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Spectacol

cu opera

to-
cu

„Decebal"

Exigențele de creștere MESAJUL
a productivității adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

Partidului Comunist

muncii miniere
secretar general al 
Român, președintele Consiliului de
slujitorilor teatrului

Stat,
țară

pe anul 1970 Stimați tovarăși, și senli-

Pe scena Operei Române a 
avut loc, simbătă seara, un 
spectacol de gală cil opera 
*Decebal", < reațlc a compozito
rului Gheorghe Dumitrescu.

La spectacol au asistat 
varășll Nicolae Ceaușescu,
soția, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
Îescu-Mizll, cu soția, llie Ver- 
deț, cu soția, Petre Lupii,, cu so
ția, Manea Mănescu, cu soția, 
Dumitru • Popescu, cu soția, Le
on le Răulu, cu soția, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Vollec, Iosif 
Banc, cu soția, Petre Blajovici, 
cu soția, Mihai Gere, cu soția, 
Ion Iliescu, Vasile Palllineț, cu 
soția, Ion Slănescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.. al Consiliului do 
Stat și ai guvernului, tn sală 
erau prezențl conducători de 
Instituții centrale si organiza
ții obștești, personalități ale 
vieții cultural-artistice, ziariști, 
un numeros public.

La sosirea in lojile oficiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au fost salutați de În
treaga asistentă cu îndelungi 
și puternice aplauze.

Epopeea tcalral-muzicală
„Decebal', ca și celelalte lu-

crări ale autorului — oratoriul 
„Tudor Vladlmirescu”, operele 
„loan Vodă cel Cumplit", „Răs
coala" și ..Fala cu garoafe" — 
este inspirată din momente 
cruciale ale istoriei noastre.

Evocind figura luminoasă a 
regelui dac, lupta dramatică a 
strămoșilor noștri pentru ne- 
alîrnare, autorul reliefează sen
timentul înălțător sl permanent 
al dragostei dc tară, caracterul 
eroic al jertfei dc sine, atunci 
cind o pusă în slujba libertății 
patriei.

Muzica, Inspirată din melosul 
popular, se bazează pe armonii 
simple șl sugestive. Tablourile i 
„Săgetătorii dc nori", „Mînla lui 

’Zamolxis', ..Nunta", 
de aur al lui 
„Trădarea", „Zorile" 

cările Sarmizegetusei", sînt pa
gini expresive care 
dalități tradiționale 
moderne.

Publicul a primit 
spectacolul. La sflrșlt, inlerpre- 
ților le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid șl 
de stat.

Din biroul in care lucrez 
văd in fiecare dimineață pe 
fereastră, in curtea alăturată 
un brad falnic, drM ca lu
minarea, dar care, bătut de 
praf de cărbune și de fum, 
și-a pierdut de mult culoa 
rea pe care o au frații lui 
de 1a pădure. Da, la pădure, 
brazii sint verzi, frumoși, moi 
tineri parcă. Sint atit de fru
moși și de tineri, cu verdele 
lor veșnic, ce simbolizează 
parcă sensul vieții a tot ce 
există In jur. Am văzul o. 
cești brazi, mîndri de cetina 
lor bogată pe care nu Io o 
clintește nici Austru! aspru, 
nici Crivățul puternic, într " 
vizită recentă la Ctmpu lui 
Neag.

Mă minau spre cea mai 
vestică localitate a Văii .Jiu
lui interese profesionale. Satis
facția reporterului a fost insă 
dublată de măreția peisaju-

„Cornul 
Decebal", 
$i „Flă-

îmbină mo- 
cu forme

cu căldură

o,
BRAD

FRUMOS I

pot fi realizate
prin

0 ridicarea nivelului tehnic al extracției ;

O organizarea superioară, îmbunătățirea indicilor intensivi și ex

tensivi de utilizare a dotării :

0 repartizarea rațională a eforturilor pe unități și salariați.

Plenara C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie a. c. a exa- 
minat și aprobat proiectul pla
nului de stat pe anul 1970. In 
cuvintarea rostită la încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că ..dc 
importanță majoră pentru rea
lizarea planului economic pe 
anul următor în condiții de e- 
ficienț-ă sporită este ridicarea 
susținută a productivității mun
cii în fiecare ramură. în fie
care întreprindere11. In lumina 
acestei recomandări considerăm 
că unităților miniere din Valea 
Jiului — care dețin un însem
nat număr de forțe dc muncă 
— le revin sarcini deosebit de 
importante. Productivitatea mun
cii fizice trebuie să crească în 
anul viitor la exploatările mi
niere din bazinul nostru în 
medie cu peste 4 la sută față 
de realizările din 1969.

Analizînd situația actuală in 
această privință, rezultă că e- 
xistă condiții favorabile înde
plinirii si chiar depășirii pro- 
ductivităților stabilite la fiecare 
unitate pentru 1970. Unele ex
ploatări miniere ca: Lonea, 
Dîlja. Vulcan, Paroșeni au 
posibilitatea de a obține creș
teri de productivitate supe
rioare sporului mediu prevăzut 
pentru întregul bazin. La baza 
acestei afirmații stau măsurile 
preconizate pentru completarea 
dotării unităților respective cu 
utilaje de înaltă productivitate, 
îmbunătățirea tehnologiei de 
lucru. întărite cu organizarea 
superioară a producției și a 
muncii.

Pe parcursul anului 1970, nu
mărul mașinilor de tăiere în 
abataje și galerii se va dubla 
fată de cele existente actual
mente. Ca urmare a acestui 
fapt, indicele producției extra
se cu tăiere mecanică se va 
ridica, în medie, pe bazin la 
peste 26 la sută în abatajele 
frontale și cu mai mult de 12 
ia sută in galerii.

Rezultatele obținute în acest

an la E.M. Uricani la tăierea 
mecanică în galeriile din căr
bune îndreptățesc efortul extin
derii acesteia și la alte unități. 
Pentru anul 1970 se prevede 
procurarea a încă patru com
bine de înaintare pentru ex
ploatările miniere Uricani, Pa- 
roșeni și Lupeni. Cu ajutorul 
acestor combine s-a prevăzut, 
pentru început, obținerea unor 

Ai teze
150 m pe lună, a unor produc
tivități ce depășesc 5 tone pe 
post în aceste galerii și re
ducerea consumului de muncă 
cu cca. 25 posturi pe zi.

E. M. Paroșeni — cea mai 
tînără mină din bazin — va 
extrage prin tăiere mecanică 
peste 50 la sută din producția 
abatajelor, iar la E.M. Lupeni 
procentul în cauză va urca spre 
cifra 30. La E.M. Uricani, indi
cele leqat de tăierea mecanică 
este prevăzut să depășească 16 
la sută, la mina Aninoasa cca. 
8 la sulă, iar la mina Vulcan 
3 la sută. Tendința de extin
dere a mecanizării în fronturile 
de cărbune implică înmulțirea 
frontalelor, astfel ca ponderea 
producției acestora să depă
șească 48 la sută din totalul 
extracției din abatajele Văii 
Jiului. în acest caz, se va com
pleta si dotarea cu echipament 
modern de susținere — stilpi 
hidraulici și grinzi în consolă 
— iar podirea se va face cu 
plasă metalică. Dacă ne referim 
la frontale, ponderea producției 
extrase cu susținere metalică 
urmează să se ridice la 75 la 
sută. Echipamentul de susține
re metalică va fi confecționat 
de către U.U.M.P' Pe primul 
loc în ceea ce privește volu
mul de producție extras cu sus
ținere metalică se află, și va 
rămîne și în 1970, E.M. Lupeni, 
unde acesta reprezintă cca. 67 
la sută din totalul capacităților 
furnizate de abataje. în conti
nuare se plasează E.M. Paroșeni 
cu 60 la sută, E.M. Aninoasa cu 
45 la sută, E.M. Vulcan, E.M. 
Lonea, E.M. Pelrila și E.M. Uri-

de avansare de 120—

câni cu procente cuprinse între 
17 și 26.

Extinderea susținerii metalice 
va conduce la reducerea con
sumului specific de lemn cu 
peste 3 la sută.

La lucrările de pregătire în 
suitori se prevede extinderea 
forajului'mecanic la minele Vul
can, Petrila și Dîlja. Prin a- 
ceasta, se va reduce timpul de 
execuție a operațiilor și se va 

..asigura o creștere apreciabilă 
a productivității muncii.

La lucrările de deschidere și 
pregătire în steril se preconi
zează extinderea încărcării me
canice în galerii. în acest scop, 
vor fi procurate în 1970 noi ma
șini de încărcat care vor fi re
partizate tuturor unităților mi
niere. Se va lucra în medie cu 
cca 50 utilaje de acest fel care 
vor încărca 240 000 m.c. de ro
că.

Drept consecință a măsurilor 
stabilite pentru extinderea me
canizării și a îmbunătățirii teh
nologiei de lucru se scontează 
pe o creștere a productivității 
la unitățile miniere echivalentă 
cu munca a 400 salariați pe an.

Evident, statul face eforturi 
considerabile pentru înzestrarea 
exploatărilor cu mașini necesa
re sporirii continue a producti
vității. însă rezultatele ce se 
obțin depind, în foarte mare 
măsură, de modul cum sînt fo
losite utilajele din dotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în cuvîntarea sa la re
centa plenară că „O problemă 
căreia trebuie să-i acordăm o 
importanță deosebită în anul 
viitor este ridicarea gradului 
de folosire a utilajelor, a ca
pacităților de producție a în
treprinderilor11.

Dacă aruncăm o privire a- 
supra modului cum sînt gospo
dărite utilajele la unitățile mi-

împlinirea unui veac șl ju
mătate de la inaugurarea pri
mului teatru în limba română 
in capitala țării noastre îmi 
oferă prilejul de a adresa, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al meu 
personal, un călduros salut și 
sincere felicitări dramaturgilor, 
artiștilor și tuturor celor ce 
slujesc cu talent și dăruire arta 
scenică în București și în în
treaga tară.

Etapă memorabilă în istoria 
teatrului românesc, anul 1819 
semnifică încununarea unor 
vechi și înflăcărate năzuințe alo 
intelectualilor și patrioților ro
mâni și totodată un rodnic în
ceput pe drumul creării unui 
teatru care să slujească activ 
Ia trezirea conștiințelor, la e- 
ducarea poporului în spiritul 
luptei pentru eliberarea națio
nală și socială. O trăsătură’ e- 
sențială a istoriei teatrului ro
mânesc este împletirea sa orga
nică și profundă cu însăși'is
toria țării, cu sirădania pasio
nată a cărturarilor iubitori de 
neam pentru cauza luminării 
maselor. Personalități de seamă 
ale secolului trecut, Gh. Asachi, 
V. Alecsandri, Kogălniceanu în 
Moldova, Gh. Lazăr, Iancu Vă- 
cărescu, Ion Heliade Radulescu, 
în Muntenia, Timotei Cipariu, 
Gheorghe Barițiu, Iosif Vulcan 
în Transilvania, au ctitorit tea
tru în limba română, încredin- 
țindu-i misiunea nobilă de a da 
„ascuțire minții", de a îndrepta 
„năravuri", de a îmbogăți lim
ba românească — cum spunea 
Ia 1819 poetul lăncii Văcărescu.

Generații de dramaturgi s-au 
străduit, alături de artiștii care 
au dat viață scenică opereloF 
lor, să facă din teatrul jieâtru

o tribună do gînduri 
mente înălțătoare.

Condițiile cele mai propice 
pentru dezvoltarea unei arie 
teatrale de cea mal înaltă măe- 
slrie, care să aparțină cu ade
vărat întregului popor, au fost 
create în țara noastră după e- 
liberarea de sub jugul fascist, 
în epoca edificării societății so
cialiste. Teatrele răspîndite as
tăzi pe întreg teritoriul țării sînt 
angajate în vasta operă de cons
trucție a culturii socialiste, de 
transformare a conștiințelor, de 
educare a cetățenilor în spiri
tul unor idei înaintate, al no
bilei ideologii marxist-leniniste. 
în procesul amplu de făurire 
a noii societăți, artiștii teatre
lor noastre, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți își aduc valoroasa contri
buție, muncind neobosit pentru 
desăvîrșirea măestriei artistice, 
pentru îmbogățirea patrimoniu
lui nostru cultural cu noi opere 
memorabile.

