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vor dispare 
deficiențele

care influențează
negativ

Adunarea 
de dare 

de seamă 
a activului 
Comitetului 
municipal 
de partid

IN ANUL 1970
UN PAS HOTARIT ÎNAINTE

în dinamizarea
economiei

Buletin de informare 
și documentare

l.uni. a apărut primul Bu
letin de informare și docu
mentare, editat de Centrul de 
cercetare pedagogică 
perfecționarea 
didactic din 
profesional și .tehnic, destinat 
profesorilor care predau in 
aceste școli. Buletinul cuprin
de articole, studii și comen
tarii privind problemele ac
tuale ale tehnologiei didacti
ce, docimologiei, cercetării 
pedagogice.

ji de 
personalului 
învățămintul

g

I
I
§
s
s 
I

pătrunderea
ziarelor la cititori?

o UNITĂȚI CU ZERO ABONAMENTE : 
MINA LIVEZENI, PROCURATURA PETRO
ȘANI, PREPARAȚIA COROEȘTI, MINA PA- 
ROȘENI ;

0 JUSTIFICĂRI... NEJUSTIFICABILE;
0 POTECILE SINUOASE ALE DIFU

ZĂRII.
în pag. a 3-a RAID ANCHETĂ

Cu planul 
anual

îndeplinit
I.P.S.P.-sectorul 

Livezeni
Fiind printre cele dinții 

sectoare ale întreprinderii de 
producție secundară și presta
ții — Deva care au raportat 
nu demult îndeplinirea pro
ducției globale anuale, ieri, 
sectorul Livezeni al I.P.S.P. 
și-a realizat și planul sorti
mental de produse.

Pină acum, colectivul aces
tui sector a realizat de la 
începutul anului, pentru șan
tierele de construcții social- 
culturale din municipiu, lu
crări de confecții metalice și- 
de instalații, reparații de uti
laje și mașini etc. în valoare 
de peste 17,0 milioane lei. cu 
1,85 milioane lei mai mult 
decît prevederile anuale de 
plan, dînd în plus 55 000 kg 
confecții metalice.

Hărnicia și priceperea aces
tui colectiv rezultă și din fap
tul că productivitatea mur< 
cii a fost realizată în pro
porție de 103,7 la sută, iar la 
prețul de cost s-au înregis
trat de la începutul anului e- 
conomii de peste 125 000 lei.

La aceste importante suc
cese și-au adus un aport deo
sebit atît colectivele secțiilor 
de confecții metalice, confec
ții pentru instalații, de repa
rat utilaje și reparații auto 
— conduse, respectiv, de 

, maiștrii Ion Brînzan, Rudolf 
Aisner, Ilie Pomană și Ale
xandru Alexandrescu — cît 
și a coloanelor de mașini din 
Petroșani (șef coloană Gh. 
Pătruț) și din Vulcan (șef co
loană Nicolae Trifan).

Secția L 4 
Petroșani

La data de 19 decembrie 
1969 a intrat în rîndul celor 
cu planul anual îndeplinit 
înainte de vreme și colecti
vul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al Secției L 4 
C.F.R. Petroșani. Realizînd 
integral planul producției 
globale pe anul 1969. colec
tivul harnic al ceferiștilor 
secției respective raportează 
totodată realizarea unei eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost de 100 000 lei și îm
bunătățirea transportului.

In anul 1969 Secția L 4 a 
avut de executat și un mare 
volum de lucrări de repara
ții capitale a căror valoare 
se cifrează la aproape 2,5 mi
lioane lei. Și aceste lucrări 
au fost de asemenea termi
nate la data de 20 decembrie 
a. c.

k.

Văii Jiului LA ODIHNĂ

ȘI TRATAMENT

CARNAVALUL 
ELEVILOR

TINERII

Eveniment de o majora însemnătate în viața organizațiilor de partid din Valea Jiului, 
adunarea de dare de seamă a activului Comitetului municipal de partid Petroșani a pri
lejuit o analiză competentă și multilaterală asupra activității desfășurate de organizația 
municipală de partid pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, a rezultatelor obținute precum și a direcțiilor principale ale 
activității de viitor pentru creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de 
partid in toate domeniile vieții social-economice în scopul îndeplinirii integrale a sarcini
lor sporite ce revin oamenilor muncii din municipiu in anul 1970 - ultimul an al cinci
nalului.

a economiei municipiului
Darea de seamă prezentată 

de către tovarășul Clement Ne- 
gruț, secretar al Comitetului 
municipal de partid, discuțiile 
purtate în adunarea activului 
de partid au reliefat un bilanț 
bogat de realizări în toate do
meniile activității, bilanț care 
exprimă în mod grăitor creș
terea rolului și competenței or
ganelor și organizațiilor de 
partid, sub îndrumarea Comi
tetului municipal de partid, in 
conducerea întregii vieți econo
mice. Comitetele de partid, or
ganizațiile de bază s-au preo
cupat de îmbunătățirea conti
nuă a stilului lor de muncă, 
punînd în centrul atenției pro
movarea principiului muncii și 
conducerii colective, stimularea 
criticii și autocriticii, creșterea 
și întărirea rîndurilor organe
lor de partid, lărgirea caracte
rului obștesc al muncii de par
tid, îmbunătățirea controlului 
îndeplinirii hotărîrilor, ridicarea 
calității muncii ideologice și 
politice de masă. Ceea ce a ca
racterizat munca organelor și 
organizațiilor de partid, în a- 
cest an este faptul că a sporit 
capacitatea lor de a desprinde 
aspectele majore ale sarcinilor 
concrete și de perspectivă, rea- 
lizînd astfel o planificare mai 
judicioasă a activității lor. 
Printre problemele analizate și 
urmărite de către biroul și Co
mitetul municipal de partid, de 
toate comitetele de partid, un 
loc important au ocupat cele

referitoare la realizarea sarci
nilor de plan în unitățile eco
nomice, îmbunătățirea calității 
produselor, reducerea cheltuie
lilor neeconomicoase, creșterea 
gradului de rentabilitate a în
treprinderilor, respectarea N.T.S. 
In munca comitetului munici
pal, a comitetelor orășenești și 
de întreprinderi, s-a generalizat 
practica folosirii unui larg ac
tiv de comuniști cu experiență, 
a membrilor organelor de par
tid, a comisiilor pe probleme 
la analizarea diverselor proble
me economice din întreprin
deri, la stabilirea unor măsuri 
judicioase pentru dinamizarea 
vieții economice. O grijă per
manentă s-a acordat repartiză
rii judicioase a forțelor orga
nizațiilor de partid pe locuri 
cheie ale procesului de produc
ție. Toate acestea au determi
nat creșterea rolului și compe
tenței de 
organelor 
partid în 
conomică

Pe ansamblul Văii Jiului, pla
nul producției globale industria
le pe cele 11 luni ale acestui 
an a fost îndeplinit în proporție 
de 101,7 la sută, cel al produc
ției marfă vîndută și încasată 
în proporție de 100,4 la sută iar 
sarcina de creștere a producti
vității muncii a fost îndeplinită 
în proporție de 103,7 la sută. 
Minerii și preparatorii Văii Jiu
lui au livrat economiei națio
nale 55100 tone huilă spălată

conducător politic al 
și organizațiilor de 
întreaga activitate e- 
și social-culturală.

peste prevederile planului, lu
crătorii F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
— 4,4 tone de fire și fibre de 
mătase artificială, muncitorii 
forestieri — 740 mc cherestea. 
Valoarea producției industriale 
globale date peste plan însu
mează 31500 mii lei. Economi
ile obținute la prețul de cost 
se cifrează la 4G0 000 lei, iar 
cheltuielile la 1000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 
3,70 lei. întregul spor de pro
ducție s-a realizat exclusiv pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

Succese de seamă au fost ob-_ 
ținute în domeniul investițiilor. 
Planul pe 11 luni la lucrările 
de investiții miniere în sub
teran s-a realizat în proporție 
de 10G la sută, în domeniul in
vestițiilor de suprafață au fost 
puse în funcțiune obiective im
portante ca Fabrica de stîlpl 
hidraulici-Vulcan, atelierele e- 
lectromecanice de la Lupeni și 
Uricani, funicularul de steril 
de la Jieț și altele, iar în do
meniul construcțiilor social-cul- 
turale s-au realizat 1 022 apar
tamente, spații comerciale însu- 
mînd 1 G77 mp, o crbșă-gradini- 
ță cu 290 locuri la Petroșani, 
16 săli de clasă precum și di
ferite lucrări edilitar-gospodă- 
rești. Toate acestea reflectă di
namismul producției materiale 
din municipiu, creșterea nivelu
lui de viață a celor ce muncesc,

> Continuare în pag. a 2-a
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Patinoar la Aninoasa

Elevii școlii generale din 
Aninoasa au luat inițiativa a- 
menajării unui patinoar în 
spatele clubului muncitoresc, 
pe terenul de handbal. Zile 
la rînd, cei mai mari elevi 
ai școlii au muncit aici cu 
rîvnă și acum totul este gata.

Jurnal de actualități
Membrii cineclubului Ama- 

film din Lupeni preconizează 
ca, în curind, să producă lu
nar cite un jurnal de actua
lități cu aspecte din viața și 
activitatea oamenilor muncii 
din oraș.

LA PITEȘTI

municipala
Manifestări culturale la sate

0 citadelă 
a petrochimiei h

Pătrunzind pe oricare poartă a Piteștiului, turist sau 
trecător fiind, nu poți să nu observi vllvătaia de lumină ce 
inundă zi și noapte partea de sud a orașului. Ce e cu ea ? 
E o llacără ce vestește că aici și-a deschis larg porțile pro
ducției o nouă citadelă a petrochimiei românești. Apropierea 
de ea aduce noi imagini, noi contururi a unei construcții 
monumentale cu verticale și orizontale argintii, cu sute și 
mii de kilometri de conducte încolăcite ca niște liane exo
tice, cu zeci de rezervoare sferice și elicoidale. Aceasta e, în 
mare, noua citadelă ce poartă denumirea de Combinatul 
petrochimic de la Pitești.

La făurirea ei au contribuit, transpunind in viață expe
riența, inteligența și efortul lor nu mai puțin de 16 000 cons
tructori, veterani ai șantierelor patriei pe 120 ha; ei au ri
dicat halele moderne din componența combinatului, au mon- 

Gh. P. RÂDULESCU, 
redactor la ziarul „Secera și cio

canul* din Pitești

i

> Continuare în pag. a 3-a

Un număr de 70 salariați 
\ ai minei Aninoasa, progra

mați să-.și efectueze conce
diul legal în lunile trimes
trului al ITTlea, își petrec 

►-■în prezent zilele binemerita
te de odihnă și refacere a 

. forțelor și sănătății în dife
rite stațiuni balneo-climateri- 
ce din țară. Peste 75 la sută 
dintre ei beneficiază de bile
te de tratament acordate de 
comitetul sindicatului îngri- 
jindu-și sănătatea la Călimă- 
nești, Băile Herculanc, Bu- 
ziaș, Govora, Eforie Nord, 

i Sovata.

Sala de dans a Casei de cultură s-a umplut 
treptat cu perechi de adolescenți, mascați in 
cele mai năstrușnice costume. Personaje dift 
basme, figuri exotice ori eroi din filme, a că roi 
trăsături au fost reproduse — firește — cit 
mijloacele avute la îndemină de tineri, și-an 
dat intilnire pe ringul de dans în armoniile mo 
derne stirnite de orchestra „Color". Ne aflăm 
la carnavalul liceenilor organizat cu prilejul 
sosirii vacanței de iarnă și a sărbătorii majo
ratului, tradițional prilej de cinstire a celor 
aflați la virsta deplinelor răspunderi sociale. 
Cuvintele calde, felicitările rostite de profeso
rul Ironim Munteanu în numele cadrelor di
dactice și a organizațiilor de tineret, din muni
cipiu au stirnit, nu ne îndoim, profunde ecouri 
în inimile sărbătoriților, care au simțit, o dată 
in plus, grija părintească cu care îi înconjoară 
societatea noastră.

N-au lipsit firește nici jocurile distractive, 
desfășurate in pauzele dintre dansuri, care au 
antrenat majoritatea participariților.

Căminele culturale din Valea Jiului adună în sălile lor 
numeroși oameni dornici să-și petreacă timpul liber în mod 
plăcut și instructiv. La căminul cultural din Iscroni a avut 
loc o interesantă activitate culturală, o călătorie imaginară 
pe hartă, cu tema : „Obiectivele industriale în județul Hu
nedoara". In aceeași zi, la căminele culturale din Bănița, 
Cimpa, Iscroni și Cîmpu lui Neag a fost prezentat specta
colul artistic „Cîntece și jocuri populare românești".

-
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RAPORTEAZĂ
Intensificînd în ultima vreme acțiunile de co

lectare și predare către T.C.M a metalelor 
vechi, organizațiile de tineret din municipiu 
au reușit să-și realizeze angajamentele asumate 
pe anul în curs la acest capitol al acțiunilor 
de muncă voluntar-patriotică.

Pentru mai mult de jumătate din cele 4 500 
tone metale vechi colectate,, organizațiile U.T.C 
au fost retribuite
metalelor predate ceea 
350 000 lei. O bună parte din această sumă va 
rămîne în fondurile organizației municipale 
U.T.C., fiind folosită pentru stimularea tinerilor 
fruntași în acțiuni de muncă patriotică, pentru 
procurarea de material sportiv, organizarea de 
excursii etc.

cu 20 la sută din valoarea
ce însumează peste

!
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O nouă centrală termică HOTARIREA

.» il

Vedere parțială a combinatului

In cartierul Morișoara din orașul Vulcan s-a dat în 
• exploatare o centrală termică care furnizează căldură și 

apă caldă pentru căminul cu 300 locuri ce se construiește 
în prezent, cît și pentru viitoarea cantină.

