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LUCRĂRILE SESIUNII In Editura

Lucrările actualei sesiuni a 
Marii . Adunări Naționale au 
lost reluate miercuri diminea
ța în ședință plenară. In pe
rioada de la ultima ședință 
plenară, comisiile permanente 
au examinat proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi.

In sală se aflau deputății 
Marii Adunări Naționale, pre
cum șl numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții eco
nomice, științifice și cultura
le, ziariști.

Printre invitați se aflau, de 
asemenea, șeii ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bu
curești, precum și corespon
denți ai presei străine.

Ora 10. Intîmpinați cu pu
ternice aplauze, sosesc con
ducătorii partidului și statu
lui. în loja din dreapta in
cintei au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Ion Ghe- 
orghe Maurer. Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Troiin, IIie Verde}, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălachc, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas. Pe
tre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului dex Stal.

Deschizînd ședința, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Stefan Voilec, 
a anunțat proiectele de legi

înscrise pe ordinea de zi care 
urmează a li dezbătute șt a- 
doplate în aciua'g sesiune :

— Proiectul de lege pri
vind organizarea și funcțio
narea Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Ro
mânia.

— Proiectul de lege pri
vind regimul străinilor în Re
publica Socialistă România.

— Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
Stat al economiei naționale 
pe anul 1970.

— Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat 
pe anul 1970.

— Proiectul de lege pri
vind regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante.

— Raportul Comisiei spe
ciale a Marii Adunări Națio
nale împuternicită să verifice 
dotarea cu aparatură medi
cală, de cercetare și învăță- 
mint în unitățile clinice și 
învățămîntul preclude. pre
cum și folosirea și repartiza
rea cadrelor medicale pe te
ritoriul țării.

— Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise 
Consiliul de Stal.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că de la 
ultima ședință plenară, Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
primit din partea Consiliului 
de Miniștri, proiectul de lege 
privind organizarea activită
ții de cercetare științifică în 
Republica Socialistă România 
și a propus ca acest proiect

de

să fie înscris pe ordinea de 
zi a sesiunii.

Biroul Marii Adunări Na
ționale a propus, de aseme
nea, să se includă pe ordinea 
de zi alegerea unui vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națională 
a adoptat în unanimitate com
pletarea ordlnei de zi a se
siunii cu punctele propuse.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
care a prezentat expunerea 
la proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Socialiste România.

In continuare, deputatul 
Dumitru Balalia, președintele 
Comisiei permanente pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stal, a prezentat 
raportul acestei comisii și al 
Comisiei juridice la proiectul 
de lege.

La 1 discuția generală au 
luat cuvîntul deputății Nico
lae Mihai, prim-secrelar al 
Comitetului județean Brăila 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
și Iosii Roth, vicepreședinte 
al Consiliului popular jude
țean — Timiș.

în cadrul dezbaterilor pe 
articole a proiectului de lege 
au luat cuvîntul deputății: 
Miu Dobrescu, Constantin 
Dinculescu, Mihai Levente, 
Brăduț Covaliu, Ion Iliescu,

Petre Blajovici. Președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a răspuns 
la întrebările puse de depu- 
tați și a făcut precizări in 
legătură cu amendamentele 
propuse in timpul dezbateri
lor. Proiectul de lege, cu a- 
mendamentele propuse și a- 
probale, a lost supus apoi 
in întregime voiului secret, 
cu bile. Marea Adunare Na
țională a adoptat Legea pri
vind organizarea și funcțlona- 
rea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

fn continuarea ordinii de zl 
deputatul Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, a 
prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind regi
mul străinilor in Republica 
Socialistă România, iar de
putatul Traian IonașCu, pre
ședintele Comisiei juridice, a 
expus raportul acestei comisii.

Proiectul de lege a lost dis
cutat apoi pe articole și su
pus votului deputation Ma
rea Adunare Națională a a- 
doplat prin vot secret, cu 
bile, Legea privind regimul 
străinilor în Republica So
cialistă România.

La amiază, lucrările ședin- j 
jei plenare 
urmînd a ii 
neafa.

Cuvîntarea la Pie-1 
nara Comitetului {

I
i dului Comunist Ro- ;
| mân din 10-13 de-1
I cembrie 1939

CU PLANUL 
ANUAL ÎNDEPLINIT

întreprinderea 
de morărit și 
panificație

au luat sfirșit, 
reluate joi dimi-

O
Dupj-amlază au avut loa 

ședințe de lucru ale unor co
misii permanente ale Marii 
'Adunări Naționale.

(Agerprcs)

Expunerea tovarășului
asupra proiectului de lege privind organizarea

și funcționarea Consiliului de Miniștri
Stimați tovarăși depui ați,
Îmi revine sarcina de a pre

zenta Marii Adunări Naționa
le, spre dezbatere și adoptare, 
proiectul de lege cu privire 
la organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri, docu
ment menit să slujească îm
bunătățirii activității acestui 
înalt for, să creeze un cadru 
mai propice pentru dinamiza
rea întregului angTenaj al or
ganelor și aparatului nostru 
de stat.

Semnificația proiectului apa
re și mai clar dacă îl raportăm 
la totalitatea preocupărilor me
reu mai stăruitoare ale parti
dului și statului nostru pentru 
perfecționarea continuă a me
canismului social în ansamblul 
său, ca șl a fiecărei verigi a 
acestuia, dacă avem in vedere 
în întreaga sa amploare pro
gramul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

In cadrul acestor preocupări, 
un ioc deosebit îl ocupă, cum 
e și firesc, organizarea acti
vității statului, componentă 
principală a suprastructurii 
noastre socialiste. Pornim, în 
această privință, de la ideea 
majoră, evidențiată de întrea
ga experiență istorică a cons
truirii socialismului, potrivit 
căreia întărirea sistematică a 
statului, perfecționarea necon
tenită a formelor și metodelor 
prin care își îndeplinește func
țiile sale, ca instrument de
bază al edificării noii orîn- 
duiri. reprezintă o condiție e- 
sențială a succesului în opera
de transformare a societății.

Vă este cunoscut că în ul
timii ani, și îndeosebi după
Conferința Națională a Parti
dului, au fost adoptate o serie 
de măsuri și acte normative 
vlzind îmbunătățirea organiză
rii și activității organelor de 
stat centrale și locale. Carac
teristic tuturor acestor măsuri 
este faptul că ele îmbină în- 
tr-o indisolubilă unitate per
fecționarea mecanismului con*- 
'ducerii centrale, cu lărgirea 
autonomiei funcționale a uni
tăților de bază, prin preluarea 
unor atribuții de la organele 
centrale. ’ 
judicios înțelese 
măsurile ’ 
rezultate 
în eliminarea unor 
birocratism, într-o 
receptivitate față 
noi, în rezolvarea __ 
Vă și totodată mai competentă 
0 problemelor, în lărgirea con-

Acolo unde au fost 
și aplicate, 

la care mă refer dau 
pozitive, concretizate 

fenomene de 
mai înaltă 

de cerințele 
mai operati-

siderabilă a terenului de afir
mare a inițiativelor locale.

în același timp, în aceeași 
suită de preocupări se înscrie 
înființarea centralelor, combina
telor și grupurilor de întreprin
deri, ca verigă principală în 
sistemul de organizare, condu
cere și planificare a economiei 
naționale. Crearea acestor or
ganisme, investite cu largi atri
buții, înseamnă, între altele, 
apropierea conducerii de pro
ducție, făurirea premiselor pen
tru rezolvarea pe plan local la 
scara diferitelor unități, a celor 
mai variate probleme de ordin 
tehnic, economic sau organiza
toric, astfel îneît producția să 
dobîndească întreaga mobilitate 
impusă de ritmul vertiginos al 
progresului tehnico-șliințific con
temporan. Concomitent, ministe
rele și celelalte organe econo
mice centrale au fost degrevate 
de un număr apreciabil de sar
cini de gestiune și administra
ție care, în trecut, le absorbeau 
o mare parte a activității și le 
limitau serios posibilitățile de 
a aborda problemele de pers
pectivă. Legilcu recent adoptate, 
de organizare și funcționare a 
ministerelor, ca și a celorlalte 
organe centrale de stat, stabi
lesc, după cum știți, atribuțiile 
acestor instituții, orientîndu-le 
cu precădere către problemele 
mari de studiu și prognoză pri
vind tendințele dezvoltării în 
fiecare domeniu, precum și mă
surile ce se impun pentru a im
prima un curs tot mai rapid, 
modern și eficient vieții econo
mice și social-culturale la di
mensiunile domeniilor respecti
ve.

Ca organ suprem al adminis
trației de stat, Consiliul de 
Miniștri parcurge, de asemenea, 
un proces de îmbunătățire a 
activității, conform noilor ce
rințe. In condițiile creșterii a- 
tribuțiilor și răspunderilor mi
nisterelor și unităților economi
ce și terltorial-administrative, a 
devenit posibil ca guvernul să 
se consacre în mai mare mă
sură soluționării problemelor 
de ansamblu ale țării, să-și în
deplinească mai bine sarcinile 
sale constituționale de îndruma
re șî control a modului cum se 
înfăptuiește politica partidului 
în cele mai variate sectoare.

Activitatea desfășurată de 
țjuvern, experiența acumulată 
prin aplicarea holăririlor Con
ferinței Naționale, au pus în 
lumină necesitatea ca in orga
nizarea șl funcționarea Consl-

liului de Miniștri să intervină 
unele modificări menite să fa
vorizeze îndeplinirea în cit mal 
bune condiții a rolului său în 
viața țării. Acestei necesități (îi 
răspunde proiectul de lege pe 
care am onoarea să vi-1 pre
zint.

Mă voi opri, în continuare, 
asupra acelor prevederi 
proiect care aduc elemente 
arălînd pe scurt rațiunile 
care se întemeiază.

Componența, organizarea 
funcționarea Consiliului de

din 
noi, 

pe

șl 
juncjiuuaiea ^ummuiui Mi
niștri oferă un cadru prielnic 
pentru desfășurarea întregii ac
tivități corespunzător princi
piului muncii și conducerii co
lective, Ca și în celelalte orga
nisme sociale unde acest prin
cipiu a . fost promovat, și în 
munca guvernului el se dove
dește un factor fundamental al 
optimizării deciziilor, al îndepli
nirii în condiții superioare a 
sarcinilor de conducere. Așa 
cum s-a subliniat adesea, mun
ca șl conducerea colectivă iși 
vădesc însă eficiența numai în 
măsura în care se bizuie pe 
responsabilitatea individuală a 
tuturor membrilor colectivului. 
Aceasta implică, se înțelege, a- 
portul substanțial de gîndire și 
activitate al fiecăruia, atît în 
elaborarea deciziilor, cit șl în 
înfăptuirea lor. Mai mult decît 
atît, răspunderea personală pre
supune hotărîrea de a îndeplini 
în mod exemplar sarcinile în
credințate, o desăvîrșită corec
titudine în aprecierea rezulta
telor, a situației existente în- 
tr-un domeniu sau altul, chiar 
dacă lucrurile nu se prezintă fa
vorabil, dreptul și datoria de a 
Interveni prompt și de a lua de 
sine stătător măsurile care se 
impun pentru bunul mers al 
treburilor, de a declanșa efor
tul colectiv atunci clnd nevoi
le o cer. Cultivarea unei ase
menea concepții asupra respon
sabilității pe întreaga scară ie
rarhică și în toate verigile or
ganismului social este o condi
ție obligatorie a progresului so
cietății noastre.

în această viziune, proiectul 
de leqe definește mult mai pre
cis și mai detaliat atribuțiile 
priin-vicepreședintelui și ale vi
cepreședinților Consiliului de 
Miniștri privind îndrumarea, 
controlul și elaborarea de mă
suri în ramurile și domeniile de 
care răspund. Ceea ce distinge 
prevederile în această direcție 
este aria extrem de largă șî 
variată a competențelor ce se 
acordă» de la organizarea șl

Controlul aplicării hotărîrilor 
de partid și de stat pînă; la 
îndrumarea activității de elabo
rare a proiectelor de plan,! de 
la dispunerea de măsuri pen
tru asigurarea aprovizionării teh- 
nico-materiale, pînă la politica 
de selecționare șl promovare a 
cadrelor, la educarea lor în 
spiritul unei înalte exigențe șl 
responsabilități în muncă.

Este în afară de orice îndoia
lă că dispunînd de asemenea 
largi atribuții, vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri vor pu
tea să pătrundă mai adînc în 
problematica cu care sînt con
fruntate ministerele, centralele 
și întreprinderile, să intervină 
mai activ pentru soluționarea 
ei, să acționeze cu mai mare 
operativitate și eficiență. Aces
tor scopuri trebuie să le slu
jească, evident, aparatul Consi
liului de Miniștri, îmbunătățin- 
du-se în mod corespunzător or
ganizarea și funcționarea sa.

Prevederile Proiectului refe
ritoare la atribuțiile prim-vice- 
președintelui și vicepreședinților 
își găsesc o firească întregire 
prin articolul care precizează 
principalele atribuții ale celor
lalți membri ai Consiliului de 
Miniștri — conducători de mi
nistere sau alte organe cen
trale ale administrației de stat. 
Cuprinderea lor în proiect sub
liniază răspunderea miniștrilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin atît în calitate de 
conducători de instituții centra
le de stat, cît și de membri 
ai organului colectiv suprem al 
administrației de stat — Consi
liul de Miniștri. Aceste atribu
ții urmează a fi exercitate în 
condițiile stabilite prin legile 
de organizare și funcționare a 
organelor de stat respective 
prin alte legi.

Stimați tovarăși I
Progresul multilateral al 

triei, atingerea obiectivelor _ 
sate de Congresul al X-lea al 
partidului reclamă îmbunătă
țirea permanentă și sub toate 
aspectele a activității organelor 
de stat, exercitarea cu compe
tență și spirit de răspundere a 
îndatoririlor ce le incumbă. Con
sider că prin adoptarea de că
tre Marea Adunare Națională 
a prezentului proiect do lege, 
Consiliul de Miniștri va putea 
răspunde tot mai bine acestor 
cerințe, îndeplinindu-și la un 
nivel calitativ superior rolul, ca 
instrument în înfăptuirea poli
ticii partidului de edificare !«■ 
România a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Incepind cu data de 1G de
cembrie a. c. colectivul în
treprinderii de panificație Pe
troșani și-a îndeplinit 
nile anuale de plan 
și valorice.

