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Ca roadele muncii
fiecărui colectiv să

Rezultate promițătoare 
la construcția de 
mașini miniere

fie și mai substanțiale
Convorbire cu tovarășul 

WILHELM NEAG, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Lupeni
Colectivele de muncă din 

orașul Lupeni au pășit in 1970 
dupâ cc au încheiat un an 
rodnic. In 1969 toate unită
țile industriale și de con
strucții ale orașului și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
dc plan, remarcîndu-sc în
deosebi minerii care au ex
tras mai bine dc 65 000 tone 
cărbune peste plan, munci
torii preparatori, care și-au 
depășit cu 15 milioane lei 
sarcinile la indicatorul pro
ducție marfă și colectivul fa
bricii „Viscoza* Lupeni. care 
a livrat peste plan 12.5 tone 
fire și fibre de mătase. Deci, 
e vorba de un bilanț bogat. 
Dar rezultatele obliga, succe
sele se cer dezvoltate, expe
riența cîștigată valorificată 
pe larg. Iată sarcini care 
privesc, în primul rind, or
ganele și organizațiile de 
partid .din unitățile econo
mice.

Care sînt preocupările în 
acest sens ale organizației 
orășenești de partid, pentru 
a asigura ca in noul an re
zultatele economice ale oa
menilor muncii din Lupeni să 
fie mai substanțiale ? Cu a- 
ceastă întrebare am început 
convorbirea noastră cu tov. 
Wilhelm Neag. prim-sccrctar 
a] Comitetului orășenesc dc 
partid.

— Tn 1970. ultimul an al 
cincinalului, ne-a relatat in
terlocutorul. colectivelor dc 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din orașul nostru le 
revin sarcini deosebite. In 
noul an. sarcinile la extrac
ție ale minei Lupeni cresc cu 
50 000 tone, exploatarea atin- 
gînZu-șt în acest fel. capaci- 
v/ea maximă. Va intra în 
producție noua mină Bărbă- 
' cni cu sarcina de a extrage 

50 000 tone cărbune; prepara
torii au obligația să preia 
întreaga această producție, 
sporită, inclusiv cea a minc-i 
Uricani care a intrat in noul 
an cu un plan, de asemenea, 
mărit. Colectivelor de la 
_Viscoza“, cooperativa .De
servirea", din sectoarele de 
deservire și prestații le re
vin. de asemenea, sarcini 
mari. îndeosebi la indicato
rii calitativi, iar constructorii 
șantierului Lupeni au de rea
lizat prima etapă din noul 
cartier Viscoza IV.

— Cum s-au pregătit uni
tățile economice în vederea 
realizării integrate a planu-

iui pe 1970, cum au urmărit 
pregătirile in acest sens or
ganele și organizațiile de 
partid ?

— Colectivele dc muncă ale 
orașului nostru au pășit în 
noul an cu entuziasm, cu 
mult optimism, cu certitudi
nea că rezultatele ce le vor 
obține în 1970 vor fi și mai 
bogate decit în anul prece
dent. Hotăririi lor de a per
severa pentru dezvoltarea e- 
conomiei orașului. pentru 
sporirea eficienței întregii ac
tivități economice i-au dat 
glas, cu luni în urmă, cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1970, iar această ho- 
tărîre a fost întărită ulterior 
de comuniști cu prilejul adu
nărilor de dare de seamă.

O confirmare elocventă a 
pregătirilor care s-au făcut 
pentru îndeplinirea integrală, 
chiar dtrî prîtria'lufia "a" anti- 
lui a sarcinilor pe 1970 o 
constituie faptul că o seamă 
iTe indicatori economici pre- 
văzuți pentru trimestrul I al 
noului an au fost atinși încă 
în cursul lunii decembrie. 
Aș exemplifica în acest sens 
cu productivitatea muncii 
realizată la mina Lupeni. in
dicele dc recuperare dc la 
prcparațic. conținutul de ce
nușă al cărbunelui spălat etc. 
Adevărul e că s-au făcut pre
gătiri intense pentru întîm- 
pinarca noului an, iar orga
nizațiile de partid au urmă
rit cu toată atenția aceste 
pregătiri, mai ales transpu
nerea în viață a prevederilor 
din planurile de măsuri teh- 
nico-organizatorice. La mina 
Lupeni. bunăoară, comitetul 
de partid a analizat în șe
dință comună cu comitetul 
de direcție stadiul înfăptui
rii planului M.T.O. și această 
analiză și-a dovedit cu pri
sosință efectul. Linia de 
front pentru producția anu
lui 1970 a fost asigurată, s-a 
întărit asistența tehnică în 
toate schimburile, s-au apli
cat multiple măsuri pentru 
asigurarea unei aprovizionări 
$i deserviri optime a forma
țiilor de lucru etc. La prepa- 
rația Lupeni. organul de 
partid, ca și conducerea u- 
zinei, au dovedit aceeași con-

Cu hărnicie și dăruire profe
sională s-a muncit în prima zi 
de producție a anului 1970 $i 
la Uzina de utilaj minier Pe
troșani. Avînd create din timp 
toate condițiile necesare desfă
șurării norhiale a procesului de 
fabricație, fiecare secție a uzi
nei a produs din plin, iar Fa
brica de stîlpi hidraulici din 
Vulcan a intrat în program de 
lucru cu toate capacitățile salo, 
astfel că rezultatele primei zile 
de producție la construcția uti
lajelor miniere sînt promițătoa
re. Planul primei zile la otel 
lichid a fost depășit cu 9,2 la 
sulă, putindu-se preda la bene
ficiar 11 tone piese brute din 
oțel și 0,5 tone piese din bronz.

continuare titlul de colectiv 
fruntaș pe ramură la extrage
rea cărbunelui. Sprijiniți de o 
bună aprovizionare cu materi
ale de armare și vagonele goa
le, de funcționarea corespunză
toare a utilajelor și instalații
lor, harnicii mineri ai Lupeniu- 
lui au încheiat prima zi de 
muncă din 1970 cu o depășire 
a planului de aproape 1 000 
tone cărbune. De remarcat că 
pe exploatare s-a realizat o 
productivitate de 1,927 tone pe 
post, superioară cu circa 200 
kg cărbune/post nivelului rea
lizat in cursul anului trecut.

fost pe măsura strădaniilor fi
latorilor : 5 151 kg viscoză de ca
litatea A realizate in zilele de 1 
și 2 ianuarie 1970.

Un fapt demn de remarcat 
se cerc, dc asemenea, consem
nat : în ziua do 3 ianuarie, pe 
poarta fabricii a ieșit cu desti
nația marilor combinate și fa
brici textile din țară primul va
gon conținind 5 000 kilograme 
de mătase artificială.

Sortiment nou de 
mobilă în producție

Primul transport 
de mătase

Aproape 1 000 tone de 
cărbune în plus

în prima zi de lucru din noul 
an, minerii din Lupeni au in
trat în schimburi animați de ho- 
tărirea fermă de a îndeplini 
cu cinste sarcinile sporite de 
plan ce le ravin în ultimul an 
al cincinalului, de a păstra în

în secțiile fabricii de fire ar
tificiale „Viscoza“ Lupeni acti- . 
vitatea de producție nu a în
cetat o clipă nici în zilele de 
1, 2, și 3 ianuarie. Cînd majo
ritatea oamenilor muncii din 
Valea Jiului sărbătoreau veni
rea Anului Nou 1970 în clin
chet de pahare, cîn't și veselie, 
vrednicele filatoare, bobinatoa
re și chimiști struneau cu ace
eași pricepere și dăruire func
tionarea instalațiilor secției fi
latură, preparație chimică, sul- 
furfi de carbon, străduindu-se 
ca debutul în noul an de muncă 
să-l facă cu o producție de ca
litate. Și rezultatele muncii au

In anul de curind încheiat, 
la I.l.L. Petroșani a fost reali
zat un număr însemnat de 
sortimente noi, făcindu-se pași 
importanți in îndeplinirea sarci
nilor puse de partid în fata lu
crătorilor din industria locală 
de stat privind lărgirea și di
versificarea producției, întru 
satisfacerea cerințelor populației 
si unităților economice benefi
ciare. Pe linia unor astfel de 
succese a fost luat startul pro
ducției și in noul an. Prima zi 
de lucru a lui 1970 a fost inau
gurată la I.l.L. Petroșani cu în
ceperea producției la un nou 
sortiment de mobilă: camera 
combinată tip „Adam". Primele 
garnituri de mobilă de acest 
lip vor fi livrate comerțului 
între 15—20 ianuarie 1970.

I. B.

r

Schi-liftulȘEDINȚA DE CENACLU

Sîmbătă, 10 ianuarie, 
naclul literar „Meșterul Ma- 
nole“ iși reia periodica acti
vitate. Ședința de lucru va 
avea loc la redacția ziarului, 
ora 17. In prima ședință din 
acest an va citi proză Gheor- 
ghe Michi.

Ceea ce caracterizează in 
mod pronunțat activitatea - în 
liceele de specialitate este pro
filul practic, concretizat prin 
instruirea elevilor în ateliere 
școală, laboratoare sau în pro
ducție. Problema instruirii prac
tice este de importanță esenția
lă și pentru 
din Petroșani.

Conducerea 
cu organizația 
cordal atenția 
activități luînd măsurile cores
punzătoare in vederea desfășu
rării activității de i 
practică in condiții 
me. fn organizarea 
ticii s-a ținut cont de ani, spe
cialitate, domiciliu cît și dc lo
cul de efectuare a practicii in 
anul școlar 1967—1968. Pentru 
îndrumarea elevilor pe timpul 
practicii s-a repartizat la fie
care exploatare un profesor in
giner din cadrul școlii. Toii 
profesorii ingineri, au luat le
gătura cu exploatările chiar îna
inte de începerea practicii, sta
bilind cu persoanele însărcinate 
din cadrul exploatărilor cu ins
truirea practică, programul de 
desfășurare a practicii, întoc- 
mindu-se un giafic pentru fie
care an de specialitate pe zile 
de practică și locuri de instrui
re.

Liceul industrial

școlii, Improunil 
de partid, a a- 
cuvenltS acestei

instruite 
i opti- 

prac-

In prima zi de practică, toți 
elevii cunoșteau exploatarea și 
programul de desfășurare a în
tregii practici. In timpul prac
ticii, elevii au fost controlați 
și îndrumați zilnic dc profe
sorii inqineri din școală. S-a 
urmărit ca elevii, să-și comple
teze in condiții de producție 
cunoștințele teoretice și prac
tico acumulate în cursul anului 
școlar precum si de a cunoaș
te procesele tehnologice și me
todele de lucru folosite în în
treprinderi.

în timpul perioadei de prac
tică elevii au manifestat inte
res pentru cunoașterea proce
selor și metodelor de lucru ne- 
exislind cazuri de indisciplină, 
accidente. Astfel, cu ocazia exa
minărilor făcute la sfîrșitul pe
rioadei de practică de către 
comisia de examinare stabilită 
de conducerea exploatărilor, s-a 
constatat că elevii și-au însușit 
procesele tehnologice și meto
dele de lucru, obținîndu-se nu
mai rezultate bune și foarte 
bune, nefiind cazuri de amînare 
a practicii.