îmi exprim convingerea că 
dramaturgii, artiștii, toți sluji
torii scenei din țara noastră 
își vor intensifica eforturile 
pentru a ridica și mai mult ni
velul artei teatrale românești, 
vor milita neobosit pentru răs- 
pîndirea în masele largi a va
lorilor artei naționale și uni
versale, pentru lărgirea orizon
tului de cultură al întregului 
popor.

La aniversarea celor 150 de 
ani de teatru românesc în ca
pitala țării noastre, urez tutu
ror celor ce își dedică talentul 
și energia artei teatrale spor la 
muncă, noi și însemnate biruin
țe pe calea propășirii artei șl 
culturii socialiste.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului

Comunist Român, 
Președintele Consiliului de .Stat

(AGERPRES)

Ing. Gheorghe MIHUȚ 
șef serviciu plan C.C.P.

♦ Continuare în pag. a 3-a

Numărul de 
abonamente s-a dublat

Comitetul de partid de la 
E. M. Dîlja este preocupat 
ca presa să ajungă operativ 
și să fie citită de cît mai 
mulți salariați ai minei. In 
această direcție au fost in
struite birourile organizații
lor de bază și îndrumați di- 
fuzorii voluntari. Pornind la 
acțiune, difuzorii voluntari 
au reușit să colecteze pînă 
acum, pentru luna ianuarie 
1970, 580 abonamente la di
ferite ziare și reviste. Aceas
tă cifră e încă o dată , mai 
mare decît nurrțărul
total al abonamentelor 1 din 
luna decembrie a. c.

Pentru ca abonații să 
mească la timp ziarele I 
luat măsuri ca presa să 
difuzată în fiecare schimb.

din

pri- 
fe-au 
i fie

lui montan ce și amii'n una 
după alta straiele albe de 
nea ce-i dau farmec și gran
doare. M-a fascinat jocul ne
bunesc al fulgilor de nea, 
bătind dezordonați în par
brizul mașinii; m-a fascinat 
șopotul vesel al Jiului de 
vest, curat ca lacrima de fe
cioară, ce însoțește drumul 
carosabil pînă la Iscroni, un
de se îmbrățișează cu fra
tele lui — Jiul de est — 
pentru a merge în aceeași 
albie spre cimpiile oltene; 
m-a fascinat verdele crud al 
brazilor imbrăcați din creș
tet pină-n tălpi de mantii 
albe, strălucitoare.

Și mă gîndeam atunci la 
brazi, la tinerețea lor veșni
că. Interesant blestem s-a a- 
bălut asupra lor. după cum 
glăsuiește legenda. Mă gîn
deam atunci la toii brazii. I-a 
cei din pădure și la cei ce 
vor împodobi casele noastre 
în ultima zi a lui decembrie. 
De ce o fi ales omul tocmai 
bradul pentru a-i fi alături 
la ultima și cea mai frumoasă 
sărbătoare a anului ? Cine 
știe 9 Poate pentru a-i fi 
martor la veselie doar el - 
cel mai pur dintre copacii 
pădurii; poate pentru a-i grăi 
omului de tinerețea sa, de 
creșterea lui.... dreaptă; 
poate, pentru mirosul lui 
de plăcut, devenit atit 
familiar la sărbătoarea 
velionului.

O. brad frumos! Cite 
curii strîngi în case, în 
rul tău. Cite plăceri cobori 
dintre ramuri pentru cei mai 
mici membri ai familiilor Te 
cîntă copiii, tinerii și adulții-

O, brad frumos! Cn ce- 
tina-ți tot verde..

Cu planul
anual îndeplinit

bu- 
ju-

sau. 
atit 

de 
Re-

I.C.R.M. Petroșani

r

In data de 18 decembrie, colectivul întreprinderii comer
țului cu ridicata pentru metalo-chimice — I.C.R.M. Petro
șani — a raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan, 
la capitolul desfacere, pe acest an. Pînă Ia sfîrșitul anului,, 
din depozitele întreprinderii, vor lua drumul magazinelor 
mărfuri in valoare de încă 17 milioane lei, care se adaugă, 
astfel, celor în valoare de 214 milioane lei vîndute conform 
sarcinilor de plan.

Intre mărfurile contractate și vîndute de I.C.R.M., în a- 
cest an. amintim peste 5 600 aparate de radio, 5 000 televi
zoare, 2 500 frigidere, 4 000 mașini de spălat rufe, 1 800 aspi
ratoare de praf și altele.

Șantierul Valea 
superior al I.L.H.S....

...și-a îndeplinit ieri sarcina 
valorică de plan în condițiile 
unei productivități a muncii 
de 101,2 la sută și a unei e- 
conomii la prețul de cost de 
250 000 lei.

După cum ne informează 
ing. Ștefan Nicolau, șeful

șantierului, deși unele poziții 
de plan vor rămîne descope
rite la finele anului, produc
ția globală a șantierului pînă 
ia 31 decembrie a. c. se scon
tează a fi cu circa 500 000 lei 
peste prevederile anuale ale 
planului.

România
socialista

în imagini și fapte
La Crișeni, noul cartier industrial al orașului Zalău, 

început construcția unei fabrici de armături care va avea 
capacitate de peste 12 000 tone produse finite anual. In

a
o
prima etapă aici vor fi fabricate 6 000 tone armături din 
fontă, urmînd ca producția să crească treptat și să fie diver
sificată prin asimilarea unor armături din oțel și piese for
jate. Halele de prelucrări 
cum și clădirile grupului 
peste 3 hectare.

In sala Comedia a Teatrului 
Național „I.L. Caragiale" din 
București a fost organizată sîm- 
bătă o adunare festivă cu pri
lejul împlinirii a 150 de ani de 
la înființarea primului teatru 
în limba română în Capitală. 
Se aflau aici personalități ale 
vieții noastre teatrale — direc
tori de teatre, actori, regizori, 
pictori scenografi, precum și ti
neri slujitori ai Thaliei, veniți 
cu toții la această emoționantă 
sărbătoare a teatrului- nostru.

Cronică municipală

Incinta minei Lupeni a îm
brăcat mantia rece a ză
pezii — revers parcă al căl
durii din adine...

pentru

mineri, în 1970
început lu-

IN VACANȚA DE IARNĂ

mecanice, turnătoria și forja, pre- 
social, vor ocupa o suprafață de

Căile Ferate Române au fost 
dotate anul acesta cu 30 de 
vagoane restaurant, realizate in 
două variante, avînd cite 42 
de locuri și respectiv 56 de lo
curi' Ele sînt prevăzute cu in
stalații de aer condiționat', lu
mină fluorescentă, precum și cu 
echipament tehnic modern.

Dumitru GI1EOXE \

Noi cantine

In aceste zile au 
crările de construcție la cele 
două cantine din Petroșani și 
Livezeni, situate în apropie
rea căminelor respective de 
nefamiliști ale Centralei căr
bunelui Petroșani.

Cantinele, fiecare de cite 
250 de locuri se vor termina 
anul viitor și vor asigura ser
virea mesei unui număr de 
500 mineri.

îmbunătățirea serviciilor 
la policlinica din Petroșani

Pentru a veni în sprijinul unei deserviri 
mai operative a1 populației, conducerea Spi
talului unificat Petroșani și conducerea poli- 
clincii au luat o serie de măsuri pentru inai 
buna funcționare a tuturor serviciilor. Astfel, 
cu excepția medicului anestezist-reanimator, 
legat de staționar,'toți ceilalți specialiști lu
crează de la 1 decembrie a. c., prin grafic 
dirijat, in cadrul policlinicii. De la data a- 
mintită funcționează pentru prima oară în 
cadrul policlinicii din Petroșani un serviciu 
de urologie cu program zilnic intre orele 
12—14.

Funcționarea policlinicii din Petroșani cu 
toți specialiștii de care dispune spitalul din 
localitate asigură acordarea unei asistențe 
sanitare competente și oportune.

In recenta ședință a comitetului U.T.C. de la Liceul industrial mi
nier, s-a stabilit ca elevii, cu sprijinul cadrelor didactice, să amenajeze 
in cursul vacanței un patinoar propriu in incinta liceului, să organizeze 
o acțiune turistică în Retezat iar de 3 ori pe săptămînă să organizeze 
activități cultural-sportive in cadrul liceului.

Demn de menționat e și faptul că 60 elevi din liceele și școlile 
profesionale din municipiu își vor petrece o săptămînă din vacanță in 
tabăra națională pentru elevi de la Poiana Brașov.

Inginerii Alexandru Stoica și Ferdinand Cîm- 
peanu, de la Uzina de vagoane din Arad, ab
solvenți ai primei promoții de electroniști ai 
Institutului politehnic din Timișoara, au conce
put și realizat o instalație electronică pentru 
reglarea automată de la distanță a temperaturii 
din cuptoarele de forjă, încălzite cu combustibil 
gazos. Cu ajutorul instalației se asigură optimi
zarea regimului termic, prin reglarea automată 
a temperaturii, în funcție de încărcătura și ca
pacitatea cuptorului, ceea ce asigură realizarea 
unor piese forjate de calitate superioară.

Acțiune amplă de verificare 
a ventilatoarelor de mină

Tn vederea evitării acciden
telor tehnice ce ar putea fi 
provocate de defecțiunile de 
funcționare a ventilatoarelor 
electrice de mină, care pre
zintă pericolul aprinderii con
centrațiilor do metan și praf 
de cărbune, serviciul electro
mecanic al minei Aninoasa 
a pornit, zilele trecute, o ac
țiune de amploare pentru ve
rificarea tuturor ventilatoare
lor electrice in funcțiune în 
subteran. Ventilatoarele sînt 
scoase la suprafață, la_ ate
lierul electromecanic in vede
rea verificărilor, iar în locul 
lor sînt instalate, provizoriu, 
ventilatoare de rezervă pen
tru a asigura în continuare

aerajul parțial al lucrărilor 
miniere respective. După ve
rificare, ventilatoarele sint 
reinstalate la locul inițial în 
coloana de aeraj.

Operația de verificare e e- 
fectuată de personal instruit 
în acest scop la S.C.S.M. Pe
troșani în rîndurile căruia 
se numără maiștrii electri
cieni Viorel Suciu, Geza Mar- 

- kos, precum și electricianul 
șef do echipă Petru Bolon- 
duț.

I’ină în prezent au fost ve
rificate 55 ventilatoare elec
trice din dotarea zonelor și 
sectoarelor miniere.

Constantin DÂNILĂ 
tehnician
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Noi preparate UN COTIDIAN
medicale

E Procedeu nou
de rafinare a țițeiului

Gli. MACOVEI

— OriRinnlitntca. ca și fru
musețea, este un dar fatal.

vor povesti chiar și 
nepoților și strănepo-

dip ele nu-1 mai arrru- 
a renunțat la ele. T.a 
lui, bunicul a orga- 
cxpoziție cu jucăriile
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bidroear- 
de carbon la 
de combustie.

I

I
din Praga s-a apucat

deosebite de 
de rind, lucru 
apreciabil, cu

La fabrica de preparate farmaceutice 
bânya" din R. P. Ungară „lucrează" zece

amuzat pe co- 
contimiat să-i 
altele Curînd 
întreagă colrc- 
moșterite din

Pensionarul Antonin Parjik 
într-o zi

Recent, s-a aplicat în tipografie o nouă metodă 
la ,care ilustrațiile in culori au un miros cores
punzător — de pădure de brad, do diferite flori 
etc. Mirosul este destul de persistent și se 
păstra ani de zile ' 4

__  _ __ __ ... papa
gali care reacționează la cele mai lâici cantități 
de cianhidrină, ce nu pot fi înregistrate nici de 
cele mai sensibile aparate. Cițiva papagali sînt 
totdeauna „de serviri" Ia fabrică.

S 4- ' ' ' S

— Adevărul este rareori 
pur și niciodată simplu.

— Amănuntele sin| singu
rele lucruri care interesează.

— Universalitatea absolută 
a gustului cuprinde o seamă 
de primejdii. Numai un a- 
gent de licitație are dreptul 
să admire toate școlile de 
artă.