Astfel, după cum ne 
mează tov. ing. Elena Damian, 
inginer șef al întreprinderii, 
au fost îndepliniți atit indica
torii generali cit și sortimen
tali : producția globală și 
marfă, productivitatea mun
cii, prețul de cost. In aceas
tă perioadă s-au produs 
13 604 tone de piine (echiva
lent cn circa 7,6 milioane 
pîini cu greutate specifică 
convențională de 1,8 kg) și 
1136 tone făină de diferite 
sorturi, în condițiile realiză
rii unor economii suplimen
tare la prețul de cost de 
300 000 lei și a unor beneficii 
peste plan de 177 000 lei.

Dintre subunitățile și echi
pele întreprinderii s-au evi
dențiat în muncă secția nr. 1 
Petroșani, condusă de Con
stantin Dragomir, secția nr. 
2 Lupeni (șef secție Francisc 
Ferencz), secția nr. 4 specia
lități din Petroșani (șef secție 
Nicolae Cibu) și subunitatea 
moara de grîu (șef secție Lu
cian Suciu).

Echipele conduse de loan 
Koznaș, Vaier Constantines- 
cu, Florea Cristescu, Gh. Ma- 
zilu. Simion Tuhuț, Francisc 
Toth și Martin Samoilă, acti- 
vînd în secțiile amintite, 
și-au adus un aport deose
bit în obținerea acestui im
portant succes al întreprin
derii.

sarci- 
fizice

infor-

sau

pa- 
tra-

In cartierul Aeroport din Petroșani a fost 
dată în folosință o creșâ cu 80 de locuri 
care găzduiește copii între 2 luni și 3 ani 
ale căror mame se află în cimpul muncii.

Crcșa funcționează cu un program de 12 
ore pe zi (de la ora 6 la 18), asigurînd ali
mentația celor mici, precum și îngrijirea 
lor de către un personal medico-sanitar co
respunzător.

Preocupările
tite conduc la nereali

neinves

zări m
e

1 20
buie căutate oare în pri
mul rînd la constructor ?

0 „Descoperirile" de 
moment ale cauzelor ne- 
realizărilor, descoperă... 
opinii de suprafață.

©■ Măsurile de început, 
nu trebuie să constituie 
sfîrșitul programului de 
măsuri.

nerealizăriiCauzele
de milioane lei tre-

REPORTERUL î Avind 
drept bază de analiză 
realizările pe care le-ați 
obținut pe primele 11 luni 
ale anului în curs, se 
constată o nerealizare glo
bală a planului de inves
tiții la Centrala cărbune
lui, de peste 9,5 milioane 
lei. Vă rugăm să ne spu
neți ce fel de factori au 
contribuit la înregistrarea 
unei astfel de nerealizări.

ING. GH. DAVIDESCU : Vor
bind de cauze aș începe cu șan
tierul Valea Jiului al T.C.M.M. 
care prin rămînerile în urmă 
ce le are la unele obiective, a 
îngreunat realizarea planului 
nostru de investiții la cîteva 
poziții, mai ales privind ram
bursarea utilajelor.

Astfel, la stația de sortare și 
însilozare Dilja, din cauza nea- 
sigurării de către T.C.M.M. a 
unui front corespunzător de lu
cru, nu vom putea rambursa 
circa 3,2 milioane lei utilaje 
planificate a se monta.

La puțul auxiliar Paroșeni, 
din cauza întîrzierii cu circa 
5 luni a stadiilor fizice se pune 
sub semnul întrebării însăși po-

Pentru punerea în exploatare a
liniei a lll-a spălare de la prepa
rația Coroești

Pregătiri febrile,
concentrare maximă

La preparația Coroești se lu
crează febril în aceste zile... 
Pînă la finele lunii sînt pre
văzute să fie terminate lucră
rile de completări și rodajul 
de probă în cadrul liniei a 
IlI-a spălare, pentru ca, înce- 
pînd cu ianuarie 1970, aceasta 
să intre în exploatare la ca
pacitatea proiectată (250 tone/ 
oră). Se scontează pe o creș
tere a siguranței în funcțio
nare a instalației și îmbunătă
țire a tehnologiei de prepara
re.

Competența inimoși, ingine
rii și tehnicienii, preparatorii 
de aici, sprijiniți de specialiștii 
Centralei, s-au concentrat cu 
maximă răspundere asupra a- 
■cestui obiectiv major al acti
vității lor, căutînd să aducă 
modificările de rigoare, cele 
mai adecvate, ale fluxului res
pectiv, fundamentați pc ex
periența acumulată în urma

exploatării liniilor l-a și a II-a. 
Astfel, unele utilaje mai sen
sibile au fost înlocuite: de 
exemplu, în loc de ciur cu 
disc pentru prelucrare s-au 
montat ciururi cu rezonanță, 
de capacitate mai mare și su
perioare ca robustețe. S-a în
treprins desființarea unor benzi 
de transport,, iar la cuva „Sko
da" se experimentează, în pre
zent, înlocuirea transportorului 
cu cupe printr-o roată eleva
toare. Toate aceste schimbări 
vor conduce, desigur, la spo
rirea orelor de funcționare a 
viitoarei instalații.

In realizarea acestor lucrări 
se întîmpină, încă, unele greu
tăți in ceea ce privește procu
rarea arcurilor spirale pentru 
ciururi, a ecliselor în scopul

Tr. MULLER

> Continuare în pag. a 3 a

El AU VRUT UN 
„COPIL MINUNE

0- Cind se alege calea catastrofei
♦ Cum au dispărut în masivul de ghiață și zăpadă Mat

terhorn alpinistul Arthur Clarkson și fiul său, Roy, de 
9 ani Reportajul in pag. a 3-a

investiții
Interviu cu GH. DAVIDESCU,

inginer șef cu investițiile în Centrala cărbunelui Petroșani

Se știe că ponderea investițiilor Centralei cărbunelui in tota
lul investițiilor municipiului Petroșani reprezintă peste două 
treimi. Acest lucru incumbă o responsabilitate în plus factorilor 
de coordonare și conducere din Centrala cărbunelui pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor anuale a planului de investiții cit 
și pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare, incă din acest 
an, în scopul realizării investițiilor prevăzute pentru anul 1970. 
Purtind o discuție pe această temă, tov. ing Gheorghe Davidcscu 
a răspuns cu multă amabilitate

sibilitatea dării în funcționare 
la termen a acestui obiectiv.

E drept, am avut și noi de
ficiențe. Astfel, la puțul est 
Uricani s-a întîrziat predarea 
mașinii de extracție, iar pentru 
puțul principal de la Paroșeni 
nu am putut preda mașina de 
săpare deoarece mai este nece
sară la Petrila.

Nejustificat însă constructorul 
a rămas in urmă și nu a asi
gurat frontul de lucru necesar 
pentru montajul ascensoarelor 
deja sosite de la puțurile cu 
schip Dilja, nr. 2 est Petrila, 
nr. 3 Uricani. Din acest motiv 
nu putem rambursa o valoare 
de 480 000 lei la capitolul uti
laje.

Cu T.C.M.M. probleme ar 
fi mai .multe dar nu vreau să 
intru in amănunt. Realitatea e 
că dînșii s-au axat în principal 
pe construcția fabricii de bri
chete Coroești, neglijînd alte o- 
biective.

De menționat și situația in 
care sîntem puși aproape de 
fiecare dată cu ocazia recepțio- 
nării obiectivelor aflate în exe
cuția T.C.M.M., cînd comisia de 
recepție se deplasează de cîte 
2—3 ori — după amînările pen
tru anumite remedieri necesare 
a lucrărilor de construcții, din 
cauza deficiențelor constatate —

la întrebările noastre :

fărâ a putea prelua pe bază de 
proces verbal lucrările de con- 
slrucții-niontaj.

REPORTERUL : Am re
ținut că T.C.M.M. s-ar 
face vinovat de neasigu- 
rarea unor condiții de lu
cru care, dacă ar fi fost 
îndeplinite, ați fi putut 
beneficia de realizarea u- 
nei valori de investiții de 
circa 4,0 milioane lei.

Reluind firul principal 
al discuției, v-am ruga să 
ne spuneți — finind sea
ma și de ceilalți execu- 
tanți ai investițiilor pe 
care ii are Centrala căr
bunelui — care sint cau
zele rămînerii în urmă la 
lucrările de investiții a- 
flate in sarcina de reali
zare (după cum urmează) 
a Centralei, prin regie 
proprie (1.1 milioane lei)} 
a Ministerului Energiei E- 
lectrice (2,6 milioane lei) 
și a Consiliului popular 
județean (2,7 milioane lei).

Ing. GHEORGHE DAVIDES
CU : în ce privește nerealizările 
la lucrările executate în regie 

Interviu consemnat de 
Ing. Ion MARGINEANU

@ Continuare tn oao a ' n.

0 barieră de pomină
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E lesne de-nțeles că și în transporturi se cere 
operativitate, punctualitate. Oamenii se grăbesc, 
își stabilesc un program, totul fiind legat strin
gent de acest timp care curge...

La bariera de la Petrila, de nenumărate ori 
stau caravane de mașini... In ziua de 16 decem
brie a. c. o asemenea caravană a „zăbovit" exact 
23 de minute. Nu se poate, oare, ca acest timp 
să se reducă la 5—6 minute (timp^in care o gar
nitură de marfă parcurge aproximativ 1 km ?). 
Pentru că, dacă ar pleca din Petroșani, ori din 
Triaj, sau Petrila un tren, tot nu poate să facă 
23 de minute pînă la această barieră de pomină 
în municipiul nostru... Trebuie să amintim că, 
de-o parte și cealaltă a barierei, în „caravană", 
se aflau și două „salvări". Poate (!) era in pe
ricol viața unor oameni, pentru care minutele 
sînt atît de prețioase... Aceasta oare nu repre
zintă nimic ?

— Nu se vede trenul ?
— Așteaptă ultimul transport ele cărbuni clin mină...
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Prof. Constantin MAZILU,
Școala profesională comercială 

Petroșani

Sărbătorirea majoratului
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Liceul Petroșani
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Este bine știut faptul că în 
ultimii ani în Valea Jiului, sub 
îndrumarea organelor de par
tid și do stat, municipale și ju
dețeni . s-au făcut pași însem
nați pe calea dezvoltării invă- 
țămintului de cultură g< neralft 
și tehnic, atit in cc privește 
lărgirea bazei materiale, a în
cadrării școlilor cu cadre cali
ficate. cit și a creării de noi 
unități școlare. Așa, de exemplu, 
pentru anul școlar in curs, cu 
sprijinul Centralei cărbunelui, 
a luat ființă o Casă de copii 
la l'ricani și o școală do 8 ani. 
s-a deschis un cămin nou și 
o creșâ eu o capacitate de 280 
locuri intr-un local modern la 
Petroșani — Aeroport, l-a Lu- 
prni — Rărbătrni a fost con
struit un local nou de școală, 
iar la Vulcan, la Școala gene
rală nr. 1. s-a lărgii spațiul 
școlar cu încă șase săli de cla
să prin supraetajarea școlii

Ca urmare firească a condiți
ilor optime de desfășurare a 
procesului de învățămînt. a 
crescut in mod simțitor și ca
litatea învățlmîntului în școlile 
din municipiul Petroșani prin 
alenți;) și preocuparea sporită 
a cadrelor didactice față de 
transmiterea cunoștințelor în 
ronformitatr cu cerințele pro
gramelor analitice.

Una din cele mai mari reali
zări in acest an școlar a con
stituit-o cuprinderea tuturor co
piilor de virstă școlară in șco
lile noastre și in special a ab
solvenților claselor a VHT-a ca
re n-au reușit *-ă intre în școlile 
de nivel mediu — respectiv : 
licee, licee de specialitate și 
grupuri școlare. Acești elevi cu
prinși in cele 20 de clase a IX-a 
cite funcționează în cadrul șco
lilor generale de 10 ani. au 
posibilitatea să-și însușească cu
noștințele teoretice în aceleași 
condiții ca si elevii de la liceu 
și. pe lingă acest fapt, au posi
bilitatea să învețe o meserie in 
cadrul școlii ori al întreprinde
rilor unde efectuează practica.

Problema esențială care se 
pune în perioada ce a 
mai rămas pină la încheierea 
primului trimestru o constituie 
intrarea în vacanța de iarnă cu 
rezultate cit mai bune obținute 
de fiecare școală în parte. Pen
tru atingerea acestui scop se 
impune ca fiecare director dc 
școală. împreună cu tovarășii 
învățători și diriginți. să urmă
rească zi de zi situația la învă
țătură a fiecărui elev în parte 
și mai ales a acelor elevi care 
sînt în situația de a rămîne co
rigent).

Dirigintele fiecărei clase va 
trebui să țină o strinsă legălu- 
ră cu întregul colectiv dc cadre 
didactice care predă la clasa s.i 
pentru ca fiecare cadru didactic 
să se o -upe cu mai multă aten
ție dc elevii cu lipsuri și goluri 
în cunoștințe, prin meditații, 
orientarea studiului individual, 
printr-o verificare mai atentă 
și minuțioasă a cunoștințelor.