SEARĂ LITERARĂ
H La biblioteca sătească din Jieț se va desfă- 
H șura în ziua de 25 decembrie o seară literară 
■ cu tema: „Poeții noștri cîntă patria și parti- 
M dur. Vor participa : Cornel Hogman, Gheorghe 
m Popa, Alexandru Jeles, Rusalin r Bălșan, Marcu 
H Jura.

RECITAL DE POEZIE
Mîine, la biblioteca din Cimpa, va avea loc 

un recital de poezie cu tema „Poezia Republi
cii" cuprinzind creații literare din anii noștri. 
Iși vor da concursul artiști amatori locali, pro
fesori.

Li:

n

Consiliului de Miniștri privind generalizarea 
experimentării noului sistem de salarizare și 

majorarea salariilor în întreprinderile 
constructoare de mașini

Pe baza rezultatelor pozitive 
obținute în urma experimentării 
noului sistem de salarizare în- 
tr-un număr de întreprinderi 
reprezentative, Consiliul de Mi
niștri a aprobat, printr-o hotă- 
rîre, generalizarea experimentă
rii noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor cu înce
pere de la 1 ianuarie 1970 in 
toat<\întreprinderile din ramura 
constructoare de mașini.

Conform prevederilor hotărî- 
rii, salariile muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor, tehnicie
nilor și funcționarilor din a- 
ceastă ramură vor fi majorate 
în medie cu 9,2 la sută; îm
preună cu majorarea salariilor 
mici făcută în 1967 se asigură 
pe ansamblu o creștere de 9,8 
la sută. De aceste creșteri ale 
salariilor beneficiază peste 
460 000 de salariați ale căror 
venituri anuale vor fi cu a- 
aproximativ 830 milioane lei mai 
mari față de cele realizate îna
inte de 1 august 1967.

Aplicarea noului sistem
salarizare asigură și în con
strucțiile de mașini, ca și in 
celelalte ramuri industriale, o le
gătură mai 'strînsă intre rezul
tatele cantitative și calitative 
ale fiecărei întreprinderi și cîș- 
tigurile muncitorilor, ingineri
lor, economiștilor, tehnicienilor 
și funcționarilor. In același 
timp, se realizează o corelație 
directă între salariu și răspun
derea în muncă, stabil indu-sc 
in acest sens sarcini precise 
pentru fiecare meserie și func
ție în parte. Noile salarii sînt 
corelate cu norme tehnice care 
reflectă atît pentru lucrul in 
acord cit și pentru cel in regie 
într-o măsură mai justă tim
pul necesar pentru realizarea 
lucrărilor, în concordanță cu 
dotarea tchnico-materială și cu 
condițiile organizatorice create 
ale locului de muncă.

de

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri acordă comitetelor de di
recție ale unităților dreptul de 
a încadra lucrările din aceeași 
categorie, executate in acord, 
în tarife diferențiate de sala
rizare în funcție de complexi
tatea lor și de cerințele de ca
lificare ale celor ce le execută. 
In acest fel pentru aceeași lu
crare se asigură o remunerare 
egală tuturor celor ce o reali
zează.

Aplicarea noii salarizări se 
face în condițiile îmbunătă
țirii grupării întreprinderilor pe 
rețele de salarizare care țin mai 
bine seama de diversitatea pro
ducției și de tehnicitatea nece
sară pentru executarea produ
selor.

Muncitorii care lucrează _la 
mașini-unelte de mare gabarit 
și execută lucrări de complexi
tate deosebită, cei din turnăto
rii, forje, cazangerii și din alto 
locuri de muncă cu condiții 
mai dificile vor beneficia de 
salarii tarifare mai mari cu 5 
pînă la 15 la sută față de mun
citorii încadrați îh aceleași ca- j 
tegorii, dar care lucrează în ‘ 
condiții obișnuite. De aceleași • 
avantaje se bucură și muncito- | 
rii care lucrează la locuri de | 
muncă la care se cere o califi
care deosebită din unitățile de 
electronică și automatizare, — 
sectoare de activitate care în 
etapa actuală prezintă o mare 
importanță pentru dezvoltarea 
economiei naționale.

Constructorii de mașini, ca 
și ceilalți salariați din ramurile 
în care se aplică noul 
sistem de salarizare bene
ficiază pe lingă salariile ta
rifare majorate și de sporuri 
pentru vechime neîntreruptă in 
aceeași Unitate, de premii a- 
nuale etc. De asemenea, ci be
neficiază în continuare de unele
♦ Continuare in pag. a 3-a
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VOLEI POPICE Tenis de masa

STIINTA ACISTIGAI CUR>5 >

Decorul dc târnă, care îmbia mai degrabă la o plimbare 
pe schiuri, nu a reușit să-i ademenească pe cei mai pasio
nați suporteri ai voleiului. Ei au luat duminică dimineața 
drumul sălii de sport a I.M.P. dorind să-i urmărească pe 
favoriții lor de la Știința Petroșani încheind anul cu o vic
torie. Și. spre marca lor bucurie. autoinvinșii dc acum două 
săptămini s-au autodepășit. O oră și 20 de minute au fost 
suficiente echipei Știința pentru a depăși la zero o echipă 
cu o poziție mai bună in clasament decit a sa. Chiar dacă 
satisfacția unui 3—0 pentru studenții petvoșăneni vine in 
ultima etapă a turului, ea constituie o opțiune că evoluția 
in viitor a voleibaliștilor pe.troșăncni va fi mai bună.

Cu Neațu in zi mare, cu Komarnițchi devenit duminică 
realizatorul principal, cu Selejan, care ani de-a rindul a 
stat pe tușă — inspirat și cu tinerii Stoica, Stănescu, Albu 
și Filipaș in vervă de joc, echipa Știința Petroșani i-a de
pășit net pe adversarii săi dc la Viitorul Săvinești. Nu-i 
mai puțin adevărat că la victoria formației au contribuit 
Șt veteranii Mitrică și Ceacu. Dc data aceasta punctul vul
nerabil altădată al echipei — defensiv-a — a fost atuul în 
obținerea victoriei. Oaspeții nu au reușit decit evitarea 
unor scoruri mai categorice în ultimele două seturi.

lata de altfel cum au decurs cele SO dc minute ale par
tidei :

Știința domină cu autoritate și ciștigă primul set cu 
15—6. In setul următor, jucătorii de la Viitorul Săvinești 
se mobilizează mai mult, scorul devine de mai multe ori 
egal, dar gazdele ciștigă pină la urmă cu 19—17. In ul
timul set, calmul și hotărirea studenților își spun cuvintul. 
Ei ciștigă setul cu 15—13 și astfel intilnirea cu 3—0. Au ar
bitrat cu competență Grigore Nedelcu din București și Dan 
Nicolae din Arad.

Cu această •victorie, Știința încheie turul diviziei B de 
volei, seria a II-a, pe un loc din zona periculoasă a retro
gradării. Vacanța de iarnă va trebui folosită in așa fel in
cit returul să-i scutească pe iubitorii voleiului din Petro
șani de emoțiile neplăcute ale absenței 
vizia secundă a țării.

echipei lor din di-

X. LOBONȚ

BASCHET

Victorie cu... emoții
Se pare că a devenit o tradiție pentru baschetbaliștii 

de la Știința ca toate meciurile susținute pe teren propriu 
in acest tur de campionat să le cîștige cu mare dificul
tate. (In afară de cele pe care le-a pierdut, bineînțeles!). 
Amatorii de baschet prezenți duminică dimineața in sala 
l.M.P. au trecut din nou prin mari emoții pină și-au văzut 
favoriții învingători. Deși aveau in față un adversar de 
valoare mediocră, elevii profesorului Szilagy făceau erori 
dc-a dreptul copilărești, pierzînd mingi in situațiile cele 
mai avantajoase. La un moment dat. Universitatea Cra
iova conducea cu scorul de 33—25, rezultat care insă nu-i 
neliniștea pe baschetbaliștii de la Știința. Treptat, ei își 
revin și, încurajați frenetic de galerie, încep să recupereze 
din puncte pentru ca in final să obțină o dificilă dar pre
țioasă victorie.

In prima parte a meciului gazdele nu au reușit aproape 
nimic in acțiunile de la semidistanță iar in apărare au gre
șit de foarte multe ori De abia in repriza secundă, pivotul 
Bochiș a confirmat buna sa pregătire și a condus echipa 
la victorie. De altfel, el a înscris cel mai mare număr de 
puncte : 36. De la oaspeți am remarcat întreaga echipă pen
tru spiritul combătu- cu care a abordat intilnirea și in mod 
special pe Ștefănescu. autor a 16 puncte. Dacă in prima re
priză toți componența echipei Știința s-au comportat sub 
așteptări, in repriza a doua toți și-au revenit, meritul pen
tru victorie aparținindu-le in egală măsură.

Iubitorii baschetului din Petroșani așteaptă de la e- 
chipa Știința comportări mai bune in meciurile din retur 
deoarece are posibilități pentru acest lucru. Intilnirea de 
duminică a fost condusă foarte bine de cuplul David-Mer- 
cea, Cluj — Stelian Palici — Brașov.

L. NICOLAE

Utilajul Petroșani
a cîștigat

„Cupa 30 Decembrie"

Cupa
„Prietenii mingii 

de celuloid"

Adunarea de dare de seamă a activului Comitetului municipal 
de partid

„DATORIILE" ANIIIIII 1969 - REZULTATUL 
fIRÎSC Al NEAJIINSUIÎILfIR IN CONDDCIRtA 

Șl ORGANIZAREA PRODUC I IEI

în zilele de 19—21 decem
brie, arena Jiul Petroșani a găz
duit finala tradiționalei compe
tiții de popice dotată cu „Clipa 
30 Decembrie", 
lajul Petroșani 
Spre deosebire de edițiile pre
cedente, în actuala finală, fie
care jucător a tras cite 300 
bile mixte. A fost o finală reu
șită în care a învins echipa 
cea mai bună a cărei pregătire 
tehnică și fizică a fost deasupra 
pregătirii similare a învinșilor.

întrecerea a început sub sem
nul do superioritate a jiuliștilor, 
care, după două ture, conduc 
cu 18 bețe. Ei își mențin a- 
vantajul pînă în final cîșligînd 
cu scorul de 7 228—7 110 p.d. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut Ștefan Cosma, Utilajul 
— 1 278 p.d., Mihai Tordk, Jiul

Partenere : Uti-
— Jiul Petrila.

— 1 257 p.d. si Ion Panta, Uti
lajul — I 236 p.d.

Astfel echipa Utilajul Petro
șani realizează al doilea obiec
tiv al anului, după cîștigarca 
turului campionatului municipal 
de popice. Este un rezultat al 
muncii .conștiincioase depuse de 
jucătorii V. Boboc, A. Vătules- 
cu, St. Cosma, I. Panța, I. Ba
logh, A. Suciu, Gh. Albu, al ins
tructorului voluntar Eugen Ghir- 
ciș, al conducerii asociației spor
tive „Utilajul0 pentru sprijinul 
acordat acestei discipline spor
tive

Pe lîngă trofeul oferit echi
pei Utilajul Petroșani, ambelor 
formații li s-au acordat premii 
în materiale sportive și diplo
me.

Aurel SLABII

JIUL

In cadrul manifestărilor 
cultural-sportive ce vor fi or
ganizate pentru pionieri și 
școlari in vacanța de iarnă, 
Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor Petroșani 
a organizat duminică, 21 de
cembrie, la Școala generală 
nr. 4 Petroșani un original 
concurs de tenis de masă do
tat cu „Cupa prietenii mingii 
de celuloid*. Și-au disputat 
întiietatea 38 de participant 
de la mai multe școli din 
municipiu.

Iată rezultatele înregistrate 
pe categorii de vîrslă : băieți 
pină la 12 ani : 1. Adrian
Nichita, Școala generală nr. 
3 Lupeni; 2. Mihai Nimară, 
Școala generală nr. 1 Petrila. 
Băieți între 12—14 ani : 1. 
Petre Jurcan, Școala gene
rală nr. 2 Lupeni; 2. Victor 
Pop, Școala generală Ani
noasa; 3. Pavel Nimară, 
Școala generală nr. 1 Petrila. 
Fete pină la 12 ani : 1. Ildiko 
Gyongyoși; 2. Adriana Toth, 
ambele de la Școala generală

♦ thinaie din pag. I

în dai ea de seama, in cu via
tul a numeroși vorbitori s-a in
sistat cu deosebire' asupra si
tuației loial necorespunz.ăloare 
în care se află majoritatea mi
nelor din bazin, Centrala cărbu
nelui, privind Îndeplinirea pla
nului la exlracția do cărbune. 
Exploatări le minier ■ Vulcan, U- 
rtcani, Petrila, Dilja, Aninoasa 
și Lonca au rămas datoare e- 
cononiiei naționale, pe .cele II 
luni, cu 85 320 tone cărbune. 
La fel, cu un bilanț nesatisfă
cător se pre/intă și colectivul 
U.E.L. pelroșnni care are o ră- 
mînere în urmă la lemn de mi
na rășinoaso tie 2 745 mc, lemn 
de foc — 2 517 mc, lobde indus
triale 2()45 mc iar la man
gal de bocșă de 480 tone. Ră- 
mineri în urmă s-au înregistrat 
și în domeniul investițiilor. Gru
pul II de șantiere a realizat 
planul valoric în proporție de 
numai .93,8 la sută, șantierul 
I.L.H.S. Valea Jiului supe
rior planul la lucrări de cons
trucții montaj l-a îndeplinii în 
proporție de 95,3 la sută, iar la 
barajul de acumulare de la 
Valea de Pești lucrările sînt 
întîrziate cu aproape un an. Un 
număr de 29 obiective nu au 
fost date în funcțiune la ter
men de către șantierul T.C.M.M.