De asemenea, în vederea des
fășurării în bune condiții a

Repartizarea bugetului pe 1970
în cadrul circumscripției financiare a municipiului se efectuează în aceste 

repartizare- a cifrelor de plan pentru bugetul pe anul 1970. Repartizarea se 
localități și unități, dc comun acord cu reprezentanții sectoarelor de activitate respective. 
Propunerile de repartizare a bugetului urmează să fie 
siliului popular municipal ca 
nicipal de la sfîrșitul acestei

zile lucrările de 
face pe acțiuni.

apoi 
luni

discutate în Comitetul executiv al Con- 
către sesiunea Consiliului popular mu- 
adopta bugetul pe anul 1970.

funcționează 
din nou

Sîmbătă, la Casa de cultură, o nouă
premieră teatrală

După o perioadă de repaus, 
din cauza unor defecțiuni, 
schi-liftul care duce la cabana 
I.E.F.S. din masivul Paring 
funcționează din nou. Cițiva

schiori inimoși i-au făcut 
reparațiile necesare și acum 
el este din nou vehicul util 
pentru cei ce vor să urce pe 
pîrtiile de schi din Paring.

S-A NĂSCUT UN... FLĂCĂU

nConstructorul Soiness“

..Bn-2 A 
Islander44
La întreprinderea de repa

rat material aeronautic din 
Capitalii a început fabrica
rea celui de-nl doilea lot dc 
avioane de tipul Hn-2A Is
lander, produs pe 'a unei 
colaborări româno 'fr'.a.iice. 
Intr-n scurtă convorbire g. 
vută cu un redactor -l \- 
gențiej „Agerprcs", dir to
rul întreprinderii respective, 
inginerul Constantin Oprișan. 
a declarat că muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestui 
sector al industriei aeronau
tice române au obținut re
zultate de seamă, printre ca
ro proiectarea tuturor suban- 
samblurilor, executarea în fa
brică n peste 50 la sută din 
piesele necesare, calificarea 
si specializarea in țară a 95 
la sută din personalul tehni- 
co-economic necesar.

Bn-2A este un avion clasic, 
caro are o viteză de croa
zieră de 268 km pe oră și 
poate transporta 10 persoane 
sau o încărcătură între 580 
și 720 kg, în funcție de dis
tanță. Utilizarea sa prezintă 
o eficientă deosebită în mi
siuni agricole, silvice și poș
tale, în transportul călători
lor și mărfurilor.

(Ager preș)

practicii in 
laboratoarele 
de 15 septembrie I9b9 era asi
gurat tot personalul didactic ne
cesar instruirii practice avînd 
calificarea și pregătirea cores
punzătoare, lucru deosebit de 
important în realizarea scopului 
practicii in liceu.

în liceul nostru funcționează 
un atelier școală reamenajat, 
dotat cu mașinile și sculele ne
cesare, iar în curs de reame- 
najarc se găsește un laborator 
de electrotehnică. Inlîrzierea 
amenajării acestui laborator s-a 
datorat lipsei de materiale șl 
aparatelor necesare, întîmpinîn- 
du-se unele greutăți in procura
rea acestora. In cadrul liceu
lui a fost amenajat un labora
tor do geologie dotat cu apro
ximativ 400 eșantioane de mine
rale și roci, vitrine, bănci, tab
lă, microscoape ele.

Practica de topografie se des
fășoară în cabinetul amenajat 
in acest scop și dotat cu mi
nimum de aparate și dispoziti
ve, acestea însă depășite teh
nic și dereglate.

Lipsa unui spațiu corespun
zător amenajării atelierului do 
reparat mașini și utilaje minie
re, impune ca practica să se 
desfășoare in atelierele de re
parat utilaje miniere din cadrul

atelierul școală șl 
liceului, la data

Ing. Ilie BREBEN, 
profesor. Liceul industrial mi* 

nier Petroșani

0 Continuare in pag. a 3-a

O
mișcare 

de
guerilă 
despre

Teatrul „Valea Jiului" a realizat o nouă premieră, a 
patra din această stagiune, cu piesa lui H. Ibsen „Construc
torul Solness“. In rolul titular au fost distribuiți actorii 
Vasile Prisăcaru și Marcel Popa. In celelalte roluri îi vom 
revedea pe actorii Cecilia Teodoru, Florin Plaur, Alexandru 
Zecu, Ștefan Ilie, Ștefania Donca și Ruxandra Petru. Regia 
este semnată de Marcel Șoma, iar scenografia aparține lui 
Aurel Florca. nu

se
vorbește

< Continuare in pag. a 2-a

și opinii

Constantin ȚINTEA

In seara zilei de 5 ianuarie, 
la ora 19, a fost internată 
la maternitatea din Petro
șani cetățeanca Ghizela Ko- 
priva, din localitate. Aștepta

Convorbire consemnată de 
Ioan DUBEK

al patrulea copil. Poate o 
fată... Ieri dimineață, la ora 
5,20, ea a dat naștere, fără 
complicații, în prezența me
dicului Eleonora Gliinca,

care

ULISE

• Continuare in pag. a 4-a.

moașei Ileana Negoi și sorei 
.Ana Oprean, unui băiat dolo
fan de 5,540 kg — record la 
maternitatea din Petroșani. 
Mama și... flăcăul sînt perfect 
sănătoși

CADRAN ECONOMIC
Deservirea instalațiilor electromecanice pe măsura 
pulsului tot mai viguros al minei
Foileton : Cit m-a costat o coafură
Scurt-metraje
Secvențe culturale
De pe Lună în apă —■ DE CE ?

£a cafe-bar
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Fără excepție, seară dc seară, 
la cafe-bar e mare îmbulzeală. 
Ca la comandă, se adună-aici, 
fete mai mari, fele mai mici, 
cu iusle extra-mini, cu breton 
ce-așteaptă ore-n șir pe cile-un domn, 
cu bani bine-nleles, de prelerat 
venit din alte părți, mai tără nume, 
care de frumusețea lor frapat 
să nu le-nșire intîmplâri din lume, 
să le-invite Ia restaurant, 
să-nfulece și ele o friptură 
(au mestecat destul saliva-n gură) 
și să nu fie arogant, 
se-adună aici mai alt lei ca la tîrg 
cu chipul dur, ori mai plăpînd, 
băieți care-și ascund sub piele 
știința de-a-njgheba cuplete 
despre a nu munci și-a li 
ori despre-o Julielă îndrăcită 
de providență ocrotită, 
care, orice s-ar spune are-n plasă 
cereri o sulă de a fi fost mireasă, 
pe care însă le-a tot refuzat 
la modul cel mai îngîmfal. 
Șl cină rumin băiefii doar cu ele, 
cînd domnul, ori s-a prins, 
ori n-a venit, 
"cînd cafe-baru-i un fumoar, 
cînd gol în fiecare buzunar, 
se pun la cale aici, pe îndelete, 
iubiri „aprofundate" și se fes 
povești cu mîine, pline de-nfeles 
înmiresmate cu înjurături 
că vina pleacă numai- de la fete 
care-s trăite parcă în păduri 
că nu-s in stare să agonisească 
măcar de o 'cafea și-un coniac. 
Nici unul n-are însă-atita-n cap, 
că trebuie să și muncească 
că tinerețea n-are înțeles 
pentru acei ce-n lene o trăiesc. 
Urarea pentru viilor: 
să nu mai stea picior peste picior, 
zile-n șir la cale-bar.
Norocul nu sc-ascunde in cafea 
și nici in .jumătatea" din pahar. 
Noroc înseamnă, muncă, meserie, 
înseamnă, cum minerii zic, și vrednicie.

Revista „Africasia", care, edi
tată la Paris, își consacră pagi-, 
nile problemelor lumii a treia, 
furnizează o serie de amănunte 
pe marginea mișcării de gueri
lă din Dhofar, teritoriu situat* 
în partea sudică a Peninsulei) 
Arabice și inclus dc obicei de 
hărțile reprezentînd regiunea , 
sultanatului Oman și Masqat. 
Lupta dusă de populație împo
triva regimului sultanului Said

. ......... "'/
Evenimente

1 
Bin Taimur, a înregistrat în cel 
patru ani, de cînd durează, suc
cese remarcabile, depășind sta
diul unei revolte spontane lo
cale.

După ce, o perioadă, a fost 
colonie portugheză, teritoriul a 
căzut, in 1874, sub dominația 
britanică. Semne palpabile ale 
acestei a doua colonizări pol 
fi descoperite și astăzi : prezen
ța trupelor britanice la Salata, 
centrul administrativ al terito
riului, și regimul sultanului 
Said Bin Taimur. Acesta a ți
nut Dhofarul in afara timpului, 
împiedicind orice modernizare, 
orice legături cu exteriorul—in 
scopul de a permanentiza o si
tuație socială medievală. O da
tă cu sultanul, populației i-a 
fost impus și un sistem brutal' 
de impozite. In teritoriile aflate 
încă sub controlul forțelor regi
mului se plătesc astăzi impozite 
pe plase de pescuit, ambarca
țiuni, surse de apă, pietre da 
construcții etc.

Cel dinții gest de revolta al 
dhofarienilor l-a constituit emi-
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Actualitate și perspectivă privind 
asigurarea cu rezerve de cărbune 

în bazinul Petroșani
4 Lunare din pag. I

urmează a constitui imediat 
obiectul exploatării — pe total 
bazin situația este corespunză
toare conJonn normelor fixate 
de forul tutelar.

La 1 octombrie I960 indicii 
de normalitate pe întreg bazinul 
Petroșani se mențin la valori de 
4,2 ani pentru rezervele deschi
se și circa 2 ani pentru rezer
vele pregătite.

Dacă situația generală pe ba
zin este corespunzătoare, nu 
același lucru îl putem afirma, 
cind se analizează situația la 
fiecare unitate in parte. Sînt 
exploatări ca Dîlja și Paro- 
șeni, unde indicii de normali
late prezintă valori limită sau 
sub limita, fixate de forul tu
telar atit la rezervele deschise 
cit și la cele pregătite.

Dacă aceste cifre, sub limi
tă, nu influențează direct rea
lizarea planului de producție pe 
anul 1970, continuarea nereali- 
zării lucrărilor de deschidere 
si pregătire prevăzute ar pu
tea conduce la prejudicii din 
punct de vedere al asigurării 
liniei de front necesare în ve
derea realizării planului. Se 
mai constată scăderea indici
lor de normalitate (la 1 X 1969, 
comparativ cu 1 I 1969) și la 
minele Lonea, Aninoasa și Uri- 
cani.

Se precizează insă că, prin 
ponderea cu care intervin cele
lalte mine din bazin, pe ansam
blul Văii Jiului indicii de nor
mal itate. atit la rezervele des
chise cit și la cele pregătite sînt 
corespunzători.

Corelația 
dintre lucrările 
de deschidere 
și pregătire 

și indicii 
de normalitate

Făcînd o analiză a anului 
1969, se constată că la minele 
unde a existat o preocupare 
mai mare fața de realizarea lu
crărilor de cercetare geologică, 
pregătiri și investiții, s-a îm
bunătățit gradul de asigurare cu 
rezerve, în timp ce Ia unitățile 
la care nu au fost îndeplinite 
integral aceste indicații de plan, 
a scăzut valoarea indicelui de 
normalitate.