— Un visător este acela ca
re nu-și găsește drumul decit 
sub clarul de Lună și care, 
drept pedeapsă, zărește au- 

inaintea celorlalți oa-

Oscar WILDE

meridiane
Regizorul francez Claude Lclouch pregătește 

in prezent filmul „Roșul și Negrul", avind in 
rolurile principale pe Simone Signoret și Jean- 
Claude Brialy. In acest film, al cărui titlu nu 
trebuie confundat cu cel al romanului lui Stend
hal. „Roșu și Negru', roșul simbolizează dra
gostea. iar negrul anarhia.

„Un bărbat care îmi place" este al doilea 
film din programul lui Lelouch care va fi tur
nat în curînd in S.U.A. Protagoniștii — Jean- 
Paul- Belmondo și Annie Girardot. 
țară — S.U A. urmează să fie văzută i 
ma sensibilității francezilor", a spus 
care, după succesul obținut cu filmul 
bat si o femeie", se buturâ de o înaltă 
in Statele Unite

„întreaga 
prin pris- 

Lelouch, 
„Uri băr- 

i apreri-

ultimului„Vinătoarea de muște" — este titlul 
film al lui Andrzej Wajda și totodată prima 
comedie transpusă pe ecran de marele regizor 
polonez.

Michael Douglas, fiul cunoscutului actor Kirk 
Douglas, a îmbrățișat si el profesiunea tatălui 
său. Deși nu are experiența unui actor de ci
nema. producătorii i-au încredințat rolul prin- 
crnal din filmul „Sa’ut. eroule". Ei s-au grăbit 
să precizeze că au făcut această alegere nu pen
tru că Michael este fiul Iui Kirk. ci pentru că 
au toată .încrederea" în „posibilitățile* 
vedete.

Dună o pauză destul de mare. Fcrnandel a 
anunțai că va apare din nou n<* platourile de fil
mare. Pentru moment i s-au făcM deja trei pro
puneri. Henri Colpi îl solicită uentru rolul prin- 
cioal dm ..Antonin si cab’t «său". Regizorul 
Christian-Jaques dorește Ia rîndul său să tur
neze cu Fernandel un nou serial ..Don Camillo", 
precum si filmul „Călătorii lui Bidassoa".

LUNA ȘI
centrul Houston, care 
lunar aduse de astro-

Oamenii de știință de la 
au cercetat mostrele de sol 
nauții americani, au constatat cu surprindere câ 
pulberea lunară, departe de a fi dăunătoare 
plantelor, este favorabilă creșterii lor. Două 
plante primitive experimentate s-au dezvoltat 
peste capacitatea vaselor cu pulbere lunară în 
care au fost implantate, iar o sămînță de po
rumb a încolțit. Această descoperire poate a- 
vea o mare importantă pentru eventualele vii
toare „colonii" de pe Lună. Cind omul va în
cepe să creeze pe Lună medii artificiale, spurt 
oamenii de știință, plantele pămîntene ar putea 
avea rolul de „mașini" pentru transformarea 
bioxidului do carbon (exhalat de om) în oxigen 
(indispensabil pentru respirația omului). De a- 
semonea plantele absorb apa_ o trec prin sis
temul lor structural, pentru a o elimina apoi 
sub formă de vapori. Această apă. purificată 
de plante, este perfect potabilă. Pe de altă 
parte unele plante, cultivate pe Turnă, ar putea 
fi folosite in alimentația viitorilor coloniști de 
ne satelitul natural al PămintuJuî.

automobil
Vehiculul din imagine, re

cent construit in Elveția, este 
o minimașină pe trei roți, cu 
un singur loc, avind o lungi
me de 69 cm și o viteză ma
ximă de 50 km pe oră.

istoriGe
Cu prilejul împlinirii a 200 

de ani de la nașterea lui Na
poleon. presa franceză a pu
blicat și numeroase istorioare 
interesante despre 
Iată una din ele :

Cînd Napoleon a fugit din 
exilul de pe 'insula Elba și 
s-a întors în Franța începînd 
„perioada celor 100 de zile", 
principalele titluri pe pri
mele pagini ale ziarelor 
din acea vreme prezentau de 
la o zi la alta o interesantă 
metamorfoză.

Spicuim cîteva titluri din 
zilele cînd Bonaparte se a- 
propia de capitala Franței : 

...Singerosul Bonaparte a fu
git de pe Elba".

„Aventurierul corsican 
drum spre Grenoble".

„"Napoleon Bonaparte 
proape de Dijon".

..Împăratul se apropie de 
capitală".

...Și cu o zi înainte de in
trarea în Paris :

„Majestatea sa, împăratul 
Napoleon, va intra mîine în 
Paris".

împărat. Ty
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Din inalt se cernea o ploaie 
măruntă și rece de toamnă. O 
vreme de... să nu scoți nici cli
nele din casă, cu atît mai mult 
să hălăduiești pe cele coclauri 
ale munților. Ispita era insă 
prea mare. Auzi, să ai prilejul 
să participi laț o vînătoare de 
cerbi și să nu profiți de oca
zie ! Pentru aceasta, Iosif Co- 
toț, Carol Iuhaz, Sultan Karda, 
Iosif Potroacă, Oscar Imling și 
Ilie Dobre ar fi fost în stare să 
înfrunte chiar și pe vestita zeiță 
a vînătorii — Diana — pe lîngă 
care... un pic de ploaie pe ici, 
pe colo, transformată în lapo- 
viță și ninsoare era nimic. Cit 
a fost drumul pînă la cabana 
Aușelu au vorbit numai des
pre cerbi. Au ajuns la cabană 
pe inserat. Noaptea, au visat 
numai asemenea regi încorno
rați ai pădurilor. 'Dimineața, la 
ora 5, au fost treziți din vise 
de cabanierul și pădurarul Pe
tru Cîmpeanu.

— Echiparea și la drum!
— Crt ai scăpăra un foc de... 

țigară, sîntem gata.
Înarmați cu... felinare, cu puș

tile la spinare, vînătorii au în
ceput să urce pe poteca ce du
ce șerpuind tocmai Ia Șurianu. 
După aproape trei ore de urcuș, 
anevoios, ială-i ajunși lîngă un

Amoniac în atmosfera
planetei Saturn

Folosind instrumente noi astronomii din Kiev au desco
perit banda de absorbție a amoniacului în spectrul planetei 
Saturn. Ei au confecționat și montat pe un telescop un foto- 
metru menit să înregistreze fluxurile luminoase .labe, pre
cum și un spectrometru de o construcție originală.

Oamenii de știința au ajuns la concluzia că amoniacul 
se află in straturile superioare ale atmosferei Ini Saturn, in 
■tare gazoasă. Aceasta contravine concepției potrivit căreia 
in straturile superioare ale atmosferei planetei ar exista tem
peraturi joase. In acest caz, amoniacul s-ar prezenta sub 
formă de cristale.

Astronomii ucrainieni consideră că descoperirea unor 
linii de absorbție a amoniacului permit abordarea, intr-o 
manieră nouă, a explicării unui șir de fenomene observate 
pe discul lui Saturn.

I 
i 
5

ț Micul Pierre aduce 
acasă la sfirșitul anu
lui carnetul de note 
destul de puțin stră
lucitor. Pregătind tere
nul' pentru ce va uimo, 
el ii spune mamei 
sale :

— Fii bărbat, ma
mă... Te rog I

Mărie (adresindu-i-se 
’l tatălui său): Este ade

vărat tatii, că există 
oameni care pot scrie 
cu ochii închiși ?

Tatăl — Bineînțeles, 
draga mea.

Marie — Dar tu poți 
să-ți scrii măcar nu
mele cu ochii închiși ?

Tatăl — Da, nu este 
prea greu.

Marie —Bine, atunci 
închide ochii și sem
nează carnetul meu de 
note.

Pietrele care se formează în rinichi pot fi de 
mărimea unei gămălii de ac, dar ele pot atinge 
și dimensiuni foarte mari. Cea mai mare piatră 
de acest fel cunoscută pînă in prezent cîntărea 
Î.360 kg. Despre ca s-a vorbit într-o comunicare 
prezentată în anul 1908.

Cei patru finlandezi care studiază în prezent 
tainele manuscriselor din Valea Indului au 
stabilit că primii locuitori ai acestei văi au fost 
dravidicnii. care cunoșteau astronomia cu mult 
înaintea civilizațiilor antice dintre fluviile Tigru 
și Eufrat.

G
' Tatii, tu mi-ai profesor 

pionii-, ca daca voi 
rea note bftne fnu 
da stiloul tău. Ei l 
Ai marea șansă de 
pudra pentru tine.

rul m-a pedep
sit pentru ca nil mi-am 

j iei făcut temele...

(i-IjMama {citind carne
tul de note al fiului

ici, 
colo...

l 
I 
I
*

bă :
— Cum merge cu 

Șfrmrla ?
— Eu sint 

latină 
Francois.

— Eu sînt 
■mafcmatici 
Georges.

— Eu sint primul la 
franceză — exclamă 
Pierre.

Numai Jeannot 
spunea nimic.

— .Și tu, Jeannot ? 
întreabă unchiul.

sînt primul 
care ies din clasă cind 
se termină ora...

Ida

ANECDOTE

Eusă

Desigur că 
meu. rii

poate

' Unchiul vine in vi
zită să-și radă cei pa
tru nepoți și îi intrea-

primul la 
răspunde

ei) — Nu iți este 
șine să fii ultimul 
tr-o clasă de 28 
copii ?

Jeannot — Putea 
fie și mai rău.

Mama — Cum. adi
că ?

Jeannot — lnchipu- 
ie-li că in clasă erau 
40 !

primul lo.

Școală pentru panag-ali

Nas de un milion de dolari

> oarecare 
deschis o 

.instruirea"

Tata — Cum, Jean
not, tu ești ultimul din 
clasă ?

Jeannot — Nu e vina 
mea lată ! Celălalt este 
bolnav.

iJeannot — Tată, tu 
flusești că este drept 
sa pedepsești un om 
pentru un lucru pe ca
re nu l-a făcut ?

Tata 1
nu. dragul meu.

Jeannot — Ei bine,

'Tata — Tu știi că 
Idacd iei note proaste 
asta o să ne necăjeas
că foarte rău.

Jeannot —
nu este vina
eu dau notele!

mica publicitate, intr-un 
cotidian londonez, se putea 
citi : „Papagal, originar din 
Franța, cu un mare bagaj do 
cuvinte, caut profesor pentru 
dcsăvîrșjrea cunoștințelor de 
limba franceză. Plătesc orice 
preț".

| La pomul lăudat...
Un hoț a intrat noaptea in- 
-o măcelărie din Roma, de 

Iunde a furat două din cele mai 
frumoase șunci. Ajuns acasă, a 
încercat sg guste o bucățică... 

‘.amăgire ' Șuncile erau 
din... plastic și 

iseră drept reclamă.I
 y
Dar dezamăgi 
confection'll^ 
serviseră d.rer.

Timp de trei luni, doi gang
steri au săpat un tunel pînă la 
trezoreria unei bănci din New 
York. Cînd, în sfîrșit au ajuns 
aici, ei au dat peste doi func
ționari care făceau inventarul. 

•De la ei. spărgătorii an aflat că 
banca dăduse faliment eu o zi 
înainte.

Lîngă Paris, un 
domn Jackmann a 
școală pentru 
papagalilor. El a învățat a- 
ceste păsări să foloseascâLJa 
momentul potrivit circa 150 
cuvinte Cînd de exemplu la 
televizor se transmite un

meci de fotbal, păsările ..co
mentează" jocul prost al fot
baliștilor. După cîțeva săptă- 
mîni de „pregătire" în aceas
tă școală, papagalii sînt pre- • 
dați stăpinilor lor fiind în
soțiți de un manual pentru 
continuarea studiilor/

Expoziție 
de dragul 
nepofeirui

Nasul lui Georg Thomson 
din Anglia a fost evaluat la 
1 milion de dolari. Ca în
fățișare, nasul său este ca membrii conducerii 
oricare altul însă terminațiile 
olfactive sînt 
ale oamenilor 
cu atît mai

cît Georg Thomson lucrează 
la celebra firmă de whisky 
„Johny Walker". Unul din 

spunea 
o dată : „Nasul lui Thomson 
are pentru noi o mare valoa
re. Am putea spune că de 
nasul lui Thomson atîmă ca
litatea whisky-ului nostru".

