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SESIUNEA
Consiliului popular municipal

Ieri, a avut loc a V-a sesiune a Consiliului popular nm- 
licipal. La sesiune au fost prezenți, in afară de deputați. 

activiști de partid și de stat, conducători de întreprinderi 
si instituții, președinți și vicepreședinți ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare orășenești și comunale, șefi 
de servicii și birouri ale Consiliului popular municipal, 
ziariști.

Au participat tovarășii IOAC1IIM MOGA. prim-sccretar 
al Comitetului județean de partid Hunedoara, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popular județean. DA
VID LAZAR, secretar al Comitetului județean de partid, 
precum si tovarășii CLEMENT NEGRI Ț, prim-sccretar al 
Comitetului municipal de partid. GHEORGHE FL’RDUI și 
GHEORGHE FEIER, secretari ai Comitetului municipal de 
partid.

Intrindu-se in ordinea de zi. au luat cuvîntul tovarășii 
TRAIAN BLAJ, prim-viceprcședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal — care a prezentat 
proiectul de hotărire privind adoptarea planului de stat al 
economiei locale pe anul 1970, EM1LIAN TOMULESCU. 
vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal, care a prezentat proiectul de liotărîre privind 
adoptarea bugetului local pe anul 1970 și ION MISCHIE, 
.secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular mu
nicipal, care a prezentat proiectul de liotărîre cu privire 
la angajamentele pentru realizarea sarcinilor de plan și 
pentru susținerea hotărîrîlor Sesiunii Consiliului popular 
județean din 26 ianuarie a. c_. ca răspuns Ia chemarea la 
întrecere patriotică lansată de Consiliul popular al jude
țului Constanța.

in continuare deputatul IOSIF BÎRSAN, a prezentat 
raportul comisiilor permanente cu privire la proiectele de 
hotărire prezentate

Pe marginea proiectelor dc hotărire au luat cuvîntul 
tovarășii Vasile Beteringhe. Wilhelm Neag. Virgil Fondrea, 
loan Vladislav, Doina Șiclovan, Gheorghc Feier, Petru 
Stoica», Cazimir Davidovici, Minerva Cita, Gheorglie Romo- 
șan, loan Morarii, Ioan Karpinecz, Francisc lacob, Traian 
Gălățan.

Tovarășul Traian Blaj a făcui apoi propuneri pentru 
constituirea comisiei permanente juridico-administrative. 
propuneri care au fost aprobate in unanimitate.

In continuare, sesiunea a luat act de faptul că tovarășul 
LAZÂR DAVID, președintele Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal a fost promovat în funcția de se
cretar al Comitetului județean de partid și l-a eliberat din 
comitetul executiv și din funcția de președinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular municipal. S-a dat ci
tire în continuare Deciziei Comitetului executiv al Consi
liului popular județean prin care tovarășul CLEMENT 
NEGRUȚ, prim-sccretar al Comitetului municipal de partid, 
a fost delegat să îndeplinească funcția de președinte al Co
mitetului executiv al Consiliului popular municipal.

In încheierea dezbaterilor sesiunii a luat cuvîntul to
varășul IOACHIM MOGA.

Sesiunea Consiliului popular municipal a aprobat în 
unanimitate proiectele dc hotărîri supuse dezbaterii, acestea 
primind putere executorie.

n adlncurile Vulca
nului, în col mal 
bogat strat al tim
pului minier, o bri
gadă de mineri și-a 
întrecut propria-i 
performanții de is
cusință și destoini
cie: a atins un ran
dament pe care nici 
ea, nici alto brigăzi 
ale minei încă nu-1

realizaseră: 10,80 ton o pe 
post, în medio pe primele 
două decade ale lunii ianua
rie.

Co or don a te 
h unedorene CÎND

HOTĂRIRE 
privind adoptarea planului 

de stat al economiei locale
pe anul 1970

EXTRAS
Se adoptă planul de stat dc 

dezvoltare a economiei locale 
pe anul 1970. *avînd următorii 
indicatori de bază :

1. Producția globală a între
prinderii de industrie locală se 
stabilește la 42 000 mii lei, pro
ducția marfă la 34 300 mii lei. 
Productivitatea muncii se sta
bilește la 78 800 lei pe cap de 
salariat.

2. Producția globală la între
prinderea de morărit și pani
ficație se stabilește la 75 330 
tnii lei. iar la producția marfă 
49 300 mii lei.

Se vor produce 19 645 tone 
făină și 14 250 tone piine.

3. Volumul total al produc
ției și prestațiilor in gospodă
ria comunală se stabilește la 
68 600 mii lei din care: apă 
potabilă distribuită 5 210 mii 
tei, transport in comun 20 640 
mii lei, transport taximetre

340 mii lei. gunoi menajer 3 290 
iii ii iei, întreținerea străzilor, 
parcurilor și zonelor verzi 5 300 
mii lei.

4. Volumul total al produc
ției .și prestațiilor in gospodărie 
locativă, se stabilește la 76 960 
mii lei.

5. Volumul total al investi
țiilor . social-culturale se stabi
lește la 91 833 pi ii lei, din care 
79 871 mii lei construcții-mon- 
taj.

Se vor da in folosință 1 322 
apartamente, din care 20 apar
tamente pentru vinzare.

Se autorizează comitetul e- 
xecutiv cu consultarea comite
telor executive ale consiliilor 
populare și unităților beneficia
re să repartizeze pe localități 
numărul de apartamente ce ur-

HOTĂRIRE
privind adoptarea bugetului 

Consiliului popular municipal 
Petroșani pe anul 1970

e x T
Se adopta bugetul Consiliu

lui popular municipal pe anal 
1970 în sumă de 130 777 000 
lei la venituri și cheltuieli.

Veniturile proprii ale consi
liului popular municipal se 
stabilesc la suma de 79 096 000 
lei, cotele defalcate la suma 
de 40 950 000 lei și dotațiile 
de echilibrare la suma de 
10 131 000 lei.

Cheltuielile bugetului local 
pentru acțiuni economice pe 
anul 1970 se stabilesc la su
ma de 55 078 000 lei din care 
pentru finanțarea investițiilor 
centralizate 44 743 000 lei, pen
tru gospodăria comunală
9 507 000 lei șl agricultură 
828 000 lei.

RAS
Cheltuielile Consiliului -pttpu- 
r municipal pentru finanțs—Iar ------- r_. r_......

rea acțiunilor social 
se stabilesc 
70 732 000 lei
a) învățămînt
b) cultură
c) sănătate
d) asistență socială

1 957 000 lei
Cheltuielile bugetului Consi

liului popular municipal pentru 
organele locale ale administra
ției de stat se stabilesc la su
ma de 4 367 000 lei.