Adunarea a analizat cu mul
tă răspundere cauzele, princi
palele deficiente care au frînat 
activitatea economică. S-a sub
liniat că la majoritatea unități
lor Centralei cărbunelui, la 
U-EL. Petroșani, șantierele te

Cu actualele

neînvinsă în această între-

Gyongyosi Ildiko

NEÎNVINSA
După disputarea etapelor pe 

asociații și pe orașe, duminică, 
sala de șah a Casei de cultură 
din Petroșani a găzduit între
cerile între echipele reprezen
tative ale orașelor Vulcan, Lu
peni și A.S. Jiul Petroșani. Me
ciurile s-au disputat sistem eli
minatoriu, pe echipe formate 
din cite 4 jucători. Iată re
zultatele înregistrate: Jiul Pe-

troșani — selecționata orașului 
Vulcan 3—1 și Jiul Petroșani'— 
selecționata orașului Lupeni 
4-0

Pentru comportarea sa bună, 
fiind 
cere a selecționatelor localită
ților din Valea Jiului, echipa 
Jiul Petroșani a fost recompen
sată cu premii în materiale 
sportive.

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 51 din 21 decembrie 1369

O

1. Bari — Cagliari
2. Bologna — Torino
3. Juventus
4. Lanerossi
5. Milan —
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. Modena
13. Reggina — Varese

— Lazio
— Breșei. 
Fiorentino

Napoli — Inlernazi' 
Roma — Palermo 
Verona — Sampdoria 
Cesena — Catania 
Como — Reggiana 
Livorno — Mantova 

Pisa

X
2
1
2
1

X
X
X
2
2
X
X 

a

Meaturi

FOTBAL Mai multă atenție... celor care vin
10. Jiul 15 6 2 7 19—25 29' inaintași- 

Baicu e

Acesta este locul echipei de 
tineret-rezerve Jiul Petroșani la 
sfirșitul turului campionatului 
1969—1970. Deoarece unii iu
bitori ai fotbalului sini deru
lați de punctajul echipelor de 
tineret-rezerve, ne facem o da
torie profesională reamintind 
noul sistem de punctaj al ,vca- 
dețîlor" începînd cu această e- 
diție a campionatului. Astfel, 
pentru victorie, acasă sau in 
deplasare, se acordă trei punc
te. iar pentru meci egal — 1 
punct. Urmărind să stimuleze 
eficacitatea atacurilor echipe
lor, F.R.I-. a propus acordarea 
in plus a cite o jumătate de 
punct pentru fiecare gol mar
cat. Făcind acum un calcul 
vom vedea că Jiul a acumulat 
exact 29 de puncte și jumăta
te. E mult, e puțin in 15 eta
pe ? Din capul locului se poate 
aprecia că a doua echipă a 
Jiului a crescut \aloric față

de anul trecut. Atestă acest lu
cru, in primul rînd, locul ocu
pat in clasament. Sigur că bă
ieții Iui Emil Ciurdărescu nu 
au reușit „să vină" pe locul 
propus — 8 — dar ei au me
ritul de a fi practicat o serie 
de jocuri bune, impunindu-se 
in fața unor parteneri de în
trecere considerați mai valo
roși. Rezultatele lor se datoresc 
antrenamentelor intense, înțele
gerii în teren, dăruirii în joc, 
dar și faptului că in unele par
tide au evoluat și Mihai și 
Tal pai — titulari in prima e- 
chipă și Grizea, Baicu, Popes- 

— jucători pe 
formații.
„cadețikir" Jiu- 

mult mai mari, 
de-a lungul cc- 
s-au vădit seni-

cu- Nâdășan 
pragul primei

Posibilitățile
lui stnt insă 
In jocul lor, 
lor 15 clape,
nek* unei nepermise căderi în 
repriza secundă (apanaj al pre
carei condiții fizice), ineficaci-

tatea exasperantă a 
lor (și dacă spunem 
de ajuns), primirea cu ușurin
ță a unor goluri (mai ales în 
finalul meciului). Intre Emil 
Ciurdărescu și unii jucători au 
existat neînțelegeri, iar Titus 
Ozon nu a colaborat mai mult 
cu antrenorul secunzilor, nu 
i-a îndrumat cu sfaturile Iui 
atit de necesare. Există tineri 
talentați, de perspectivă pentru 
prima echipă, cum ar fi : Do- 
brescu, Nădășan, Costinaș, To- 
dea. Ei trebuie însă înconjurați 
cu mai multă atenție, trebuie 
să li se acorde mai multă în
credere, trebuie ajutați mai 
mult nu numai pe linia desă
vârșirii măiestriei sportive, ci 
și a pregătirii profesionale, ca
re a cam fost neglijată de an
trenor și dc conducerea secției 
de fotbal. Acest lucru e a ala- 
bil pentru toți corr-oncnții lo
tului de tineret-rezerve.

Ședința de analiză a secției 
de fotbal a C. S. „Jiul" Petro
șani a scos in evidență și sla
ba preocupare a conducerii sec
ției de fotbal și a antrenorilor

pentru 
tinerii 
cerca să bată mîine la porțile 
primei echipe. Există multi co
pii care îndrăgesc fotbalul (și 
uu numai in Petroșani — n.n.). 
Ei trebuie depistați cu grijă, 
îmbrăcați în echipament adec- 
\at și puși la încercare. Sînt 
cunoscute cazurile unor fotba
liști care s-au ridicat din Va
lea Jiului, care au făcut cinste 
echipelor de aici, caro au rămas 
aici. Dintre copiii de azi să-i 
pregătim pe înlocuitorii dc 
mîine a lui Peronescu, Stoker, 
Georgescu, Sandu sau Achim. 
Și sînt destui asemenea copii 
vrăjiți de balonul rotund. Pe 
ei să-i căutăm și să-i pregătim, 
pe acești copii care vin. deoa
rece problema echipei de copii 
și de juniori — chiar dacă a- 
ccasta din urmă a ocupat un 
Ioc relativ bun în seria sa din 
cadrul campionatului republi
can al juniorilor — a fost lă
sată l>e ultimul plan (plan prea 
de jos).

Dumitru GHEONEA

copii și juniori, pentru 
care vin, care vor în-

nr. 2 Lupeni; 3. Florentina 
Gybngyoși, Școala generală 
Paroșeni. Fete între 12—14 
ani : 1. Estera Gergely; 2.
Mihaela Oprițoiu. ambele de 
la Școala generală nr. 2 Lu
peni: 3. Joana Macovei, Școa
la generală nr. 3 Lupeni.

Pe echipe, clasamentul sc 
prezintă în felul următor : 1. 
Școala generală nr. 2 Lupeni; 
2. Școala generală nr. 3 Lu
peni; 3. Școala generală nr. 
1 Petrila; 4. Școala generală 
Aninoasa; 5. Școala generală 
Paroșeni; 6. Școala generală 
nr. 4 Lupeni: 7. Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani.

După cum se poate obser
va, -cea mai bună comportare 
au avut-o elevii școlilor ge
nerale <din Lupeni dovadă a 
preocupării mai conștiincioa
se a cadrelor didactice de 
aici în îndrumarea elevilor 
spre frumosul sport cu min
gea de celuloid. „Cupa prie
tenii mingii de celuloid" a 
revenit echipei Școlii gene
rale nr. 2 Lupeni. Celor mai 
buni jucători le-au fost atri
buite premii în cârti.

Concursul a scos in eviden
tă talentul și perspectivele 
unor elevi între care cea mai 
bună comportare a avut-o 13- 
diko Gyongyoșî pe care o pu
teți vedea în fotografia de 
mai sus.

Un capitol important al dez
baterilor l-au constituit proble
mele legale de realizarea indi
catorilor economici. Angajamen
tul luat pe municipiu de a se 
realiza in acest an o economie 
la prețul de cost de 9,2 milioa
ne lei, nu a fost nici pe departe 
atins, obtinîndu-se economii de 
numai 464 mii lei. O situație cu 
totul necorespunzătoare există 
privind realizarea beneficiilor, 
unde, fală de angajamentul de 
10,3 milioane lei, există o ră
ni inere in urmă de 791 mii lei 
față de plan. S-a arătat că nu
mai cheltuielile neproductive au 
diminuat realizările la beneficii 
cu 5 926 mii leL

Starea aceasta nccorespunză- 
toare este agravată de deficien
țele în aprovizionarea 'tehnico- 
materială, în reducerea consu
mului specific de materiale și 
energie. Organele și organiza
țiile de partid nu au îndrumat 
în permanență conducerile teh- 
nico-administrative să asigure 
o aprovizionare ritmică și în 
cantități corespunzătoare cerin
țelor producției, nu au mobili
zat colectivele de organizare 
științifică a producției și muncii 
la valorificarea rezervelor inter
ne în vederea lichidării neajun
surilor. O situație nemulțumi- 
toare* există în privința redu
cerii cheltuielilor materiale. Di
minuarea consumurilor specifice 
de materiale, energie și com
bustibil, lichidarea stocurilor su- 
pranormalive nu au constituit 
o preocupare susținută a comi
tetelor de direcție, a colective
lor de organizare a producției 
și a muncii. La exploatările mi
niere Dilja, Aninoasa, Vulcan, 
Uricani, au fost depășite consu
murile de material lemnos. Pe 
șantierele de construcții există 
o slabă preocupare pentru gos

la Lupeni

Hocheiștii dLn Lupeni aș
teaptă prima ieșire pe oglin
da qhetii.

în sala F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni a avut loc duminică 
dimineața o întrecere de tenis 
de masă organizată de către 
Consiliul municipal al sindi
catelor cu sprijinul asociației 
sportive „Viscoza" Lupeni. 
Deoarece reprezentanții Petri- 
lei și Petroșaniului au lipsit 
nemotivat, lupta s-a dai doar 
între sportivii de la Viscoza 
Lupeni și de 1° Energia Pa
roșeni.

Conform regulamentului, 
competiția s-a desfășurat pe 
echipe (3 băieți și 2 fete) și, 
după mai bine de o oră de 
joc, victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 9—4. Cei
mai buni s-au dovedit Nico
lae Bădău, Petru Nemeș și 
Geta Metin de ia 
Victoria Chinceșan 
Bodo de la Energia.

Viscoza, 
$i Csaba

Slaicu BALOI

ÎNFOCAȚII SUPORTERI

Enervați din cauza infringerii echipei lor favorite, su
porterii echipei Gimnasia din Buenos Aires au recurs la un 
mijloc cu lotul neobișnuit de a se răzbuna pe suporterii e- 
chipei învingătoare — Esgrima, din La Plata. Fără să stea 
prea mult pe ginduri, infocații suporteri ui Girnnasiei au... 
dat foc vagonului de tren cu care trebuiau să plece simpa- 
lizanlii echipei victorioase, obligindu-i să se reîntoarcă a- 
casă... cu mijloace proprii de transport.

construcții, principalele careniv 
în aclivildtca de producție au 
fost: organizarea defectuoasă a 
producției >i .t muncii, utiliza
rea nesatiskiQjloare a fondului 
de timp disponibil, a forței de 
inundă și utilajului din dotare, 
«iprovizionai cu lehnico-malerială 
delii ilară a locuri Iot de mun- 
că. Sinii lung de neajunsuri a 
condu la neritmicitatea produc
ției, aspri t negativ fată dc care 
organizațiile dc partid și dc sin
dical, comitetele de direcție, 
consiliul de administrație al 
C.'C.P. nu aii ’acționat prompt și 
<u toată răspunderea pentru în
dreptarea lucrurilor pe făgașul 
normaL pentru întărirea disci
plinei do producție și mobiliza
rea mai activă a colectivelor de 
salariali în această direcție. S-a 
arătat, de pildă, dl de dăună
toare este folosirea incompletă 
a capacităților de producție, a 
utilajelor din dotare. Valoarea 
utilajelor nefolosite in cadrul 
C.C.P. se ridică la 8 060 mii 
Ici iar din * cele 55 mașini de 
încărcat sînt folosite numai 37, 
în timp ce un număr de 2 400 
slilpi hidraulici din import nu 
pot fi- folosiți în abataje din 
cauza lipsei unor piese de 
schimb. Rdcrilcr la acest ultim 
aspect, minerii’ șef de brigadă 
Conslantin Petre, do la mina 
Lupeni, arăta că din lipsa pie- 

_ solar de schimb susținerea mo
dernă în frontalul co-1 • conduce 
so înlocuiește treptat cu arma
rea in lemn. Vorbitorul s-a refe
rit în continuare la necesitatea 
dotării abata jului cu transportoa

re dc mare capacitate și carac
teristici lehnico-lunctionale su
perioare, cerule de volumul me
re de produc tie din abataj.