înainte de a porni în ur- o maimuță îi amenința cu... 
mărire, patrulele de poliție un pistol pe care îl luase din 
au fost avertizate că în ma- cutia pentru mănuși a mași- 
șina în cauză se află trei... 
maimuțe foarte periculoase. In 
momentul în care vehiculul 
a fost prin^- de polițiști, a- 
ceștia s-au văzut puși într-o 
situație de-a dreptul ridicolă :

nii. Agenții de poliție au tre
buit să aștepte cu mîinile în 
aer pînă la sosirea stăpînu- 
lui „războinicelor", singurul 
care a reușit să lc „dezar
meze". 55

La vremea sa, numele 
gangsterului El vin Carpis a 
provocat serioase îngrijorări 
în lumea bancară de pe con
tinentul american. Printr-o 
ironie a sorții, după efectua
rea celor 32 de ani de îh-

sorții
chfsoare la cît fusese con
damnat, Carpis și-a găsit de 
lucru... într-o bancă. Fostul 
gangster se ocupă acum cu 
verificarea contabilității băn
cilor din Montreal.

S să sculpteze din lemn o jucâ- 
I rie ca să-și distreze' nepoțelul.

Cum aceasta l-a 
£ pil. bunicul a 
| confecționeze și 

băiețelul avea o 
Iție de jucării

crenguțe, qpnuri 'de brad și ră
dăcini de copaci.

| Anul trecut, pensionarul a fa- 
bricat cea de-a 500-a jucărie. 
Intre timp, nepoțelul a rjpescufe 
șt multe 
ză. îricît 
sugestia 
nizat o
fabricate, cart s-a bucurat de 
un mare succes. Acum Parjik 
nu mai lucrează numai de dra
gul nepoțelului său, ci pentru 
Muzeul orășenesc de artă popu
lară.

I
I
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brad. Pe zăpada afinată și proas
pătă s-au văzut urinele de cerb. 
Falnicul animal trebuia să fie 
pe undeva prin apropiere. Nici 
cei mai optimiști însă n-ar fi 
crezut că vînatul este atît de

VÎNĂIoARE

aproape. După' vrea 30 de metri 
s-au trezit la marginea- unei 
poienițe. Au privit cu atenție. 
Deodată au zărit cinci cerbi. 
S-au înțeles în șoaptă să tragă 

Tn cel mai vginic. Iosif Cotoț 
și Carol Iuhasz, vînători cu 
multă experiență, și-au inălțaț

Încet armele și au ochit. Bu
buiturile au săgetat aproape si
multan văzduhul. Cerbul rănit 
a căzut în genunchi. încă un 
foc ^de armă si s-a întins ne
mișcat, înroșind albul imaculat 
al zăpezii. Entuziasmul general 
era ' de nedescris.

Pînă aici a fost doar o dis
tracție... sportivă. De aici înce
pea munca de transportare a 
cerbului răpus. E greu de trans
portat o asemenea masă de car
ne chiar și pe teren neted dar 
pe unul accidental. La cabană 
au ajuns abia pe înserai după 
ce le-a curs șiroaie de transpi
rație. De la cabană alte opin
teli- pînă la capătul drumului 
forestier. Aici, cerbul a fost ur
cat într-o mașină. Se înserase 
de mult cînd vînătorii trudiți 
de muncă s-au dus spre casele 
lor. Erau satisfăcuți. Cerbul șe 
afla în drum spre centrul de 
.colectare a vînatului din Timi
șoara. Vînătorilor le-a rămas 
însă amintirea acelei zile fru
moase, plină de peripeții, des
pre care 
peste ani

Dr. Martin Rosnet, din New 
York, a prezentat la congre
sul Asociației americane (le 
medici interniști o comunica
re despre experiențele clini
ce cu dehrizohinsulfat, caro, 
prin compoziție chimică, se 
deosebește de alte medicamen
te folosite în prezent pentru 
tratamentul bolnavilor hiper
tensivi. In cursul experiențe
lor preliminare, făcute pe 12 
de bolnavi de hipertensiune 
arterială esențială, acest pre
parat a dat rezultate bune în 
majoritatea cazurilor, fă-d a 
produce fenomene secundare.

APRE Cl AT

D. CRIȘAN 
cor *sp 'p b
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Dr Kay Gifford, de la cli
nica din Cleveland, a des
cris rezultatele Aperiențelor 
cu clonidinhidroclorură. un 
compus de imidazolină. care 
provoacă depresiunea siste
mului nervos simpatic. Acest 
preparat a fost încercat timp 
de ti luni pe 22 de bolnavi 
de hipertensiune arterială, în 
vîrstă de 38—72 ani. Cercetă
torul subliniază, totuși, că 
numai la 6 bolnavi nu s-au 
observat fenomene secundare.

In secolul imaginii și -ăl pu
blicității, un cotidian francez a 

1 reușit ț să-și asigure o unanimă 
apreciere privind valoarea și 
prezentarea sa, deși in paginile 
ziarului lipsesc fotografiile iar 
anunțurile publicitare sînt redu
se la minimum. Acesta este 
„Le Monde", care sărbătorește 
la 20 decembrie două evenimen
te importante: cea de-a 25-a 
aniversare a sa și retragerea 
unuia dintre principalii autori ai 
succesului ziarului, directorul 
Hubert Beuve-Mery.

Primul număr al ziarului a a- ț

părul în decembrie ’ 1944, la 
citeva luni după eliberafv, pre- 
luiad atît echipa de ziariști a 
reputatului ziar francez din pe
rioada interbelică, ..Le Temps" 
cît și pe cititorii acestuia.

Tirajul cotidianului „Le Mon
de" este astăzi de 450 000 de 
exemplare, din care 20 la sulă 
sîtft expediate in toată lumea. 
Cifra sa de .vace-. i se rMi'.j la 
100 milioane de franci. ,

Succesorul fostului director al 
ziarului este cur.mutul ziarist 
si comentator politic, Jacques 
Fauvct.

Firma americană „Standard 
Oil of California" a anunțat ca 
a pus la punct un nou proce
deu' de rafinare a țițeiului’ prin 
care se poale obține un lip de

gazolina (;combu-.libtl pentru 
motoare cu ardere interna) care 
di mult mai puține 
buri șr men oxid 

procesului

NINGE

(Biverb: 2,6)
I. CE.TEAN — Lupeni
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piere constatăm cft avem încă 
deRcientr in pfislrarca și fo
losirea acestora. Trebuie stabi
lite. cit mai urgent, de cit re 
serviciul fehnolocic al Centralei, 
împreună cu unitățile miniere, 
wtrtodoioc ia de determinare și 
evident! a capacităților de pro
ducție si norme unitare de ur
mărire a folosirii mașinilor si 
utilajelor, pentru a îmbunătăți. 
Intr-un cuvint indicii intensivi 
V extensivi de utilizare. In altă 
•ordine de idei, pentru atingerea 
indicilor de productivitate pla

nificați. se impune reflectarea 
mai profundă asupra aspectu
lui criticat de tovarășul Nicolac 
Ccmișcscu privind faptul că „e- 
xislâ cadre de conducere din 
economic care mențin in unele 
întreprinderi salariați peste ne
cesar in timp ce in alte unități 
de producție și sectoare eco
nomice se resimte lipsa forței 
dt luncă* \scmcnca stări ne
firești există si in cadrul uni
tăților noastre. V.l'.M.r., pre 
parat iile Lupeni și Corcești au 
ținut efective peste plan, in 
timp cc la exploatările miniere 
cadrele necesare nu au reușit 
să fie completate. Mai mult 
chiar, in cadrul unor unități.

sectoarele auxiliare au avut e- 
fecthelc depășite, in vreme ce 
sectoarele de producție au dus 
lipsă acută de forță de muncă. 
Este nevoie să se facă ordine 
in acest sens, pentru ca efortul 
de creștere a productivității 
muncii să fie uniform reparti
zat pe toate fazele procesului 
do producție, pe toate unită
țile. Serviciile- tehnologice tre
buie să acționeze cu mai multă 
hotărîrc pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a mun
cii. Modul in care acestea își 
duc activitatea nu reușește să 
scoală în evidență eficiența lor. 
Desigur, sc aduc îmbunătățiri 
permanente proceselor tehnolo
gice, organizării producției și a

muncii, insă faptul că nu există 
o evidență a propunerilor si 
studiilor făcute demonstrează 
că serviciile tehnologice nu tra
tează cu destulă' atenție și răs
pundere aceste aspecte și nu se 
urmărește in mod organizat re
zolvarea problemelor.

S-au întocmit in cursul Linului 
1969 normative do personal pen
tru lucrările auxiliare și do de
servire. F. do remarcat faptul 
că aproape la toate unitățile n-j 
coste normative includ <'fOeli\o 
peste cele caro se realizează și 
că olo nu au în vedere folosirea 
eficientă a timpului de lucru, ci 
încadrarea in o serie de ordine 
și dispoziții depășite. Trebuie

ca serviciile tehnologice alo u- 
nităților să analizeze necesita
tea, oportunitatea și eficienta 
posturilor normate și să facă 
propuneri de modificări a ace
lor ordine și dispoziții care o- 
bligă In menținerea unor pos
turi sau unor funcții care nu-și 
justifică rostul.

Conchidem că ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic al pro
ducției, perfecționarea organiză
rii producției și a muncii, re
partizarea rațională a eforturi
lor pe unități, subunități și sa
lariat! vor conduce la realizarea 
cu cinste a sarcinilor de creș
tere a productivității muncii 
prevăzute pentru anul 1970.

4 APÂRIT

Piese și construcții ra

dio. Semiconductoarele 

și utilizările lor

Lucrarea explică principiile 
de funcționare ale diodelor 
semiconductoare redresoare. 
stabilizatoare, detectoare și a 
trarrristoarolor cu joncțiuni, 
precum și cele mai impor
tante aplicații ale acestora în 
rad toreceptoarc.

Sint descrise procesele fi
zice din dispozitivele semi
conductoare menționate, ca
racteristicile lor electrice și 
metodele de verificare. Se 
dau dale asupra dispozitive
lor semiconductoare fabricate 
în țara, apoi se prezintă utili
zarea acestora in etajele apa
ratelor de radiorcccpție.

Ieri, temperatura acrului a 
înregistrat la Petroșani va
leți cuprinse intre minus 2 
grade și plus 3 grade, iar la 
Paring între minus-6 grade și 
minus 2 grade.

Pentru următoarele 24 do 
oro :

Vremea se menține instabi
lă cu cerul acoperit. Vor că
dea precipitații sub formă de 
ninsoare. Temperatura in scă
dere. Vint slab din ' sectorul 
nordic.

SPORT
Ultimul concurs atletic 

al anului

Radio
LV NI 22 DECEMBRIE

PROGRAMUL I :

DVMLXTCA 21 DECEMBRIE

8,4S Deschiderea emisiunii.
Matineu duminical pen
tru copii și tineretul 
școlar. „Fantezie în 
a)b“. Șah, marelui ma
estru ! Film serial : Fiul 
mării.

^0,15 Ora satului.
11,15 Concert simfonic. Or

chestra simfonică a Fi
larmonicii Naționale din 
Varșovia.

11,55 De strajă patriei.
12.30 Pauză.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
14.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiazâ. Volei 
masculin : Steaua — Di
namo București (ultimul 
set).

15,00—16.30 Turneul interna
țional de patinaj artis
tic — figuri libere fe-

MIERCVRI 24 DECEMBRIE

18,00 Studioul pionierilor. La 
start... vacanța !

18.30 Actualitatea muzicală. 
19.00 Telejurnalul de seară.
19,20 Melodiile săptămînii.
19,40 Studcx.
20,00 Tele-cinemateca. Truba

durii diavolului.
22,05 Tcleiurnalul de noapte.
22,25 Salonul literar al tele

viziunii. Publicistica li
terară și actualitatea so
cialistă.

23.05 închiderea emisiunii.