Volumul bugetelor consiliilor 
populare orășenești și comu
nale aparținătoare municipiului 
Petroșani se 
cum urmează :

la 
din

culturale 0 
suma de '' 

care pentru : 
26 733 000 lei 

600 000 lei 
41 442 000 lei

stabilesc după

Lupeni
Vulcan

Venituri proprii
2 215 000
2 455 000

Cheltuieli
20 284 500
13 400 500

E un debut promițător pe 
noul an — un începui care 
anticipează, cu siguranță, în
făptuiri și mai de prestigiu. 
Pentru că, înainte de toate, 
performanța denota o ambi
ție, o liotărîre colectivă a 
brigăzii de a atinge în noul 
an realizări cu mult superioa
re celor precedente, celor 
din cei 4 ani ce au trecut de 
la consfătuirea brigăzii tine
rilor mineri condusă de Ion 
Iordachv.

Și totuși, cum a fost posi
bil ? întrebarea am pus-o oa
menilor din cadrul zonei un
de lucrează brigada, intr-un 
moment cînd dificultățile ce 
le avea do biruit brigada in 
exploatarea stratului s-au ac
centuat. Brigada exploatează 
stratul 3 în vecinătatea zonei 
unui pilier de siguranță, fiind 
obligata să efectueze o ope
rație în plus : rambleicrca 
hidraulică a abatajului. După 
fiecare ciclu de 7 zile, briga
da își consacră cile 4—6 
schimburi operațiilor de podi- 
re, rambloiere și curățire a 
drumurilor de acces spre a- 
bataj de „urmele" rambleului 
hidraulic. Deci situație spe
cială, cîteva schimburi în- 
semnînd timp mort pentru 
producția abatajului, pentru 
avansarea lui în stratul de 
cărbune. Da și nu prea! Nu 
prea, pentru că dacă pierde
rile do timp cu operabile 
auxiliare nu pot fi evitate, 
în bună parte ele sînt recu
perate prin modul în care își 
organizează brigada munca, 
prin priceperea și vrednicia 
componenlilor ei.

Să relevăm, bunăoară, cî
teva inițiative în contextul
strădaniilor susținute ale bri
găzii de a folosi din plin, la 
maximă valoare timpul’ de lu
cru : fiecare schimb, după ce 
și-a realizat preliminarul, a- 
provizionează abatajul, îl pu
ne în ordine, pentru schimbul 
următor: urmează apoi su
prapunerea schimburilor timp 
de o jumătate de oră pentru 
executarea operațiilor auxi
liare. Aceasta înseamnă că

I. DUBEK

♦ Continuare in pag. a 2-a
♦ Continuare in pag. a 3-a
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0 lucrare capitala 
pentru mina

Ortacii lui Teodor Flutur, de la mina Lonea au o mi
siune aparte și conștiința însemnătății ei ii determină să 
lucreze încontinuu cu atenție, încordare, dăruire. La înce
putul lunii decembrie 1969, aceștia au inițiat adincirea pu
țului de aeraj Valea Arsului, pornind de Ia orizontul 500 
către 400. Fină in prezent au reușit să sape și să betoneze 
un tronson lung de 37 metri. Urmează ca înspre finele lui 
ianuarie curent frontul lucrării să fie adus la jumătatea 
drumului pe care-l au de străbătut.

De ce e important puțul pe care-l execută brigada con
dusă de Flutur ? Pentru că ultima fază a concentrării pro
ducției extrase din abatajele adincului la puțul Lonea II 
va fi terminată. Cărbunele smuls de la „izvoarele" blocului 
V va fi ..frinat" direct prin lucrarea respectivă la orizontul 
400. Actualmente utilul parcurge un adevărat labirint in 
care intră nu mai puțin decit două puțuri oarbe — pină 
să fie adus la „matcă" Efectivul de deservire ca și chel
tuielile de întreținere se vor reduce substanțial prin scoa
terea din funcțiune a orizontului 615 — folosii la ora ac
tuală pentru vehicularea materialelor — destul de extins: 
2,5 km. Transportul materialelor — intre care și lemnul 
atit de necesar pentru raioanele II și III ale zonei I — se 
va realiza integral la orizontul 400 prin puțul cu colivii 
Lonea IL

Lucrarea este prevăzută să fie gata Ia începutul trimes
trului III, însă ortacii harnici și pricepuți din brigada lui 
Flutur se gîndesc de pe acum s-o devanseze cu cel puțin 
15 zile... Nu ne indoiin că vor izbuti.

Tr. MOLLER

Orar nou la circumscripția 
de adulți nr. II Petroșani

Incepînd cu data de 1 februarie a. c., circumscripția sanitară nr. II de pc str. C. 
rj. Miile nr. 3 din Petroșani va acorda consultații după următorul program : luni, miercuri și 
w/ vineri intre orele 15—19, marți, joi și sîmbătă, între orele 7,30—12. Oamenii muncii, cu fișe 
® de consultație la nivelul circumscripției, se vor prezenta cu buletinul de identitate și dovadă 
O\ din cimpul muncii, iar pensionarii cu ultimul cupon de pensie.

UN 
COLOCVIU 

REUȘIT
La Casa de cultură din Pe

troșani a avut loc marți un 
colocviu literar. Au partici
pat poetul Radu Selcjan și 
profesorul Ironim Munteanu, 
care au dezbătut intr-un 
mod viu și antrenant aspecte 
ale literaturii române mo
derne. Auditorii au apreciat 
inițiativa, care se cerc a fi 
extinsă și la celelalte biblio
teci din Valea Jiului. Ani 
dori să consemnăm cit mai 
multe activități de acest gen.

Program special
Pentru a face față cerințelor sporite din timpul sesiunii 

de examene, biblioteca Institutului de mine a adoptat un 
program special de lucru, mărit față de cel obișnuit. Intre 
orele 7 și 21 sălile de lectură sint deschise continuu.

municipală

Cabana Buta din masivul Retezat

25 de ani de la primul Congres 
legal al sindicatelor din România

ÎN FRUNTE 
CLASA MUNCITOARE!

Evenimentele din August 1944 
au adus pentru prima dată in 
istoria României, clasa munci
toare pe primul plan al desfă
șurării evenimentelor politice. 
Apelul lansat de comuniști că
tre proletariatul român la 23 
August al aceluiași an de a se 
organiza în sindicate a găsit 
un ecou puternic și în conștiin
ța minerilor Văii Jiului. Ei și-au 
însușit hotărîrea F.U.M. (1 IX 
1944) de a organiza sindicate 
unite bazate pe principiul lup
tei de clasă. Istoria patriei a 
consemnat Congresul sindicate
lor (20—30 ianuarie 1945) ca 
un eveniment care a creat Con
federația Generală a Muncii și 
a clarificat, mai ales, proble
mele mișcării sindicale, chemată 
să joace un rol activ în lupta 
întregului popor, sub conduce
rea comuniștilor, pentru instau
rarea regimului democrat popu
lar.