Referindu-se la deficientele re 
ou existat in conducerea și or
ganizarea producției Io minele 
din bazin, ia sarcinile mari ce 
revin în 1970 unităților ( ' P, 
tov. Petru Jloman. directorul 
general al Centralei cărbune
lui, arăta ca unele comitete de 
direcție și mai ales cele de la 
minele Vulcan, Uricani, Lonca 
n-au reușit să se afirme Ia ni
velul cerințelor ca organe de 
conducere colectivă, n-au reușii 
să slăpîncasră. să rezolve cu 
competență problemele ivite in 
activitatea do producție, să mo
bilizeze cadrele tehnice la în
vingerea unor dificultăți. Vorbi
torul a insistat asupra necesi
tății valorificării la un nivel 
superior a potențialului tehnio 
existent, a experienței forma
țiilor de lucru fruntașe în ve
derea ridicării productivității 
muncii în toate abatajele, a 
vitezelor de avansare la cola 
realizărilor pe care le obțin de 
multă vreme brigăzile fruntașe. 
Oprindn-se asupra sarcinilor mo
bilizatoare ce r -vin unităților 
miniere în anul 1970, tov. Petru 
Roman a accentuai că există 
cortit^'lnea temeinică în ce 
priveșlo realizarea indicatorilor 
provăzuți: linia de front și com
pletarea dotării tehnice și de 
efective sînl asuțurate. Rămîne 
să cp ctăruie cu insistentă neu
tru valorificarea potențialului 
tehnic si uman al fiecărei uni
tăți miniere.

posibilități pot fi realizați 
tehnico-economici superiori

podărirea materialului și folo
sirea de înlocuitori ai lemnu
lui.

Neajunsurile io activitatea e- 
conomică a unităților din muni
cipiu, raportarea unor realizări 
slabe la o seamă de indicatori - 
economico-financiari au fost 
cauzate de folosirea nerețională 
a fondului de timp maxim dis
ponibil și a forței de muncă, de 
starea disciplinară necorespuu- 
zătoare în multe unități. S-a 
arălat in acest sens că 6,8 la 
sută din fondul de timp maxim 
disponibil nu a fost utilizat, că 
s-au înregistrat la unitățile in
dustriale 70 385 zile om absen
te nemotivate și învoiri, care 
echivalează cu o producție glo
bală industrială în valoare de 
16 870 mii lei.

Consecințe negative asupra 
activității economice a avut și 
fluctuația forței de muncă ce 
se menține încă ridicată. Bună
oară. numai la unitățile C.C.P. în 
cele II luni au plecat peste 8 700 
salariați. Mai multi vorbitori 
s-au referit, de asemenea, la 
răspunderile ce le au organiza
țiile de partid, factorii care or
ganizează și conduc producția 
în crearea tuturor condițiilor la 
locurile de producție pentru e- 
viiarea accidentelor și a-Jmbol- 
nă'irilor profesionale. In acest 
domeniu s-a arătat că la ex
ploatările miniere, șantiere, u- 
nitățile forestiere și transport k 
există încă multe deficiente care 
fac ca accidentele să fie încă 
frecvente. Adunarea a atras a- 
tentia ornanolnr si organiza
țiilor de partid, comitetelor sin
dicatelor, conducerilor tehnico- 
adminislrâtive ale exploatărilor 
miniere, consiliului de adminis
trație al Centralei cărbunelui a- 
suDra răspunderii ce o incumbă 
asigurarea unor condiții cores

punzătoare de muncă și securi
tate, respectarea întocmai a 
N.T.S.

Întărirea disciplinei sub toate 
aspectele ei. a răspunderii fată 
de respectarea N.T.S., necesită 
o intensă muncă politico-educa- 
tivă, folosirea de forme multi
ple de combatere a atitudinilor 
înapoiate fată de muncă, penlru 
crearea unei opinii de masă 
fală de elementele care încalcă 
disciplina socialistă a muncii. 
In adunare s-a mai concluzionai 
că multe din deficientele exis
tente privind respectarea disci
plinei, îndeplinirea obligațiilor 
profesionale sînt o consecință 
și a calificării insuficiente a 
salariaților, a preocupărilor ne
satisfăcătoare a orqanelor și or
ganizațiilor de partid, sindical 
si personalului de conducere 
pentru perfectionarea pregătirii 
tehnico-profo'-ionale, pentru ri
dicarea nivelului de cultură ge
nerală si completarea studiilor 
salariaților.

Evidențiind neajunsurile din 
activitatea economică, care au 
făcut, ca realizările să nu fie la 
n’”olul posibilităților, adunarea 
•a subliniat că acestea se expli
că ri nrin faptul că în stilul 3 
metodele de muncă ale organe-' 
lor si organizațiilor de partid au 
existat deficiente în organiza-( 
rea aplicării hotărîrilor, în îm
binarea muncii colective cu răs- 
onnderea personală. în activi
tatea unor organe si organiza- 
lii de oarlid dăinuie încă su- ' 
perficialitatea în Dlanifi * ,rea 
muncii, formalism în preaă,:-'a 
și desfășurarea multor adunări 
qenerale, lipsă de exiqen’ă ri 
combativitate fată de nea’un- 
suri, fată de cei care încalcă 
discinlina de partid, normele de 
conduită în nrorluclie, societate 
și familie.

Meii a fi pgfifi în H (ompaMie 
fii nivel nil fe viii

In fala colectivelor de oa
meni ai muncii din Valea Jiu
lui stau sarcinile sporite, de 
mare răspundere, ale noului -an 
— 1970. Organelor și organiza
țiilor de partid din municipiu, 
le revine obligația de mare răs
pundere de a coordona întrea
ga activitate politică și organi
zatorică pentru mobilizarea co
lectivelor de muncă la realiza
rea unei producții globale în 
valoare de peste 2,2 miliarde 
lei, care înseamnă un spor de 
producție de aproape 6 Ia sută 
fată de anul curent. Minerii 
Văii Jiului vor trebui să ex
tragă 7 900 mii tone cărbune 
brut; preparatorii au sarcina să 
livreze 6120 mii tone cărbune 
net ; mctalurgiștii de la 
U.U.M.P. de a produce cca. 
12 000 slilpi hidraulici și 8 000 
buc. grinzi metalice, uti
laje șî prototipuri pen
tru industria minieră; e- 
norgeticienii de a produce pes
te 2 miliarde kWli energie e- 
leclrică ; lucratorii forestieri — 
336 700 mc masă lemnoasă, iar 
cei de la Viscoza Lupeni o pro
ducție de I 800 tone fire de 
mătase artificială. La rindul lot, 
constructorii Văii Jiului, au dc 
realizat lucrări de investiții in
dustriale a căror \aloare se 
ridică Ia 657 720 mii lei. lucrări 
pentru crearea de obiective noi 
care să ducă la creșterea ra
pacității de producție a mine
lor din Valea .Jiului cu 600 mii 
tone pe an. punerea în func
ție .a fabricii de hrirhrte de Ja 
Coroești etc.

Che/ii în r '<1rii sarcinilor 
de rusi’fi ■ anului 1070
o constituie ridicarea continuă 
a rolului conducător al organi

zațiilor noastre de part'd. De 
altfel sarcinile care revin orga
nelor și organizațiilor de partid 
și de masă, conducerilor tehni- 
co-administrative în noul an au 
fost stabilite în amplul plan de 
măsuri adoptat de adunare. Ră
mîne ca înfăptuirea măsurilor 
elaborate penlru asigurarea rea
lizării sarcinilor de plan pe 19/0 
să fie traduse în viață în între
gime, să se acționeze prompt 
pentru asigurarea tuturor pre
miselor ca anul 1970 să însem
ne un pas hotărit înainte pe li
nia ridicării calitative a activi
tății economice din municipiu.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Șlelan 
Almășan, secretar al Comitetu
lui județean de partid.

Apreciind rezultatele obținute 
în acest an, vorbitorul a rele
vat că comitetul municipal, or
ganizațiile de partid folosesc 
astăzi un larg și competent ac
tiv în efectuarea analizelor, în 
stabilirea măsurilor corespun
zătoare, cuprind mai bine și a- 
jntă concret desfășurarea acti
vității din întreprinderi, din 
secții si sectoare. Preocuparea 
acos-tora pentru alegerea proble
melor majore, de rezolvarea 
cărora depinde reușita tuturor 
acțiunilor, a sporit și. drept 
n /uitat, avem o serie întreagă 
do '-nități cu rezultate bune.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de neajunsurile activită
ții economice, de problemele ce 
necesită rezolvare. La Centrala 
cărbunelui Petroșani, dosi s-au 
cunoscut sarcinile sporite pe 
l°69 șj s-au stabilit măsuri în
că do la începutul anului pentru 
realizarea lor, nici organele de 
partid, dar mai ales Consiliul

de adminisliație al centrale!, 
n-au întreprins acțiuni susținu
te pentru completarea efective
lor la nivelul planului. Centrala 
a căzut pe linia de minimă re
zistentă, corectînd planul la sfîr- 
șîtul trimestrului II, deplasînd 
astfel sarcinile pentru ultimul 
trimestru al anului și iată-ne că 
în prezent centrala se află în- 
tr-o situație complet necores- 
punzătoarc de a nu-și putea rea- 
/a planul la extracția cărbune
lui. Prin utilizarea mai bună a 
capacităților, prin folosirea ra
țională a fondului de timp și a 
forței de muncă existente, mi
nele ar fi putut diminua cu 
mult rămînerea în urmă.

Referindu-se la sarcinile puse 
în fața organelor și organiza
țiilor de partid, în fata tuturor 
oamenilor muncii de către re
centă plenară a C.C. al P.C.R.. 
tovarășul Ștefan Almășan a dat 
multiple indicații orqanizatiel 
municipale de partid, tuturor 
factorilor de conducere privind 
realizarea integrală și ritmică a 
sarcinilor de plan pe 1970 din 
prima lună, ridicarea eficientei 
economice a tuturor unităților 
pentru asigurarea unui dinamism 
mereu ascendent al întregii vie
ți economice din Valea Jiului.

Vorbitorul si-a exprimat tn 
încheiere convingerea că, în 
frunte cu organele si orqaniza- 
liile do partid, colectivele de 
oameni ai muncii din municipiul 
nostru își vor mobiliza toate 
resursele proprii, întreaga lor 
putere de muncă și energie, vor 
face totul pentru a fi la înălți
mea sarcinilor sporite și do. 
mare răspundere pe caro parti
dul ni lo pune în fată in ulti
mul an al actualului cincinal.
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Cînd vor dispare deficientele care influențează
negativ pătrunderea ziarelor la cititori ?

In so. iciiilca socialistă, prc'-a 
«■sic un puternic instrument în 
activitatea de îndrumare a ma
selor dt oaiueni ai muncii pen
tru isfăptuirea industriali zării 
țării, pentru transpunerea in 
vrajă a politicii partidului și 
datului nostru. Grija tot mal 
marc pe care o manifestă par
tidul de a cunoaște opinia ma
selor. de a se consfatui în per
manentă cu cetfitenii asupra 
problemelor majore pe care le 
ridică dezvoltarea societății, 
impune și lucrătorilor din Ofi
ciile de poștă si telecomunica
ții sarcini sporite de a asigura 
difuzarea cu operativitate maxi
mă a ziarelor, precum și pă
trunderea lor în cele mai Înde
părtate colturi ale tării.

Recent, din inițiativa Comi
tetului municipal de partid, O- 
ficiul de poștă și telecomunica
ții al municipiului Petroșani a 
analizat activitatea depusă in 
acest an, cu prilejul căreia au 
ieșit la iveală o seamă de lip
suri ce influențează buna des
fășurare a difuzării ziarelor. 
Astfel, dacă în unele unităli 
socialiste numărul de abona
mente a crescut fală de anul 
trecut, la alto unităli — între
prinderi și instituții de mare im
portantă în vipia economică si 
social-cullurală a Văii Jiului, 
în care îșl desfășoară activita
tea sute .și chiar mii de sala
ried — preocuparea comitetelor 
de partid, a organizațiilor de 
bază pentru difuzarea presei 
centrale si locale, a scăzut con
siderabil. Tn aceasta situație se 
-află mina Livezeni, Ocolul Sil
vic. Procurai urci, Paza contrac
tuală din Petroșani, Preparata 
Coroești. mina Paroșeni, uni
tăți unde la ora actuală nu pă
trunde nici un ziar. In alte u- 
nltăți, pătrunderea presei se
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Filele calendarului se îm
puținează mereu. C'tnd va mai 
rămîne doar una, cabana 
Cîmpu lui Neag va primi 
mulți oaspeți. Indrăgostiții de 
natură din Craiova și Valea 
Jiului se vor intilni aici spre 
a petrece Revelionul împreu
nă. Sărbătoarea ce marchează 
hotarul dintre un an și celă
lalt se va desfășura intr-un 
decor feeric. In sala mare 
va domina un brad înalt, pî- 
nă-n tavan. Împodobit cu glo
buri scinteiet.oare, adică elec
trificat, cum este și cabana, 
bradul își va apleca cetina 
sub povara bomboanelor, cio
colatei și a zăpezii... de vată. 
Tavanul va susține eșarfe 
multicolore. Cele mai intense 
pregătiri vor avea loc la bu
cătărie. Aici prerogativele în 
domeniul artei culinare vor fi 
deținute de Elena Pavelonesc. 
soția cabanierului. Ca aperi
tive — cașcaval, salam și 
măsline. Apoi friptura, nelip
sitele și delicioasele sarmale 
vor fi udate din plin cu rin 
și bere. Pentru stimularea

0 citadelă 
a petrochimiei

Urmate din pag. I

lat cele peste 7 000 de tone de utilaje tehnologice ale lui, 
precum și un păienjeniș de conducte insumind 130 km.

