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Joi la amiază a sosit in Ca
pitală delegația guvernamentală 
franceză, condusă de Valery 
Giscard dT'staing, ministrul c- 
conomiei și finanțelor, pentru 
a parli-ipa Li lucrările celei 
dc-a Iî-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
francezr dc cooperare economi
că, științifică și tehnică, ce se 
vor desfășura la București in-

trr 8 și 12 Ianuarie.
Din delegație fac parte Jean 

Chapel le, directorul Direcției 
relațiilor economice externe din 
Ministerul Economiei și Finan
țelor. președintele Grupei de 
cooperare economică și indus
trială. Charles Maisonnler. șe
ful serviciului afaceri științifi
ce și tehnice în Direcția cte re
lații culturale, științifice și

Pentru
o asistență

în vasta sală a releelor de la preparația Coroești

Să ne mobilizăm
creator și entuziast
pentru obținerea
de bogate succese
în realizarea
sarcinilor de plan

municipală sanitară
competentă

„Evadatul la concert"*
TcalrUl ..Al. Davila" din Pi

tești, secțin estradă, prezintă 
miercuri 14 ianuarie, la ora 17 
șî la ora 20, în sala Casei de 
cultură, spectacolul „Evadatul 
Li concert" de George Milin-

lache. Muzica aparține lui Va- 
sile Vasilacho junior și A. 
Bucur, scenografia lui A. Iv8- 
ncanti — Damaschin, iar core
grafia lui Victor Vlase. Direc
ția de scenă este semnată 
C-nslanlin Dinischiolu.

de

și operativă

Mecanizări Ia autobaza 
dc transport

Pînă la sfîrșitul trimestru
lui I, la autobaza de tran
sport din Petroșani va fi da
lă în folosință o stație semi- 
mecanizată dc spălare.

Prin darea în folosință a 
stației se va reduce timpul 
de spălare al unui autove
hicul de la 20 minute, cît 
durează o spălare după posi- 
.......... ’ ’ ’ 5

Un nou detergent 
chimic

special — un nou de- 
chimic produs de Uzi-

NOI VERIGI 
ÎN LANȚUL

REALIZĂRILOR

bili Iutile actuale, la circa 
minute.

Dcro 
lergent 
na Dero din Ploiești și-a fă
cut apariția în rafturile maga
zinelor. După Dero ideal, su
per și lux, produse ale acele
iași uzine, Dero special, amba
lat în cutii de cîte 500 grame, 
îmbogățește gama delergen- 

utilizați dc gospodine.

La policlinica din Petro
șani s-au luat, in ultima vre
me o serie do măsuri menite 
să asigure populației o asis
tentă sanitară competentă și 
operativă. Astfel, privind îm
bunătățirea asistenței la nivel 
do ambulatoriu, a fost înfiin
țat un cabinet de anchete 
epidemiologico, deosebit de 
important în lupta de preve
nire și combatere a bolilor 
venerologice. De asemenea, 
în cadrul acestei instituții dc 
sănătate funcționează, 
grafic dirijat, in zilele 
luni, miercuri și vineri, 
orele 17—19, serviciul
ortopedie, asigurat de medi
cul specialist ortoped Mihai 
Banacu.

prin 
de 

între 
de

Ritmul sporit de creștere al producției de cărbune în Valea 
Jiului impune și in anul 1970 darea in folosință a numeroase 
obiective industrial-minicre de suprafață : turnuri ale puțurilor 
de extracție, stații de compresoare, complexe administrative etc.

Continuarea sau începerea activității dc construcții-montaj 
privind executarea lor, e desigur condiționată de. asigurarea de 
către beneficiar (Centrala cărbunelui Petroșani) a unor anumite 
condiții specifice de lucru, așa-numitele documentații tehnico- 
economice. In principal aceasta constă din asigurarea proiectelor 
de execuție a lucrărilor, a amplasamentelor libere și a contrac
tului de execuție cu constructorul (în cea mai mare parte șantie
rul Valea Jiului al T.C.M.M.). iar. bazat pe aceste premise, a des
chiderii finanțării de către Banca de Investiții; contractarea di
feritelor utilaje tehnologice din țară sau din import care urmează 
a fi montate; diverse avize de la forurile centrale sau locale etc. 
Din cele cca. 120 de obiective miniere de suprafață ce se vor afla 
în execuția șantierului Valea Jiului al T.C.M.M. — principalul 
„constructor" al C.C.P. — peste 75 au termen de punere în func
țiune in acest an. Acest procent ridicat de punere in funcțiune, 
impune ca, din punct de vedere a asigurării la timp a documen
tațiilor tehnico-economicc, să nu se întimpinc stînjeniri ale execu
ției lucrărilor.

O analiză făcută la C.C.P. zilele trecute a scos în evidență o 
simțitoare îmbunătățire a situației privind asigurarea 
condițiilor de execuție a obiectivelor față de anul trecut. Astfel, 
pentru majoritatea obiectivelor, există proiecte de execuție și am
plasamente libere, iar utilajele tehnologice din țară sint contrac
tate. Totuși, 3 lucrări mari, totalizind peste 18 milioane lei, nu au 
asigurate proiectele de execuție: funicularul pentru înhaldarea 
sterilului dc la Petrila. grupul social-administrativ de la Livezeni 
central și grupul social-administrativ de la Bărbătcni. Totodată, 
strămutările de fonduri de la lucrările de construcții-montaj la lu
crările miniere, făcute la sfirșitul anului trecut, se repercutează 
acum in blocarea unor importante sume de investiții la unele lu
crări de la incinta Aninoasa-sud ca : drum de acces, rețele de apă, 
rețele de canalizare etc. Sint de asemenea, lucrări care, deși au 
proiecte de execuție, nu sint cuprinse in planurile dc ansamblu 
(P. A.) și in studiile tehnico-cconomice (S.T.E.), fapt ce produce 
greutăți la deschiderea finanțării lucrărilor și deci întîrzicrea 
atacării lor.

Din acest punct dc vedere—al asigurării proiectelor dc execu
ție J al avizelor — este necesară o studiere a situației fiecărui o- 
biectiv in parte și luare-a unor măsuri menite să reducă timpul dc 
circuit al documentelor respective. Credem, că o măsură bună in a- 
cest sens ar fi și aceea ca pentru obiectivele la care nu c deschisă 
finanțarea dar sint sosite proiectele de execuție la Centrala cărbu
nelui, aceste proiecte să fie predate Băncii de Investiții și T.C.M.M.- 
ului spre verificare și studiere, urmind ca după ce sint asigurate 
celelalte condiții necesare deschiderii finanțării (contract, S.T.E. 
etc.) proiectele să fie puse in aplicare. Prin aceasta s-ar devansa 
timpul afectat studierii și verificării, ceea ce ar grăbi posibilitatea 
începerii „cu un ceas mai 
montaj.

In privința asigurării 
rele lucrări de construcții, 
susținută din partea 
să se intirzic cu aprobarea documentației de expropriere a tere
nurilor necesare amplasării unor obiective ca : amenajare incintă 
puț sud Aninoasa, liniile electrice aeriene de 6 kV, din incinta 
Paroșem și intre Paroșeni și Vulcan, cît și a liniei electrice ae
riene de 15 kV, etapa a Il-a. intre Aninoasa și Petrila.

Legat de eliberarea amplasamentelor, se impune ca la obiecti-

devreme" a lucrărilor de construcții-

mplasamentelor libere pentru viitoa- 
dacă ar fi fost o preocupare mai 
beneficiarului, nu se ajungea

Ing. Ion MÂRGINEANU

+ Continuare fn poq. a 3-a
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La înălțimea sarcinilor 
primite prin foile de acord 

tărîrea de a realiza noile sar
cini de producție ce le-au 
fost încredințate. Cuvîntul 
dat a început să prindă con
turul faptei încă din primele 
zile dc muncă. Iată două e- 
xemplc :
cu ortacii săi a realizat, in

Cind li s-au înmînat foile 
de acord pe prima lună din 
1970, toate brigăzile miniere 
din sectorul de deschideri și 
pregătiri al minei Lonea și-au 
exprimat în unanimitate ho-

9 Minerii) Teodor Flutur 
primele trei zile lucrătoare, 2,5 ml săpare (folosind încăr
carea mecanica cu grei fer) și 3 ml betoane Ia lucrările de 
adincire a puțului auxiliar Valea Arsului.

® Folosind o mașină electrică <le încărcat tip E.P.M.-2, 
brigada condusă de minerul Ștefan Molnar a săpat 4 ml în 
galeria direcțională din culcușul stratului 3 blocul III aripa 
vestică orizontul 475 și a betonat alți 3 nil ih aceeași lucrare ' 
orizontală de profil dublu.

Muncă spornică la repararea utilajelor miniere
In marea sală a noului a- 

telier electromecanic al minei 
Uricani, munca la repararea 
mașinilor și utilajelor minie
re a început spornică din 
primele zile ale noului an.

Echipa de lăcătuși condusă 
de Mihai Kovacs a reparat 5 
ventilatoare pneumatice de 
mină, în timp ce, pentru a- 
ceste ventilatoare, lăcătușii 
loan Sicosin și Mihai Nistor 
au reparat și recondiționat un 
număr de 5 cuplaje hidrauli-

ce. De asemenea, harnicii lă
cătuși au confecționat piese 
de schimb și au făcut repa
rații la 3 transportoare tip 
TR 3, 2 transportoare SKR 11, 
2 transportoare TR 2 și 2 
TP 1.

In acest fel, vrednicul 
colectiv al atelierului își dă 
din plin partea de contribu
ție la susținerea ritmului nor
mal de producție prin utilaje 
în bună stare de funcționare.

a 2-a

Problemele ardente

și probleme
ale tineretului?

Excursie 
în R.P, Polonă

Agenția din Petroșani 
O.N.T. organizează o excursie 
pentru vizitarea orașelor Cra
covia și Varșovia din R. P. 
Polonă. Costul unei excursii 
este de l 700 lei. Plecarea va 
avea loc în data de 9 martie, 
iar înapoierea în 17 martie

Noi spații administrative 
la șantierul T.C.M.M.

Funcționarii serviciilor contabilitate, financiar, 
aprovizionare și administrativ de la șantierul 
Valea Jiului al T.C.M.M. s-au mutat recent in- 
tr-o nouă clădire. Aceasta, compusă din parter 
și etaj, a fost construită în anul trecut in regie 
proprie de către șantier. Prin darea în folosință 
a celor 7 birouri din noua clădire, și serviciile 
tehnic, producție, mecanizare ale șantierului be
neficiază de condiții îmbunătățite de lucru.

• O organizație de sector fruntașă
— nu justifică inactivitatea uteciștilor 
minei

• „Bunele intenții" nu pot înlocui 
munca vie, concretă pentru mobiliza
rea și dinamizarea potențelor tinere
tului

• In ce rezidă, totuși, activitatea 
organizației de tineret ? In ce mod se 
concretizează îndrumarea ei de către 
organizația de partid ?

si fante

(Ager^res)

ROMANIA
SOCIALISTA

In imagini

din Timișoara a intrat 
în funcțiune

cadrul Combina- 
industriei alimen- 
din Timișoara a 

intrat în funcțiune sec
ția de lapte praf, cu o 
capacitate de 1 800 to
ne pe an. Amplasată 
în incinta fabricii de 
produse lactate, noua 
unitate dispune de ma
șini și utilaje moder
ne, care asigură un 
înalt grad de mecani
zare și automatizare a 
procesului tehnologic, 
Primele 24 tone de 
lapte praf, produse de 
la începutul anului au

și fost livrate benefi
ciarilor.

In cursul acestui an, 
la Combinatul indus
triei alimentare din Ti
mișoara vor mai intra 
în funcțiune o fabrică 
de preparate de carne 
și semiconserve de 
șuncă, cu o producție 
anuală de 8 000 tone, 
un congelator de 100 
tone, iar noul antrepo
zit frigorific își va du
bla capacitatea de de
pozitare și congelare.

La întreprinderea Industria Sirmei din 
Cimpia Turzii a intrat in producție in urmă 
cu citeva zile noul laminor de sirmă.

Este vorba de o modernă unitate înzes
trată cu utilaje de mare productivitate la ni
velul celei mai avansate tehnici.

Anual laminorul va produce 280 000 t 
sirmă.

IN FOTO! Aspect din noul laminor de 
sirmă.

O realizare tehnica româneasca 
deosebită

Primul transformator de 190 MVA 
destinat „Porților de Fier“

DIALOG DESPRE RESPONSABI
LITATE
Gînduri la început- de trimestru
Scurt-metraje
Sport
Adevărata lumină a „Careului 
magic"

Programul televiziunii pentru săp- 
tămîna viitoare

Ample mișcări revendicative
O reuniune care nu a mai fost 
protocolară

.Vești din țările socialiste

Construcția unei noi
fabrici de geamuri •

la Mediaș

La Mediaș a început con
strucția unei noi fabrici de 
geamuri. In halele spațioasp, 
vor fi montate agregate și in
stalații moderne care vor asi
gura o mecanizare și automa
tizare complexă procesului de 
producție.

La Uzina „Electro- 
putere" din Craiova a 
fost terminată construc
ția primului transfor
mator electric de 190 
MVA, destinat echipă
rii centralei hidroelec
trice de la Porțile de 
Fier. Este cel mai ma
re transformator de a- 
cest tip executat pînă 
acum in țara noastră, 
constituind o realizare 
tehnică deosebită a 
specialiștilor români.

Datorită inițiativei 
colectivului format din 
inginerii proicclanți 
Gheorghe Toma, Costin 
Rădulcscu, Constantin 
Gaciu și Constantin 
Treschin, s-a renunțat 
la importul documen
tațiilor tehnice pentru

un astfel de agregat, 
așa ’cum se prevăzuse 
inițial. Soluțiile adop
tate sint în întregime 
originale, iar transfor
matorul are parametrii 
funcționali similari cu 
cei oferiți de firme cu 
bogată experiență în 
construcția de mașini 
electrice.