Tinînau-se cont că în anul 
1969 la 'realizările slabe obți

nute pe bazin la capitolul lucrări 
de deschidere — pregătire — cer
cetare au contribuit, pe lingă 
factorii obiectivi (lipsă de efectiv, 
zone cu puternice emanații de 
metan etc), și o serie de lip
suri organizatorice ale unități
lor, se impune ca în 1970 să se 
respecte strici prevederile pre
liminarului privind aceste lu
crări, realizindu-se integral me
trajul planificat.

Intrucîl minele din Valea Jiu
lui au ca obiect de exploatare 
strate cu grosimi diferite, con
siderăm că problema indicilor 
de normalitate, trebuie privită 
și în funcție de grosimea stra- 
telor, în contextul unor proble
me generale privind lucrările 
miniere și anume: costul lucră
rilor de întreținere pe 1 000 to
ne; viteza de avansare a liniei 
de front; coborirea pe verticală 
a nivelului de exploatare etc.

In această ordine de idei, 
considerăm că mina Paroșeni 
care exploatează actualmente 
numai strate subțiri (straiele 18 
și 15), nu poate avea același 
grad de asigurare ca mina Lo
nea care exploatează in exclu
sivitate strate groase (stratele 
5 și 3).

Cel mai optim grad de asi
gurare ar fi acela care asigură 
o dezvoltare permanentă a ni
velului de producție în condi
țiile unei eficiente economice 
maxime. In această situație con
siderăm că valorile indicelui de 
normalitate trebuie fixate de 
forul tutelar — între anumite 
limite mai largi tocmai pentru 
a răspunde acestui deziderat — 
(adică grosimea stratelor care

constituie la un moment dai 
obiectul exploatării).

Probleme 
de perspectivă 

privind creșterea 
rezervelor

Creșterea rezervelor de căr
bune, ce urmează a constitui în 
perspectivă obiectul exploatării, 
depinde de o serie de factori 
dintre care enumerăm : amena
jări ale suprafeței prin schim
barea albiei unor piriuri; cana
lizări ale suprafeței ,- rezolva
rea unor probleme tehnice 
privind exjaloatarea etc., pro
bleme care urmează a fi solu
ționate în viitor.

Astfel, la mina Petrila, prin 
mutarea albiei pîrîului Jiel s-ar 
putea extinde cfmpul minier 
spre est, în zona pilierului de 
protecție a pîrîului valorificîn- 
du-se astfel circa 10 000 000 to
ne cărbune. în același cîmp 
minier prin extinderea lucrărilor 
de exploatare în partea de 
nord-est, se va putea valorifi
ca o rezervă de 30 000 000 to
ne.

Tot o problemă de perspec
tivă rămîne „Studiul preliminai 
de fundamentare, privind posi
bilitățile de valorificare a unor 
rezerve din pilierii considerați 
definitivi", problemă a cărei re
zolvare ar asigura pentru o pe- 
riodă îndelungată rezerve pen
tru bazinul Petroșani.

Asigurarea unităților cu uti
laje corespunzătoare pentru ex
ploatarea unor straie astăzi 
greu exploatabile (stratul 17 U- 
rlcani, stratul 12 Petrila) ar con
duce tot Ia îmbogățirea bazei 
materiale a unităților.

In urma acestei succinte analize, se desprind următoa
rele concluzii:

® rezervele de bilanț au crescut în ultimii ani, ca 
urmare a executării lucrărilor de cercetare și exploatare, 
asigurindu-se dezvoltarea minelor Ia capacitățile prevăzute 
in S.T.E.;

@ volumul de rezerve deschise și pregătite asigură in
dici de normalitate corespunzători Ia majoritatea exploată
rilor. cu excepția minelor Dilja și Paroșeni ;

O Centrala cărbunelui Petroșani a început cercetarea 
zonelor mai puțin cunoscute, in vederea sporirii bazei ma
teriale și valorificării rezervelor existente (Aninoasa, Vul
can), sau a luat în considerare posibilitatea exploatării ză
cământului din unii pilieri (Petrila—Aeroport) studiindu-se 
totodată și valorificarea în perspectivă a unor rezerve imo
bilizate in pilierii considerați definitivi;

$ este necesar ca pe viitor să se execute anual volumul 
planificat al lucrărilor miniere de cercetare geologică de 
eătre fiecare unitate în parte;

$ să se realizeze integral lucrările miniere de des
chidere și pregătire conform preliminarelor anuale de pro
ducție ;

® asigurarea și în continuare a protecției zăcămintului 
care să conducă Ia posibilitatea extragerii integrale a re
zervelor deschise și pregătite.
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Will SISTEM III SALARIZARE 
— pulernii: liant 

al energiei constrnctnrilw
Consiliul de Miniștri a apro

bat printr-o hotărîrc recentă 
generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor, cu înce
pere de la 1 februarie 1970, in 
toate unitățile din ramura con- 
slrucții-inonlaj, dovedind prin 
aceasta, o dată mai mult, grija 
permanentă pe care partidul 
și statul nostru o are pentru 
îmbunătățirea continuă a nive
lului de trai — concomitent cu 
a tuturor oamenilor muncii din 
țară — și al constructorilor.

Potrivit prevederilor hotărî- 
rii, salariile muncitorilor, in
ginerilor, economiștilor, tehni
cienilor și funcționarilor din 
ramura conslrucții-montaj se 
majorează in medie cu 8,9 la 
sută. împreună cu majorarea 
salariilor mici, efectuată in 
anu) 1967 se asigură astfel pe 
ansamblu o creștere medic de 
13 la sută. De aceste majorări 
beneficiază un număr de apro
ximativ 550 000 de salariați 
care lucrează pe șantierele pa
triei, din care cca. 1 700 i.și 
desfășoară activitatea pe Șan
tierul din Valea Jiului al 
T.C.M.M.

Ținind seama de marea va
rietate a muncii In construc
ții. o dată cu aplicarea noului 
sistem do salarizare se introduc 
forme mai elastice și în ace
lași timp mai stimulative, de 
retribuire a muncii, menite să 
asigure o cointeresare directă a 
tuturor lucrătorilor la executa
rea în termen și de bună ca
litate a lucrărilor de construc
ții și montaj. Astfel, ca formă 
nouă de salarizare se aplică 
acordul global pe bază de con- 
tract-angajament încheiat pe 
obiect, părți de obiect sau de lu
crări, între șeful formației de 
muncitori și conducerea șantie
rului, in care se prevăd obli
gațiile și răspunderile recipro
ce. Repartizarea sumei cuveni
te pentru executarea lucrări
lor in acord global intre 
membrii formației se face în 
raport cu gradul de calificare 
al muncitorilor, deci cu sala
riul tarifar de încadrare, cit 
și cu timpul efectiv lucrat de 
fiecare muncitor | din brigadă.

La acordarea  ̂salariilor indi
viduale. șeful echipei sau bri
găzii va ține seama de contri
buția efectivă, de hărnicia fie
cărui membru al acesteia la 
realizarea lucrării.

Considerăm că în condițiile 
Șantierului nostru, care are 
punctele de lucru răspîndite de 
la un capăt la altul al Văii 
Jiului, aplicarea acordului glo
bal prin sistemul contract-an- 
gajament se va repercuta cu 
influențe deosebit de pozitive

atit asupra cișligului real al 
muncitorilor, cit și asupra acti
vității de producție Aceasta, 
deoarece sistemul acordului 
global presupune formarea unor 
brigăzi complexe, alcătuite din 
echipe de diferite meserii : dul
gheri, fierari-bctonișli, zidari, 
etc,, brigăzi care vor fi capa
bile să execute obiecte înlrrgi, 
sau anumite părți stabilit/- din- 
ir-o lucrare.

La personalul tchnic-iidmjnis- 
trativ plata salariilor tarifare 
este direct legată de predan-a 
la termen a lucrărilor sau a 
capacităților prevăzute in plan, 
în condițiile respectării norme
lor de calitate și a realizării in
tegrale a volumului lucrărilor 
de conslrucții-montaj.

In vederea stimulării salaria- 
ților din ramura conslrucții- 
montaj pentru creșterea eficien
ței economico a activității lor. 
aceștia beneficiază do premii 
(gratificațîi) Ia sfîrșilul anului. 
De asemenea, pentru scurtarea 
duratei do execuție a obiecti
velor de investiții și predarea 
acestora înainte de termenul 
planificat, Hotârîrea Consiliu
lui de Miniștri prevede drep
tul ca salariații care au avut 
o contribuție directă la obți
nerea acestor realizări să bene
ficieze, in afara celorlalte pre
mii, și de recompense a căror 
mărime este în funcție de efi
ciența economică obținută, ca 
urmare a predării mai devre
me a lucrărilor de investiții.

Ca în toate celelalte ramuri 
unde s-a introdus noul sistem 
de salarizare, și lucrătorii din 
sectorul construcții-montaj be
neficiază de sporul pentru ve
chime neîntreruptă in aceeași 
unitate. Se menține, de aseme
nea. indemnizația de șantier 
pentru nelocalnici, sporul pen
tru condiții deosebite de mun
că și alte avantaje.

Aplicarea de la 1 februarie 
a. jr. a noului sistem de sa
larizare la Șantierul Valea Jiu
lui al T.C.M.M.. va constitui 
un motiv în plus de punere în 
valoare a unor importante re
zerve de energie ale întregu
lui nostru colectiv, constituind 
în același timp un puternic 
imbold în muncă pe traiectoria 
întrecerii socialiste ce se des
fășoară pentru înfăptuirea pre
vederilor de plan ale ultimului 
an al acestui cincinal, bază de 
plecare pentru ducerea cu suc
ces Ia bun sfîrșit a sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

Ing. Teodor NI CIUTA, 
inginer șef adjunct 

al Șantierului Valea Jiului 
al T.C.M.M.

Combină 
de săpat galerii 
la mina Lupeni

La mina Lupcnr a sosii in 
primele zile ale Rif 1970 o nouă 
combini. La conducerea minei 
am aflat citeva amănunte in
teresante in legătură cu 
sosirea acestui modern utilaj, 
pregătirile ee se fac în vede
rea introducerii lui in subte
ran, principalele caracteristic» 
telinico-funcționate ale utilaju
lui și fotoasefe imediate pe care 
scontează să le fragă exploa
tarea prin utilizarea 1 combinei.