O atenție deosebită v,a trebui 
«acordată lucrărilor scrise și în

special tezelor in sensul ca no
tele obținute să fie trecute la 
timp în catalog deoarece, așa 
cum se știe, acestea au cea mai 
mare pondere in stabilirea notei 
trimestriale, respectiv 50 la 
sută, și nu așa cum se mai în- 
tîmplă, din nefericire, cu unele 
cadre didactice care datorită 
unei comodități lipsite de orice 
temei, trec notele de la lucrări
le scrise în ultimele zile de 
școală, fapt ce are repercusi
uni asupra situației la învățătu
ră și a bunei desfășurări a pro
cesului de învățămînt. De a- 
ccaslă situație se fac vinovați 
în primul rfnd directorii de

școli care tolerează comoditatea 
și nu urmăresc in mod organi
zat. riguros și sistematic proble
mele esențiale ale procesului 
instructiv -educativ, probleme 
a căror rezolvare depind si 
cosele in domeniul învățăi 
lui. atit pe linia inarmăr 
vilor cu temeinice cunc 
cit și pe linia educării 
rolului școlar In spiritul patrio
tismului sociolisl și Inlcrno|io- 
nalismului.

O situație deosebită există 
în acest an școlar la licee și 
grupurile școlare unde, conform 
noilor instrucțiuni alr Ministe
rului Invățâmintului, media tri
mestrială se va calcula aritme
tic și nu prin rotunjire, așa 
cum s-a procedat pină in pre
zent, și, din acest motiv, se 
cerc o mare atenție și răspun
dere din partea tuturor factori
lor. respectiv școală, familie, or
ganizația U.T.C., în sensul dc o se 
cunoaște practic, profund situ
ația fiecărui elev în parte și de 
a-1 determina să se pregătească 
conștiincios pentru îndreptarea 
situației Ia învățătură.

Atragem însă atenția că note
le trimestriale obținute de 
tre fiecare elev în parte, 
buio să reflecte în mod 
mai fidel realitatea, adică nive
lul do cunoștințe, munca si pre
ocupare;) fiecărui elev, depusă 
în decurs de un trimestru

Exigența, spiritul obiectiv și 
principial în aprecierea elevi
lor. din parte,) fiecărui educa
tor. trebuie să constituie sti
mulente și îndemnuri puterni
ce în activitatea de viitor a fie
cărui elev, știut lijnd că stu
diul individual, permanent și 
temeinic, stă la baza însușirii 
cunoștințelor prevăzute do pro
gramele analitice si manualele 
școlare.

In urma unei analize făcute 
împreună cu directorii do școli, 
pe baza rezultatelor obținute 
pină în prezent de elevi la în
vățătură. avem certitudinea că 
rezultatele obținute la finele 
acestui trimestru vor confirma 
pe deplin activitatea prestigi
oasă desfășurată de cadrele di
dactice din Valea Jiului care 
încă din prima zi de școală.au 
militat cu fermitate pentru tra
ducerea în viață a istoricelor 
hotărîri trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R., far călăuzitor 
în ridicarea învățămîntului, ști
inței și culturii românești 
culmi și mai înalte.

Victor BĂDĂU,
Inspector școlar județean

Acțiunea unită a tuturor forțelor educative 
le societății in care rolul preponderent revine 

•școlii, cadrelor didactico, are. așadar, in centrul 
atenției obiectul cel mai sensibil, mai suscep
tibil de influențe și anume, personalitatea în 
formare a tineretului, fantezia și ingeniozi
tatea sa mereu deschise căutărilor, univer
sul cunoașterii sale ce se lărgește treptat, și a- 
cumulcazâ noi puncte do sprijin, concepții și 
idealuri, certitudini cu caro operează singuri 
mai tirziu și își urmează firesc drumul ales. De 
aici derivă importanța deosebită a tactului și 
măiestriei didactice cu care ne aplecăm in mun
ca noastră educativă asupra acestei atit de ma
leabile substanțe caro este personalitatea majo
rului și elevului, necesitatea de a-i încuraja, 
tot timpul, evoluția, caracterul și inițiativele în 
așa fel incit el însuși să simtă răspunderea față 
de ele, el însuși să gindească și să acționeze în 
sensul propriei sale vocații. Gestul nostru de a-i 
dirija spre împlinire aptitudinile, dorințele și 
căutările sale, să fie onest și nu ambiguu, 
discret și nu răspicat, cu abilitate pedagogică 
și nu contrafăcut; neapărat prezenți la țoale 
activitățile elevilor. în conceperea și desfă
șurarea lor, dar niciodată impunîndu-lo exi
gențe care să le depășească vîrsta ori să le 
frînozo inventivitatea, niciodată cu ostentație 
în mijlocul lor, dar totdeauna alături și îm
preună cu oi în ceea ce își propun și slujește 
educației, petrecerii timpului liber, distracției 
și recreerii.

A intrat în tradiția multor școli să sărbăto
rească „Ziua majoratului", fiind și un obicei 
statornic la Grupul școlar minier și Școala pro
fesională comercială Petroșani. Sîmbăta trecută 
la sărbătorirea tinerilor majori au participat 
cadre didactice, elevi și eleve. Prima parte a 
acestei activități s-a desfășurat intr-o ambianță 
plăcută și emoționantă la Grupul .școlar minier 
Petroșani. A vorbit Iov. Vasile Oros. secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. Petroșani, tov. 
Gheorghe Ana, director al Școlii profesionale 
comerciale Petroșani și tov. Nicolae Cricovan, 
secretar al comitetului de partid de la Grupul 
școlar minier Petroșani. In cuvintele adresate

tinerilor sărbătoriți au fost arătate drepturile 
și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor ma
jori din România conform Constituției. Tinerii 
au fost felicitați de vorbitori, iar în încheierea 
acestei prime faze s-au fnmînat felicitări din 
partea Comitetului municipal U.T.C. Petroșani* 
După festivitate a avut loc o masă tovărășească, 
dat.i în cinstea tinerilor majori de către Grupul

< 'Iar minier, care s-a desfășurat înlr-o atmos
feră tovărășească în prezenta cadrelor diduclice. 
A urmat apoi o reuniune la care au participai 
elevi majori de la ambele unități școlare. Atît 
prima parte a sărbătoririi cit și cea de-a doua 
s-au desfășurat la un înalt nivel de comportare 
civilizată și ținută etică.

lAspărțirea de adolescenții, perioada in cure 
familia și șroala au oferit scutul lor cald, pro
tector, la adăpostul căruia cei tineri au crescut 
și au făcut pași hotărîtori pe calea ilesGvlrșirli 
lor ca oameni este, prin esență, un moment emo
ționant. De unde pină mai ieri adolescenții erau 
călăuziți de sfatul atent și plin de dragoste al 
părinților și educatorilor, de acum încolo ci 
sînt chemați alături de generațiile mai în V1TAL 
să participe la rezolvarea treburilor societății, 
luînd hotărîri pentru care trebuie să-și asume 
răspunderea. Înțelegerea sensului responsabilită
ților complexe ce le revin face ca tinerii să 
privească viața cu alți ochi, in atitudinea lor 
își face loc treptat acel aer de seriozitate și 
gravitate care caracterizează pe omul matur. 
Optsprezece ani este vlrsta tinereții active, Izvor 
de elan creator și qînduri înaripate către viitor, 
de îndrăznețe aspirații, punct de răscruce în 
viața tinerilor. Virsla majoratului conferă tine
rilor din tara noastră dreptul la muncă, la în
vățătură și continuă perfecționare, dreptul de 
a-și întemeia o familie, dreptul la vot si de a 
lua parte activă la conducerea treburilor țării. 
Societatea noastră socialistă creează cele mai 
prielnice .ggnditii pentru făurirea personalității 
umane, pentru ca tinerelul să-și poată pune pe 
deplin în valoare talentul și capacitatea, să-și 
poată realiza aspirațiile cele mai cutezătoare.
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Peste citeva zile se incheie 
primul trimestru al acestui an 
.școlar. E firesc ca la fiecare 
sfîrșit de etapă să se facă bi
lanțul realizărilor și să se scoa
tă in evidență ce a fost pozi- 
zitiv în activitatea colectivu
lui, precum și ce nu s-a pu
tut înfăptui, cauzele care au 
generat această situație, în ve
derea întăririi muncii inslruc- 
tiv-educative și ridicării pe o 
treaptă superioară a măiestriei 
pedagogice.

L'rmînd cu perseverență sco
pul propus, profesorii Gheor
ghe Arbagic și Doina Șîclovan 
au asigurat o însușire conști
entă a noțiunilor, au dezvoltat 
la elevi capacitatea de aplica
re a acestora în exprimarea o- 
rală și scrisă. Vocabularul e- 
levilor s-a îmbogățit în fiecare 
zi, noțiunile noi au fost expli
cate și precizate. Elevii au fost 
îndrumați la orele de limba 
română să reproducă texte li
terare, îndeosebi din operele 
marilor noștri scriitori, apreci
ind că prin aceasta nu li se 
dezvoltă numai înclinația spre 
studiul aprofundat, dar și dra
gostea pentru creația literară 
românească

Un rol deosebit l-au avut 
unele cadre didactice ale șco
lii noastre în îmbunătățirea 
muncii instructiv-educative, 
prin activitatea pe care au 
desfășurat-o în munca de în
drumare a elevilor pentru ca 
aceștia să-și însușească tehnica 
muncii individuale. Cu ajuto
rul studiului individual ele
vii și-au consolidat cunoștin
țele și au reușit să cunoască 
variatele și uimitoarele desco
periri ale științei, să se „spe- 
cializeze“. bineînțeles, în ca
dru] unei culturi generale te
meinice. In clasă, în labora
toarele școlii sau acasă, in ca
drul cercurilor de științe na
turale, literatură, geografie 
sau matematică elevii noștri 
Își fac ucenicia științifică. A- 
ceste multiple activități îndru
mate de profesorii Septimia 
Krausz. Lidia Bejan. Doina Și- 
clovan, Octavian Chiru, lu- 
liana Butulescu, Maria Stoi- 
cescu, au contribuit la disci
plinarea gîndirii și atenției e- 
levilor, aducind cu sine rezul
tate bune în munca cu cartea.

Atenția profesorilor n-a fost 
îndreptată numai spre trans
miterea unui număr cit mai 
mare de cunoștințe, ci și -spre 
formarea și dezvoltarea inde
pendenței elevilor în studiu, 
spre folosirea mijloacelor de 
însușire rațională a cunoștin
țelor predate.

Considerăm că un profesor 
sau învățător nu-și poate 
fructifica, in procesul de in
struire și educare, cunoștințele 
dobîndite în institutul pedago
gic sau în facultate decit a- 
tunci cînd ține pasul cu rit
mul vieții științifice moderne, 
numai atunci cînd știința de
vine pentru el o componentă 
a vieții de toate zilele. Cadrele

aceste mijloace 
prețios auxiliar 
de cunoaștere, 
însușirea unui

drcle didactice au folosit atit 
metodele clasice de predare, 
cît și pe cele moderne. Mă 
opresc puțin asupra folosirii 
mijloacelor audeo-vizuale. S-a 
considerat că 
constituie un 
în procesul 
care asigură
volum mare de cunoștințe în- 
tr-un timp scurt și în condi
ții bune. însoțirea explicațiilor 
verbale cu imagini intuitive 
la orele de științe naturale, 
istorie, geografie, fizică și la 
alte discipline, a ajutat elevii 
să analizeze esența fenomene
lor, legătura dintre ele și să 
desprindă mai clar generali
zările sub formă de noțiuni

Chirculescu, Margareta Radu, 
Ana Bota, V. Mărgulcscu, M. 
Trifu, Rozalia Pop au organi
zat frumoase activități cu pio
nierii. S-au pregătit scenete 
cu teme educative, șezători li
terare, excursii, drumeții, pre
cum și o întîlnire cu poetul 
Radu Sclejan. Pionierii deta
șamentului din clasa a VI-a C 
au organizat din proprie ini
țiativă o șezătoare interesan
tă. Ei au inițiat-o și tot ei au 
prezentat-o, fără vreo îndru
mare din partea noastră. A- 
ceasta scoate în evidență im
portanța „autoconducerii“ ac
tivităților educative, mai ales 
că șezătoarea a fost reușită. 
In cadrul activităților educa-
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didactice ale acestei școli nu 
s-au limitat în pregătirea lec
țiilor numai la manualul din 
care învață elevul, ci s-au in
format continuu studiind pu
blicațiile de specialitate. In fe
lul acesta au fost transmise 
cunoștințele elevilor pe baza 
ultimelor noutăți ale științei 
și culturii. Pentru a îndemna 
toate cadrele didactice din 
școală să manifeste interes 
pentru cercetarea științifică, 
de ani de zile, în cadrul șe
dințelor comisiilor metodice, 
responsabilii respectivi, Septi- 
mia Krausz, Pavel Bîrcă, 
Gheorghe Arbagic, poartă dis
cuții legate de ceea ce a apă
rut nou în librării sau în re
vistele de specialitate.

In desfășurarea lecțiilor ca-

și legi, să le păstreze mai bi
ne. Profesoarele S. Krausz, 
Doina Șiclovan, Iuliana Butu
lescu, Maria Stoicescu, Lidia 
Bejan folosesc adeseori „sala 
întunecoasă" a școlii pentru a 
proiecta diafilme legate de- 
disciplina pe care o predau, 
învățătorii Pavel Bîrcă, Doina 
Popescu, Eugenia Niculescu, 
Domnica Schlesinger, Ana 
Stancu, D. Constantincscu și 
alții, au amenajat sălile de cla
să în așa fel îneît le pot fo
losi în condiții bune pentru 
asemenea proiecții.

Cadrele didactice au acordat 
o atenție deosebită laturii e- 
ducative a muncii lor. In a- 
cest sens au fost sprijinite de 
organizațiile de pionieri și 
U.T.C., precum și de familiile 
elevilor. Comandanții Viorica

tive la clasele T, învățătoarele 
Doina Popescu, Doina Matei 
și Eleonora Săninoiu fac incă 
de pe acum pregătiri în vede
rea primirii de către elevi a 
cravatelor de pionieri.