In aceeași întreprin
dere se uflă în fabri
cație cel de-al doilea 
transformator dc pute
re similară. Urmind ca 
pînă la finele anului 
viitor să fie expediate 
de aici, cu destinația 
„Porțile dc Fior*', 6 
transformatoare de a- 
cest tip.

(Agerpres)

tehnice din Ministerul Aface
rilor Externe, președintele Gru
pei dc 
tehnică, 
adjunct 
mici și 
Grupei 
dale, consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa. delegația franceză a fost 
salutată do Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Econo
mic, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Gheorghe Cina
ră, nrim-vlcepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ștefan Blrlca. prim-vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Corectării Științifice. Nicolae 
Nicolae. adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Ion More- 
ga. adjunct al ministrului in- 
duslrioj construcțiilor dc ma
șini. Gheorghe Caranfil. adjunct 
al ministrului industriei chimi
ce, consilieri și experți, membri 
ai delegației, precum și de alte 
persoane oficiale.

La Consiliul do Miniștri au 
început joi după-amiază lucră
rile celei de-a Tl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-francczn de cooperare 
economică, știin'îfică și tehnică.

Delegația română este condu
să do Manca Mănescu, preșe
dintele Consiliului Economic, 
iar delegația franceză de Valery 
Giscard d’Estaing. ministrul e- 
conomici și finanțelor.

In expunerile lor. președinții 
celor două delegații au anali
zat rezultatele obținute în pe
rioada caro a trecut de la pri
ma sesiune a comisiei și au 
subliniat posibilitățile sporite 
pe caro le au economiile ambe
lor țări pentru dezvoltare;' si 
diversificarea în continuare a 
cooperării economice, științifice 
și tehnice și a schimburilor 
comerciale, corespunzător rela
țiilor tradiționale de prietenie 
româno-f ranreze.

Tn timpul lucrărilor, mem
brii celor două delegații vor 
studia și elabora în comun noi 
propuneri menite să ducă la 
intensificarea cooperării multi
laterale dintre România și 
Franța in interesul ambelor 
țări.

cooperare științifică și 
Claude Collin, director 
în Ministerul F.cono- 
Finanțclor. președintele 
pentru relațiile corner-

De la Cabinetul 
municipal 
de partid

Activitatea Universității se
rale de marxism-leninism în 
luna ianuarie se va desfășu
ra după următorul program :

— Secția economie, anul 
I.‘ în 12 ianuarie, orele 17, 
la Cabinetul de partid;

— Secția filozofie, anul I, 
18, laîn 12 ianuarie, orele 

clubul C.C.P. ;
— Secția sociologie, 

în 12 ianuarie orele 
Liceul Petroșani :

— Secția estetică, anul 1, 
în 12 ianuarie, orele 18, la 
Liceul Petroșani;

— Secția economie, anul
II, în 27 ianuarie, orele 
la Cabinetul de partid;

— Secția filozofie, anul 
în 27 ianuarie, orele 18, 
clubul C.C.P.;

— Secția economie, anul
III, în 26 ianuarie, orele 
la Cabinetul de partid;

— Secția filozofie, anul 
în 26 ianuarie, orele 18, 
clubul C.C.P.;

— Secția construcții

anul I,
17, la

17,

II, 
Ia

17,

III, 
Ia

de 
partid, anul III, în 26 ianua
rie, orele 17, la Cabinetul de 
partid.

CITADINE

De sub tejghea
— Cu domnul responsabil aș dori...
— Vorbiți! Și eu vă pot servi... 
Văd că sinteți bine îmbrăcat
Și figură-aveți de șef curat.
— A, nu. Problema-i delicată 
Se cere intre patru ochi tratată.
— Vorbiți. Eu ii sint cca mai dreapta

mina
Dinsu-i stăpinul. iar eu... stupimi.
— Deci pot area deplină incredere-n

matale ?
— Bine-nțeles. Vă dau, deci, ascultare...
— Mi-e jenă, cum să spun, aș vrea 
Din ce-i ascuns după tejghea.
Ceva mai bun și cit mai multișor.
— Ceva așa... avem intr-adevăr.
Veniți cu mine, lumea se cam prinde 
Și-n stare-i paie-n cap a ne aprinde. 
Cite doriți ? O sută ? Două ? Cinci ?
Vă dăm oricit, doar nu vindem opinci.
— Domnită sint entuziasmat
De perspicacitatea tu care te-a-nzeștrat 
Probabil șeful dumitale
Să prețuiești clienții cu parale;
Să știi o marfă bună s-o dosești; 
Clientul cum să-l amăgești
E, orice-ai zice, un talent, 
Ce nu-i in fiecare om prezent.
— Vă mulțumesc, sinteți amabil.
— Na banii, adă-mi marfa.:.
Vorba lungă mă face uneori scuzabil.
— Adevărat, adevărat, poftiți 
Cred că totalul știți să-l rotunjiți
— Mai pui la îndoială cinstea mea ?

Și uite-așa auzi prin magazine 
Curioase vorbe spuse in surdină 
Și vezi cite-un client cum pleacă 
Servit cu marfă care, in zadar 
O cauți luni de zile și habar 
Nu ai că a sosit de multe ori. 
Pentru că sint și printre vinzători 
Din cei obișnuiți „cu suble.jgheaua* 
Pentru aleși cumpărători;
Și asta, pînă iși vor găsi beleaua 
Că prea ne cred neștiutori.

CLISE

CITADINE
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Problemele ardente ale minei 
nu sînt și probleme aie tineretului ?

Despre problemele stringente 
te lv implică procesul maturi- 

ii ;iiivrci cxplo.iiari miniere 
1 itja, am relatat nu o data 
In paginile ziarului nostru. R - 
țincm dintre multiplele consi
derații in acest sens, mai ales 
că. o dată cu punerea in valoa- 
■ t a ie/vi\elo< de cărbune pen
tru tar*1 a lust proiectată și re- 
dcsehisâ mina Dîlja wrință care, 
f-c b. .i asigurărilor date de fac- 
teri dc i on ducere ai exploatării 
csle pe punctul de a fi realiza
tă. mina Dîlja trebuie să iacă 

însemnați înainte pe ca
lea umogenizâtii colectivului 

Cv înseamnă aceasta? în 
primul î ind. depășirea impe
dimentelor care acționează < a 
lectori frină in activitatea nu
nei, drminuind rezultatele la 
extracția de cărbune, cit ' 
puterea de alirmare *a tolecli- 
vului. Este vorba de starea in- 
discrplinară, de fluctuația care 
sr menține lot ridicată, de ab
sențe nemotivate care conduc 
la pierderea a mii de tone de 
cărbune din „roadele" abataje
lor, de pregătirea profesională 
insuficientă a unei anumite ca- 
Vqorii de muncitori.

Dat fiind ca din efectivul mi 
n« i D<ia la ora actuală aproape 
(jumătate sint tineri, in mod fi
resc ei sînt cei care vor pîelm 
r<lafela‘, ei vor decide soarta 
ritmurile de viitor ale minei. 
De competența, pregătirea pro

vă. Majoritatea dintre aceștia 
au fost tineri. S-a înregistrai 
de asemenea un număr ridicat 
de absențe nemotivate din care 
cele mai multe sînt făcute lot 
de tineri. Am putea enumera și 
alte fenomene de natură indis- 
ciplinară dc perpetuarea căro
ra tinerii nu sînt străini. Este 
firesc, deci, ca atenția, preo
cupările tineretului să fie con
centrate. in primul rînd, spre 
eliminarea acestor fenomene, 
ca organizația U-T.C. sâ aibă 
in lufă — drept obiective de 
prim ordin — întărirea discipli
nei tineretului in producție, re
ducerea fluctuației și stabiliza
rea tinerilor, stimularea preo
cupă, ii Ir,r lată dc perfecționa
rea pregătirii profesionale.

In ce măsură răspunde acti
vitatea organizației U.T.C. de la 
mina Dîlja acestor ceiinte, care 
sînt intervențiile, acțiunile ci, 
menite să înscrie forțele, clanul 
tinerilor pe linia pretențiilor 
actuale și de i iilor ale exploa
tării ? Aceasta a fost tiuia in
vestigațiilor noastre la mina 
Dîlja, la comitetul U T.C. al 
exploatării.

Cel mai in măsură să 
no edifice asupra chestiunii 
:n discuție este secretarul co
nt totului roordonalor U.T.C. 
!n persoana secretarului U.T.C. 
am oăsil un tînăr promovai în 
acostă funcție în urmă cu aproa
pe 3 luni, tocmai în scopul de

— Cum stați cu activitatea organizației ?
— Excepțional! a'cm planuri, a\em intenții, ne-am mo

bilizai. sintem ferm hotărîți— Desen de I. LICIU

fesionaiă și gradul de integrare 
e tinerilor în disciplina și ri
gorile profesionale ale mineri
tului depinde, și va depinde și 
mai mult în viitor, atingerea 
parametrilor tehnico-economici 
prevăzuți în programul dezvol
tării minei în următorii ani.

Tineretul acestei exploatări 
se află, așadar, în fața unor 
exigențe mari. In anul trecut la 
mina Dîlja au fost angajați 
1 052 de muncitori, și au ple
cat 995, la cei mai multi des- 
făcîndu-li-se contrariul de mun-

a asiguia intărirea muncii edu
cative în rindul tinerelului mi
nei. îndeplinirea atribuțiilor de 
răspundere ce revin comitetu
lui U.T.C. — pe inginerul Liviu 
Rubin.

La întrebarea noastră susmen
ționată, pe marginea căreia am 
piopus purtarea unui dialog cu 
secretarul U.T.C. al exploatării, 
interlocutorul a avut o reacție 
promptă și promițătoare. O no
tăm :

— Preocuparea principală, a 
'•omitelului U.T.C., este tocmai

încadrarea tinerilor în produc
ție...

Perfect. Aceasta ne interesa 
și pe noi. Dar, pentru că răs
punsul suna oarecum stereotip, 
am dorit să- consemnăm detalii, 
mai precis, cîteva din acțiuni
le și inițiativele organizațiilor 
U.T.C. ale minei, precum și e- 
ficiența lor, în ceea ce priveș
te întărirea răspunderii tineri
lor față de sarcinile de pro
ducție, (ață de cerințele de dis
ciplină, de calificare, diminuarea 
fluctuației ele.

Reținem precizarea secreta
rului U.T.C. în ceea ce privește 
sprijinirea unei acțiuni de mare 
valoare pentru mină : încadra
rea tinerilor in cursul de ca
lificare. Am aflat și de la 
conducerea exploatării că aces
te cursuri se desfășoară în 
condiliuni bune, conform pro
gramului de școlarizare stabi
lit de C.C.P. Ele cuprind efec
tivul planificat și există preo
cupare ca programul de învăță- 
mînt să fie respectai. Meritul 
organizației de tineret constă 
în faptul, ne-a declarat tovară
șul Rubin, că secretarii organi
zațiilor U.T.C. din zonele de 
producție ale minei „au stat de 
vorbă cu tinerii, îndemnîndu-i 
să se înscrie la școlile de ca
lificare; iar rezultatele se văd: 
avem tiner: ijlestuk f am /șe ca
lifică*.

în fine, am orientat discuția 
spre un alt subiect. Spre a avea 
rezultate in calificarea și ridi
carea calificării tinerilor se cere 
asigurată o premisă: stabilirea 
cadrelor. Adică să-i facem pe 
tineri să nu mai plece, să se 
inleqreze, să se familiarizeze 
cu riijorile muncii în subteran. 
Organizațiile U.T.C. au avut 
sarcina să faciliteze această fa
miliarizare cu mina, cu exigen
tele ei, a tinerilor care au luat 
pentru prima oară contact cu 
subteranul. Aici, pe această 

temă n-am reușit să reținem 
vreun răspuns concludent, în 
af<$a unor asigurări vagi cum 
că tinerii noi angajați sînt vi
zitat! la cămin de către mem
brii comitetului U.T.C. — vizi
te de care tinerii căminiști cu 
care am purtat discuții nu-și 
amintesc — că, încă de la an- 
qaiare, tinerii sînt luati în e- 
videnta orqanizației și că s-ar 
afla în atentia utecișlilor. A- 
ceastă atenție se reduce, de 
fapt, la cîteva întrebări ale u- 
nei funcționare de la biroul 
personal care printre altele, îi 
întreabă pe tineri, cînd își fac 
formele de anqajare. dacă sînt 
cumva uteciști. Alte acțiuni, 
initiative care să ateste preo
cupare fată de noii angajați 
din partea comitetului U.T.C. 
n-am reținut...

corp urma sfl fie iilili/olă și 
I i ntru pi pnlariznron ncmoiivo- 
iilor. Inlor»|ia o fost bună, dar 
nu s-fl pulul realiza. O altă 
problemă- in proxima ph ■ "a 
o comitetului l.T.C. se va cliș
eul» dospit* editarea unei gazete 
<lc petele . Tiii' rolul și produc
ția* curo, de asemeni a, trebuia 
do mult făcută dar va fa
ce in viitorul apropiat. In rest, 
acțiuni, dezbateri, discuții, ini
țiate de nlccișli pe tema disci
plinei ? Nimic cu excepția 
unei qiupe Operative U.T.C., 
aflată în curs de experimen
tare la sectorul eleetio-mecaiiir 
care are menirea să intervină 
dacă un lîn.ir are abateri do la 
disciplină. De fapt aici nici nil 
există prea multe c.izuri de in
disciplină. Ce s-n lacul însă in 
zonele de producție - acolo 
unde se hotărăște de fapt soarta 
producției, iar cazurile do in
disciplină sînt frecvente, ceea 
ce conturbă nu o dată produc
ția abatajelor?