Este vorba de o combină dc 
înaintări de tipul I PY (PK-7), 
sosită în cadrul programului de 
continuare a dotării eu utilaje a 
exploatării in scopul mecanizării 
complexe a operațiilor de să
pare a galeriilor, de creștere a 
randamentului și a vitezelor de 
înaintare la aceste lucrări mi
niere. al ușurării efortului fi
zic. Despre pregătirile ce se 
fac la mină in vederea intro
ducerii combinei în subteran, 
scopul urmărit și rezultatele 
pe care se scontează să se ob
țină, tovarășul ing. Vasile Ci- 
riperu, directorul exploatării 
ne-a destăinuit următoarele: 
„Noua combină de înaintări de 
tipul PK-7 îmbunătățit a adus 
cu- sine în colectivul nostru un 
plus dc optimism în privința 
posibilităților de realizare a 
programului de pregătire a u- 
nor noi capacități de produc
ție în subteran, in vederea în
deplinirii sarcinilor ce nc revin 
în acest ultim an at cincinalu
lui la extracția cărbunelui. 
Combina aceasta o vom intro
duce la 5 februarie în lucră
rile de pregătire in cărbune 
din panourile IV felia I-a de 
pe stratul 5, blocul IV din raio
nul I al zonei a Ii-a. Toate 
lucrările ce se vor efectua în 
acest bloc însumează la un loc 
cca. 1 -100 metri. Ne propunem 
să încredințăm acest prețios 
utilaj unei brigăzi, unică pe 
mină ca alcătuire și coordona
re a activității ei. Acestei bri
găzi ii vom face un instructaj 
temeinic, prin școala de cali
ficare, timp de 2 săptămini. în- 
cepîndu-se cu cunoașterea uti
lajului, apoi continuîndu-se cu 
participarea minerilor din bri
gadă la montajul combinei și 
încercările de probă dc Ia su
prafață, Ia transportul pieselor 
în subteran, asamblarea ci a- 
colo, și în sfîrșit, punerea in 
funcțiune a combinei la viito
rul front de lucru. Brigada va 
fi coordonată la nivelul con
ducerii minei, prin serviciul 
tehnologic și specialiști din or
ganele funcționale ale exploată
rii, iar organizarea aprovizio
nării locului de muncă eu eele 
necesare va cădea in sarcina 
conducerii zonei și raionului. 
Sperăm să asigurăm o organi
zare bună din toate punctele 
de vedere. Momentan se lu-

crvază la elaborarea instrucțiu
nilor ttf fo-losirc a combinei și 
Ia o plawoRramă de terni a 
brigăzii.

De prin 25 ianuarie, după 
efectuarea încercărilor de pro
ba. u>m începe transportul u- 
lifajului de la suprafață in sub
teran, tirmnul apoi montarea 
lui la frontul do lucru. Pe ce 
rezultai/» scontăm? Inițial, fi- 
rerir. nu m așteptăm la rea
lizări spectaculoase. Intențio
năm insă să realizăm in medie 
300 ml avansare pe lună și, 
pe măsură ce minerii cadrele 
tehnico de coordonare a lucră
rii cu combina vor ciștiga ex
periența necesară, să batem 
recordul pe bazin la înaintă
rile în cărbune. O dată cu 
creșterea substanțială a produc
tivității muncii și a vitezei de 
înaintare. \om putea reduce cel 
puțin 3 brigăzi de la pregă
tiri, îmbunătățind astfel folo
sirea forței dc muncă. Un lu
cru îl putem spune cu certi
tudine : utilizarea combinei ne 
conferă mari posibilități de e- 
xecutare a lucrărilor de pre
gătire a noilor abataje, de îm
bunătățire a indicatorilor Ia să
parea galeriilor în cărbune".

Intr-adevăr, aceste posibili
tăți le confirmă si caracteristi
cile tehnico-fuuctronale ale u- 
lilajului Desnrc acestea Iov. 
ing. Titus Costache șeful sec
torului general al minei, ne-a 
spus: „Cu tipul acesta de com
bină. 4 Pv, se efectuează com
plet mecanizat toate operațiile 
din frontul unei galerii în să
pare : tăierea, încărcarea, e- 
vactiarea de la ort a materia
lului excavat. Ea are o viteză 
de înaintare de pînă la 5 
ml/oră Ia o secțiune de 6,5 mp, 
iar la manevrare se deplasea
ză. pe șenile, cu o viteză de 
1 m/minnt. Poate funcționa pe 
înclinări între 19—15 grade, a- 
vînd înălțimea de tăiere de 
1,5—2,85 m, lățimea 2,6—3.3 m 
iar suprafața de tăiere de Ia 4 
la 8,2 mp. Tăierea se reali
zează prin intermediul unui or
gan tăietor cu coroană dc de- 
pilare plasat în partea fron
tală a utilajului, iar încărca
rea materialului excavat se face 
prin două brațe ce-1 deversea
ză pe un transportor cu racle
le, propriu al combinei. Acest 
transportor, la rîndul Iui. de
versează materialul pe o bandă 
reversibilă sub care pot intra 
4—5 vagonete. Puterea totală a 
combinei este de 63.5 kW, iar 
comenzile sînt în fatalitate hi
draulice.

Aș vrea să mai adaug că 
utilajul este prevăzut cu un 
sistem de cantate a prafului 
rezultat prin tăiere, atit uscată 
eît si pe cale umedă".

In concluzie, un utilaj de 
înaltă tehnicitate eare cu sigu
ranță va aduce reale foloase 
minei Lupeni.

i. hAlan
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Curs cu
de

I
Luni | 19 ianuarie, la 

S.C.S.M. Petroșani s-a deschis 
un curs ; cu personalul ingi
neresc din cadrul serviciilor 
de aeraj'și protecție a mun
cii ale minelor din bazin. 
Cursul este organizat în cola
borare cu Centrala cărbune
lui, la jndicația primită de 
Consiliul de administrație al 
C.C.P. în acest sens din par
tea Ministerului Minelor, el 
avînd ca scop reîmprospăta
rea cunoștințelor cadrelor in
ginerești miniere, răspunză
toare de coordonarea activi
tății serviciilor de aeraj, în

personalul ingineresc din serviciile 
aeraj și protecție a muncii

domeniul aerajului minier 
general, combaterii acumulă
rilor de metan și a prafului 
exploziv de cărbune, preve
nirii îmbolnăvirilor dc sili
coză ele.

La curs participă, cu scoa
tere din producție, un nu
măr dc 22 ingineri mineri, 
eșalonați în două serii de ci
te 11 cursanți. Programul 
cursului se desfășoară pe 
baza unei tematici stabilite 
de S.C.S.M., prevăzîndu-se a 
se preda 8 teme : „Distribu
ția aerului în subteran"; „Ve
rificarea și controlul aeraju

lui'1; „Organizarea laborato
rului de prăfuire"; „Erup
țiile de gaze și material mă
runt"; „Aerajul locurilor de 
muncă in fund de sac“; „Ae
rajul în cazul focurilor": 
„Construcții de aeraj** și 
„Proiectarea aerajului gene
ral".

Temele sînt predate de in
gineri ai S.C.S.M. cu vechime 
dc 10—15 ani în activitatea 
de cercetare și de laborator 
în domeniile: aeraj, metan, 
degazabe, focuri subterane, 
îmbolnăviri profesionale spe

cifice mineritului etc. După 
expunerea fiecărei teme, se 
poartă discuții, cursanții pu- 
nî.nd întrebări pentru a-și 
clarifica anumite probleme 
specifice întâlnite în activita
tea lor practică de zi cu zi 
dc coordonare a serviciilor de 
aeraj și protecție a muncii 
dc la minele Văii Jiului, iar 
pentru cristalizarea și conso
lidarea cunoștințelor dobîn- 
dite la curs, pe marginea 
temelor expuse vor fi făcute 
demonstrații practice explica
tive în laboratoarele S.C.S.M.
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• Nu ridică producția atîtea 
probleme cite ridică... ambalajul

Cine și-ar putea închipui 
una ce asta: iaurtul să pro
voace dureri de cap ?! De 
neinehipruit așa ceea. Și to
tuși alimentul acesta răco
ritor și hrănitor, recomandat 
ca produs dietetic, pe care 
in fiecare dimineață la ma
gazinele și raioanele de des
facere a produselor lactate 
d. caută mii de cumpărători 
din Localitățile municipiului, 
a devenit producătorul unor 
înde lungi și chinuitoare du
reri de cap. Nu pentru cei' 
care-l consumă, ci pentru cei 
care-l fabrică.

Ați ghicit. Fenomenul se 
petrece la Fabrica de pro
duse lactate Liveieai. Cind?

Cum ? Desigur nu vă închi
puiți că din cauza procesu
lui tehnologic; acesta e cit 
>e poate de simplu, de ino
fensiv și mai ales deosebit 
de igienic. Atunci de unde 
dureri de cap ? — veți zice 
nedumiriți. Stați puțin să se 
termine fabricarea unei noi 
șarje de iaurt și veți vedea. 
S-a terminat ? Da ? EL din 
acest moment cei de la fa
brică simt că le pleznește 
capul de ' probleme. Iaurtul 
trebuie ambalat pentru a fi 
livrat comerțului. Se cer zil
nic mii de borcane. Dar, nu
mărul de. borcane de care 
dispune fabrica nu satisface 
nici pe departe necesarul

prevăzut în comenzi. De luni 
și luni de zile l.R.V.A. nu 
se învrednicește să readucă 
în circuit borcanele (se ac
ționează anemic pentru recu
perarea lor de la populație) 
de iaurt vindute o dată cu 
produsul. Din această cauză, 
fabrica, a fost pusă în impo
sibilitatea de a realiza pla
nul, de a onora integral co
menzile la iaurt in anul 
1969. In loc de 69 000 kg 
iaurt la borcane de 200 gr 
cit s-a prevăzut in planul 
de desfacere, s-a realizat nu
mai 1 116 kg. iar la iaurt 
in borcane de 500 gr, din 
cantitatea planificată de 
574 600 leg, s-a realizat 
139 000 kg, adică doar 24 la 
sută.

Situația aceasta anormală, 
păgubitoare pentru fabricii,

• La „steaua"
...e-o cale atit de lungă. 

Parafrazînd din stihurile lui 
Eminescu, ajungem la nădu
ful care-i mistuie pe munci
torii din noul atelier electro-

se repetă și-n noul an. In 
primele zece zile din ianua
rie, din cantitatea de iaurt, 
solicitată în comenzile O^.E. 
alimentara, de 15 466 kg, fa
brica a onorat mai puțin 
de jumătate — 7 359 kg. Și 
aceasta in timp ce cererile 
de iaurt in comerțul alimen
tar cresc continuu.

Oare tovarășii de la 
lJi.V.A. chiar nu-și dau sca
ma că s-a umplut paharul 
cu această deficiență a lor ? 
In interesul fabricii, al satis
facerii cerințelor de aprovi
zionare ale populației reco
mandăm un sfat celor de la 
I.R.VJÎ.: încetați joaca de-a 
uite-l, nu e borcanul.' Cu 
miinile în sin nu trebuie să 
stea nici conducerea fabricii.

I. B.

care a răsărit...
mecanic al minei Uricani. 
Căci, și pentru ei a răsărit, 
o dată cu înălțarea halei a- 
telierului, o „stea“ a speran
țelor in o ușurare a condi

țiilor de muncă: podul ru
lant de 3,2 tone.

