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DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

Cu elan sporit și entuziasm în muncă,
în realizarea sarcinilor de plan să cucerim noi victoriia ■

pe 1970 la E. M. Dîlja, trebuie
să-și spună cuvîntul

Strădaniile de zi cu
zi ale colectivului,

ale fiecărui om,
interesul susținut,
răspunzător pentru

soluționarea
tuturor

problemelor!
1969. la 

Dîlja. pe 
____ r___ a realiza 

in m&3 corespunzător sarcinile 
de plan preliminate pentru a- 
ceastă perioadă, s-au intensifi
cat lucrările de pregătire ne
cesare asigurării producției a- 
nului 1970. Apreciabile for
țe umane și materiale au 
fost concentrate, in acest sens, 
ia lucrările aferente blocului 
II unde s-a interceptat o gro
sime de strat chiar dc 34 m.

- S-a efectuat străpungerea 
galeriei de cap, 
cușul stratului 3. 
bloc. In adîncime.
legătura de aeraj între orizon
tul de bază 400 și orizontul 
480. Au fost accelerate des
chiderea și pregătirea stratului 
5. blocul II. pregătirea stratc- 
ior acoperitoare din blocul III 
și in special, din blocul IV.

La ora actuală se lucrează 
la pregătirea abatajelor came
ră nr 9 și nr. 11 ale blocului 
II.

— Capacitățile care asigură 
producția anului 1970 vor 
fi pe deplin valorificate — 
ne-a declarat inginerul șef al 
unității, Emerik Kovacs. Co
lectivul va continua cu 
perseverență soluționarea pro
blemelor principale privind 
deschiderea și pregătirea a noi 
blocuri, a noi fronturi de lu
cru, care să răspundă sporu
rilor de producție prevăzute. 
După sistematizarea ce se de
finitivează în prezent. în 1975 
va trebui să extragem 
dublul volumului 
planificat pe 1970.

In legătură cu 
bit al creșterii 
mecanizare a 
re și măririi vitezelor de îna-

In trimestrul IV 
Exploatarea minieră 
lingă preocuparea de

din cul- 
a acestui 
s-a făcut

intarc in abataje, galerii, sui
tori, in ascendența imperioasă 
a extracției de cărbune — 
probleme subliniate în cuvân
tarea tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, rostită la încheierea 
lucrărilor ședinței plenare a 
C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969. — am pus inter
locutorului întrebarea :

— In ce măsură colectivul 
minier al Diljei este frămîntat 
de saltul care se impune in 
direcția mecanizării operațiilor 
dc la front, cu pondere apre
ciabilă dc efort fizic?

— Actualmente, nu 
posibilitatea mecanizării 
bataje. <lar se prevede ca in . .. - - .,v viilor.

există 
în a-

blocul II să ia ființa, in viitor, 
fronturi lungi orizontale, do
tate cu echipament modern de 
susținere. transportoare blin- 
date și combine.

In acest an preconizăm in
troducerea în subteran a încă 
cinci mașini de 
va fi necesar să 
continuu cu cel 
pentru a putea 
vacuării unui volum de steril 
de peste 36 000 m.c. La săpa
rea puțului auxiliar nr. 1 și 
a puțurilor oarbe nr. 4 și 5 vom 
utiliza, pentru încărcarea ro
cii, graifere. Tot aici, pentru 
mărirea presiunii aerului com
primat, se vor instala două re- 
comprimatoare, pe lîngă cel 
existent.

In afară de acestea, s-a mai 
prevăzut folosirea a două pom
pe de înaltă presiune Haus- 
licrr pentru umectarea zăcă- 
mîntului în strate subțiri și 
două prese hidraulice de rcc-

pe frontul îndeplinirii
La orizontul 625

Material lemnos peste plan

valoare de 46 000 leiProducție peste plan in

Mari desfaceri de mărfuri

Din buchetul primelor succese Plenară
a

Consiliului
local

al
sindicatelor

la

Dumitru 
regional.

Colectivul forestierilor din sectorul Lonca 
a luat un demaraj bun in realizarea sarcini
lor de plan ce-i revin in noul an. In pri
mele două zile de muncă ale lunii ianuarie, 
animați de hotărirea de a înfăptui sarcinile 
mobilizatoare puse de partid in fața lor pen
tru ultimul an al cincinalului, și avînd din 
timp asigurate condiții optime de lucru, fo
restierii din sectorul Lonea au dat peste 
plan 100 mc bușteni fag. 30 mc celuloză fag 
și 50 metri steri lemn de foc.

De amintit este faptul că. pentru a se asi
gura realizarea planului noului an din pri-

Colectivul preparației Coroești a pășit în 
noul an cu rezultate promițătoare. Astfel, 
in primele' două zile lucrătoare ale lui 1970, 
5 și .6-ianuarie. a fost supusă spălării o can
titate de 13 075 tone cărbune, cu 57 tone maf 
mult decît prevederile, obținîndu-se o pro
ducție netă de 10 033 tone cărbune, cu 185 
tone peste sarcina planificată.

Calitatea superioară a muncii preparatorilor 
se reflectă și în procentul ridicat (4- 1 punct) 
al recuperării globale, de 76,7 la sută.

Lucrătorii din comerțul alimentar al Văii 
Jiului au înregistrat un meritoriu prim suc
ces din acest an : au vîndut în acest an popu
lației mărfuri în valoare de 3,5 milioane lei. 
cu peste 1 milion lei mai mult decît in aceeași 
perioadă a anului trecut.

al minei Livezeni

Ședință de analiză 
la stația C.F.R.

Brigada condusă de Deme
ter Augustin, din cadrul 
E.D.M.N., a început astăzi, la 
orizontul 625, de la pulul 2 
de aeraj al noii'-mine Live
zeni, săparea rampei de pro
fil 20,4 metri pătrați. Lucra
rea are o importantă deose
bita pentru darea în exploa
tare a minei Livezeni, deoare
ce de la rampa menționată 
va începe preqătirea celor
lalte galeri ale orizontului 
600.

mele zile, au fost create stocurile necesare 
de masă lemnoasă in faza scos-apropiat încă 
din cursul trimestrului IV al anului trecut : 
8 500 mc la bușteni fag. 25 000 mc la bușteni 
rășinoase și 5 000 metri steri la lemn de foc, 
cantități ce asigură realizarea a 50 la sulă 
din planul pe trimestrul I 1970.

La primele succese din acest an ale secto
rului forestier Lonca, au contribuit colec
tivele do mnncito’-i la exploatările Bilele 
(șef de parchet loan Hajda), Sterminos (șef 
de parchet Mihai Gorboi) și Jieț (șef de 
parchet Iosif Magyar).

Tot in primele zile de lucru ale acestui 
an, au fost expediate spre Călan 2 055 tone 
de cărbuni cocsificabili. cu 55 tone mai mult 
decît era .pyevj^zut.

Aceste importante mărturii de prime suc
cese ale preparatorilor din Coroești — care 
înseamnă un plus valoric peste plan al pro
ducției globale de peste 46 500 lei — e un 
indiciu de bun augur pentru activitatea de 
perspectivă a preparatorilor.

Sc cuvin evidențieri pentru lucrătorii din 
magazinele cu autoservire nr. 42 (șef ma
gazin Petru Szatmari), nr. 58 din Vulcan 
(șef magazin Petru Galea), nr. 18 Petroșani 
(șef magazin Victor Gavriș) cit și din ma
gazinul nr. 77 I.upcni (șefi de magazin Nico
lae Florca și Gheorghe Magda).

Ieri a avut loc plenara Con
siliului municipal Petroșani al 
sindicatelor. Plenara a aprobat 
normele de reprezentare a de- 
legaților ce vor fi aleși în a- 
dunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri ale sindi
catelor din întreprinderile și 
instituțiile municipiului, pentru 
conferința municipală a sindi
catelor din Petroșani.

Ieri dimineața, în cadrul sta
ției C.F.R. Petroșani a avut loc 
cu salarialii unității ședința de 
analiză privind rezultatele ob
ținute in realizarea indicatori
lor de plan și în siguranța cir
culației de către colectivul sta
ției cît și măsurile de perspec
tivă ce se impun a se lua.

Din partea conducerii Regio
nalei Căi Ferate Deva a parti
cipat ing. Dumitru Măndoiu, 
inspector

„CUPA UNIRII"
Doi reprezentanți ai schiori

lor din municipiul nostru — 
Lidia Kelț și Bela Tordk — 
de la A S. „Energia" Paro- 
șeni au plecat la Vatra Dor- 
nei. Ei urmează să fie selec
ționați în echipele U.G.S.R., ca
re vor concura în cadrul ..Cu
pei Unirii14 în zilele de 9—10 
ianuarie a.

La acest tradițional concurs 
de schi participă sportivi selec
ționați din toate județele țării.

c.

Ședință 
de cenaclu

Sîmbătă, 10 ianuarie 1970, 
sediul redacției „Steagul roșu", 
va avea loc prima ședință din 
acest an a cenaclului literar 
„Meșterul Manole". Sînt invi
tați toți creatorii și iubitorii 
de literatură din municipiu.

Orchestra de muzică populară 
a Filarmonicii de stal Cluj, a- 
flată în turneu, va prezenta

® 
® 
® 
® 
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® 
® 
® 
® 
®

STAȚIE DE GRESARE MODERNĂ

In curînd, la Autobaza de transport nr. 3 Petroșani va 
dată in folosință o modernă stație de întreținere a auto-fi dată in folosință o modernă stație de întreținere a auto

vehiculelor." Stația, construită in întregime prin eforturile 
proprii ale întreprinderii, va asigura gresarea autovehicu
lelor precum și înlocuirea uleiur or din motor, evitîndu-se 
la maximum pierderile de ulei 
nute prin darea în folosință a 
frează la peste 10 000 lei pe a 
țeles, reducerea considerabilă a 
toarelor prin asigurarea funcționării acestora cu uleiuri fără 
impurități.

Economiile ce vor fi obți- 
.ației de întreținere, se ci- 
la care se adaugă, bineîn- 
gradului de uzură al mo-

Clujul și Feleacul“
spectacolul „CÎNTA CLUJUL Șl 
FELEACUL". Iubitorii muzicii 
populare din Valea Jiului vor 
întilni interpret cu nume 
conturat: Dumitru Sopon, 
ria Marcu, Maria Petru, 
Muțiu, Dorel Merticaru, 
Pop, Eugen Csapai,
Fer, Ion Fărcașu. .Zeno Turdea- 
nu prezintă programul și mo
mentele vesele iar conducerea

muzicală aparține dirijorului 
Ilie Teatrade. Organizarea tur
neului este de așa natură ineît 
spectacolul va fi prezentat în 
toate localitățile din Valea Jiu
lui : în 15 ianuarie la 
iar în fiecare zi care i 
la Aninoasa, '■Petrila, 
Petroșani, Uricani și 
Spectacolele vor avea 
sălile cluburilor din respecti
vele localități, la orele 17 si 20.

de

Ing. Traian Mt'LLER

Continuare in pag. a 3-a

aproape 
cărbune

i Lupenl 
urmează

Lonea, 
Vulcan, 
loc în

încărcat, căci 
acționăm în 

puțin zece, 
face față e-

rolul deose- 
gradului de 

lucrărilor minie-

bine
Ma- 
Uie 

lulia
Nicolae

I
I

David MANIU

Pierderi sau pierderi imputabile?naturale

♦ Continuare in pag. a 3 a

din însăși actele de 
și din notele expli- 
pcrsonalului bufelu-

procuror șef al Procuraturii 
Petroșani

CHELTUIELILE DE CIRCULAȚIE IN COMERȚ

legii, nu se pol a-

Una din sarcinile principale 
trasate de Congresul al X-Iea 
al partidului o constituie și re
ducerea cheltuielilor de circu
lație. In volumul acestor chel
tuieli. o pondere însemnată o 
au pierderile naturale, în cali
tate sau în greutate, datorate 
unor agenți fizici, chimici, me
canici, care modifică structura 
produsului respectiv (prin eva
porare. uscare, alterare, fărâ
mițare etc.), independent de vo
ința omului. De aceea, aceste 
pierderi sînt recunoscute ca 
normale și obiective, iar stabili
rea lor sub forma procentelor 
legale admisibile, se face după 
Criterii științifice (de timp, loc, 
mod dc păstrare, manipulare, 
desfacere etc.).

Dar, dacă aceste pierderi sau 
perisabilități (termen mai u- 
Eual) au un caracter obiectiv 
— prin natura produsului — 
fi științific — prin criteriile 
fee stau la baza stabilirii pro
centelor de pierdere — în
seamnă că in acordarea lor,

conducerile organizațiilor socia
liste și organele de jurisdicție 
a muncii, comisiile de jude
cată și instanțele judecătorești 
trebuie să țină seama de am
bele aspecte menționate. Cu 
alte cuvinte, orice apreciere 
subiectivă sau aplicarea auto
mată a procentelor maxime de 
pierderi — cu ignorarea condi
țiilor concrete și particulare 
ale cazului respectiv — sînt de 
natură să prejudicieze fie a- 
vutul obștesc, fio pe angajat. 
In practică, insă, acest examen 
critic nu se face cu exigență 
și răspundere, manifestîndu-se, 
in multe cazuri, o atitudine 
de toleranță și concesii în fa
voarea gestionarului și, deci, in 
dauna avutului obștesc.

In această situație, acordarea 
pierderilor, cu ocazia constată
rii lipsurilor în gestiune, se 
transformă dintr-un instru-

ment al apărării avutului ob
ștesc, într-un mijloc de îmbo
gățire ilicită a unor elemente 
necinstite sau de acoperire a 
lipsurilor produse din neglijen
ță. Să exemplificăm cu un caz 
care ni se pare semnificativ.