— Adevărul e că s-a mai 
făcut cile ceva, a intervenit în 
discuție tov. loan Covrig, In
structor al Comitetului munici
pal U.T.C. pentru mina Dîlja. Că 
trebuie făcui mai mult, si a- 
ceasta e adevărat. Rău e că nu 
există nici o evidență cu tine
rii care fac abateri, nici unul 
dinlre aceștia nu a fost sanc
ționat. Țoale acestea denotă că

Jn stiădimiilc ■ ole* tivului p< n 
Ini * întărirea <lr• iplinei, slabi 
liz.u <- i cadrelor, crederea i >i 
ponderii tinerilor față de sar- 
< milo profesionale. Nu s* uză 
inaclivitale.) organizației l . I.( . 
•i in alto privințe. Bunăuar. 
iuq / mii Murii. m ful minei, 
nt'-fl voibil despre necesitatea 

linoiii să contribuie la în- 
Iroțineiea >i descongestionarea 
minei de (ierul vechi împrăștiat 
prin galerii, pe la incintele pu
țurilor, la curățenia *•(■' loarolor, 
in descărcai cn căi m ionrelor eu 
materiale In subteran, revizia 
si repararea utilajelor nu volun
tar. i contra cost, lată cîteva 
din a< tiun’le prin care tinerii 
ar pol a da mult ajutor minei 
De ce rămin ej pasivi față de 
asemenea solie i’ări ? Dar în c<* 
constă, do fapt, viata organi
zațiilor U.T.C. de la mină?

- în slrîngerea cotizației, to
varășe, am făcut progrese mari, 
ne-am redresat în această pri
vință - ne-a afirmat nu Liră 
satisfacție iov. secretar Rubin. 
Frumos. Dar altceva : adunările 
U.T.C. din zonele de producție 
cc- probleme stringente alo tine
rilor, ale minei au luat în dez
batere? Secretarul U.T.C. îșl 
amintește de cîteva adunări 
din trimestrul precedent la zona 
I șl sectorul V undo s-ar fi ți
nut informări politice si s-au 
orimll noi membri în U.T.C., 
Nu e sigur, însă, dac ă adună
rile au fost statutare.. (?!I. F 
Iar ' Ce probleme deosebite a 

dezbătui însă < •■■■ ulriul coordo
nator l'.T.C. ? Un olan de ex
cursii și cooptarea de noi mem-

Trudiți nah) olimpiadă de 
iuna pentru tineji t. organi
zată dc U.T.C in școli .și in 
cadml căreia sute de mii de 
tineri din întreaga Liră își 
dispută trofeul „Săniuța de 
argint", a debutat la Lupeni 
prinlr-un bogat program 
* ompclllion<i| la niv< Iul ș-<>• 
Iilor g«.*nerale și li « ului. Du
pă între ■ <’ri viu disputate, 
dintre roi aproximativ 900 
do p. 11 cipanți la aceste pre- 
lv, iiniiălorn concurenți au 
I I <1 ■emnați pentru a par 
li< i| i la - Iapa superioară: la 
proba dc patinaj \ ileză : Io

ni 1. Xna Racila ; II. Maria 
Sinescu, ambele dc la școa 
l.i generală nr. I ; III Cristina 
Cita de la Școala generală 
nr. 2 Patinai artistic: 1. E- 
lena Resign; 11. Marius Po- 
enaru; III. Daniela Colțan, 
toți de la Școala generală 
nr. 3. Să;iiu|e ; I. loan Căilă ; 
I). Vasile Vîlcu, ambii de la

Școala generala nr I ; III 
\drian Sine, Școala genera
lă nr. 2.

In zilele in rare timpul 
nu a permis d* sfășurarca pro
belor in •.‘■r liber s-au des
fășurat întrecerile de tenis 
'!<• masă și șah, la cluburile 

1 olilor. Dinlre < i i 500 de 
. articip<in|i la aceste prob* 
iu învins după cum urmează : 

Șah : I Virgll Dumitrosr
Școala generală nr. 
tru Jur* a și III. 
Matica, ambii de 
generală nr 2, iar 
liceului, locul I a 
gal de Erm 
tenis de masă.
Ireccrilor dintre școlile gc- 
nerab* an < îșligal Petre Jur- 
can și lldico Gydngybsi, Iar 
la faza pe liceu, fete: I. Sl- 
doni.i Faitiș, II. Carmen Mag
da, III. Mariana Manea; bă
ieți : I. Petru Nemeș, II. Er
nest Zeb-neak și IU. Viorel 
Macarie.

u, 
I II. Pe- 
Ghoorghe 
la Școala 
în cadrul 
fost clșli- 

l /cleneak. La 
in cadrul în- 
' școlile

organizațiile U.T.C. din zonele 
de producție nu-și prea trăiesc 
viața. Va trebui...

Renunțăm in a mai înșira ce 
vor trebui să facă organizațiile 
L’.T.C. de la mina Dîlja. Tov. 
Covrig are obligația să contri
buie direct nu numai la indi
carea sarcinilor ce revin ute- 
ciștilor ci și la organizarea 
transpunerii în viață a aces
tora. Ne-am interesat, însă, ce 
a lăcut, ce face, prin ce-și do
vedește, în lond, existența orga
nizația U.T.C. de la mină.
Din planurile de activitate al<- 
comitetului U.T.C. am notat 
cîteva acțiuni interesante, care, 
neîndoios, și-ar fi dovedit uti
litatea. Cu o condiție: să li se 
fi dat curs, să fi fost înfăptu
ite. Cum se explică însă că în 
parte, activitatea U.T.C. la mi
na Dîlja se reduce la planuri, 
la „bunele intenții" ?

Tov. 
lotului 
multă 
are si 
ru, St. 
nescu, 
alții, aproape 20, sînt cei care 
duc tot „fjreul“... activității. Că 
duc „grevl11 nu c de mirare da
că, din cei 300 uteciști. doar 20 
activează... Tot secretarul 
U.T.C. ne-a relatat că mina 
Dîlja are o organizație fruntașă 
chiar pe municipiu — cea din 
sectorul electromecanic. Cinste 
ei I Dar, aceasta nu scuză inac
tivitatea celorlalte organizații, 
a celorlalți uteciști. Nu scuză 
lipsa de prezență a utecișlilor

Rubin, secretarul comi
ți.T.C. ne-a asigurat cu 

insistentă că mina Dîlja 
uteciști activi. Ion Mora- 
Bill, N. Haidamac. V. To- 
A. Kovacs, P. Moțoc și

bri, situația cotizației și pla
nul acțiunilor de muncă patrio
tică. Cerințele reale, fundamen
tale ale minei au rămas precum 
se vede in alara „locului de 
bătaie" al utecișlilor, inclusiv, 
a comitetului coordonator. Nu 
denotă oare aceasta formalism, 
răminere in urma vieții a pro
blemelor ardente ale explolării? 
Socotim că da ! Am vrea să 
știm și părerea comitetului mu
nicipal U.T.C.

în ceea ce privește îndruma
rea organizației U.T.C. de că
tre organizația de partid, opi
niile tov. Radu Lupașcu, secre
tarul comitetului, au coincis cu 
concluziile noastre, și anume, 

uleaișlii minei, < omitetul co
ordonator și organizațiile din 
zonele de producție nici atît, 
nu-și trăiesc viata pe măsura 
tensiunii cu care pulsează 
tivitatea minei. De ce?

— Vina e și a noastră, 
drumarea, ajutorul nostru 
uteceului n^au fost cele
consistente... Din luna ianuarie, 
comitetul de partid nu a mai 
analizat activitatea organizației 
de tineret. La nivelul zonelor, 
sectoarelor s-a făcut și mai pu
țin. Va trebui să ieșim din im
pas...

Da !
ieșirea din impas, și-l sublini
em, cu atît mai mult, cu cît 
tineretul e însuși viitorul mi
nei. Dar, a-1 forma, a-1 educa 
și a-i dinamiza potentele, nu se 
poale realiza doar cu intenții... 
fie cil de sincere!

ac-

In- 
dat 
mai

Acesta e dezideratul :

Tînărul frezor Petru Moraru execiitînd la freza piese pen
tru manivele de pompare. Foto: I. 1.ICIU

I n tabere
Cei mai buni elevi ule- 

cișli au fost recompensați pe 
măsura meritelor lor. Comi
tetul municipal Petroșani al 
U.T.C., conducerile școlilor 
unde învață i-au trimis în 
tabere de odihnă pentru pe
rioada vacanței. In tot tim
pul vacantei mai mulți elevi 
s^au odihnit în tabăra de 
schi de la cabana Rusu. In

tabăra de la Brașov se ailă 
56 de elevi din cadrul școli
lor profesionale și liceelor, 
iar al|i 15 la tabăra de in
struire la nivel central de 
la Muscel.

In curînd ei își vor reocu
pa locurile în băncile școli
lor și vor împărtăși colegi
lor impresii de neuitat.

De secole d?-a rindul tinerelul imbogățe-»- 
te cu energia, dinamismul și curajul său, 
bagajul \ alorilor spirituale ale omenirii, con
tribuind astfel la crearea a ceea ce în lim
bajul nostru comun este cunoscut sub nu
mele de istorie. De secole de-a rindul, tine
rețea se șlefuiește pentru a-șj contopi la un 
mrment dat clanul său creator cu cel al 
generațiilor dc înaintași. Dai, dacă fenome
nul se repetă ciclic cu fiecare generație 
caic apare, în această epocă in care ritmul 
vieții este mai trepidau,, cînd nu mai este 
nevoie de decenii pentru ca omenirea să 
cunoască noi și noi trepte al ■ cuceririi Uni
versului, se poate vorbi de " adevărată explo
zie de tinerele, explozie a vîrstei fragede 
pe care viața o atrage la viață 
pentru a rezolva problemele majore 
ale cont.mporaneilălii. Intr-un dialog perma 
nent cu conleporaneilatea. tineretul este 
acum intr-o măsură mult mai mică un con
sumat r de valori materiale și spirituale, de
venind pe zi ce trece un participant activ 
ei valoros la progresul societății.

Anul acesta a fost dominat, pe toate meri
dianele globului, de prezența acestui poten
țial îin-resc in încercarea de rezolvare a 
problemelor majore ale contemporaneității. 
Conștiința tinerilor din diferite țări, indife
rent de orînduirea lor socială, a vibrat pu
ternic la tragica încercare prin care trece 
poporul sud-vietnamez. In Brazilia, țara cu 
cel mai mare număr de absolvenți șomeri, 
tinerii au protestat împotriva acestei situații, 
care le limitează participarea și încadrarea 
Irr în viața sociala. La recentul Congres na
țional care s-a desfășurat la Miinchen, Uni
unea Tineretului Socialist din R.F.G, a ce
rut guvernului să declare că recunoaște în 
med oficial linia Oder—Neisse ca frontieră 
definitivă a Poloniei. Multiple au fost și 
manifestările îndreptate împotriva regimuri
lor dictatoriale din Grecia. Spania și Portu
galia. Studenții din Coreea de sud, Italia șl 
diD alte țări occidentale au ridicat voci e- 
nerqice cerînd dc-morratizarea sistemului de 
InvStămînt.

Conșlienți de rolul pe care-1 au în lume 
forțele progresiste, darnice de libertate șl

înțelegere reciprocă între națiuni, tinerii din 
Finlanda, membri ai Uniunii Tineretului Șco
lar, au prestat o zi muncă, iar sumele înca
sate au fost destinate sprijinirii F.R.E.L.l.M.O. 
din Mozambic.

Constalind forța creatoare pe care o repre
zintă în zilele noastre tinerelul, România a 
fost prima tară din lume care a sesizat rolul 
deosebit al generației tinere în viata con
temporană, ridicînd această problemă în fata 
1 ‘-lui mai înalt for international - Organi- 

■ lia Națiunilor Unite. La propunerea sa, se

politica pactelor militare este depășită, ana
cronică, domină preocuparea esențială a tine
rilor din Europa* (Chaterine Fourgous, mem
bră a Comitetului național a] Uniunii Tine
relor Fete din Franța.

„In luptg pentru securitatea europeană, 
noi tinerii trebuie să avem o atitudine fermă, 
.unită, așa cum această posibilitate a fost 
demonstrată de campaniile de larg răsunet 
întreprinse în toate țările Europei", a de
clarat Peter Ackerman, membru al Comite
tului național al Tineretului Comunist din

tineretul și
siunea O.N.U. din 1965, a adoptat Declarația 
cu privire ia „promovarea in rindurile tine
relului a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere intre popoare". Consecventa po
liticii sale, țara uoastră a organizat, ca pri
mă acțiune pe linia traducerii în viața a 
propunerii sale. Masa rotundă de la Snagov 
care s-a desfășurat In vara acestui aD. 71 de 
organizații naționale și internaționale prove
nite din 26 de țări europene au venit a,ci 
pentru a răspunde la problema „rolului și 
contribuției tineretului la asigurarea unei 
atmosfere de pare și securitate în Europa*. 
Doar cîteva spicuiri din declarațiile făcute 
de delegați sînt concludente pentru a dovedi 
maturitatea cu rare au *« -! tratate pr* <•- 
mele majore ale continentului european : 
..Dorința unanimă de a apăra în comun pa
cea, convingerea că fascismul șî recidivele 
sale, sub orice formă, trebuie respinse, că 
trebuie recunoscute realitățile postbelice — 
inclusiv existența R.D. Germane — credința că

Marea Britanic. Concluzia generală a parli- 
clpanților la Masa rotunda de la Snagov a 
fost că pe baza dialogului inițiat acolo, tine
rii vor putea să înainteze guvernelor din 
țările lor idei și sugestii cu privire la proiec
tata conferința pentru securitatea europga-, 
nă care ar urma să aibă loc.

