiind situația, la 12 
noiembrie constructorii au în
ceput să astupe groapa. Dună 
ce groapa a dispărut s-a re
venit asupra verdictului. Să
păturile au început din nou. 
Se grăbesc oamenii cu lucra
rea ca nu cumva să se tre
zească cu o nouă revenire. 
Cine va plăti însă oalele 
sparte ? (a se cili săpăturile 
suplimentare, că d^ar nu se 
fac degeaba).

D. CRIȘAN
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Răspundem
cititorilor

ANA SAVESKI, VULCAN : Conducerea Șantierului 
T.C.M.M. Petroșani ne comunică că pentru soluționarea re- 
clamațici adresate redacției a depus la asociația de |oc .tari 
Vulcan actele necesare pentru cantitatea de 4 250 kg căr
bune cît reprezintă competința dv. pentru perioada ianua
rie — aprilie 1966 și junie — decembrie 1967.

VASII.E TONTEI, LUPENI • Rcferindu-se la rcclamația 
dv.. conducerea l.G.L. Petroșani ne arată că problema repa
rației acoperișului la Imobilul din str. Cimpoiului nr. 1 a 
fost adusă la cunoștința șefului do sector l.G.L. Lupeni care 
va lua măsurile necesare de executare

I. T. PETROȘANI : Cercetările întreprinse la cabinelnl 
stomatologic Petroșani dovedesc că rcclamația dv. nu este 
întemeiată. Ar fi fost bine să semnați cu numele întreg, să 
ne comunicați și adresa, pentru a putea lua legătura cu dv. 
în scopul lămuririi celor semnalate cu privire la activitatea 
cabinetului de urgențe.

DUMITRU PURICE, PETROȘANI : Diploma dv. de ba
calaureat, reprimită de la Deva, se găsește la conducerea 
Atelierului de zonă C.F.R, Petroșani de unde o puteți ri
dica’ in orice zi de lucru.

ION MUREȘAN și ȘTEFAN ONCU, LUPENI: Scrisoa
rea a fost trimisă pentru cercetare și răspuns Consiliului 
popular al orașului Lupeni care ne informează că nu a pu
tut constata nimic în legătură cu cele arătate de dv.

Problema a rămas în atenția consiliului popular care 
va urinări, in continuare, activitatea cetățeanului în cauză

$... ’.’«W.’.W.VaW.V.NW.'.V.'.W.W.V

In cursul zilei de ieri mercu
rul terihOmetrelor a înregistrat 
o valoare maximă a aerului de 
plus grade, atit la Petroșani 
cît și la Paring. Minima a os
cilat între plus 1 grad și, res
pectiv, minus 2 grade.
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VINERI 12 DECEMBRIE

17,00 Deschiderea emisiunii 
Consultații pentru elevi. 
Matematică clasa n 
XII a. Tema : Polînom 
polinoame

17.30 Fizicii clasa a VHI-a. 
Tema : Efectul chimic al 
curentului electric.

18,00 Mari compozitori, tineri 
interpreți. Emisiune 
pentru școlari.

19.00 Telejurnalul «le '-‘'ară.
19,20 Reflector.
19.30 Mai aveți o întrebare? 

Tema : Enigmele arheo
logiei.

20.30 Filmul artistic : ..Unii 
oameni”.

21,55 Final i Festivalului na
țional <Je teatru.

22.05 Telejurnalul de noaph* 
2225 Cadran. Emisiune «!«• 

actualitate intcrnați<>- 
nală.

Radio
SlMBATÂ 13 DE( EMBRIE

PROGRAMUL I :

5,05—6.G0 Muzica dimineții; 
6.05— 9.30 Muzică și actualități;
9.30 Miorița: 10.30 Din țările 
socialiste; 11,20 Pagini simfo
nie'' de marc popularitate; 
12.15 Cîntă Gică Petrescu;
12.30 Tntîlnirc cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat: 13.00 Radiojurnal: 13.22 
Mic magazin muzical: 14.10 
Caleidoscop muzical: 11,40 Ra
dio publicitate: 15.00 Muzică 
populară; 15.15 S cțiun* din 
operete; 16.00 Padiojuenal:
16.20 Cînlă fon Luci l'.ănă-
țoanu: 16,30 Radio club '"ris-
tic: 17.05 Antena tinoret"li)i;
17.20 Concert, de muzică i.ooi'-
lară: 18,03 Știință, tehnică,
fantezie: 18.30 O melodie pe 
adresa dv.: 19.00 Gazeta radio:
19.30 Săptămina unui melo
man: 20.05 Tableta de seară: 
20.10 Dtn înregistrările Măriei 
Tânase: 20.20 Eminesciana;
20.25 7,ece melodii proferate: 
21.00 Tn jurul globului: 21.30 
Moment poetic: 21.35 Reciialul 
scrii — Anda Călugăream»:

22,00 Radiojurnal. Buletin mc. 
Ixorologie; 22.20 Sport: 22,30 
Muzică «le dans; 0,03—6.00 Es
trada nori urnă.

PROGRAMUL II:

6.00 Program muzical dc di
mineață: 7.00 Radiojurnal: 7 10 
Program muzical de diminea
ță (continuare): 8.10 Tot îna
inte: 0.00 Cîntă Maria Vădu
va: 10.0.5 Antena tineret "’ui; 
10.30 Din melodiile ‘ ân* ’ :-
nil — muzică ușoară: ’ 1 f,0 
Drag mi-r cîntecul si ioni’; 
1’30 Muzică ii'onra românei-"- 
că: 1? 15 Concert de prînz; 
13.00 De la 1 la 5 — emis1-r.n 
de divertisment muzical: 10 
P •dioinrnal: 17 00 Viața mu
zicală a orașului Satu M "-e; 
17.35 P.n'ini de succes în in- 
leroretăi ' orchestrale — muzi
că iisoa^ă- 18.00 Variriăți >■ "- 
ziral'': 18,30 Odă l'mbii ro»'â- 
nc (rol nare): 19.00 Variat ă'î
muzicale — continuare: 19 30 
Bihliolrcă de fyoezAc româ
nească: 1'9,50 Noapte bună, 
copii: 20,00 Conferi simfonie; 
20.53 Buletin de ■ tiri; 20 52 
Scriitori la microfon. Ștefan 
Ijjca: 21,13 Concert simfonie 
— continuare; 22.00 Ritmuri 
tinerești: 23.05 Muzica ro>»4- 
nease.ă azi.

PENTRU URMĂTOARELE 24 

DE ORE : Vremea continuă să 
fie instabilă, cu cerul acoperit 
și vînt slab. Precipitații sub 
formă ;de ploaie și lapoviță. 
Temperatura în scădere.