Noul combinat petrochimic este alcătuit din trei mari 
unităli productive: complexul de piroliză, iabrica de polie
tilenă și complexul CIAN. In modernele instalații ale aces
tor unități vor li superior valoriiicate, in 22 de produse, în
semnate cantități de materii prime, cu utilizări reduse, ca 
iracții de benzen, de petrol etc. Ca să ilustrăm eficiența 
înaltă ce se va obține în combinat e suiicient să arătăm 
că o tonă de benzină sau petrol costă 400 lei; prin prelu
crarea acestora în unitățile combinatului se ajunge ca va
loarea tonei de produs linii să lie de 2 000 lei, ceea ce în
seamnă un venit de patru ori mai mare. Cheltuielile ce re
vin la 1000 lei producția marlă sînt de numai 529 lei.

Aici au început să se producă 50 mărci de polietilenă ce 
se vor folosi în fabricarea filmelor de înaltă calitate, la izo
larea cablurilor ș.a.m.d. De asemenea, se va produce acri- 
lonitrin, materie primă pentru librele sintetice, a cărei pro
ducție va înlocui Una a 8 milioane oi. Urmează apoi realiza
rea cianurii de sodiu cu multiplele ei utilizări în industria 
extractivă, precum și atrazinul ce se va folosi ca erbicid în 
agricultură. Mai amintim laplul că aproape 50 la sută din 
produse vor lua calea exportului în țări cu tradiție in petro
chimie.

Inima combinatului • constituie complexul de piroliză, 
unde se realizează o parte din produsele enumerate mai sus 
cum este propilena. Intr-un timp relativ scurt, s-au livrat 
la export cit și Combinatului chimic din Rimnicu Vîlcea, 
cîteva mii de tone din acest produs. O mențiune: specia
liștii aJirmă că față de piroliză de la Ploiești, cea de la Pi
tești este mai modernă.

I-abrica de etilena, și ea mai modernă decît cea de la 
Ploiești, va produce în acest an mai mult decit au realizat 
in anul 1966, țările scandinave, Austria și Africa. In cea 
de a treia unitate se va obține printr-un procedeu tehnolo
gic modern, cianura de sodiu.

Datorită gradului ridicat de mecanizare și automatizare 
numărul muncitorilor este scăzut. Crește însă aensp I nu
mărul inginerilor, tehnicienilor și economiștilor. Din calcule, 
rezultă că la patru muncitori revine un cadru tehnic. In com
binat se înregistrează o \ arie tale de meserii, care se ridică 
la cifra de 55 profesii (eleclroniști, geofizicieni, farmaciști, 
biologi, metrologi, ele.). Numărul mic de -alariați face ca 
productivitatea să fie destul de ridicată, circa un milion 
pe cap de salariat.

Așa cum se subliniază in documentele Congresului al X- 
lea ritmurile de dezvoltare ale industriei chimice din țară 
cunosc creșteri impetuoase. Se late în același timp, preciza
rea că jumătate din această creștere se realizează in unități 
noi, printre care se numără și Combinatul petrochimic de la 
Pitești, a cărui producție anuală e de 1,8 miliarde lei. Pînă 
in 1975 producția combinatului pileștean își va tripla capa- 
citalea prin extinderile ce le \a înregistra această citadelă 
u petrochimiei românești în anii următori.

Cinstind, așa cum se cuvine, politica înțeleaptă a parti
dului conlirmută o dală mai mult prin recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., colectivul combinatului s-a angajat ca încă 
in acest an să realizeze o producție marfă suplimentară 
de 50000 000 lei prin murirea producției de etilena, acri- 
lonitril, cianură etc.

face foarte anemic. Astfel la 
D.R.T.A., la O.C.I. alimentara. 
O.C.I.. pr- riusc industriale. Șan
tierul Institutul de
mine, pătrunde doar un număr 
redus de ziare și reviste. Exem
ple edificatoare din care rezul
tă că a •■-căzui preocuparea unor 
organizații de partid pentru 
creșterea numărului de abona
mente, se mai pot da. La mina 
Ur iernii |cu un electiv de peste 
1 000 salariați) pătrund zilnic 
door 366 abonamente ; la mina 
fupeni leu un electiv dc peste 
6 000 salariați) pătrund doar 
340 abonamente (!) O situație 
asemănătoare se află și la cele- 

Raid — anchetă

lalle exploatări miniere.
Desigur o parte din răspun

dere pentru situația creată, re
vine lucrătorilor poștali. Dar 
cea mai mare parte a răspun
derii o au comitetele de partid, 
organizațiile de bază din unită
țile economice, care nu s-au 
preocupat suficient și cu maxi
mă responsabilitate de difuza
rea presei, de creșterea numă
rului de abonamente.

In dorința de a cunoaște cau
zele care au condus la această 
situație, am întreprins recent, 
un raid-anchetă, însoțind ziarul 
local, de la tipografie pînă la 
cititor.

O
Ultimul exemplar al ziarului 

„Steagul roșu" din ziua de 20 
decembrie a.c., a ieșit de sub 

■

poftei de mîncare, un cuvint 
greu de spus o să-l aibă ae
rul tare și țuica. Tot tare. 
De latura dionisiacă a Re
velionului se ocupă deja ca
banierul Traian Pavelonesc. 
E doar specialist in materie. 
Dar nu se ocupă numai de 
procurarea unor băuturi ale
se, ci de toate, ca musafirii 
să se simtă bine. Televizo
rul, cu programul său de Re
velion. radioul, muzica vor 
întregi ambianța sărbătoreas
că.

Revelionul fără zăpadă e 
ca nunta fără lăutari. De a- 
ceea iarna a primit sarcina 
precisă să decoreze totul în 
alb. Sirguincioasă, și-a în
ceput deja activitatea. Caba
na a pitit-o sub acoperiș gros 
de zăpadă, iar cetinile brazi
lor ce o păzesc s-au aplecat 
sub povara omătului. Va fi 
atîta voie bună aici incit e- 
coul ei va răzbate peste mun
ții și văile din împrejurimi. 
Dar parcă numai aici va fi 
atîta voie bună ? .'...
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teascul rotativei. E ora 4,25. 
Munca propriu-zisă de tipărire 
u ziarului s-a terminat, Începe 
ambalarea, operație premergă
toare difuzării ziarului. La ora 
5,10, Elena Stuparu terminase 
deja de ambalat ziarele. Tre
buie să spunem însă, că deși 
afară ningea, ziarele erau su
mar împachetate.

•— După cîle no amintim. 
Înainte ziarele erau ambalate și 
apoi introduse în saci — am în
trebat.

— Da, a fost o dată, dar a- 
cum nu mai avem decit patru 
saci așa că ne lipsim și de a- 
ceșlla. Uneori, nu avem nici 

sfoară pentru legat pachetele.
Deși ziarele așteptau gata de 

drum, cele două mașini, care 
urmau să le transporte, întîrziau 
să-și facă apariția. Au venit 
doar la ora 6 fără zece minute.

— Care este cauza întîrzierii? 
— l-am întrebat pe șoferul 
loan Onea.

— Sini mai multe. Noi par
căm mașinile la garajul nr 2 
comerț, ce aparține de Auto
baza T.A. Petroșani. Deseori, 
în fa(a boxei în care garez ma
șina găsesc parcate alte auto
vehicule. în asemenea cazuri, 
sau aștept să vină șoferul ma
șinii respective sau adun oa
meni s-o împingem.

Această întîrziere, care poale 
fi evitată, constituie primul ob
stacol în calea pătrunderii o- 
peralive a ziarului la cititor.

...Chioșcul nr. 1 de difuzare 
a ziarului, din gara Petroșani. 
Ora 6 și cîteva minute.

— Un ziar „Steagul roșu" vă 
rog.

— încă n-a sosit, dar trebuie 
să sosească îndată.

Cererea si răspunsul se re
petă de cîteva ori pînă sosesc 
ziarele.

— Întîrzierea este întîmplă- 
toare sau ceva obișnuit ? —
am întrebat-o pe tovarășa Ma
ria Cărare.

— Nu mult e drept, dar se 
întîrzie zilnic 20—30 de minu
te. în ziua de 14 decembrie, 
spre exemplu, am primit zia
rul la ora 9 dimineața.

— Aveți ziare retumate ?
— în luna decembrie circa 

500. înainte primeam 150 de 
exemplare ..Steagul roșu" în 
fiecare zi. Cu această cifră nu 
se puteau acoperi cerințele așa 
că am solicitat majorarea ei la 
200. Primesc 250 de bucăți de 
„Steagul roșu" zilnic. Uneori se 
vînd toate, alteori mai rămîn.

Ziarul local s-a găsit dimi
neața la ora deschiderii și la 
chioșcurile nr. 3 din centru, 6 
din piață, 7 din cartierul Ae
roport. Deci, cu mici excepții, 
la toate chioșcurile. Un fapt 
pozitiv este că la toate chioș
curile ziarele sînt prezentate cu 
destulă operativitate. S-a cons
tatat însă o anomalie. în timp 
ce la chioșcul din gară și la nr. 
3 se mai dau „reture", la altele 
ziarul se vinde pînă la ultimul

I ..................... . .
Abonafi-vă la ziarul

I

N pentru anul 1^70
Factorii poștali și difuzorii voluntari 
colectează în prezent 
personale precum și 
prinderi și instituții.
Pentru continuitate în primirea 
ziarului, faceți abonamente pe 
3, 6 și 12 luni.
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Scrisori de la cititori
0 UN GRUP DE CITITORI 

din Paroșeni ne sesizează că 
din cauza infundării canalului 
de scurgere a apelor, în fața 
imobilelor nr. 1, 2 și 4 din stro
de Piscului — Vulcan s-a for
mat o băltoacă adîncă de circa 
25 cm care împiedică circula
ția, spre marea nemulțumire a 
cetățenilor.

„Vă cerem sprijinul — se 
spune în scrisoare — cunoscind 
că Sectorul I.G.C. Vulcan la 
care am intervenit încă din lu
na iulie, nu a luat măsuri de 
lichidare a acestui adevărat lac*4. 
Totuși, ce are de zis susmențio
natul sector al I.G.C. din Vul
can ? Mai scaldă mult răspun
sul în băltoaca... nepăsării ?

0 IOAN MIHAI din Vulcan 
ne scrie :

„Locuiesc în blocul C 21, 
scara I, apartamentul 29 din o- 
rașul Vulcan, unde, de la data 
de 15 octombrie, nu mai pri
mesc apă. Car cu găleata apa 
rece de la o distanță de 500 
metri pînă sus la etajul IV. Cu 

exemplar. Credem că este ne
cesară o mai bună redistribui
rea difuzării presei prin vînzarc 
liberă.

O
1n discuțiile pe care le-am 

avut cu numeroși factori de 
răspundere din cadrul exploa
tărilor miniere aceștia an jus
tificat scăderea numărului de 
abonamente în întreprinderi pe 
seama creșterii acestora la fac
torii poștali. Este încă o dova
dă a slabei preocupări a unor 
comitete de partid, organizații 
de bază, organizații de sindi
cat și U.T.C. pentru creșterea 
abonamentelor. După cum no 
arată o situație statistică a OfîJ 
ciului P.T.T. Petroșani, numărul 
dc abonamente a scăzut și la 
feciorii poștali, deci justificări
le pe seama creșterii abona
mentelor la domiciliu sînt ne
întemeiate, Adevărul a reiosil' 
din alte discuții, cu cititorii. A- 
(lăm astfel că la mina Lupeni 
parte dhi publicații sini difu
zate la sectoare, unde sînt lăsa
te pe mese, nepreocupîndu-se 
nimeni, în continuare, de dis
tribuirea lor. Deci, cititorul se 
abonează, dar nu primește pu
blicația. în nenumărate rinduri, 
abonații ajunq în posesia zia
relor cu mare întîrziere, fapt 
ce i-a determinat pe multi citi-, 
lori, să renunțe la abonament.

Rezultatul slabei munci poli
tice desfășurată la mina Lupeni 
privind pătrunderea presei în 
rindul salariaților se reflectă în 
faptul că nici un raion din Cele 
trei zone de producție nu are 
mai mult de 1 (unul) abona
ment la ..Scînteia" și între 2—6 
abonamente la „Steagul roșu". 
Comitetul de partid al minei, 
organizațiile de bază nu s-au 
preocupat să organizeze o re
țea de difuzare a presei pentru 
salariații din subteran. La nici 
un raion nu există difuzori vo
luntari !

La unele unităli, unde există, 
pro^r-nare. ca de pildă la F.F.A., 
„Viscoza" și la proparația Lu-, 
peni, numărul de abonamente 
a crescut. Aceeași preocupare 
trebuie să o dovedească și co
rni lotul de partid al minei Lu
peni.

La Vulcan, am constata», de 
asemenea, deficiențe în pătrun
derea presei, Ia mină se difu
zează un număr redus de abo
namente la „Scînteia" și ..Stea
gul roșu" deși efectivul minei 
numără peste 3 000 de salariați. 
Difuzarea abonamentelor prin 
factorii poștali este îngreuna
tă. la rîndul ei, si de faptul că 
unele blocuri (B 2, CU, C 12, 
C 13. E 1. E 2, E 3. E 4. E 5) 
nu sînt dotate cu cutii poștale 
pentru fiecare apartament.

O

Comitetele de partid, organi
zațiile de masă, oficiile poștale 
din Valea Jiului sînt chemate 
să-și sporească eforturile des- 
fășurînd o intensă șl permanen
tă muncă politică, de populari
zare a ziarelor, de pătrundere 
a lor la fiecare om al muncii. 
Se impune ca acțiunile de co
lectare a abonamentelor și apoi 
de difuzare a lor, să fie făcute 
cu maximă răspundere.