In luna august, 649 de delegați ropr*./ce
tind 275 organizații naționale și 17 organi
zații internaționale, s-au reunit din nou, de 
data aceasta la Helsinki, intr-o Conferință 
mondială de solidaritate a tineretului și stu
denților cu poporul vietnamez. Opinia Româ
niei, poziția statului și a poporului nostru 
față de această problemă a fost adusă la cu
noștința delegaților — trezind un deosebit 
Interes prin citarea în cadrul intervenției 
șefului delegației noastre a cuvintelor rosti
te recent de președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolac Ceaușcscu > „Prin impli
cațiile sale politice șl militare, prin influ
ența pe care o exercită în viața internațio

nală, acest război marchează, se poale spune, 
o nouă etapă în evoluția raportului de forțe 
mondiale. Caracteristica acestei <-t ipe este 
demonstrarea tot mai evidentă a falimentului 
politicii de forță, faptul că diicit de puternic 
ar fi agresorul, el nu poale subjuga un popor 
hotăril să-și apere, tu orice | rri, libertatea 
și independenta națională*.

La Helsinki a răsunat încă o dată ecoul 
care măsoară adîr • ..! i forța sentimente
lor de solidaritate ale tinerei generații, ho- 
tărîrea sa de a acorda întregul sprijin, ne

condiționat și total, luptei poporului vietna
mez pentru triumful cauzei sale. lnlr-o sin
gură voce, vocea tineretului, au fost expri
mate sentimente care situează pe aceeași li
nie a baricadei de ’Uptă. ' • t- pe toate
continentele globului.

Nu mai puțin semnificativ pentru idealuri
le tinerelului a fost și simpozionul interna
țional organizat în luna octombrie la Bled 
de către Uniunea Tineretului Iugoslav. De
legați aparțiuînd unui număr de 91 de organi
zații de tineret s-au întâlnit aici pentru a dis
cuta despre rolul tinerelului în lumea cont in- 
porană. Punctul comun de vedere exprimat 
a fost cel al necesității canalizării acestui de
pozit de potente ale tineretului pe o cale 
progresistă, lucidă și dreaptă. Spre deose
bire de tinerii veniți din state capitaliste, 
care se află încă în stadiul de căutare a lo
cului tinerei generalii in societate, repre
zentanții organizațiilor din țările socialiste 
la simpozionul de la Bled au subliniat în ex

punerile lor certitudinea stabilității^ de care 
beneficiază tinerelul intr-o lume eliberată 
de crize .și injustice, în cadrul căreia există 
toate posibilitățile formării, par
ticipării și afirmării tinerelului in toate do
meniile de activitate alo societății.

In lume există I 640 de organizații de tine
ret care ș-au constituit sub lozinca binelui 
și dreptății in fiecare țară, a înțelegerii între 
popoare, a creării unui climat de pace pe 
glob. Dar în aceeași lume, nu trebuie uitat, 
există și tineri care, neqînd societatea în 
care trăiesc, o societate lipsită de idealuri, 
nesinceră și necinstită, s-au retras înlr-o 
viață la fel de searbăd> ca și aceea dr> rare 
au fugit.

Atributele protestatare pe care lexiconul 
vest-qerman ..Ullstein* le consemna pentru 
a defini cuvîntul „hippie* au dispărut de 
mult, dizolvate în marasmul promiscui tații 
morale și fizice în care se zbat tinerii adopți 
ai acestei mișcări, impin-; pînă la limita de
menței și uneori dincolo de ea, ajunqînd pînă 
la crimă.

Incercînd să răspundă multiplelor apeluri 
ale tineretului, sesiunea O.N.U. din 1970 va 
inaugura primul Congres mondial al Tineretu
lui, inițiativa care va coincide cu a 5-a ani
versare a adoptării de către Adunarea Gene
rală, la inițiativa României, a Declarației 
mai sus amintite. Pentru prima dată, se va 
oieri într-un cadru mondial, posibilitatea in
formării tinerei generații dp- rn problemele 
esențiale aflate in fata O.N.U.; pentru prima 
dală se va crea posibilitatea de a-și exprima 
opiniile in privința problemelor păcii și pro- 
gresului; pentru prima dată Urii*--* generați' 
va fi solicitată să indice căi și mijloace prin 
care ar dori să sprijine eforturile depuse de 
forțele progresiste din lume pentru promova
rea idealurilor sale; pentru prima dată se 
va oferi prilejul recunoașterii și consacrării 
oficiale pe plan international, cu sprijinul 
celor peste 100 de state membre alo O.N.U, 
a acestei torțe a contemporaneității pe care 
o reprezintă tineretul.

Eugenia CRISTEA

In ce școală 
se învață:

Ce-i bine 
și rău, 

etern și 
trecător
Ne-am Inul mlr-o z.i in- 

dru/neala, cu emoția și te
merile cu am puica li des- 
ct/periți de severul nostru 
învățător, sa uiuncdm o pri
vire în lupeni, in cafeneaua 
„unde se turnează" ; In cale 
neaua unde, copii tic vlfslă 
școlară trag lu chibrit pe 
coltul mesei iu llecare dum
neata ia lei, nelulburați, ne- 
clini iii in hold’ :ea lor de 
a și omori timpul cu orice 
pre/, aici la „mandatar" ; in 
caleneaua unde, după-amiaza, 
tineri, tot de vhslâ școlard, 
inviți intre degete, in llecare 
anotimp la lei. aceeași ceaș
că de calea, neclintiți, ne- 
tulburați, hotărițl și el să-și 
ucidă timpul cum șl-ar ucide 
un dușman. Am căutat 1n 
privirile unor tineri de aici 
pollu rie viată ce le e pro
prie rirslei. In locul ei am 
iniilnii o umbră ușor ștearsă 
de plictiseală care Irădea7ă, 
în edenta, un lucru grav: a- 
cești tineri nu au re face. Nu 
pledăm pentru severitate. Nu 
oferim rețete. Nu ne încume
tăm nici chiar la o disertație, 
pretențioasă pe tema educa
ției. In locul acestora oferim 
celor care dețin și secretul 
rețetelor și prerogativele di
sertațiilor cîteva exemple :

In seara zilei de 7 decem
brie, mai mulfi vagabonzi din 
Lupeni au reușit o perfor
mantă unică ■ in decurs de 
o oră, au bătut vreo 50—60 
de elevi de la școala profe
sională. Locul unde s-a pehe- 
cut acest fapt crea huligani
lor condiții prielnice să-șl 
desfășoare virtuozitățile de 
bătăuși notorii. Pe toată lun
gimea străzii „Viitorului"!!) 
— nici un bec, nici un om de 
ordine, nici un sectorist. Co
piii au fost așteptați pe cînd 
se înaooiau din oraș ia că
min, și „taxaii" de bani mă
runți pentru calea și țigări 
Amploarea cazului (oricum, 
e o maltratare de prawn (H) 
ne-a îndreptății să-i între
băm pe unii factori de răs
pundere dacă între acest 
„fenomen" și starea infrac- 
ționară din rindul tinerelului 
se poate face vreo legătură. 
.Nu se poate —ni s-a răspuns 
cu multă .siguranță la Consi
liul popular orășenesc lupeni. 
F. un caz întîmp’âtor și nu 
e nicidecum un fenomen". 
Deci — discreție asupra ră
dăcinilor unui rău pe rare nu 
vrem să-l recunoaștem in 
toată amplitudinea Ini.

lnteresîndu-ne în amănunt 
asupra stării infracționare din 
Lupeni, ne-am convins însă 
câ, de această dată. doar 
manifestarea cazului a tost 
înlimplăloare, fenomenul în 
sine constînd dinlr-o multi
tudine de alte manifestări de 
huliganism pentru curmarea 
cărora se face prea puțin. 1n 
argumentarea noastră să mai 
dăm cîteva exemnle :

IO AN C., născut in 1951. a 
forțai ușile școlii generale 
din cartierul Ștelan. a pă
truns Intr-o sală de unde, 
împreună cu alți copii, a 
furat dulciuri și băuturi al
coolice (!). ADRIAN P.. "Os
cul în 1953, a lost condamnat 
împreună cu tatăl său pe'il'U 
furt. Talul — la închisoare, 
fiul — la școala tic corecție. 
După ispășirea pe /epsef, pă
rinții se .-Icspuil, ;n- ' mliu 
esle dai in ingrinic 
hti fl). MIHAI R. n<>scu> in 
1954, fumează, joacă cărți, 
lură bani de-arasă. cunoaș'e 
marile orașe ale tării dar nu 
ca turist ci ca vagabond. F 
sinw ‘a oărinli. Tatăl aie 
un rișl.c/ binar de p^sie 
două mii lei. mama de ti- 
semp .-a, salariată — cistiad 
încă < mie de lei pe lună. 
MARIO.ARA M„ de 17 om 
lipsită de supravegherea pă
rinților (ambii saluriați), va
gabondează. se lansează in 
aventuri amoroase. COS
TE!. C., de 18 ani. unul 
din mițialotii bătăii -te pe 
strada „V liloiului", a neii 
svlerll condamnări, nu a/e 
nici o ocupație, părinții și au 
pierdut controlul asupia tui. 
F.MII. O., din aceeași gașcă 
a tiu Castel, este elev med. 
Și fotbalist. Fiul unui maistru 
de la mină. GRIGORE /., di
mineață lucrează la mină, 

seara acostează copii, cerîn- 
du-le bani pentru cafea sau 
țigări...

Unde au invâ/al acești co
pii să lure, să vagabondeze 7 
De ce după primele lor gre
șeli nu au lost corectați ? 
Oare sini incorigibili ? Din 
ce cauză 7 Și, în line, cine 
își ridică zilnic aceste ini'e- 
bări, cine se preocupă ca, 
bunăoară, metaforic voi bind, 
o bibliotecă să preia una din 
funcțiile școlii șl să combată 
o... cafenea 7

I. Ml’ST.\T\
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Pregătirea iBiiire ji din timp 
a investițiilor miniere

Urmore din pap- I

Vrie unde e pasibil și nu s? m-csilâ exprupi ii-ri sau închirieri 
di turnuri, i r amplasarea proirctstA e deja cunoscută, aceste 
«•«plasamente sâ se predea i-i-.ă de pe acum - •nstructorului. pe 
baz i di proces verbal nu să se aștepL.. pinft in preziua începerii 
luTiu Jnt de consfinții Astfel s-ar c\ ’ i si uncie neajunsuri și 
tlm.’oguri deranjante dinți e constructor și beneficiar (in ambele

Referitor la utilajele tehnologice ale obiectivelor miniere a- 
tli.fi m runslrii l<<- • >iig,i(ii i i ri?in atiț Ixui» fi i.irului (prin 
os gur.irca aprovizionării lor la termen), cit și constructorului — 
prin □•inrei-r.i .... r stadii fizic- i'r* construcției adecvate monta
fiu'm

In legâluiâ eu contractele încheiate cu diferite firme, pe anul 
197© privind livrarea ulilajelot, Central,i cărbunelui a fnrcgisțrnt, 
compaialiv cu anul trecut, progrese însemnate. Totuși, dacă la 
vi tehnologice din țară planul de eonii .i> țări anual pe 1970
ni C.C.P. a fost realizat in proporție do 92.5 la sută, pentru uti- 

1 " de i-i.... ce’'.ii i i- le sîi 1 In heiate dom- în proporție cite
t‘ii.4 In sută. E o situație inadrr i-'bilă. care trebuie remediată cit 
j’-oi urgent posibil, chiar dacă valoarea utilajelor achizițiumte 
Ctin import reprezintă - irca 20 )a sută din valoarea totală a imisti- 
V’-'er alocate utilajelor. (Nu ar fi păcat să se ajungă in situația 
Ca din cauza unor piese mici, cu valori reduse, instalații întregi 
sâ nu poată fi puse in funcțiune

< constructorului (in principal T.C AI.M.-ului) ii revin 
*■ temi mari in privința montării utilajelor. Dacă pentru activitatea 
•hn anul trecut cu toate progresele înregistrate, „tecememiștilor" 
nu li se pot aduce laude, asta se datorește în primul rînd „păca
tului" lor principal din totdeauna ; nerealizarea în termen a sta
diilor fizice a lucrărilor. Numai acest motiv, care a’făcut imposi
bilă montarea unor utilaje tehnologice, a condus la ncrambursa- 
rta a peste 8 milioane lei (la turbocompresorul de la puțul 10 
Vulcan, stația de sortare Dîlja, instalația de brichete Coroești ele.).

De aceea, e necesară prevederea în contractele de antrepriză 
a unor termene pe faze de execuție, corelate cu graficul livrărilor 
de utilaje. Totodată, prin perfectarea planului pc poziții de lu
crări între beneficiar și constructor — care urmează să se facă 
In următoarele sâptămîni ale acestei luni — e necesară acordarea 
unei mai mari atenții problemei eșalonării termenelor de execu
ție și a reducerii lor conform perioadelor normate. In nici un caz 
nu trebuie să se împingă multe dintre aceste termene spre sfirși- 
tnl anului. „Aceasta este o orientare dăunătoare..." definea această 
tendință, la plenara din 13—15 decembrie 1969, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In condițiile noi de lucru, în domeniul investițiilor, din acest 
ultim an al cincinalului, reglementate de legea privind organiza
rea, planificarea și executarea investițiilor, legea contractelor eco
nomice și hotărirea privind mărirea salariilor în unitățile miniere 
și de construcții-montaj — pregătirea temeinică a documentației 
economice de execuție a obiectivelor anului 1970, cîl și modul de 
realizare a acestor obiective, trebuie să urmărească din plin riț- 
mul alert de progres și prosperitate a întregii țări, pe toate coor
donatele sale economice și sociale.