Ca la o stea a destinului 
au privit, luni și luni de-a 
rîndul, la macaraua portal 
ce-și întinde brațele tăgă
duitoare pe deasupra capete
lor lor sub bolta înaltă și 
luminoasă a atelierului. Dar 
pină la „steaua" care-a răsă
rit e-o cale atit de lungă... 
De ce ? Veți vedea in cele 
ce urmează. Atelierul a fost 
dat în folosință și a început 
lucrul în el încă din vara 
trecută. De pe podul său ru
lant însă nici pină azi nu au 
fost-deranjați păianjenii... Stă 
încremenit. In primul rînd 
pentru că a avut deficiențe 
constructoare: dimensiunile
rolelor căruciorului de rula
re a macaralei nu au cores
puns ecarlamentului de pe 
grinda de rulare. Vreo 4 
luni au durat demersurile, tra
tativele, tirguielile, schimbu
rile de scrisori și de tele
grame intre beneficiar (C.C.P.) 
și furnizor (Uzina „Unio" 
Satu Mare) pină a fost re
mediată defecțiunea.

Dar nici după aceasta po
dul rulam nu a putut fi dat

in folosință. Lipsește autori
zația de punere in funcțiune. 
Constructorul (T.C.M.M.) a 
întirziat in întocmirea do
cumentației. In decembrie, 
cind montajul utilajului se 
terminase, trebuiau urgenta
te analizele de materiale, 
probele de rezistență (bene
ficiarul, C.C.P., ii atrăsese 
atenția constructorului in a- 
eest sens, printr-o scrisoare 
datată 6 decembrie) în vede
rea obținerii autorizației de. 
funcționare. Cită apă va mai 
curge pe Jiu pină atunci ?

Cert este că, deocamdată, 
muncitorii atelierului conti
nuă să privească cu jind la 
„steaua" speranței răsărite 
pe bolta atelierului. Cu jind, 
pentru cu zi de zi, sosesc 
din mină mașini și utilaje 
pe care cu multă trudă și 
riscuri de accidente le dau 
jos din vugoneți sau de pe

• • * ® • o

cărucioare, iar după repara
ție le reincarcă din nou, cu 
altă trudă. Pentru a eviden
ția efortul fizic cheltuit in 
lipsa podului rulant, sînt de- 
ajuns următoarele exemple : 
din subteran, sosesc frecvent 
la atelier stații de acționare 
pentru transportoare T.R. cu 
greutate de ordinul a sute 
de kilograme, pentru a că
ror manipulare sînt necesari 
5—6 oameni; la strungul din 
atelier de 630/2 000 se exe
cută frecvent piese mari a 
căror greutate ajunge pină 
la 200 kg (pot fi strunjite 
și mai grele).

Cit de utilii ar fi macaraua 
portal, nu mai incație dis
cuție. Se aude, tocarășt de 
la T.C.M.M. ? Dacă, se aude, 
urgentați documentația și ob
ținerea autorizației de punere 
in funcțiune !

B. ».

IX VIZOR
*

C 
A 
D 
R
A
N

E 
C 
O
N 
O 
M
I
C



MIERCURI 21 IANUARIE 1«7» Steagu/ roșu 3

Turneu 
cu riscuri

Doi pctrjleni. buni amici, 
s-au sfătuit să facă un tur
neu priD țară cu trenul. Și-au 
întocmit itincrariul. s-au ur
cat in tren și au pornit la 
drum. Au mers cum au pu
tut : în vagoane, pe scări, pe 
tampoane, pentru a nu da 
ochii cu controlorii. Dar și 
controlorii ăștia ! Se iau de 
toată lumea. S-au luat și de 
călătorii petrileni Nicolae 
Costinaș și Tiberiu Maczanga. 
Chițibușari controlori ! Le-au 
cerut tocmai ce n-aveau : bi
lete de călătorie pe tren. 
Drept urmare, instanța jude
cătorească le-a dat celor doi 
voiajori tocmai ce nu-și do
reau : cite 20 de zile inchi- 

S soare contravențională. Au
timp să-și depene amintirile 

|| din turneu. O vor comenta, 
, mai ales, pe aceea cu... con

trolorii de bilete.

Nervi
Eugen Gyorfi din Vulcan a 

ajuns la neînțelegeri cu so
fia S-au despărțit. Au tre
buit să-și împartă bunurile 

' din locuință. Eugen n-a fost 
mulțumit A venit la fosta-i 
nevastă să-i mai ia ceva lu
cruri. S-au incăierat. El a 
bătut-o zdravăn. Apoi s-a e- 
nervat pe televizor. L-a luat 
și a dat cu el de podea. Să 
nu mai vadă pe nimeni. Nici 
el, dar nici ea. La comisia 
de judecată se priveau ca la 
televizor. Fiecare \ edea ima
ginea ștearsă a celuilalt. Apoi 
nu s-au mai văzut-, bine de 
loc. Nici acum. Urmarea ner
vilor.-

Pe-același 
drum...

și șoarecele, după ce s-a 
îmbătat, i-a pus gînd rău 
pisicii Așa a făcut, în noap
tea de 7/8 ianuarie a. c., și 
Ion Toldcanu din Lupeni. 
Deși a mers pe mai multe 
cărări, a ajuns totuși în fața 
apartamentului Valeriei A- 
vădanel Aceasta nu i-a des
chis. Ion a forțat ușa și a 
intrat După violarea locuin
ței, Ion a încercat și viola
rea proprietăresei. A fost mai 
greu. Mai ușor a fost să a- 
jungă la organele de miliție. 
Pe o singură cărare. De aici 
tot pe una.. singură a fost 
trimis. Mai ales că Ion Tol- 
deanu cunoaște drumul— de 
altădat7..

Răzbunarea 
fiului

Venit pe neașteptate în vi
zită la mama sa, barmana E- 
lena Tontea de la bufetul 
„Oltul” din Petroșani, Gheor- 
ghe Lungu a fost primit cu 
răceală. Mai mult: mama 
n-a vrut să-și servească fiul 
cu băutură. Atunci Gigei s-a 
supărat foc. A luat o halbă 
și a proiectat-o in raftul cu 
sticle pline de la bar. de 
care s-au ales... țăndările. 
Mama nu i-a dat fiului să 
bea cînd e marc, dar nici 
cînd era mic nu i-a dat lec
ții de comportare. Primește 
acum de unde n-ar fi trebuit.

„Muncă
ușoară"

Arc nevastă și copii. Este 
pensionar cu drept de mun
că. Dar nu-i place să mun
cească cinstit. Face afaceri 
ieftine și ce ciștigă dă pe 
băutură. Soției și copiilor nu 
le dă bani, le dă— bătaie. 
Este ușor de găsit prin piață, 
prin cîrciumi. In piață con
tractează diverse produse, pe 
..barbă", cu oameni creduli, 
le dă cite o chitanță cu a- 
dresă falsă și pleacă să se 
cinstească, gindindu-se ce om 
descurcăreț este. Multe piese 
are la cartea de vizită Con
stantin lovănescu. A trecut și 
pe la comisia de judecată a 
Consiliului popular orășenesc 
Vulcan. Dar tot așa a rămas. 
Tot așa lucrează. Ușor.

G. DINU
1. DL RECI

Materialul viitorului
in ipostazele 
sale actuale

♦ Urmare din pag I

ghea și de n lua In „primire1' produsul finit. Intrlnd In bală 
ai mai degrabă senzația pătrunderii Intr-un muzeu. Zgomo
tul mașinilor este aproape imperceptibil și la începui ești 
tentat să crezi că aici nici nu se află oameni. Dc abia In
tr-un lirziu observi că fiecare mașină este însoțită dc un 
om. Aceștia sînt însă atît de cufundați In preocupările lor 
Incit cu greu percep mișcările din jur. Maistrul dc schimb 
Nicolae Voj ne spunea că toate cadrele au fost selecționat» 
cu multă grijă și numai coi cnrc s-au dovedit într-ndevăr 
capabili au fost puși să deservească aceste mașini ultramo
derne. Operatorii — a mai adăugat el — sînt absolvenți ai 
școlii profesionale, iar mulți frecventează liceul seral.

Din îngemănarea iscusinței omului cu perfecțiunea ma
șinii se nasc adevărate recorduri dc productivitate. O ma
șină dc injecție bine îngrijită și exploatată rațional produce 
într-un schimb circa 400 de navete. Inmulțindu-lc cu 24 — 
numărul de faguri de care dispune fiecare — rezultă că 
navetele realizate în opt ore au o capacitate dc depozitare 
do 10 000 silele. Intr-un an se ajunge la uriașa cifră de 9 mi
lioane bucăți. Și, repetăm, asta doar la o singură mașină .

Prin darea In folosință a noii halo, capacitatea de pro
ducție a sporit de la 1 800 tone anual la 3 600 tone. Ingine
rul loan Socaciu, șeful secției, a făcut însă precizarea că 
actualul ei stadiu de dezvoltare constituie doar o etapă in
termediară în cadrul unui proces de amplificare mult mai 
puternic. In viitorul cincinal, la fabrica din Orăștic se vor 
prelucra anual 9 000 tone de mase plastice, îmbogățindu-sc 
substanțial nomenclatorul de produse și caracteristicile lor 
tehnico-funcționale și estetice. Această cifră o recomandă 
ca un pilon de bază a industriei viitorului.

Ieri, mercurul termometrelor la Petroșani, a indicat 
valori cuprinse între minus 9 grade și minus 3 grade, iar 
la Paring intre minus 14 grade și minus 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE:
Vremea se menține închisă Temperatura aerului in 

ușoară scădere. Se vor semnala precipitații slabe sub formă 
de ninsoare. Grosimea stratului de zăpadă la Paring 
— 17 cm.

SECVENȚE CULTURALE
1’ E E C II A N E

• CORABIA NEBUNII OR, 
o producție a studiourilor ame
ricano In regia lui Stanley Kra
mer. Călătorii dc pc un v,<s de 
pasageri constituie o lume, o 
lume la scară redusă, alo că
rei simpatii, antipatii și neîn
țelegeri se consumă în acest u- 
nivers închis. Intimitatea coti
diană determinată dc viața în 
comun — întîlnirilc dc la masă, 
dc pe punte sau în salonul va
porului — aduc față in față 
oameni cu concepții diferite o- 
bligindu-i să se confrunte sau 
să se apropie. Regimul pasa
gerilor este discriminatoriu', 
conflictele care izbucnesc pre- 
figurînd evenimentele ce aveau 
să sc dezvăluie peste cițiva ani 
(acțiunea filmului sc petrece în 
anul 1933). Multe din ideile 
reacționare care vor dec lanșa 
al doilea război mondial sînt 
aici în germeni. Cțrmis-voiajo- 
rul Ldventhal și piticul coco
șat ' 
mea dc pc vas ca un spectacol 
pe care-1 comentează cu luci
ditate și detașare. Evreul bo
nom observă surîzător lucru
rile, căutînd să-și păstreze se
ninătatea și înțelepciunea, ilu- 
zionindu-se cu teorii umanitare

Lee Glocken, privesc lu*

în legătură cu nazismul, în 
timp ce piticul, inteligent .și 
cinic, este un fel do raisonneur 
shakespearian. I„i o escală sînt 
îmbarcați numeroși lucrători de 
pe plantațiile do zahăr din Cu
ba și, împreună cu ei, o fe
meie de 42 do ani, expulzată 
pentru activitatea ci politică în 
favoarea șomerilor. Intre ea și 
medicul vasului, Schuman — 
cel mai Interesant personaj al 
filmului, căruia coi din jur ii 
provoacă numai amărăciune — 
se declanșează o iubire scurtă, 
fără patetismul fals al decla
rațiilor. Stanley Kramer este re
gizorul alo eărui filme conțin 
un permanent mesaj progresist 
(să nc gîndim la „Procesul 
maimuțelor* și „Procesul de la 
Niirenberg"). Filmul prilejuieș
te o Intîlnire cu actorii Vivien 
Leigh, Simone Signoret. Oskar 
Werner, Lee Marvin, Michel 
Dunn, Heinz Ruhman

Rulează la cinematograful „7 
Noiembrie” intre 22—25 ianua
rie. _
• FELDMAREȘALA, film 

italo-franccz. Este prezentat în 
reluare la cinematograful „Re
publica"

I
-25

între 22—25 ianuarie.