D. CRIȘAN

I. MUSTAȚA

abonamentele 
pentru între-

I

apa caldă, atunci cînd este pro
gramată, nu pot să-mi umplu 
nici pe jumătate vana din baie. 
Noaptea mi se ia și căldura așa 
că familia rabdă de frig în pat.

Am fost în audiență la Sec
torul I.GJL. Vulcan dar nu s-a 
luat nici o măsură".

0 Nu s-au luat măsuri nici 
in cazul cititorului GIIEORGHE 
POLOLOGA care a adus la cu
noștința redacției următoarele :

.Sint magazioner in stația 
C.F.R. Lupeni și am o familie 
din cinci persoane, intre care 
un copil mic de 4 luni. Stau 
intr-o locuință compusă dintr-o 
singură cameră care nu arc 
sobă de încălzit.

Am înaintat 3 cereri la Sec
ția de clădiri C.F.R. Petroșani, 
dintre care una in 1968 și două 
în anul 1969. Am intervenit per
sonal, de 5 ori, fiind tot de 
atitea ori amînat pe diferite 
motive. Ultima dată mi s-a 
spus că problema sobei mi se 
va rezolva în ianuarie sau fe
bruarie 1970. Ce părere aveți

WA W.
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18,00 Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. Co
pilăria marilor muzicieni.

18.20 Desene animate.
18.30 Emisiune economică.
18,55 Anunțuri — publicitate.
19,00 Telejurnalul de scară.
19.20 La volan — emisiune pentru Conducătorii 

auto.
19.30 Ce știm și ce nu știm despre om.
20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri — publicitate.
20,15 Film artistic : „Un dolar găurit".
21,50 Telcglob ; Itinerar cubanez.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22,40 Intermezzo muzical.
23,00 Închiderea omisiunii.

V R E HI E A
feri, mercurul termometrelor a înregistrat va

lori cuprinse între minus 6 grade și minus 2 
grade, la Petroșani, iar la Paring, valori cu
prinse între minus 8 grade și minus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vre
mea se menține închisă, cu precipitații slabe sub 
formă do ninsoare. Vint slab din sud. Grosimea 
stratului de zăpadă la Paring — 31 cm.

w.w.waAV/AVA*.".
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Muzică populară

l
I

PROGRAMUL I : 5,05— 6,00 
Muzica dimineții; 5,45 Gim
nastică ; 6,05—9,30 Muzică și 
actualități9,30 Viața cărți
lor ; 10,05 
interpretată de Magda Cons- 
lantinescu, Nicolae Sabău și 
violonistul Nelu Stan; 11,05 
Cîntă Dorin Anastasiu ; 11,20 
Pagini celebre din opere; 
11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Formațiile vocal-instrumenta- 
le Coral și Los Syrex; 12,30 
Întîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,10 Avanpremieră cotidia
nă ; 13,22 Cîntă Denise Cons
tan tinescu și Cristian Po
pescu ; 13,45 Tineri interpret! 
de muzică populară; 14,00 
Caleidoscop muzical; 14,50 
Muzică populară — piese de 
virtuozitate; 15,20 Din muzi
ca popoarelor; 16,20 La mi-

hotArîrea
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
PRIVIND GENERALIZAREA 
EXPERIMENTĂRII NOULUI 
SISTEM DE SALARIZARE ȘI 
MAJORAREA SALARIILOR ÎN 

ÎNTREPRINDERILE CON
STRUCTOARE DE MAȘINI

< Urmare din pag. I 

sporuri cum ar fi cel pentru 
orele lucrate în timpul nopții, 
pentru conducerea unor forma
ții de lucru, pentru condiții 
vătămătoare de muncă etc.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor va constitui pentru con
structorii de mașini un puter
nic stimulent in munca pentru 
înfăptuirea prevederilor cinci
nalului și a sarcinilor trasate de 
cel de-al X-lea Congres al 
partidului privind dezvoltarea 
acestei importante ramuri in
dustriale. El va reprezenta, in 
același timp, un factor mobili
zator pentru sporirea producti
vității muncii și a eficacității e- 
conomice, diversificarea produc
ției de mașini și utilaje, asimi
larea de noi produse de înaltă 
tehnicitate, cu consumuri speci
fice reduse, pentru creșterea 
contribuției acestei ramuri dc o 
deosebită însemnătate la dota
rea tehnică a economiei, la lăr
girea gamei de produse destina
te exportului și la ridicarea 
competitivității acestora pe pia
ța internațională.

despre acest mod de rezolvare ?"
Deși scrisoarea este adresată 

redacției, răspunsul trebuie să 
fie dat de Sectorul de clădiri 
C.F.R. Petroșani. II așteptăm!

0 ROBESCU Z. TEO, mun
citor la mina Paroșeni, ne scrie 
că gestionara punctului alimen
tar din incinta exploatării mi
niere nu-și îndeplinește obliga
țiile de serviciu. Programul ei 
de lucru dintre orele 7—15 nu 
este respectat, unele produse a- 
lîmenlare se servesc preferen
țial, se permite accesul la măr
furi a unor persoane care se au
toservesc ș. a.

Fiindu-i arătate aceste lipsuri, 
gestionara a sfătuit pe cores
pondent să meargă la... Dumne
zeu să reclame.

întrebăm dacă problema res
pectării orarului și a deservirii 
civilizate a muncitorilor de Ia 
mina Paroșeni nu se poate re
zolva și de către forul tutelar 
respectiv, de la care așteptăm 
un răspuns în acest sens. 

crofon Elena Bologa ,• 16,30 
Consultație juridică; 16,40 
Compozitorul și cîntecele sa
le. Nelu Ionescu ; 17,05 An
tena tineretului; 17,30 Prelu
crări de folclor; 18,30 O 
melodie pe adresa dv. ,■ 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămi
na unui meloman ; 20,10 Din 
înregistrările taragolistului 
Iosif Milu; 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,20 Muzică 
ușoară de Adalbert Winkler ; 
21,35 Recitalul serii — Nico
letta; 22,30 Pentru magne
tofonul dv. — fragmente din 
opera „Traviata" de Verdi 
23,00 Concert de muzică ușoa
ră ; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II : 6,10 Pro
gram muzical de dimineață; 
7,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teo-rutier; 8,25 Mari inter
pret!. Ion Voicu,- 9,10 Curs de 
limba germană; Ciclul I, lec
ția a 46-a ; 9,30 Corul sindica
telor din municipiul București; 
9,45 Pagini din opera „Răscoa
la" de Gheorghe Dumitrescu ;

Viața oferă fiecăruia bucu
rii și împliniri dc vise, dar și 
unele neplăceri. Marea ma
joritate a semenilor noștri iau 
viața în serios, se gîndesc 
să-și însușească din tinerețe 
o calificare, să-și cîștige exis
tența în mod cinstit, să-și în
temeieze un cămin. Desigur, 
acești pași holărîtori în viață, 
sint îndrumați de propriile în
demnuri lăuntrice, de capaci
tatea lor de judecată, de bă
tăile inimii. Fiecare are drep
tul să-și aleagă liber, după 
cum îl mîna pasiunea, senti
mentele, profesia care-j place 
sau partenerul de viată. Așa 
trebuie să fie, așa procedează 
majoritatea tinerilor din zilele 
noastre.

Există însă și cazuri, izo
late ce-i drept, cînd unele 
persoane încearcă să-și facă 
un rost în viață după prezice
rile ghiocului sau ale cărților 
vrăjite. Fete tinere, drăguțe, 
cinstite, se orientează în dra
goste din cărțile de joc, își 
încredințează viitorul, ferici
rea unor Feti Frumoși, văzu ti 
în cărți, în bobi, în cafea, în 
ghioc de către unele femei 
care n-au ce-și vinde decît 
cinstea și demnitatea. Pentru 
cîțiva lei, ele poleiesc realita
tea, prezic viitorul, mină spre 
meserii ușoare și căsnicii feri
cite pe niște tinere naive, cu 
credința zdruncinată de misti
cism.

O asemenea persoană — 
vrăjilQare versată — care a- 
gonisca bani frumoși cu ghi
citul, a fost deoistată în pro
pria locuință de pe str. Mine
rului nr. 26 din Petroșani în 
plin exercițiu al funcțiunii. 
Fiind sesizate asupra unor ast
fel de preocupări, organele de 
miliție din Petroșani au des
cins într-o vizită neoficială a-

V

Liceul Lupeni

•AWAW»W.Wn

11,00 Doine și jocuri populare,-
11.30 Cînlă Margareta Pîslaru
și Salvatore Adamo. 12,03 
Avanpremieră cotidiană ; 13,30 
Unda veselă; 14,30 Cintece de 
Ion Vasilescu ; 14,55 Știința
la zi; 15,00 Concert din opere;
15.30 Formația Ion Calistrache; 
16.20 Actualitatea muzicală:
16,55 Sfatul medicului ; 17,00
Almanah muzical ; 17,35 Lec
turi paralele; 18,00 Cinci stele 
în recital: Julius Katchen. 
Mstislav Rostropovich Marina 
Krîlovici, Nicanor Zabaleta, 
Severino Gazzelloni ; 19,30 Me
ridiane lirico; 19,50 Noapte 
bună, copii; 20,15 Teatru radio
fonic. Madame Sans Gene de 
Victorie» Sardou: 22,00 Tan- 
gouri celebre: 22,20 Jazz;
23.05 Discuri rare; 23,40 Șase 
piese umoristice de Tudor Ar- 
ghezi; 24,00—1,00 Concert sus
ținut de orchestra Radiodifu
ziunii olandeze.

Puleline de știri: Progra
mul 1: 5.00.- 6,00; 9,00; 10,00; 
11.00: 17.00: 18.00: 20,00:
24,00; 2,00 : 4,00. Programul
II : 6,05; 12.00; 14,00; 23,00; ' 
0,55.

W

casă la ANA LOEV. Cîtor fe
mei nu le-a precis ea viitorul, 
soți drăguți și viață lungă!

Clientelor Ileana Hrisan, 
vînzăloare la magazinul de în-

Oe și-ar 
fi putut 

citi 
și propriul 

viitor 
in cărțile 

de juc!...
VOIi

călțăminte „Select" din Petro
șani, Zorița Muntean, vînză- 
toare la magazinul „Sport" 
din Petroșani, Doina Mun
tean și altora le-a făcut ;,de 
dragoste" pentru a fi iubite de

MIERCl HI 24 DECEMBRIE

7 Noiem-PETROȘANI
brie : Vă place Brahms ?: Re
publica : Comisarul X și ban
da „Trei clini verzi11; PETRT- 
LA Urletul lupilor; LONEA 
— Minerul : Pianele mecani
ce; ANINOASA : Casa ma
mei noastre; VULCAN : Fa
milia noastră trăznită: LU
PENI — Muncitoresc : Ulti
mul voievod: Cultural: La 
nord prin nord vest, seria 
I și II; URICANI : Viața în 
doi: PAROȘENI : Caut o ne
vastă.

W.W.V.'BV.W.W.-.WaV.W.0."AV

o anumită persoană, le-a spus 
cu cea mai mare -precizie" 
cine le vor fi parteneri de 
viață. Naivele s-au bucurat e- 
norm, iar vrăjitoarea tot atît, 
luîndu-și partea leului pentru 
serviciile ci de supremă im
portanță în viața viitoare a 
clientelor.

Ghicitoarea Ana Loev nu 
prevedea numai viitorul în 
dragoste. Ea prevedea orice-i 
putea aduce bani. Măria Pre- 
datu, aflată în curs de jude
cată cu soțul său, a venit la 
vrăjitoare să-i spună dacă va 
cîștiga procesul ; Sofia Petrt- 
sor a implorat-o să-i ghicească 
dacă se va recăsători vreoda
tă, că n-a avut noroc în pri
ma căsnicie. Toate clientele 
Anei Loev plecau bucuroase, 
cu’ încredere nemăsurată în 
vorbele vrăjitoarei, căci în car
iile ei nu se citeau decît vii
tor de aur. căsnicii îndeșirabi- 
lo, bărbații cei mai frumoși 
din lume. Dacă cele cărora 
le-a prezis Ana Loev viitorul 
trăiesc acum ca-n Paradis nu 
știm. Știm însă că, avînd o 
pensie de 400 Joi, Ana Loev 
a crescut o turmă de porci pe 
care i-a vîndut cu bani fru
moși la tîrgul săptămînal din 
Petroșani.

Avusese noroc femeia :• și 
de cliente, .și de porci, și de 
bani. Numai de miliție n-avu- 
sese carte pînă în ziua cînd 
a trebuit... să dea cărțile pe 
față. Atunci i s-a citit și ei. T 
s-a spus că va face un drum 
luna, pe care va avea unele 
neolăceri, dar după care va 
reveni acasă și se va apuca 
să muncească cinstit. I s-a pre
zis și absenta clientelor, nai
vitatea lor, renunțarea lor la 
dragostea eternă.