In perioada 21 octombrie 1968 
— 21 martie 1969, in gestiunea 
bufetului-expres „Hai la noi" 
(in prezent „Tic-tac"), care a- 
vea ca gestionar pe Dan Teo
dor, s-au constatat lipsuri de 
9 330 lei la bar (barmanc : Pau
la Tudorache și Elena Straja), 
de 4 567 lei la bufetul cu pre
parate de bucătărie (bufetieră 
Doina Drăgan) și de 817 lei 
la produsele de tutungerie (ca
sierițe Irina Raczek și Viorica 
Buneci). In justificarea acestor 
lipsuri, personalul bufetului, 
îndeosebi gestionarul, a invocat 
mai multe neajunsuri și greu
tăți ca i primiri de bere alterată

(in parte alterată din cauza nc- 
spălării sticlelor), primiri de 
sticle pe jumătate golite, fur
turi de sticle de către consu
matori sau spargeri de sticlo 
lu gură (cu ocazia destupării 
lor), alterarea unor mîncăruri 
gătite (prin neconsumarca lor 
sau ca urmare a unor condiții 
necorespunzătoare de păstrare).

Luind în considerare aceste 
justificări, revizorii de gestiune 
Gheorghe Constantinescu, Vasilc 
Boicu și loan Grosu au propus 
conducerii T.A.P.L. acordarea 
cotei maxime de perisabilitate, 
de 0,8 la sută. Reținînd, însă, 
că la bar, printr-o mai bună 
gospodărire și mai atentă ma
nipulare, procentul de 0,8 la 
sută se putea reduce substan
țial (dovadă cota de numai 0.58 
la sulă acordată gestionarului 
anterior Iul iu Groza) și că pen
tru justificarea alterărilor de

alimente nu există acte consta
tatoare, conducerea T.A.P.L. a 
acordat 0,6 la sută perisabili
tate și numai pentru minusul 
de 9 330 de lei stabilit în ges
tiunea barului. In finul, orga
nele de jurisdicție a muncii, 
în fața cărora a ajuns litigiul, 
au acordat cota maximă de 0.8 
la sută. In felul acesta, o pa
gubă de peste 10 000 lei a fost 
transferată „legal* asupra... 
cheltuielilor de circulație și, 
deci, suportată de unitate. Care 
este explicația ? Ea constă in 
valorificarea necritică, subiecti
vă. a constatărilor reviziei, fapt 
ce rezultă................................
verificare 
calive ale 
lui.

Potrivit 
corda perisabilități decît pentru 
pierderi naturale și real pro
duse, independent de vreo cui-

pă, iar in unele cazuri ca, de 
pildă, alterările, numai dacă 
sînt justificate prin acte de 
constatare. Tot potrivit legii, 
chiar dacă sînt îndeplinite a- 
ccste cerințe, organul de con
statare are obligația de a apre
cia concret și obiectiv, ținînd 
seama de condițiile specifice 
in care s-au produs pierderile 
respective, ce anume cotă do 
perisabilitate urmează a se a- 
corda. făcînd propuneri in a- 
cest sens conducerii unității. 
Aceasta, la rindul ei, respec- 
tînd aceleași cerințe legale, aro 
dreptul de a aproba pierderi 
sub cele calculate pe baza nor
melor prevăzute în liste sau 
le poate respinge atunci cind 
lipsurile rezultate se datoresc 
altor cauze decit acelea care

Alai multi cititori au sesizat zilele acestea 
redacția că întreprinderea de morărit și pa
nificație continuă să furnizeze piine de cali
tate necorespunzătoare, precum și despre defi
ciențele deservirii în unele 
care cele din magazinul nr.

magazine, printre
7 din Petroșani.

SORCOVA Intreprin-

derii de morarii și

panificație :

Sorcova, 
Morcov a!
Să trăiți, să-mbătriniți, 
Pline tare ronțăiți,
Tare ca oțelul.
Acră ca oțetul,
Coaja ca... pecinginea,
Albă ca funinginea,
Ca rest, vreți — nu vreți, 
Noi văi dăm pesmeți
Din cornuri mai mici 
Sau chiar din covrigi!

SORCOVA clienților
Mulțumim, 
Nu servim !
Insă vrem și noi să știm 
Piine bună cind primim 
Făr’ impurități, 
Ca-n atitea dăți!
Vrem să fim'„clienti“ 
Și nu .pacienfi" !
Toți dorim, de miine 
Să ne dați o piine. 
Proaspătă și buna, 
Nu... de-o săptămină. 
Să nu avem frică 
Dinții că ni-i strică 
Și să „îndrăzniți^ 
Ca să ne-o serviți 
Nu în... ironie !! 
Sfatul nostru, fie 
De bun să-l luaț 
la mai încercați. 
Să și... ascultați!
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DE LA
Constructorul 

Solness" 
înainte

de turneu

TEATRU
într-un turneu crin moi mul
te localități din tara cu a- 
ceastă piesa.

Premiere 
viitoare

Daca nu orchestră 
semisimfonică, 

cel puțin orchestră 
de cameră 1

Mai anul Irecul se 
vorbea despre rciniiin- 
(area orchestrei senu- 
simlonice de pc Ungă 
Cosa de cultură din Pe
troșani. încercări in a 
ceaslă direcl/c au exre- 
lot după cum nc-au 
declarat ci/ixa dintre 
cei care s-au ocupat de 
această problemă. S-au 
făcut chiar și cilcx a re
petiții Totuși, orches
tra -cmisimlonicâ nu 
s-a produs in public 
pen/ru u ne da dovada 
probantă a existenței 
sale. Ba am «Hal că 
și nucleul initial s-a 
destrămat. Să fie cumva 
aceasta din cauza lipsei 
dc cadre artistice pre
gătite? Nu. ni s-a răs
puns. Motivul e mult 
mai prozaic. Aceste ca
dre. dispersate prin lot 
municipiul, nu au reu
șit, deci! cu mari efor
turi. să se adune la re
petiții, deoarece oame-

•ui lucrează in dilerite 
schimburi. Nu s-ar pu
tea ca întreprinderile și 
instituțiile la care lu
crează acești ins! tu
rneul iști su-i programc- 
e. Io cerere, ni schim

buri potrivite, pentru o 
putea participa In repe
tițiile orchestrei? Poale 
cxi.sld insă și alte mo
tive ale 
chest re i 
pe care 
Dacă c 
posibilă . . .
cadrul Casei de cultu
ră. a unei ORCHESTRE 
DE CAMERA, 
din pairu-cinci 
meni iști de 
care să 
concerte pentru amato
rii acestui gen de mu
zică ? Ne exprimăm pă
rerea că această propu
nere e perfect realiza
bilă și ca poate ii pu
să in aplicare neinllr- 
zial.

destrămării oi- 
semisimionice, 

noi le ignorUm. 
așa, nu ar h 
înființarea, în

formată 
instru- 

valoare, 
pregătească

sînt absolvenții 
Școlii populare 

de artă ?
In peregrinările noas

tre pc la cluburile și 
căminele culturale din 
Valea Jiului, ne-a re- 

un lapl 
ior- 

. de 
popu-

finut atenfia 
SIRPRINZATOR 
mafiile artistice, 
muzică ușoară, j . 
iară, dansuri, brigăzile 
dc agitație, teatru elc„ 
duceau lipsă de ama- 
Juri cu pregătire medie 
de specialitate. Surprin
zător /icem pentru că 
In Valea Jiului funcțio
nează de mai bine de 
două decenii și cu bu
ne rezultate o școală 
populară de artă cu 
secții de canto, pian, 
suflători, teatru, dans 
ele., încadrată cu profe
sori de specialitate și 
■dotată cu materiale di
dactice corespunzătoa
re. Pină acum, peste 
1000 de elevi au ab
solvit i 
Se pune 
de sint 
venți ? I

Mulți 
ar fi

această școală.
• întrebarea, un- 

acești absol-

dintre 
dispuși

ei 
să

participe la activi
tatea formațiilor de 
amatori din întreprin
deri și instituia dar, cu 
c.îleva excepții, astfel 
de formalii nu prea e- 
xislă. Ce le mai rămine 
absolvenților școlii de 
artă ? Să se adreseze 
cluburilor sau câmine- 
nelor culturale. Sini și 
din cei care lac acest 
lucru, majoritatea. în
să, nu-1 lac. Ei trebuie 
depislafi la locurile de 
muncă unde se ailă, și 
îndrumați să-și onorezfe 
datoria, dacă nu che
marea, pe care o au 
pentru mișcarea artisti
că de amatori din mu
nicipiu. Lucrul acesta 
îl pot iace conduceri
le cluburilor. ajutate 
de Consiliul municipal 
al sindicalelor. Dacă 
va exista mai multă 
preocupare în această 
direefie și rezultatele 
muncii artistice de ma
să din Valea Jiului vor 
ii cu totul altele.

C. PASCU

Pentru o galerie 
de artă plastica

In liecare sâplămină, 
vineri și duminică, o 
parte a piefii din Pe
troșani se tianslormă 
intr-un xeritabil bazar 
de .urlă plastică’ no
madă. Pictură grosola
nă pe sticlă teprezen- 
tind teme idilice sau 
de mitologie creștină, 
tablouri care ilustrează 
convingător submedio- 
critatea, pseudoaria și 
interesul pecuniai — 
iată ce privesc sule de 
oameni cu îndreptățită 
indignare.

Fa/ă in iajă cu ase
menea mostre ale peri
feriei artei, nu putem 
ex ila o nedumerire: in 
ce se concretizează a- 
jutorul acordat artei 
plastice de către Comi
tetul municipal pentru 
cultură și artă ? In

Va/ea Jiului se 
pictori, gravori și grafi
cieni grupați în Filialo 
locală a U.A.P., se mai 
allă un număr aprecia
bil de amatori ai pe
nelului cu rezultate no
tabile în pictură și gra
fică. De ce nu se în
aintează o galerie de 
artă plastică unde pe 
lingă materialele de 
pictură necesare artiș
tilor să existe și o ex
poziție permanentă cu 
vînza/e ?l In telul aces
ta, cei care doresc sa
și împodobească locu
ințele ar avea la dis
poziție lucrări adevăra
te de artă 
nevoi[i să 
serviciile 
din piață.

I-a cooperativa „Deservirea" 
din Lupeni, unitate unde lu
crează peste 230 de salariați 
dintre care mul ți sint tineri, 
pulsează o meritorie activitate 
cultural-artistică. In cadrul 
clubului, al bibliotecii, în sec
ții se organizează periodic ac
țiuni atractive cu un bogat 
conținut educativ și cu o lar
gă audiență in rîndul coo
peratorilor.

Pentru lărgirea orizontului 
spiritual, științific a fost ini
țiat un ciclu de conferințe 
privind .Universalitatea artei 
lui Brîncuși", „Omul în cos
mos", „Lumea contemporană 
și religia4-. „Organizarea vieții 
copilului în familie', -Femeia 
și rolul ei în familie și socie
tate', .Despre tulburările ner
voase" etc. Cu o periodicitate 
lunară, aceste conferințe au 
fost susținute de lectori compe
tent, printre care amintim pe 
profesorii I. Cotescu și E. 
Cărăguț, procurorul David 
Maniu, medicul Mihai Marli- 
novici ș.a.

In cadrul secțiilor de pro-

Ce funcție îndeplinește o bibliotecă in via
ța unei localități ? lată o întrebare care ar 
fi primită cu un zimbet de ironie și compăti
mire de către mulți bibliotecaii din Valea 
Jiului. Condescendenți, ți ar da un răspuns de
zarmant prm simplitatea lui . e o instituție de 
cultură core posedă un fond de cărți și Ic 
împrumută celor interesați. Poale numai cițiva 
ar mai completa prin afirmația că in cadrul 
ei se mai inițiază unele activități cu cartea 
(recenzii, piez.entări, seri de poezie etc.). Insă 
răspunsul, judecind mai in profunzime, e*le 
simplist și limitat, biblioteca avînd (sau tre
buind să aibă) un rol mult moi complex, 
funcția ei fiind determinată de gradul în
zestrării materiale și de inventivitatea și com
petența celor care răspund de ea.

Poposind de citeva ori la biblioteca de pe 
lingă clubul sindicatelor din Lupeni. am cău
tat să aflăm locul ei in viața spirituală a lo- 
cuiloiilor din oraș, optica și orientorea con
ducerii clubului in oceastă privință, reflec
tată, bineînțeles, de activitățile ce s-au des
fășurat sou urmeoză a fi organizate. In prea
labil, bibliotecara Eleonoio Sov ne-a oferii 
citeva informații prețioase. In rafturi se află 
un număr de aproximați' 37 000 volume din 
toate domeniile de activitate spirituală. Pen
tru că este unicul loc de unde cititorii iși pol 
procuro cărți pentiu lectură (excluzind libră
ria, firește), biblioteca a avut anul trecut cam 
1 400 de cititori. Dintr-o statistică făcută de 
noi, reiese că dintre aceștia 232 sint elevi, 
680 muncitori, 1 000 funcționari, 60 de cadre 
tehnice, 17 studenți, pensionari și alții. In 1969 
au fost împrumutate 28 000 de cărți. Biblio
teca posedă un spațiu și mobilier care ai 
stirni invidio altor lucrători din aceste tem
ple ale înțelepciunii. Acestea au fost motivele 
care ne-au împins după informațiile de ordin 
descriptiv, să întrebăm ce alte activități s-au 
mai desfășurat în codrul bibliotecii, in aforo 
simplului oct de împrumutare — restituire. 
Răspunsul, candid, a sosit cu ezitări : „nu s-au 
prea desfășurat". A avut loc un medalion li
terar consacrat lui Vasile Voiculescu, o pre
zentare o „Istoriei lui Mihai Viteozu" de Ni- 
colae lorga și incă alte citeva acțiuni de ace
lași gen. Acestea au fost „tentațiile" oferite 
prietenilor cărții in ultima vreme. Corn puțin, 

să mergem mai departe. Pentru că în 
bibliotecii există o combină muzicală, 

ținut și audiții muzicale (două intr-un în- 
an II) : una consacrată Măriei Tănose șl 
lui Ciprian Forumbescu. Despre felul în

care ou fost organizate, modul de desfoșu- 
laie și calitatea loi este grăiloi numărul por 
ticiponților - 15-20. Fe mesele bibliotecii se 
moi află - lapl meritoriu - colecții de diverse 
reviste și ziore care pot fi consultate de orice 
doritor. In luna ianuarie o acestui an tot aic*
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nemaiiiind 
apeleze la 
samsarilor

ducție au fost organizate multe 
prezentări de cărți. De alt
fel, activitatea cu cartea se 
parc că ocupă un loc de frun
te printre acțiunile cultural- 
arlistice de la această coopera-

La „Deservirea11

Fantezia
organizatorică

personalitatea

au fost programate recenzii, o seară ateistă 
și încă alte cîtevo activități cu același profil 
insă care ilustrează cu prisosință monotonia 
și sărăcia spiritului inventiv al organizatorilor.