JOI 25 DECEMBRIE

17.30 Emisiune in limba ma- 
qhiară.

18.00 Pauză.
18,05 Film serial. Aventură 

în munți (V) Okertam.
18,35 Mult e dulce și fru

moasă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Cfnlece și dansuri în

Pe stadionul Jiul din Petro
șani, s-a consumat ultimul con
curs de atletism din acest an. 
S-au întrecut peste 70 de aler
gători — copii și juniori mici 
de la școlile generale nr. 2, 3. 
4. 5, din Petroșani, precum și 
reprezentanți ai secției de atle
tism ai C. S. „Jitii". Concursul 
a fost organizat de C.M.E.F.S. 
și a fost dotat cu „Cupa muni
cipiului11. S-a concurat la pro
bele de 300 și 500 metri (pentru 
fete), la 300 și 1 000 metri (pen
tru băieți). Au lipsit reprezen
tanții școlilor generale nr. 1 și 
nr. 6 și cei ai Școlii sportive 
unde funcționează și două gra
pe de începători la atletism.

Iată-i pe primii trei clasați, 
în ordinea categoriilor :

FETE : 300 de metri copii II 
(născuți intre anii 1957—1958)1 
1. Maria Lăzărescu, Școala ge
nerală nr. 2: 2. Xenia Kiminich, 
Școala generală nr, 4; 3. Paula 
Zinca. Jiul Petroșani. 300 metri 
copii (născuți intre anii 1955— 
1956): 1. Eugenia Cordea, Jiul;

2. Tamara Foca, Jiul; 3. Vasilica 
Dinu, Școala generală nr. 4. 
300 metri juniori 11 (născuți 
intre anii 1953—1954) : 1. Mo
nica Iacob, Jiul: 2. Lorcta Un- 
taru, Școala generală nr. 2; 3. 
Marcela Radu. Jiul. Băieți: 3M 
metri copii II (născuți' intre 
anii 1957—1958): 1. All la Bo- 
jochi. Jiul; 2. Aladar ' Ualint,’ 
Școala generală nr. 4: 3. Au
rel Măciucă, Jiul. 500 metri co
pii 1 (născuți intre anii 1956— 
1957): 1. Nicolae Rădcseu; Școa
la generală nr. 4: 2. loan Vă
duva; 3. Zoltan Tolh, arhbii de 
la Școala generală nr. 2. 1000 
metri juniori II (născuți intre 
anii 1953—1954): 1. Gogn Se- 
vastru. Jiul: 2. Ton Grit o. Școala 
generală nr. 4: 3. Gheorghc,
Lupșa. Școala generală nr. 5.

Pe echipe, clasamentul gene
ral se prezintă astfel : 1. -Hui 
Petroșani: 2. Școala generală nr. 
4: 3. Școala generală nr. 2: 4. 
Școala generală nr. .5: 5. Școala 
generală nr. 3.

Staicu BĂLOI

5,05—6.00 Muzica dimineții; 
6,05—9.30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Revista literară ra
dio: 10,30 Arii din opere: 11,05 
Radio-Pfichindel; 11,15 Arta 
clavecinistă de-a lungul seco
lelor; 12,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor; 12,15 
Glume muzicale — muzică u- 
șoară: 12,25 Știința la zi; 12,30 
întîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat: 13,00 
Radiojurnal; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană: 1'3,22 Duete 
și triouri vocale de muzică u- 
șoară: 13.45 Cîntăreți ai plaiu
rilor noastre; 14.05 File de po
veste. Legenda lui Geiu: 15,00 
Cronica muzicală: 15.15 Com
pozitorul săptămînii: 16,00 Ra-

diojurnal: 16,20 Jocuri popu
lare: 16,30 Revista economică: 
16,50 Coruri bărbătești: 17.05 
Antena tineretului; 17,30 Din 
comoara folclorului nostru:
18.30 O melodic pe adresa dv.: 
19,00 Gazeta radio; 19,30 Săp- 
tămina unui meloman; 20,05 
Tableta de scară: 20.20 Emi
nesciana; 20,25 Melodii de 
Florentin Delmar și Mișu Ian- 
cu; 20,45 Unda veselă; 21,45 
Piese folclorice: 22.00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
22.20 Sport; 22,30 Melodii a- 
proape uitate: 23.00 Revista 
șlagărelor; 0,03—5.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Program muzicii de di
mineață; 7.00 Radiojurnal; 7.10 
Program muzical do diminea
ță (continuare): 8.10 Tot îna
inte: 9.10 Curs dc limba en
gleză: 9,45 Matineu de operă:
10.30 Caravana fanteziei; 11,25 
Cintă Anca Agcmofu. Roy 
Black, Ilinca Cerbacev și

Cristophe; 12,15 Tnterpreții 
noștri despre creația muzicală 
românească: 12,40 Din țările 
socialiste: 13.00 Coneeri de 
prinz: 13,30 Rampa; 14.30 Am 
îndrăgit o melodie; 14,55 Ști
ința la zi; 15.00 Do toate pen
tru toți; 16,00 Radiojurnal: 
17,00 Pagini alese din muzica 
de estradă: 17.35 Concert din 
operele lui Donizetti; 18.00 
Viața de concert a Capitalei: 
•18,30 Varietăți muzicale; 19.30 
O carte pe săplămînă: 19,50 
Noapte bună, copii; 20.00 O- 
pera. ronică a istoriei: 20,30 
Universitatea radio: 20,50 Cîn- 
tcce semnate de Paul Urmu- 
zescu; 21,05 Ora discofilului; 
22,00 Muzică de jazz; 22.30 
Muzeul instrumentelor vechi: 
23,05 Patru intabulaturi de 
Bakfark-Toduță.

BULETINE DE ȘTIRT : Pro
gramul ’I : 5,00; 6.00; 9,00;
10,00; 11,00: 17.00: 18.00; 20.00: 
24,00: 2,00; 4,00. Programul II : 
6,0.5; 12,00: 14,00: 21,00: 23.00: 
0,55.

k bătut...
i s-a deschis

LUNI 22 DECEMBRIE

Scurte știri
In runda a treia a turneului 

International de șah „Memo
rialul Goglidzc". care sc des
fășoară în prezent..-la Tbilisi, 
maestrul internațional român 
Victor Ciocîltea a remizat cu 
fostul campion mondial Mihail 
Tal.

G
Ca în fiecare an clubul spor

tiv Steaua București și-a alcă
tuit clasamentul celor mai buni

10 sportivi care activează în 
cadrul diferitelor secții. Tată 
cum se prezintă acest clasa
ment : 1. IIie Năstase (tenis) ; 
2. Si mion Popescu (lupte) ; 3.
Ileana Drîmbă (scrimă); 4.- 
Gheorghc Berceanu (lupte) : 5p 
Petre Șandor (tir) : 6.' CbWslîrîf-' 
tin Ciucă (box) : 7. Ludovic 
Sătmăreanu (fotbal) ; 8. Cornel 
Oțelea -(handbal) ; 9. Marian 
Slavic (înot); 10. Petre Mihaiuc 
(gimnastică).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Vă place Brahms ? Re
publica : Comisarul X și ban
da Trei cîini verzi; PETRILA : 
Testamentul dr..Mațjuse; LO- 
NEA — Minerul : Pianele me
canice; ANINOASA : Urletul 
lupilor; VULCAN : Familia 
noastră trăznită; LUPENI — 
Muncitoresc: Veșnicul intîr- 
zial: Cultural: Scherlock
Holmes: URICANI : Pantoful 
cenușăresei; PAROȘENI : Tar
zan, omul junglei.

Săptâmîna 
viitoare 

la televiziune
mei și demonstrații 
Transmisiune directă de 
la Moscova.

16,30—19 00 -Realitatea ilus
trată.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Noutăți cinematografice.
19,40 Soli ai artei populare. 

Ansamblul „Ciprian Po
rum bescu~ din Suceava.

20,00 Film artistic: ..Un bla
zon solicitat*.

21.55 Cărți de vizită.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Telesport.
23,05 Invitata noastră : Mărie 

Laforet.
23.20 Închiderea emisiunii.

LUNI 22 DECEMBRIE

18,00 Consultații tehnice
18.15 Confruntări. Emisiune 

pentru tineret.
18.50 Un interpret îndrăgit al 

cîn tecul ui bănățean — 
Achim Nica.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Intermezzo coregrafic.
19.30 Actualități litcrare.
19.40 Aripi pentru oameni.
20.0Î) Reflector.
20.10 Anunțuri. — Publicitate.
20.15 Jntie metronom și cro

nometru.
21.15 Roman foileton. Bîkriul

- /V-M»riărinniJor (episodul 
TH)

22.00 -"'fonda ©olitică.
22.10 Telejurnalul de noapte. 
'*2.30 Scena — emisiune de

actualitate și critică 
teatrală.

2.3.00 fnchîck-Tea emisiunii.

MARȚI 23 DFCEMHRfE

18.00 Lumea copiilor. Copilă
ria marilor muzicieni.

18.30 Emisiune economică.
18.55 Anunțuri.— Publicitate. 
19.00 Telejurnalul de seară 
’9.20 T-i volan — emisiune

pentru conducătorii auto.
19.30 Cc știm și cp nu știm 

despre om.
20.00 Reflector.
20.10 Film artistic : Un dolar 

găurit.
20.50 Teleglob. Itinerar cuba

nez
22.20 Telejurnalul do noapte
22.40 Intermezzo de muzică 

ușoară.
23,00 închiderea emisiunii

interpretarea Ansamblu
lui „Ciocirlia"

19.40 Prim plan.
20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri — Publicitate.
20,15 Seară de teatru. Un 

soț ideal — de Oscar 
Wilde.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Cronica ideilor.
22.40 Avanpremieră.
22,55 Bloc-noles muzical.
23.10 Închiderea emisiunii.

VINERI 26 DECEMBRIE

17,00 Consultații pentru elevi. 
Matematică (clasa a 
VIII-a). Tema : Sisteme 
de, ecuații.

17.30 Consultații pentru elevi. 
■Fizică (clasa a XH-a). 
'Tema: Curentul alter
nativ.

18,00 Lumea copiilor. Da șl 
Aș... detectivi pe urme 
de zăpadă.

18.30 Știința și producția. Flux 
neîntrerupt de la cer
cetare la practică.

18.50 Doi virtuoși ai acor
deonului : Nicolae Flo
rian si Constantin Bor- 
deianu.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
1930 Mai aveți o Întrebare?
2030 Film artistic. 1n orașul 

S.
22.10 Telejurnalul de noap’e-
22.30 Cadran. Emisiune de ac

tualitate internațională.
23.00 Glorii ale scenei lirice 

românești.
23.30 închiderea emisiunii.

SlMBÂTÂ 27 DECEMBRIE

17,00 Emh'une în limba qer-

18,00 Pauză.
18,05 Cheia orașului.
19.00 Telejurnalul de sc-ară.
19.20 Depene animale.
19.30 Reflector. RetTospecti- 

\ ă^sâptăminalâ.
19.45 Telo-onciclopedia.
20.40 Mirro-avanpremifră.
20.45 Film serial*'-— Răzbună- 

iorii.Martor mincinos.
21,35 Telecine-rccitaL -
22.30 Telejurnalul de noapte. 

Telesport.
23,05 „Cu lăutarii după mine*.
23.30 Închiderea emisiunii.

/---------- -------------
Vechea zicală despre me

serie că ar ii „brățară de 
aur’ a rămas și \a continua 
să rămînă valabilă. Numai 

•-că în vremile noastre, teo
ria, cum că „meseria se Ju
ră’ a căzut. Azi se poale a- 
jirma că meseria SE ÎNVAȚĂ. 
Se învață — TEORETIC In 
școală, iar PRACTIC în ate
liere, magazine.

Spre a intra In posesia 
„brățării de aur’, mulfi tineri 
și tinere urmează cursurile 
Scolii comerciale din Petro
șani. La practică au fost re
partizați în toată Valea Jiu
lui. Două Jele, repartizate la 
magazinul nr. 25 confecții din 
Vulcan au așteplat această 
zi cu bucurie dar șl cu oa
recare teamă. La prima întîl
nire cu Iov. Victor Avram, 
gestionarul magazinului, tea
ma s-a spart ca o gheață 
sublire. Au lost întimpinate 
cu urarea:

—‘ Bine ați venit Ja noi I
Apoi a începui să le ins-

V

truiască cu glas blind, pă
rintesc.