DUMINICĂ 14 DECEMBRIE

S1MBÂTA 13 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul de la Sara
jevo; Republiea : Angelica .și 
sultanul; LONEA — 7 No
iembrie: Cuțitul în apă: Mi
nerul : Comcdianții, seriile I 
și II: VULCAN : Anna Kare
nina, seriile I și II; LUPENI 
— Cultural : Paria; URICANI 
Dosarul XII: PAROȘEN1 : 
Vremuri minunate la Spessart.

Să asigurăm condiții și mai bune 
pentru prepararea cărbunilor!

A t’rmare din pag. I fiind creat»', esle necesar să

Uzina dc utilai minier Pe
troșani trebuie să accelereze 
ritmul executării și livrării 
către preparație a pieselor de 
schimb de strictă necesitate- 
în lipsa cărora preparatia nu 
poate lua măsurile indicate.

La preparatia Petrila. sta
rea utilajelor este. în general, 
c«»r<*spunzătoare. Eforturile co
lectivului trebuie să fie în
dreptate în direcția reducerii 
conținutului de umiditate și a 
producerii peste plan a 2 000 
de tone brichete. Condițiile

se urmărească, îndeosebi, ex
ploatarea rațională și întreți- 
n«”-.'a adecvată a instalațiilor.

Conchidem că la cele trei 
prrparatii «lin Valea Jiului a 
existat și se evidențiază sî în 
prezent o activiij»t»» intensă 
)M*nlrw asigurarea planului de 
producție. La <»ra actuală se 
poate spune că se află mate
rializată o conjunctură favo
rabilă pentru ca producția ex
ploatărilor miniere să fie re
cepționată integral și opor
tun și să se realizeze toți 
indicatorii tehnologici preco
nizați

Noile blocuri construite la 
Lupeni sini dotule cu 29 as
censoare. Cea mai mare parte 
dintre ele funcționează. Cîle- 
\ a, insă, au lungi perioade 
de repaus. Locatarii de la ul
timul etaj al blocului A 1 
sînt nevoi} i să urce zilnic 
cele 320 de trepte in timp ce 
două lifturi stau defecte de 
multă vreme. In loc să le 
revizuiască, să le dea utili- 
z.area pentru care au fost con
struite și montate, 
comisie de revizie 
plăcute averti7.oare de ielul: 
„Alenlie, liftul este defect' 
sau „Atent ie, liftul e in re
vizie*.

Locatarii cu care s-a stal 
de vorbă despre funcționarea 
lifturilor- din blocurile A7, 
A4, A2. 200 {scara a ll-a) 
și-au exprimat nemulțumirea 
tohjlă fafâ de această situ-

__________________________

așa-zisa 
afișează

afie care nu mai poate dăi
nui.

La atelierul de reparare a 
ascensoarelor, Andrei Si'mio- 
nis, șeful atelierului, a afir
mat cu mina pe inimă că 
doar două lifturi nu funcțio
nează, aflate în revizie, res
tul merg... ceas. Cînd i s-au 
adus dovezi că nu merg cam 
multe a început să motiveze 
că duc lipsă de ulei 413, be- 
cule/e de 12 volfi, butoane de 
comandă, dulii, sîrmă, tran
sformatoare de rezervă ele. 
Nu putea spune așa ceva din 
capul locului ? Cui ajută ten
dința de acoperire a 
lipsuri ? frt orice caz, 
I.G.L., nici locatarilor.

O altă cauză a „staționării' 
îndelungate a unor lifturi o 
constituie, pe Ungă aprovizi
onarea defectuoasă cu mate
riale și piese de schimb, sla-

unor 
nici

ba calificare a unor liftieri, 
dezinteresul lor în serviciu. 
Unii dintre acești meseriași 
au lost găsi fi slînd în ateli
ere la discuții, la audiții mu
zicale, în timp ce lifturile nu 
iunejionau. Cum s-ar zice, nu 
iunefionau nici lifturile nici 
liftierii. Nu-i mai pufin ade
vărat că sînt și unii locatari 
care în loc să protejeze nitu
rile, favorizează defectarea 
lor, transportă mobilă, mașini 
grele de uz casnic, moloz 
rezultat de la reparațiile din 
apartamente, iar multi copii 
le iau drept instrumente de 
joacă.

Iată dar ce greutăți ridică 
unele lifturi, greutăți pe care 
le pol evita deopotrivă lifti
erii, locatarii și conducerea 
l.G.L.

P. B.

Pe marginea ședinței de analiză a clubului sportiv Știința Petroșani
La Institutul de mine din Pe

troșani a avut Ioc ședința de 
analiză a activității desfășura
te de Consiliul clubului sportiv 
Știința. Asistentul Gheorgbe 
Irimie, secretarul clubului, a 
prezentat darea de seamă asu
pra întregii activități sportive 
desfășurate la Institutul de mi
ne din Petroșani pe anul 
care a inclus încheierea 
pionatelor rcpublictine pe 
sportiv 1968- 1969 si 
campionatelor 1969 1970. 
s-a semnalat că față de 
trecuți stilul de muncă al bi
roului clubului sportiv a mar
cat o îmbunătățire, activitatea 
sportivă de performr'mță s-a în
scris pe linia aceleiași îmbună
tățiri doar in prima parte a 
anului și a scăzut inexplicabil 
în partea a doua, adică în tu
rul campionatelor republicane 
în curs de desfășurare. La acti
vitatea desfășurată de biroul 
clubului sportiv Știința, o con- 
Ir'.hntie importanta și-au adus-o 
cnr>f. univ 
lector uni' 
Ieri or i
lector 
aMstenl 
Din 
stil ut ului de mine, 
sînt antrenați în 
sportivă organizată, 
cei 151 de sportivi 
ză în cadrul

1969, 
cani
onul 
turul 
Deși 
anii
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Nicolae TorV-ririu, 
Septîmîu Krausz, 

univ. Anghel Stoîchîfoiu, 
univ. Teodor Szilagyi, 

l univ. Gheorgbe Irimie. 
coi 982 dc studenți ai In

ii la sulă 
activitatea 
iar dintre 

re artivea- 
lubului, 3 sînt 

maeștri ai sportului, 1 candidat 
do maestru. 22 ru categoria I 
de clasificare, 71 cu categoria 
a ll-a, 44 cu categoria a Ill-a 
si 10 neclasi ficați. Activitatea 
clubului sportiv a fost orien
tată în principal spre cele două 
secții de nr-rformantă nominali
zate în olanul dc măsuri al 
Ministerului Învățămîntului — 
niqbi divizia A și gimnastică 
— dar nu au fost neglijate nici 
celelalte discipline spoTtive ca : 
baschet, handbal, ruobi divizia 
B. volei, fotbal, lupte, șah- 
Echipa cu roa mai marc tradi
ție în I.M.P. și <~u cele mai 
bune rezultate pe plan național 
a fost șl continuă să rămînă 
cea de rugbi de divizia A că-