Majoritatea învățătorilor și 
profesorilor au căutat in pri
mul rînd să fie un exemplu 
viu și permanent pentru elevi. 
S-a considerat că aceasta este 
cea mai importantă latură a 
vieții de dascăl. Cite generații 
de elevi și-au luat ca exem
plu de viață pe dascălii lor 
Pavel Bîrcă, Aurelia lanky, 
Natalia Dumbravă, Doina Și- 
clovan, Gheorghe Arbagic,Sep-, 
timia Krausz, ca să-i amintim 
numai pe cei cu o mai bogată 
experiență, pe acești pedagogi 
desăvîrșiți care furnizează ele
vilor cunoștințe pe care aceștia

le înțeleg și le asimilează. Pe 
acești pedagogi care folosesc 
un limbaj ales, plăcut, clar și 
apropiat elevilor și care au 
o comportare morală respec
tată în societate, o cultură lar
gă și documentată.

Mai sînt încă unele cadre 
didactice care, după ce s-a 
terminat ora de curs, pleacă 
de la școală după alte treburi 
și nu se reîntorc decit a doua 
zi • cînd din nou este trecută 
în orar disciplina respectivă. 
In felul acesta este știrbită 
calitatea muncii lor educative 
prin necunoașterea preocupă
rilor, frământărilor, gîndurilor 
elevilor. Dar sînt și cadre di
dactice, în marea lor majori
tate, care rămîn în mod per
manent în mijlocul elevilor și 
îi îndrumă în întreaga lor ac
tivitate școlară. Rezultatul 
muncii acestora este evident.

Incontestabil că lecțiile înte
meiate, pe datele și rezultatele 
științei sînt, prin ele însele, 
un element esențial al educa
ției. O lecție nu este o ex
punere mecanică a unei teme 
prevăzută în programa de în
vățămînt. Lecția este o unitate 
științifică și metodică, adap
tată la o clasă de elevi, con
cretă, vie, la un colectiv de 
elevi cu un anume nivel inte
lectual și un anume potențial 
afectiv. Expunerea profesoru
lui iradiază în inima elevului, 
îl îndrumă să fie optimist, 
sănătos din punct de vedere 
moral și îl determină să a- 
precieze munca cinstită, crea
ția, eroismul, dragostea față 
de omul care luptă pentru o 
viață fericită. Cu inima caldă 
și înțelegătoare, cadrele noas
tre didactice colaborează la 
pregătirea tineretului școlar in 
lupta pentru triumful dreptă
ții, al progresului, pentru for
marea deplinei încrederi în 
viitor.

Prima etapă a muncii noas
tre nc-a dezvăluit anumite go
luri în activitatea desfășura
tă. Ne vom strădui să le um
plem pe acestea și să fructifi
căm ceea ce a fost pozitiv, 
prin eforturi sporite.

Prof. Ion I. DANCU.
directorul Școlii generale nr. 1 

Petroșani

Majoratul este un moment de răspintie în 
viața unui tînăr deoarece el devine răspunzător 
de actele sale în fața Sbcielății. De aceea se o- 
bișnuiește ca împlinirea virstei de 18 ani să fie 
șărbătorită în așa fel încîl tinerii să-și dea sea
ma de implicațiile sociale pe care le cuprinde 
în sine majoratul.

Un asemenea moment festiv a avut loc zilele 
trecute la Vulcan. Elevii liceului, slrin.și în sala 
cluhului muncitoresc, au, ascultat cuvintarca iu- 
varășului Petru Barbu, președintele Consiliului 
popular orășenesc, care a evo<\.t viața t nt-nlur 
din trecut a căror integrare în responsabilitățile 
sociale se făcea brusc, dureros și de timpuriu, 
a comparat aceste triste realități istorice cu tim
pul nostru cînd tinerii sînt înconjurați cu aten
ție, înțelegere și grijă de societate. Tovarășul 
prof. Gheorghe Antoce, directorul liceului, le-a 
vorbit tinerilor sărbătoriți de realizările mărețe 
ale poporului nostru

adresat elevilor spunindu-le că ei sint folositori 
țării priD pregătirea conștiincioasă de pe bănci
le școlii, societatea noastră socialistă are nevoie 
de oameni noi a căror personalitate se formea
ză acum, în învățămînt, ei, actualii elevi, vor fi 
constructorii de mîine care vor ridica România 
pc noi culmi ale civilizației și progresului.

Elevii care au devenit majori au fost felicitați 
călduros de reprezentanți ai Comitetului orășe
nesc de partid și pe școală, de elevi și cadre 
didactice. Vorbitorii au subliniat importanța a- 
cesiei clipe, cînd tinerii pășesc cu adevărat pe 
poarta largă a vieții, cînd intră în contact cu 
viața sub toate aspectele ei.

Un scurt program artistic, susținut de corul li
ceului și soliști vocali a dat farmec acelei zile 
de neuitat în viața tinerilor care au trecut pra
gul majoratului.

de
Noi. elevii din clasa a XH-a, 

muncim cu perseverență pentru 
a dobîndi un larg orizont cul- 
tural-științific, pentru a ne de- 
săvîr.și formarea culturii noastre 
generale.

Timpul scurt și deosebit de 
prețios pe carc-1 avem la dis
poziție trebuie socotit cu rigla 
de calcul pentru a reuși să 
parcurgem atît materiile pre
văzute în programa școlară 
pentru clasa a XH-a, cit și re
petarea și sistematizarea mate
rialului pentru viitoarele exa
mene : bacalaureatul și admite
rea.

De un real folos ne sint cer
curile pe materii, care își des
fășoară activitatea în cadrul 
școlii noastre: matematică, fi
zică, chimie, română, limbi stră
ine, unde elevii pot să adîn- 
cească unele probleme sub în
drumarea atentă a profesorilor.

Astfel, cercul de matematică 
desfășoară o bogată activitate 
cuprinzînd toți elevii care în
drăgesc această disciplină. To
varășul profesor Ion Butulescu, 
conducătorul cercului de mate
matică, ne-a învățat să folosim 
„Gazeta matematică", care la 
început ni se părea că vine din- 
tr-o lume nouă, inaccesibilă.

Treptat ne-am obișnuit cu ea 
și astăzi ne numărăm printre 
prietenii săi apropiați.

In cadrul cercului se desfă
șoară o muncă organizată, pe 
capitole, pe baza unor expuneri 
făcute de profesor și elevi, a- 
xate îndeosebi pe rezolvarea 
unor probleme speciale care ne
cesită soluții personale. Astfel, 
am rezolvat pină acum proble
me privind calculul ariilor și 
volumelor prin metoda integra
lei, ecuații de grad superior, teo
ria probabilităților și multe al
tele. Acum ne pregătim intens 
pentru Olimpiada de matemati
că, la care sperăm să obținem 
rezultate cît mai bune. De alt
fel, anul trecut școala noastră 
a fost clasată prima pe județ 
la această întrecere, fapt caro 
ne obligă și mai mult să ne 
străduim pentru locuri frunta
șe. La indicația tovarășului pro
fesor studiem și rezvolvăin cit 
mai multe probleme din cule
gerile semnate de Lia Aramă, 
M. Roșculeț ș. a. Pină acum 
toți membrii cercului au obți
nut rezultate bune, și printre ei 
putem să-i evidențiem pe Radu 
Crișan, Lucian Pop etc. care 
dau dovadă de multă seriozi
tate și preocupare.

Cele două-trei ore pe care le 
efectuăm o dată pe săptămînă 
la cercul de matematici nu sînt 
numai un prilej de activitate 
instructivă, în care ne lărgim 
orizontul cu cunoștințe în plus 
față de cele de la clasă, ci și 
un prilej de destindere și satis
facții sufletești. Și, fără îndo
ială, la aceasta contribuie in 
mare măsură felul în care pro
fesorul Butulescu știe să se 
apropie de noi. să ne îndru
me, să ne descrețească fruntea 
cu o gluină.

Dar orele de curs, cercurile, 
recapitulările organizate de 
școală nu sînt suficiente. Mun
ca individuală este hotărî toare 
pentru o pregătire, temeinică. 
Acesteia trebuie să-i acordăm 
cît mai multe ore zilnic.

In curînd. o dată cu termina
rea liceului se va încheia o e- 
tapă, poate cea mai frumoasă, 
din viața noastră și se deschide 
alta nouă care ne cere să ne 
preocupăm cu toată răspunde
rea de perfecționarea noastră 
pentru a putea deveni oameni 
de nădejde, viitori constructori 
ai societății noi.

I
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„El fugitivo"
Are 19 ani. Este elev. Iși 

efectuează practica la V .1 .M.P. 
Din cind in cind bea. Bea 
strașnic. In seara aceea de 
11 decembrie băuse la fel. 
Adică, strașnic. Iși simțea pi
cioarele nesigure să-I ducă a- 
casă. De ar fi avut o mași
nă ! Și a găsit imediat una. 
Autodubița TV 21 MH 171 
ce staționa fără paza. Elevul 
C Lihoacă s-a urcat la vo- 
'nn și a pornit la plimbare. 
Cum insă vedea dublu, s-a 
intilnit cu o casă. A lui E- 
meric Kerghcy din str. 1 Mai 
nr. 37, Petroșani. In dimi
neața următoare, la miliție. 
Iui C. Lihoacă i s-a părut 
că a visat că se imbătase, că 
luase o mașină de pe stradă, 
deși nu a\ea carnet de con
ducere. și plecase in vilegia
tură. dar nimerise intr-o ca
sa. Spre regretul lui nu fu
sese vis. ci realitate.

A

Incasatoarea
Lucra la I.G.L. Petroșaui ca 

încasatoare de teren. Adică 
incasa diferite taxe la domi
ciliile cetățenilor pe care Ie 
depunea la casieria întreprin
derii. De la o vreme a înce
put să „uite" prin propriile 
buzunare banii încasați pe te
ren. S-au adunat 1272 lei. 
Pentru a nu comite cineva 
imprudența să afle „lucrătu
ra". a falsificat niște acte. 
Figura n-a ținut și încasa- 
toarea Smaranda Mărgineanu 

încasat 1 an și două luni.

Pe picior 
de plecare

Teodor Moldovan a pătruns 
ușurel, fără aprobare, în lo
cuința lui loan Bednaras din 
Lupeni. S-a apucat rapid de 
inventar, a luat ce a crezut el 
că-i mai bun, mai qtil. a fă
cut un colet și... Tocmai se 
afla pe picior de plecare 
cind a fost prins in flagrant 
delict de furt. De plecat, tot 
a plecat. Dar Ia... miliție.

Adormit 
în post

Menirea pazei contractuale 
este bineștiută. Dar citi din
tre acești salariați își fac 
conștiincios datoria ? Ziarul 
nostru a sesizat nu o dată 
abateri de la îndatoririle de 
serviciu ale unor lucrători de 
la paza contractuală. Zilele 
trecute un nou caz a pătruns 
fn vizor. Paznicul loan Bli- 
dea. ce avea rondul în Aero
port. a fost găsit dormind. 
Era obosit după munca din 
cursul zilei în gospodăria 
personală. Adică, omul a in
versat serviciile: acasă lu
crează și la slujbă doarme, 
fn Ioc să facă viceversa, cum 
este normal. Pentru somn în 
serviciu n-am auzit să se plă
tească. Dimpotrivă, în aseme
nea cazuri, se dau sancțiuni.

Păi nici chiar așa, să dormi 
țn post!—

„Transbordară
N-au așteptat autobuzul, ca 

toată lumea. în stație ci în 
bufet. In bufetul .Mîndra" 
din Vulcan. Aveau și moti
ve : afară era frig și ei vro
iau să se încălzească. S-au 
..încălzit" bine, la abur de 
țuică fiartă, apoi au urcat 
în autobuzul 31 HD 1 665 să 
vină la Petroșani. Prieteni și 
colegi de serviciu la prepa- 
rația Coroești (și amici de pa
har la „Mindra”), Petru Geor
gescu și llie Cita s-au luat 
la bălaie in autobuz, deran- 
jindu-i pe călătorii pașnici. 
Pînă la Iscroni au mers așa... 
rncomodind. Aici au făcut o 
„transbordare" și pînă la Pe
troșani a» călătorit foarte 
comod. In mașina miliției. 
Ajunși la destinație, au fost, 
cum era și firesc, taxați. Cu 
cite 150 de lei de persoană. 
Dar nu pentru mașină, ci 
pentru-, scandal în autobuz. 
Le pierise tot cheful.

I. DLRECI

G. DINU

Pe urmele 
materialelor publicate 

„La (impn lui Neag 
trăiesc oameni../*

Articolul cu titlul de mai sus, 
publicat in ziarul nostru din 
20 noiembrie, viza slaba apro- 
v izjonare cu o scrie dc mărfuri 
a unității nr. 118 produse in
dustriale din Cimpu lui Neag. 
In urma apariției materialului, 
conducerea O.C.L. produse in
dustriale Petroșani nc-a răs
puns :

..Unitatea respectivă a fost 
înființată in cursul acestui an 
pentru aprovizionarea popu
lației cu unele mărfuri mai u- 
zuale și de cerere curentă. Sa
larizarea vinzâlorului se face 
pe bază de remiză, unitatea fi
ind încadrată in categoria chioș
curilor. In ce privește aprovi
zionarea cu petrol, acest arti
col este desfăcut dc Către Com- 
pctrolul din Petroșani. Am luat 
măsuri de aprovizionare cu măr
furile de care dispun depozi
tele I.C.R.M., in care scop s-au 
livrat sticle de lampă și de fe

linar, alte mărfuri curente so
licitate de populație. Aprovizio
narea acestei unități cu măr
furi din sectorul texlile-încălță- 
minlc și metalo-chimice, in ra
port cu spațiul de depozitare 
existent și ținînd cont do spe
cificul local, va sta in atenția 
noastră. Pe această cale mul
țumim ajutorului dat de redac
ția ziarului „Steagul roșu".