— A ii lucrător în comer
țul socialist e o profesie de

Două fete
cu 

„brățară"
cinste. Arta de a vinde, fiind
că trebuie să știți că este o 
artă, se tace învățind mereu, 
fiind la curent cu moda, cu 
gusturile și cerințele cumpă
rătorilor. Unui vînzător nu

trebuie să-i scape nimic. 
Pornind de Ja curățenia din 
magazin, aranjarea și prezen
tarea mărfurilor, și pînâ la 
comenzi. Acum sintefi la în
ceput de carieră dar, cu tim
pul, o să ajungeți responsa
bile de unități, așa că trebuie 
să cunoaștefi totul.

De altfel, întregul personal 
a fost îndrumat să se ocupe 
de creșterea profesională a 
celor două practicante. După 
o perioadă, li s-au dat și 
unele mici responsabilități, 
bineînțeles sub supraveghere 
și îndrumare. Din cînd în 
cînd erau controlate și de 
școală. Timpul de practică a 
fost scurt. Dar cele două fe
te, înconjurate cu căldura și 
dragoste de întregul personal 
al magazinului, în frunte cu 
Victor Avram, au început să- 
și făurească „brățara de aur". 
Cu asemenea „meșteri" pa
sionați, nici nu-i de mirare 
că meseria se învafă repede.

invită publicul consumator 
sâ petreacă o . seară de 
neuitat cu prilejul Revelio
nului 1970 care se organi
zează in următoarele uni
tăți :

Petroșani

DE AUR" COROESTI

Lui Vasile Pintilic din Lu- 
peni ii plăcea să facă vizite. 
Dar nu orice fel de vizite. 
Numai nocturne. Cadouri uu 
ducea. Noaptea nu se \ede. 
Dar înainte de a pleca in 
vizită se punea la punct... cu 
un pahar... nouă de țuică. Să 
aibă curaj. Așa a făcut și in- 
tr-una din serile trecute : „S-a 
pus la punct* și a plecat in 
vizită. S-a oprit in fața apar
tamentului 120 din blocul 
G 2 de pe strada Tudor Vla- 
dimirescu. A bătut insistent 
la ușă, dar gazda, /Ina Stă- 
măleanu nu i-a deschis A- 
tunei a deschis singur, ('șa 
n-a putut rezista pumnilor 
lui Vasile. Peste citcva zile, 
Vasile Pintilie a bătut la o 
altă ușă : a Consiliului popu
lar orășenesc Lupeni. Aici 
i s-a deschis imediat A fost - 
poftit și înăuntru Apoi i 
s-a deschis și o altă ușă... cea 
spre instanță.

Declarație 
falsă

GU»" PETROȘANI, telefon 
1189

RESTAURANTUL „MINERUL" 
PETROȘANI, telefon 1511

RESTAURANTUL „COTNA
RI" LONEA

RESTAURANTUL „COCOSUL

RESTAURANTUL „C 1 N A”
LUPENI

RESTAURANTUL „MINE-
RUL" LUPENI

RESTAURANTUL ,.STRAJA"
VULCAN

RESTAURANTUL „PARIN-

Muzică, dans, antren, surprize.
intrucit locurile sint limitate, publicul consumator 

(este invitat a-și procura din timp locurile la unitățile pre
ferate.

PETRILA /

Concurs pentru 
ocuparea 

a

DOUĂ POSTURI

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. I’etrila.

Informafu suplimentaie se jmi obține zilnic de la bi
roul personal

La Consiliul popular al o- 
rașului Lupeni, Maria Bo- 
gheanu a declarat : „Vasile 
Hirșorescu a avut o atitudine 
necuviincioasă față de mine. 
Intr-o zi, in timp ce eram la 
piață, a incercat să facâ cu
noștință cu mine. L-am re
fuzat categoric (sic). Eu am 
plecat, dar el a început să 
mă urmărească. In cele din 
urmă am făput cunoștință. 
Am intrat la restaurant, am 
băut, am mincat. apoi (cu 
forța !) am fost dusă la lo
cuința lui unde. împreună 
cu Alexandru Chitul, m-au 
maltratat și siluit". La dosa
rul reclamantei se mai află 
o piesă care luminează ca
zul și care spune: -In urma 
cercetărilor întreprinse, am 
constatat că raporturile dintre 
Maria Bogheanli si Vasile 
Hîrșorescu s-au efectuat cu 
acceptul ambilor" Această 
din urmă piesă poartă sem
nătura căpitanului He miliție 
loan Baba. Ce-o fi urmărit 
Maria Bogheanu prin acea 
declarație falsă ? Să mai pu
nă niște oameni pe drumuri ?

Examen 
la probitatea 
profesională
Datorită ploilor intense din 

ultimele zile, aluviunile adu
se de pirîul Brăița au -ava- 

N-iat conducta de alimentare 
cu apă a orașului Lupeni pe 
o .porțiune de 16 metri O 
echipă de muncitori. avindu-I 
în frunte pe maistrul Marin ‘ 
Feder, s-a deplasat imediat ' 
la fața locului. Muncind cu 
abnegație ore în șir, cei 40 
de lucrători au înlăturat la 
vreme defecțiune» făcîndu-i 
pe locuitorii orașului să nu ' 
simtă lipsa apei Printre a- 
cesti oameni destoinici s au 
aflat Iosif Ion lean .Matei, I 
Iordan Dobre și mulți alții 
cărora cetățenii I.upeniuiui 
le aduc sincerele lor mul
țumiri.

Supărat 
pe muncă 

înțelegătoare. conducerea 
preparațici Lupeni l-a auga- 
jat pe loan Bob. din Ca’ea 
Brăii. ca muncitor necalifi
cat ța întreținere. Conform 
pregătirii lui. După un timp, 
fiind nevoie de forță de mun
că Ia funicular, Bob a fost 
transferat acolo. Dar, cum 
nu-i place să muncească, a 
refuzat. Ba mai mult, a dat 
conducerea preparațici în ju
decată. Prin, sentința nr. 2 155, j 
acuzația lui a fost respinsă ■ 
fiind neîntemeiată. Dar Bob ' 
n-a revenit la lucru. Supă
rat foc, și-a vînduț o sțamă 
de lucruri din casă pentru 
a se întreține : pe el, soția 
și cei iloi copii. Să munceas- ' 
că nu vrea in ruptul capului. 
O fi așteptînd mană cereas
că ? E de prisos. Nu pică.

Dem. SÂRARU 
Val. COANDRAȘ
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A

întrevedere
George Macovescu - II Thant

URMĂRILE 
VALULUI 

DE GREVE 
DIN ITALIA

NEW YORK 20. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : George Ma
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care se află în Statele Unite, 
a avut o întrevedere cu secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite. U Thant, la 
sediul secretariatului O.N.U. din 
New York.

Cu acest prilej au fost abor
date o seric de probleme ale 
organizației, precum și proble
me privind securitatea euro
peană.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cor
dială, au participat Gh. Dia- 
conescu, ambasador — repre
zentantul permanent al Româ
niei la O .NI’., și Sergiu Celac, 
director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe.

in Consiliul de Securitate
PROIECT DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE 

UN GRUP DE ȚĂRI AFRO-ASIATICE

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Un grup de cinci țări afro- 
asiatice au prezentat în Consi
liul de Securitate un proiect 
de rezoluție caro cheamă Por
tugalia să pună capăt acțiu
nilor sale de violare a suvera
nității și integrității teritoriale 
a Republicii Guineea. Autorii 
proiectului cheamă, totodată, 
Portugalia să pună in libertate 
echipajul avionului civil gui-

neez reținui în martie, să res
tituie aparatul societății de 
transporturi aeriene „Air Gui
neea" și să procedeze la fel 
și în privința ambarcațiunii 
guineeze capturate în august.

Proiectul de rezoluție urmea
ză să fie pus la vot luni, 22 
decembrie.

ROMA 20 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul vineri în Camera 
deputaților, ministrul italian al 
trezoreriei, Emilio Colombo, a 
declarat că din cauza grevelor 
și a recentelor îmbolnăviri de 
gripă s-a cinat un „vacuum" în 
producția industrială a Italici. 
In luna septembrie, din cauza 
valului de greve, care a cu
prins peste 5 milioane de mun
citori. volumul producției in
dustriale a fost cu 2,5 la sută 
mai mic decît cel din septem
brie 1968. Speranțele puse în- 
tr-o relativă recuperare, în 
timpul lunii decembrie, nu s-au 
adeverit din cauza gripei care 
a afectat aproape 15 milioane 
de italieni. Din aceste motive, 
creșterea produsului național 
brut se apreciază a fi doar de 
5.3—5,5 la sută, față de 6.5—7,00 
la sută cît se scontase. Deși Co
lombo nu s-a referit la influ
ența pe caro o poate avea în
răutățirea situației 
asupra stabilității 
fostul ministru al

economice 
monetare, 
Bugetului,

Luigi Preti, a apreciat la rîndul 
său că lira va suferi la sfîrși- 
tul acestui an o devalorizare de
facto de 4 la sută, ulterior ea 
puțind atinge 6—7 la sută.

S.U.A.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La Moscova s-a încheiat vineri 
simpozionul sovieto-franccz în 
problemele cooperării în dome
niul meteorologiei cosmice. Au 
fost examinate rezultatele cer
cetărilor științifice efectuate în 
comun de cele două țări in pe
rioada 1968—1969. Programul de 
colaborare a provăzut, printre 
altele, perfecționarea metodelor 
de detectare a perturbărilor at
mosferice cu ajutorul imagini
lor televizate și al fotografiilor 
cu raze infraroșii ale învelișu
lui de nori, studierea structurii 
norilor în funcție de caracleris-

tlcilo termodinamice ale atmos
ferei și altele. S-au efectuat, de 
asemenea, experimente comune 
conslin.d in fotografierea simul
tană a învelișului de nori dea
supra teritoriului Franței cu a- 
jutornl sateliților meteorologici 
sovietici din sistemul „Meteor" 
și al sondelor franceze „Colum
be".

în cadrul simpozionului, au 
lost elaborate recomandări pen
tru cercetările ce vor fi efec
tuate in comun de Uniunea So
vietică și Franța în anii 1970— 
1971.

Comunicatul Comisiei
pentru anchetarea crimelor

comise de americani în Vietnam
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Pe scurt ■ Pe scurt
Evoluția epidemiei 

de gripă
GENEVA 20 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat publi
cat le Geneva de către Orga
nizația Mondială a 
singura tară care nu a fost a- 
linsă plnă în 
epidemia de 
bînluio în întreaga1 Europă, este 
Olanda. După ultimele statistici 
ale O.M.S., Iugoslavia este țara 
unde s-au înregistrat, în luna 
decembrie, cele mai multe ca
zuri de gripă. în Spania, 40 la 
sută din decesele înregistrate 
în luna- noiembrie s-au datorat 
epidemiei de gripă. Cît privește 
Marea Britanic în luna decem
brie s-a constatat o creștere 
substanțială a numărului de 
bolnavi. în sfirșit, în Franța 
epidemia de gripă a cuprins în 
luna decembrie cea mai mare 
parte a țării șl în mod special 
regiunea pariziană, Bretania, 
Normandia și Jura.

Sănătății

prezent de 
gripă, care

ihiniililIIIIIIMMIIiK

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Salvador Hassan, consulul 
Portugaliei la Geneva, a fost 
victima unei agresiuni comi
se de doi indivizi înarmați, 
care au pretins suma de 
550 000 de dolari.

(ici doi au imobilizat pc 
Salvador Hassan și pe soția 
acestuia la vila lor din Ge
neva. Atacul a survenit joi 
seara. In dimineața zilei (lc 
vineri atacatorii l-au „con
vins" pe Hassan, care nu dis
punea dc suma pretinsa, sa 
telefoneze fratelui său. Crc- 
zind că este vorba de o glu
ma .acesta a sosit la 
soților Hassan, fără să
adus însă suma menționată. 
El a fost făcut, de asemenea,

vila 
fi

prizonier. Aceeași soartă a fost 
împărtășită și de un funcțio
nar al unei bănci din Gene
va, care venise să ..investi
gheze" cazul.