reia i s-a acordat și mai multă 
alenlie, mai bune condiții de 
pregătire. Dar dacă in tuiul 
< ampionatului divizionar recent 
încheiat formația de rugbi Ști
ința Petroșani a avut o compor
tare demnă de valoarea compo
nent! lor săi, ea a terminal cam
pionatul numai pe locul 7 care, 
pe drept cuvint, nemulțumește. 
Este adevărat că în acest an 
echipa de rugbi Știința Petroșani 
a dai loturilor naționale cel 
mai mare număr de jucători și 
anume pe Dinu, 
Rusu, Sabău, Pop, 
dintre care, la ora actuală fi
gurează în prima reprezentativă 
a tării Dinu și Marinescu. Sabău 
sî Pop fiind transferați, după 
absolvirea institutului, Ia forma
ția Rapid București. Celelalte 
formații care activează in cadrul 
duhului sportiv Știința Petro
șani, cu excepția echipei de
handbal, sini situate pe locuri 
mai puțin decît modeste la
sfîrșitul turului campionatului 
in curs de desfășurare. Astfel, 
echipa de baschet ocupă locul 
7 după etapa a VlI-a, rea de 
volej — Jocul 11 după elapa 
a VIIl-a, cea de rugbi B — lo
cul 8, iar divizionara C de fot
bal — locul 10. Handbaliștii 
s-au situat pe un loc onorabil 
— 111 — la sfîrșitul turului 
campionatului.

lală așadar că allt ruqbistii 
cit și voleibaliștii, baschetba- 
liștii și fotbaliștii au cunoscut 
în ultima vreme un regres sub
stantial in activitate. Există 
desigur și unele cauze obiecti
ve, cum ar fi plecarea din for-

Marinescu, 
Bărgăunaș,

mâții a unor jucători de bază, 
dar se pare că a scăzut și in
teresul tinerilor pentru sportul 
de performantă. O activitate 
modestă au înregistrat de ase
menea, în acest an secțiile de 
lupte, șah și gimnastică.

Cei care au luai cu vinIul pe 
marginea dării de seamă pre
zentate au subliniat slaba acti
vitate și rezultatele sub posi
bilități înregistrate în ultima 
vreine de sportivii ce activează 
în cadrul I.M.P., au arătat mo
tivele subiective și obiective 
ale acestei stări de lucruri, au 
făcut unele propuneri concrete 
pentru ca sportul de performan
ță din cadrul I.M.P. să se ridi
ce la valoarea de care este 
rapabil. Tovarășul Nicolae To- 
dericiu a insistat asupra păs
trării echipamentului sportiv, 
asupra pregătirii cu mai multă 
grijă a sportivilor pentru pro
fesia de viitor, a propus ca din 
cadrul institutului cineva să se 
ocupe in mod special de spor
tivi pentru ca aceștia să obțină 
rezultate bune la apropiata se
siune de examene. Alti vorbi
tori. între care Vasile Rusu. Ni
colae Barabas, Teodor Szilagyi, 
Eronim Ceacu, au insistat asu
pra asigurării cu echipament 
sportiv coresounzător, s-au re
ferit la starea do disciplină care 
nu este întotdeauna < en mai 
bună printre sportivi, au consi
derat că trebuie acordată mai 
multă atenție din partea birou
lui Clubului sportiv Știinfa si 
a conducerii institutului preqă- 
lirii de specialitate a studenți
lor care practică sportul, în me-

seriile cărora li s-au dedicat.
Luind cuvîntul, tovarășul Lu

cian Vasilescu, inspector ge
neral în Ministerul Invățămîn- 
tului a apreciat în cuvinte calde 
activitatea sportivă din cadrul g 
Institutului de mine din Petro- Ș 
șani, a adus elogii sportivilor 
și celor care se preocupă de g 
pregătirea lor, pentru rezultate- $ 
le înregistrate, a subliniat spri- 
jinul pe care îl primesc sportivii Ș 
din partea conducerii institutului § 
și a Ministerului Invățămîntului § 
și pe care îl vor primi .și în con- 
linuare. Tovarășul Lucian Vasi- Ș 
lescu a considerat că toți fac- § 
torii vor Irebui să contribuie $ 
mai mult la îmbinarea armoni- t; 
oasă a activității sportive cu Ș 
cea profesională. Ș

Cuvinte de apreciere la a- $ 
dresa sportivilor și antrenori- Ș 
lor a avut cu unele rezerve, și »; 
tovarășul conf. univ. dr. ing. Ș 
Popa Aron, rectorul Institutu- Ș 
lui de mine. Vorbitorul a pro- $ 
mis și pe mai departe tot spri- g 
jinul sportivilor pentru obține- 
rea unor rezultate onorabile pe Ș 
terenurile de sport, pentru ob- § 
tinerea unor rezultate la fel de S 
onorabile in amfiteatre pentru Ș 
ca ei să aplice cu succes mîine Ș 
în producție ceea ce au învățat $ 
azi pe băncile institutului.

Așadar, activitatea sportivă 
de la Institutul de mine din 
Petroșani a avut in acest an 
două aspecte diferite: aproape 
foarte bună in prima parte a 
anului, sub așteptări in ultima Ș 
perioadă. Există, deci, mult loc § 
pentru mai bine. Acest loc va Ș 
fi completat prin pasiune și Ș 
voință din partea sportivilor Ș 
deopotrivă pentru sport și pen- 
tru profesiunea aleasă, g

IDumitru GHEONEA

s

8,45 Deschiderea emisiunii i 
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar.

10.15 Ora satului.
11,05 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Pauză.
12.35 Emisiune’ în b iiiv. ma

ghiară.
16.30 Realitatea ilustrată. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19.45 Desene animate.
20,00 ,.Hora staccato" (inter- 

viziune).
20.30 Film artistic ..Anna Ka

renina* (partea a ll-a).
21.35 Festivalul național dc 

teatru — faza finală.
21.45 „Calendar muzical".
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telesport.
22,50; Parada vedetelor. Cliff 

Jlichard.

LUNI 15 DECEMBRIE

18,00 Consultații tehnice.
18.15 Confruntări. Emisiune 

pentru tineret.
18,50 O interpretă îndrăgită a 

cîntccului popular: Ma
ria Butaciu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Cîntă orchestra condusă 

de Ion Cristinoiu.
19.30 Letopiseț „Las vouă 

.moștenire...11 150 de ani 
de teatru românesc la 
București.

20.00 Reflector.
20.10 Anunțuri — Publicitate.
20.15 Roman foileton. Bîlcinl 

deșertăciunilor, (episodul 
II).

21,00 Steaua fără nume. Emi- 
siune-concurs de muzjcă 
ușoară.

22.00 Agenda politică.
22.10 Telejurnalul de noapte.

Săptămîna 
viitoare 

la televiziune
22.30 Scena — emisiune de 

actualitate și critică 
teatrală.