Ioan Dl RECI 
maior de miliție

J
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VII K KIIIIK
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate, care s-a 
întrunit luni în urma plingerii 
Guineei în legătură cu acțiu
nile provocatoare ale trupelor 
portughezo in regiunile de gra
niță ale acestei țări, a adoptat 
o rezoluție care cere Portugaliei 
să se abțină în viitor de la a-

Conferința de presă 
a secretarului general, 

U Thant
NEW YORK 22 (Agcrprcs). — 

Sccretardl general al O.N.U., 
U Thant, a ținut luni o confe
rință de presă în care s-a ocu
pat de unele probleme inter
naționale curente. Referindu-se 
la eforturile întreprinse în ca
drul O.N.U. pentru găsirea ri
nei soluții politice a conflictu
lui din Orientul Apropiat, U 
Thant a spus: „Am impresia 
că cei patru membri perma
nent ai Consiliului de Secu
ritate vor realiza un acord sub
stanțial. înainte de sfîrșitul lunii 
ianuarie, pentru a formula di
rectivele ce i-ar permite lui 
Gunnar Jarring (reprezentantul 
personal al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat 
N. R.) să-și reia in mod efectiv 
misiunea sa lăgată de traduce
rea in practică a rezoluției 
Consiliului de Securitate privi
toare la Orientul Apropiat".

In ce privește evoluția con
flictului vietnamez, el a expri
mat părerea că un progres im
portant spre o reglementare a 
conflictului ar putea fi realizat 
prin instaurarea in Vietnamul 
de sud a .unui guvern național

In Piața comună

Acord asupra sistemului
de susținere financiară 

a „Europei verzi“
BRUXELLES 22 (Agerpres). — După negocieri dificile, 

la capătul unui șir de ședințe maraton, începute la 15 de
cembrie, cele șase țări membre ale Pieței comune au ajuns 
la un acord asupra sistemului definitiv de susținere finan
ciară a „Europei verzi".

După unii observatori, realizarea compromisului de la 
Bruxelles ar constitui un pas politic important în direcția 
creării unui buget comunitar autonom. Din acest buget vor 
fi acoperite pe viitor nu numai cheltuielile agricole, ci și 
cheltuielile efectuate în cadrul Euratomului, precum și cele 
destinate funcționării organismelor comunitare. In principiu, 
s-a fixat ca dată anul 1975, cind sc va trece automat la 
perioada in care comunitatea „celor șase" va dispune de 
un adevărat buget autonom.

Luptele 

din Vietnamul
de sud

SAIGON 22 (Agerpres). — A- 
vioanele americane B-52 și-au 
continuat în cursul nopții spre 
luni raidurile de bombarda
ment, lansînd importante can
tități de bombe in mai multe 
zone situate la nord-vest de 
Saigon. Tot noaptea trecută, 
unitățile de artilerie ale forțe
lor patriotice au supus unor 
bombardamente cu rachete și 
mortiere șase obiective ameri- 
cano-saigoneze.

Duminică după-amiază s-au 
produs ciocniri în mai multe 
sectoare in jurul capitalei sud- 
vietnameze. Luptele s-au soldat 
cu pierderi de ambele părți. 
In apropierea zonei demilita
rizate patrioțij au doborit un 
elicopter aflat in misiune de 
recunoaștere. Opt din cei 10 
militari americani aflați la bor
dul aparatului și-au pierdut 
viața. Potrivit comandamentu
lui american de la Saigon, a- 
cesta este al 1 422-lea elicopter 
doborît de forțele patriotice de 
la 1 ianuarie 1961.

tacuri armate împotriva terito
riului guineez. In favoarea re
zoluției au votat 9 țări (Algeria, 
Finlanda, Nepal, Pakistan, Pa
raguay, Senegal, Ungaria, 
U.R.S.S. și Zambia), iar alte 
șase țări s-au abținut (Colum
bia, Franța, Marca Britanic, 
Spania, S.U.A. și ciankaișistul).

larg reprezentativ care să se 
bucure de încrederea și spriji
nul majorității fracțiunilor sud- 
vietnameze".

U Thant a declarat, totoda
tă, că „în lumina îmbunătăți
rii climatului politic, îndeosebi 
in Europa, și în primul rînd, 
intre țările din Est și Vest", el 
este mai încrezător în ce pri
vește perspectivele păcii în 
1970“. El a salutat „semnele de 
destindere" care se manifestă 
între R. F, a Germaniei și R. D. 
Germană și și-a exprimat satis
facția pentru începerea tratati
velor americano-sovietice con
sacrate limitării armelor strate
gice. Vorbitorul s-a declarat 
„extrem de încurajat de elemen
tele noi, foarte constructive, din 
Europa",

Secretarul general al O.N.U. 
a anunțat că la 29 decembrie 
va pleca într-un turneu de trei 
săptămîni in 10 țări africane. 
El va vizita * cu acest prilej 
Mauritania, Senegal, Guineea, 
Liberia, Ghana. Camerun, Togo, 
Niger, Volta Superioară și Coas
ta de Fildeș.

JAPONIA : La Tokio a avut loc cel de al 9-lea Festival al Cîntecelor Studențești. Par
ticipanții au fost toți în vîrstă de peste 55 de ani și au prezentat cîntece de pe vremea 
cind erau studenți. La acest Festival au luat parte 15 000 de persoane.

IN FOTO: Moment din festival.

Ninsori, lapoviță și ploi s-au 
abătut asupra mai multor zone 
din Europa. Aproape peste tot 
s-a făcut simțit și un val de 
frig destul de intens.

în Bavaria s-au înregistrat 
temperaturi pînă la minus 24 
de grade, iar în Munții Harz 
mercurul a coborît pînă la 
minus 26 de grade.

Poleiul, provocat în urma 
unei ploi mărunte, a pus în 
dificultate circulația pe țoale 
șoselele din Belgia. La Bru
xelles circulația a devenit a- 
proape imposibilă.

în unele regiuni din Iugo
slavia, stratul de zăpadă a a- 
tins pe alocuri 5 metri, și nu
meroase localități au fost com
plet izolate.

S5V3
Gerul care a cuprins in ul

timele zile Polonia a culminat 
prin temperaturi deosebit de 
scăzute in regiunile de nord-

Lucrările 
conferinței arabe 

la nivel înalt
RABAT 22. — Coresponden

tul Agcrprcs, C. Benga, trans
mite : Luni au continuat lucră
rile celei de-a 5-a conferințe a- 
rabe la nivel înalt. Intr-un scurt 
comunicat se arată că în ședin
țele de duminică seara și luni 
participanții au dezbătut pri
mul punct de pe ordinea do zi: 
întărirea mișcării de rezistență 
palestiniene' și eliberarea teri
toriilor ocupate.

Deși ședințele sînt secrete, in 
cercurile ziaristice se afirmă că 
una din chestiunile care au pro
vocat controverse in cursul 
dezbaterilor a fost aceea a rela
țiilor dintre Arabia Saudită și 
Yemenul de Sud.

A

lu problema limitării cursei înarmări lor strategice

Convorbiri preliminare între delegațiile 
y. ii. s. s. și s. o. a.

HELSINKI 22 (Ageipros). — 
Intr-un comunicat dat publici
tății la Helsinki, transmis 
de TASS, se arată că în 
conformitate cu înțelegerea 
realizată între guvernele Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite 
ale Americii de a începe con
vorbiri referitoare la limitarea 
cursei înarmărilor strategice, în 
perioada 17 noiembrie—22 de
cembrie 1969, la Helsinki, a avut 
loc întîlnirea delegațiilor
U. R.S.S. și S.U.A., care au dus 
convorbiri preliminare cu privire 
la această chestiune. Delegația U- 
niunii Sovietice a fost condusă de
V. S. Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, iar 
cea a S.U.A. de G. Smith, direc-

Mineri 
suedezi 

în grevă
STOCKHOLM 22 (Agerpres). 

— Greva celor 5 000 muncitori 
suedezi de la minele de fier din 
Kirunâ continuă.

Greviștii au respins un pro
iect de acord, pe care l-au con
siderat nesatisfăcător.

Minerii au început acțiunea 
revendicativă la 9 decembrie, în 
semn de protest împotriva mă
surilor drastice de raționalizare 
preconizate de administrația 
minelor, precum și împotriva 
nerespectării doleanțelor lor la 
încheierea unui nou contract de 
muncă.

esl ale țării, unde noaptea 
mercurul a coborlt pină la mi- 
‘nus 30 de grade. Frigul puter
nic a perturbat traficul fero
viar.

in porturi, la combinatele 
metalurgice, la fabricile de ci
ment și alte întreprinderi a 
fost înlîrzfată descărcarea a 
circa 5 000 de vagoane cu ma
teriale înghețate. La descărca
rea și dezghețarea minereului 
de fier în punctele de frontie
ră durata operațiilor a crescut 
cu 50 la sulă.

Zăpada, gerul care ajunge 
la minus 20 de grade și vîn- 
turile puternice au continuat 
să creeze dificultăți considera
bile transporturilor feroviare 
și rutiere din Cehoslovacia. 
Multe linii, in special în su
dul Moraviei și în Slovacia, 
sini complet blocate de zăpa

LA MOSCOVA

Au început lucrările ședinței 
Comitetului miniștrilor apără

rii din țările participante 
la Tratatul de la Varșovia

MOSCOVA 22 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, tran
smite : Luni a sqsit la Moscova, 
pentru a lua parte»la ședința 
Comitetului miniștrilor apărării 
din țările participante la Trata

torul Agenției pentru dezarma
re și control asupra armamente
lor.

Schimbul preliminar de păreri 
referitor la limitarea înarmări
lor strategice a fost util pentru 
ambele părți, se relevă în co
municat.

Ca urmare a acestui schimb, 
părțile au avut posibilitatea 
să-și cunoască mai bine punc
tele de vedere respective în 
problemele examinate. S-a a- 
juns la o înțelegere reciprocă 
într-o serie de probleme care 
vor constitui obiectul viitorului 
schimb de păreri sovicto-ameri- 
can.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord ca convorbirile dintre de
legațiile U.R.S.S. și S.U.A. să 
fie reluate la 16 aprilie 1970, la 
Viena, iar mai tîrziu din nou 
la Helsinki.

O
Luînd cuvîntul la ceremonia 

de încheiere a convorbirilor

După încercarea de lovitură 
de stat din Panama

CIUDAD DE PANAMA 22 
(Agerpres). — Măsurile luate 
după recenta încercare de lovi
tură de stat din Panama au în
tărit poziția generalului Omar 
Torrijos, care anul trecut a în
lăturat guvernul președintelui 
ales Arnulf o Arias. Cei doi mi
litari, membri ai juntei guverna-

dă. Pe unele porțiuni, traficul 
de mărfuri a fost temporar 
sistai, iar circulația pasageri
lor decurge cu mari dificultăți 
și întîrzieri. Echipele de desză
pezire depun eforturi pentru 
normalizarea circulației.

în Republica Democrată Ger
mană iarna este de o aspri
me puțin obișnuită. In cursul 
zilei de duminică a fost înre
gistrat un record al gerurilor 
din acest an în țară, înlr-o se
rie de regiuni coloana termo
metrelor coborînd pînă la mi
nus 20 de grade. Recordul în 
materie de ger a fost stabi
lit la Wernigerode, unde s-a 
înregistrat o temperatură de' 
minus 31,5 grade. Dresda și 
regiunile înconjurătoare au 
lost bînlulte timp de 30 de ore 
de un viscol puternic, dtîpă 
care au lost întreprinse lu
crări intense de deszăpezire.

ministrul 
Republicii 
gcneralul- 

început lu-

tul de la Varșovia, 
forțelor armate al 
Socialiste România, 
colonel Ion Ioniță.

în aceeași zi, au 
crările ședinței. *

preliminare, G. Smith, a arătat 
că delegația americană s-a stră
duit să-și expună punctul de 
vedere general asupra proble
mei limitării cursei înarmări
lor strategice și a luat cunoș
tință cu satisfacție de poziția 
părții sovietice. Din încheierea 
unui acord între S.U.A. și 
U.R.S.S. in această problemă 
vor avea de cîștigat nu numai 
cele două țări, dar și lumea în
treagă, a spus el.

V. Semionov a arătat că U- 
niunea Sovietică își dă perfect 
seama de faptul că limitarea 
cursei înarmărilor- strategice ar 
corespunde intereselor vitale 
ale popoarelor sovietic și ame
rican, ale tuturor popoarelor 
lumii. Pornind de la această 
idee, U.R5.S. tinde la viitoa
rele tratative spre realizarea 
unei înțelegeri reciproc accep
tabile în problema discutată.

mentale — coloneii Jose Pinilla 
și Bolivar Urrutia, implicați în 
puciul de numai 36 de ore — se 
află sub stare de arest, aștep- 
tînd să fie judecați de un tribu
nal militar, împreună cu colo
neii Ramiro Silvera și Amado 
Sanjur, care au participat la 
complot.

în locul lor, în junta guver
namentală au fost numiți doi
civili, inginerul Demetrio Lukas, 
care și-a depus duminică jură- 
mîntul în calitate de președinte, 
și Arthuro Sucre. Prin aceste 
numiri, generalul Torrijos și-a 
exprimat intenția de a exercita 
puterea printr-un cabinet de 
tehnicieni, promițînd totodată, 
că alegerile proiectate pentru 
o adunare constituantă vor avea 
loc anul viitor. Cereri pentru 
revenirea la un regim constitu
țional și-au găsit exprimarea 
într-o recenlă declarație semna
tă de un grup de lideri politici 
și oameni de afaceri.

Cu „Apollo-12" omul a în
făptuit al doilea mare pas în 
explorarea Lunii. Vor mai ur
ma fără îndoială multe asele
nizări. Problema este însă nu
mai cît de repede, cît de in
tens, unde și cum să fie ’ reali
zate ele. După „Apollo-12“ pînă 

| în 1972 mai sînt programate 
alte opt aselenizări.