în aceste zile „fierbinți", ve
chile tradiții ale mișcării mun
citorești de pe cele două Jiurl 
au reînviat cu mai multă vi
goare, în condiții istorice cali
tativ noi, nemaiîntîlnite în isto
ria zbuciumată a patriei !

File prăfuite de vreme evo
că cu fidelitate acei ani. Ele 
arată că cei peste 12 000 de 
muncitori, cîți număra pe atunci 
bazinul, au întîmpinat evenimen
tul care urma să aibă loc în 
ianuarie al anului următor, 
strîns uniți in peste 10 orga
nizații profesionale pe între
prinderi, fără voia și peste ca
pul exploatatorilor. în minele 
bazinului a fost impus „contro
lul muncitoresc” act ce sublinia 
că muncitorii înțeleg de acum 
înainte să fie stăpini peste bu
nurile create prin sudoarea mun

cii lor de decenii. Așa au fost 
găsiți in luna "decembrie a 
anului 1944 cînd Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, le-a adresat chemarea 
să dea patriei cărbune! Tot 
mai mult cărbune! Pentru pri
ma dată un partid politic era 
al lor, trăia prin ei, își trimi
tea secretarul general să se sfă
tuiască cu ei, spre binele pa
triei și al lor. Ei au apreciat a- 
cest lucru! Au răspuns prin 
eforturi eroice !

Și totuși, în ciuda eforturilor 
depuse, cărbunele scădea. „Stă- 
pînul" capitalist credea că va 
învinge pe oamenii adîncurilor 
prin foamete, prin mizerie, prin 
sabotaj ! Ce amarnic se înșe
la ! Scrisoarea deschisă către 
muncitorii din Valea Jiului, 
„De ce nu avem destui căr
buni?" — semnată de Alex. 
Sencovici („Scînteia, nr. 86/17 
decembrie 1944) dezvăluia cau
zele stării de fapt. Atunci au 
înțeles ei pînă la capăt că sint 
infinit mai puternici de cum îșl 
închipuiau. Răspunsul a fost i 
cărbune mai mult, obligarea 
S.A.R. Petroșani de a aduce ali
mente, de a restitui chiriile în
casate pe nedrept. în 1944 gu
vernul a încercat să răspundă 
prin măsuri represive. Uitaseră 
că nu este anul 1929! Dar, a- 
ceștor măsuri clasa muncitoare, 
condusă de comuniști le-a răs
puns prin combativitate, orga
nizare. ‘ La cererea sindicatului 
din Petroșani, ing. Mărdărescu 
a fost înlocuit; minerii din Lu-

Prof. E. FIRCZAK

> Continuare în pag. a 3-a

Revistă școlară
Am primit la redacție al 

doilea număr al revistei cul- 
tural-științificc „SPRE ÎNĂL
ȚIMI" realizată de elevii 
Școlii generale de 8 ani nr, 
1 din Petrila. In paginile ci se 
află consemnate activități 
pionierești remarcabile, poe
zie și proză, scrise de pio
nieri, folclor etc., ilustrînd 
diversitatea pasiunilor și 
preocupărilor elevilor.

A
In repetiție

„Patima roșie"
A/Zdm de la secretariatul 

literar al Teatrului „Valea 
Jiului" că au început repe
tițiile la o nouă piesă. Un 
grup de actori repetă, in re
gia lui Constantin Dicu, ca
podopera lui Mihail Sorbul, 
drama „Patima roșie". Așa
dar, după spectacolul Ale- 
csandri, o nouă piesă a unui 
clasic al dramaturgiei româ
nești va vedea luminile ram
pei in această stagiune pe 
scena Teatrului din Valea 
Jiului.

AL 
NOSTRU 

ESTE 
$1 
AL 

MEU
Incontestabil, Țara Hațegu

lui este unul din punctele 
forte ale turismului național. 
Vara și iarna pot fi intilnițl 
în Retezat și în orașul Hațeg, 
la Sarmizegetusa sau chiar in 
alte localități hategane, tu
riști străini ori din tară ad- 
mirind frumusețile naturii și 
minunata artă populară din 
acest mîndru ținut. Și parcă 
de la an la an- sint tot mai 
multi vizitatori străini, care 
se opresc pe locurile unde 
istoria neamului românesc a 
fost scrisă in marile bătălii 
dintre vitejii vitejilor omeni
rii.

Hațeganii sînt mindri de o- 
rașul lor. Ei se bucură de a- 
precierile oaspeților și se 
întrec în a conferi noi valori 
întregii vieți materiale șl spi
rituale a urbei. Dacă s-ar 
putea măsura dăruirea fiecă
rui individ, pasiunea și dra
gostea pentru frumosul co
lectiv, dorința de afirmare 
cetățenească, în mod sigur 
Hațegul s-ar situa pe Iod de 
frunte. Aici, cu sprijinul sta
tului se ridică an de an noi 
obiective economice și social- 
culturale, se modernizează 
cele existente, se adaugă noi 
frumuseți.

— Anul trecut am cheltuit 
pentru construcția de locu
ințe mai mult de 2,5 milioa
ne lei — ne spunea Nicolae 
Zamora, primarul orașului.

N. GORJEANU

Continuare fn paa. a 3 a

Lucrările sesiunii 
Comisiei 

guvernamentale 
româno-polone 
de colaborare 

economică
Miercuri dimineața -au în

ceput la Consiliul de Miniș
tri lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei guverna
mentale româno-polone de 
colaborare economică.

Delegația română este con
dusă de Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliul-ui de 
Miniștri, iar delegația polo
nă de Marian Olevvinski, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Comisia guvernamentală 
româno-polonă de colaborare 
economică analizează modul 
în care au fost îndeplinite 
recomandările adoptate la se
siunea anterioară și exami
nează noi posibilități de lăr
gire și adîncire, în conti
nuare, a colaborării și coope
rării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

'Șoferească
I

Să parcheze-i interzis ? 
El parchează fără milă 
Că-i șofer mai cu... dichis 
Și-are undeva o... pilă. 
N-are unul frîna bună ? 
N-are semnalizatoare ?
Apoi cine stop să-i pună 
Că-i șoferul lui Cutare !? 
Nu-ncap șapte-ntr-un Trabant? 
Hai urcați, că nu-i ființă 
Să-l oprească pe... galant. 
(Are el o... cunoștință !) 
Trece unul mai „dibaci" 
Cu o sută zece-n fine ? 
E, mă roa, un om cu draci 
Și nu-i rău să te pui... bine. 
Dar cînd soarta are chef 
Să ii urce-n pom, bădie, 
Atunci toți au amnezie : 
Care pile, care șef ? !