Peisaj lonean

SPORT
ULTIMELE ȘTIRI

Gînduri 
la începd 

de trimestru

-Șlirșiturile de trimestre sînt 
întotdeauna lebrile, dar nu 
mai puțin inceputurile 
Intr-un cadru tipic tineresc, 
de elanuri multiple, de efer
vescență entuziastă, se lan
sează inițiative recepționate 
de curiozitatea înfometată a 
adolescentului. Școala nu 
este numai focar spiritual 
multidimensional, agent com
petent de modelare a vlăsta
relor tinere, care să satis
facă doar interesul științific, 
cultural, literar-artistic. Școa-

rnatorializală in rezultate po
di'e și, în această privința, 

nu interesează exclusiv stal — 
licile care in procesul in- 
-Irucliv-educativ nu sini tot
deauna suficient de edifica
toare. Bunul ciștigat se vede 
in formarea unor deprinderi 
dc muncă, a unor convingeri. 
Dacă s-a stimulat autoexi
gență și combativitatea, s-a 
realizat un lucru esențial.

Am înregistrat cu satisfac
ție sporirea exigenței fala de 
propriile roade, nemulțumirea

In urma unei anchete- inițm- 
te dc ziarul „Sport” din Bel
grad in rindi.il comentatorilor 
sportivi din .13 țări europene 
(U.R.S.S.. Polonia, România. 
Bulgaria, H. D. Germană, R. F. 
u Germanici, Grecia, Finlanda, 
Ungan.i. Elveția, Italia. Fran
ța și Iugoslavia) „echipa Ideală' 
dc fotbal a Europei pe 1969 ar 
avea următoarea alcătuire : 
B inks (Anglia) — Gemincl 
(Scoția), .1 Charlton (Anglia), 
Șcslcmcv (U.R.3.S.), Fa» ir tti 
(Italia), Riviera (Italia), Bcrken- 
baucr (R F. a Germ mici), Best 
(Irlanda), M.iller (R. F. a Ger
maniei, Riva (Italia), Djaici 
(Iugoslavia).

•

Ca iirn are a tratativelor în
cepui» anul trecut, s-a stabilit 
ca meciul de box dintr»- • • hi- 
pele României și S.U.A. să aibă 
Ioc în luna iunie la București.

Intîlnircu urmează să se des
fășoare Intre 15 și iunie. 
Dala ' xaetă a meciului urmea
ză să fie cunoscută zilele a- 
cestea.

•

Sir Stanley Rous, președintele 
1 <!» rații-i internaționale de fot- 
b.il (ELFA.) a declarat în ca
drul unei conferințe de presă 
desfășurate la Ciudad de Me
xico că tragerea la sorți nu va 
fi „dirijată1, după cum au a- 
firmat unii l'.'linkieni dezinfor
mați Pir--'dintele acestui for 
a arătat că ..toate rchip» I»- por- 
m-sc cu aceleași șanse". In le
gătură cu rral'T' r.'-a sa. in pos
tul dc președinte ■! F.IF.A., 
.Stanley Rous sous r-ă .rm are 
nici un motiv să refuze mai 
.ales r-ă starea ’aa'ă'ii sale 
rsic acum bună".

(Agerpres)

YR-IMK și-a încheiat zborul 
în jurul lumii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X 
Un interesant studiu privind 
fructele cu cea mai mare 

valoare alimentară
Valoarea alimentară a fructelor este dată, după cum 

se știe, de substanțele proteice și aminoacizii liberi. Chimista 
Elena Iliescu, de la Stațiunea experimentală pomicolă Voi- 
nești, și-a propus să stabilească proporția reală a acestor . 
substanțe într-o scrie de fructe consupiatc în mod curent. în \ 
țara noastră. Iată cîteva din concluziile acestei meticuloase 
lucrări: in privința cantității totale de azot, cele mai bo
gate s-au dovedit a fi, în ordine, coacăzele, zmeura, afinele, 
vișinele, cireșele, caisele, prunele, perele și merele. Abor- 
dind cercetările separat pe fructul. întreg, pulpă și semințe, 
chimista a constatat că valoarea alimentară a fructelor este 
puternic modificată. Ea a remarcat că afinele, zmeura și 
coacăzele, contrar celor afirmate pină acum in literatura 
de specialitate, nu sînt superioare celorlalte fructe, deoa
rece la acestea predomină ca element bogat in azot masa 
mare de semințe, care nu se asimilează de fapt dc organism. 
In schimb, merele, perele si prunele conțin o proporție mult 
mai ridicată de azot proteic asimilabil, ceea ce le conferă 
o valoare alimentară net superioară altor fructe. Cercetă
toarea a mai constatat că sînt, de asemenea, mai hrănitoare 
soiurile albe față de cele roșii, precum și cele provenite 
din zonele de deal, comparativ cu cele de la șes.

L>

In aceste zile jn toate libră
riile din ' ț'ică puteți’ Haliră 
Calendarul popular apărut in 
Editura politică.

Cuprinde 365 de articole și 
peste 350 de ilustrații legate de 
datele calendaristice, alese din 
cele mai originale și diverse 
teme din istoria patriei și is
toria universală, noi și intere
sante preocupări ale științei, 
artei și literaturii, tradiții și 
obiceiuri românești și ale al
tor popoare.

Cuprinde de asemenea rubrici 
speciale de: jocuri distractive, 
sfaturi pentru părinți, anecdo
te. umor, modă, aforisme ele.

Cereți librarului dv. Calen
darul popular care costă 7 lei.

ȘCOALĂ — EDUCAȚIE
la e locul multiplei arderi a 
adolescentului, a tfnărului ce 
se vede considerat obiectiv 
după calitățile pe care le po
sedă și le cultivă.

Strădania educatorului de 
a oferi climatul propice ma
nifestării depline a elevului 
este permanentă și obligato
rie, este și misiunea sa no
bilă. Sfîrșilul de trimestru, a 
prilejuit înregistrarea roade
lor muncii de cunoaștere a 
celei mai tinere categorii de 
intelectuali în formare. Ele
mentul educațional a comple
tat, pe întreaga durată școla
ră consumată, factorul instruc
tiv. Bilanțurile, analizele cri
tice au evidențiat plusurile 
activității, au consemnat lip
surile. Colectivul Liceului pe- 
troșănean a tras concluzii. 
Eficacitatea strădaniei este

pentru puțin și dorința pen
tru mai mult. Mobilitatea 
spirituală se îndreaptă pe 
un bun făgaș.

Ginduri la început de tri
mestru ?

b'a fructificăm loial acumu
lările unei vacanțe lungi și 
bogate în ceea ce a satis
făcut adolescentul. Ne aș
teaptă confruntări decisive in 
asaltul mai binelui și mai 
multului. în prima săptămînă 
faza școlară a concursului 
profesional pe materii, drum 
lung și dificil în consacra
rea valențelor spirituale. 
Apoi serbarea festivă a șco
lii. cu prilejul unei așteptate 
aniversări (cînd și eforturi
le cadrelor didactice vor fi 
canalizate spre a da strălu
cire momentului).

Prof. Ironim MUNTEANU 
Liceul Petroșani

Miercuri, 7 ianuarie 1970, L. 
ora 14,03, zborul turbopropul- 
sornlui românesc YR-IMK in ju
rul lumii s-a încheiat. La ate
rizarea avionului pe aeropor
tul Bâneasa, numeroși colegi
— piloți, navigatori, radiotc- 
legrafiști, mecanici de bord, 
ingineri și tehnicieni, din între
prinderile și institutele aero
nautice, conducerea întreprin
derii noastre de transporturi 
aeriene române, au salutat cu 
căldură pe membrii echipaju
lui.

Cunoscutul avion, care a rea
lizat cca de-a doua premieră
— cca dinlîi a fost, legată de 
traversarea Oceanului Atlantic 
acum patru ani în lunga cursă 
de la București la Havana — 
a străbătut nu mai puțin de 
47 750 kilometri, pe un itine
rant; în care s-au inclus Tehe
ran, New Delhi, Bangkok,

Hong-Kong, Tokyo, Insulele Wa
ke. Honolulu, Los Angeles, Ciu
dad de Mexico, New Y ?rk. Gan
der (Terra Nova). Las Palmas, 
Roma și Istanbul. Potrivit apre
cierilor organelor noastre aero
nautic»? și pasagerilor, zborul 
s-a efectuat conform graficu
lui orai. în condiții foarte bu
ne. Traversarea Oceanului Pa
cific și Oceanului Atlantic a 
avut loc pe timp de noapte, 
performanță unică pentru a- 
viația noastră.

Această cursă, care a durat 
aproape o lună de zile, a fost 
întreprinsă în urma unui a- 
ranjament comercial între Ofi
ciu) Național de Turism. în
treprinderea de transporturi 
aeriene române „TAROM' și 
Societatea turcă de turism 
..TURA”.

Filme, diafilme 
și diapozitive didactice
Ministerul Invățămîntuiui a aprobat listele tematice de 

filme didactice, diafilme și diapozitive ce vor fi realizate 
m cursul noului an. Dintre cele GO de noi titluri enunțăm 
ca mai importante peliculele tratind diferite teme din do
meniul științelor naturii — bacteriile, filogenia și ontoge- 
nia, ameliorarea și producerea semințelor, biosinteza pro
teinelor; al fizicii — electroliza, modele atomice, reacții 
nucleare, tensiunea termoelectrică; al chimiei — metale 
importante in tehnica modernă, cauciucul sintetic, bioxidul 
de siliciu și silicații; al matematicii — calculul vectorial in 
geometria sintetică; al geografiei — formarea și evoluția 
paleografică a pămîntuluj țărn noastre, depresiuni, subcar
patice, Dobrogea maritimă; al istoriei — unirea Moldovei 
cu Țara Românească, războiul pentru independența națio
nală, mișcările sociale in evul mediu etc.

(Agerpres)
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17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultație pentru elevi. 
Limba română (clasa a 
XH-a). Tema : „Etapele 
creației lui Ion Barbu“.

17,30 Consultații pentru elevi. 
Chimie (clasa a IX-a— 
XH-a). Tema : Ioni în 
soluție.

18,00 Lumea copiilor. „S-a în- 
timplat.. de Anul Nou“.

Film : „Isprăvile buni
cului".

18.30 Cronica ideilor.
18.50 Muzică populară Ia ce

rerea telespectatorilor.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualități literat e : Re

vista „Steaua" la 20 de 
ani.

19.30 Mai aveți o întrebare ? 
— emisiune de cultură 
științifică.

20.30 Film artistic: Intîlnire 
la ora 12.00.

21.50 „Petrecerea". Scenariu.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Cadran.
23.05 Glorii ale scenei lirice 

românești : Rita d’Oria 
și Emil Marinescu.

23.35 Închiderea emisiunii.

Antrenament...
la cei 22 de an.-, Dogar iu 

Vas/Ie din Iteiiu — Neaml 
și-a zis că e în state să cu- 
Ireere tura. Geogruhe, se 
puie, șlie, pcnliu că a nime
rit foarte ușor Pelroșaiiiul, și 
mai ales Șantierul. I construc
ții. unde s-a „instalat" acum 
o lumi.. Fără viză de flotant 
bineînțeles. Amator mate de 
„spoit" si-a zis că se va a- 
nunla Iu— prima c >m .etifie. 
Și aceasta a avut loc în I 
ianuaiie 1970 la ora 23. După 
Ce a consumai băuturi ulco- 
olice împreună cu Ermolal 
Mina, Vasile al nostru a în
șfăcat un cetățean și a înce
put „antrenamentul" în fala 
reskiuraiilului Parlngul. Plu
tonierul major de miliție Co
vrig Manoil, a intervenit e- 
liberînd pe cel care nu era 
deprins cu sportul iui Doga-

— Noi te invităm să „pe
trecem" împreună...

Boxer, predicator, 
pacifist ?

De atunci, pretutindeni in 
lume susținătorii boxului au 
fost nevoiți să se împace cu 
trei noi noțiuni in box: cu 
măiestria boxului practicat de 
Cassius Clay, cu ieșirile lui 
de reclamă și cu o nouă ca
tegorie de boxeri sprijinita 
de musulmanii negri. Această 
sectă a impus deci un nou 
campion mondial. Încă de pe 
alunei, el se considera predi
cator ai lui Alah și al musul
manilor negri, numindu-se 
Muhamed Aii. Canadianul 
George Chuvalo, care nu a 
vrut să 1 se adreseze lui Cas
sius cu „Aii", a lost greu pe
depsit : in ting a suportat o 
serie întreagă de lovituri 
groaznice, bine calculate și cu 
toate că pină la slirșitul me
ciului nici unul nu a ajuns la 
podea, a lost nevoi! să supor
te toată amărăciunea lui Aii. 
De multe ori Cassius a iest 
auzit spunind lui Chuvalo: 
..Cum mă numesc ?“.

Fiul predicatorului 
manager

He i beri Muhammad, fiul 
predicatorului musulmanilor 
negri Eliah Muhammad, a de

venit consilierul și managerul 
lui Clay. Din 1964, Herbert a 
condus pe strălucitul și t'mă
rul campion mondial absolut 
prin zece lupte cu succes (Clay 
s-a născut la 17 ianuarie 1942 ia 
Louisville, Jn i960 a cucerit

s-a scurs ia fiscul stalului.

Cîștiguri în șase ani :
3 807 712 dolari

La doi ani după ce noul

declarat: „ca boxer am ciș
tigal în total 3 807 712 dola
ri".