Așadar, biblioteca clubului din Lupeni are 
așanumita bază materială foarte bună, are 
spațiu adecvat însă, în afara simplei împru
mutări de cărți, activitățile nu sint urmările 
de locuitori. Și, ciudat lucru, conducerea ci. 
bului pore mulțumită de acest lucru. De ce? 
Oare bibliotecara și conducerea clubului și-au 
pus acedstă întrebare ? Vom căuta să răspun
dem noi. De cele mai multe ori ceea ce se 
întreprinde este pur formai, doar pentru a ela- 
boro un „program" care, o dată întocmit, bun, 
rău, cum o fi, le adoarme conștiința și răsuflă 
ușurați. Penlru că orientarea tematică și 
crisparea organizatorică n-au reușit să tre-

zească interesul, ele n-au atras, nimeni 
încercat sentimentul satisfacerii depline a do
rințelor spirituole. Important este, credem, 
la acest gen de manifestări să se creeze 
atmosferă in core omul să se sii 
otmosferă de intimitate. Indiciul, 
gur, al preocupărilor de acest fel 
numărul participanților, care este 
tru că spațiul permite, s-ar putea 
seri literare. Dor nu numai prezentarea sche
matică a recenziilor seci asupra unor cărți 
care sint departe de a fi cele mai semnifica
tive, ci, cu concursul profesorilor sou altor in
telectuali, să se inițieze discuții privind orien
tările literare sou viețile și operele unor scrii
tori de primă mărime. Intervine imperativul or
ganizării care trebuie făcută cu mult tact. 
Sou altceva, din domeniul muzicii : anul oces- 
to se aniversează, pe tot globul, bicentenarul 
nașterii lui Beethoven, cel mai odinc, mai 
semnificativ și moi desăvrrșit creator din isto
ria ortei componistice. Fiind o combină muzi
cală la bibliotecă și fiind in Lupeni o intelec
tualitate apreciabilă, printre care desigur, și 
melomani, nu s-ar putea iniția un ciclu de 
audiții din creația Titanului muzicii ? Fapt 
care ar contribui la îmbogățirea cunoștințelor 
oamenilor — cu ajutorul unor cunoscători in
vitați să vorbească prob și pe înțelesul tuturor 
despre Beethoven și mesajul său artistic. Dai 
ce nu s-ar mai puteo face ? Lipsește ceva, a- 
nume acel spirit de inventivitate, fantezia or
ganizatorică, impuls ce ar acționa magnetic 
asupra oamenilor. In acest fel ar fi posibil și 
un exod dinspre „Corso" către club, spre be
neficiul spiritual al tinerilor și al organizatori
lor.

Revenim la întrebarea inițială : ce este bi
blioteca ? Noi neam străduit să oferim doar 
parțial răspunsul la această întrebare. Ris
căm, totuși, o definiție. Biblioteca este o ins
tituție cu multiple posibilități culturale, nici 
pe departe epuizate, in care împrumutul de 
cărți e doar un element secundar, un pretext 
pentru a atrage omul într-un univers nou care 
să-i îmbogățească mintea și sufletul. Pentru 
a ajunge la acest stadiu, cînd se formează un 
larg cerc de prieteni devotați bibliotecii, la 
Lupeni este necesar o fi despicată rigiditatea, 
monotonio și indiferența programatică, trebuie 
învinsă apatio și neîncrederea cuprinsă in 
formula - nu vin oamenii". Nu. omul vine, dar 
numai la ceea ce corespunde exigențelor 
sale, numai la ceea ce e plăcut și folositor.

Tiberiu SPATARU

ca 
o 

imtă bine, o 
cel moi si- 
il constituie 

• infim. Pen- 
i organiza și

Teatrul -Valea Jiului' .
iță simbătă si duminică, 

la oia 19. în salo Cosei de 
cultură din Petroșani, drama 
in trei acte , Constructorul 
Solncss'' de Henrik Ibsen. 
In d. mele zile ale lunii fe- 
bruane. actorii care o re
prezintă pe scenă vor pleeo

pre-
Actorii Teatrului de stat 

din Valea Jiului pregătesc 
două noi premiere in aceas
tă slaaiune. In viziunea re- 
aizorală o lui Marcel Soma 
vor începe repetițiile co
mediei „Trei crai de la ră
sări!" de Boqdan Petriceicu 
Hasdeu si -Pe ușa din dos" 
de dramaturaul maghiar 
Thursza Gabor.

ȚlIflIHIIUII?
• O NOUA ecranizare a celebrei povestiri a lui 

Turgheniev, „Primele iubiri", este pregătită de Maximilian 
Schell, care va fi producător, regizor și actor, 
rolurile principale ajc filmului va fi interpretat 
nil englez John Osborne.

Unul din 
de scriito-

și Ingmar• DOI regizori celebri — Federico Fellini
Bergman colaborează, la Roma, la turnarea filmului „Duet 
de dragoste'.

© O DISTRIBUȚIE prestigioasă, în frunte cu Charlton 
Heston, John Gielgud, Orson Welles și Susannah York, va 
constitui numai una din marile atracții ale ecranizării piesei 
lui Shakespeare „.Julius Cesar1*.

© „REGELE MANEJULUI' se intitulează noul film 
al regizorului sovietic Juri Ciuliukin. Eroul principal al fil
mului estc._ un urs, care după ce și-a petrecut cca mai marc 
parte a vieții într-un circ, nimerește, printr-un concurs de 
împrejurări, din nou in tundră. Dar ,.înstrăinatul" nu mai 
reușește să se adapteze la condițiile vieții libere, în mijlo
cul naturii.

G Filmul danez „Balada lui Carl Henning" a fost desem- 
reprezinte 
Regia fîl-

nat de Comitetul danez pentru cinematografie să 
Danemarca la Concursul „Oscar* la Hollywood, 
mului aparține lui Lene și Sven Groenlykke.

© REGIZORUL Camillo Bazzoni a început- _ ---- t— la Roma
turnarea unui film despre activitatea Mafiei. Filmul „Ziua 
lămîilor negri" va avea ca protagonistă pe actrița 
Florinda Bolcan. Este povestea unei tinere fete care 
„într-o societate în care domnește legea tăcerii'.

italiană 
trăiește

I 
I 
I 
I
I

AUTOBIOGRAFIE (perioada 
3872—1914) — Bertrand Russel, 
E. P. Lordul Bertrand Russel 
(născut în 1872), descendentul 
unuia dintre primii miniștri ai 
reginei Victoria, filozof, mate
matician și umanist cu renume 
mondial, laureat al premiului 
Nobel, autor a peste 60 de vo- 
Jjjmc, printre care „Principia 
Mathematica" participa in urma 
cu clțiva ani, la o manifesta
ție studențească împotriva ar
melor nucleare și era ridicat 
de poliție de pe trotuarul unde 
era așezat. Iși scrie viața în
cepută acum un secol cu pros
pețimea care i-o contem
plarea viitorului.

Evelyn Waugh. UN PUMN 
DE ȚARINA și PREAIUBITA, 
B.P.T.

Scriitor al cărui satira vizea
ză lumea anglo-saxonă de as
tăzi, pe care o cunoaște foar
te bine, Evelyn AVaugh (1903— 
1966) este unul dintre cei mai 
străluciți româncieri ai litera
turii engleze contemporane.

Sandu Aided, NUVELE, E.P.L.
Reputat agronom și scriitor 

Sandu Aldeă a lăsat o 
operă ce a fost încadrată de 
mult în curentul literar sămă
nătorismul. V blumul antologic 
este însoțit de Iun amplu și sub
stantial studiu introductiv 
nat de Petre Rintilie.

Ambroise Voliard, AMINTIRI
LE UNUI NEGUSTOR DE TA
BLOURI, colecția Meridiane. 
Simțul culorii, intuiția artistică 
și ocupația de negustor de arta 
i-au făcut pe Ambroise Voliard 
să aprecieze munca și opcăa 
unui loarte mare număr de 
pictori moderni a căror faimă 
nu numai că era necunoscută 
în jurul anului 1900, dar erau 
negați cu vehemență. Cezanne, 
Renoir, Degas, Maillol și multi 
alții i-au lost prieteni. Cartea 
lui Voliard este celebră și in
dispensabilă în cunoașterea ar
tei moderne, în plus mai are 
meritul de a fi o lectură deose
bit de captivantă.

c
A
R
T

9

1

G IN ULTIMELE zile ale anului trecut, pe 
unor cinematografe din Roma, Milano și Torino a 
premiera coproducției sovieto-italiene „Cortul roșu". Filmul 
prezintă spectatorilor epopeea expediției spre Polul Nord a 
cunoscutului explorator Nobile, la bordul dirijabilului 
„Italia", catastrofa care a avut loc în pustiul de gheață și 
urmările ci dramatice, salvarea temerarului echipaj de către 
marinarii spărgătorului de gheață sovietic .Krasin'.

Rolurile principale sint interpretate de cunoscuți actori din 
Marca Britanic, Italia și Uniunea Sovietică. Interpretul lui Imo
bile este Fefer Finch, iar Scan Cpnnery apare în rolul norvegia
nului Roald Amundsen, cuceritorul polului sudic al Pămîn- 

tului. In film apar, de asemenea. Claudia Cardinale și 
Massimo Giretti și actorii sovietici Ionatos Banionis Ș’ 

Eduard Marțevîci.

ecranele 
avut loc

• „MORTAR." este filmul tunisian care l-a consacrat 
pe regizorul Sadok Ben Aicha. El tratează unele aspecte 
ale emancipării femeii.

In cadrul clubului cooperati
vei au fost inițiate simpozioane, 
seri literare, concursuri pe di
verse teme. Un astfel de con
curs, cu tema „Cine știe mese
rie, cișligă" a reunit „la start"

Lupeni

j

Pop MARIA 
cercul de artă plastică 

Lupeni 
„OBICEIURI" 

linogravură

® REGIZORUL Billy Wilder, deținătorul a patru pre
mii Oscar, turnează, in prezent, filmul „Viața personală a 
lui Sherlok Holmes" după un scenariu alcătuit de el. Nici 
unul din cele 126 de filme cu Sherlok Holmes nu s-a ocu
pat de viața personală a celebrului personaj al lui Conan 
Doyle, celebru) detectiv fiind prezent pe ecran doar în 
această calitate. Noul film, a cărui montare costă ’.mili
oane dolari, intimpină o serioasă opoziție din partea lui 
Adrian Conan Doyle — fiul scriitorului — care nu admite 
unele episoade ce l-ar putea „compromite" pe celebrul de
tectiv.

lă în prezent. InleresIndU-ne 
de motivul dispariției sale, to
varășul Ghcorghc Petean, vi
cepreședinte al cooperativei 
ne-a mărturisit:

— Formația noastră de dan-

Acțiuni cultural-artistice 
în rîndul cooperatorilor

ti vă. Biblioteca, împrospătată 
trimestrial cu ultimele apari
ții beletristice, dirijează spre 
fiecare secție un număr de 
25—30 de cărți dintre cele 
mai solicitate de cooperatori. 
Aceste cărți sint citite in ca
drul secției, fiind schimbate 
de două ori pe trimestru. In 
felul acesta, se asigură o vie 
circulație a cărții spre satis
facția șî împlinirea spirituală 
a meșteșugarilor.

pe elevii anului III de la cursul 
de calificare în meseria dc 
cizmari. Tot aici s-au organi
zat lectorate cu responsabilii 
de secții, pe probleme privind 
producția și calitatea. Clubul 
a adăpostit și o formație de 
dansuri cu care cooperativa 
s-a prezentat la faza pe județ 
a concursului al IX-lea al ar
tiștilor amatori. Din păcate, 
această formație nu mai exis-

suri a fost unificată cu cea a 
clubului sindicatelor din lo
calitate în vederea sărbători
rii zilelor de 6 și 23 August. 
După aceea, cînd am dorit să 
react! vizăm formația, am con
statat că acest fapt este im
posibil deoarece între, timp, 
din cooperativa noastră s-au 
retras șase tineri care făceau 
parte din această formație, in 
momentul de față avem in-

structor dc dansuri dar 
avem dansatori.

— Fără îndoială, veți găsi 
o ieșire din acest impas, atră- 
gind in cadrul formației și pe 
elevii din cadrul cursurilor de 
calificare.

— In ce ne privește nu nu
mai că vrem să reînființăm 
această formație dar ne gin- 
dim și la constituirea unei 
brigăzi de agitație.

Activitatea cultural-artistică 
susținută din cadrul coopera
tivei „Deservirea" merită pre
țuirea noastră. Sugerăm însă 
celor care se ocupă de această 
activitate să caute și alte for
me, acțiuni pline de atraclio- 
zilate și eficacitate, care să 
permită cooperatorilor să-.și 
petreacă în mod util și plăcut 
1 impui liber. Eventual, aceste 
acțiuni pot fi făcute in cola
borare cu clubul sindicatelor, 
cu comitetul orășenesc U.T.C. 
etc. Nu ne îndoim că noul lo
ca! al cooperativei va aduce 
și un suflu nou în activitatea 
cultural-artistică a cooperato
rilor de la „Deservirea".