ULISE
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Deservirea instalațiilor electromecanice — 
pe măsura pulsului tot mai viguros al minei

Ptiu natura auUVllâții lbr, 
autoarele rlvcUOmccanicv au 
un ml holărilor iu asigurarea 
pulsului mereu viguros al ex
ploatărilor miniere. De nivelul 
rompelenței, priceperea, operat i- 
viloho și răspunderea cu • arc-și 
Inrteplinesi atribuțiile echipele 
<iv mecanici, electricieni, liicâ- 
toșl ai acestor sectoare de
pind funcționarea instalațiilor 
< )c« tromecanîce. asigurarea v- 
nerqici necesare la locurile dc 
nuiiuci, evacuarea apelor de in
filtrație, aducerea la suprafață 
a roadelor din abataje și chiar 
«.-nditiile de securitate din a- 
dln< tiri.

Date fiind aceste atribuții do 
mare răspundere ale sectoarelor 
electromecanice. și organizații
lor de partid cerc-și desfășoară 
m tivilateo in cadrul acestora le 
revin sarcini de o complexitate 
deosebită. Educarea cemunisti- 
i r si, prin ei. a Întregului per
sonal in spiritul unei înalte res- 
pi'Dsabilitoli profesionale pentru 
revizuirea, repararea si exploa
tarea 'OTectă a instalațiilor si 
utilajelor miniere, executarea la 
limp a lucrărilor de întreține
re, asiqurarea funcționării me
canismelor in condițiile respec
tării riguroase a N T.S.. mobi
lizarea colectivului la deservi
rea prompta a brigăzilor de 
mineri — iată cerințele de prim 
oi din ale muncii do partid din 
sectoarele electromecanice. Np- 
nm interesat de modul cum răs
punde la aceste cerințe orga
nizația de bază din sectorul 
electromecanic al uneia din cele 
mai tinere exploatări din bazin, 
5n curs de maturizare — mina 
Dilja.

Colectivul acestui sector are 
In qrija sa 4 instalații de ex
tracție, 7 grupuri de pompe, 3 
stații de distribuire a energiei 
electrice subterane, numeroase 
x< ntilatoari. compresoare, stații 
de transformare, ateliere pentru 
repararea utilajelor ele. Deci, 
un cimp larq de activitate. în ce 
măsură reușește organizația de 
partid să cuprindă in aria mun
cii politico-educative întreg 
complexul de activități — în
treținerea si exploatarea insta
lațiilor si agregatelor ?

Avînd în preocuparea sa per
manentă lărgirea continuă a 
Tinderilor sale, prin primirea In 
partid a celor mai merituoși 
muncitori si tehnicieni electro
mecanici, precum si repartizarea 
judicioasă a forțelor sale, or
ganizația do baza a reușit să-și 
asigure prezența în fiecare e- 
chipă, la fiecare loc de muncă.

Asliel, din cele 29 echipe e- 
xistenlc in sector. 16 sini con
duse de membri de partid, iar 
in ceea ce privește deservirea 
utilajelor și instalațiilor, la 
toate locurile de muncă-cheie 
lucrează, de asemenea, ca me
canici, membri do partid. Bi
roul organizației de bază are 
in atenție orientarea lorțelOT și 
inițiativei creatoare a membri
lor de partid și, prin ei, a tu
tuim foi moliilor de lucru -pre 
deservirea In condiții optime 
a utilajelor, executarea la timp 
a r amenzilor sectoarelor pro
ductive. Paplul că 1n perioada 
scursă de la începutul anului 
-t torul și-a realizai integral 
planul l.i reparații capitale. că 
instalațiile au functional fără 
avarii care să producă perlur-
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bații in procesul de extracție, 
denotă că in educarea și mobi
lizarea colectivului sectorului 
la îndeplinirea atribuțiilor ce-i 
revin, organizația de partid a 
obținui re7.ullale meritorii, că 
membrii de partid din sector 
cum sini Iov. Gheorghe Boșca, 
Mărgărit Dobre, Iosil Petrescu, 
Nicolae Rcsiga, Gheorghe Gru
ber, Aurel Berindea, Matei 
Szalos, loan Achim și alții și-au 
făcut cu prisosință datoria. Un 
exemplu grăitor în ceea ce pri
vește inițiativa, strădaniile unor 
membri de partid pentru îmbu
nătățirea activității economice 
a exploatării și valorificarea re
zervelor interne în scopul rea
lizării de economii îl constituie 
inovația unui grup de comu
niști, în frunte cu inginerii Ti- 
beriu Berindea și Iosif Szolga, 
inovație care constă în reali
zarea unei instalații pneumati
ce pentru descărcarea cimentu
lui vrac din vagoanele cisternă. 
De asemenea, se află în curs 
de execuție o pompă ce urmea
ză să fie folosită la sifonarea 
bazinelor de acumulare de la 
stafia principală de pompe din

subteran. Cei care au conceput 
acest utilaj sînt maiștrii Kiiiliold 
Knobel, Ioan Loach șl Petru 
Marcu.
- Rezultatele obținute In înde
plinirea sarcinilor profesionale, 
în prevenirea avanilor, întări
rea disciplinei și responsabili
tății fnlă do respectarea N.T.S. 
se explică prin atenția ce a do- 

biroul organizației de 
bază fală de dezbaterea pro
blemelor ardente din viata sec
torului cum ar fi : Întreținerea 
și repararea utilajelor, deservi
rea formațiilor de lucru de că
tre atelierul de grup, a-Tlvitalca 
lămpăriri, perfecționarea pregă
tirii profesionale a muncitori
lor, respectarea disciplinei si a 
N.T.S. Merită a fi remarcată 
îndeosebi dezbaterea din ultima 
adunare general,! deschisă a 
organizației do bază asupra mo
dului rum sînt respectate nor- 
mele de tehnica securității în 
• xolo.it area și întreținerea Inst i- 
lațiilor electromecanice, adu
nare caro a fost urmată de .in
struirea întregului efectiv al 
sectorului pentru a efectua co
rect controlul instalațiilor 
electromecanice AGR aparala- I 
jului electric, pornirea și opri
rea ventilatoarelor etc.

Totodată practica de a cere 
comuniștilor să prezinte infor
mări în adunările generale des
pre modul cum își îndeplinesc 
sarcinile profesionale și obștești, 
însărcinarea personalului tehnic 
de a instrui cu regularitate per
sonalul în subordine asupra ce
rințelor ce le implică funcțio
narea diferitelor utilaje și apa- 
ralaje, urmărirea cu atenție a 
modului cum se desfășoară 
lectoratul tehnic în sector, or
ganizat pentru muncitorii 
electromecanici și personalul 
de supraveghere constituie for
me pe care biroul organizației 
de bază le promovează cu con
secventă și cu rezultate meri
torii.