23,00 închiderea emisiunii.

MARTI 16 DECEMBRIE

13,00 Lumea copiilor prezintă: 
Universal-șotron...

18.30 Gimnastica : Cupa iDler- 
viziunii. Transmisiune de 
ia Berlin.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune 

pentru conducătorii aulp.
19.30 Atomul — această ne

cunoscută Emisiune de 
știință.

20,00 Reflector.
20,10 Film artistic. Testamen

tul unui Pașă.
21,40 Arte frumoase. Prin 

expoziții.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Actualități literare.
22,45 Ritm. Muzică ușoară.
23,05 închiderea emisiunii.

MÎFRCURI 17 DECEMBRIE

13,00 Liceenii ..Note" despre 
note (II).

18.30 Nuntă la romani.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Intcrpreți de muzică u- 

șoară.

s 19,35 Anchetă socială.
20.15 Tele-cinemateca. De par

tea cealaltă a Pădurii.
22.00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Festivalul national de 

teatru. — faza finală.
22.35 Salonul literar al tele

viziunii.
23.15 Închiderea emisiunii.

JOI 18 DECEMBRIE

17,30 Emisiune in limba ma
ghiară.

13,00 Pauză.
18,05 Film serial. Aventură în 

munți. Bănuiala. O pro
ducție a studiourilor din 
R.D.G.

13.35 Mult e dulce și frumoa
să. Emisiune de limbă și 
literatură română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea economică.
19.35 Reflector.
19,45 Seară de teatru. „Kean" 

de Jean Paul Sartre du
pă Alexandre Dumas.

22.15 Telejurnalul de noapte.
22.35 Anunțuri — publicitate.
22.40 Avanpremiera.
23.00 Dansează Alexa Mazin- 

cescu.
23,10 închiderea emisiunii.

VINERI 19 DECEMBRIE

17,00 Consultații la limba ro
mână (clasa a VllI-a).

17.30 Consultații la chimie 
(clamele Vlll-X).

18,00 Lumea copiilor. „Peripe
țiile lui Guignol și ale 
fiului sau Guignoiet".

13.30 Noi cote la Porțile de 
Fier. Reportaj filmat.

18,55 Anunțuri — publiciiale.
19,00 Țelejurnalul de scară.
19.20 Reflector.
19.30 Mai aveți o întrebare? 

— Emi-iune de cultură 
științifică.

20.30 Film artistic. Bomba de 
la 10 și 10.

21,45 Melodiile suptaininii. 
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Cadran, — Emisiune de 

actualitate iBternaționaiă,
22,50 Seară de balet Memento 

de Gustav Mahler.
23,15 închiderea emisiunii.

S1MB-T4 20 DECEMBRIE

17,00 Emisiune în limba ger
mană.

13.00 Pauză.
18.05 Bună seara, fete 1 Bună i 

seara, băieți ! Emisiune 
pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară. :
19.20 Desene animale.
19.30 Reflector. Retrospectivă !

săptămînală.

— Telesport.
23,00 „încă una și mai stăm*.

19.45 Teie-enciclopedia.
20.35 M icro-avanpremieră.
20,45 O oră cu Alfred

Hitchcot k.
21,35 „Spărgătorii de nuci"

balet de P. 1. Ceaikov-
schi.

22,35 Tc’f'iurnalul de noapte

— Cîntece de petrecere.
23,30 închiderea emisiunii.

Centrala cărbunelui Petroșani 
Exploatarea pentru 

deschideri de mine noi 
cu sediul în Petroșani, 

cartierul Aeroport, 

angajează urgent fochiști 
autorizați de I.S.E.CJ.R. 
pentru cazane cu presiune 

de 3 atmosfere.
Informații la biroul personal al 

expioatării.

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

PETROȘANI 
Angajeazd urgent 

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

Condiții : să 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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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ_ _ _ _ _ _ _
O.IV'.I'.
Adunarea Generală a adoptat 
o rezoluție privind situația 

retugiatilor palestinieni
NEW YORK 11 (Agerpres). — 

Adunarea Generala a O.N.U. a 
adoptat un proiect de rezoluție 
cu privire la situația refugiați- 
lor palestinieni aflati în terito
riile ocupate. Rezoluția subli
niază „drepturile inalienabile 
ale poporului palestinian" si 
cere „Consiliului de Securitate 
să ia măsuri eficace, în con
cordantă cu prevederile Cartel 
O.N.U., pentru punerea în a- 
plicare a rezoluțiilor Națiunilor 
Unite în această problemă".

Adunarea Generală a adoptat

încă două rezoluții referitoare 
la situația retugiatilor palesti
nieni. Una dintre ele cere tu
turor statelor membre ale 
O.N.U. să-si sporească contri
buția la operațiunile Oficiului 
do ajutor și lucrări O.N.U. pen
tru refugiații palestinieni în 
Orientul Apropiat, iar cea de-a 
doua, propusă de Statele Unite, 
exprimă regretul că nu au fost 
aplicate rezoluțiile O.N.U. în a- 
ceastă problemă privind repa
trierea sau acordarea de com
pensații refugiaților.

în Comitetul politic
NEW YORK 11 (Agerpres). — Comitetul politic al Adu

nării Generale a adoptat cu 58 de voturi, 3 contra și 35 de 
abțineri o rezoluție privind armele chimice și bacteriologice.

Incidentele 
din Orientul 

Apropiat
AMMAN 11 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt militar 
de la Amman a anunțat că ar
tileria grea isracliană a bom
bardat miercuri noaptea orașul 
Irbid, situat în partea de nord 
a Iordaniei. El a precizat că 
bateriile iordanienc au ripos
tat, duelul de artilerie prelun- 
gindu-se aproape o oră.

O
TEL AVIV 11 (Agerpres). — 

Postul de radio israelian — ci
tat de agenția France Piesso 
— o comunicat că artileria ior
daniană si cea irakiană aflată 
pe teritoriul iordanian au bom
bardat miercuri noaptea localită
țile israeliene Tel Katzir șl 
I-laon, din valea Iordanului. 
Postul de radio a precizat că 
artileria israeliană a ripostat.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Delegația militară română, con
dusă do ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion 
Ioniță, care la invitația minis
trului apărării, mareșalul Uniu
nii Sovietice, A. A. Grcciko, se 
află in vizită oficială în 
U.R.S.S., a fost primită joi de 
A. Liașko, președintele' Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene. Intre A. Liaș
ko .și general-colonel Ion lo- 
niță a avut loc o convorbire 
caldă, tovărășească.