<’ A R Ț
Joseph Conrad, NOSTROMO, 

E.L.U. Prozator englez (1857— 
1924), căpitan dc marină Con
rad și-a cîștigat celebritatea 
prin cărți de aventură inspi
rate din călătoriile sale. Sim
patia lui se îndreaptă spre ca
ractere puternic reliefate.

Colette, romanele I-IOINARA 
și Dl O, colecția Meridiane. In 
literatura franceză din primele 
decenii ale acestui secol, Co
lette a adus prin romanele sale 
frumusețea vieții, a unei vieți 
de farmec, analizată lucid și 
trăită cu fervoare.

Adrian 
MODERNISM.
TE, colecția Eseuri. O analiză 
sistematică a trei idei litera
re cheie, scrutate în sensurile 
lor inițiale. fără clarificarea 
cărora înțelegerea literaturii și 
a spiritului literar modern în- 
timpină dificultăți serioase.

Al I’iru. CEARTA, roman, 
E.P.L. Critic și istoric literar 
prob și sever, Alexandru Piru, 
ne apare intr-o nouă postură, 
aceea de romancier, observator 
și analist al comportamentului 
uman.

Marino, MODERN, 
MODERN ITA-

Opereta
nu mai are

adepți ?
Prin 1936 un grup rle tineri 

amatori din Lonea se încu
metau, pentru prima dată In 
Valeo Jiului, să monteze cu
noscuta și melodioasa opere
ta a lui Ciprian Porumbcscu 
„Crai nou". Pentru timpurile 
acelea întreprinderea lor a 
con',Uluit un gest de temera
ră îndrăzneală. De unde să 
primească bani pentru costu
me și decoruri, cum să încro
pească o orchestră potrivită 
și mai ales cum să ciștige bu
năvoința publicului care nici 
la spectacolele de revistă nu 
se prea îngrămădea, dar mi
le la operetă ? I’înă la ut mă 
însă, dificultățile au lost de
pășite, iar publicul din Valea 
Jiului și chiar din multe lo
calități ale județului nostru, 
a răsplătit strădania meri
tuoasă a lonenflor cu ropote 
de aplauze, lapl care a cons
tituit pentru ei un binemeri
tat îndemn dc a persevera. 
Mai lirziu, alfi entuziaști au 
continuat jirul început de „di
letanta" din lorica lăcind o 
bună propagandă muzicii de 
opereta și chiar de operă.

Două decenii mai lirziu, tra
diția de a realiza spectacole 
muzicale dc către amatori a 
iosl reluată dc mai multi me
lomani din Petroșani. Primul 
spectacol a Iosl realizat tot 
cu populara operetă „C 
nou". Evident, condițiile 
realizare au iosl 
perioare. 
încerca puterile 
fiune mai 
mare 
rit
Uzat apoi o reușită transpu
nere scenică a operei

,Crai 
• de 

su- 
a-și 
ac- 
mai

mult
Ambițioși de 

Intr-o 
dllicilă, de 

anvergură, amulo- 
pelioșăneiu au rea-

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în orașul Oltenița

< (Urmare din pag. I)

recomandai să se studieze po
sibilii alea folosirii pentru ■ ons- 
trucțli și reparații și a altor 
porturi tip pc Dunăre, < a. de 

Cernavodă, HlrșOva, Că-

Reluarea, pc o treapld supe
rioara, a tradițiilor transportu
lui pe apă, amenajarea și mo
dernizarea rapida a capacități
lor porluare, constructive și de 
Inholincre vor contribui la 
sporirea eficienței economiei 
naționale, avind totodată o In- 
riurire pozitivă în viața socială 
o lor.iliialilor riverane.

Vizita de lucru in orașul 
Oltcnila a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu- 
r.ilori de partid și de stal, ilus
trare n practicii consecvente dc

Cllnooșlcre la (ața locului a 
real! l-i Iilor, caracteristică stilu
lui de muncă al secretarului 
general al partidului, a prilejuit 
o analiză multilaterală o pro
blemelor ridicate dc dezvol
tarea JocalităUlor-porluri. A 
fost ielevată necesitatea pentru 
viata soelal-ecdnomică a patriei 
cn salba de orașe de pe molul 
Dnn-iril șl rfurlle nuvI'i-i’ulG 
sâ fie integrate pe măsura în
tregii capacități potential-, 
circuitul creației de bunuri

Oltenița, oraș in plină dez
voltare, a făcut 
Ni- nine Ceausescu, 
oaspeți, o primire călduioar-ă, 
pe măsura sentimentelor de 
fierbinte dragoste pe care lo- 
milorii el o nutresc față de or
ganizatorul vieții lor noi, Parti
dul Comunist Român.

in

tovarășului
celorlalți

SPORT
Dl 48 DE ORE

MIERCURI 21 IANUARIE
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Studioul pionierilor.
18.30 Totul cintă (II). „In

strumente populare" 
(buhaiul, toba, duba, 
vuva și buciumul).

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Emisiune de versuri.

Poezii dedicate lui V. I. 
Lenin. Recită actorii : 
Tatiana Ekel, George 
Oancea, Bogdan Anto
nescu, Val Plătăreanu, 
Traian Stănescu.

19.30 Ancheta TV. Ce în
seamnă să fii contem
poran ?

20,05 Tele-cinemateca. Nibe- 
lungii (partea a II-a). 
„Răzbunarea Kriemhil- 
dej".

21,40 Varietăți pc peliculă. 
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al tele

viziunii.
23,00 închiderea emisiunii.

,Tra- 
vfala" de Verdi. Pentru a da 
un mai mare prestigiu spec
tacolului a fost invitată o 
cunoscută solistă a Operei 
române din Cluj, care s-a de
clarat mulfumitd de monta
rea și de glasurile calde ale 
partenerilor săi pelroșăneni. 

Bucurindu-se de aprecieri 
din partea publicului și chiar 
a cronicarilor muzicali, ini
țiativa iubitorilor de muzică 
din Petroșani, s-a stins, pa
radoxal, inexplicabil de repe
de. Părerea noastră este că 
ea poate și trebuie să fie re
luată. cu atît mui mult cu 
cil scena Casei de cultură 
găzduiește mai mult turneele 
unor trupe din alte părți ale 
tării, neliind prea solicitată 
pentru spectacole de ama
tori. Ce mai lipsește să asis
tăm la evolufia artiștilor li
rici pelroșăneni? Inițiativa 
și sprijinul, care trebuie să 
vină atît din partea Comite
tului municipal pentru cultu
ră și artă, cit și a Casei de 
aultură și a Scolii populare 
de muzică. Nu ne îndoim câ 
soliști se vor găsi, o orches
tră ad-hoc se poale înfiripa 
au forțele existente, iar un 
regizor poate li, la nevoie, 
invitat de la o institute mu
zicală de prestigiu.

Așadar, pe cînd o micro
stag iune muzicală, cu lor le 
locale, în Petroșani ?

C. VALEANU

BELO HORIZONTE 20 (A- 
gerpres). — Echipa de fotbal a 
României se află de ‘18 de ore 
la Belo Horizonte, orașul brazi
lian care va găzdui la 22 și 25 
ianuarie jocurile fotbaliștilor 
români cu echipele Cruzeiros 
și, respectiv, Atletico. Echipa 
României este cantonată la ho
tel ..Normandie'. In centrul a- 
tenției ziariștilor din localitate 
s-au situat în ultimele două zi
le antrenorul Angelo Niculescu, 
jucătorii Dobrin, Dumitrache, 
Răducanu și căpitanul echipei 
— Lucescu. Ziariștii brazilieni au 
publicat numeroase reportaje și 
date ale-jucătorilor români. 
Intr-un interviu acordat presei 
internaționale, prof. Angelo 
Niculescu, antrenorul echipei, a

spus printre altele: „Grupa a 
3-a este fără îndoială cca mai 
dificilă Vom juca treF meciuri 
grele împotriva Angliei, Ceho
slovaciei și Braziliei. Aș dori 
ca echipa noastră să confirme 
dreptul de a juca în turneul 
fina) printr-o comportare re
marcabilă. Consider că cel mai 
dificil adversar al nostru ■■ ste 
formația Cehoslovaciei. Com- 
ponenții acestei echipe practică 
un joc tehnic și au o condiție 
fizică inepuizabilă. Noi ne vom 
pregăti temeinic și cred că, me
ciurile de verificare pe are 
le vom susține în Brazilia ne 
vor ajuta foarte mult pentru a 
obține o formă corespunzătoa
re".

PRONOSTICUL NOSTRU 
la concursul Pronosport 

nr. 4 din 25 ianuarie 1970
1.
2.
3.

Bologna 
Cagliari 
Lanerossi 

4. Milan
Napoli 
Roma 
Sampdoria 
Torino 
Atalanta 
Catania

11. Livorno
12. Pisa
13. Reggiana

5.
G.
7.
8.
9.

10.

— .Juventus
— Brescia
— Palermo
— Lazio
— Bari
— Verona
— Fiorentina
— Internazionale 
'— Mantova
— Reggina
— Foggia
— Genoa
— Catanzaro

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Corabia nebunilor, se
riile I și II (22—25 ianuarie); 
Republica : Fcldmareșala (22 
—25 ianuarie); Pe urmele 
șoimului (21—23 ianuarie); 
LONE A — 7 Noiembrie : Je- 
nia, Jenicika și Katiușa (22 
—24 ianuarie); Minerul: 
Străin în casă (22—25 ianua
rie); ANINOASA : Noaptea e 
făcută pentru a visa (22—25 
ianuarie); VULCAN : Sher- 
loch Holmes (22—25 ianua
rie); LUPENI - Cultural : 
Omul, orgoliul, vendetta (22 
—25 ianuarie); Muncitoresc : 
Comisarul X și banda Trei 
cîini verzi (23—24 ianuarie); 
PAROȘEN1 : Un nabab ma
ghiar (23—24 ianuarie); U- 
RICANI : Să trăim pină luni.

ANUARIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități; 
9,30 Odă limbii române; 10,05 
Trandafir de la Moldova — 
muzică populară; 10,30 Peliculă 
sonoră — muzică ușoară; 11,15 
Din țările socialiste; 12,00 Re
cital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,22 In excursie cu mu
zica ușoară; 13,45 Muzică popu
lară; 14.00 Caleidoscop muzi
cal; 14,40 Radio-publicitate; 
14,50 Cintă Rodica Bujor; 15.00

— Mai avem puțin și ajun
gem Ia cabană...