Neîndoios, așa cum a preci
zat și liolărîrca adunării gene
rale de dare do seamă a orga
nizației de bază, o dată cu dez
voltarea și perfectionarea pro
cesului de extracție în adîncu- 
rilc minei Dîlja. și organizației 
de bază din sectorul electro
mecanic îi revin sarcini mereu 
mai mari, de răspundere. Mun
ca politico-educativă a organi
zației de partid, a tuturor co
muniștilor în rîndul colectivului 
sectorului trebuie să constituie 
și în viitor factorul determinant 
în sporirea răspunderii perso
nalului fală de exploatarea și 
întreținerea optimă a utilajelor 
și Instalațiilor electromecanice, 
în asigurarea tuturor condițiilor 
tehnice ca pulsul minei să bală 
tot mai viguros, pe măsura 
sarcinilor ei mereu sporite.

I. D.

SPORT
Schi

Primul concurs 
oficial al anului
Pe piftiile de schi din masi

vul Paring a avut lor duminică 
concursul inaugural de schi al 
anului 1970. Au parti< ipat un 
număr apreciabil de concurenți 
(pesto (4’1, 11 pro/rnlind asocia
țiile sportive : Energia Paroșeni, 
Jiul Petriln, Voința, Paringul și 
Școala sportivă Petroșani, pre
cum și 5 studen|i ai Institutului 
de educație fizică și sport din 
București. Din totalul parlicl- 
panților, mai mult de jumătate 
au fost de la Școala sportivii 
din Petroșani care, in afara de 
faptul că și cu acest prilej au 
cucerit un mare număr de locuri 
bune în clasamentul probelor, 
ne dau depline speranțe pentru 
viitoarele concursuri oficiale.

lata-i pe primii clasați la 
probele de fond șl slalom : 
3 hm țunfoatc mici: 1) Ange
la Călimon ; 2) Irma Latkulik ,- 
3) Eugenia Groz-ea, toate de la 
Școala sportivă. 5 hm lele: 1) 
Florica Medrca — 29'28’ 3/10;
2) Maria Irnling — 30'06” 7/10;
3) Margareta Rccsak — 30'27’
9/10, toate de la Școala sporti
vă. 5 hm juniori mici : I) loan 
Grito, Școala sportivă — 26' 13” 
4/10: 2) Dumitru Chele.ș, Ener
gia Paroșeni 28'50"8/I0,- 3) 
Ștefan Sitaș, Școala sportivă — 
30'05"5/10. 10 hm juniori mari : 
t) Viorel Tandrea, Școala spor
tiva — 46 23"3/10; 2) Ion Sin, 
Paringul Petroșani — 47'll”2/10; 
3) Ion Rădescu, Școala sporti
vă — 49'49"4/10. 10 hm tinerel : 
1) Bella Tdrok, Energia Paro
șeni — 45*31"2/10; 2) Sabin 
Vasoi, Paringul Petroșani — 
46'05**1/10; 3) Gheorghe Buliga, 
Școala sportivă — 49'09"2/10.
Slalom juniori mici: i) Ion Gar- 
cea — 80"l/l0; 2) Vasile Co- 
man — 83” ; 3) Nicolae Cristea 
— 84"8/10, toți de la Școala 
sportivă. Juniori mari : 1) Fran- 
cisc Boda — 85”7/10; 2) Andrei 
Anger — l'50”8/10 ambii de la 
Școala sportivă; 3) Ludovic
Lormaier, Energia Paroșeni — 
1'50'9/10. Seniori: 1) Alexandru 
Acs, Voința Petroșani — 
69"9/10; 2) Doru Pandrea — 
70”5/10; 3) Vasile Mureșan — 
78”7/10, ambii de la I.E.F.S. 
Fetițe: 1) Viorica Hupca; 2) 
Angela Manole; 3) Dagmar
MUller, toate de la Școala spor
tivă.

La reușita concursului, o con
tribuție deosebită au adus-o ca
drele de specialitate ale Școlii 
sportive Petroșani precum și 
conducerea cabanei I.E.F.S. din 
Paring.

Staicu bALOI,
activist la C.M.E.F.S. Petroșani

PE ECRANE
0 1 . . logr.iful î NO

IEMBRIE’ din Prtroțani, in- 
cepintl clin 8 ianuarie, va rula 
filmul Femeia indiiriîlnieft. co
producție iliilo-rimeric-anâ. cu 
Elisalx’lh Taylor. Richard Bur
ton. Alfred Lynch, Michael Hor
dern. Alan Webb și alți actori 
renumiți. Scenariul filmului este 
scris după comedia omonimă 
a Ini Shakespeare. Regizorul 
filmului. Franco Zeffirelli, fost 
asistent al lui Luchino Visconti, 
este considerat astăzi ca unul 
din cei mai mari specialiști în 
montarea de* spectacole teatrale 
după Shakespeare. Adaptarea 
sa cinrniatoi.'rafică după „Fe
meia îndărătnică** se remarcă 
prin fastul și rafinamentul de
corurilor și costumelor, prin

frumusețea culorilor, gust și u- 
șurinlă in conducerea unei ma
se impresionante de figuranți. 
Cuplul Taylor — Burton gă
sește, de asemenea, prilejul u- 
hui extraordinar număr de in
terpretare. Este un sp<' tacol 
demn de geniul lui Shakespeare.

Q Inccpind de astăzi la ci- 
ncm.itograful ..Republica" va 
rula, in reluare. Surcouf tigrul 
celor 7 mări și Reîntoarcerea lui 
Surcouf. două scrii consacrate 
de regizorul S< rgio Borgonzclli 
aventurilor lui Robert Surcouf. 
faimosul corsar francez. Fil
mele s-an făcui cunoscute și 
datorită actorilor Gerard Bar- 
rav. Anfoani-ll.i Lnaldi, GcnP- 
vcive Casile. Terence Morgan, 
Armand Mcstral.

Secvență din filmul „Testamentul doctorului Mabuse"

Vitrina cu
CĂRȚI NOI

Lucrețin Pătrășcanii, UN 
VEAU DE FRĂMÂNTĂRI SO
CIALE 1821—1907, F 1’. Lcgînd 
trecutul cu prezentul, autorul 
r< '. iahzcază lupte și fapte din 
vremurile apropiate ale po
porului român cu ajutorul că
rora pol fi trase multe și pre
țioase învățăminte.

i\. E. Brachovogel. TRAGE
DIA UNUI GENIU. I RIEDE- 
M \\\ BACII, Editura inu/ca
lă. Autorul s-a făcut cunoscut 
mai ales prin romanele bio
grafice. Cartea de față redă via
ța celui mai talentat fiu al ma
relui J. S. Bach. Romanul abun
dă in imagini evocatoare ale se
colului al XVJH-lca. se remar
că prin cursivitatea expunerii 
și prin parcurgerea întregii 
vieți aventuroase a eroului în
drăgostit de fiica regelui Pru
siei. închis și, în cele din ur
mă. fugind cu o șatră de țigani.

Philippe Ganicr Raymond. 
REȚEAUA SI GRI MATA. EP 
l'n pseudoreportaj alert și pro
fund documentat despre ..răz
boiul scurt" — intenția hitle- 
riștilor (’<■ i debarca în An
glia.