Delegația română a vizitat a- 
poi școala militară superioară 
de ingineri de artilerie. Coman
dantul școlii, general-maior 
E. M. Kraskevici. a prezentat 
oaspeților baza materială și de 
învățămînt.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a părăsit garnizoana

militară Kiev. La aeroportul 
Borispol a fost condusă de ge- 
ncral-locotenent G. I. Șalmanov, 
comandantul regiunii militare 
Kiev, de generali și ofițeri su
periori sovietici.

Seara, delegația militară ro
mână a sosit la Leningrad. La 
aeroport a fost întîmpinată de 
general-colonel I. E. Savrov, co
mandantul regiunii militare, a- 
miralul I. I. Baikov, comandan
tul bazei maritime militare Lc- 
ningrad, de generali, amirali și 
ofițeri superiori din garnizoanei 
Leningrad.

Ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță. și co
mandantul regiunii militare, 
I. E. Savrov, au trecut în re
vistă garda de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
U.R.SS.

Concentrări

<lc trupe

în sudul

Senegalului

sudul țării, unde 
localități au fost 
recent de avioane 
alo căror baze se

Presse. 
militare

în 
ru-

Dahomey

După lovitura de sfat
COTONOU 11 (Agerpres). — 

Colonelul Maurice Kouandete, 
șelul statului major al armatei 
dahomeyene și conducătorul re
centei lovituri do stat, care a 
dus la înlăturarea președintelui 
Zinsou, a adresat un apel la 
calm către populație. Colonelul 
Kouandete a precizat cu aceas
tă ocazie că, în cel mai scurt 
timp posibil, va fi constituit un 
nou guvern.

Liderul militar dahoineycan a 
subliniat, totodată, că noua 
conducere va răinîne fidelă an
gajamentelor asumate do stalul

organizațiile 
va respecta 

internaționale.

----- ★------

AMĂNUNTE

Dahomey față de 
internaționale și 
toate acordurile 
El a dat, de asemenea, asigu
rări privind securitatea bunu
rilor și persoanelor de pe În
treg teritoriul țării.

Explicînd motivele 
determinat armata să 
terca în Dahomey, 
Kouandete a afirmat că 
regim s-a Îndepărtat în mod 
deliberat dc la liniile trasate de 
proclamația din 17 iunie 1963, 
prin care dr. Zinsou era de* 
semnal președinte de către ar<‘ 
mată. Față do o asemenea si<! 
tuație, a adăugat colonelul’ 
Kouandete, armata și-a reluat, 
încă o dală, responsabilitățile 
sale.

care au 
preia pu- 
colonolul 

fostul
DAKAR II (Agerpres). — Gu

vernul senegalez a hotărit să 
trimită trupe in regiunea Casa* 
niance din 
mai multe 
bombardate 
portugheze,
află în Guineeu-Bissuu — infor
mează agenția France

Se știe că forțele 
portugheze dislocate în colonia
Guineea-Bissau au atacat 
repetate rînduri localități 
rale de pe teritoriul țărilor a- 
fricane învecinate cu aceasta, 
fapt ce a provocat proteste din 
partea statelor respective.

PRIVIND TENTATIVA

DE LOVITURA

DE STAT DIN LIBIA

nou

Documentul arată că „folosi
rea în timp de război a tuturor 
tipurilor de arme chimice avînd 
efecte toxice directe asupra o- 
mului, animalelor și plantelor" 
este contrară spiritului proto
colului de la Geneva din 1925. 
Rezoluția interzice, de aseme
nea. „folosirea în timp de răz
boi a gazului asfixiant toxic 
sau altor substanțe asemănă
toare, precum și a mijloacelor 
bacteriologice".

Statele Unite au votat împo
triva acestei rezoluții. Se știe 
că guvernul american nu a ra
tificat Protocolul de la Gene
va. Președintele Nixon a cerut 
3a 25 noiembrie Congresului să 
ratifice acest protocol.

Un alt proiect de rezoluție a- 
doptat de Comitetul Politic se 
referă la necesitatea distruge
rii stocurilor existente de arme 
chimice și bacteriologice și 
cheamă toate statele, care nu 
au semnat încă Protocolul de 
la Geneva să facă acest lucru 
în anul 1970.

In document se subliniază, 
totodată, importanța proiectului 
de Convenție cu privire la in
terzicerea elaborării, producerii 
și depozitării armelor chimice 
și bacteriologice, precum și 
distrugerea acestora și se cere 
Comitetului pentru dezarmare 
să dezbată de urgență măsu
rile pentru interzicerea folosi
rii acestui tip de arme.

de greve în Italia

Declarațiile președintelui
Gustav Heinemann

Paris

BONN 11 (Agerpres). 
„R.F. a Germaniei trebuie 
stabilească relații de bună 
cinălate cu Estul, așa cum 
făcut-o cu Vestul", 
președintele Gustav Heinemann 
în cadrul unei întîlniri cu zia
riștii străini. „Este o necesitate 
vitală pentru țara mea să tră
iască în pace cu toate statele", 
a adăugat el. Heinemann a 
declarat totodată că acordul de

să 
ve- 

a 
a declarat

la Munchen din 1938 eSle evi
dent caduc.

Subliniind dezvoltarea econo
mici vest-germane, președintele 
a afirmat că R.F. a Germaniei 
nu intenționează să abuzeze de 
pe urma uilei asemenea evoluții 
și nici nu aspiră la o poziție 
dominantă în Piața comună. In 
continuare, el a arătat că gu
vernul de la Bonn se pronun
ță pentru intrarea Angliei în 
C.E.E.

SANTIAGO DE CHILE 11 (A- 
gerpres). — La Santiago de 
Chile s-a comunicat descoperi
rea unei reuniuni clandestine 
a opt ofițeri ai armatei chilie
ne, prezidată de generalul în 
retragere Igualt Ramirez, socrul 
generalului Viaux, conducătorul 
rebeliunii militare ce a avut loc 
cu o lună și jumătate în urmă. 
Dezvăluirea acestei reuniuni nu 
contribuie însă cu nimic la 
elucidarea misterului ce încon
joară activitatea
militare chiliene care a antre
nat luarea unor măsuri de se
curitate dc către guvernul pre
ședintelui Eduardo Frei pentru 
a se preveni o lovitură de stat.

Pentru moment situația ră- 
mine confuză, iar comunicatele

unor cercuri

oficiale se limitează sa vor
bească despre „Reuniuni clan
destine" și „exprimarea de idei 
contrare disciplinei" evitîndu-se 
cuvîntul „complot".

Potrivit agenției Franco Pres
se, în capitala chiliana se con
sideră că deschiderea anchetei 
de către autoritățile militare va „ 
permite, într-un timp relativ 
scurt, să devină cunoscute am
ploarea și riscurile ce le pre
zintă pentru guvernul președin
telui Frei aceste „mișcări sub
versive" din cadrul armatei.
Observatorii exprimă părerea
că generalul Viaux rămîne per
sonajul principal al acestei a- 
faceri și că partizanii săi au 
fost acei care au organizat reu
niunea.