C. VALEANU

In anul următor, 1902, societa
tea „The American biograph' 
din Budapesta, în cadrul unui 
turneu ce-1 întreprinde cu cine
matograful său ambulant, pre
zintă și în localitățile Văii 
Jiului, la Petroșani și Lupeni, 
reprezentații cinematografice. 
La Petroșani timp de trei zile 
(26—28 septembrie) in sala ma
re a hotelului Wagner publicul 
spectator a avut posibilitatea 
sâ urmărească proiecții de fil
me a căror program se schimba 
zilnic. Un alt cinematograf am
bulant, teatrul „Edison", po
posește în același an în Valea 
Jiului, unde prezintă diverse 
imagini care de care mai inte
resante. Publicului îi erau a- 
duse la cunoștință aceste spec
tacole prin intermediul anun
țurilor apărute in ziar și 
afișelor tipărite.

Capul de afiș al acestor re
prezentații cinematografice 
constituia filmul „Sosirea unui 
tren in gară" realizat de Louis 
Lumiero, film care oriunde era 
prezentat producea o impresie 
deosebită asupra spectatorilor 
prin iluzia care o crea secven
ța în care locomotiva venea din 
adîncurile ecranului in viteză 
și se năpustea asupra spectato
rilor, care îngroziți se fereau de 
teamă că o să fie căleați. Ei 
identificau astfel viziunea lor 
cu aceea a aparatului de filmat: 
obiectivul fotografic devenea
— după cum apreciază criticul 
cinematografic Georges Sadoul
— pentru prima dată, personaj 
de dramă. Un interes deosebit 
l-a stîrnil și documentarul „A- 
sasinarea regelui Serbiei".

In anii următori numărul ci
nematografelor ambulante care 
prezentau spectacole în localită-

a

îl

țile Văii Jiului a crescut sim
țitor. Lipsa unui cinematograf 
stabil la Petroșani sau Lupeni 
resimțită din plin de publicul 
spectator care simțea nevoia 
unor spectacole cinematografice 
permanente a determinat inul te 
cinematografe să poposească in 
Valea Jiului pentru o perioadă 
mai îndelungată.

Relatările despre activitatea 
cinematografelor apărute în 
presă sint foarte sărace in in
formații, unilaterale, fapt ce 
împiedică formarea unei ima
gini complexe despre fenomenul 
cinematografic, preferințele pu
blicului, caracterul filmelor. 
Ele se rezumă in genera) să 
vorbească despre „atiactivitatea 
și diversitatea programelor", 
caracterizează spectacolele ci
nematografice ca avînd „pro
grame bogate, distractive și cu 
învățăminte folositoare" sau că 
ele sint primite de spectatori 
„cu multă căldură".

In august 1907 este anunțată 
la Petroșani și Lupeni prezența 
teatrului electric „Bioscop" care, 
seară de seară, timp de cinci 
săptămîni, în fața unui numeros 
public dornic de a vedea și cu
noaște lucruri noi a prezentat 
spectacole cinematografice. Din
tre filmele prezentate amintim 
„Fiul dracului", o producție 
Pathe, dramă in cadrul căreia 
este o reușită îmbinare a deco
rului fantastic cu cadrul natu
ral precum și numeroase filme 
comice avîndu-1 ca protagonist 
pe cunoscutul actor francez Max 
Linder.

Paralei cu interesul in conti
nuă creștere al publicului pen
tru reprezentațiile cinematogra
fice, a sporit și exigența acestu
ia față de calitatea filmelor

prezentate. Pornind de la fap
tul că proprietarii cinematogra
felor ambulante, care urmăreau 
în primul rînd interese materi
ale în vederea atragerii unui 
cit mai mare număr de specta
tori la reprezentațiile cinema
tograf iee prezentau uneori filme 
de calitate îndoielnică, un ziar 
local, in numele publicului 
spectator, atrăgea atenția pro
prietarului teatrului electric 
„Bioscop" că este in interesul 
lui să prezinte mai multe filme 
de cunoștințe folositoare, dis
tractive și instructive".

Reprezentațiile cinematogra
fice sporadic prezentate 
cinematografele ambulante 
trecere prin Valea Jiului 
puteau satisface pretențiil» 
continuă creștere, setpa dc 
noaștere, de cultură a 
rilor. Astfel, deschiderea unui 
cinematograf permanent, ca iz
vor de educare, cunoaștere și 
distracție a devenit o necesita
te de prim ordin.

Răspunzind acestei nci citați, 
in anul 1908 se deschide la Pe
troșani primul cinematograf 
permanent din Valea Jiului în— 
tr-un local special constrn-t pe 
strada Republicii la nr. 68 pe 
locul unde înainte exista un de
pozit de bere. Sala dc s;x.< ta- 
cole avea lungimea de 25 me
tri și lățimea de 20 metri. Ca
bina de proiecție a fo< :nzes- 
trată cu un.aparat Pathe.

Inaugurarea noii săli de cine
matograf a avut loc la 20 au
gust 1908. Deschiderea primului 
cinematograf permanent la Pe
troșani care purta numele de 
„Urania" a fost salutată cu deo
sebită bucurie.

loan ANDRITOIU.
Muzeul județean Deva

de 
în 

nu 
in 

cu- 
locuito-
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• Utilaje peste plan
Cu cil se apropie ora în

cheierii socotelilor cn prima 
luni» din 1970 harnicii metn- 
turgisti de Io U.U.M. Petro
șani Iși sporesc realizările. 
Potrivit sarcinilor de plan. In 
Ianuarie urma să se produc# 
»50 tone utilaje. S-nn reali.nl 
178.6 lone. Condiții pentru 
îndeplinirea și depășirea rit
mică a sarcinilor de plan au

fost create încă din anul ITC- 
t ui. Au fost amenajate ma
gazii și -opreano pentru de
pozitarea pieselor semifabri
cate, a fost asigurată aprovizi
onarea cu materialele necesa
re, iar planul de producție a 
fost, judicios defalcat pe secții, 
qîupe de mașini și oameni. 
Deci succesele de pină acum 
sînt firești.
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• Primele șase
Transportorul TR 2 este un 

utilaj de mere randament. 
Zilele trecute, spre exploa
tările carbonifere din Valea 
Jiului nu (ost expediole 6

asemenea transportoare. Mon
tarea lor a fost făciiiă de 
loan Gabor, Pavel Breazu și 
Pavel Alien.

B Un nou lot
Drumul de la puțurile prin

cipale, sau galeriile de coastă 
ptnîi la locurile de muncă 
este parcurs de mineri cu tre- 
nnletul subteran. Potrivit co
menzilor făcute de minele Lu
peni și DII) a, lui Octavian 
Honea de la reparații meca
nice și lăcătușilor Gheorghe 
Dan. Fănteă Popescu, Mihai 
Calciu și Cornel Doliu de la 
ajustaj li s-a încredințat mi-

de cărucioare
siunea si» construiască 20 de 
cărucioare pentru personal. 
Ultimele lucrări la cele 20 
de cărucioare sînt terminate 
La rîndul lor. lăcătușii Victor 
Szakacs, Romulus Sîrbu și 
loan Moraru de la ajusta), 
împreună cu brigada lui luliu 
Toth din secția construcții 
metalice, au terminat mon
tarea a două locomotive 
frină.

• In faza finală
In secțiile uzinei se lucrea

ză de zor la terminarea unor 
utilaje deosebii de importan
te necesare bunei desfășu
rări a muDCii în subteran și 
la preparați). Spre exemplu, 
se executa 5 cbible pentru 
săparea puțului de la E. M. 
Paroșeni, 3 frlne duble pentru 
minele Lupeni și Uri câni, 2

colivii cu două etaje și un 
transportor cu raclele necesar 
noii secții de brichete de la 
preparația Coroeșli. Toate 
lucrările amintite se află în 
fază finală de execuție.

Leon PITIC 
controlor C.T.C. Io secția 

mecanica

B Răzbunătorul
In seara zilei de 15 ianua

rie lui Toan Dumitrașcu i-a 
venit năstrușnica idee să in
terpreteze rolul răzbunătoru
lui. Drept loc de desfășura
re a acțiunii și-a ales noul 
restaurant din Vulcan denu
mit pompos „Cocoșul de aur**. 
Dar nu i-a mers nici după 
ce a consumat cîteva păhă
rele de... curaj. Atunci și-a 
mutat teatrul de operații la 
magazinul nr. 46. A trecut 
în fața celor ce stăteau li
niștiți la rind și a cerut să 
fie servit. Văzindu-1 cam am
balat, vînzătorul l-a servit cu

prioritate. Apreciind in felul 
său cantitatea, răzbunătorul 
a „dedus" că a fost înșelat. 
Și atunci a început să adre
seze cuvinte jignitoare per
sonalului de deservire. Ace
lași procedeu l-a folosit și la 
magazinul nr. 43. Aici însă 
cumpărătorii s-au asociat cu 
toții și l-au invitat insistent 
afară din magazin, să se ră
corească. A fost și aceasta 
o lecție, dacă cumva s-a 
prins. Dacă nu, vor urma al
tele potrivit legii.

Florian DAMIAN

B Atenție mărită
Vulcănenii se pol mîndri 

că în localitatea lor se află 
primul bulevard din Valea 
Jiului. Frumosul bulevard, 
denumit Victoria, e străjuit 
de ambele părți de blocuri 
noi. Copiii din cartier au 
transformat bulevardul în te
renuri de sport Se încing 
meciuri de fotbal chiar și 
pe zăpadă. Avînd bulevar

dul lat și neted în față, șo
ferii iși încearcă viteza ma
șinii. In asemenea condiții 
bulevardul din Vulcan devi
ne un pericol permanent de 
iâccidente. Deci atenție mări
tă copii. Nu transformați 
bulevardul în stadion. Dar 
mai ales atenție mărită, pă
rinți și șoferi !

Iulian IORDACHE
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clcnlă a prcgătiiilor, Comi
tetul de partid împreună cu 
Consiliul Uniunii asociației 
studențești și decanatele fa
cultăților din institui au ini
țiat acțiuni potrivit unui plan 
comun de măsuri, urmărind 
asigurarea condițiilor optime 
de desfășurare a activității 
studenților și cadrelor didac
tice în perioada premergă
toare sesiunii și în sesiune. 
Astfel au fost fixate și pla
nificate din timp examenele 
conform planului de învățâ- 
mînt. s-au programat nume
roase orc de consultații pe 
ani, pe grupe și individuale, 
s-au studiat posibilitățile de 
folosire cit mai utilă a exa
menelor parțiale care pot fi 
acordate fiecărui an în parte 
el r.

Trecîndu-se la aplicarea ce
lor stabilite s-a prelungit o- 
rarul de funcționare a bi
bliotecilor și do studiu in 
sălile de lectură, amfiteatre 
și seminarii. s-a întocmit gra
ficul sălilor disponibile, s-au 
intensificai controalele la 
cantină, cămine și dispensar 
pentru remedierea celor mai 
mici deficiențe. Do aseme
nea, s-a urmărit concentra
rea atenției studenților asu
pra activității profesionale, 
un rol deosebit în această 
direcție revenind celor mai 
bune elemente care prin r- 
xemplul pCrsjnăl și prin 
gruparea în jurul lor a co
legilor pot și trebuie să a- 
ducă un aport substanțial la 
mobilizarea întregii mase de 
studenți la o muncă susți
nută și prezentarea la exa
mene cu un bagaj de cunoș
tințe corespunzător.

Acum cînd timpul pină 
la noua confruntare se nu
mără în ore, se fac ultimele 
pregătiri, se predau și se 
susțin ultimele proiecte, pro
be de laborator, colocvii sau 
se țin prelegerile de sinteză 
ale cursurilor a căror mate
rie a fost epuizată. încreză
tori în capacitatea lor. folo
sind din plin condițiile de 
viață .și de studiu care li se 
oferă, studenții Institutului 
de mine sînt hotărî ți să îm
bogățească buchetul succese
lor cu care se pot mîndri cu 
altele noi.

SIMBAtA 31 I Wl \RIE
17.00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba ger
manii.

IR.05 Hună scara, fele, hună 
scara, băieți !

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Expoziția sculptorului 

iugoslav I. Mestrovic.
19.30 Reflector.
19.-15 Tclocnciclopedia.
20.40 Microavanpremieră.
20.45 O oră cu Alfred Uit 

chcock. „O blondă pe
riculoasă”.

21,35 Tele-cinc-recital nr. 2.
22.40 Telejurnalul de noapte.
22.55 Telesport.
23,10 Program de romanțe.
23.30 închiderea emisiunii.

+ Urmare din pag 1

c.șli și un mure pisălog. Ce toi 
vrei dc la mine? Uite că-/i 
spun, cd vorba dumilalc, lot 
îmi pierd vremea— Aseară, l<> 
seral am uitat să-fi spun 
cu invâț mai departe, știi ce-i 
aia seral ? - așa, deci asea
ră mă întreabă in pau/ă un 
coleg, unul căruia ii e ciudă 
cd cu am numai 10, zic mă 
întreabă : ia zi bă, tu ăla cure 
ești lobă la politică, care este 
procentul dc creștere a veni
tului național in România i'i 
1970? Vezi și dumneata ce 
întrebare grea mi-a pus tică
losul. Am încercat eu su-l iau 
în rîs ca sd nu se vadă că 
nu știu dar nu s-a prins. A 
trebuit să înghit a neștiință. 
Sînt sigur cd deseară iar mă 
provoacă. Și eu sînt mare la 
U.T.C., trebuie să le știu pe 
țoale. Așa că azi, cum am ie
șit din șut m-am dus ață și-am 
făcut rost de ziarele în caie 
s-au publicat documentele de 
partid și m-am pus pe studiat.

— Da. da grea problemă. Și 
eu nu le-uin lăsat s-o rezolvi ?

— Ba acum știu. Ascultă: 
venitul național va fi mai ma

Tabloul
(idei al
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Din nou 
„defecțiuni" 
în circulația 

rutieră
O recentă acțiune pe linie 

de circulație, întreprinsă în 
orașul Lupeni, a depistat un 
mare număr de contrave- 
nicnți. Numai in 2 ore, în 
ziua de 20 ianuarie, au fost 
sancționați peste 50 de con
ducători auto. Majoritatea a- 
menzilor au fost aplicate pen
tru defecțiuni tehnice ale 
autovehiculelor și nerespec- 
tarea restricțiilor de limita
re a vitezei. Atenție șoferi! 
Amenzile s-au majorat.