După ce un alt funcționar 
a adus suma prelinsă, cei doi 
au părăsit vila, atrăgind însă 
atenția „prizonierilor” că este 
bine să nil încerce să ia legă
tura cu poliția, deoarece sint 
in continuare supravegheați.

Abia după patru ore de la 
plecarea bandiților, unul din
tre cei „reținuți" a îndrăznit 
.să telefoneze poliției, care s-a 
depla-at de urgență la vilă. 
Primele cercetări pentru iden
tificarea celor doi nu au dus 
la nici un rezultat.

niiiiiiiiiiiur

Premiile 
celui de-al 

patrulea 
Festival 

internațional 
al filmului

DELHI 20 (Agerpres). — La 
Delhi a luat siîrșit cel de-al 
patrulea Festival internatio
nal al filmului. Cea mai im
port antă distincție, „Păunul 
de aur’, a fost acordată pro
ducției americano - italiene 
„Blestemății" (titlul original 
„The Damned"), regizat de 
Luchino Visconti. Premiile 
pentru cea mai bună inter
pretare au fost decernate ac
torilor Lucia Bose și Chris
topher Sanford, deținătorii 
rolurilor principale in filmul 
spaniol „Jurlzenka". Premiul 
„Păunul- de argint". acordat 
celui mai bun regizor a re
venit lui Karel Kachyna (Ce
hoslovacia), pentru filmul 
„Bălrînul hazliu". Tot un film 
cehoslovac, „Gluma", a obți
nut premiul special al Uniunii 
Internationale a criticilor ci
nematografici. in timp ce 
premiul special al juriului a 
revenit producției indiene 
„Bhuvan Shome".

Competiția filmelor de scurt 
metraj a fost cjștigală de 
producția cubaneză „Decola
rea la ora șase".

Juriul, prezidat de actorul 
indian Raj Kapoor, a cuprins 
personalități marcante ale 
celei de-a șaptea arte, ca 
Jerzy Toeplitz (Polonia), Al
bert Johnson (S.U.A.), Mai 
Zetterling (Suedia) și Alexan
der Zarki (U.R.S.S.).

Bilanțul primului an 
al Administrației Nixon
WASHINGTON 20 (Agerprcs). 

La Casa Albă a avut loc vi
neri seara o reuniune lărgită a 
guvernului american cu prile
jul căreia s-a făcut bilanțul 
primului an al Administrației 
președintelui Nixon. La reuniu
ne au fost prezenți membrii gu
vernului, principalii consilieri 
ai președintelui, înalți funcțio
nari în ierarhia Administrației.

După o scurtă alocuțiune a 
președintelui Nixon, al cărei 
conținut nu a fost difuzat pre
sei, a luat cuvîntul vicepreșe
dintele S.U.A., Spiro Agnew, ca
re a declarat că „bilanțul pri
mului an de administrație re
publicană a fost pozitiv în tofl- 
te domeniile" de activitate. „In 
Vietnam, a spus el, escalada 
militară a fost înlocuită prin-

tr-un program care prevede re
tragerea eșalonată a trupelor'1. 
In celelalte regiuni ale lumii, 
S.U.A., a subliniat vicepreșe
dintele, au promovat coopera
rea, preferînd-o paternalismu- 
lui. In ce privește politica in
ternă. Agnew s-a referit la di
versele reforme propuse de 
Administrație și aflate în curs 
de aplicare, vizînd, îndeosebi, 
combaterea criminalității, încor
porările după sistemul „tragerii 
la sorți", precum și măsurile 
antiinflaționiste.

Au prezentat expuneri, de a- 
semenea, ceilalți membri ai gu
vernului și șefi de servicii fe
derale care s-au referit la re
zultatele din domeniile de ac
tivitate de care răspund.

HANOI 20 (Agerpres). — Co
misia pentru anchetarea crime
lor de război comise de ameri
cani in Vietnam a dat publi
cității un comunicat în care se 
face bilanțul crimelor comise 
împotriva poporului vietnamez 
în prima jumătate a lunii J- 
cembrie. In Vietnamul de 
menționează comunicatul, 
vioane strategice de tipul 
52" au continuat să bombarde
ze intens localități, zi și noap
te. Numai într-o singură noap
te au fost întreprinse șapte a- 
tacuri succesive în provincia 
Phuoc Long. De asemenea, con
tinuă să fie folosite armele chi-

Declarația
guvernului

federal

de- 
sud,

,B-

mice împotriva populației ci
vile.

în Vietnamul de nord, în 
perioada amintită, au fost între
prinse' 270 de zboruri de recu
noaștere de către 520 de a- 
vioane cu echipaj sau fără pilot 

i asupra a 14 provincii și orașe. 
Avioane cu reacție tactice șl 
strategice, au atacat localitatea 
Huong Lap din regiunea Vinh 
Linh de 22 de ori, provocînd 
pierderi materiale și de vieți 
umane. Totodată, au continuat 
bombardamentele de artilerie 
Me bateriilor americane ampla
sate în partea de sud a zonei 
demilitarizate și atacurile nave
lor de război americane.

Primul ministru al Irlandei de 
nord, James Chichester Clark 
a declarat, cu prilejul unei con
ferințe de presă, la Bel
fast, că TRUPELE BRITANI
CE AFLATE IN ULSTER VOR 
continua SA rAmina In 
ȚARA ȘI ÎN TIMPUL SĂR
BĂTORILOR DE IARNA. El a 
precizat, totodată că ultimele 
reforme votate de Stormont 
(parlament) privind egalitatea în 
drepturi a cetățenilor Irlandei 
de nord, au fost aprobate și de 
către autoritățile britanice. „Pro
misiunile noastre, a spus pre
mierul nord-irlandez, au fost 
deci respectate".

PESTE 3 000 DE LUCRATORI 
al Ministerului sănătății .și asi
gurărilor sociale din Venezuela 
au declarat grevă revendicind 
achitarea salariilor restante și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Guvernul suedez a hotărit vi
neri în urma cererii adresate 
de secretarul general al O.N.U., 
U Tliant, să prelungească pe o 
perioadă de șase luni partici
parea Suediei la contingentul 
forțelor O.N.U. de menținere a 
păcii în Cipru.

După cum informează agen
ția Associated Press, patru per-j 
soane și-au găsit moartea IN 
URMA PRĂBUȘIRII MINARE
TULUI UNEI MOSCHEI din 
Vilaietul Konya. Prăbușirea a 
fost determinată de un vînt pu
ternic. Se anunță, de asemenea,, 
că trei persoane au murit în
ghețate în Vilaietul Sivas, in 
partea estică a tării.

In ultimele zile, peste 20 de 
persoane și-au găsit moartea 
in condiții tragice, determinate 
de inundații, îngheț sau prăbu
șiri dc imobile.

Atentat împotriva 
președintelui 

Ugandei
KAMPALA 20 (Agerpres). — 

Vineri seara a avut loa la 
Kampala, capitala Ugandei, un 
atentat Împotriva președintelui 
acestei țări, Milton Obote. In 
momentul cînd părăsea sala 
unde se desfășura o reuniune 
a Partidului Congresul Po
porului din Uganda, o persoa
nă necunoscută a tras focuri 
de armă asupra președintelui, 
rănindu-1. Din sursă oficială 
ugandeză se afirmă că rănile 
provocate de atentator nu 
prezintă gravitate. Președintele 
Milton Obote a fost internat

in spital.
Intr-un comunicat al guver

nului ugandez se arată că in 
urma atentatului a fost ares
tată o persoană. Autoritățile 
au luat măsuri severe de se
curitate ; forje ale politiei și 
armatei patrulează pe străzile 
capitalei. De asemenea s-a a- 
nunfat că aeroportul de la En
tebbe, principalul aeroport al 
jării, a fost inchis. Millon O- 
bote a devenit președinte al 
Republicii Uganda după Înlă
turarea regelui Kabaka, în 
1966.

nigerian
LAGOS 20 (Agerpres). — In

tr-o declarație a guvernului fe
deral nigerian, dată publicității 
la Lagos, se arată că delegația 
biafreză s-a dus la Addis A- 
beba, unde urma să aibă loc 
convorbirile de pace, „numai 
cu scopul de a căuta să obțină 
recunoașterea Biafrei de către 
unele state eronat informate". 
Totodată, în declarație se sub
liniază că guvernul federal își 
exprimă regretul că eforturile 
depuse de împăratul Haile Se
lassie pentru organizarea con
vorbirilor de pace dintre repre
zentanți ai guvernului federal 
și liderii biafrezi au eșuat, chiar 
înainte de începerea tratative
lor. După cum s-a anunțat, de
legația biafreză, sosită în ca
pitala Etiopiei pentru a parti
cipa la convorbiri, s-a reîntors 
la Ovverri în urma neprezentă- 
rii delegației guvernului fede- 
deral,

Reuniunea
z
Consiliului
Ministerial
al C.EE

BRUXELLES 20 (Agerpres). 
După mai multe ședințe în ca
re au fost examinate probleme 
de o importanță limitată, dar 
în care s-au făcut și tatonări 
pentru a se cunoaște mai bine 
pozițiile partenerilor, cei șase 
au început vineri după-amiază 
abordarea temei de fond a 
actualei reuniuni a Consiliului 
Ministerial al C.E.E. Pînă du
minică în zori, ei vor încerca 

" să ajtmgă la un acord privind 
finanțarea agriculturii Pieței 
comune. La aceste tratative — 
maraton — printre cele mai di
ficile'‘din istoria Pieței comu
ne — fiecare stat este reprezen
tat de miniștrii afacerilor exter
ne, finanțelor și agriculturii. 
Așa cpm se exprima agenția 
France Presse, prima delegație 
„care a pus cartea pe masă'
fosț cea italiană. Coi trei miniș
trii italieni au făcut cunoscut 
că nu sint dispuși să susțină 
mai mult de .20 la sută din vo- , 
lumul finanțării agriculturii 
celor șase. Pînă în prezent, Ita- 

• lia a* participat cu o cotă dc 2
la sulă.

MUTAȚII POLITICE VEST-EUROPENE
politic vest-european 
îd ultimele 12 luni 
sensibile în multe

Peisajul 
a suferit 
modificări 
privințe. Poate că mutațiile au 
lost rareori alit de vii și în
semnate, atîl de răspindite și 
multiple ca cele survenite în 
Europa occidentală în anul 
care se încheie.

„Continuitate"

în
și „reînnoire"

Viata politică a Franței, 
1969, a fost dominată de ple
carea generalului de Gaulle și 
preluarea funcției prezidențiale 
de către fostul premier al aces
tuia, G. Pompidou. Plecarea ne
așteptată a generalului și venirea 
lui Pompidou in funcția de șef 
al statului sugerează, inlr-o 
bună măsură, o continuitate a 
politicii franceze. Desfășurin- 
du-si campania prezidențială 
sub dominantele „continuitate" 
și „deschidere", Pompidou a ur
mat de aproape in cele șase 
luni de președinție aces' 
vize. r--niinuitatea poate 
marcată în principiile 
ale 
dar 
cut 
nii’
ne, — — -------
a pus problema menținerii in
dependentei Franței, respectă
rii alianțelor încheiate, apro
pierii și colaborării cu toate 
po- r ie si, în primul rind, 
cu cele din Europa. „Continui
tate" a manifestat Pompidou și 
în ce privește problemele ma
jore ale vieții politice interna
ționale: războiul din Vietnam, 
criza din Orientul Apropiat,

destinderea relațiilor Est-Vest. 
Dar, in ce privește unele pro
bleme ale Pieței comune, co
mentatorii sînt înclinați să ob
serve o schimbare apreciabilă. 
După cum se știe, Franța ge
neralului de Gaulle răspundea 
printr-un „nu" categoric intră
rii Angliei în. C.E.E. Președin
tele Pompidou preferă un răs
puns puțin mai întortocheat. El 
subscrie la începerea negocierii 
cu Marea Britanie și cu cele
lalte țări candidate în vederea 
intrării lor în C.E.E. Primirea de 
noi state în Piața comună în 
opinia președintelui francez tre
buie să se facă numai an’ măsu
ra în care acest lucru nu duce 
la modificarea echilibrului la 
care s-a ajuns cu prețul atîtor 
dificultăți.