Această sumă este destul 
de mare, insă trebuie avut în 
vedere că din aceste cîștiguri 
iantastice o parte s-a scurs

Adevărata lumină 
a „careului magic" (III)

Medalia de aur la categoria 
mijlocie, iar din 1960 pină in 
1964 a lost protejatul unui 
grup de miliaidan de 11 mem
bri). Numai englezul Heriy 
Cooper, în lupta pentru titlul 
de campion mondial in 1966, 
ia Londra, printr-o lovitură de 
stingă a reușit să-l trimită la 
podea, însă Clay i-a plălil-o 
scump in rundul 6, lâcîndu-1 
K.O. In acea perioadă — in
tre 1964—1967 — Clay și sec
ta sa mahomedană încasau su
me fabuloase de bani. Insă din 
această ploaie de aur a lui 
Cassius, cea mai mare parte

musulman Aii Cassius a lost 
condamnat în 1967 pentru e- 
vaziune fiscală la cinci ani 
inctusoure șt o am&ndâ de 
10 000 de dolari (ambele pe
depse nici pină in prezent nu 
au mirat în vigoare) și după 
ce Federația de box i-a relrus 
titlul (pe motivul că a retu/ai 
sâ' se prezinte la im o: porare), 
acest linăr din Kentuky a 
vorbit dezvăluind opiniei pu
blice care sini cî.știgurile rea
le. Inlr-un interviu acordai 
unei reviste ilustrate pentru ne
gri, la 5 aprilie, Cassius Clay a

în casele fiscului. Și, in ciuda 
faptului că în contul său au 
mai rămas bani suficlenfi, în 
prezent Cassius înoată în da
torii. Nu este nici o noutate 
că banii nu sini economisii! de 
regii ringului, înconjurați me
reu de o lume rapace, in < are 
eroii pumnilor daji sau jrrimiji 
sc complac să pozeze in oa
meni avuji. Și așa ei cheltu
iesc enorm negmdindu-se la 
zilele negre, cînd lorja muș- 

- chilor și .șansa îi vor părăsi.
Clay, de pildă, și-a făcui o 
casă la Chicago, în valoare de 
65 000 dolari, una pentru ma

ma lui la Louisville, de 40 000 
dolari, iar 50 000 de dolari i-a 
primit sofia de care s-a des
părțit, deoarece nu a dat do
vadă de înfelegere pentru 
noul lui sentiment religios. In 
alară de aceasta, în următorii 
zece ani, ei îi mai revine pen
tru întreținere a sumă lunară 
de 1 250 dolari, iar 50 000 de 
dolari l-a costal pină acum 
procesul deschis împotriva lui 
pentru că a refuzai serviciul 
militar. Se poate presupune că 
și cercurile ce l-au sprijinit 
au știut să jumulească bine 
găina /or de aur. Specialiștii 
consideră că „subteranul" a 
Ir as design,- de o parte 10 la 
sulă din cișligurile lui Cassius 
Clay, magnificul, poetul (făcea 
și versuri).

O întrebare
Oare C/aj va reveni in , 

ring, nu ca Muhamed Aii, ci 
ca Marcellus Cassius- Clay'

Multi consideră că el va 
mai apare in ring numai pen
tru ca nu știe nimic altceva 
Pecii sa boxeze și că în acest 
lei va cișliga bani. Aii „cel 
mare" nu u ajuns încă să Iacă 
iuamea, cu țoale că de doi uni 
a Iosl scos din ring.

(Va urma)

SÎMBÂTÂ 10 IANUARIE

PROGRAMl

5,05 Muzica dimineții; 6,05—
9.30 Muzică și actualități; 9,30 
Miorița; 10,05 Piese instrumen
tale; 10,30 Din țările socialiste; 
11,05 Autografe muzicale: 12,15 
Din creația compozitorului Ghe- 
rase Dendrino; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13.00 Radiojur
nal; 13,10 Avanpremieră coti
diană: 13,22 . Muzică ușoară;
13.30 Atențiune șoferi, atențiune 
pietoni... I; 13,45 Radio publici
tate; 14,00 Caleidoscop muzical; 
14,45 Muzică populară; 15,00 De 
la 3 la 7 — Emisiune dc di
vertisment muzical; 16,00 Ra
diojurnal; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămînă unui meloman; 
20,05 Tableta dc seară: 20,10 
365 de cînțcce; 20,20 Arghezia
nă; 20,20 Zece melodii prefe
rate; 21,00 In jurul globului: 
21,20 Gintă frații Mentzel; 21.30 
Moment poetic: 21,35 Solistul 
serii — Ella Fitzgerald; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Spori: 22.30 
Expres melodii; 24,00—6.00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Program muzical de di
mineață; 7.00 Radiojurnal; 7,10

Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9,00 Melodii populare; 9,10 Din 
repertoriul Corului Radîolelevî- 
ziunii; 10,05 Antena tineretului:
10.30 Estrada melodiilor; 11.00 
Soliști și formații artistice de 
amatori; 11,25 Muzică ușoară: 
12.03 Avanpremieră cotidiană; 
12,15 Concert de prinz: 13,00 
Tduzică populară: 13.30 Pagini 
din opera „Trubadurul" de 
Verdi; 14,03 Un cîntec străbate 
lumea — muzică ușoară; 14,30 
Madrigale; 14,45 Muzică din o- 
perete; 15,00 Viața muzicală a 
orașului Ploiești: 15.35 Muzică 
populară pe discuri: 16.00 Ra
diojurnal: 16,20 Pagini din mu- 
zi.c . simfonică; 17.05 Antena 
tineretului; 17,20 Cintece și jo
curi populare; 17.35 Teatru se
rial : ..Zodia cancerului" sau 
„Vremea Ducăi Vodă" de Mi
hail Sadoveanu: 17.55 Varietăți 
muzicale; 18.30 Odă limbii ro
mâne: 19 00 Varietăți muzicale;
19.30 Bibliotecă de poezie ro- 
mâneasc 19.50-"Noapte bună, 
copii; 20.00 Concert simfonic; 
21.05 Scriitori Ia microfon; 21.20 
Concert simfonic — continuare; 
22,00 De la tango la shake; 22,40 
Album de romanțe; 23,05 Mu
zica românească azi.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul 1 : 5,00; 6,00; 9,00; 10,00; 
11,00; 17,00; 18,00; 20,00; 24,00; 
2,00; 4,00. Programul II : 6,05 
12,00; 14.00; 21,00; 23,00; 0,55.

■■■
IV

pentru săptă- 
mîna viitoare

DUMINICĂ 11 IANUARIE

•3,15 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Chimie (cl. IX-XII).

8,45 Matineu duminical pen
tru copii și tineretul șco
lar.

10.15 Ora salului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune în limba ma

ghiară.
16.30 Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noutăți cinematografice.
19,40 Cintece și jocuri popu

lare românești.
20,00 Varietăți... la gura sobei.
21.30 Film cu trei stele: Cine 

se cațără mai sus.
23,10 Telejurnalul de noapte.
23,25 Telesport. ___ ____

LUNI 12 IANUARIE

18,0d Deschiderea emisiunii.
18.20 Emisiune pentru liDeret.
18.50 Ln rapsod populai : Jsi- 

dor Andronicescu.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Cinla corul sindicalelor 

din Municipiul Bucu
rești.

19.30 Din poezia românească. 
„La aniversam" — de
dicații lui Emînescu.

19.40 „ln vitrină, o comoara?" 
20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri — publicitate.
20,15 Film artistic: Rio Bra

vo (partea 1).
21,00 De prin veacuri at- .,iate.
21.30 Steaua fără nume.
22.30 Agenda politica.
22.40 Intermezzo muzical.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23.10 SceDa.

MARTI 13 IANUARIE

13,25 15.15 F-otbal: Dinamo
Bacău — Kilmainock 
(Scolia) in „Cupa Euro
peana a Tlrgurilor". 

18,00 Deschiderea emisiunii.
Lumea copiilor.

18.30 Ancheta economică. 
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul dc seară.
19^0 La volan — emisiune 

peniiu conducătorii auto.
19.30 Atomul, această necu

noscută.
20,00 Rd lector.
20.10 Anunțuri — publicitate.
20,15 Seară de teatru: Ofițe

rul recrutor, de G'.oige 
Farquhar.

22,00 Telejurnalul de uoiple.
22,20 Muzicorama TV.
22,45 Teleglob. Novi Sad.
23.10 închiderea emisiunii.

MIERCURI 14 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
Ex Terra '70 — emisiu
ne concurs pentru ,< <•- 
lari.

18,30 Datini românești. Nuntă 
in Valea Biryuului (11).

19,00 Telejurnalul de-seară.
19,20 Felrcitări : einisiuire mu

zicală.
19.40 Ancheta TV.
20,15 Tele-cinemaicca — Ni- 

Ix’lungii.
21.40 Anunțuri — publicitate.
21.45 Muzica ușoară.
21,55 Intîlnire cu muzica.
22.40 Salon ui literar ai te

leviziunii.
23.45 Telejurnalul de noapte. 

Închiderea emisiunii.

JOI 15 IANUARIE

17.30 Dt:scludeiea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiari.

18,05 t iim serial : Aventura
in munți.

18.35 Mult e dulce și lTumua- 
să. Emisiune de limba 
și literatură româna.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Muzică populară la xilo- 

lon și marimbafon iutei- 
pretată de Constantin 
Pace.

19.30 i'r.m plan.
20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri — publicitate.
20.15 Seara de operă: „Mi

chelangelo".
21.35 Avanpremieră.
21,50 Telejurnalul de noapte. 
22,05 Varietăți.
23.15 închiderea emisiunii.

VINERI 16 IANUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii— 
Consultații pentru elevi. 
Matematică (clasa a XII- 

• «J-
17.30 Consultații, pentru elevi. 

Fizică (clasa a VIH-a).
18,00 Copilăria marilor muzi

cieni (II) Mozart.
>8,30 Actualitatea economică.
18.50 Muzica populară la ce

rerea telespectatorilor.
19»00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
19.30 Ma; aveți o întrebare?
20.30 l-ilni artistic: „Mumia

intervine",
22,00 telejurnalul de noapte.
22.20 Cudian — emisiune de 

actualitate internaționa
lă.

22.50 Seară de balet.
23,10 închiderea emisiunii.

SÎMBATĂ 17 IANUARIE

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune irr limba ger
mană.

18,05 Bună seara, letef Bună 
seara, băieți!

19,00 Telejurnalui de seară.
19,20 Desene animale.
19.30 Reflector.
19.45 Teleenciclopedia.
20,40 Micro avanpremieră.
20.45 Film serial : Răzbună

torii.
22.30 Telejurnalul de noapte. 

Telesport.
23,05 Cintece lăutărești.
23.30 închiderea emisiunii.

riu dâi, spre surprinderea lui, 
anhenamenlul a continuat 
între „sportiv" și milițian 

-pină cmd. cu ajuloiui cetă
țenilor, Dogaiiu n sl:u a fost 
„.cercuit bine. Repriza a do- 
ue a urma! I: miliție.

.„de onomastică
Deși linăr (21 ani), Pivatu 

Ioni fă din Moeciu — Brușov, 
dovedește o mare isletime. 
Lui i-ou trebuit numai patru 
zile de ședeie în Petroșani 
ca să vadă Intui. In dala de 
4 ianuarie, noaptea, comite 
o spargere la cabana Rusu. 
de unde iși însușește 200 Ier 
(iellină spargere^ cîleva ta
ble de ciocolată, (igări și 
două silele de coniac. Cum 1 
pe semne, onomastica voia 
să și-o find în altă localita
te, s-a dus la gară. Lucrăto
rii de mili[ie au lost și ei 
acolo (pe urmele lui) șr l-au 
invitat să „petreacă" la mi
liție (cîleva zile II).

...și de revelion!
Pe cînd cclă|enii tăceau ul

timele pregătiri în vederea 
intrării în nou an, după un 
col{ cl Unui bloc din Uri- 
cani se stabileau cu precizie 
matematică ultimele planuri! 
Se scurgeau ultimele ore aie 
lui '69. Și o dată cu e/e... 
In noaptea revelionului, ci
neva a sesizat spargerea 
magazinului iu. 79 din (Ju
cării. Operativ o echipa de 
Pn tăL<zn ai miliției sa depla
sat la fața locului. Pină di
mineața e<. lupa a stabilii a- 
ulorii: minorii Pisau Iulian 
(14 anii, Pisau Ouiislanlm 
(ii ani) și Plisc lor, (13 ani) 
cu/e, pe lingă cei peste o 
mic- și o suia de iei, s-au 
mai aprov/znmat și cu 2 sti
cle de lichior și ceva... cio
colată. 8<>2 /ei au iosl găsrfi 
îngiopati „undeva" in pia(a 
orașului. Restul de âCMJ lei 
se presupune că ar li la Fhse 
Ion care... încă nu a iosl gă
sit (probabil va upaie după 
ce-i va chedtii-..). Ceea ce 
încă nu șl.m, e unde au fost 
părmtii acestor minori în 
noaptea revelionului...

. LICIU

crac• bine !! I

rindi.il
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pesimiste despre 
perspectivele

cane in anul 1970
WASHINGTON 8

— Expcrții america 
duzii pesimiste în legătură cu 
perspectivele econom
Unite în anul 1! 
port întocmit di 
nai City Bank*- 
că de pe acum se observă o 
încetinire a ritmului producției. 
Agenția Associated Press sub
liniază că' „prognozele sini des
tul de sumbre, pentru 1970 pre- 
văzindu-se o creștere a șoma
jului, o sporire a prețurilor, 
scăderea ritmului în domeniul 
construcțiilor de locuințe și o 
infimă majorare a salariilor". 
Supraproducția intr-o scrie de 
ramuri atrage după sine o scă
dere a salariului real și creș
terea șomajului. Marile com
panii de automobile „General 
Motors" și „Chrysler", care au 
rămas cu peste 11 la sută din 
producția de automobile de a- 
nul trecut nevîndută, au anun
țat o concediere temporară a 
108 000 de muncitori. In com
parație cu luna iulie din anul 
precedent ritmul producției în 
industria electrotehnică a scă
zut cu 9.4 la sută, iar indus
tria prelucrătoare a folosit doar 
83 la sută din capacitatea

economiei ameri

Concluzii

■

■

Pe culmile muntelui Zar

PRIMELE CONCLUZII
LA HOUSTON

R
gazelor nălu

cit o popu- g 
in trecut, n 

100 000 de "

----- ★------

sud-vietnamezi 
masacrați 

de trupele 
americano-
saigoneze

sa.

SAIGON 8 (Agerpres). 
Peste 4 200 de civili au 
masacrați de forțele S.U.A. și 
cele ale administrației de la 
Saigon în Vietnamul de sud în 
cursul anului 1969, transmite 
agenția Giai Phong, reluînd un 
comunicat al Comitetului sud- 
vietnamez pentru denunțarea 
crimelor de război comise ' de 
trupele americano-saigoneze.