Dc la „Cornpetrol" Petroșani, 
tovarășul Hori a Mirza, respon
sabilul depozitului, nc-a comu
nicat că sesizarea locuitorilor 
din Cimpu lui Neag este înte
meiată, înlrucit multă vreme 
nu au avut petrol, din negli
jența acestei unități. Acum — 
ni s-a relatat — situația s-a re
glementat și în fiecare săptă- 
mînă, într-o anumită zi, un 
salariat al depozitului sc de
plasează la Cimpu lui Neag 
unde desface cantitatea dc pe
trol solicitată de cumpărători.
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Dacă a/i pierdut un nastu
re, lua/i un iir de a|ă, intro
duceți-/ capătul in urechea 
unui ac, apoi iaceți un nod 
la celălalt capăt, Însemnați 
cu creta locul unde trebuie 
cusut nasturele și predați în 
Întregime toată aceasta 
rațiune sofiei dv.

ciu/ui poștal local, valoarea 
timbrelor pe care Roc și le-a 
Însușit in cursul anilor se 
died 7a 2 500 de dolari...

ri-

ope-

Baueuote 
ghinioniste

Premiu

a 
în
de
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Un premiu special a 

decernat vinzătoarei 
Trocina. In tot timpul cit a 
durat concursul „Cea mai a- 
mabilâ \-inzăloare“, aceasta 
n-a scos nici un cuvînt...

fost 
lrina

j Colecția de tint bre 
a poștașului Roc

I
I
I
I
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Manuel Roc de Morais este 
un. mare colecționar de tim
bre. Pasiunea sa a dezlăn
țuit un adevărat scandal pub
lic in momentul în care s-a 
descoperit că el și-a realizat 
colecția de timbre pe seama 
concetățenilor săi. Cum ? 
Foarte simplu. Roc era... fac
tor poștal. In urma unei an
chete lăcule la domiciliul său 
au lost descoperite peste 
30 000 de scrisori care nu 
mai ajunseseră la destinație, 
fiind rejinute de Roc pentru

<£>
&

<£>
<£

<£
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Poliția din Copenhaga 
arestat doi indivizi care 
troduseseră In țară 10 000 
lire italiene, în bancnote fal
se. Bancnotele fuseseră... de
cupate dintr-o revistă. Ares
tarea celor doi a fost făcută 
la cererea unui director de 
bancă care observase că pe 
bancnotele ce i-au fost pre
zentate scria... „Da divorțu
lui".

Era titlul unui articol apă
rut in Italia pe această temă.

Fals în acte 
publice

Cind a lost arestat pentru 
iurt, tlnărul brazilian nu știa 
nici să scrie nici să citească, 
în timp ce iși executa însă 
pedeapsa de trei ani, el a 
Învățat ambele operațiuni. 
Apoi a lost eliberat. La nu
mai două luni însă a lost 
arestat din nou și condamnat 
la Închisoare. Motivul — fals 
In acte publice.
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Care părinți nu sînt animați de cele mai frumoase am
biții în legătură cu viitorul copilului sau copiilor lor ? Soții 
Arthur și Violet Clarkson, din muntosul Lancashire (cen
trul Angliei), alpiniști pasionați, aveau și ei o ambiție — 
o ambiție criminală : fiul lor, Roy, trebuie să devină cel mai 
tinăr alpinist care va escalada mult temutul pisc Matterhorn 
din Alpii elvețieni. Micuțul Roy — de opt ani, piscul — de 
4 478 m, tatăl — de un orgoliu nemăsurat.

In vederea sinistrei aventuri, Arthur Clarkson l-a antre
nat pe Roy timp de cinci ani. Roy Clarkson — va fi pri
mul copil din lume care va ajunge pe Matterhorn — acesta 
era visul tatălui, secondat de cel al mamei. Zadarnic au cău
tat alpiniștii elvețieni să-i convingă să renunțe la planul lor 
nebunesc — calea spre catastrofă era deschisă.

Avertisment nesocotit
Soțij Clarkson iși petreceau 

fiecare sîmbătă și duminică es- 
caladînd stîncile prăpăstioase 
din Lancashire. „Alpinismul, 
spuneau ei, este cea mai mare 
plăcere pe acest pămînt".

Natural că doreau să impri
me această plăcere și fiului lor 
— Roy — așa incit i-au făcut 
botezul înălțimilor încă la virs- 
ta de cîteva luni — în rucsacul 
tatălui său. Treptat au început 
să-l obișnuiască să se servească 
de propriile mîini în ascensiuni. 
Mama iși amintește cu mîn- 
drie: -Roy se putea cățăra încă 
înainte de a ști să meargă bine'.

Dacă la început lucrurile au 
mers mai prost, la vîrsta de 
trei ani Roy escalada indepen
dent primele dealuri stîncoase, 
iar la șase ani stîncile din îm
prejurimi îi erau mai fami
liare decît scuarurile de nisip 
ale tovarășilor săi de joacă. 
Clarkson, a cărui pasiune spor
tivă nu găsise ecou la primii săi 
doi fii, luă hotărîrea să dez
volte cu orice preț talentul celui 
mai mic. li cumpără deci o cas
că de protecție, un hanorac de 
culoare portocalie, un rucsac 
pe măsura lui și o coardă dc 
nailon albastru. Legați de corzi 
și echipați cu colțari, tatăl și 
fiul au trecut la antrenamentul 
dc alpinism, ureînd pe pereți 
verticali dc stîncă și pe clo
potnițe de biserică.

Primul accident s-a înlimplat 
cind Roy avea șapte ani. Îm
preună cu tatăl său, el escalada 
un horn de fabrică înalt de 
60 m. Arthur Clarkson, care il 
preceda pe fiul său, făcu o miș
care greșită și alunecă. Numai 
cc.arcl i de siguranță, dc care 
rămase suspendat după o că
dere de 5 m. a salvat cele două 
vieți. Revoltați, membrii ..Aso
ciației naționale pentru protec
ția copiilor" l-au dat în jude
cată pe Clarkson. Acțiunea a 
fost suspendată.

Arthur Clarkson, care în ur
ma reportajelor ziarelor deve
nise o oarecare celebritate lo
cală, nu se lăsă abătut dc la 
planul său. El ii fixase lui 
Roy un țel grandios i Matter
horn.

•••••••«•••
El AU 
VRUT 
UN

„COPIL
MINUNE"

Primul asalt —
> primul eșec
Acest pisc primejdios fusese 

cucerit, încă in anul 1885, de 
englezul Edward Whympe. Dar 
niciodată acest vîrf acoperit de 
gheață și zăpadă, care numai în 
1969 a costat viața a șapte alpi
niști Încercați nu a înfruntat un 
copil.

La începutul lunii septembrie, 
însoțiți de binecuvîntarea ma
mei, cei doi alpiniști au plecat 
în Elvelia. Primul asalt s-a sol
dat cu un eșec. Condițiile me
teorologice erau vitrege, iar ae
rul rarefiat a provocat micului 
Roy dificultăți de respirație.

Dar Arthur Clarkson nu s-a 
dat bătut. La 6 septembrie, a 
pornit din nou marșul împreună 
cu fiu) său, dc la hotelul tu
ristic „Belvedere*, pe ruta nor
mală do-a lungul crestei Hbrnli, 
între peretele nordic .și estic, 
spre cabana ..Solvay', aflată la 
4 003 metri. Singurul lor echi
pament consta in corzile alpi
ne. Rucsacul, cu spirtiera, ve
sela și colțarii, a fost lăsat la 
hote). Au înnoptat la cabana 
.Solvay",
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PREGĂTIRI FEBRILE,
CONCENTRARE MAXIMA

completării transportorului de 
mixte sterile de la cuva ,.Sko
da", și a tuburilor fluorescent»* 
p> nfrii iluminat.

Baza de aprovizionare și 
transport din Centrală este ne
cesar sS urgenteze 
narea cu material dc 
corespunzătoare și de 
siunile cerute de la 
furnizoare, iar 1J.U.M.

se impune ca, de 
va primi, sâ confecția- 

thnp

aprovizio- 
calitate 
dimen- 
fabrica 
l’etro- 
îndatS

piesele revendicate de p.vpa- 
ralir-,

...La preparația / oroeșli pre
gătirile pentru punerea 
funcțiune a liniei »i IILa 
lare se afla 
rare... Sub 
trnhii Alexandru Felea, 
ni sîrguincloși cum 
tușii luliu luca și Vlcloi Ma
rita, sudorul Nicolae 
spălătorii 
Alexandru 
Poslclnlcu 
pentru 
zinei.

in 
Spa

in plina desiăsu- 
conducorea r.viis- 

oame- 
sint lăcă-

Ene -I 
Costea, 

și loan 
strădanii 

asigurarea viitorului u-

Gheorghe 
Buruiană 

investesc

Exploatarea
minieră Petrila

Preocupările... neinvestite
ANUNȚA:

D Urmare din pay l.

proprie, ele apar datorită trans
ferării unor fonduri de ’ 
cest capitol, la lucrările 
re, unde stăm bine cu 
pe 11 luni, fiind depășit 
proape 5,0 la sută — n.

Situația o pol numi 
dacă mă refer la nerealizările 
cauzate de întreprinderea Elec- 
tromontaj Sibiu, aparținînd 
M.E.E. Aceasta alît datorită mi
nusurilor valorice — peste 2,6 
milioane lei, — cit și a nece
sității stringente de predare-a 
unor lucrări — cum ar fi pos
tul de transformare de la Go- 
roești și linia de 15 KV, Ani- 
noasa sud — Vulcan — Petrila 
care condiționează punerea in 
funcție, a altor obiective cum 
este Fabrica de brichete de la 
Coroești. Cauza acestor serioase 
rămîneri în urmă trebuie cău
tată in (ne) seriozitatea cu care 
s-a lucrat pe -șantierele I. E. Si
biu, din Valea Jiului. Astfel, 
dîn.șii din august a. c. au lu
crat la obiectivele noastre cu 
un efectiv mediu de 0 la 10 oa
meni. In noiembrie a. c. de e- 
xemplu vreo 15 zile lucrătoare 
au fost retrași muncitorii inte
gral. Situația s-a repetat și în 
această lună.

la a- 
minie- 
planul 
(cu a- 
n.).
gravă

tru a se îmbunătăți situația e- 
xistentă. Iată cum utilajele, ca- 
r$ de altfel le-am aprovizionat 
încă de anul trecut, așteaptă și 
acum să fie montate.

Rezultatul ? — Am rămas
doar cu promisiunile I Chiar în 
4 decembrie a. c. am vorbit 
personal cu tov. ing. Kantzcr, 
inginer șef adjunct al I. E. Si
biu, care dc asemenea ne-a dat 
asigurări că se vor lua mă
suri, dar pînă acum nu s-a’în
treprins nimic...
I

REPORTERUL : Ce s-a 
întreprins din partea Cen
tralei pentru salvarea si
tuației necorespunzătoare 
provocată de I. E. Sibiu,?. 

Ing. GH. DAVIDESCU : Iți 
septembrie, octombrie și noiem
brie a. c. s-a discutat cu con
ducerea I. E. Sibiu și a șantie
rului I.E.S. ce au lucrări în 
Valea Jiului. Dînșii s-au anga
jat că se vor lua măsuri pen-

Spre Matterhorn
In dimineața următoare cei 

doi alpiniști au pornit la drum 
încă de la ora cinci. Vremea 
era rea, iar urcușul printre 
zidurile stîncoase, acoperite de 
gheață, la 300 metri sub pisc, 
era dificil și lent. Aici i-a vă
zut ultima oară ghidul elvețian 
Hans Peter Ryf. Ryf, care a făcut 
cale întoarsă dîndu-și seama de 
amenințarea viscolului ce se 
anunța, a povestit apoi : „L-am 
sfătuit să-și întrerupă ascensiu
nea. Dar el îmi răspundea in
variabil : „Trebuie să mergem 
mai departe". Apoi, m-am uitat 
la copil. Stătea la o oarecare 
distanță. Tatăl său nu-1 asigu
rase nici măcar cu coarda. Era 
singur de tot. Nu am observat 
la nici unul vreun echipament 
suplimentar". Ultimele cuvinte 
pe care le-a auzit au fost: 
„Haide Roy, urcăm pe Matter
horn !"

De atunci li s-a pierdut orice 
urmă. Elicopterele de salvare 
ale asociației „Air Zermatt", la 
care s-a recurs abia după o săp- 
tămînă. au cercetat zadarnic 
întreg Matterhorn-ul. Piscul era 
înveșmîntat în ceață, apoi a 
fost cuprins de viscole. După 
trei zile, încercările de salvare 
au fost suspendate. Poliția din 
Zermatt a precizat : „Este cu 
totul inutil. Dacă cei doi au 
căzut, ceea ce presupunem, nu-i 
mai putem găsi- anul acesta. 
Ninsorile au fost prea abun
dente. Clarkson a fost foarte 
ușuratec. Altitudinea de 4 000 
m este prea primejdioasă pen
tru un copil. Pentru așa ceva, 
antrenamentul pe un horn de 
fabrică din Anglia nu folosește 
maro lucru". Șeful postului de 
salvare din Zermatt. Beat Per
ron, a declarat indignat : „Este 
o imprudență grosolană să cari 
după tine un copil pe așa un 
masiv. Chiar din punct de ve
dere strict medical, un copil nu 
poate suporta o asemenea ascen
siune".

R.: Ținînd seama de 
importanța vitală pentru 
viitoarea fabrică de bri
chete de la Coroești a a- 
limentării cu energie e- 
lectrică, cum vedeți re
zolvată această problemă 
de către 1. E. Sibiu pînă 
la sfirșitul anului ?

GH. D. : Dacă ar pune două 
echipe, adică vreo 15—16 oa
meni, în 7 zile ar termina pos
tul de transformare de la Co
roești. Este strict urgentă aceas
tă problemă, ținînd seama că 
în 21 decembrie a. c. fabrica 
trebuie să intre în probe teh
nologice.

R.: Referitor la cele. 2.6 
milioane lei ncrealizări la 
căminele de ne familiști... ?

GH. D. :" ...Vina ne aparține 
nouă, beneficiarului datorită în- 
tîrzierii predării amplasamentu
lui, a documentației de execu
ție, și a deschiderii finanțării 
pentru aceste obiective.