Doar circiuma-i 
vinovată ?

La intrarea in orașul Lu
peni, T.A.PJL. a mai pus.- 
un bufet expres in drum. 
)ntr-o seară și-au potolit aici 
pofta de băutură și frații 
Cocota Petru și Nuțu. Dar 
nu numai pofta de băutură, 
ei și de bătaie. Incăizindu- 
se bine, au început răfuiala 
cu consumatorii nevinovați 
din local și cu_ mobilierul, 
provocînd pagube materiale 
de peste 900 Iei. A fost ne- 
eesară intervenția miliției 
pentru a-i opri din acțiune. 
Acum bătăușii sînt supuși 
unei cure de dezalcoolizare 
ți de temperare a nervilor. 
Nu-i doar circiuma vinovată.

Unde-i copilul?
Luni s-a prezentat la re

dacție tînăra Georgeta Giur- 
eă, împreună cu mama sa, 
din comuna Șard, județul 
Alba. Motivul vizitei ? De loe 
plăeuL După patru luni de

Ja nașterea unicului copil, 
tînăra soție s-a despărțit de 
Gheorghe Giurcă, cu care se 
căsătorise din... dragoste. 
Prin sentința civilă nr. 
993 1969, judecătoria din Alba 
Iulia l-a obligat pe Gheor
ghe Giurcă, salariat la fabri
ca de stîlpi hidraulici din

Vulcan, Ia plata unei pensii 
de întreținere a copilului de 
350 lei lunar. In 20 ianuarie 
a. c„ Georgeta Giurcă a venit 
eu copilul In vizită la tatăl 
ei, profesorul Gheorghe Ma
tei din Petroșani. Aflind des
pre aceasta, Gheorghe Giur
că a făcut un drum Ia Pe
troșani de unde și-a răpit co
pilul și l-a dus acasă la el 
unde trăia In concubinaj eu 
o femeie. Cu toate insisten

Anvelope 
mat ușoare 

pentru 
autoturismele 

romanești

dinamismului
B (Urmate din pag l)

Colectivul uzinei de anvelope 
„Victoria"-Ftorești a rezolvat cu 
succes problema reducerii greu
tății anvelopelor cu care sînt 
echipate autoturismele româ
nești „Dacia-1 100 și 1300". Du
pă un studiu amănunțit specia
liștii întreprinderii prahovene 
au introdus — începînd cu a- 
cest an un lip de anvelopă cu 
două compartimente în loc de 
patru, ceea ce a dus la scă
derea greutății pucului cu 15 
la sută. In urma probelor la 
rulaj forțat și natural s-a con
statat că performanțele anve
lopelor întrec nivelul calitativ
al unor tipuri fabricate de fir
me străine cu tradiție.

(Agerpres|

țele mamei și ale bunicii, 
nu s-a putut afla nimic de 
soarta copilului. Oare chiar 
nu are nimeni competența să 
elucideze acest act de pira
terie ?

A

Internare nreșiiă
In seara zilei de 21 ianua

rie a fost adus cu salvarea 
la spitalul unificat Petroșani, 
lucrătorul Constantin Stagna
te de la E. M. Dilja. Era... 
grav intoxicat cu alcool. 
După ce și-a revenit din be
ție, a început bătaia. A în
jurat personalul medical, a 
lovit în dreapta și-n stînga. 
Nu-și putea imagina cum a 
ajuns el de la circiuma la 
spital. Se vede treaba că 
fusese internat greșit. Corec
tarea s-a făcut imediat. A 
fost transferat acolo unde-i 
era locul: la miliție. Nici 
aici nu se simțea bine dar, 
oricum, cunoștea locurile.

Și înșelătoria 
are un sfîrșlt
Ei era omul minune, omul 

cu pile, omul descurcăreț. 
Făcea rost de lucruri care 
nu se prea găsesc în comerț 
sau care se găsesc rar. A- 
vea sursele lui. Dar îi tre
buia cîte un avans de bani. 
Și credulii dădeau. Mircea 
Petrilă, din Petrila, încasa, 
promitea și se topea. Cîți 
gură-cască n-a înșelat... Dar 
chiar și așa topit, tot a fost 
găsit și adunat A fost adu
nat la miliție. Și aici a în
casat, a promis, dar nu s-a 
mai topit. Nu toți cred pe 
cuvînt de onoare.

G. DINU

I. DUREC!

1969 se, înscrie deci în cro-» 
nica cincinalului ca un an 
rodnic, bogat în realizări pe 
toate planurile. Succesele ex
primă hotărîrea unanimă a 
tuturor oamenilor muncii, 
indiferent de naționalitate, 
de a traduce în viață cu 
consecvență politica partidu
lui. mărețele obiective elabo
rate de Congresul al X-lea 
a] P.C.R. pentru ridicarea 
patriei noastre pe trepte noi 
ale civilizației și progresului.

Luînd cunoștință cu deose
bită satisfacție și mîndrie de 
succesele obținute în anul 
trecut de întregul nostru po
por, minerii, constructorii, e- 
nergeticienii — toți oamenii 
muncii din Valea Jiului — 
sînt hotărîți să muncească 
cu dăruire și abnegație pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ultimului an al 
cincinalului.

Angajamentele lor luate în 
întrecerea socialistă pentru 
depășirea sarcinilor de plan 
pe 1970, succesele obținute în 
perioada ce a trecut de la 
începutul anului, exprimă 
pregnant voința lor de a 
contribui tot mai substanțial 
la dezvoltarea economici ță
rii, la înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. în vederea 
prosperității patriei noastre 
socialiste.

rc in 1970 deed unul trecut 
cu 12 la sula. Dor mai Impor
tant e alico a. Știr ce ?

- Nu, nu știu. Inii spin ?
— Mm important și mai 

important e că venitul națio

- Ba sînt moșule. /.ău 
sini... HI, și cum iți spuneam, 
deseară Ic arăt eu cine știe 
mai mult. Iți spun un secret. 

Hai, dăi drumul, că sini 
mort după secrete.

ii băiete, da, In știi molie
nal va ii mai mare decît pro
dusul social. Cum ziceam, m e
nitul crește cu 12 la sulă iar 
produsul cu 10,3 la sută. Vezi 
asta e. Aici se vede limpede 
cit. de bune sînt măsurile lua
te de partid pentru organiza
rea și conducerea mai bună 
a economiei, pentru creșterea 
salariilor.

— Măi băiete, măi, da' tu 
știi multe. Mă tu nu ești mun
cilor.

— Am aliat că in ’69 econo
mia hunedoreană a dat 5,7 la 
sută dm producția industrială 
a țării.

— Și asta dc ce-i secret ?
— Păi nu asta-i secret. Sc- 

cretă-i lovitura mea. Ticălosul 
ăla n-o să știe și gala îmi iau 
revanșa.

— Și ce mai ști despre Hu
nedoara, despre județ ?

— Păi știu că in 1970 va 
avea 2,55 miliarde lei inves
tiții, că producția industrială

v« cieșle cu 1,4 miliarde lei, 
că sc vor reali/a 8 milioane 
tone Ic căfhu c, ; miliarde 
KVh energic electrică, :i mi
lioane tone de oțel, 3 000 de 
apurtamenle, 00 săli de clasă, 
12 cumine culturale...

— Bravo, bravo. Ajunge. 
Mai spune-mi una și Ic las. 
Tu, Iu ca muncitor, cu cit 
contribui la toate astea ?

Cum cu cit ? Păi îmi 
îndeplinesc sarcinile.

— Bine, bine, știu asta. Dor 
cu cil—contribui ?

Da ce. dumneata crezi 
cd se poale calcula pentru fle
care muncilor ?

- Sigur că se poale, dar tu 
nu șir.

- Ei și ce-ți pasă dumita- 
le ?

Iți pasa ție. Va trebui să 
mai aștepți pînă să-ți lei re
vanșa.

...Toată lumea se ridică. Am 
ajuns la Petroșani. Se string 
mîini, se urează binețe pentru 
cei de-acasă, se dau int Uniri. 
Casa comună rămine acolo pe 
șinele înghețate. Butrînul, cu 
un z.îmbet ascuns sub mustața 
de bunic, iși căuta voinicește 
trenul-.
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lu ziarul de marți am publi

cat rezultatele întrecerilor <ie 
popice și șah, desfășurate m 
cadrul competiției dotată eu 
„Cupa Unirii". Astăzi le voia 
face cunoscute și pe acelea 
obținute la tenis de masă, schi 
și patinaj.

Tenis «ie masă
întrecerile s-au disputat du

minică in sala „Viscoza" Lu
peni. S-au prezentat formațiile i 
Viscoza, Minerul Lupeni, Pre
parația Petrila, Școala spoilivă 
Petroșani. Echipele au fost lor- 
inale din cîte 5 jucători ( i bă
ieți și 2 fete). După jocuri atrac
tive, pe echipe, primu) 1<-- a 
fost ocupat de Viscoza, locul 
secund a revenit Prepaiațiel 
Petrila, iar pe locul 111 s-a si
tuat Minerul. La individual, 
cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat Gela Metin și Vic
tor Brașoveanu.

Schi
La concursul începătorilor In 

schi și-au disputat intîiclate» 
Intr-o combinată alpină Ia 7 
porți, Minerul Vulcan și Prepa
rația Petrila. Atit la juniori 
mici, cît și la juniori mari, au 
ciștigat reprezentanți ai Mine
rului, respectiv: Robert l-latag 
și Iosif Szabo. Glasamentul se
niorilor arată astfel ; 1. Ernest 
Czimbalmoș; 2) Andrei Fodor, 
ambii de la Minerul și 3) loan 
Călin, Preparațio Petrila.
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l-am povestit basme, despre 
Lampa lui Aladin, despre 
Panlofiorul cenușăresei ș.a., 
care il făceau să rîdă cu la
crimi. Dar punciul l-a moleșii 
atila, incit îndată ce făceam 
o pauză picotea de somn, $i 
nu reușea să lucreze decît a- 
tunci cînd îi povesteam. Lu
cra toi mai greu, din cauza 
efortului, oboselii, picotitului 
și tresăririlor, astfel incit 
l-am îndemnat să se întindă 
pe canapea, promițîndu-i să-1

Ultimele creații 
mozartiene

Bolnav, el compune în 
1791, ultimul an al vieții sa
le, opera „Titus", comandată 
cu prilejul încoronării împăra
tului Leopold ca rege al Bo- 
emiei. Îd același an mai cre
ează capodopera „Flautul 
fermecat*, a cărei premieră, 
după numeroase repetiții re
clamate dc* dificultățile parti
turilor vocale, are loc la 30 
septembrie. Entuziasmul creș
te cu fiecare spectacol, iar 
în scurt timp această operă 
este înțeleasă și preluită la 
adevărata sa valoare. In de-

MOZART
trezesc după o oră. A ador
mit însă alit de adine îneît 
nu m-am îndurat să-l trezesc 
decît după două ceasuri. Era 
ora cinci dimineața. La șap
te trebuia să sosească copis
tul, pentru a transcrie parti
tura. La ora șapte uvertura 
era terminată. Unii pretind a 
recunoaște în muzica uvertu
rii picotitul și tresăririle cre
atorului el..."

...împovărat tot mai mult de 
greutăți, Mozart iși caută re
fugiul în muzică, unde găsea 
forțe noi pentru a rezista. 
Cei 800 gulzi pe care, înce
pînd din 1787, îi primea anu
al In calitate de compozitor 
de cameră la curtea imperia
lă, nu-i îngăduiau să renun
țe la corvoada lecțiilor de 
muzică.

Turneele de concerte, în 
1789 la Dresda, Leipzig, Ber
lin, în 1790 la Frankfurt, îi 
aduc numai succese morale, 
astfel îneît, ca și înainte, este 
nevoit să recurgă la spri
jinul prietenilor săi. Cu 
puțin tinip înainte de moartea 
sa, prea llrziu, apare decre
tul prin care este numit 
capelmaistru al catedralei Sf. 
Ștefan din Viena, post legat 
de perspectiva unei vieți lip
site de griji materiale.

curs de o lună „Flautul fer
mecat" este prezentat de 24 
de ori. Mozart a mai avut 
puterea să dirijeze primele 
trei spectacole... Succesele ră
sunătoare care au urmat tre
buiau sa-i fie vestite la căpă- 
tliul palului...

Dar Mozart nu mai trăia 
decît pentru ceea ce va răinî- 
ne nemuritorul său „Requiem" 
— o comandă misterioasă ca
re îl va obseda pînă în ul
tima clipă. Intr-o bună zi, la 
ușa sa bătu „un mesager în 
gri", care îi transmise, din 
partea unui „necunoscut" (un 
anume conte Walsegg, după 
cum s-a constatat ulterior), 
comanda pentru un requiem, 
în febra bolii, această cere
re îi apăru ca un niesaj de 
pe altă lume, menit să-i anun
țe moartea apropiată. într-o 
scrisoare datată Viena, înce
putul lui decembrie 1791, a- 
dresată librctistului vienez 
Lorenzo Da Ponte, autorul 
textelor la „Nunta lui Figaro", 
„Don Giovani", „Cosi van 
tutte", aflat pe atunci la 
Londra, Mozart scrie despre 
„Requiem"-ul său ; ..Aș vrea 
să vă urmez sfatul, dar cum ?
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DUMINICA 1 FEBRUARIE

(va urma)

VREMEA
Ieri, temperatura acrului a oscilat la Petro

șani între minus 4 grade și plus un grad, iar 
la Paring între minus 12 grade și minus 8 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : 
Vremea se menține instabilă, cu cer variabil. 
Se vor semnala precipitații slabe, sub formă de 
ninsoare. Grosimea stratului de zăpadă la Pa
ring — 20 cm.