PRGRAMUL II :
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6,00 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 7.10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 0,10 Tot înainte;

Ateneu; 16,00 Radiojurnal; 17,05 
Antena tineretului; 17,30 Album 
de muzică populară; 18,03 Mu
zică ușoară; 18,10 Orizont ști
ințific; 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio:
19.30 Săptămina unui meloman; 
20,05 Tableta de scară; 20,10 
365 de cîntece; 20,20 Arghe
ziană; 20,25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Convorbirile de 
joi; 21,20 Miniaturi distracti
ve; 21,30 Moment poetic; 21,35 
Solistul serii — Aurelian An- 
dreescu; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 22,20 Sport;
22.30 Romanțe; 23,10 „Siluete1' i 
H. Mălineanu; 0,03—5,00 Estra
da nocturnă.

9,10 Curs de limba rusă; 9,45 
Matineu de operă; 10,15 Radio- 
expediție pionierească; 11,15 
Muzică populară; 11,30 Melodii 
de Nicolae Kirculescu și Lau- 
rențiu Profeta; 12,15 Convert 
de prinz; 13,15 Din muzica po
poarelor; 13,30 Cine știe ciș
tigă; 14,03 Muzică populară; 
15,00 Caleidoscop ritmic; 15 40 
Radio publicitate: 16,00 Radio
jurnal: 17,00 Parada vedetelor 
de muzică ușoară; 17,35 Dic
ționar de literatură universală; 
18,00 Varietăți muzicale: 19,30 
Arte frumoase; 19.50 Noapte 
bună, copii; 20,00 Festival 
Beethoven; 22,00 Muzică de 
jazz: 22,30 Prietenii mei scri
itori; 22,45 Coruri celebre.

BULETINE DE ȘTIRI Pro
gramul I : 5,00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20.00; 24 00; 
2,00; 4,00. Programul II : 6.05; 
12,00; 14,00; 23,00; 0,55.

(V)
In august începe „bătălia 

pentru Anglia". In zece săp- 
lămini tJiliwalfe pierde 1733 
de avioane de vrnăloare și 
bombardiere. Faimoasa Luft- 
wo/fe, mîndria Germaniei na
ziste. primește răni de care nu 
se v a mai vindeca niciodată. 
Dar germanul de rînd nu știe 
nimic. Reportaje mincinoase, 
comunicate militare măsluite. 
\ orbesc despre victorii care, 
in rca.'ilaie. sînt înfrângeri.

I del cunoaște realitatea mai 
bine decîl oricine. Răspunde
rea apasă greu pe umerii săi, 
dar înainte de toate își dă 
seama că nu mai corespunde 
postului pe care îi ocupă. Iși 
caută lol mai mult consolarea 
în alcool, Jumează peste 100 
de țigări pe zi. Udei, omul 
oplimist de allădală, este cu
prins acum de obsesia mor fii. 
La 22 octombrie 1940 inter
vine o hemoragie. Este iniei- 
nat în spital, Iar Goring in-

sistă să-și ia un concediu. Udei 
pleacă Iu sunaloriul Biihler- 
holie. din Pădureu Neugui. 
După cileva zile primește un 
mesaj din partea locțiitorului 
său, gencralul-muiot Ploch. 
„Din ordinul lui Goring. in 
lipsa d\. general-leldmareșa- 
lul Milch răspunde de pro
blemele Importante..." Tocmai 
MiIch, pe care Udei ii con
sideră dușmanul său de moar
te I 24 de

Udei, un 
toarce ia

Datorită 
„bătălia 
„Sluka" s-u dovedit o armă ne
putincioasă. Udei ia holărireu 
să se treacă imediat la con
struirea bombardierului cvadri- 
molor cu rază lungă de acți
une „He 177“. Dar lipsesc ma
terialele necesare — cromul, 
aluminiul, cositorul, cuprul, 
lipsesc și lucrătorii calllicalr. 
Cu toate acestea, din ordinul 
lui Udei începe in mare gra
bă produefia în serie a acestui 
bombardier, cu rază dc acți
une de 6 000 km, și o încăr
cătură mare de bombe.

ore mai tir/iu. 
om bolnav se in- 
Berlin.

luplului 
pentru

că In 
Anglia".

(Va urma)

difuzor în cameră — își mani
festă nemulțumirea loan Ilie.

— Poate nu ne credeți, dar 
nici țigări n-avem — adaugă 
Petru. Mai mergem din cînd 
în cînd pe la Cîmp, la caba
nă. dar s-au întimplal niște 
chestii și am cam renunțat.

— Și la lucru cum vă des
curcați ? Ciștigați bine ? Unde 
luați masa, cum vă gospodăriți 
banii ?

— Cu munca mergi, că doar 
dc-aia am vinit aici din fundu’ 
Moldovi șî din alti părți. Min- 
carca la cantină îi slabă pen
tru noi, muncitorii (loan Ilie).

— De cîștigat, clștigăm bine 
— nc spune VasUe Hegheduș. 
Peste 1 000, pînă la 1 800 lei. 
Uneori mai mult, alteori mai 
puțin. După cum muncim și 
noi.

— Iar de gospodărit, fiecare 
avem grijă de banii noștri. 
Nici nu prea avem pe ce-i 
cheltui (Constantly Ilie). De 
fapt eu nu lucrez de mult aici. 
Am venit din Gorj cu un ve
rișor, da-mi place.

— Numai că sintem necalifi
cați și, după cum ni s-a spus, 
nu sint posibilități pentru în
ființarea unei școli de califi
care pe șantier. Eu am 23 de

am șî sînt tocmai de la Iași. 
E timpul să-mi fac o meserie, 
nu ? (Nicolae Teslaru).

Discuțiile cu tinerii de 
șantierul „Valea de Pești* 
continuat pină seara, la ei a- 
casă. Și, credem că în multe 
privințe aveau dreptate. Au 
fost aduși pe șantier de dele-

pe 
au

Preocupări
gați care le-au promis marea 
cu sarea, apoi au uitat de pro
misiuni. Condițiile lor sociale 
și de culturalizare se prezintă 
exact așa cum le-am redat. Toți 
sint tineri : 18—20—25 de ani. 
Virstă cînd tinerii își fac vi
suri, dobîndesc Împliniri, cuce
resc redutele muncii, științei 
și culturii. E vîrsta întrebă
rilor, a pasiunilor inimii. Dar 
tinerii aceștia n-au nici măcar 
un ziar, un șah ori un difuzor 
în camere. Stau toată ziua în 
dormitor, în pat, și se plicti
sesc. Poate ar vrea să citească, 
ar vrea să facă sport, să asculte 
o melodie pe adresa dumnea
lor. Ar vrea...

Inginerul Maici CosLaforu, 
foarte tînăr și el, care a pă
răsit Capitala pentru a înfrun
ta clocotul dc șantier, ne spu
nea că băieții au dc toate, dar 
sînt foarte comozi. Fără îndo
ială că există o doză de como
ditate, dar trebuie să 
vedere că acești tineri

avem in 
au venit

— Le-am spus de atitea ori : 
măi fraților, să lăsăm sala pen
tru club; să nu mai tăiem gea
muri pe masa de ping-pong, că 
o să ajungem la ziar. Iaca am 
ajuns.

Despre condițiile sociale și 
de culturalizare ale tinerilor de 
pe șantier am discutat in chiar

nule în afara muncii
pc șantier cu 7—8 clase, nu cu 
studii universitare. Să nu uităm 
că ei trebuie uneori antrenați, 
împinși de la spate. Au de toa
te ? ! Nu, n-au mai nimic. Doar 
cîteva cărți și două șahuri îm
prumutate de multă vreme nu 
se mai știe la cine. Pe șan
tier, un alt inginer ne-a spus 
că există o frumoasă sală de 
club cu o masă de ping-pong. 
Intr-adevăr. Sala există și c foar
te frumoasă. Și masa de ping- 
pong există, dar pc ea nu se 
joacă, ci se tăiau geamuri la 
data vizitei noastre. Și nu doar 
atunci. Un muncitor ne spunea 
cu oarecare satisfacție a îm
plinirii previziunii lui :

sala așa-zisă de club cu tova
rășii Nicolae Braia, gospoda
rul șantierului și Laurențiu Ză
greanu, secretarul comitetului 
U.T.C. pc șantier.

— In general, băieții au 
dreptate. N-au ziare, cărți, jo
curi distractive, difuzoare. Dar 
cu lemnele nu mai au dreptate. 
Avem lemne în magazie bere
chet. Să vină să-și ia, n-o să 
le duc eu. Sini tineri, să mai 
dea și ci din aripi. Și altceva. 
Ni s-a promis de multă vreme 
o stație de radioamplificare dar 
n-am primit-o nici pină azi. 
Ne-ar fi foarte necesară. Tele
vizorul nu merge aici (Nicolae 
Bruia).

Și tovarășul Zăgreanu a fost 
de acord cu obiecțiile noastre, 
mai ales că lucrează de multă 
vreme pe șantier șj cunoaște 
bine oamenii, condițiile lor de 
muncă și de viață, fluctuația 
lucrătorilor și greutățile șantie
rului. Ne-a promis că, în ceea 
ce-l privește, va face totul 
pentru ca tinerii să se simtă 
bine pe șantier. Această pro
blemă va trebui1 să stea mai 
mult în atenția comitetului sin
dicatului șantierului, prin tov. 
ing. Zglimbea, care a lucrat pe 
șantier și cunoaște greutățile 
lui. De la o vreme însă pașii 
dînsului sînt văzuți tot mai 
rar prin șantier și aproape de 
Ioc prin căminele tinerilor.

Constatările anchetei noas
tre printre tinerii de pe șan
tierul „Valea de Pești" le-a in 
adus și la cunoștința tovarășu
lui Ștefan Nicolau, șeful șan
tierului. Dînsul și-a exprimat 
holărirea de a îmbunătăți pe 
cit va fi posibil condițiile de 
muncă și de viață ale tuturor 
lucrătorilor de pe șantier, chiar 
dacă trebuie înfruntate multe 
greutăți legate de stabilizarea 
muncitorilor și de nivelul lor 
de pregătire profesională.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Spania

In urma grevei minerilor, 
care continuă, 23 de mine 
și-au încetat activitatea

Congresul S. U. A. 
și-a reluat lucrările

MADRID 20 (Aqerpres). - Mișcarea grevistâ din Spania, 
considerată drept una dintre cele mai intense din ultimii ani, 
continuă. Astfel, in bazinul carbonifer al Asturiei greva mine
rilor a intrat în cea de-a patra săptămină. Numai la întreprin
derea minieră „Hunosa" se află in qrevă peste 7 500 de sala- 
rioți. Pentru a determina pe qreviști să reia lucrul, conducerea 
acestei întreprinderi amenință cu concedierea, pînă la 26 ia
nuarie, a 4 570 de muncitori. In total, în Asturia și-au încetai 
activitatea 23 de mine.

Continuă, de asemenea, qreva personalului de la între
prinderea „Maquineria Terrestre y Maritima" din Barcelona. 
O puternică mișcare socială, in sprijinul majorării salariilor 
se desfășoară în prezent si in alte orașe ale Spaniei, cum ar 
fi : Bilbao, Sevilla și Pampeluno.