R. : Constructorul, Gru
pul 2 de șantiere, moti
vează deci pe bună drep
tate nereușita îndeplinirii 
planului său valoric din 
această cauză! Veți pro
ceda la preluarea acestor 
fonduri de 2,6 milioane 
— de a căror nerealiza- 
re sinteți răspunzători — 
prin Centrala cărbunelui, 
dînd astfel constructorului 
posibilitatea să-și îndepli
nească planul ?

GH. D. : încă nu avem nimic 
perfectat. S-ar putea ca pină 
la sfirșitul anului să o facem, 
deși momentan n-aș putea da 
asigurări în acest sens.

R.: Pe lingă nerealiză
rile valorilor amintite, pri
vind construcțiile montaj, 
Centrala cărbunelui a ră
mas cu mai mult de 3, 
respectiv 9 milioane sub 
planul de investiții pe 11 
luni la lucrările geologice 
și la utilaje. Din ce cau
ze și ce perspective de 
depășire a acestor 
negative aveți ?

fost redus cu circa 6 milioane 
lei.

Privind utilajele, nerealizările 
rezultă in majoritate la cele 
prevăzute cu montaj (peste 8 
milioane lei). Dintre acestea 
circa 2.0 milioane sint ..contri
buția" I. E. Sibiu, iar 1.0 milion 
lei valorează utilaje de pro
veniență internă care nu au re
venit de la E.R.E.N. ’69 spre a 
le monta. In rest, cauzele tre
buiesc căutate în răminerile în 
urmă sau deficiențele existente 
la stația de pompe Aninoasa 
și la lucrările subterane din 
circuitele puțurilor cu skip Vul
can, Dîlja, Uricani .și 2 est Pe
trila.

Concurs pentru
ocuparea

a

DOUĂ POSTURI

efecte

geolo- 
a fost

GH. D. : La lucrările 
gice, lipsa de muncitori 
principalul motiv al rămînerilor 
în urmă, care s-au produs mai 
ales la Bărbăteni, Uricani și 
Vulcan. In acest’an răminerile 
în urmă nu mai pot fi recu
perate, iar pentru anul viitor, 
ținînd seama de efectivele ce 
le-am putea asigura, planul a

R. : ...Conclvzionind pro
blemele discutate cum ve
deți posibilă realizarea 
planului de investiții a 
Centralei cărbunelui Pe
troșani din acest an ?

GH. D : Realizarea planului 
de investiții pe 1969 depinde de 
un singur factor important : 
primirea din import a unor u- 
tilaje independente, în valoare 
de 8.0 milioane lei și a unor 
prese ce servesc la asamblarea 
stîlpilor hidraulici la U.U.M.P. 
în valoare de 3.0 milioane lei. 
Total ar face 11 milioane, iar 
acum pe global avem o nereali- 
zare de circa 9.0 milioane Ici...

R.: Răminerile sub plan 
care, dacă nu am socoti 
depășirile compensatoare, 
ș-ar urca nu la 9,0 mi
lioane ci la 20,0 de mili
oane lei, considerăm că 
reflectă unele carențe ce 
au existat in activitatea 
de investiții a Centralei 
cărbunelui. Ce s-a între
prins, încă de pe acum, 
pentru lichidarea perpe
tuării acestor neajunsuri ?

GH. D. : In primul rind, refe
rind u-mă la investițiile de con- 
strucții-montaj, în planul anu
lui 1970 nu le-am introdus de
cît pe cele la care asigurarea 
amplasamentului nu ridică pro
bleme, cu o singură excepție 
(care... îmi stă pe suflet) — fu- 
nicularul de la Petrila, la care 
însă execuția este strict nece
sară și urgentă.

Proiectele sint deja asigurate 
pentru majoritatea lucrărilor de 
construcții-montaj, iar luna a- 
ceasta se vor preda și restul. 
Astfel, în ianuarie constructo
rul va fi în posesia întregii do
cumentații economice.

Contractarea utilajelor este de 
asemenea avansată față de a- 
nul trecut, avînd 82 la sută, 
respectiv 42 la sută din con
tractele din țară și din străi
nătate asigurate (anul trecut a- 
veam doar 60 la sută, respectiv 
10 la sută din contracte în
cheiate).

R.: In privința urmări
rii mai îndeaproape a lu
crărilor de investiții ați 
preconizat unele măsuri 
de îmbunătățire ?

GH. D. : Nu. Urmărirea se 
va face în general tot în aceeași 
formă și in continuare.
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PROGRAMUL I:

JOI 18 DECEMBRIE

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune rn limba ma
ghiară.

18,00 Pauză.

Un singur om 
mai speră...

Singurul om care arată înțe
legere pentru aventura nebu
nească a lui Arthur Clarkson 
este mama lui Roy, Violet Clark
son : „Alpinismul ne stă în sin
ge. Și apoi, sînt sigură că so
țul meu nu s-a expus unui risc 
inutil cu Roy". Convingerea ei 
este utit de fermă, incit a or
ganizat operațiuni dc salvare 
pe cont propriu, cu ajutorul e- 
li copter el or, pe care le plătește 
cu cite 20 de mărci elvețiene 
pentru fiecare minut de zbor, 
și al unor ghizi (250 mărci pe 
zi). Violet Clarkson susține ne
clintită : „Sint convinsă că s-au 
adăpostit pe undeva și așteaptă 
salvarea..."

18,05 Film serial : „Aventură 
în munți".

18,35 Mult c dulce .și frumoa
să — emisiune de limba 
,.și literatura română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 Dansează. Alexa Mezin- 

cescu .și Dan Moise.
19,41 Reflector.
19,50 Scară de teatru : „Kean" 

de Jean Paul Sartre du
pă Alexandre Dumas.

22,25 Telejurnalul de noapte.
22,45 Anunțuri — publicitate.
22,60 Avanpremieră.
23,10 închiderea emisiunii.

Condițiile de participare la concurs sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 1 061/1959.

Concursul se ține în data de 22 decembrie 
1969 orele 8 dimineața la sediul E. M. Petrila.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la bi
roul personal.

'■'V
•‘•11

$

U.P.L.

Petroșani

0

invită publicul consumator 
să petreacă o seară de 
neuitat cu prilejul Revelio
nului 1970 care se organi
zează în următoarele uni
tăți : 
RESTAURANTUL

LUPENI
RESTAURANTUL 

RUL" LUPENI
RESTAURANTUL

VULCAN 
RESTAURANTUL ______

GUI" PETROȘANI, telefon 
1189

RESTAURANTUL „MINERUL" 
PETROȘANI, telefon 1511

RESTAURANTUL „COTNA
RI" LONEA

RESTAURANTUL „COCOȘUL 
DE AUR" COROEȘTI
Întrucît locurile sint limitate, 

este invitat a-$i procura din 
ferate.

„C I N A‘

,MINE-

,.STRAJA"

.PARIN-

'i

publicul consumator 
timp locurile la unitățile pre-

Muzică, dans, antren, surprize

5,05 Muzica dimineții; 6,05— 
9,30 Muzică și actualități; 9,30 
Memoria pămîntului românesc; 
10,05 Muzică populară; 10,30 
Muzică ușoară; 11,05 Valsul 
veșnic tinăr: 12,00 Din muzica 
popoarelor; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,22 Refrene îndrăgite: 14,00 
Caleidoscop muzical; 14,40 Ra
dio publicitate: 14,50 Cintece 
populare; 15,00 Roza vînturi- 
lor; 16,00 Radiojurnal: 16,30 
Tribuna radio; 16,45 Inalță-te

frumoasă țară — cintece; 17,05 
Pentru patrie;
populară; 18,10 Revista econo
mică; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio; 
19,30 Săptămîna unui meloman; 
20,05 Tableta de scară: 20,10 La 
țambal George Pantazi; 20.20 
Eminesciana; 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 Atențiune, 
părinți!; 21,30 Moment poetic: 
21,35 Recitalul serii — Dome
nico Modugno; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic: 22,20 
Sport; 22.20 Jazz; 23,00 Concert 
de muzică ușoară; 0,03—3,00 Es
trada nocturnă.

17,35 Muzică

PROGRAMUL II :

6,00 Program muzicâl de di
mineață; 7.00 Radiojurnal; 7,10 
Program muzical de dimineață 
— continuare; 8,10 Tot înainte; 
9,10 Curs de limba spaniolă; 
9,30 Cintece

10,00 Matineu Usitral : „Copacii 
mor în picioare" de Alejardo 
Cassona; 12,03 Avanpremieră 
cotidiană; 12.15 Concert de 
prînz, 12.35 Saeculum: 13,00 
Concert dc prînz (continuare);
13.30 Cartea științifică; 14,03 
Din tezaurul nostru folcloric;
14.30 Melodii de Elly Roman; 
14,55 Știința la zi: 15.00 Opera 
pentr i toți; 15.30 Din muzica 
filmului J’n cintec străbate lu
mea". 15,40 Radio-publicitatc; 
16,00 Radojui'naT: J 6220 Litera
tura română și arta corală. Coș- 
buc; 17.00 Cavalcada ritmurilor; 
18,00 Varietăți muzicale: 19.30 
Acasă la...; 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Antologie lirică; 
23.05 Lucrări do I cos Janacek.

pentru cei mici;

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5.00: 6,00; 9.00: 10.00; 
11,80; 17.00: 18.00; 20,00; 24 00; 
2.00. Programul II : 6,05: 12,00; 
14,00; 23,00; 0,55.

VREMEA
In cursul zilei de ieri temperatura maximă a 

aerului a înregistrat valori cuprinse intre plus 
2 grade Ia Petroșani șl minus 4 grade la Paring. 
Minima a oscilat iptre zero grade și, respectiv, 
minus 6 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : Vremea se 
menține instabilă, cu cerul mai mult acoperit. 
Precipitații sub foi mă dc ninsoare. Vr.it slab 
din sectorul nord-vestic. Temperatura in scădere.

F I L M E
Vineri 19 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Testamentul dr. 
Mabuse; Republica: Crăciun cu Elisabeta; PE
TRILA : Prințul negru; LONEA — 7 Noiembrie : 
Acest pămint este al meu ; Minerul: Un delict 
aproape perfect: ANINOASA : Heidi; VULCAN : 
Soarele vagabonzilor: LUPENI — Cultural : 
Schcrlok Holmes ; URICANI : Sîngeroasa nuntă 
macedoneană.
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Steagul roșu

k/XirXI INTERNAȚIONALA
Vizita
unei CURT

A
delegații

de activiști
NEW YORK 17 - Corespondentul Aqerpres, C. Alexan- 

drooie, transmite : Miercuri dimineața au luat sfirșit lu
crările celei de-a 24-a sesiuni o Adunării Generale a Or- 
aaniiatiei Națiunilor Unite.

ai P. C. R.

co-

Pe agenda sesiunii s-au aflat 
107 puncte, marea lor majori
tate găsindu-și concretizarea în 
cele aproximativ 130 de rezo
luții adoptate de Adunarea Ge
nerală. Dintre acestea se de
tașează, ca prezentînd o deose
bită însemnătate, problemele 
dezarmării, decolonizării și dez
voltării, care au concentrat în
treaga atenție a delegațiilor ce
lor 126 de state membre, pe 
parcursul celor 92 de zile, cîl 
au durat dezbaterile. Aceste pro
bleme, împreună cu războiul din 
Vietnam, criza din Orientul A- 
propiat și cea din Biafra, au 
fost abordate prin prisma nece
sității întăririi securității in
ternaționale, creării unei lumi 
a păcii și colaborării pașnice, 
între toate popoarele lumii.

Avînd loc în ajunul sărbăto
ririi celei de-a 25-a aniversări 
a fondării acestei organizații 
care și-a înscris ca obiectiv 
prioritar menținerea păcii și se
curității internaționale, actuala 
sesiune a dezbătut și analizat 
în mod critic activitatea O.N.U., 
succesele și eșecurile organiza
ției in îndeplinirea țelurilor 
sale majore, care constituie în
săși rațiunea sa de e fi. Rolul 
și locul O.N.U. în viata interna
țională, necesitatea întăririi ci în 
scopul de a răspunde pozitiv 
așteptărilor și speranțelor po
poarelor lumii au fost abordate 
în discursurile majorității 
vîrșitoare a delegațiilor.

Opinia predominantă, care de 
altfel constituie și una din con
cluziile esențiale ale sesiunii, 
este că atît timp cit unele state 
mai continuă să recurgă la ac
țiuni contrare eticii si dreptu
lui internațional, promovînd o 
politică de încălcare a princi
piilor suveranității și indepen
denței, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drep
turi, nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța, a drep
tului popoarelor la autodeter
minare. pacea si securitatea in
ternațională vor continua să se 
afle sub o permanentă amenin
țare. ExemDlul războiului de 
aqTesiune din 
citat de zeci de delegații ca 
fiind expresia 
a politicii de . .
în practica relațiilor internațio
nale. o încălcare a dreptului sa
cru al popoarelor de a-și ho
tărî sinqure soarta potrivit 
idealurilor și aspirațiilor lor, 
fără nici un amestec din afară.