Pe planul politicii Interne, 
noul președinte a procedat la 
o regrupare în aceeași majori
tate a forțelor gaullisle și a 
unor elemente centriste, ceea 
ce a dus la anumite ajustări ale 
orientărilor anterioare.

- sensul unei politici care să ia 
în considerare realitățile vieții 
internaționale și să favorizeze 
dialogul cu țările socialiste.

Noul cabinet, fără să renun
țe la politica predecesorilor săi 
în materie de fidelitate față de 
alianța atlantică, se arată mal 
dinamic și mai realist în ceea 
ce privește relațiile cu Estul și 
în special cele cu Republica 
Democrată Germană.

Pe plan economic, se pare că 
„mini-coaliția" este adepta unei 
politici de continuitate. Doar 
reevaluarea mărcii face notă 
distonantă în această orientare. 
Rămasă în suspensie încă din 
noiembrie 1968, reevaluarea 
mărcii, realizată la puțin timp 
după instalarea noului cabinet, 
confirmă poziția acestei mone
de în lumea finanțelor occiden
tale.

In Italia, situație

din
și repetarea,

Larga mișcare socială 
toamnă, precunl 
în ultima vreme, a unor’aten
tate teroriste au făcut ca pre
mierul Rumor să ceară sprijinul 
celorlalte partide de centru- 
stînga, în' vederea constituirii 
unui nou cabinet de coaliție 
încă înainte de alegeri. Din a- 
cest cabinet ar urma să facă 
parte, alături de democrat-creș- 
tini, socialiștii, șocialiștii uni
tari și republicani. Direcțiunile 
celor patru partide . studiază în 
prezent posibilitățile realizării 
unui asemenea guvern.

Le de- 
fi re- 

•nerale 
r Eticii interne și externe, 
nuanțe importante sl-au fă- 
aparilia mai în toate dome- 

Pe planul politicii exter- 
ca si de Gaulle, Pompidou

de provizorat
vest-german 

și „mini-coalițiaB

Anul politic vest-german a 
marcat o turnură încă mai re
marcabilă. Pentru prima oară 
după război, social-democratii 
preiau conducerea guvernului 
asociindu-se intr-o „mini-coali- 
ție" cu liber-democratii. Creșlln- 
democralii trec întîia oară în 
opoziție. Programul noului gu
vern de la Bonn pare să ur
meze, într-o serie de privințe,

Evenimentul de seamă al vie
ții politice italiene din 1969 
îl constituie destrămarea, in ur
mă cu o jumătate de an, a coa
liției guvernamentale de cen- 
tru-stînga, ca urmare a diver
gentelor (și sciziunii) survenite 
in sînul Partidului Socialist U- 
nificat. Criza politică prelungi
tă s-a soldat cu o soluționare 
provizorie prin constituirea unul 
cabinet 
creștin, --------- —
Rumor. Cu sprijinul celorlalte 
partide ’ ' ' '
cesta ----- — ----
pină la alegerile municipale și 
administrative programate în 
primăvara anului viitor.

..monocolor" dernocrat- 
prezidat de Mariano

ale fostei coaliții, a- 
ar urma să guverneze

Franța, R.F. a Germaniei. Ita
lia oferă dominanta deplasărilor 
pe care 1969 le ' 
rile istoriei. Dar 
peisaj mai mult 
importante s-au 
multe alte ... .
în Spania, gruparea de lehno- 
crați ..Opus Dei" își consacră 
victoria asupra Falangei; în 
Norvegia, social-democralii exe
cută în alegerile parlamentare 
o revenire senzațională, deși 
partidele coaliției zise* „burghe
ze" rămînînft la guvern (cu o 
majoritate de numai 2 voturi); 
în Suedia, premierul Erlander 
părăsește scena politică în pli
nă glorie pentru a lăsa locul 
lui Oloi Palme, colaborator șl 
discipol apropiat, clar mai tinăr 
și mai mobil; în Turcia, parti
dul dreptății revine la guvern, 
după alegerile parlamentare, cu 
o majoritate substanțial comple
tată ; în fine în Marea Britanie, 
îmbunătățirea sensibilă a con
juncturii economice, dă iar șan
se laburiștilor să revină la gu
vern după viitoarele alegeri 
parlamentare.

țări

trece în tomu- 
schimbări de 
sau mai puțin 
petrecut și în 
vest-europene.

Aurel ZAMFIRESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Țel, 1662, 269 (Centrala cărbunelui).

GUVERNUL PERUVIAN a 
semnat un contract cu un con
sorțiu format din patru socie
tăți nord-americane pentru rea
lizarea unei investiții de 355 
milioane dolari în vederea ex
ploatării bogatelor zăcăminte 
peruviene de cupru din Cuajo- 
ne, evaluate la 450 milioane to
ne. Anunțînd știrea, purtătorul 
de cuvînt al consorțiului a men
ționat că este vorba de cea mai 
-mare investiție particulară stră
ină efectuată în Peru.
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MARELE PREMIU al celui 
de-al doilea Festival interna
țional anual al filmului-repor- 
taj a fost acordat producției 
spaniole „Vuelta cyclista".

..O zi de acțiune antirăzboi
nicei", produs de compania ja
poneză de televiziune „Fuji", 
care prezintă o demonstrație 
antirăzboinică la Tokio, a fost 
desemnat cel mai bun film de 
televiziune.

Filmul românesc „Vacante", 
realizat de studioul Alexandru 
Sahia din București, a obținut 
o mențiune.

BONN 20 (Agerpres). — O 
echipă de chirurgi de la cli
nica Universității din Bonn, 
condusă de prof. Alfred 
Guetgemann, a efectuai o gre
fă de ficat unui bolnav de can
cer. Starea pacientului pentru 
care această grefă constituia 
„ultima șansă", a înregistrat 
o ușoară ameliorare.

Prima operație de acest gen 
efectuată în R.F. a Germaniei 
a avut Ioc la 18 iunie a.c. tot 
sub conducerea prof. Alfred 
Guetgemann. Interesant că, 
deși de la prima operație au 
trecut aproape șapte luni, pa
cientul cu ficatul grefat — 
Volkmar Gaudigs, student, în 
vîrstă de 30 de ani — se 
simte bine. El este supus 
unor controale medicale regu
late. Se știe, în general, că a- 
semenea grefe au puține șan
se de reușită.
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INTR-UN COMUNICAT DAT 
PUBLICITĂȚII LA ALGER in 
urma vizitei in această tară a 
ministrului afacerilor 
al Yemenului de sud, Aii Sa
lem Al Beid, se arată că „cea 
mai bună bază pentru găsirea 
unei soluții în conflictul dintre 
Arabia Saudită si Yemenul de 
sud este respectarea suverani
tății a fiecărui stat, precum si 
a /frontierelor legitime â*le ce
lor două state".

externe

Tn capitala Macedoniei a fost 
semnal UN NOU CONTRACT 
INTRE COMBINATUL SIDE
RURGIC DIN SKOPLIE Șl FIR
MA BRITANICA „WEAN LI
MITED" cu privire la livrarea 
de utilaj pentru acest combinat. 
In baza contractului, a cărui 
valoare se ridică la 7,5 milioa
ne lire, vor fi achiziționate din 
Anglia încă 7 linii de laminare 
la rgce și un furnal pentru la
minor. la cald. Această acțiune 
face parte din programul de 
sporire a producției de tablă 
laminată la rece, de tablă 
zinc și de tablă acoperită 
masă plastică.

de 
cu

unDupă cum s-a anunțat, 
număr de 26 dc persoane, prin
tre care trei foști miniștri, 
fost CONDAMNATE IN 
RUNDI LA 
ACUZAȚIA 
TAT1V\ DE RAST l-YAR 
REGIMULUI. In afara acestora 
au mai fost condamnate la în
chisoare pe viață sau 20 de ani 
muncă silnică 37 de persoane, 
toate aparținînd tribului hutu. 
Sentințele pronunțate de Curtea 
marțială sînt motivate, dc ase
menea, prin participarea incul
pați] or la încercarea dc lovitură 
dc stat eșuată din septembrie 
trecut

MOARTE 
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au 
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TEN- 
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Postul de televiziune ameri
can „C.B.S." a anunțat vineri 
că a aflat din înalte surse ale 
Casei Albe că „AMBASADO
RUL S.U.A. LA SAIGON EL
LSWORTH BUNKER, a cerut 
să fie eliberat din postul ^ău 
în Vietnam și că președintele 
Nixon a fost de acord cu înlo
cuirea sa". -Surse ale Casei 
Albe, menționează ace’ași post 
de televiziune, afirmă că Nixon 
amină cît mai mult posibil în
locuirea lui Bunker, deoarece 
nu dorește să întreprindă ceva' 
care să poată fi interpretat 
drept o subminare a șefului 
regimului saigonez, Thieu. Bun
ker este calificat de „C.B.S." 
ca un suporter al lui Thieu.

Consiliul de organizare al Asociației internaționale a 
transporturilor aeriene (I.A.T.A.) a adoptat vineri o serie de 
MASURI PREVENTIVE PENTRU A CONTRACARA DE
TURNAREA AVIOANELOR COMPANIILOR CIVILE. Ra
portul, care a fost supus spre aprobare celor 117 state 
membre ale organizației, prevede, în special, adoptarea unei 
legislații naționale prin care capturarea ilicită a aeronavelor 
să fie calificată drept infracțiune ce se pedepsește sever, iau. 
autorii actelor de piraterie să poată fi urmăriți și pedepsiți. 
Pentru o siguranță deplină a zborurilor se cere adoptarea 
unor măsuri prin care să se interzică pasagerilor transportul 
de arme de foc sau de explozive. La aeroporturi să existe 
un sistem de inspecție prin care să se depisteze prezența 
armelor de foc, sau a oricăror alte obiecte ce ar putea servi 
ca arme de atac. La bordul avioanelor se propune crearea 
unui sistem, ce'ar permite separarea postului dc pilotaj de 
cabina pasagerilor și să se asigure prezenta la bordul avioa
nelor a unor agenți de poliție neînarmați.

Aceste măsuri, subliniază raportul, vor duce la o redu
cere a numărului Aptelor de captură ilicită a avioanelor 
civile.
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VIETNAMUL DE SI D

lip-tiul — liiliepiindeieu poligiatkâ Hunedoara. Subunitatea Petroșani

PARTEA 
COMISIA 
MISTIȚIU

IN CLIȘEU : Prin jungla deasă transportul armelor și munițiilor către linia frontu
lui șe face uneori cu. ajutorul elefanților.

DINCOREEANA ___
MILITARĂ DE AR- 
D1N COREEA rela

tează agenția A.C.T.C., a tri
mis Comisiei țărilor neutre de; 
supraveghere a armistițiului din, 
Coreea o scrisoare în care pro-, 
testează împotriva introducerii 
de către partea americană de 
noi tipuri de avioane militare 
în Coreea de Sud.

Arătînd că în ultimele luni 
au fost introduse, aparate ,.F-4 
Phantom", „UH-.1", „F-75-A\|
..F-106", avioane pentru vînS<< 
toarea de submarine, elicoptere'; 
..UH-1 H" și alte tipuri de apa-' 
rate militare, partea coreeană a 
menționai că aceste acțiuni 
constituie o violare a acordului 
de armistițiu și a cerut imedia
ta lor încetare. Totodată, par
tea coreeană a cerut comisiei 
țărilor neutre să ia în discuție 
acțiunile menționate șl să apli
ce măsurile care se Impun.

LA IIAGA s-a deschis vineri 
tradiționala expoziție internațio
nală do fotografii ..World Press 
Photo". La expoziție sint pre
zentate aproximativ 2 600 foto
grafii din 50 de țări ale lumii, 
între care și România

După deschiderea expoziției, 
juriul a decernat premiile pen
tru cele mai bune fotografii. 
Marele premiu a fost atribui# 
fotoreporterului vest-german 
Hrms-Joerg Anders de la revis- 

Der Stern" pentru fotogra- 
intitulată „Bel fast-1969". 

Premiul pentru cel mai bun 
fotoreporter al anului a revenit 
lui Leif Engberg de la ziarul 
suedez „Dagens Nyheter".
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