Belgia
""PICHETELE DE GREVĂ

LA POSTURILE LOR

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Congresul S.U.A. și-a reluat luni 
activitatea după vacanța de 
iarnă. Liderul democraților din 
Senat, Mike Mansfield, a corul 
punerea imediată la vot a unui 
proiect de lege controversat pri
vind cheltuielile destinate învli- 
țămînlului, care se află sub a- 
menin tarea velo-ului președin
telui S.U.A. In decembrie anul 
trecut Camera Reprezentanților, 
dominată ca și Senatul de de
mocrat, a propus majorarea 
cu peste un miliard de dolari 
a sumelor destinate învățămîn- 
tului. majorare calificată do 
președintele Nixon drept infla

Declarația reprezentantului 
M.A.E. al R. D. Vietnam

BRUXELLES 20 (Agerpres). — Comitetul de grevă al 
minerilor belgieni din bazinul carbonifer Limbourg a lansat 
un apel de solidaritate clasei muncitoare internaționale. 
Greva, care a fost declarată fără aprobarea sindicatelor ofi
ciale, in urmă cu trei săptămini, continuă cu aceeași inten
sitate. Pe un frig glacial, pichetele de grevă se află la 
posturile lor. In fața minei din Eisden. un delegat al comi
tetului de grevă a dat citire unor mesaje de solidaritate pri
mite din partea minerilor vest-germani din Ruhr. Datorită 
grevei minerilor din Limbourg, activitatea uzinelor side
rurgice din Liege a fost întreruptă.

HANOI 20 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație dată publicității 
do un reprezentant al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam se arată că, în ziua 
de 17 ianuarie, avioane strate
gice americane de tipul „B-52“ 
au bombardat partea de nord a 
zonei demilitarizate, provocînd 
victime în rîndul populației lo
cale. Zona demilitarizată a 
fost, do asemenea, supusă bom
bardamentelor în zilele de 13 
și 14 ianuarie.

Guvernul R.D. Vietnam, se 
arata în declarație, condamnă

Paris

Consultare intre U Thant 
și Georges Pompidou 

privind ajutorul pentru populația 
din Nigeria

<970 — anul centenarului 
Comunei clin Paris

PARIS 20. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : 1970 este anul centena
rului Comunei din Paris. în ve
derea acestui eveniment, două 
edituri pariziene publică o ma
re „Istorie a Comunei" în cinci 
volume, sub îngrijirea lui Geor
ges Soria. Primul volum, care 

PARIS 20 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite : Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află 
la Paris după o scurtă vizită 
ffirută în bJitr«»ria a nrimit

cind s-a anunțat căderea fostei 
provincii secesioniste a Nigeriei, 
șeful statului francez trimisese 
un mesaj lui U Thant, cerindu-i 
să facă tot ceea ce este posi
bil centru a aoăra «existenta

ționistă. Alocațiile pentru invă- 
țămint, nu constituie singura 
problemă ce va da naștere la 
controverso dintre democrat! șl 
republicani, caro, prin tralarca 
acestor probleme vor încerca să 
acumuleze avantaje politice In 
vederea aleqerilor legislative 
din noiembrie. Printre acestea 
problema războiului din Vietnam 
ocupă un loc de frunte și Comi
sia pentru probleme externe 
a Senatului va începe peste cî- 
teva săptămini audieri in legă
tură cu o scrie de rezoluții, din
tre care multe cheamă la retra
gerea totală a trupelor ameri
cane din Vietnamul do sud.

în mod holărît aceste acțiuni 
agresive și cere încetarea rai
durilor aeriene, care constituie 
atentate la suveranitatea și se
curitatea R.D. Vietnam.

★
SAIGON 20 (Agerpres). — 

Peste 2 200 de militari au de
zertat în cursul anului 1969 din 
rîndul forțelor saigoneze dislo
cate în provincia Ca Mau, anunță 
agenția de presă Eliberarea. Se 
menționează că majoritatea a- 
cestora s-au alăturat forțelor 
patriotice sud-vietnameze.

tratează despre cauzele profun
de ale apariției Comunei din Pa
ris, se va găsi în librării zilele 
acestea. Fiecare volum va cu
prinde circa 500 fotografii alb- 
negru, precum și cite 25 clișee 
în culori. Se prevede editarea 
acestei monumentale lucrări în 
mai multe țări socialiste, pre
cum și in Italia și S.U.A.

VESTI II 
ȚĂRILE 

socialiste
Bulgaria

SOFIA 20. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, tran
smite : La uzina de electro
care și motocarc „Dunav" 
din Lom au fost fa
bricate primele 10 automo
bile electrice bulgare.

Automobilul electric poate 
transporta greutăți de pînă 
la 1 000 kg și va fi folosit în 
special pentru transportul de 
mărfuri și călători în locali
tățile cu populație densă. 
Greutatea proprie a automo
bilului electric este do 2 000 
kg. Este alimentat dc o ba
terie dc acumulatori și dez
voltă o viteză dc pînă la 35 
km pe oră.

Polonia
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— In urma unor cercetări 
îndelungate, specialiștii labo
ratorului Institutului indus
trial de telecomunicațiii din 
Varșovia au proiectat și con
struit instalații de radioloca- 
ție, realizate din materiale 
indigene. Instalațiile, denu
mite „Avia“, pot controla 
traficul aerian la mari înăl
țimi. Raza lor de acțiune de
pășește 200 de kilometri, in 
cazul unei altitudini de 15 
kilometri.

Cehoslovacia
PRAGA 20 (Agerpres). — 

Intr-o bibliotecă din Nitra 
(Slovacia) a fost descoperită 
recent o culegere de legi și 
hotărâri adoptate dc Seimul 
polonez în perioada 1557— 
1659. Volumul, care numără 
aproxirpativ 4 000 dc pagini, 
s-a păstrat excepțional, repre- 
zentînd și din acest punct 
de vedere un document unic.

Guvernul argentinian In fa(a 
unor conflicte dc munca majore

BUENOS AIRES 20 (Ager
pres). Guvernul argentinian al 
președintelui Juan Carlos Onga- 
nia se află în fața a trei con
flicte majore do muncă, toate 
pe punctul de a se declanșa în 
această săptămină.

Este vorba mai întîi de greva 
holărită de sindicatul marinari
lor din flota comercială, prevă
zută să înceapă astăzi. Sindica
tul acuză pe proprietarii dc nave 
și guvernul că au încălcat prin
cipalele prevederi ale contrac
tului colectiv de muncii. Potri
vit aprecierilor agenției A. P. 
greva va duce la suspendarea 
întregii activități a principale
lor porturi argentiniene. Pe dc 
altă parte, in provincia Tucu-
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VARȘOVIA — Agenția l’.A.P. 
informează că întreprinderea 
de comerț exterior „Budimeks11 
a semnat un contract cu o 
firmă olandeză pentru constru
irea in colaborare cu aceasta a 
ujiei uzine pentru producerea 
ureei pe teritoriul Cehoslova
ciei. Contractul, care va trebui 
onorat în decurs de un an și 
jumătate, constituie o nouă for
mă dc dezvoltare a colaborării 
economice polono-olandcze, su
bliniază agenția citată.

e
CIUDAD DE MEXICO — 

Peste 1 500 de studenți mexi
cani din localitatea Durango au 
blocat luni ieșirile minei 
Cerro del Mercado în semn de 
protest împotriva refuzului 
guvernatorului statului cu a- 
celași nume dc a da curs ce
rerilor lor privind construirea 
unei uzine metalurgice în acest 
oraș. Autoritățile au trimis de 
urgență importante forțe poli
țienești, care au împrăștiat pe 
demonstranți.

Aceasta este a doua demon
strație din ultimele săptămini 
ale studenților din Durango 
care acuză autoritățile că nu 

man autoritățile se află in fața 
perspectivei unei greve genera
le de solidaritate cu muncitorii 
dc la o fabrică textilă locală, 
care au ocupai atelierele în 
semn de protest împotriva ho- 
tăriril administrației de a-1 con
cedia.

In sfirșit, probleme deosebite 
ridică și greva holărîtă pentru 
vineri de puternica Federație a 
medicilor argentinieni (caro nu
mără peste 30 000 de membri), 
in semn dc protest împotriva 
noilor planuri guvernamentale 
privind organizarea sistemului 
sanitar al țării. Se apreciază că 
această grevă va afecta majo
ritatea spitalelor din țara, pro- 
vocind serioase perturbațil.

CARACI — Aproximativ 800 
de persoane au murit dc holeră 
in Pakistanul de est, in cursțil 
anului 1969. De menționat că 
in această perioadă au fost sem
nalate in total 4 261 de cazuri 
do holeră în această regiune.

e
RIO DE JANEIRO — Un 

număr de 31 de persoane și-au 
pierdut viața, iar alto ,15 au 
fost rănite în urma unui tragic 
accident rutier provocat de cioc
nirea în plină viteză a unui 
autobuz de călători și un ca
mion in apropiere dc localita
tea Monlevade (Brazilia). Auto
buzul s-a răsturnat in apele 
unui rin.

CAIRO — Delegația Sovietu
lui Suprem al U.RJS.S., con
dusă de D. A. Kunaev, membru 
al Prezidiului Sovietului Su
prem, care a efectuat o vizită 
oficială dc zece zile în Re
publica Arabă Unită, a pără
sit această țară, plecînd spre 
patrie, informează agenția 
TASS.

Aceste conflicte apar pe fun
dalul dificultăților Ivite In le
gătură cu încercările guvernu
lui de a crea o nouă confede
rație sindicală, caro să coope
reze cu administrația. După cum 
relevă A.P., se pare că efor
turile președintelui Ongania în 
această direcție nu au dat re
zultate piuă în prezent. Opozi
ția a venit din partea membri
lor peroniști ai conducerii 
C.G.T., care au respins acest 
plan, amenințînd că, dacă nil 
vor fi sporite salariile șl nu se 
va opera o schimbare In politi
ca economică a guvernului, ei 
vor lansa un mare plan de lup- 
lă, care să cuprindă greve yi 
alte forme de protest.

BUENOS AIRES — Ploile to
rențiale care s-au abătut asu
pra localității argentiniene San 
Rafael au provocat revărsarea 
riului Diamantelor și inundarea 
mai multor cartiere. Nu se cu
nosc încă numărul victimelor. 
Se apreciază că, pînă in pre
zent. peste 100 de persoane au 
rămas fără adăpost. Apele au 
provocat, de asemenea, impor
tante pagube. Se relatează că 
liniile telefonice și de electrici
tate au fost întrerupte după co 
stîlpii de susținere au fost 
smulși dc ape.

•

MADRID — Ministrul afa- 
cerilor externe al Spaniei, 
Gregorio Lopez Bravo, a pri
mit luni seara pe ambasadorul 
Marii Britanii la Madrid, John 
Russel. In cadrul întrevederii, 
ministrul de externe spaniol i-a 
făcut cunoscut ambasadorului 
britanic „nemulțumirea" guver
nului spaniol față de intenția 
Marii Britanii de a organiza 
manevre militare în apropierea 
coastelor Gibraltarului. Tn cer
curile britanice autorizate sa 
relevă că Anglia a informate 
guvernul de la Madrid despre 
aceste manevre, cu mult timp