A. Montgomery-Hyde. CA
MERA 3 803, E.P.. Lucrarea a- 
pare ca o istorie prescurtată a 
serviciilor secrete anglo-ameri- 
cane in perioada celui de-al 
doilea război mondial Mari 
fragmente ale cărții mi apărut 
in revista ..Lumea**.

Joachim C. Fost. STAPINTI 
CELUI DEAL TREILEA 
REICH, E. P. O sugestivă fres
că a faunei politice a statului 
hitlerisL

Condiții nplime pentru instruirea practică
Urmare din pag. 1

exploatărilor din apropiere ca 
E.M. Dîlja și E.M. Pclrila.

O problema importantă o 
constituie inlerasislentele. Con- 
sultindu-sc fișele de tolerasis- 
tente, existente la dosarele co
misiilor melodice, se observă că, 
In general, la instruirea practi
că nu se efectuează interasisten- 
te din partea tovarășilor pro
fesori din liceu, ceea ce consti
tuie un fapt negativ. Nu se 
constată efectuarea de lnler- 
asistențe din partea tovarășilor 
profesori ingineri, care pot 
contribui în măsură mai mare 
la îmbunătățirea activității de 
Instruire practică. Se realizează

inter asistenți numai între maiș
tri, instructori sau profesori in
gineri ce efectuează practică la 
aceeași disciplină, fără a se a- 
duce îmbunătățiri esențiale prin 
aceste interasistențe.

O deficientă a instruirii prac
tice o constituie și faptul că nu 
în toate cazurile se face legă
tura între aceasta și problemele 
teoretice de specialitate primi
te de elevi la obiectul respec
tiv sau la alto obiecte. De 
multe ori, gresii, se procedează 
la prezentarea teoretică în tim
pul practicii a unor probleme 
studiate și cunoscute de elevi, 
în felul acesta, pe lingă faptul 
că se pierde un timp prețios 
în formarea deprinderilor și în-

demînărilor elevii sînt derulați 
considerind, de multe ori, că 
teoria de la clasă nu are nimic 
comun cu ceea ce se face prac
tic sau invers. Consider că a- 
ccaslă deficiență se poate înlă
tura numai prin cunoașterea 
amănunțită a conținutului tutu
ror obiectelor de specialitate ce 
au tangentă cu practica cit și 
prin interas:stenle la aceste o- 
biecte din partea maiș
trilor instructori sau inginerilor 
ce se ocupă de practica respec
tivă. Este bine ca această legă
tură între teorie și practică să 
fie începuLă la clasă în timpul 
predării fiecărui obiect, ceea 
ce nu se face în liceu în multe 
cazuri.

Cum o prevenim? 
Cum o combatem?

După cum se știe, în Europa 
a apărut un focar de gripă, cu 
numeroase cazuri de îmbolnă
vire la toate grupele de vîrslă.

Gripa consLituie una din ce
le mai importante viroze uma
ne, atît prin frecvența Îmbol
năvirilor, cît și prin faptul că 
provoacă epidemii ce se ex
tind cu mare repeziciune. Boa
la este provocată de un virus 
(A 2 Hong-Kong 68). Avînd în 
vedere posibilitatea izbucnirii 
unei epidemii (cazuri izolate 
există deja), se impune cunoaște
rea bolii de către populația 
Văii Jiului pentru a o preveni 
și combate, deoarece extinderea 
ei suh. formă de epidemie ar 
dezorganiza munca în întreprin
deri și instituții, ar pune în pe
ricol viata multor oameni, in 
special copii și bătrini.

Sint necesare cîteva noțiuni 
de recunoaștere a bolii. Ea în
cepe la 1—3 zile după ce am 
venit în contact cu un om bol
nav de gripă, care, prin vor
bire, tuse, strănut, răspindește 
în jurul său virusul gripal. Prin
tre semnele mai importante și 
p<- '.are e bine să le cunoaștem 
sini: febra sau fierbințeala
(temperatura corpului atingind 
39—40 grade), frisonul sau tre- 
murălurile cu senzații de frig, 
durerile puternice în mușchi și 
încheieturi, dureri de cap (cefa- 
lee), slăbirea puterii fizice și a 
capacității de muncă, moleșea- 
ta. Fața bolnavului este aprin
să, congestionată, ochii ii lăcri
mează și îl dor. nasul e înfun
dat sau prezintă o secreție a- 

â^oasd ori chiar scurgeri de 
sînge (epistaxis). Se mai con
stată prezența unei tuse supără
toare însoțite de arsuri și ustu
rime in gît, lipsa poftei de 
mincare, uneori greață, vărsă
tori, chiar dureri abdominale 
cu diaree, accelerarea bălailor 
Inimii, roșea lă în gil și altele, 
îmbolnăvirile de gripă sînt mai 
grele la copiii mici, la femeile 
însărcinate, la bolnavi cu boli 
cronice și la bătrini.

Am relatat mai sus semnele 
gripei pentru a da posibilitate 
fiecăruia să recunoască această 
boală, pentru a putea veni in 
ajuloru) cadrelor sanitare, în 
combaterea și prevenirea ei. 
•fcte necesar ca toate cazurile 
suspecte de gripa să fie in mod 
obliqaloriu examinate de me
dici pentru stabilirea diagnos
ticului. deoarece formele comu
ne vor fi izolate și tratate la 
domiciliu, în spital internindu-se

numai bolnavii cu forme grave 
sau complicații.

In ceea ce privește trata
mentul, virusul gripal fiind re
zistent la sulfamide, penicilină 
și la celelalte antibiotice cu- 
roscule pină acum, se recoman
dă ; repaus în casă, la pat, re
gim alimentar ușor, hrănitor, 
ceaiuri abundente, vitamine, 
combaterea tusei și a altor 
semne supărătoare cit și trata
mentul complicațiilor, dacă a- 
cestea survin.

Deoarece tratamentul în gri
pă se face la indicația medicu
lui, am găsit de cuviință să 
insist mai mult asupra preveni
rii și împiedicării îmbolnăvirii. 
Astfel, după apariția primelor 
semne de gripă și cîteva zile 
după scăderea febrei este nece
sară izolarea bolnavului, evita
rea vizitelor, sărutarea acestuia. 
Gripatul trebuie să știe că este 
de datoria lui să nu iasă din 
casă, să nu răspindească infec
ția in rîndul tovarășilor săi de 
munca, să evite aglomerațiile 
de orice fel.

In ce privește profilaxia ge
nerală, este necesar ca fiecare 
să-și asigure menținerea unei 
stări sănătoase prin practicarea 
gimnasticii și sportului, călirea 
organismului în aer liber, ali
mentație rațională, evitarea sur
menajului, respectarea repausu
lui, evitarea abuzurilor de toxice 
(tutun, alcool) ce slăbesc orga
nismul.