LOTO
La tragerea loto din 30 ianuarie au fost ex

trase din urnă/urmăloarele numere :
Extragerea I-a : 32 46 26 53 68 70 90 43 80 

34 61 60.
Fond de premii: 694 869 lei.
Extragerea a II-a : 19 25 6 4.
Fond de premii: 359 828 lei.

Contravențiile 
și nivelul deservirii

Comunicăm o cifră pentru 
amatorii de statistici și pen
tru... conducerile unităților 
comerciale : 6 400 lei. Suma 
reprezintă amenzile contra
venționale aplicate de agen
ții inspecției comerciale de 
stat, în mai puțin de o lună 
și jumătate. De semnalat că 
cei 69 contravenient! (prea 
mulțj pentru o singură locali
tate — Petroșani și pentru ni
velul deservirii la care pre
tindem că am ajuns)* au re
cunoscut fără proteste (nici 
nu aveau de ce să proteste

ze) deficiențele pentru care 
au fost amendați, fapt pen
tru care, conform regulamen
tului, amenda încasată a fost 
doar de 50 la sută din cea 
aplicată. Mai amintim că ve
rificările inspectorilor nu au 
Cuprins decît o mică parte 
din rețeaua comercială. Amen
zile se referă la deficiențe 
considerate de cei vinovați 
ca fiind „minore" : vlazarea 
unor produse v de calitatea a 
doua la preț de calitatea 1, 
vînzarea produselor depreci
ate calitativ, fără buletine de 
prelungire a termenului de 
garanție ete.

PROGRAMUL I :

6.05 Concertul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Ora 
satului; 7,45 Voie bună cu 
cîntec și joc; 8,00 Sumarul 
presei; 9,00 Radiomugazinul’ 
femeilor; 9,30 Avanpremieră 
cotidiană; 9,42 Cavalcada rit
murilor; 11,05 Poșta radio;
11.15 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13.15 Melodiile săptămînii — 
muzică ușoară; 13,30 Unda 
veselă; 14,00 Estrada dumini
cală: 14,30 Cine știe ciștigă;
15.10 Estrada duminicală 
(continuare); 17,05 Caravana 
fanteziei; 18,00 Concert de 
muzică populară; 18.30 Dez
bateri culturale; 19,00 Gazeta 
radio; 19,20 Muzică ușoară;
19.30 Săptămîna unui melo
man; 20,05 Tableta de seară;
20.10 365 de cîntece; 20,20 
Argheziană; 20,25Zece melo
dii preferate; 21,00 Muzică 
de cafe concert; 21,10 Tea
tru scurt: „Vizitatorul" de 
Vasile Mănuceanu și Marin 
Traian; 22,00 Radiojurnal;
22.10 Panoramic sportiv: 22,30 
Romanțe: 22,50 Moment poe
tic: 23,00 Revista șlagărelor; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,00 Matineu duminical; 
7,45 Radio publicitate; 8.05 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9.12 Caleidoscop muzi
cal; 10,15 Opera și cele cinci 
necunoscute: 10,40 A 7-a artă; 
11,00 Festival Beethoven;
13.10 Mozaic muzical: 14,05 
Albumul vocilor celebre;
14.30 Muzică beat; 15,00 Mu
zică populară; 15.49 Melodii 
de Nicolae Kirculescu: 16,00 
Cîntece și jocuri; 16,30 Pa
noramic opera: 17,00 Album 
muzical: 18,00 Revista litera
ră radio; 18,50 Varietăți mu
zicale: 20,00 O istorie a mu
zicii în capodopere comen
tată de George Bălan; 21.05 
Muzică de dans; 22,30 Stu
dioul de poezie; 23.05 Con
cert Mozart.

BULETINE DE ȘTIRI ; 
Programul I : 6,00; 11,00;
17.00; 20,00; 21,00; 24,00; 2.00; 
4,00. Programul II : 7,30;
14.00; 23,00; 0,55.

„Edilitara"
Peste 3 000 de internări au 

fost Înregistrate în anul tre
cut la Maternitatea din Lu
peni. După cum ne-au relatat 
mai multe paciente, accsrtea 
s-au bucurat de o asistență 
medicală corespunzătoare, de 
condiții optime de internare. 
Un singur neajuns a lost re
clamat : drumul de acces din 
centrul orașului pînă la poar
ta maternității. Datorită stă
rii sale necorespunzlitoare, 
drumul produce, de fiecare 
dată cînd „Salvarea" aduce 
cile o femeie gravidă, agra
varea stării acesteia și în

grijorarea personalului medi
cal. Ne amintim că, în urmă 
cu un an, același drum a fost 
supus unor lucrări de „repa
rație capitală", fiind pavat 
pînă la jumătate, adică pină 
la poarta stadionului „Mine
rul". ('rodeam atunci că pa- 
varea se execută pentru a u- 
șura accesul la maternitate. 
Dar fondurile destinate ame
najării drumului, s-au termi
nat la poarta stadionului. Sâ 
fi atîrnat oare, mai greu in 
balanță, un „gol" decît ma
ternitatea ?

Patinaj
în prezența a 200 de spec

tatori, pe patinoarul A. S. Mi
nerul Vulcan s-au întrecut 38 
de concurențl la proba de pa
tinaj viteză, lată .și clasamente
le: Fele: 1. Hilda Dobner ; 2- 
Maria Rațiu, ambele de la Mi
nerul Vulcan; 3. Eva Biro,
Preparația Petrila. Băieți sub 
13 ani. 1. Ion Munteanu ■, 2.
Mircea Constantin ; 3. Eugen
lacob, toți de la Minerul. Bă
ieți peste 13 ani: 1. Constan
tin Jecu; 2. Nicolae Moldovan j 
3. Belu Bătrînu, toți de la Mi
nerul.

Aurel SLABII

IILTIMfLE
ȘTIRI

Ș/IH
HAGA 30 (Agerpres). — în 

runda a 14-a a turneului Inter
național de șah (grupa maeștri
lor) de la Wijk Aan Zee, Dolfl 
Drimer a remizat cu spaniolul 
Medina. Același rezultat a fost 
consemnat și în partidele An- 
tunao-Sokolov, Van Scheltinga- 
Clarke și Andersson — Doda, 
Honfi l-a învins pe Maeder.

Pe primul loc în clasament se 
află Andersson (Suedia) iu 10 
puncte, urmat de Medina (Spa
nia) — 9 puncte, Honfi (Un
garia) — 8,5 puncte etc. Drimer 
ocupă locul 3 cu 6,5 puncte.

în turneul marilor maeștri 
continuă să conducă Taimanov 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte, secon
dat de Hort, Cehoslovacia — 
10,5 puncte, Kurajița, Ivkov, 
ambii Iugoslavia — 9 puncte 
etc.

FOTBAL
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Antrenorul echipei de fotbal Ar
senal Londra, Bertie Mee, a de
clarat că este mulțumit de tra
gerea la sorți din sferturile de 
finală ale „Cupei europene a 
tîrqurilor", etapă în care forma- • 
(ia sa va întîlni pe Dinamo Ba
cău.

Avantajul nostru poate fi a- 
cela de a juca primul meci în 
deplasare, unde sperăm să ob
ținem un rezultat strîns — a 
spus Bertie Mee.

Pronosticul nostru 
pentru concursul 

Pronosport
nr. 5 din

1 februarie 1970
1. Bari — Brescia 1
2. Fiorentina — Lanerosi 1
3. Internazionulc — Roma 1
4. Juventus — Sampdoria 1
5. Lazio — Cagliari 2
6. Napoli — Torino 1
7. Palermo — Bologna X
8. Verona — Milan 2
9. Atal anta — Foggia 2

10. Catania — Arezzo 1
11. Como — Muntova 2
12. Livorno — Varese 2

13. Reggiana — Pcrugi. K

reali.nl
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K/yir/l INTERNAȚIONALA
Convorbirile dintre 

Cornel Burtică 
și N. S. Patolicev

MOSCOVA 
den tul 
nă. 
rio, au început la Moscova 
convorbirile între Cornel Bur- 
ticd. ministrul comerțului ex- 
terioj al Republicii Socialiste 
România, și N.S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R S.S. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea In continuare a rela
țiile” economice și comerciale 
dintre România și U.R S.S. Dis
cuțiile s-au desfășurat înlr-o 
atm sferă calda,

în aceeași _ . .
că a avut o întrevedere cu S. 
A. Skacikov, 
miletului de Stat pentru rela
țiile economice externe de pe 
lînqâ Consiliul de Miniștri al 
U R S.S.

Seara, ministrul comerțului 
exterior al României a luat par
te la o masă oferită în cinstea 
sa de N. S. Patolicev.

în continuarea vizitei 
U.R.S.S., tov. Cornel Burtică a 
plecat într-o călătorie la Le
ningrad.

6. — Corespon- 
Agerpres, Silviu podi- 

transmite: Marti, 6 ianua- 
au începui la

desfășurat 
tovărășească.

ti, Cornel Burli-

președintele Co-

în

Comunicatul Riroului Politic
al I'. C. Francez

VAL DE GREVE ÎN SPANIA

© 4 000 de mineri au
încetat marți lucrul

® Consternare în rai
durile liderilor sin
dicali și minerilor
din S.U.A.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Peste 4 000 de mineri din ba
zinul carbonifer situat in su
dul statului Pennsylvania au 
încetat marți lucrul in memo
ria lui Joseph Yablonski, mem
bru al comitetului de condu
cere al Sindicatului minerilor 
din S.U.A., care a fost găsit 
asasinat în apartamentul său 
din Clarksville (Pennsylvania) 
împreună cu soția și fiica sa. 
Greva a provocat închiderea a 
șase mine aparținînd compani
ilor ..U. S. Steel Corp ', „Bethle
hem Steel Corp.* și ..Laughlin 
Steel Corp.*.

Poliția din Clarksville a a- 
nunțat că nu deține nici un 
indiciu in legătură cu această 
„crimă bine executată1*. Nu se 
știe dacă triplul asasinat a 
fost opera unei singure persoa
ne sau a unei bande. Corpu
rile victimelor, ciuruite de 
gloanțe, au fost găsite la cî
teva zile după uciderea lor, 
firele telefonice ale apartamen
tului fiind tăiate, iar cauciu
curile automobilului familiei 
fiind dezumflate. A fost elimi
nată ipoteza că această crimă 
ar fi putut avea drept mobil 
Un furt.

Cei doi fii ai lui Yablonski, 
ambii avocați, au declarat că 
membrii familiei lor au fost 
Victimele „unor asasini profe
sioniști1*, susținînd că acest a- 
sasinat trebuie pus în legătură 
cu candidatura tatălui lor la 
postul de președinte al Sindi
catului minerilor din S.U.A.

După cum transmite agenția 
'A.P., uciderea lui Yablonski „a 
provocat consternare în rîndu- 
rile liderilor sindicali și mine
rilor din S.U.A.**, care discută 
în prezent eventualitatea de
clanșării unei greve de pro
test pe scară națională.

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Biroul Politic al P. C. 
Francez a dat publicității un 
comunicat, în care își reafirmă 
protestul față de recentele mă
suri luate de guvern care au 
dus la scumpirea vieții în 
Franța. Astfel. în cursul ulti
melor citeva zile au fost ma
jorate tarifele la căile ferate, 
transporturile rutiere și flu
viale, precum și prețurile oțe
lului și ale automobilelor. Alte 
majorări anunțate încă do pe 
acum vor duce la scumpirea 
călătoriilor cu metroul și au
tobuzele din Paris, precum și 
a serviciilor poștale. Această 
seric de majorări de prețuri, 
relevă comunicatul Biroului 
Politic, va afecta serios nive
lul de trai al marii majorități 
a francezilor. Comunicatul sub
liniază, pe -de altă parte, că 
majorarea prețurilor reflectă 
dorința marilor societăți de 
a-și spori în continuare profi
turile. deși bilanțurile acestora

pc 1969 ating un nivel record.
Partidul Comunist Francez 

constată că aceste majorări do 
prețuri impun ca o necesitate 
satisfacerea urgentă a reven
dicărilor juste formulate de 
oamenii muncii și anume : res
tabilirea și asigurarea puterii 
de cumpărare a salariilor și 
pensiilor și garantarea acestei 
puteri de cumpărare prin sis
temul scării mobile de prețuri 
și salarii: sporirea alocațiilor 
familiale: scăderea taxelor fis
cale asupra produselor de larg 
consum.

MADRID 6 (Agerpres). — 
Spania a fost cuprinsă in pri
mele zile ale lui 1970 do un 
val de greve datorate in cea 
mai marc parte refuzului auto
rităților dc a satisface cererile 
oamenilor muncii privind reîn
noirea noilor contracte colecti
ve care expiră la sfirșitul fie
cărui an. Cea mai puternică 
mișcare grevistă se desfășoară 
în prezent in bazinul carboni
fer al Asturioi, unde 20 000 dc 
mineri au încetat lucrul, reven- 
dicind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. Ca urmare a acestei 
greve, principala întreprindere 
minieră din această regiune 
și-a încetat aproape in între
gime activitatea. Lupta oamc-

aceștia au încetat 
de muncitori din 

construcții, precum 
de salariați de la 

Greve simi-

nilor muncii spanioli a cuprins, 
dc asemenea, și regiunea Ca- 
dix. unde peste 10 000 dc mun
citori agricoli se află în grevă 
de 20 de zile. In somn de soli
daritate cu 
lucrul 5000 
industria do 
și cei 2 600
șantierele navale.
larc nu loc și la Canaries și 
Madrid. In sfîrșit, în Țara bas
cilor continuă de peste o lună 
și jumătate mitingurile dc pro
test ale muncitorilor dc la în
treprinderea „Orbcgozo** închisă 
dc către conducere. Ca urmare 
a acestei hotăriri arbitrare, 
3 000 de salariați șomează.