Pe de altă parte se subli
niază că raidurile de bombar
dament întreprinse de avioane
le americane au provocat moar
tea și rănirea a 2 600 civili din 
Vietnamul de sud. De aseme
nea, alți 500 au murit din cau
za substanțelor chimice toxice 
răspîndite de avioanele ameri
cane.

fost

Descoperirea unei fisuri în scoarța pămîntului
AIMA-ATA 8 (Agerpres).

In Peninsula Mangișlah, 
de pe litoralul estic al Mării 
Casplcc, a lost descoperita, 
in adlnciiri, o fisură a scoar
ței pămîntului, prin care se 
degajă intens căldura din in
teriorul planetei. O sondă 
forată aici pînă la adîncimca 
de 3 937 metri a permis să 
se înregistreze temperatura 
record de 191 grade Celsius. 

Cercetările seismice au 
stabilit că această falie fier
binte, largă de aproximativ 
un kilometru, străbate penin
sula pe direcția nord-sud șl

se pierde in profunzimea 
scoarței. Din diferitele son
de /orale in zona respectivă 
s-a obținut apă încălzită pi
uă la temperaturi core depă
șesc punctul de fierbere.

Specialiștii din regiune 
studiază posibilitățile de fo
losire a acestor ape pentru 
termollcarea orașelor și sa
telor din Peninsula Manglș- 
lak, unde se dezvoltă o ba
ză puternică pentru industria 
petrolului și a 
rale. Acest ținut, 
lațfe foarte rară 
arc acum pesle 
locuitori.

HOUSTON 8 (Agerpres). — 
Primele concluzii după prezen
tarea mai multor rapoarte ale 
oamenilor de știință în cadrul 
Conferinței internaționale pen
tru studierea cșantioanelor lu
nare, care se desfășoară la 
Houston, susțin ipoteza că pe 
Lună nu a existat niciodată 
apă.

In cadrul unei conferințe de 
presă, dr. Harold Urey, laureat 
al Premiului Nobel pentru chi
mie, a anunțat că a abandonat 
teoria sa prin care susținea că 
mările și oceanele lunare ar fi 
putut conține apă ce s-ar fi e- 
voporat însă în decursul mile
niilor.

De asemenea, dr. Samuel Ep
stein. chimist al Institutului de 
Tehnologie din California, a 
subliniat că cei 142 de savanți 
reuniți la Houston au constatat 
că eșantioanele lunare aduse 
de echipajul navei spațiale 
„Apollo-11" sînt bogate în o- 
xigen. dar foarte sărace în hi
drogen. Aceasta confirmă teo
ria că pe suprafața Selenei nu 
ar exista apă, nici chiar in 
cantități infime. Pe de altă par
te, prof. Taylor, de la Univer
sitatea Națională din Austra
lia. a declarat că analiza chi
mică a eșantioanelor lunare de
monstrează că pietrele aduse de 
Neil Armstrong și Michael 
Collins nu au nimic asemănă
tor cu tectitele, minerale întîl-

nile uneori și pe Pămint. Po
trivit unei teorii acceptate pî
nă in prezent, tectitele ar fi 
fragmente ale suprafeței luna
re smulse de pe „astrul nop
ții" datorită căderilor unor me
teoriți uriași și proiectate pe 
suprafața Tcrrei. Profesorul El
bert King, de la Universitatea 
din Houston, și alți colegi ai 
săi au abandonat această teo
rie, afirmind că s-a demonstrat 
..imposibilitatea ajungerii tccti- 
telor de pe Lună pe Pămint".

O
HOUSTON 8 (Agerpres). — 

In bugetul federal pe anul fis
cal 1970—1971, care va începe 
la 1 iulie, nu vor fi alocate 
pentru cheltuieli spațiale decît 
aproximativ 3,6 miliarde dolari, 
transmite agenția U.P.I.. citind 
surse din cadrul N.A.S.A. A- 
cesta este cel mai redus buget 
spațial american din anul fis
cal 1963, și după aprecierea 
N.A.S.A., va fi insuficient pen
tru finanțarea programelor de 
realizare a unei navete spațiale 
și a unui laborator permanent 
pe o orbită circumterestră. Din 
cauza fondurilor insuficiente, 
N.A.S.A. a anunțat deja suspen
darea misiunii „Apollo-20" pen
tru a fi economisită o rachetă 
„Saturn-5“ în vederea lansării 
primei stații spațiale circumte- 
restre permanente, capabilă să 
adăpostească trei persoane.

Ședința 
Consiliului 
de Miniștri 
al Franței

PARIS 8 .
dința de miercuri a Consiliu
lui de Miniștri al Franței, mi
nistrul economiei și finanțelor, 
Valery Giscard d’Estaing, a -a- 
preciat drept satisfăcătoare ac
tuala evoluție economică a ță
rii. El a subliniat că producția 
înregistrează o creștere care 
lasă să se întrevadă o evoluție 
favorabilă și pe viitor. Giscard 
d’Estaing a menționat, de ase
menea, că eforturile pentru mo
dernizarea industriei sînt mul
țumitoare.

Președintele Georges Pompi
dou a declarat la rîndul său, 
că prima fază a operațiunii 
..devalorizarea'1 s-a încheiat cu 
succes. Acum — a apreciat el 
— trebuie să se profite de con
junctura economică internațio
nală pentru a se putea aduce 
la îndeplinire 
Franței în ce 
economiei.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). 
— In regiunea muntelui Zar, 
din Polonia, a începui cons
trucția unei hidrocentrale u- 
nice in felul ei in Europa. 
Pe culmea muntelui, Înalt 
de aproximativ 760 metri, va 
fi realizat, prin excavarca 
cilorya milioane de metri 
cubi de rocă, un vast bazin 
de acumulare. Bazinul va fi 
unit prinlr-un tunel Înclinat, 
săpat în stincă, cu un lac 
artificial situat cu 400 de me
tri mai jos, de unde pompe 
speciale vor ridica apa în

bazinul de pe culme. Forța H 
care va pune in mișcare ■ 
pompele va fi alimentată de ■ 
energia electrică Ieftină, exis- E 
tentă ca surplus in anumite H 
ore. La rîndul său, apa din ■ 
bazinul de acumulare va pu- ■ 
ne in mișcare, prin cădere, S 
o serie de turbine, realizlnd ■ 
o energie electrică deosebit ■ 
de prețioasă în orele consu- H 
mulul de vîrf. a

Puterea maximă pe care o ■ 
va putea atinge această ori- ■ 
ginală hidrocentrală va fi de ■ 
480 de megawați. 0

(Agerpres). — In șe-

Orientul Apropiat

toate obiectivele 
privește dotarea

CAIRO 8 (Agerpres). — Du
pă cum ■ ' - 
Ahram", 
contacte 
de cinci 
stabilirii 
rei reuniuni la 
acestor țări. După cum preci
zează ziarul, este vorba de Irak, 
Siria, Iordania, R.A.U. și Su
dan. In cadrul primei reuniuni, 
care a avut loc la Cairo 
septembrie anul trecut, 
tărit convocarea unei 
lîlniri în ianuarie sau 
putui lui februarie în 
coordonării eforturilor 
ale celor cinci în actuala con
junctură din Orientul Apro- 
pjat.

informează ziarul „Al 
în prezent au loc 

intense între un grup 
state arabe în vederea 
daței exacte a Viitoa- 

nivel înalt a

in ajunul convocării întilni- 
rii la nivel înalt a celor cinci 
state, vor avea loc conferințe 
ale miniștrilor apărării și ale 
miniștrilor 
pentru a 
uniunii.

de afaceri externe, 
pregăti lucrările re-

Pe scurt ■ Pe scurt
Președintele Zambiei, Kenelli Kaunda. a deschis noua 

sesiune a Parlamentului. In cuvîntarea rostită cu această 
ocazie, Kenneth Kaunda a subliniat că ZAMBIA ÎȘI VA 
DEZVOLTA RELAȚIILE CU ȚĂRILE AFRICANE PRIE
TENE.

In același timp, șeful statului zambian a condamnat re
gimurile rasiste din Republica Sud-Africană și Rhodesia, 
afirmind că Zambia va participa in continuare la blocada 
comercială instituită împotriva acestora.

întrunit in ședință extraordi
nară, CONSILIUL DE MINIȘ
TRI AL CIPRULUI A EXAMI
NAT MIERCURI SITUAȚIA 
CREATA IN DISTRICTUL LI
MASSOL ca urmare a atacului 
întreprins asupra depozitului 
de arme din localitatea Omod- 
hos de către un grup aparți- 
nind organizației clandestine 
„Frontul Național". Un comu
nicat oficial dat publicității pre
cizează că autorii atacului au 
luat din depozit o mitralieră, 
cinci arme automate. 80 de gre
nade și muniții. Se precizează 
că „Frontul Național" este o 
organizație extremistă a ciprio- 
ților greci care se pronunță 
pentru Enosis (alipirea Ciprului 
la Grecia) 
actualului

WILLY BRANDT, CANCELA
RUL REPUBLICII FEDERALE 
A GERMANIEI. A SOSIT JOI 
LA TUNIS, după două săptă- 
mini petrecute in Ipsula Djar- 
ba. In capitala tunisiană, el a 
avut întrevederi succesive cu 
primul ministru Ba hi Ladgham, 
precum și cu ministrul de ex
terne Habib Bourguiba jr.

PESTE 20 000 DE MUNCI
TORI DIN OKINAWA AU DE
CLARAT O GREVA de 48 de 
ore in semn de protest împo
triva concedierii a 2 400 dintre 
tovarășii lor, care lucrau la 
bazele militare din insulă.

EPIDEMIA DE GRIPA care 
s-a abătut în ultimul timp și 
asupra Turciei face numeroase 
victime. Pentru a preîntîmpina 
extinderea ei, autoritățile au< 
luat o serie de măsuri, printre 
care închiderea școlilor în 31 
din cele 67 de regiuni ale țării. 
De asemenea, cinematografele, 
teatrele și bibliotecile și-au în
cetat în bună parte activitatea.

sxva
Anul trecut, AFGANISTA

NUL A LIVRAT UNIUNII SO
VIETICE PESTE 2 MILIARDE 
METRI CUBI DE GAZE NA
TURALE, anunță agenția TASS. 
Conducta pentru livrarea ga
zelor a fost construită cu asis
tența tehnică a U.R.S.S. Po
trivit ziarului afgan „Anis", in 
anul 1970 Afganistanul va livra 
republicilor din Asia Centrală 
sovietică 2 500 milioane metri 
cubi de gaze naturale.

și condamnă politica 
guvern cipriot.

statisticilor oficiale

în 
s-a ho- 
noi în- 
la înce- 
vederea 
comune

8 (Agerpres). — Du-
■ - " “ - • • ,A1

CONVORBIRILE ALGERIANO-TUNISIENE
TUNIS 8 (Agerpres). — In 

capitala tunisiană au continuat 
convorbirile dintre delegația al
geriană. condusă de ministrul 
de externe, Abdelaziz Boute- 
flika, și membrii guvernului 
Tunisiei. In cursul întrevederi
lor, reprezentanții celor două 
țări au procedat la un schimb 
de păreri privind situația inter
națională și în mod special ac
tuala conjunctură a lumii ara-

be. Totodată, ei au stabilit mo
dalitățile de aplicare a trata
tului de prietenie algero-tuni- 
sian, semnat recent. S-a hotă- 
rîl, de asemenea, ca diversele 
comisii mixte instituite conform 
prevederilor acordului să se în
trunească de mai multe ori 
pentru rezolvarea unor proble
me de procedură, pînă în luna 
mai, cînd urmează să aibă loc 
o reuniune algeriano-tunisîană 
la nivel ministerial.

CAIRO
pă cum informează ziarul 
Ahram", la Cairo au luat sfir- 
șit convorbirile egipteano-pa- 
lestiniene prilejuite de vizita 
în capitala R.A.U. a președin
telui Organizației pentru elibe
rarea Palestinei (O.L.P.), Yas
ser Arafat. La aceste convor
biri, care, potrivit ziarului cai- 
rol, sînt de o deosebită impor
tanță pentru relațiile militare 
și politice dintre R.A.U. șl 
O.L.P., au participat Anwar el 
Sadat, vicepreședintele R.A.U., 
precum și ministrul apărării, 
Mohamed Fawzi.

BAGDAD 8 (Agerpres). — 
După cum a anunțat postul de 
radio Bagdad, Yasser Arafat, 
care întreprinde un turneu în- 
tr-o seric de țări'' arabe, a so
sit joi în capitala Irakului.

în legătură cu livrările de armament
britanic Qatarului și

8 (Agerpres). — 
de livrare a unor 

„Tiger-Cat"

Libiei

Potrivit 
publicate de autoritățile argen- 
tiniene în urma catastrofei ca
re s-a abătut duminică asu
pra orașului Mendoza, prin ru
perea unui dig al barajului 
-Frias'*. 40 DE PERSOANE 
ȘI-AU PIERDUT VIAȚA. IAR 
’ALTE 104 AU FOST DATE 
DISPĂRUTE. întregul oraș, ca
re numără aproximativ un mi
lion de locuitori, a trecut acum 
la înlăturarea urmărilor catas
trofei. dînd ajutor in primul 
rînd persoanelor din zonele cele 
mai afectate 
pieciază că 
de locuitori 
‘dăpost.

In Irak A FOST INAUGU
RAT JOI NOUL AEROPORT 
CONSTRUIT IN APROPIERE 
DE BAGDAD. Noul aeroport 
permite aterizarea și decolarea 
a 110 avioane pe oiă; se men
ționează totodată că, pentru rea
lizarea sa. au fost necesare in
vestiții de 41 milioane dolari.