Pericolul crescînd pe care îl 
prezintă escaladarea cursei înar
mărilor nucleare, lipsa orică
ror proqrese semnilicative, în 
cadrul tratativelor pentru de
zarmare de la Geneva, perspec
tiva experimentării Jn viitor a 
unor noi sisteme strategice ter
monucleare, radiologice și cu 
raze laser, care ar îngreuna și 
mai mult progresul tratativelor 
spre realizarea dezarmării ge
nerale și totale, au determinat 
statele ca, la această sesiune, 
să încerce identificarea unor 
noi căi și mijloace capabile să 
contribuie la crearea premise
lor necesare progresului pe ca
lea păcii. Printre acestea se nu
mără rezoluția care cere comi
tetului pentru dezarmare de la 
Geneva să întocmească un pro
gram complet de dezarmare ge
nerală și totală. O altă rezolu
ție cere comitetului să dezbată 
problema încheierii unei con
venții internaționale pentru in
terzicerea fabricării, perfecțio
nării șl stocării armelor chimice 
fi bacteriologice. Statele Unite 
fi Uniunea Sovietică sînt che
mate, se arată într-o altă rezo-

I lăzboiului 
Vietnam a fost

cea mai brutala 
folosire a forței

luție, să instituie un moratoriu 
asupra experimentării și per
fecționării sistemelor strategice 
termonucleare. Problemele dez
voltării au fost abordate prin 
prisma dreptului popoarelor la 
o adevărată independență, a su
veranității lor asupra resurse- 
lor naturale, a necesității lichi
dării prăpastiei mereu crescîn- 
de dintre nivelurile de dezvol
tare ale țărilor bogate și să
race. Printre măsurile priori
tare, considerate a prezenta cea 
mai mare însemnătate pentru 
progresul social-economic al 
țărilor în curs de dezvoltare, 
se numără: sporirea ajutorului 
către țările sărace, in special 
de către cei care secole de-a 
rîndul le-au exploatat și subju
gat, lichidarea discriminărilor 
și barierelor vamale și protec- 
lioniste din calea extinderii co
merțului internațional, măsuri 
pentru stabilitatea prețurilor la 
materiile prime exportate in 
principal de țările în curs de 
dezvoltare și lărgirea cooperă
rii internaționale.

Lipsa de progrese în aplica
rea declarației pentru acordarea 
independenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale a determi
nat majoritatea statelor membre 
să ceară măsuri mai exigente 
pentru eradicarea colonialismului 
și respectarea dreptului inalie
nabil al popoarelor la autode
terminare. Astfel, in cele 20 de 
rezblutii adoptate la capitdlul 
„Decolonizare”, statele sînt che
mate să respecte embargoul 
asupra livrărilor de arme și 
muniții către regimurile mino
ritare din Rhodesia și Africa ele 
sud, precum și colonialiștilor 
portughezi, să-și sporească a- 
jutorul politic, moral și math
rial pentru mișcările de elibe
rare națională și să transpuriă 
în practică rezoluțiile O.N.U.

Și la această sesiune dele
gația României a avut un rol 
activ, făcînd cunoscută poziția 
țării noastre fată de marea ma^ 
joritate a problemelor aflate în 
dezbatere. Ea a participat la ela
borarea unor importante pro
iecte de rezoluții tinlind 
înfăptuirea universalității orga
nizației și întărirea rolului ei 
în viața internațională. România 
a fost coautoare la proiectele 
de rezoluție privind armele chi
mice și bacteriologice, retrage
rea trupelor străine din Coreea 
de sud, codificarea și dezvolta
rea progresivă a unor principii 
fundamentale ale dreptului in
ternațional etc. Tot României îi 
aparține ideea, salutată do toate 
statele membre ale O.N.U., pri
vind declararea unui „deceniu 
al dezarmării", paralel cu cel 
de-al doilea ..deceniu al dez
voltării". România a sprijinit, 
prin delegația sa, toate iniția
tivele menite să contribuie la 
dezarmare, dezvoltare și deco
lonizare, la crearea unei atmos
fere de colaborare, pace și se
curitate în întreaga lume.

in Cuba

spre

v' ' ■'

Recent în Canada a avut loc o campanie națională de protest împotriva continuării 
războiului de agresiune al S.U.A. în Vietnam. In întreaga țară au avut loc mitinguri de masă, 
demonstrații unde participanții au cerut retragerea imediată a trupelor americane din Vietnam 
și încetarea coparticipării Canadei la această agresiune.

ÎN CLIȘEU: Demonstrație pe una din străzile orașului Toronto. Pe pancartele demons
tranților se poate citi: „Să înceteze agresiunea americană în Vietnam I", „Libertate Vietna
mului" și „Să înceteze coparticiparea Canadei",

SITUAȚIA POLITICA 
DIN ITALIA

Interviul

----★

O BELGRAD — Constructo
rii de la Șantierul .3 Mai” din 
Rieka au înregistrat un nou 
succes. Recent a fost lansată la 
apă o navă de 15 000 tone con
struită in numai șase luni și 
19 zile. Aceasta este cea mai 
scurtă perioadă in care o navă 
cu un asemenea tonaj a fost 
construită in șantierele navale 
iugoslave pînă în prezent.

o PEKIN — In ultimii_ 4
ani au fost obținute succese în
semnate în dezvoltarea indus
triei locale in provincia Shan
tung din estul Chinei. Nume
roasele întreprinderi mici și 
mijlocii, a căror sarcină prin
cipală este sprijinirea agricul
turii. au produs o cantitate în
semnată de produse de calitate. 
In această perioadă au fost 
construite peste 600 întreprin
deri pentru mașini. ' 
minte, ciment, utilaj

ingrășâ- 
M minier,

centrale electrice, întreprinderi 
siderurgice și ale metalurgiei 
neferoase.

— Corespondentul 
Puicea, transmite : 
făcută de primul

ROMA 17. 
Agerpres, N. 
Propunerea 
ministru italian, Mariano Rumor, 
cu prilejul întîlnirii sale cu se
cretarii celor patru partide ale 
fostei coaliții de centru-stinga, 
de a se relua „colaborarea or
ganică" a democrat-creștinilor 
cu socialiștii, socialiștii-unitari 
și republicanii pe plan guverna
mental, se află în studiul con
ducerilor partidelor respective.

Luni s-au întrunit direcțiuni
le Partidelor socialist și repu
blican care, în esență, se decla
ră disponibile pentru o astfel 
de colaborare. Din comunicatele 
date publicității rezultă însă că 
problema nu este încă ușor de 
rezolvat și că mai există mul
te obstacole în calea reactua
lizării coaliției. Chiar și în cea 
mai optimistă dintre ipoteze va 
fi necesar mult timp pentru în
lăturarea pozițiilor divergente 
ale componentelor preconizatei 
coaliții de centru.stînga. Este 
vorba îndeosebi despre fricțiu
nile existente între socialiști și 
socialiștii unitari.

Evoluția situației politice Ita
liene este urmărită cu atenție

I 
și de celelalte partide și orga
nizații, care își dau seama de 
importanța actualului moment 
pentru viitorul țării. Luni s-a 
întrunit Biroul Politic al Parti
dului Comunist Italian care a 
examinat problemele actuale. în 
comunicatul dat publicității se 
subliniază că Biroul Politic „con
sideră gravă propunerea de a 
se crea, în acest moment, un 
guvern cvadripartit", întrucit o 
asemenea acțiune ar reprezenta 
acum o cedare față de campa- 

șlnia grupurilor reacționare 
conservatoare.

în continuare, documentul cere 
tuturor organizațiilor PiC.I., tu
turor forțelor muncitorești și 
populare „să întărească acțiu
nile politice unitare împotriva 
amenințărilor și șantajului drep
tei, pentru o cotitură democra
tică, pentru un quvern orientat 
spre stînga".

La rîndul său, Direcțiunea Par
tidului Socialist Italian al -Uni
tății Proletare afirmă că „orice 
tentativă reacționară poate 
trebuie să fie înfrîntă prin 
tatea forțelor de stînga și 
mocratice, prin continuarea 
tei la toate nivelele".

Și 
uni- 
de- 

lup-

S.U.A
Demonstrare de protest 

în fafa Casei Albe
WASHINGTON 17 (Agerpres). 

— In fața Casei Albe a avut 
loc marți o demonstrație de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam, organizată în momen
tul cînd președintele Nixon se 
afla în grădină - în mijlocul u- 
nui grup de invitați. Manifes- 
tanții, purtînd pancarte conți-

nînd apeluri la pace în Viet
nam, au scandat: „Vrem pace 
imediat!" „Puneți capăt răz
boiului!". Potrivit agenției 
U.P.I., lozincile manifestanților 
au putut fi auzite distinct prin 
rețeaua națională de televiziu
ne care a transmis în direct 
festivitatea de la Casa Albă.
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Corespondență;

Ziua de 21 noiembrie
Poate că este greu pentru 

un observator străin să des
prindă o anumită zi, un anu
me eveniment din „mult prea 
importantul" — cum este ca
lificat în nenumărate împre
jurări — anul 1969. Pentru ja
ponezi este mai ușor să sta
bilească o asemenea zi și a- 
ceasta este 21 noiembrie — 
data publicării comunicatului 
comun cu care s-au încheiat 
convorbirile de la Washington 
dintre premierul japonez, Ei- 
saku Salo, și președintele Ri
chard Nixon. Ziarele japone
ze au publicat comentarii largi 
pe primele pagini subliniind 
că „retrocedarea Okinawei că
tre Japonia este acum aproa
pe sigură". Intr-adevăr, comu
nicatul consemna în mod ex
pres că în 1972 insulele vor 
ii realipite din punct de vede
re administrativ la Japonia, 
urmînd, așadar, să înceteze 
dominația militară asupra lor. 
Această dominație a fost ins
tituită după cel de-al doilea 
război mondial și menținută 
chiar și după încheierea tra
tatului de pace japono-ame
rican de la San Francisco, în 
septembrie 1951.

Dar ziua de 21 noiembrie nu 
este importantă doar pentru 
faptul că s-a stabilit ca Oki
nawa să revină Japoniei. Im
portante sînt deopotrivă con
secințele acestei hotârîri, atît 
pe planul politicii interne cîl 
și externe a târli. Redoblndi
rea „celui mai mare bastion 
militar al Extremului Orient" 
va încheia o etapă însemnată 
a di\ ergenfelor japono-amerl- 
cane din perioada postbelică, 
creîndu-se o situație nouă des
pre care a și început să se 
discute ir rîndurile observa
torilor politici din capitala ni-

ponă. Primul ministru Salo 
sublinia la începutul acestui 
an că „problema diplomatică 
numărul unu a Japoniei o 
constituie modalitățile de ob
ținere a Okinawei". De rea
lizarea acestui obiectiv diplo
matic depinde în măsură hotă- 
rîtoare perspectiva relațiilor 
japono-americane. In prezent 
se conturează ideea, după cum 
afirmă unele personalități o- 
ficiale din capitala niponă, că 
Japonia va căuta să iasă din 
limitele create de politica de 
pace consfințită de constitu-

FLOREA ȚUIU, 
corespondentul Ager

pres la Tokio

fia tării și va promova „o po
litică mai dinamică, o politică 
care să ducă la extinderea 
iniluenfei sale in regiunea geo
grafică din care face parte".

Redoblndirea Okinawei dă 
cîștig de cauză actualului par
tid de guvernămint, liberal
democrat care ar putea să-și 
prelungească cel puțin pentru 
viitorii patru ani majoritatea 
in parlament. De iapt. motivul 
pentru care acest partid a 
organizat alegerile generale 
Înainte de termen este toc
mai de a exploata cu maxi
mum de eiicienfă promisiunea 
americană de retrocedare a 
Okinawei, care in ochii mul
tor japonezi apare, cu toate 
aspectele el discutabile, o vic
torie a actualului premier șl 
deci a iiberal.democratilor. 
Retrocedarea, in condiții ne-

Consiliului
al R. 0

HAVANA 17. — Corespon
dentul Agerpres, V. Slamate, 
transmite: Delegația de acti
viști ai P.C.R., condusa de Ri
chard Winter, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.R. Si
biu, a fost primită le sediul Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba de către 
Secundino Guerra, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, șeful sec
ției organizatorice a C.C. Cu 
acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, tovărășească. 
A fost de față Vaslle Mușat, 
ambasadorul României la Hava
na.

președintelui

Vietnam
(Agerpres). — 
acordat agen-

VARȘOVIA 17 
înlr-un interviu 
ției P.A.P., Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Vietnam, a declarat că 
recentele cuvîntări ale preșe
dintelui S.U.A., Nixon, demons
trează că Statele Unite se men
țin pe vechea lor poziție con- 
tinuînd politica de război în 
Vietnam. Este limpede că ame
ricanii au intenția de a conti
nua războiul în Vietnamul de 
sud, de a întări armata și admi
nistrația saigoneză, în vederea 
menținerii regimului neocolonial 
în Vietnamul de sud și perpe
tuării sciziunii Vietnamului, a 
subliniat Fam Van Dong. Pentru 
realizarea acestor țeluri se pre
conizează „vietnamizarea” răz
boiului, adică înlocuirea solda- 
ților americani cu soldați ai 
regimului de la Saigon, acțiune 
menită să înșele opinia publică 
americană și mondială, care 
damnă acest război.

în legătură cu conferința 
dripartită de la Paris, Fam 
Dong a reamintit apoi cele 
puncte ale soluției propuse de 
F.N.E. din Vietnamul de sud și 
de»Guvernul Revoluționar Provl-

con-

cva-
Van
zece

zoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, arătînd că aceasta cons
tituie soluția rațională și logică 
a problemei vietnameze. In pre
zent, a arătat el, Statele Unite 
se străduiesc să diminueze im
portanța Conferinței cvadripsr- 
tite de la Paris în problema 
vietnameză. Guvernul Nixon tre
buie să poarte întreaga răspun
dere pentru continuarea răz
boiului din Vietnam și pentru 
impasul Conferinței de la Paris, 

în continuarea interviului, Fam 
Van Dong a relevat importanta 
mișcării mondiale de protest îm
potriva războiului din Vietnam 
și a mulțumit pentru manifes
tările de sprijin și solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez.

Atîta timp cit Statele Unite 
vor continua politica de agre
siune în Vietnam — a spus Fam 
Van Dong — întregul nostru 
popor, ca un singur om, va con
tinua și intensifica lupta împo
triva agresiunii americane, pî
nă la victoria finală — elibera
rea sudului, apărarea nordului 
și crearea de condiții pentru re- 
unificarea pașnică a Vietnamu
lui.

GREVA CELOR 400 DE SA- 
LARIAȚI de la căile ferate de 
pe lingă firma olandeză 
„Koninklijke I-Ioogovcns" a pa
ralizat aproape in întregime 
producția celei mai mari uzine 
de oțel din Olanda. Hotărî rea 
feroviarilor olandezi de a în
trerupe lucrul are semnificația 
unui protest față de con
ducerea uzinei care a anun
țat ca refuză majorarea sala
riilor acestei categorii de muu- 
tori.