Producția de petrol
a Iranului

TEHERAN 6 (Agerpres). — 
Producția de petrol a Iranului 
a atins în anul 1969 cifra re
cord de 166 milioane de tone, 
fiind cu 17 la sută mai marc, 
decit in anul precedent — a a- 
nunțat Societatea națională ira
niană a petrolului.

In felul acesta, Iranul își reia 
locul in fruntea statelor pro
ducătoare de petrol din Orien
tul Apropiat, pe care îl pier
duse în 1967 in favoarea Ara- 
biei Saudite și devine al patru
lea producător mondial, după 
Statele Unite, Uniunea Sovie
tică și Venezuela.

VIETNAMUL DE SUD

® 
® 
®
®
®

Viitoarele zboruri spre Lună, caro urmează să fie 
efectuate in cadrul programului Apollo — „Apollo-13" pină 
la „Apollo-20" — trebuie să se încheie, ca și pînă acum, cu 
primejdioasa operațiune a amerizării cabinei cu care astro- 
nauții se vor înapoia pe Pămint. Statele Unite nu intențio
nează să realizeze o aterizare a cabinelor spațiale înainte 
de mijlocul deceniului in care tocmai pășim. Dc ce?

©,

e.

e.

Lupte corp la corp între patrioți și militari 
americani
Numeroase poziții americane bombardate 
cu rachete și mortiere

Raiduri ale bombardierelor B-52
SAIGON 6 (Agerpres). — In

tr-o primă informație transmi
să din Saigon, agenția U.P.I. 
anunță că in noaptea de luni 
spre marți o bază americană 
situată la 41 km sud de Da 
Nang a fost atacată de patrioții 
sud-vietnamezi. După ce au 
supus baza unui puternic til
de artilerie, patrioții au reușit 
să pătrundă în perimetrul ei, 
angajînd lupte corp la corp cu 
militarii americani. După cum 
a informat Comandamentul a- 
merican de la Saigon, în urma 
acestui atac, care a luat sfîr
șit în zorii zilei, 16 militari 
americani au fost uciși, iar al ți 
68 răniți. Atacul a fost cali
ficat de Comandamentul ame
rican drept unul din cele mai 
puternice din regiunea Da 
Nang-ului din ultimele luni.

O ciocnire care a durat peste 
trei ore și s-a soldat cu pier
deri pentru militarii americani, 
s-a produs în interiorul bazei 
Ross, situată la aproximativ 30 
km sud do Da Nang. Patrioții 
au pătruns în perimetrul pozi
ției americane după un , foc do 
baraj efectuat simultan, din mai 
multe direcții. In aceeași zonă, 
a mai fost supusă unui bom
bardament cu rachete și mor- 
tiere o bază de pușcași ma
rini situată în apropiere de An 
Hoa. In total, forțele patriot 
tico au bombardat marți noap
tea 13 poziții americano-saigo- 
neze.

Tot în cursul nopții de marți, 
bombardierele B-52 au efectuat 
șapte raiduri, lansînd 1 200 tone 
do bombe în cîteva provincii 
situate la nord-vest de Saigon.

Tentativă 
de piraterie 

aeriană eșuată
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— O tentativă de răpire a 
unui avion dc pasageri a 
eșuat marii, cînd mai multi 
pasageri au reușit să imobi- 
lizezo un bărbat, înarmat cu 
un cuțit, care a amenințat 
cu moartea o stewardesă, ce- 
rind să fie dus în Elveția. 
Aparatul, un „Super Do-9", 
avind la bord 58 de pasageri 
și un echipaj de 9 persoane, 
se pregătea să aterizeze pe 
aeroportul din Jacksonville 
(Florida), cînd s-a produs in
cidentul. Pilotul a efectuat o 
manevră bruscă a avionului, 
ceea ce a avut drept urmare 
dezechilibrarea atacatorului, 
care a fost apoi capturat de 
un număr de pasageri. Avio- 
nul a aterizat cu bine la Jac
ksonville, iar răpitorul a fost 
predat politiei.

Posibilitatea aterizării line a 
unei cabine spațiale după efec
tuarea unui zbor lunar este 
exclusă în Statele Unite pină 
in anul 1975 sau 1976, cînd ur
mează să fio realizat proiectul 
unei bazo extraterestre Inter
mediare, pe care navele spația
le să poată face escală (proiect 
denumii „Space Shuttle", fă
cut cunoscut cu citeva luni în 
urmă). Do ce?

Administrația pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) re
nunțase Încă in 1964 la ideca 
— favorizata dc astronauți — 
a unei aterizări line a navelor 
„Apollo". Do ce?

Sistemul do rachete de frînarc, 
necesar unei aterizări line nu 
este, după cum se exprimă ex
pertul vesl-german Adalbert 
BUrwolf, „compatibil cu greuta
tea de circa 45 tone po care 
racheta purtătoare, „Saturn-5", 
0 transportă în zborul spre Lu
nă, cu o viteză de 11 km pe 
secundă". Cu alte cuvinte, nu 
este încă posibil ca întreaga 
călătorie a unei nave cu echipaj 
de la Pămint pînă la Lună și 
înapoi (peste 800 000 km) să fie 
efectuată, pînă in clipa ateri
zării, cu balastul pe care îl re
prezintă sistemul rachetelor de 
frinare necesare unei aterizări 
line. Un expert cu duh de la 
N.A.S.A. a spus că ideea unei 
aterizări a navelor lunare 
„Apollo" cu echipaj in desertu
rile White Sands din New Me
xico a „căzut literalmente in 
apă", deocamdată.

Proiectul „Space Shuttle" mai 
sus-menționat nu a fost aban
donat. dat fiind că actualele a- 
merizări prezintă mai multe de
zavantaje decit avantaje. In 
primul rînd, astronauți i sint 
expuși riscului înecării, in 
cazul unei deteriorări a

De pe
Lună

în apă
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cabinei. Barwolf atrage a- 
tenția asupra minutelor preți
oase care trec do la clipa ame
rizării pină ce scafandrii cobo- 
riți din elicoptere ajung la ca
bina ce pendulează pe valuri 
și reușesc să monteze centura 
plutitoare în jurul cabinei. Un 
accident, oricît de mic, poate 
fi fatal. Viața astronautului 
Grissom, de exemplu, a putut 
fi salvată in ultima clipă, la 21 
iulie 1961, cînd cabina sa 
„Liberty Bell-7" s-a scufundat 
în Atlantic: trapa cabinei se 
deschisese cu cîteva secunde 
înainte de termenul prevăzut.

Mai există dezavantajul că, 
prin amerizare, complexul in
strumental este afectat de acți
unea corozivă a apei sărate a 
mării și nu mai poate fi folo
sit. Aceasta înseamnă că în
treaga cabină spațială, o dată 
amerizată, nu mai poate servi 
decit drept piesă dc muzeu. In 
sfîrșit, unul din dezavantajele

cele mat importantei amorți-* 
zoarele de șoc necesare ameri
zării reduc volumul navei pro
priu-zise. Fără aceste amorți- 
zoare, nava-mamă „Apollo" ar 
putea adăposti cinci astronauți, 
in loc do trei. Trebuie adăugat 
aici că, în cazul unei aterizări 
forțate n navei „Apollo", omor- 
tizoarclc de șoc folosite pentru 
amerizări nu ar evita rănirea 
aslronauților.

Singurul avantaj al ameriză
rii constă, după Bărwolf, In fap
tul că, spre deosebire de ateri
zare, ea este scutită de primej
diile pc care le prezintă obsta
colele existente pe uscat. In 
cazul aterizărilor, cabinele spa
țiale sint expuse riscului de a 
se lovi — la orice abatere de 
la traiectoria spre punctul ate
rizării — do linii de înalta ten
siune. de exemplu, sau de orico 
alte obstacole.

Uniunea Sovietică a preferat, 
de la începuturile zborului spa
țial cu echipaj, tehnica ateriză
rii. După deschiderea parașute
lor în atmosferă, navele spați
ale sovietice aterizează lin cu 
ajutorul rachetelor de frinare, 
care intră in acțiune la o dis
tanța foarte mldă deasupra pă- 
minlului. In cazul în care cos- 
monauții nu ar ajunge dinlr-un 
motiv sau altul, deasupra tere
nului de aterizare prevăzut, la 
nevoie ci se pot catapulta și sal
va din timp. (Navele americano 
„Apollo" nu sînt. prevăzute cu 
dispozitive de catapultare a as- 
tronauților). Uniunea Sovietică 
nu asclcnizează oameni pe Lună 
deoarece, după cum au decla
rat oficialitățile sovietice, în 
faza actuală, U.R.S.S. preferă 
prospectarea Lunii prin inter
mediul instrumentelor. In 
schimb, Uniunea Sovietică a fă
cut un pas înaintea Statelor U- 
nite prin realizarea sudurii in 
vid înalt, un prim pas pe ca
lea spre construirea unei stații 
extraterestre orbitale. Posibili
tățile pe care o asemenea sta
ție — ca bază de aprovizionare 
și lafisare a navelor — le va o- 
feri omului în asaltul său in 
Univers sint uriașe.

Alex. ALCALAY ,

Rezultatele experiențelor efectuate
asupra mostrelor de

HOUSTON 6 (Agerpres). — 
La Houston se desfășoară o 
conferința a specialiștilor în 
domeniul studiilor selenare, 
reuniune ce și-a propus să fa
că un bilanț al rezultatelor ex
periențelor efectuate asupra 
mostrelor de sol lunar aduse 
de echipajul spatial condus de 
Neil Armstrong. Timp de citeva 
zile, 142 de savanți din Statele 
Unite și alte 8 țări vor face 
importante comunicări asupra 
rezultatelor a 90 de zile de 
stildiu. Pînă în prezent, se con
turează următoarele concluzii i 
o lungă perioadă materia diu 
care este constituită Luna a fost 
în stare de magmă pe suprafața 
satelitului nostru natural s-au 
acumulat fragmente de rocă, 
fapt ce indică apariția unei pe
rioade de „roci** în evoluția 
geologică a Selenei; rocile s-au 
cristalizat cu aproximativ 4 mi
liarde de ani în urmă, aproxi
mativ în aceeași perioadă în 
care au apărut unele formațiuni 
cristaline pe Terra i nu au fost 
identificate nici un fel de In
dicii că pe Lună ar fi existat 
vreodată viată.

In cadrul dezbaterilor de 
Houston, un loc important 
ocupă problemele legate 
stabilirea originii satelitului _
tural al Terrei și a momentu
lui apariției sale. Se confruntă 
două teorii „de bază" — Luna 
s-ar fi format în urma unei gi
gantice explozii a unui corp 
ceresc de dimensiuni uriașe; 
Luna ar fi luat naștere prin „con
tracția* unui număr destul de
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mare de fragmente de corpuri 
spațiale care erau în cîmpul 
gravitational al Terrei. De ase
menea, o altă" teorie larg discu
tată este aceea că Luna ar fi de 
fapt o parte din Pămînt, des
prinsă cu milioane de ani în 
urmă și care a rămas în cîmpul 
său gravitational.

în urma studierii reacțiilor de 
dezintegrare radioactivă a ura
niului și thoriului conținut în 
mostrele de rocă selenară ce 
le-au stat la dispoziție, profe
sorii Tatsumoto, Rosholt șl 
Wasserburg au ajuns la conclu
zia că vîrsta Selenei ar fl de 
4,6 miliarde ani. în urma stu
diilor pe care le-au întreprins, 
profesorii amintiți au stabilit că 
praful ce acoperea fragmentele 
de rocă este „mai tînăr" decît 
acestea. Totodată, el au stabilit 
și faptul că există o serie de 
diferențieri de ordin chimic în
tre praful și rocile selenare 
propriu-zise. Aceste diferențieri, 
spune profesorul Tatsumoto, a- 
rată că pietrele lunare s-au for
mat din magmă, care s-a soli
dificat pe urmă. Un profesor din 
Chicago s-a ocupat cu studie
rea sferelor aduse de Armstrong 
șl Aldrin din Marea Liniștii. în 
urma studiilor, el a determinat 
că aceste sfere au diametrul 
de 0,2 mm și sînt multicolore. 
Cele mai multe sînt de culoare 
verde, roșie sau brună. Pe su
prafața lor au fost identificate 
o serie de crăpături ce au fost 
formate ca urmare a diverșilor 
meteorit! care cad pe Lună.

SITUAȚIA DIN SUDAN
KHARTUM 6 (Agerpres). — 

In provinciile meridionale ale 
Sudanului au reînceput luptele 
dintre trupele guvernamentale 
și triburile locale care contestă 
autoritatea autorităților centra
le de la Khartum. In legătură 
cu această situație, Gaafar El- 
Numeiry, președintele Consi
liului Comandamentului Revo
luției sudaneze, a declarat că 
guvernul său nu va renunța 
la planurile de restabilire a

in 
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HOUSTON 6 (Agerpres). 
Unul dintre directorii adjuneți 
ai N.A.S.A., Julian Sheer, a 
declarat, in cadrul unei confe
rințe de presă, că următoarele 
șapte aselenizări ale navelor 
spațiale americane cu oameni 
la bord vor avea loc pînă în 
anul 1974. In anul acesta,- în 
lunile martie și septembrie vor 
fi lansate spre Lună „Apollo- 
13“, și „Apollo-14". In primă
vara și în vara lui 1971 vor fi 
trimise spre Selena navele „A- 
pollo-15" și „Apollo-16“, alte 
două zboruri vor fi efectuate 
în 1973, iar ultimul in 1974. In 
anul 1972 nu se prevede nici 
o lansare spre Lună. Pină acum 
se știa că în anul 1970 Statele 
Unite intenționau să trimită 
spre satelitul natural al Pă- 
mîntului trei echipaje spațiale, 
iar în anul 1972 programul „A- 
pollo" urma să fie încheiat. 
Numărul aselenizărilor a fost 
redus din motive bugetare, a 
precizat un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A.