TRIPOLI li (Agerpres). — 
Tentativa de lovitură dc stat, 
dejucată miercuri după-amiază 
în Libia, a fost condusă de mi
nistrul apărării, colonelul Adam 
El Havvaz, și de ministrul de 
interne, colonelul Moussa Ha
med, anunță agenția M.E.N. în- 
tr-o corespondență din Tripoli. 
Cei doi colonei au .fost ares
tați și urmează să fie traduși in 
fața unei curți marțiale la sfîr- 
șitul anchetei aflate în curs de 
desfășurare, menționează agen
ția citată.

Se precizează, totodată, că 
cei doi foști miniștri nii au fă
cut parte din organiz.alia ofi
țerilor liberi unioniști care a 
organizat actul de la 1 septem
brie a.c., soldat cu răsturnarea 
regimului monarhic din Libia.

— *—

Tulburări

Dominicană
PARIS 11 (Agerpres). — Joi 

s-a desfășurat la Paris cea de-a 
46-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite in problema Vietna
mului.

Luind cuvîntul, Nguyen Thi 
‘Binh, ministrul de externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud, a spus că „dacă 
Statele Unite declară că vor 
retrage în întregime și fără 
condiții trupele lor, precum și 
pe cele ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud într-un in
terval de șase luni, părțile vor 
angaja discuțiile pe marginea 
calendarului și problemei asi
gurării securității privind aceas
tă retragere". Agenția France 
Presse precizează că această o- 
fertă a fost făcută deja în 
mod neoficial de delegația Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu cu prilejul unei conferințe 
de presă ținute la 8 decembrie.

Pe de altă parte. Nguyen 
Thi Binh a respins afirmația 
președintelui Nixon, potrivit că
reia incidentul de la Song My 
este un caz izolat. Este o afir
mație „falsă de la un capăt 
la altul", a adăugat vorbitoa
rea. „Statele Unite comit una 
din cele mai sălbatice exter
minări — este politica de a 
arde tot, a distruge tot, a ucide 
tot". La 12 noiembrie 1969, a

au 
în
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O cuvîntare rostită miercuri 
de ministrul justiției S.U.A., 
John Mitchell, în fața mem
brilor Asociației bancherilor 
investitori din America, a 
provocat panică in rîndurile 
conducătorilor Mafiei ameri
cane. Mitchell a declarat că 
„sindicalul crimei organizate" 
a obținui controlul asupra u- 
nui „important grup" de func
ționari de la serviciul de ve
nituri interne al unui stat din 
SJJ.A., precizînd că dezvă
luirile ce vor fi făcute - în 
următoarele 10 zile „vor duce 
la destrămarea celui mai mare 
sindical al jocurilor de noroc 
'lin istorie". "Crima organiza
tă — a spus el — poate exis
ta numai atunci cînd esle pro
tejată de funcționari de stal 
la un anumit nivel. In sta
tul respectiv, un mare număr 
de funcționari ai Serviciului 
de venituri interne colabo- 
'eazâ cu Mafia".

Declarațiile ministrului a- 
merican au avut efectul unei 
bombe. Ziarul „Newark 
News" a subliniat joi că, deși 
Mitchell nu a precizat sta
lul la cure s-a referii, esle 
aproape sigur că el a avut în 
'■edere „New Jersey. 
prinlr-o coincidență, 
deloc întimplătoare, la 
ark, capitala statului 
Jersey, au început de cîteva 
zile audieri ale unul 
juriu federal consacrate 
gâturilor Mafiei americane c'J 
unii funcționari ai autorități
lor locale. Au fost prezentate 
dovezi privind faptul câ ofi
cialități ale municipalității din 
Newark au primit milă pen
tru aprobarea unor contracte 
de construcții din partea

Or. 
poate 
New- 
New

more 
le-

spus ca. trupele americane 
comis, de asemenea, crime 
masă în satul Binh Duong, o- 
morînd 124 dc persoane, printre 
care copii, femei și bătrîni.

Ha Van Lau, care l-a înlo
cuit în ședința de joi pe minis
trul Xuan Thuy, șeful delega
ției R D. Vietnam, a declarat 
că țara sa „aprobă pe deplin 
și sprijină fără rezerve" pro
punerea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu de a se discuta 
cu Statele Unite modalitățile de 
retragere necondiționată a tu
turor trupelor lor într-un inter
val de șase luni. Totodată, Ha 
Van Lau a acuzat Administra
ția Nixon că intenționează să 
diminueze importanța conferin
ței, tergiversînd numirea unui 
nou șef al delegației americane 
la aceste tratative.

In discursul său, reprezentan
tul american Philip Habib nu a 
făcut altceva decît să reafirme 
din nou ideea așa-numitei „re
trageri reciproce" a trupelor.

Șeful delegației administrației 
de la Saigon, Pham Dang Lam, 
nu a participat la ședință. în
locuitorul său, Nguyen Xuan 
Phong, a declarat că Pham 
Dang Lam ar fi bolnav de gri
pă. Agenția U.P.I. este însă de 
părere că boala lui Pham Dang 
Lam este de fapt o „gripă di
plomatică".

unor persoane legate de „sin
dicatul crimei". In același o- 
raș, doi agenți ai Serviciului 
de venituri interne au fost 
acuzați recent de a fi „co
laborat" cu cercurile mafio
te care controlează tripou- 
rile locale, ceea ce a avut

Dalia
americana

in stare
dc alarma...

au-

drept urmare privarea stalu
lui de încasarea unor impor
tante sume de bani sub for- 
mă de impozite.

In cursul actualelor
dieri, au lost citați să apa
ră in fața marelui juriu fe
deral primarul, toți cei nouă 
membri ai consiliului muni
cipal. judecătorul tribunalu
lui municipal și mai mulle 
alte oficialități din Newark. 
Marii, ei s-au prezentat pen
tru a ii interogați, dar două 
figuri cunoscute ale Mafiei 
locale, Ruggiero Boiardo și 
fiul sau, Anthony Boiardo, ci
tau la r'jndul lor, au preferat 
să absenteze. O absență care

BELGRAD. — Corespondentul Agerpres. N. Plopeanu, 
transmite: La Muzeul Voivodina din Castelul Pelrovaradin 
s-a deschis Expoziția de costume, țesături și obiecte de' artă 
populară ale românilor din Voivodina. La deschidere au 
participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de 
stat, oameni de artă și cultură din Novi Sad. Vizitatorii au 
avut ocazia să admire un mare număr de exponate, țesă
turi, împletituri, costume 
români.

strînse din diferite sate locuite de

IN 
lăsat 
toralului baltic polonez, apele 
mării au început să înghețe. In 
regiunea portului Gdansk, gro
simea stratului de gheață a a- 
juns pe alocuri la 12 centime
tri, blocînd navigația pe anu
mite trasee. Pentru a contra
cara efectele înghețului, în a- 
ceastă zonă sînt pregătite să 
intre în acțiune 27 de spărgă
toare de gheață și remorchere.