Adunarea Națională France
ză a adoptat în noaptea de 
marți spre miercuri, cu majo
ritate de voturi, proiectul de 
lege care prevede distribuirea 
sub formă de acțiuni, persona
lului de la „Renault”, a unei 
părți a capitalului acestei soci
etăți. In baza acestei legi, 80 000 
DE SALARIAȚI DE LA „RE
NAULT" ar urma să obțină 
posibilitatea de a cumpăra ac
țiuni ale societății și a căror va
loare totală va reprezenta cel 
mult un sfert din capitalul de 
1,2 miliarde franci. Se stabi
lește o limită pentru numărul 
de acțiuni ce ar putea fi de
ținute de un salariat și inter
dicția de a le vinde sau cum
păra în afara societății.

Aproape treizeci la sută din 
plantele care cresc acum în 
Africa provin de pe continen
tul american și au fost ADU
SE LA BORDUL NAVELOR CE 
TRANSPORTAU SCLAVI, re
levă în ultimul său număr re
vista „Sănătatea în lume”, pu
blicație a Organizației Mondia
le a Sănătății.

Potrivit acestei publicații, po
rumbul, maniocul, cartoful, 
floarea-soarelui, arahidele, nu
cile de cocos, ananasul, vanilia, 
cacaoa și alte plante sint ori
ginale din „Lumea nouă".

MINISTRUL VEST-GERMAN 
AL AFACERILOR EXTERNE. 
WALTER SCHEEL, a declarat 
că țara sa urmărește restabili
rea păcii in Orientul Apropiat. 
După părerea sa, conflictul din 
această parte a lumii creează o 
situație periculoasă în relațiile 
internaționale. Scheel consideră 
că rezoluția Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967 cu 
privire la Orientul Apropiat 
conține clemente importante, 
susceptibile să ducă la o solu
ționare echitabilă a conflictului 
din această regiune.

La invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, miercuri a sosib 
la Praga intr-o vizită de priete
nie Janos Kadar, prim-secretar, 
al C.C. al P.M.S.U. După cum 
informează agenția C.T.K., la 
sosire, el a fost fntîmpinat de 
Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
și de alți conducători de partid 
cehoslovaci.

Evoluția epidemiei 
de gripă

Epidemia de gripă care bin- 
tuie în Europa se extinde în
grijorător și în Republica Fede
rală a Germaniei. După cum 
informează Agenția France 
Presse. 50 la sută din elevii 
școlilor din landul Bavaria sînt 
bolnavi In consecință, nume- 

'roase școli au fost închise. Ac
tivitatea serviciilor publice și 
mai ales a căilor ferate este 
grav perturbată din cauza îm
bolnăvirii a numeroși salariați.

Q

O treime din întreaga popu
lație a Libanului a contractat 
gripă, anunță ziarul libanez „Le 
Jour".

(A-
ca-

RIO DE JANEIRO 17 (A- 
gerpres). — Circumstanțele in 
care au avut loc 95 la sută 
din cele 174 de asasinate mis
terioase atribuite „Escadronu- 
lui morții" sînt acum lămuri
te, a anunțat comisarul de 
poliție Lisis Nogueira, însăr
cinat de Ministerul brazilian 
al Justiției să întreprindă an
cheta asupra crimelor comi
se de această organizație 
clandestină ce și-a propus să 
lupte cu aceleași arme împo
triva lumii interlope. El a 
precizat că mai puțin de 5 
la sută din aceste crime au 
drept autori polițiști care lu
crează ca „justițiari indepen
denți". Primele rezultate ale

anchetei — a declarat comi
sarul Nogueira — au dus însă 
la rezultate surprinzătoare: 
„Escadronul morții" nu este 
compus numai din polițiști, 
cum se credea, ci dispune de 
mulți „voluntari". După cum 
a afirmat Nogueira, cele 174 
asasinate misterioase ancheta
te au fost întreprinse numai 
în zona orașului Rio de Ja
neiro. tratamentul aplicat 
victimelor. în cea mai mare 
parte răufăcători, fiind întot
deauna același: pe cadavrele 
abandonate pe terenuri vira
ne erau plasate „cărți do vi
zite" cu inițialele „E.M." 
(Escadronul morții).

Bugetul O.N.U. 
pe anul 1970
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CIUDAD DE PANAMA 17 
gerpres). — Revenirea în 
pitala Panamei a generalului 
Omar Torrijos, care a preluat 
din nou controlul asupra situa
ției, la 48 de ore de la răsturnarea 
sa de la putere, a fost marcată 
de puternice schimburi de fo
curi între trupele rămase fidele 
acestuia și partizanii autorilor 
loviturii de stat. Un comunicat 
al gărzii naționale panameze, al 
cărui șef este din nou Omar 
Torrijos, a anunțat că autorii 
loviturii de stat, coloneii Amado 
Sanjur și Ramiro Silvera, pre
cum și alți cițiva ofițeri, au fost 
arestați.

Colonelul Jose Pinjlla, numit 
după lovitura de stat președinte 
provizoriu," și colonelul Bolivar 
Uruutia, care au semnat numi
rile lui Ramiro Silvera și Amado 
Sanjur in funcțiile de șef și res
pectiv adjunct al gărzii națio
nale, se află sub stare de arest 
la domiciliile lor.

într-o conferință de presă, 
care a avut loc în cabinetul său 
clin palatul prezidențial, Omar 
Torrijos a declarat că alegerile 
generale vor 'avea loc, așa cum 
este prevăzut, la începutul 
J970. întrucit „un incident 
48 de ore nu poate afecta

plan pe un an". El a precizat, 
de asemenea, că procurorul ge
neral și tribunalele vor hotărî 
dacă cei doi foști colaboratori 
ai săi, care au încercat să-l răs
toarne de la putere, „vor fi ju
decați de instanțele în drept 
pentru acte de subversiune". 
„Totul va rămîne așa cum era 
înainte de plecarea mea în Me
xic, a spus generalul Torrijos. 
Cabinetul de miniștri, existent 
înainte de lovitura de stat, va 
fi restabilit". Aceasta înseamnă 
că Juan Materno Vasquez, mi
nistru însărcinat cu afaceri la 
președinție, și Romulo Ascobar 
Bathancourt, ministrul muncii, 
considerați „de stînga" a căror 
prezență în guvern a fost Invo
cată de autorii loviturii de stat 
drept una din principalele cau
ze ale acțiunii lor, își vor relua 
funcțiile.

Comitctul pentru problemele 
administrative și bugetare al 
Adunării Generale a aprobat 
bugetul Organizației Națiunilor 
Unite pe anul 1970, fixîndu-1 la 
168 420 000 dolari.

Comitetul a aprobat, pe de 
altă parte, proiectul extinderii 
complexului de clădiri din 
New York al O.N.U., propunînd 
în acest scop 73,5 milioane do
lari. La cererea Franței, comi
tetul a chemat secretarul gene
ral al O.N.U. să prezinte în 
1970 Adunării Generale un ra
port despre posibilitatea tran
sferării la Geneva sau în alte 
orașe din afara Statelor Unite 
a sediilor unor organe ale Na
țiunilor Unite.

Un purtător de cuvint al gu
vernului de la Pretoria a anun
țat că Republica Sud-Africană 
urmărește să încheie un acord 
cu S.U.A. REFERITOR LA VÎN- 
ZARILE DE AUR SUD-AFRI- 
CAN, atît pe căile oficiale stabi
lite de Fondul Monetar Inter
național, cit și pe piața liberă.

clarificale pe deplin, după cum 
afirmă partidele de opoziție, 
umbrește această victorie in 
sensul că japonezii nu acceptă 
să primească aceste insule Îm
preună cu bazele pentru „ar
mele morfll", pe care le-au 
cunoscut atît de bine locuito
rii orașelor Hiroșima și Na
gasaki. Și, intr-adevăr, din a- 
cest'punct de vedere retroce
darea este un moment de În
grijorare pentru japonezi, mo
tiv pentru care in campania 
electorală preferințele vor fi 
împărțite.

Redoblndirea Okinawei va 
inlluenja in măsură aprecia
bilă cursul viilor al dezvoltă
rii forțelor japoneze de auto
apărare care, In comparație 
cu fosta armată imperială sini 
ca efectiv mai mici, dar dis
pun în același timp de o for/ă ,, 
de ioc mult mai mare declt 
a aceleia. în cadrul tratatului 
de securitate japono-american, 
(ce va fi prelungit automat, 
după cum a hotărlt deja gu
vernul japonez), Okinawa va 
juca un rol militar important 
In regiunile Extremului Orient. 
Cu alte cuvinte, Japonia va fl 
obligată, după doblndjrea Oki
nawei, să participe direct cu 
propriul ei teritoriu la un „sis
tem de securitate" mult mal 
larg declt pină acum. Și nu 
este exclus ca in „cazuri ur
gente" Okinawa să redevină 
un bastion militar atomic cu 
toate promisiunile că ea va ii 
retrocedată fără bazele nuclea
re. Tocmai acest aspect de
termină pe observatori să con
sidere că o eventuală reintro
ducere a armelor nucleare In 
Okinawa după retrocedarea 
ei In 1072 ar schimba radical 
întregul curs politic al Japo-
nici pentru multi ani. B
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Sesiunea Adunării
Naționale 

a Tanzaniei
(A-DAR ES SALAAM 17 

gerpres). — La Dar Es Salaam 
s-au deschis lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a Tanzaniei. 
In cadrul actualei sesiuni, care 
se va desfășura timp de 10 zile 
urmează să fie examinate 
număr de cinci proiecte de 
ge prezentate de comisiile 
comitetele parlamentare 
punzăloarc. Printre aceste pro
iecte de lege figurează cel refe
ritor la modificările aduse legii 
electorale, precum și proiectul 
de lege privind organizarea în- 
vățămîntului.
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Noi dezvăluiri în cazul Tate
LOS ANGELES 17 '(Ager

pres). — Autoritățile califor- 
niene au anunțat că au tri
mis poliției din Los Angeles 
o listă cu 30 de cazuri de 
omucidere care nu au fost re
zolvate pînă în prezent pen
tru a ancheta dacă nu există 
vreo legătură între acestea și 
asasinatele comise la 9 și 10 
august la vila Polansky și 
Labianca și ai căror autori 
sînt membrii bandei de 
hippies condusă de Charles 
Manson. Se pare că in aceas
tă listă au fost incluse numai 
cazurile de ucidere cu sălbă
ticie, care prezintă similitu
dini cu masacrul de la vila 
Bel Air.

Intre timp, una din acuza
tele principale în crima de la 
Bel Air, Susan Atkins, a fă
cut noi dezvăluiri în legătu
ră
Sharon Tale și a celorlalte 
patru persoane. Intr-un inter
viu acordat ziarului „Los An-

cu masacrarea actriței

geles Times”, ea a afirmat 
că membrii „Familiei" lui 
Manson au aflat dintr-o emi
siune televizată de a doua zi 
numele victimelor lor, ucise 
in noaptea de 9 august. „U- 
nul dintre noi a afirmat că 
ceea ce a fost făcut va ser
vi să inspire omului teama de 
el însuși, de societate”, a 
declarat inculpata. Prezentă 
la locul crimei, ea a arătat 
că a tîrît o servietă prin 
sîngele actriței Sharon Tate, 
după care a scris, tot cu 
singe, cuvintele „Pigs" (por
cii) pe una din ușile vilei. Ea 
a arătat că după comiterea 
crimei, ucigașii au aruncat 
într-o rîpă din împrejurimile 
vilei armele și costumele ne
gre pe care le-au purtat. In 
urma indicațiilor sale, poliția 
a cercetat locul amintit dar 
nu a găsit decît un pistol 
ruginit, o seringă hipodermi
că și o sticlă înfundată.
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Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea

La Sydney a avut loc O DE
MONSTRAȚIE Antirăzboi
nică la care au luat parte 
peste 2 000 de persoane. După 
ce au străbătut străzile prin
cipale ale orașului, participant ii 
la demonstrație s-ău adunat în 
piața municipalității unde s-a 
desfășurat mitingul de protest) 
față de agresiunea americană în 
Vietnam și împotriva partici
pării trupelor australiene alături 
de corpul expediționar al S.U.A. 
la războiul din Vietnam.

SSVgî

GUVERNELE REPUBLICI
LOR CHILE, ECUADOR Șl 
PERU au reafirmat hotărîrca 
comună de a nu renunța la 
dreptul lor de a stabili limita 
apelor teritoriale, m-ce privește 
resursele marine, la 200 mile. 
Un comunicat în această proble
ms' a fost difuzat la Lima după 
consultări care au durat o săp- 
tămină între reprezentanții ce
lor trei țări.

Surse ale Ministerului Peru
vian al Afacerilor Externe au 
indicat că cele trei țări sînt 
hotărîte să „reziste" oricărei 
încercări din partea unor mari 
putori de a se amesteca in a- 
ceastâ problemă.

Un grup de militant i ai 
populației de culoare din S.U.A., 
împreună cu o serie de juriști 
între care și fostul reprezen
tant al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, au anunțat formarea 
unui comitet care să ancheteze 
INCIDENTELE DINTRE POLI
ȚIE ȘI ORGANIZAȚIA „PAN
TERELE NEGRE" in urma că
rora numeroși membri ai aces
tei organizații au căzut victime 
atacului polițienesc.

NUMĂRUL DECESELOR 
PROVOCATE LA NEW YORK 
DE CONSUMUL DE HEROINA 
a crescut simțitor in cursul a- 
cestui an și această tendință 
se menține, a declarat medicul 
legist Michael Baden, în fața 
Comisiei consultative a statului 
New York. El a indicat că pînă 
în prezent, numai in această 
metropolă au decedat 820 de 
toxicomani, consumatori de he
roină, iar pînă la 1 ianuarie 
1970 această cifră va trece de 
900. Dr Baden a precizat că 
210 persoane decedate erau 
tineri intre 15 și 19 ani. față 
do numai 72 decese înregistrate^ 
la această categorie de virstă 
in cursul anului trecut.
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