La începutul deceniului 60, ‘ 
cind oficialitățile Agenției spa
țiale americane încercau să gă
sească modalitatea de a respec
ta termenul stabilit de preșe
dintele Kennedy pentru reali
zarea aselenizării omului pină în 
1970, ele nu aveau de unde să 
știe cit de multe încercări vor 
trebui să facă. Așa că, după a- 
probarea conceptului complexu
lui spațial „Saturn-Apollo”, a 
trebuit să se hotărască cît de 
mhlte rachete „Saturn", cabine 
spațiale și moduluri lunare să 
fie contractate.

Pe atunci, specialiștii știau că 
nu vor putea realiza aseleni
zarea numai cu 10 misiuni, din 
moment ce aceste zece zboruri 
aveau un caracter experimen
tal și urmau să fie înfăptuite 
fără echipaj la bord. Erau însă 
convinși că vor realiza acest 
lucru cu cel puțin 20 de mi
siuni. Astfel că au contractat 
construirea a 20 de ansambluri 
pentru programul ..Apollo’'.

Cum va trebui să procedeze 
N.A.S.A. pentru ca următoa
rele opt misiuni să nu fie doar 
simple repetări ale lui „A- 
pollo-ll“ și „ Apollo-12 “ ?

In primul rînd, Luna, prin 
ea însăși, oferă un cimp destul 
de larg de cercetare, deși re
prezintă doar o cincime din vo
lumul Pămintulu.i Numai par
tea vizibilă de pe Pămint este 
tot atit de mare cît continentul 
african. Nimeni n-ar putea sus
ține că Africa, dacă ar fi ex-

Pe scurt ■ Pe scurt
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DELIII 22 (Agerpres). — La 
Delhi a fost semnat protocolul 
privind schimburile comerciale 
între Uniunea Sovietică și In
dia pe anul 1970. Volumul co
merțului intre cele (louă țări 
se va ridica în cursul anului 
viitor la aproximativ trei mi
liarde de lupii, anunță agenția 
TASS.

Uniunea Sovietică va exporta 
în India mașini-unelte, rul
menți, laminate, tractoare, com
bine agricole și utilaje pentru 
fermele mecanizate. India va 
livra Uniunii Sovietice diferite 
tipuri de cabluri, încălțăminte 
din piele, articole de îmbrăcă
minte, ceai, tutun, produse din 
iută, precum și diferite arti
cole ale producției meșteșugă
rești.

„Fata iwqana”
KARL MARXSTADT 22 

(Agerpres). — Pe vîrful cel 
mai înalt din Republica De
mocrata Germană — Fichtel
berg, cu o înălțime de 1 214 
metri, s-a produs duminică 
fenomenul optic cunoscut sub 
numele de „Fata morgana", 
relatează agenția A.D.N. Ex
trem de rar la această latitu
dine, fenomenul a luat naș
tere ca urmare a încălzirii 
neobișnuit de mari a stratu
rilor superioare de aer.

FORȚELE BIAFREZE fac în 
prezent eforturi pentru a recîș- 
liga din terenul pierdut în 
cursul recentei ofensive federa
le — anunță un comunicai mi
litar difuzat de postul de radio 
Vocea Biafrei. Se precizează că 
pierderile înregistrate în ultima 
săptămînă sînt grele, atit de o 
parte, cît și de cealaltă.

NEW YORK 22 (Agcrprcs). 
— UN GRUP DE 650 DE A- 
VOCAȚI DIX NEW YORK 
au cerut — intr-o declarație 
publicată în ziarul „New 
York Times” — încetarea o- 
perațiunilor militare în Viet
namul de sud de către for
țele americane și retragerea 
neîntîrziată a acestor forțe. 
Semnatarii declarației, mem
bri ai organizației „Avocații 
împotriva războiului”, subli
niază că „iraționala vărsare 
de sînge și irosirea resurse
lor naționale americane în 
Vietnam nu pot fi justifica
te". Statele Unite, apreciază 
autorii declarației, susțin la 
Saigon un guvern slab și co
rupt. care se menține numai 
datorită politicii sale repre
sive și ajutorului militar a- 
merican.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
în sudul Ucrainei, în regiunea 
Zaporojie, a fost construit un 
mare combinat pentru extracția 
minereului de- fier, cu o capa
citate anuală de 7 milioane tone.
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plorată pentru prima dată, ar 
putea să fie în mod adecvat 
cartografiată, sau cercetată nu
mai prin cîteva vizite.

Este probabil, și chiar ine
vitabil, ca aselenizările să con
tinue și după aceste opt mi
siuni „Apollo". De fapt un 
grup de cercetători spațiali au 
cerut deja N.A.S.A. să mai pro
grameze în<;ă cinci zboruri „A- 
pollo", deoarece au o serie de 

«WAVaXV.SV.W.'.W.W.'.Wi.V.W.V.W.'.W.W.W.VAW.-.

„Viitorul programului

APOLLO
ridică multe probleme"
zone de pe Lună pe care ar 
voi să le studieze, pe lingă cele 
opt deja stabilite. Aceste locuri 
indicate de specialiștii spațiali 
se află în regiuni din ce in ce 
mai dificile pentru aselenizare 
și explorare. Succesiv perioa
dele de timp petrecute de as
tronauți pe Lună vor fi pre
lungite. Cei doi astronauți de 
pe „Apollo-12" au petrecut în 
cadrul a două reprize de acti
vitate extravehiculară abia 
șapte orc. Perfecționarea echi
pamentului portabil de asigu
rare a vieții va putea'duce la 
prelungirea activității pe Lună.

N.A.S.A. a contractat cu fir
ma „Boeing" construirea unui 

BELGRAD 22 (Agerpres). 
— In Iugoslavia s-a instalat 
o Iarnă aspră, cum nu a mai 
fost de multi ani. în ultime
le cîteva zile, zăpada a că
zut continuu și s-au înregis
trat temperaturi foarte scă
zute și vînturi de puterea 
unor uragane. Toate localită
țile din regiunile muntoase 
ale Velebilului și Kapelei, 
din vestul Iugoslaviei, au lost 
izolate, iar magistrala adriali- 
că a devenit impracticabilă 
în partea centrală. Serviciile 
de curățire a zăpezii în zona 
litoralului au avut de înfrun
tat dificultăți provocate de 
vîntul care a bătut cu o vi
teză de peste 120 km pe oră.

PLENARA C.C. AL PARTI
DULUI COMUNIST DIN CHILE, 
care și-a încheiat lucrările la 
Santiago de Chile, a examinat 
sarcinile partidului în legătiyă 
cu alegerile prezidențiale din 
1970. Potrivit comunicatului 
publicat de organul partidului 
„El Siglo", participanții la ple
nară au subliniat necesitatea de 
a continua lupta pentru unita
tea forțelor populare și de a 
promova un candidat unic al 
acestor forțe pentru alegerile de 
anul viitor.

. .Miiiiimii"

MINISTERUL DE EXTERNE 
AL HONDURASULUI A DAT 
PUBLICITĂȚII O NOTA DE 
PROTEST adresată Consiliului 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), în legătură cu inciden
tele de frontieră cu Salvadorul, 
în notă se arată că incidente
le de la sfîrșitul săptăminii tre
cute au fost provocate de in
cursiunea unui grup de cetățeni 
salvadorieni înarmați în zona 
de frontieră Aramecina, depar
tamentul Valle. Patrule ale tor
țelor honduriene au respins pe 
invadatori.

HANOI 22 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc un miting 
festiv consacrat celei de-a 25-a aniversări a Armatei Popu
lare Vietnameze și împlinirii a 23 de ani de la începerea 
războiului de rezistență a poporului vietnamez împotriva 
colonialiștilor francezi.

Fam Van Dong. președintele Consiliului de Miniștri, a 
declarat, cu această ocazie, că poporul vietnamez exprimă 
hotărîrea fermă de a îndeplini porunca președintelui Ho 
Și Min de a lupta și învinge în războiul împotriva agresiu
nii S.U.A., pentru salvarea patriei, pînă la victoria deplină.

WINTERTHUR 22 (Ager
pres). — La tribunalul din 
Winterthur (Elveția) a luat sfîr- 
șit procesul intentat membrilor 
grupului de comando palestini
an care, la 18 februarie 1969, 
a atacat cu focuri de armă un 
avion al companiei aeriene is- 
raeliene „El Al“, pe aeroportul 
din Zurich, rănind mortal pe 
unul dintre piloți. Curtea cu ju
rați i-a condamnat pe cei trei 
inculpați la cile 12 ani închi
soare.

vehicul cu roți care ar putea 
să asigure astronauților explo
rarea suprafeței lunare pe o 
distanță de mai mulți kilome
tri, de la punctul unde se află 
modulul. Acest vehicul, numit 
Rover, ar putea să atingă dis
tanțe de cel puțin 16 km și 
să mărească durata activității 
lunare. Rover este programat 
să fie utilizat de ultimele 3—4 
misiuni „Apollo”. Vehiculul 

poate fi montat cu ușurință pe 
suprafața Lunii. Cind astro- 
nauții se vor întoarce acasă, el 
va fi abandonat.

Industria lucrează, de aseme
nea, la construirea unui mini- 
vehicul cu ajutorul căruia as- 
tronauții ar putea să zboare pe 
suprafața Lunii dintr-un punct 
in altul, extinzindu-și astfel 
aria de explorare pe sute de 
kilometri intr-o singură călăto
rie. Unul din proiecte recoman
dă utilizarea unei comande di
recționale prin viu grai, adică 
pe baza comenzilor date ver
bal de astronauți, astfel incit a- 
ceștia să aibă mîinile libere 
pentru a face cercetări, lua fo

LISABONA 22 (Agerpres). — 
Trei persoane au fost ucise șl 
alte 19 grav rănite în urma unul 
accident care a avut loc dumi
nică lingă Luanda (Portugalia).

Accidentul a fost produs do 
un automobil de curse care, 
imediat după start, a părăsit 
pista de alergare, intrînd in 
mulțimea care asista la concurs.
Illlllllllllllll

ROMA 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmi
te : După trei luni de luptă 
dîrză, care a necesitat numeroa
se sacrificii, cel 1200 000 de 
mctalurgiștl din industria parti
culară italiană au obținut' o 
importantă victorie: intre sin
dicate și Confindustria (organi
zația patronatului) s-a ajuns la 
un acord privind sporirea sala
riilor, reducerea programului 
de lucru, drepturi sindicalo mal 
largi la locul de muncă, ega
litate do tratament între rnunri- 
tori și funcționari în cazurile de 
boală și accidente etc. înh-un 
comunicat al celor trei mari 
centrale sindicale — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. — se Sublini
ază că ..rezultatele oblinulo sînt 
la înălțimea luptei intense a 
metal urgiștilor".

JIIIIIHWI'
UN ACORD DE ÎNCETARE A 

FOCULUI A INTERVENIT DU
MINICA IA FRONTIERA INDO- 
PAKISTANEZĂ, in regiunea 
Bengalului occidental, după 20 
de ore de tir sporadic, infor
mează agenția France Presse, 
citind surse de pe lingă cartie
rul general al forțelor de secu
ritate a frontierelor din Calcu
tta.

Reprezentanții Indiei și Pakis
tanului urmează să se întîl- 
nească la 23 decembrie pentru 
a examina situația de la hon- 
tiera dintre cele două țări.

DUMINICĂ, LA MIEZUL 
NOPȚII A ÎNCEPUT ÎN ITA
LIA GREVA DE 38 DE ORE A 
SALARIAȚILOR DIN TRAN
SPORTURILE ÎN COMUN. Gre
viștii revendică- reînnoirea con
tractelor de muncă. Continuă, 
de asemenea, greva șefilor de 
gară, afiliafi la sindicalul auto
nom, care reprezintă șase la 
sulă din personalul de la căile 
ierate, în semn de protest îm
potriva discriminărilor autorită
ților în ceea ce privește siste
mul de salarizare a acestor ca
tegorii de oameni al muncii.

tografii etc.
Cercetătorii spațiali se gîn- 

desc, de asemenea, la un labo
rator orbital lunar la bordul 
căruia ar putea fi luați aproxi
mativ 12 oameni și de pe care 
echipe de cîte doi sau patru 
oameni ar putea fi trimiși la 
anumite intervale pe suprafața 
Lunii, desfășurînd astfel o ex
plorare aproape permanentă a 
acesteia.

Toate aceste lucruri sînt po
sibile și chiar probabile in vi
itorii zece ani. Dar ceea ce !e 
face ca ele să devină inevita
bile într-un viitor mai mult sau 
mai puțin îndepărtat este dez
voltarea în cursul acestei de
cade a arsenalului și ansamble- 
lor tehnice care vor face ca 
explorarea lunară să fie din ce 
în ce mai ușoară și mai puțin, 
costisitoare. Problema cheie a 
economicității și eficacității a- 
cestei explorări este aceea a 
reducerii prețului de cost prin 
punerea la punct a unui sistem 
do transport spre și de la Lună 
complet reutilizabil pentru un 
număr cît mai mare de misiuni.

Trei mari perfecționări sînt 
luate deja în considerație. O 
navetă spațială destinată să a- 
sigure legătura între o stație 
orbitală terestră și centrul de 
pe Pămint: o navetă spațială 
cu rachetă pe bază de com
bustibil nuclear, capabilă să a- 
sigure legătura între o stație' 
orbitală terestră și un labora
tor lunar orbital: și un alt ve
hicul, poate o variantă per
fecționată a actualului modul 
lunar, care ar putea juca rolul1 
de navetă pentru a asigura le
gătura intre laboratorul lunar 
orbital și centrele de cercetare 
de pe suprafața Lunii.

(„The Christian science 
Monitor")
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