Tînărul iugoslav Dușan Vla- 
co, în vîrstă de 17 ani, este 
unul dintre puținii pacicnți ca
re SUPRAVIEȚUIEȘTE OPE
RAȚIEI DE TRANSPLANTARE 
A INIMII. El se simte atît de 
bine incit medicii spitalului din 
Houston (Texas), unde a fost o- 
perat, i-au permis să părăsească 
Statele Unite pentru a se îna
poia în Iugoslavia.

URMA GERULUI care s-a 
de cîteva zile asupra li-

pare să nu fi fost deloc in- 
tîmplătoare. Intr-adevăr, pri
marul orașului Newark, Hugh 
Addonizio, a recunoscut că 
„11 cunoaște" pe Anthony 
Boiardo. Solicitat să răspun
dă la alte întrebări de amă
nunt, Addonizio a refuzat, in- 
vocînd drepturile sale consti
tuționale prevăzute de cel 
de-al 5-lea amendament. Una 
din aceste întrebări se refe
rea tocmai la faptul dacă cu
noștea că funcționari ai pri
măriei fuseseră mituiți 
Mafia.

Poziția lui Addonizio a pro
vocat o asemenea surpriză 
Incit ministrul de justiție al 
stalului New Jersey, Arthur 
Sills, a anunțat că el va If 
desliluit din funcție, în baza 
unei legi locale, „Deoarece o 
refuzat să depună mărturie 
la o anchetă privind corup
ția în rîndurile funcționari
lor municipali".

Acum, opinia 
S.U.A. așteaptă 
dezvăluirile ce 
fie tăcute de Ministerul Jus
tiției In urma anchetei între
prinse de funcționari ai a- 
cestul departament, agenți ai 
Biroului Federal de Investi
gații, funcționari ai Serviciu
lui de venituri interne, ai 
Ministerului Muncii și altor 
organisme privind influența 
„familiilor’’ Mai iei americane 
asupra autorităților locale. 
Cu atît mai mult, cu cit în 
lupta împotriva „sindicatului 
crimei" din S.U.A. sînt 
gajale acum autoritățile 
derale americane.

de

publică din 
cu interes 
urmează să

an- 
fe-
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Ploi musonice torențiale s-au 
abătut asupra coastei de est a 
Malayeziei, provocînd INUNDA
ȚII CATASTROFALE. Nume
roase șosele au fost acoperite 
dc ape, căile ferate au devenit 
impracticabile, comunicațiile te
lefonice compromise. Sute dc 
persoane din regiunea sinistra
tă au rămas fără adăpost.

La aeroportul internațional 
de la Los Angeles a fost expus 
prototipul unui tren de pasa
geri despre care se spune că 
va fi VEHICULUL VIITORU
LUI. El are o formă aerodi
namică, este lung de 17,7 m, 
și poate să dezvolte o viteză 
de 402 km pe oră. Noutatea 
constă în faptul că vehiculul nu 
are roți, deplasîndu-se pe șine 
de cale ferată prin impulsurile 
magnetice dezvoltate de un mo
tor electric liniar cu inducție. 
Prin utilizarea energiei electri
ce este exclusă orice posibili
tate de poluare a atmosferei, 
iar deplasarea pe șine, chiar 
la viteza maximă, nu se produ
ce nici un fel de zgomot.

CONSILIUL DE SECURITA
TE a aprobat joi recomanda
rea secretarului
O.N.U., U Thant, privind pre
lungirea pînă la 15 iunie 1970 
a mandatului forțelor Națiuni
lor Unite din Cipru.

Forțele O.N.U. se află în Ci
pru din 1964.

general al

sas

In capitala Columbiei s-a a- 
nunțat că un grup de cercetă
tori de la Institutul național de 
canccrologie din Bogota au reu
șit să izoleze un VIRUS DE 
CANCER UMAN. Purtătorul de 
cuvînt al Institutului a preci
zat că experiența a fost reali
zată în urma studierii unei tu
mori a ganglionilor limfatici. 
Echipa de cercetători colum- 
bieni este condusă de prof. dr. 
Judio Ostina și prof. dr. Efraim 
Ostero.

Jack van Sickle, în vîrstă 
de 53 ani, UN MILIONAR 
DIN STATUL NEVADA, a 
fost arestat sub acuzația de 
conspirație la crimă. Poliția 
a făcut cunoscut că Sickle a 
oferit în octombrie, prin in
terpuși, suma de 5 000 dolari 
oricărei persoane care se va 
angaja să omoare pe soția 
sa, Beth van Sickle. Doi a- 
genți ai F.B.I. au „aranjat" 
afacerea, asigurîndu-1 că au 
găsit un amator căruia Sickle 
i-a avansat 2 500 dolari, ur- 
mînd ca restul să-i fie achi
tați după săvîrșirea crimei. 
La 29 noiembrie, cei doi a- 
genți au pus la cale o întîl- 
nire între Sickle și presupu
sul amator. Cu această ocazie. 
Sickle a cerut acestuia să u- 
cidă încă cinci persoane — 
un judecător și patru avocați 

contra aceleiași remune-

Hoț... milos
Apartamentul d-nei Joanne 

Seipel a fost prădat în timp 
ce proprietara se afla la* fu
neraliile soțului care își pier
duse viața într-un accident de 
automobil. A doua zi, după ce 
știrea morții apăruse în presă, 
cl-na Seipel a primit un -tele
fon din partea hoțului care i-a 
transmis condoleanțe ptentru 
pierderea suferită și a declarat) 
că îi pare rău că a jefuit-o. El 
a promis că îi va aduce lucru
rile furate. In seara aceleiași 
zile, d-na Seipel a găsit în fața 
garajului televizorul care fuse
se furat, anumite hîrtil de va
loare și bijuteriile. O serie de 
alte lucruri nu i-au fost jînsă 
înapoiate: ele fuseseră; Intre 
timp înstrăinate dd hoț.

ASURPA CITORVA REGJUNI 
ALE STATULUI FLORIDA s-au 
abătut miercuri mai multe u- 
ragane care au rănit 12 per
soane și au provocat conside
rabile pagube materiale. Numai 
în orașul St. Petersburg" 60 de 
casc au fost avariate. Pagube 
mari, in •’Valoare de peste un 
milion de dolari, s-au inregis- 

■ trat de asemenea la aeroportul 
din Fort Lauderdale unde 24 
avioane de turism iau fost răs
turnate și avariatefde vînt.
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La 11 decembrie, in Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „COS- 
MOS-314*. Lansarea arc ca scop 
continuarea explorării spațiului 
cosmic potrivit programului a- 
nunțat anterior.