Un număr de 105 militanți 
albi și portoricani, care s-au 
baricadat în urmă cu 11 zile 
într-o biserică din cartierul 
newyorkez Harlem, în sprijinul 
cererilor de a se acorda aju
toare de stat copiilor nevoiași, 
AU FOST ARESTAȚI MIER
CURI DE POLIȚIE ȘI ARUN
CAȚI IN ÎNCHISOARE. La a- 
ceastă acțiune au participat 
peste 40 de polițiști care au 
înlăturat baricadele șî au spart 
porțile de la intrarea in bise
rică.

LONDRA 
Contractul 
rachete britanice „ 
către emiratul Qatar, din Gol
ful Persic, anunțat miercuri la 
Londra, a suscitat o controver
să în rîndul cercurilor politice 
din Marea Britanie. Unii depu- 
tați și-au făcut cunoscută in
tenția de a interpela guvernul 
în legătură cu această tran
zacție îndată după ce parla
mentul își va relua lucrările 
la 19 ianuarie. Deputatul labu
rist Frank Allaun a declarat 
că vînzarea de rachete unei 
țări mici, cum este Qatarul, 
riscă să declanșeze o cursă a 
înarmărilor în regiunea respec
tivă.

Argumentația guvernului se 
referă la faptul că Marea Bri
tanie își asumă în continuare 
sarcina asigurării apărării emi
ratelor din Golful Persic, afla
te sub protecția sa pînă în 
1971. Acest fapt i-ar da dreptul

— potrivit argumentației ofi
ciale — de a dota teritoriile 
în cauză cu mijloacele defensi
ve pe care le consideră nece
sare.

Ziarul „Financial Times" adau
gă că contractul amintit ar fi 
în acord cu recomandările unui 
expert bjitanic însărcinat anul 
trecut cu studierea și preciza
rea nevoilor militare ale viitoa
rei federații, care ar urma să 
sc creeze sub egida Marii Bri
tanii și cu participarea a șap
te v emirate. La Londra se pre
cizează că Anglia a livrat deja 
Qatarului vehicule blindate, un 
număr de avioane și vedele de 
patrulare.

Totodată, Ministerul de Ex
terne britanic a făcut cunoscut 
că o nouă fază a tratativelor 
dintre Anglia și Libia referitoa
re, între altele, la livrarea a 
200 de tancuri de asalt de ti
pul „Chieftain", va începe în 
curînd. Purtătorul de cuvinl ai

Foreign Office-ului a precizat 
că ambasadorul britanic la Tri
poli, Donald Maitland, a avut 
la începutul acestei săptămînl 
o întrevedere cu ministrul li
bian al afacerilor externe, Sa
lah Bouessir, și că această în
trevedere trebuie să fie consi
derată ca „stadiul preliminar" 
al reluării negocierilor.

Potrivit purtătorului de cu- 
vînt, scopul tratativelor este 
de a defini ansamblul relațiilor 
viitoare anglo-libienc, ca ur
mare a acordului intervenit în 
decembrie privitor la evacua
rea -bazelor și a trupelor bri
tanice din Libia pînă la 31 
martie.

In acdst context — transmite 
agenția France Presse — infor
mațiile .din Paris potrivit căro
ra Franța are în vedere livra
rea către Libia doar a unor a- 
vioane ,.Mirage" și nu a unor 
tancuri au fost recepționate cu 
interes la Londra.

AMPLE MIȘCĂRI

REVENDICA TIVE

Anglia
LONDRA 8 (Agerpres). — O amplă mișcare revendi- ; 

colivă sc dezvoltă in Marca Britanie. Oamenii muncii se 
opun intenției guvernului de a prelungi actuala politică dc 
control a salariilor și prețurilor. In acest sens, biroul pre
țurilor și veniturilor, însărcinat sa aplice politica guverna
mentală. a primit miercuri ordinul de a nu autoriza spori
rii salariilor docil cu un procent minim.

Cerînd majorarea salariilor, cadrele didactice du anun
țat pentru Începutul săptămînii viitoare inițierea unei greve 
cu o durată de 15 zile, in 355 de școli. Revendicări ast ă- 
nătoare au formulat sindicatele marinarilor. 300 000 de lu
crători din sectorul poștal, polițiștii, muncitorii de la căile 
ferate și din unele sectoare ale industriei chimice La in- 
treprmdf rdc producătoare de automobile „Ford" s-a anuntat 
că in curind vor începe negocieri cu patronatul referitoare 
la cererea a 46 000 de angajați de creștere a salariilor. Un 
ordin de grevă a fost lansat și de sindicatele funcționarilor 
dc la percepție.

Spania
MADRID 8 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează 

că greva minerilor din bazinul carbonifer al Asturiei cu
noaște o amploare deosebită, mai ales în urma hotărîrii luate 
de marea întreprindere ,,Hiinosa“, de a concedia pe orice 
muncitor care nu se prezintă la lucru pînă simbătă. Această 
holărîre a patronatului a fost întîmpinată de muncitori prin- 
tr-o largă mișcare de solidaritate. întregul bazin al Asturiei 
a fost miercuri paralizat practic de acțiunile greviste. Agen
ția France Presse precizează că greva celor aproximativ 
12 000 de mineri care lucrează în subteran afectează întrea
ga activitate a zonei miniere

Bazinul Asturiei furnizează aproximativ 70 la sută din 
întreaga cantitate de huilă și 50 la sută din producția de 
cărbune a Spaniei. Autoritățile spaniole, alarmate de acest 
val de greve, consideră că o întrerupere pe o perioadă mai 
lungă a lucrului ar avea consecințe deosebit de negative 
asupra economiei țării, mai ales în momentul de față cînd 
guvernul a anunțat măsuri pentru redresarea balanței de • 
plăți.

S. U. A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). — Prima serie de nego

cieri colective din anul 1970 a început miercuri la Washing
ton intre reprezentanții sindicatului șoferilor (450 000 de 
membri) și ai celor 12 000 de întreprinderi de transport, in 
vederea încheierii unui nou contract colectiv dc muncă 
pentru următorii trei ani. Negocierile se anunță dificile, 
deoarece sindicalul șoferilor revendică sporirea salariilor, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și asigurarea unei in
demnizații speciale în cazul creșterii prețurilor. Reprezen
tanții patronatului consideră aceste revendicări „inaccepta
bile1-, o nouă majorare a prețurilor în acest an fiind certă, 
și, de aceea, au anunțat că nu este exclus un „lock out" 
(sistarea activității) în cazul în care sindicatul nu-și va re
duce cererile pînă la 31 martie.

Aceste negocieri colective sint urmărite cu atenție de 
reprezentanții altor sindicate americane, deoarece, în 1970, 
vor fi încheiate noi contracte colective în industria’ cau
ciucului, a cărnii și industria de automobile.

O
NEW YORK 8 (Agerpres). — Greva minerilor americani 

declarată în semn de protest împotriva asasinării Iui Joseph 
Yablonski, unul dintre liderii sindicatului minerilor din 
S.U.A., s-a extins miercuri, numărul celor ce au încetat lu
crul ridieîndu-se în prezent la peste 10 000. Greva afectează 
minele din statele Pennsylvania, Ohio și Virginia. In bazinul 
carbonifer din vestul Virginiei, unde Yablonski se bucura de 
mari simpatii, minerii au anunțat că vor lupta pentru în
cetarea lucrului în minele din întreaga țară, pînă cînd vor 
fi descoperiți asasinii liderului lor sindical.

Intre timp, poliția din Clarksville, unde a fost găsit ucis 
Yablonski, a anunțat că cel puțin două persoane au par
ticipat la această crimă, căreia, în afara liderului sindical, 
i-au căzut victime soția și fiica acestuia.

Italia
ROMA 8. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, trans

mite • La Ministerul Muncii al Italiei a avut loc o întîlnire 
a ministrului Carlo Donat-Cattin cu conducerile celor trei 
mari centrale sindicale, în cadrul căreia s-a examinat situa
ția economică și socială, după. reînnoirea .contractelor de 
'Ynuncă, cu referire îndeosebi la măsurile patronalului împo
triva unor partieipanți la acțiunile sindicale. Participant ii 
au discutat problema generală a unor reforme de structură, 
care să vină în întîmpinarea cerințelor maselor populare 
(locuințe, reforma asistenței sanitare, transporturile urbane ; 
etc.) și au făcut un schimb de păreri privind reînnoirea 
contractului de muncă al unor categorii dc salariați care 
continuă lupta (personalul care deservește mijloacele de 
transport în comun etc.). Totodată, s-a stabilit o nouă intîl- 
nire pentru săptămina viitoare, care să discute politica eco
nomică a anului 1970.

ale orașului. Se a- 
aproximativ 1 000 
au rămas fără a-

CTwr,?Wi"Tn7i

Femeile au preluat joi ,,puterea" in orășelul grec Mono- 
clissia, bărbații fiind consemnați in case și obligați să gă
tească, să aibă grijă de copii și să facă curățenie. Potrivit 
unei tradiții, ale cărei origini se pierd in trecutul foarte 
îndepărtat, in fiecare an, la 8 ianuarie, populația orășelului 
procedează la această pitorească inversare a atribuțiilor. 
Orice bărbat care îndrăznește să iasă din casă in cursul 
acestei zile este împroșcat cu apă rece.

p e scurt ■ Pe scurt
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Comentariul zilei

In fiecare an, la 6 ianuarie, 
conducătorii. Partidului liber 
democrat din R.F. a Germa
niei se întilnesc la Stuttgart 
în amintirea primului congres 
al partidului care a avut loc 
aici în 1946. Această manifes
tare are de cele mai multe ori 
o semnificație protocolară și 
de aceea nu suscită decit un 
interes restrîns. De data aceas
ta, însă,- ea a depășit cadrul 
unei reuniuni de rutină, deoa
rece întîlnirea a constituit pri
lejul unor înfruntări directe 
între diferitele tendințe care 
se manifestă în prezent In 
rindurile liber-democraților.

Atenția pe care a acordat-o 
opinia publică vest-germană, și 
nu numai ea, situației din P.L.D. 
este pe deplin justificată. Li- 
ber-democrații formează cu Par
tidul social-democrat actuala 
coaliție guvernamentală vest- 
germană în care pentru prima 
oară după 20 de ani majorita
tea o formează social-democra- 
ții. Orice dereglare în P.L.D. 
pune, implicit și imediat, in 
discuție actualul echilibru din 
Bundestagul vest-german și deci 
cel din guvernul Brandt-Scheel,

Ceea ce a polarizat interesul 
cercurilor politice vest-germa- 
ne în jurul reuniunii de la 
Stuttgart a fost duelul de pre
să dintre fostul lider al parti
dului, Erich Mendc, și actualul 
lider și ministru de externe, 
Walter Scheel, duel care a 
avut loc în zilele premergătoa
re reuniunii, Intr-o serie de in
terviuri și articole publicate în 
presa vest-germană, fostul șef 
al partidului a criticat noua 
orientare a liber-democraților, 
susținind că ea se subordonea
ză liniei politice a social-de- 
mocrațiior. Afirmind că reduce
rea la 5 la sută a numărului 
de voturi acordate P.L.D. în 
septembrie anul trecut'ar fi un 
avertisment serios dat partidu
lui, Mende consideră că ar fi 
necesară o revizuire a liniei 
sale politice. Potrivit inajorilă-_ 
ții observatorilor, atît in poli-- 
lica internă, cit și în cea ex
ternă, părerile lui Mende ar 
prezenta pași serioși înapoi. 
In politica internă el pornește 
de la vechi postulate ale „li
beralismului tradițional", de 
mult perimate, care au făcut ca 
majoritatea partidelor liberale

occidentale, altă dală forțe po
litice influente, să fie astăzi 
reduse la grupări minore, fără 
nici un viitor. Pe plan extern, 
Mende a încercat să conteste 
tocmai acele elemente realiste 
care se manifestă în politica 
actualei coaliții și pe care 
Scheel, în calitatea sa de minis
tru de externe, le formulează 
oficial.

Argumentele lui Mendc nu 
și-au găsit prea mulți partizani, 
așa că fostul șef al P.L.D. s-a 
aflat la Stuttgart oarecum izo
lat. Ba mai mult, organizația 
de tineret a partidului din Hes
sen a cerut excluderea lui Men
de. Actuala conducere a P.L.D. 
susține că tocmai anii în caro 
liber-democrații au fost ală
turi de Uniunea creștin-demo- 
crată au determinat regresul 
devenit- aproape constant la 
fiecare confruntare electorală. 
Partizanii actualei coaliții sini 
de părere că guvernul Brandt— 
Scheel oferă partidului șansa 
unei redresări. De aceea reu
niunea de la Stuttgart a hotă- 
rît continuarea liniei politice 
de pînă acum. De asemenea, 
s-a cerut încetarea oricărei

dispute publice privind actua
la politică a partidului.

Unii observatori susțin că 
Uniunea creștin-democrată n-ar 
fi străină de divergențele din 
rindurile liber-democraților. Fos
tul partid de guvernămînt ar 
încerca, pe căi ocolite, să pu
nă capăt actualei coaliții și să 
reediteze vechea formulă po
litică de guvernare U.G.D.— 
P.L.D. Faptul că ziarele contro
late de trustul de presă Sprin
ger, ostil actualei coaliții i au 
pus la dispoziție lui Mende pa
ginile lor pentru a critica con
ducerea P.L.D. nu este un ar
gument care poate li trecut 
ușor cu vederea. Dar, așa cum 
remarca și ziarul londonez „Ti
mes", „Mende slăbind și divi- 
zînd partidul, ar putea să-i a- 
ducă daune considerabile".

La încheierea reuniunii de 
la Stuttgart, președintele parti
dului, Walter Scheel, a decla
rat că actuala coaliție va con
tinua să existe pînă la alegerile 
generale din 1973. Acest lucru 
se va ști mai precis după con
gresul partidului, care urmează 
să aibă loc la sfirșitul lunii 
iunie la Diisseldorf.

C. VARVARA
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