Pe lingă aceste masuri de 
igienă generală și alimentară se 
impune în această perioadă o 
vitaminizare masivă a organis
mului pentru a-i crește rezis
tenta. Trebuie știut însă că cea 
tnai eficientă metodă de preve
nire a epidemiei de gripă este 
vaccinarea antigripala in masă, 
cart- stimulează organismul pen
tru producerea unui număr sufi
cient de elemente de apărare 
(anticorpi). Această acțiune de 
vaccinare trebuie să fie spriji
nită pe larg de populație, fie
care să fie conștient de necesi

tatea prezentării Ia vaccinare.
Este de datoria fiecărui cetă

țean de a-și însuși noțiunile e- 
lementare de prevenire și com
batere (profilaxie) a acestei 
boli ce se răspindește cu ușu
rință, îmbracă forme extrem de 
grave cu pierderea capacității 
de muncă, aducînd prin carac
terul ei epidemic prejudicii e- 
conomici naționale.

Dr. Ion SAMOILA, 
medic șef la Policlinica Petroșani

In cursul zilei de ieri, tem
peratura maximă a aerului 
a înregistrat valori cuprinse

intre plus 9 grade la Petro
șani șj plus 4 grade la Pa
ring. Minima a oscilat intre 
plus 2 grade și, respectiv, 
plus un grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține închisă, cu cerul mai 
mult acoperit. Precipitații 
slabe sub formă de ploaie. 
Temperatura staționară.

DE A CĂZUTU 
Șl DE-A

??
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Ați participat desigur în 
anii copilăriei la joaca de-a 
v-ați ascunselea, de-a hoții 
etc.

De-a căzutu știți cum e ? 
Foarte simplu : ieșiți in aces
te zile pe străzile Petroșa- 
niului și... De căzut condiții 
sint... asigurate (vezi gheața 
de pe trotuare). Dacă totuși 
nu ați luat contact cu pă- 
mintul, înseamnă că nu știți 
să „jucați".

Același lucru e valabil și 
cu regula de-a stropitu. Cum 
a fost ceva mai călduț zilele 
acestea și cum, se-nțelege de 
la sine, gheața și zăpada ca
re așteaptă să se topească 
sînt pe trotuare, gropile păs
trate cu... grijă din alte a- 
notimpuri, s-au umplut ochi 
cu apă (nu curată). Și-atunci, 
regula de joc e simplă : ieși 
pe stradă ca tot omul, liniș
tit (după ce eventual în prea
labil te-ai jucat de-a... că
zutu'); trece o mașină pe lin
gă tine, „călcind" prin bălți... 
Tu ești stropitu’ in cazul 
ăsta.

...Frumoase jocuri nu ? ! To
tuși, pentru ca toți cetățenii 
să cunoască bine regula de 
joc, propun tovarășilor vizați 
de la I.G.C., să ne învețe 
practic, prin exemplificare 
proprie, „jocul". Să fie fieca
re dintre dinșii nu numai o 
dată căzutu’ și stropitu'.

...S-ar putea ca cineva să 
zică : „Fugi domnule, că mă
suri s-au luat, am împrăștiat 
sare pe străzi, s-au organizat 
echipe de intervenție ele.!“ 
Zicem atunci și noi: „Fugi 
dom'le că ai uitat, sau nu 
știi, ce-nseamnă eficiența li
nei măsuri luate !*

M. PAUL
P. S. Toți cetățenii și con

ducătorii întreprinderilor care 
stau la geam și privesc hli- 
zindu-se, cum in fața imobi
lelor respective, din care pri
vesc, se „joacă" trecătorii 
de-a căzutu’ și de-a stropitu’ 
să se gin de ase ă la prover
bele, „cine ride la urmă ri
de mai bine" și la... cine nu 
iese la curățitul gheții și ză
pezii din fața imobilelor să 
fie el căzutu' și stropitu’ (a- 
propo de „cine sapă groapa 
altuia...').

De cile ori treceam cu 
nevaslă-mea pe lingă unita
tea aceea de coafură, jumă
tatea vieții mele mă slrîn- 
gea de braț și mă privea fix 
în ochi, iscoditoare. „Știi, 
dragule, iar trebuie să mă 
coafez". Liber iubito, numai 
să-mi vii acasă tot brunetă 
că... mai cunosc eu niște ca
zuri. Parol că brunetă vin 
dar ia scoale tu 30 de franci I 
Făceam de 15 ori ochii cit o 
monedă de 1 leu, ii dădeam 
o bancnotă de 25 și una de 
5 lei, ca intra la coafură, iar 
eu îmi continuam drumul spre 
casă cu plasele încărcate. 
Devenise pentru amîndoi o 
obișnuință. De la o vreme 
însă am început să devin bă
nuitor. O, nu pe nevastă-mea. 
In ea am o încredere oarbă. 
Pe cooperativă. Cum adică, 
mă gîndeam, o coafură care 
nu ține nici 5 zile să coste 
30 de lei ? Am vrut să mă 
documentez Ia sursă. M-am 
travestii In cea mai superbă 
femeie. Că bărbat bine sînt, 
n-am ce zice. Mai întîi m-am 
certai cu frizerul meu, mo
tiv să nu-l mai v izilez vreo 
8 luni, pentru a avea văr 
demn de coafat. Și-apoi... 
chica se poartă. Pantaloni 
trapez am împrumutat de la 
nevaslă-mea. De asemenea, 
se poartă. După un bărbierit 
proaspăt, m-am pudrai abun
dent, mi-am rimelat genele 
cu carbocil și am plecat să 
mă coafez. Eram sigur că nu 
voi fi descoperit. Felele a- 
veau toi interesul să mă 
coaleze chiar de-aș fi avui

-,!.KV
cdp de buldog. Dar nu, eu 
aveam frizură „BeatIes". Se 
poartă. Mergeam mîndru în- 
tr-o documentare strict ori
ginală. Nici n-am intrat de 
toi pe ușă că o lînără drăgu
ță, de talia mea, m-a și in
vitat să iau loc. „Poftiți, dom
nișoară I O să iasă ceva 
a-ntiia". Și aia cît mă costă, 
zic? „Toi alît". E-n ordine. 
Dați-i drumul, am rugat-o cu 
glas subțirel. Prima fază a

za a doua, aud. „Colega" se 
uita la mine de parcă min- 
case mere pădurețe Am 
înțeles-o. l-am strecurat 
2 lei în buzunarul halatului. 
Mi-a dai un ghiont amical, 
mi-a 7Îmbil larg și m-a ex
pediat la tuns. Această lază 
a mers mai repede decîl pri
ma. Tăiau foarfecele în pă
rul meu ca la vi (a de vie- 
După ce i-am plătit cei 5 lei 
tarifari pentru tuns, simpatica