La bordul satelitului sînt in
stalate aparate pentru cercetări 
științifice și un sistem radiote- 
lemetric.

Ccl mai modern oraș din lu
me, Brasilia, este AMENINȚAT 
DE O INVAZIE DE... ȘOBO
LANI. Autoritățile au declarat 
că la Brasilia există în prezent 
2 milioane de șobolani, ceea ce 
reprezintă de cinci ori mai 
mult decît cifra locuitorilor ca
pitalei braziliene. Rozătoarele 
s-au ..instalat" în numeroasele 
șantiere de construcții ale ora
șului, de unde invadează car
tierele locuite. Ministerul Să
nătății a anunțat că va fi în
treprinsă o acțiune masivă de 
deratizare.

TOATE INSTITUTELE DE
ÎNVAȚAMÎNT AU FOST 

ÎNCHISE

SANTO DOMINGO II — (Ă- 
gerpres). — Președintele Repu
blicii Dominicane, Joaquin Ba- 
laguer, a ordonat închiderea 
pînă la 12 ianuarie a tuturor 
institutelor de învățămînt, ca 
urmare a tulburărilor și demon
strațiilor studențești ce au avut 
loc în ultimele trei zile în a- 
ceastă țară. Poliția, care a_ ---- - . ----- „ In
tervenit făcînd uz de gaze la- 

a 
In

crimoqene și arme de foc, 
operat numeroase arestări 
rîndul studenților și muncitori
lor participanți la demonstrații, 
împotriva studenților. Pentru a 
preveni noi tulburări, pe stră
zile capitalei dominicane patru
lează, polițiști și soldați.

ANGLIA : Vedere aeriană a reactorului atomic experimental de la Dounreay, nordul Scoției

Organizațiile pacifiste 
Statele Unite își intensifică ac
tivitatea ÎN VEDEREA ORGA
NIZĂRII CELUI DE-AL TREI
LEA MORATORIU PENTRU 
PACE ÎN VIETNAM, ce va a- 
vea loc în zilele de 13, 14 și 
15 decembrie. Un purtător de 
cuvînt al comitetului „Morato
riul pentru Vietnam" a decla
rat că se așteaptă ca la de
monstrațiile din luna decembrie 
să participe mult mai mulți a- 
mericani decît la fhanifestațiile 
din octombrie și noiembrie.

ROMA 11 Corespondentul A- 
qerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : în întreaga Italie a fost 
declarată o grevă dc 24 de ore 
a muncitorilor agricoli, la care 
au participat I 500 000 de per
soane. Greviștii protestează îm
potriva întreruperii dc către 
proprietarii agricoli a tratative
lor cu reprezentanții sindicali, 
în vederea înnoirii contracte
lor colective Marii proprietari 
intenționează să amine cu un 
an aplicarea noilor contracte, 
anulind astfel peste 50 de ase
menea acorduri provinciale care 
fuseseră semnale pînă acum.

în regiunile agricole au avut 
loc demonstrații și mitinguri 
ale greviștilor. La Roma, unăe 
s-au adunat mii de muncitori 
aqricoli din întreaga regiune, a 
avut loc un mitinq la care -u» 
luat cuvîntul reprezentanți al 
celor trei mari centrale sindi
cale italiene. O demonstrație 
de amploare s-a desfășurat șl 
pe străzile orașului Napoli.

în mai multe sectoare Im
portante ale economiei italie
ne au fost declanșate miercuri 
noi greve, în metalurgie — 
unde continuă negocierile între 
reprezentanții organizațiilor sin
dicale de ramură și patronat 
— sindicatele au anunțat o nouă 
serie de greve perlate care se 
vor desfășura între 15 și 31 de
cembrie.

Miercuri, funcF^narli bancari 
au început o a doua serie de 
greve, care vor dura pînă ta 
23 decembrie. Aceștia reven
dică înnoirea contractelor
lective de muncă. în aceeași 
zi, au intrat în grevă muncito
rii din întreprinderile particu
lare ale industriei petroliere. 
Acțiunile lor vor dura pînă la 
13 decembrie. Petroliștii «et 
sporirea salariilor și o reducere 
a programului de muncă..

Joi au intrat într-o grevă de 
cinci zile și lucrătorii de la o 
serie de întreprinderi ale in
dustriei alimentare. Au anunțat, 
de asemenea, încetarea lucrului 
și muncitorii din industria mo
rari tul ui. !'

o-

Destinația navei „Apollo-13“ — 
regiunea craterului Fra Mauro

HOUSTON 11 (Agerpres). — Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat oficial că destinația navei cosmice „A- 
poJlo-13", ce va fi lansată spre Lunăja 12 martie 1970 ora 
22,28 (ora Bueureștiului), va fi regiunea craterului Fra Mau
ro. Echipajul va fi compus din astronauții James Lovell, 
Fred Haise și Thomas Mattingly. Primii doi vor așelcniza 
in dimineața zilei de 17 martie, în timp ce Thomas Mat
tingly îi va aștepta la bordul cabinei de comandă pe o or
bită circumlunară la o altitudine de 110 kilometri. Craterul 
Fra Mauro cu un diametru^ de aproximativ 80 kilometri este 
situat in regiunea ecuatorială a Lunii și prezintă un deosebit 
interes datorită faptului că este o zonă foarte accidentată. 
Punctul de aselenizare a fost ales la o distanță de 17 kilo
metri est-sud-est de locui unde Charles Conrad și Alan Bean 
au atins Luna ia 19 noiembrie.

PROIECTUL
UNUI NOU

)
)

SISTEM SPAJIAL
HOUSTON 11 (Agerpres). —i 

Cunoscutul specialist american 
în construcția rachetelor, Wer- 1 
liner van Braun, a propus con
struirea unul sistem spațial ca
pabil să facă naveta între cen
trele spațiale terestre și statilla 
orbitale permanente cl reunite-» 
restre. El a declarat că lucrea
ză la proiectarea unui astfel de 
ristem caro ar putea fl utilizat' 
de cel puțin 100 de ori șt ar 
transforma lansările pe orblttt 
si revenirea pe Pămînt înte-uff 
eveniment la fel de obișnuit ca 
zborul avioanelor de pasageri 
peste oceanele globului. Cu a- 
i utorul acestui complex spațial 
<-ar putea transporta la un preț' 
do cost acceptabil oamenii sf 
utilajele nocesnro construirii 4 
funcționării stațiilor orbitala 
circumlerestre. Sistemul ar ar
ma să se conipupă din o .>arte 
a actualului ansamblu al '|igan
ticei racliete „Șaturn-50 utiliza
tă pentru lansarea navelor spa
țiale în direcția Lunii, precum 
șl dlntr-o serie do alto noi an
sambluri aflate în stadiu de 
proiectare.
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