In urma exploziei unei gre
nade și a unui schimb de fo
curi care a avut loc pe stadio
nul din orașul birmanez Las- 
hio, 7 persoane și-au pierdut 
viața și alte 17 au fost rănite. 
Pe stadion avea loc o compe
tiție dc atletism cu ocazia a- 
niversării independenței țării. 
Imediat după explozie, patru 
persoane înarmate au deschis 
focul împotriva mulțimii a- 
flate pe stadion. Forțele gu
vernamentale au intervenit, 
fără a reuși însă să-i rețină 
pe atentatori, care au izbutit 
să dispară după un scurt 
schimb de focuri cu poliția.

Ploile torențiale care au căzut 
în ultimele 10 zile asupra mai 
multor regiuni din Maroc au 
provocat mari inundații, mai 
ales în Valea Rharab. In a- 
ceastă regiune, a fost compro
misă recolta pe sute de hec
tare, iar locuitorii din nu
meroase sate au fost evacuați 
de unități ale armatei, care 
participă la operațiunile de 
salvare.

După cum s-a anunțat la 
Rabat, datorită intervenției 
prompte a echipelor de sal
vare. nu au fost înregistrate 
victime omenești.

Compania japoneză Seyko a 
pus în vînzare ceasuri dc mi
nă electronice cu o precizie 
de plus sau minus 0,2 secunde 
la 24 de ore. Ceasurile sînt 
dotate cu o minibaterie care 
asigură o funcționare neîntre
ruptă pc timp de un an.

SSVS

Un puternic cutremur de 
pămint s-a produs marți di
mineața în Marea Salomon, 
la 550 kilometri de Port Mo
resby (Noua Guinee). După 
cum s-a anunțat la Washing
ton, cutremurul, a cărui in
tensitate a fost de 6,6 grade 
pe scara Richter, a fost su
ficient de puternic pentru a 
provoca pagube în regiunile 
populate din această zonă.

Marinarii navei sovietice 
„Erevan*1 au salvat echipajul 
unui vas birman cu vele, care 
suferise grave avarii în vestul 
Oceanului Tndian. Vasul, al 
cărui sistem de vele și cîrmă 
nu mai funcționau, a plutit 
în derivă 43 dc zile, timp 
în care alimentele și apa po
tabilă s-au terminat. Cei șapte 
membri ai echipajului au pri
mit îngrijirile medicale ne
cesare și urmează să fie de
barcați într-unul din porturile 
Birmaniei.

Celebrul violoncelist spaniol, 
Pablo Casals, care trăiește la 
San Juan (Porto Rico), și-a 
aniversat zilele acestea res
pectabila vîrstă de 93 de ani.

Gripa 
în lume

Pilotul și mecanicul de 
bord al unui elicopter care 
fusese obligat la 23 decem
brie să aterizeze în plină 
furtună polară în Alaska, ca 
urmare a unei pene de cu
rent, s-au reîntors duminică 
în localitatea Umiat. Poland 
Mc Neil și Brendan Kilraur- 
ray efectuaseră un zbor între 
Golful Frudhoe și o exploa
tare petroliferă, cînd bateria

electrică s-a defectat. Cei doi 
au aterizat la marginea unei 
păduri și și-au construit i- 
mediat un iglu pentru a se 
feri de furtuna de zăpadă și 
gerul de peste 35 de grade C. 
La 1 ianuarie, ei au părăsit 
„locuința" lor provizorie, 
mărșăluind 4 zile pentru a 
ajunge duminică seara, sănă
toși și teferi, la Umiat.

calmului 
ale țării 
tualele incidente constituie acte 
izolate care nu reprezintă un 
pericol real. Viața în cele trei 
provincii se desfășoară in mod 
normal, mai ales în sectorul 
economic, iar guvernul de Ia 
Khartum depune eforturi con
siderabile pentru a normaliza 
funcționarea serviciilor publi
ce, in special în domeniul să
nătății și învățămintului. Pre-

provinciile sudice 
a afirmat că ac-

ședințele Consiliului Comanda
mentului Revoluției a arătat că 
guvernul de la Khartum deți
ne documente care atestă în
cercarea unor state de a crea 
in partea de sud a țării o a 
doua Biafră.

Gaafar El Numeiry a preci
zat că guvernul sudanez face 
o serie de demersuri pe lingă 
statele vecine cu Sudanul, ce- 
rindu-le acestora să nu mai 
permită infiltrarea de elemente 
„rebele" pe teritoriul țării.

CIUDAD DE MEXICO 6 
(Agerpres). — Cel puțin patru 
milioane de persoane s-au 
îmbolnăvit de gripă în ulti
mele trei săptămîni la Ciu
dad de Mexico și în locali
tățile învecinate, scrie săp- 
tăminalul „Lunes de Excel
sior". Epidemia, 
gravitate, pare să-și piardă 
treptat din vigoare.

★

lipsită de

ISTANBUL 6 (Agerpres). 
— Epidemia de gripă con
tinuă să se extindă in Turcia. 
La Izmir, de exemplu, peste 
30 de școli au fost' închise 
pină la 12 Ianuarie. In locali
tatea Sibase aproximativ 70 
la sută din populație este a- 
fectată de această maladie.

La Lahore, Caraci, Rawal- . 
pindi și în alte orașe pakista
neze mii de muncitori au de
monstrat pe străzi, ccrînd 
eliberarea liderilor sindicali 
arestați de autorități. La La
hore demonstranții au cerut, 
de asemenea, anularea îngră
dirilor impuse mișcării sindi
cale și a interdicțiilor de a 
organiza greve în sprijinul sa
tisfacerii 
mulate de

relatărilor ziarului

0 mișcării de guerilă despre care ou se vorbește
♦ Urmare din pag. I

.grația clandestină, ca urmare a 
interdicției impuse, încă de la 
Instaurare — in 1932 — de re
gimul sultanului Bin Taimur. 
Cei ajunși în orașele Golfului 
Persic au putut intra in con
tact cu diversele organizații na
ționaliste existente in ansam
blul lumii arabe, inițiindu-se 
astfel in problemele mișcărilor 
de eliberare națională.

A doua etapă a protestului

populației, datînd din 1954, a 
avut aspectul unei mișcări de 
tip tribal. Conducătorul aces
teia, imamul Ghaleb Bin Aii, nu 
a reușit insa răsturnarea regi
mului sultanului Bin Taimur, 
După acest al doilea moment, 
mișcarea din Dhofar începe să 
capete personalitate. In jurul 
anului 1958 sînt create trei or
ganizații în rîndul emigranților 
dhofarieni: Mișcarea naționaliș
tilor arabi, Organizația solda- 
ților dhofarieni șl Asociația

dhofariană de binefacere (care, 
in ciuda denumirii, are la rin- 
dul său, un caracter politic). 

Succesul mișcării de eliberare 
națională din Yemenul de sud a 
deschis noi perspective luptei 
populației dholariene. Din acest 
exemplu apropiat s-a desprins 
concluzia că numai lupta ar
mată condusă de o avangardă 
revoluționară — cum a fost ca
zul F.N.E. din Yemenul de sud 
— poate duce la victorie. Pe 
de altă parte, succesul mișcării

revoluționare din Yemenul de 
sud a permis spargerea încercu
irii în care se găsea teritoriul, 

în anul 1964, cele trei orga
nizații create s-au unit, formind 
Frontul de eliberare din Dhofar. 
Primul comunicat militar- al 
Frontului, datat la 9 iunie 1965, 
face cunoscute obiectivele miș
cării de guerilă : ștergerea tu
turor urmelor militare, politice 
și economice ale prezenței en
glezești și răsturnarea) regimului 
sultanului Bin Taimur. Condi

ftEDACȚlA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. RepubllS.H Or- 8°- IW- 269 (Centrala cărbunslul).

revendicărilor for- 
muncitori.

Potrivit
.Daily Mail", forțele militare 
aeronavale ale S.U.A. au co
mandat firmelor britanice 
„Hawker" și „Rols Royce" 102 
avioane, de tipul „Harrier", 
cu decolare verticală. Costul 
acestor avioane se va ridica 
la 70 milioane lire sterline.

La începutul acestei săptă
mîni, în aproape întreaga Po
lonie temperatura a crescut 
în mod simțitor, ajungînd în 
sudul țării pină la plus șase 
grade. Căldura și ploile "au 
provocat topirea rapidă a ză
pezii.
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Președintele Ugandci Milton 
Obote, continuă să se afle în 
imposibilitate de a-și relua ac
tivitatea după atentatul comis 
împotriva sa în luna decem
brie. Potrivit unor știri din 
capitala Kenyei, starea sănă
tății președintelui este mai 
gravă decît au lăsat să se în
țeleagă buletinele oficiale 
transmise după comiterea a- 
tentatului.

Cargoul „Badger State", pu
ternic avariat de o explozie, 
s-a scufundat în Pacific, fără 
să mai fie necesară interven
ția navei de război „Abnaki", 
care urma să-l trimită la fun
dul oceanului prin lovituri de 
tun, deoarece constituia un 
pericol pentru navigație. Car
goul, încărcat cu muniții, a 
fost abandonat de echipajul 
său la 26 decembrie, în urma 
unei explozii in sala mașini
lor. Din cei 40 de marinari 
doar 14 au fost salvați, ceilalți 
fiind dați dispăruți.

La conferința de la Houston 
a specialiștilor în studii sele
nare s-a anunțat descoperirea 
unor urme de aur și argint 
în rocile lunare aduse de echi
pajul navei „Apollo-11".

întreprinderea cehoslovacă 
de comerț exterior „Motokov" 
a contractat pentru anul 1970 
achiziționarea a 1 000 de au
toturisme din Japonia, anun
ță agenția C.T.K.

Un prim lot de 100 de au
toturisme japoneze marca 
..Toyota1* au și fost expediate, 
urmînd să sosească în Ceho
slovacia în cursul lunii ia
nuarie.

Două din cele trei jurii fe- | 
derale însărcinate să anchete- j 
ze corupția și crima organi- I 
zată din statul New Jersey 
și-au reluat lucrările la Ne
wark. Surse informate apre
ciază că ancheta în curs ar 
putea duce Ia noi dezvăluiri <' 
senzaționale privind activita- | 
tea criminală a unor oficiali- . 
tăți din Newark și a Mafiei, j 
Pină in prezent ancheta s-a 1 
soldat cu incriminarea a 70 
de persoane, între care a pri
marului Newark-ului, Hugh 
Addonizio, a zece foste sau 
actuale oficialități ale statului 
New Jersey.
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Sosirea vicepreședi ntelui 
Statelor Unite, Spiro Agnew, 
în capitala Afganistanului, Ka
bul, a fost precedată de ma
sive demonstrații antiamerica- 
ne, organizate pe străzile o- 
rașului. După cum relatează 
agențiile de presă, manifesta
țiile au fost organizate în 
semn de protest împotriva po
liticii americane în Asia.
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TEL AVIV 6 (Agerpres). — •
Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, ministru! 
de finanțe al Israelului, Pinhas , 
Șapir, a declarat că suinele
destinate apărării din vii-toru! '■ 
buget al țării pe anul financiar i 
1970 se ridică la suma de 4 
miliarde lire israeliene (1 142 
milioane dolari).

Șapir a prezentat Consiliului 
de Miniștri proiectul de buget 
al țării, care se ridică la 10 
miliarde lire israeliene.

1

țiile de desfășurare a luptei de 
guerilă au fost in această peri
oadă deosebit de dificile. Era 
resimțilă lipsa acută a arme
lor, a personalului medical, a 
medicamentelor. O realitate 
zguduitoare in aceste luni t ma
rea majoritate a răniților sînt 
prin forța lucrurilor, condam
nați.

Reacția engleză la aceste pri
me acțiuni organizate ale forțe
lor de guerilă este violentă. A- 
vioanele decolînd de la Salala 
sau de pc Insula Masira nu au 
cruțat, în raidurile lor, populația 
civila, sursele dc apă. Arestări
le au fost masive. In scopul i- 
zolării grupărilor de partizani, 
traficul rutier a fost complet 
întrerupt. Populația și-a conti

nuat însă lupta’ armată. Bucu- 
rîndu-se de sprijinul material 
al Yemenului de sud, partizanii 
dhofarieni repurtează victorii 
din ce în ce mai importante, 
la aceasta servind și armele 
capturate dc la britanici.

La 1 septembrie are loc Con
gresul Frontului de eliberare. 
Se procedează la o examinare 
globală a situației în Golful 
Persic. Conducătorii mișcării de
finesc o linie mai radicală in- 
globind lupta forțelor de gue
rilă dhofaricne în lupta 
antiimperialistă dusă pe an
samblul regiunii. In condiți
ile retragerii, anunțată pentru 
sfirșitul anului 1971, a forțelor 
britanice, obiectivele luptei se

deplasează asupra ■ regimurilor 
instaurate cu ajutorul englez 
și a proiectatei Federații a emi
ratelor, care, în concepția 
Frontului, nil este altceva decit 
o încercare de menținere a do
minației imperialiste. Este cre
at cu acest prilej Frontul de 
eliberare din zona Golfului 
Persic. Obiectivele noii organi
zații sînt eliberarea popoare
lor din întreaga regiune de 
sub dominația șeicilor si sulta
nilor, care s-au dovedit instru
mente ale colonialiștilor șl com
paniilor petroliere.

Din această perioadă, mai 
precis din anul 1968, mișcarea 
de guerilă din Dhofar începe, 
în pofida vălului tăcerii impus 
de britanici, să devină cunos

cută și în exterior. Au condus 
la aceasta succesele repurtate. 
Intr-adevăr, peste două treimi 
din teritoriul Dhofarului se «fld 
în prezent sub controlul -forțelor, 
de guerilă. In acest» zone st la- 
via a fost abolită, ca și institu
țiile feudalo-religioase. Trece
rea de la feudalism la contem
poraneitate se face in ritm rapid, 
programul Jir transformări radi
cale incluzînd modernizarea a- 
gricullurii. alfabetizarea, eman
ciparea femeii.

In momentul de față, la perL» 
patru ani de la primele tuple 
purtate in mod organizat îm
potriva regimului colonial, miș
carea de guerilă din Dhofar a 
pășit pe caloa logică a succe
sului.
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