Cît m-a costat 
o coafură

FOILETON
decurs șnur. Colega (așa-mi 
zicea fata în mîinile căreia 
intrase capul meu) mi-a tras 
o săpuneală într-adevăr 
a-ntiia. Nu țin minte ca-n 
vreo ședință să suport alila 
ciubuc. Dar mi-a plăcut* Apoi 
m-a clătit bine și a dat să 
mă stoarcă. Am oprit-o la 
timp, i-am mulțumit, i-am pus 
5 lei în palmă — atît cît cos
tă spălatul pârului — și... fa-

fată o căzut în melancolie. 
A'schițai o grimasă cu care 
ar ii reușit la cel mai exi
gent examen de teatru, l-am 
priceput durerea și am fă
cut-o și pe ea fericită cu 2 
lei. M-a mîngifal ușor pe 
frunte, mi-a spus că semăn 
leii cu cînlăreața aia ameri
cană Brigitte Bgrdotl, după 
care am intrat la „aranjat". 
O doamnă sobră mi-a aran

jat părul ca-n filme, n-am 
regrete. Am plătit cinstit cît 
făcea — 6 lei — și în timp 
ce mă admiram în oglindă 
vedeam cum coafeza se în
tunecă la față. Cînd culoarea 
feței i s-a contopit cu aceea 
a părului meu ca abanosul 
n-am mai putut răbda. De 
teamă să n-o văd carbonizată, 
i-am pasat repede o monedă 
de 3 lei și fața i s-a umplut 
de lumină. Am dat să plec 
repede. Mi-ajunseseră trei ia- 
ze pentru o coafură. Numai 
c'e m-aud strigat: „Alo, to
varășa! Trebuie să mai dai 
2 lei. Pentru fixativ". Am 
scos o hîrtie de 3 lei, că 
n-aveam mărunt 2 lei, am 
dal-o unei coafeze drăguțe, 
mi-a mulțumit și mi-a dat... 
nu restul, ci bună ziua. „Mai 
poflili pe la noi, Ia revedere" 
— am auzit un cor 1n urma 
mea. Numai de revederea cu 
ele nu-mi ardea mie.

Atît m-a costat o coafură : 
26 de lei. Deci nu chiar 30 
de iei. înseamnă că de fie
care dală 4—5 iei erau be
neficiile neveste-mi. Nimeni 
nu te iartă de ciubuc. Cine 
mai dorește ?!...

D. GHEONEA

P.S. Orice asemănare cu 
serviciile unității de coafură 
din cadrul complexului „De
senarea" Lupeni nu este în- 
tîmplătoare — ne garantea
ză corespondentul nostru VA- 
LERIU COANDRAȘ.

MIERCURI 7 IANUARIE

JOI 8 IANUARIE

18,00 Deschiderea emisiunii.

Prezent în-, vacanță. 
Emisiune muzical-dis- 
tractivă pentru pionieri 
și școlari.

18,30 Tinerețea lui Lenin — 
film.

19,00 Telejurnalul de scară.

19,20 Melodiile săptăminii.

19.10 Ancheta Tv.

20.10 Telc-cincmateca : „Fu
rie".

21,50 Anunțuri — Publicitate.

22,00 Telejurnalul de noapte.

22,15 Salonul literar al tele
viziunii

22,55 Canțonete interpretate 
de Mario del Monaco.

23,05 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL I :

5,05 Muzica dimineții; 6,05—
9.30 Muzică și actualități; 9,30 
Odă limbii române; 10,05 Mu
zică populară; 10,30 Melodii in
terpretate de Valentina Popes
cu, Zafir Hadzimanov și Aura 
Urziceanu; 11,15 Din țările so
cialiste; 11,30 Din veacul lui 
Stradivarius: 12,00 Recital Mi
hail Arnăutu; 12,25 Știința la 
zi; 12.30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13.10 
Avanpremieră cotidiană: 13,22 
Miniaturi distractive; 13,45 
Nestemate ale folclorului nos
tru; 14,00 Caleidoscop muzical; 
14,40 Radio publicitate; 14,50 
Program de doino; 15,00 Ate
neu; 15.15 Compozitorul săptă
minii: 16,00 Radiojurnal; 16,30 
Ce e nou in județul nostru. 
Mureș — ianuarie 1970; 17,05 
Antena tineretului; 17,30 Al
bum folcloric; 18,10 Orizont 
științific; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
119.30 Săptâmina unui meloman; 
20,05 Tableta de scară; 20,10 
365 de cîntcce; 20,20 Arghezia

nă; 20,25 Zece melodii prefe
rate; 21,00 Convorbirile de joi; 
21,30 Moment poetic; 21,35 So
listul serii — Sergio Endrigo; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 22,20 Sport: 22,30 
Din cele mai cunoscute roman
țe; 22,50 Muzică ușoară; 0,03— 
5,00 Estrada 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 Muzică populară; 9,10 
Curs de limba rusă; 9,45 Opere 
comice; 10,15 Radio-expediție 
pionierească; 11,15 Melodii 
populare; 11.30 Muzică ușoară; 
12,03 Avanpremieră cotidiană; 
12,15 Concert de prinz: 13,15 
Din folclorul muzical al po

poarelor: 13.30 Cine știe cîștigâ; 
14,03 Cit e Banatul de mare — 
muzică populară: 14.30 Lexico
nul compozitorilor români: 
1-1,55 Știința la zi; 15,00 Muzică 
ușoară; 15,40 Radio publicitate: 
16.00 Radiojurnal: 16,40 Cro
nica muzicală; 17,35 Teatru se
rial : „Zodia cancerului*1 sau 
„Vremea Ducăi Vodă" de Mi
hail Sadovcanu: 17,55 Varietăți 
muzicale; 19,30 Arte frumoase; 
19,50 Noapte bună, copii; 20,00 
Transmisiunea concertului Or
chestrei simfonice a Radiotc- 
leviziunii; 21,50 Vechi melodii 
populare; 22,05 Muzică de jazz; 
22,30 Preitenii mei scriitori: 
22,45 Coruri celebre: 23,05—1,00 
Opera secolului nostru.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00; 6.00: 9.00: 10,00: 
11,00; 17.00; 18.00; 20 00; 24,00: 
2,00: 4,00. Programul II : 6,05: 
12,00; 14,00; 23,00; 0,55.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Femeia îndărătnică (8—11 

ianuarie); Republica : Surcouf. tigml celor 7 mări (7—9 ia
nuarie): PETRILA : I n glonte pentru general (7—9 ianua
rie); LONEA — 7 Noiembrie: Superautomatul (8—10 ianua
rie); Minerul : Tinerețe fără bătrinețe (8—11 ianuarie): A- 
N1NOASA : Vclea (8—9 ianuarie); VULCAN : Angelica și 
Sultanul (8—11 ianuarie); LUPENI — Cultural : Testamen
tul dr. Mabuso (G—9 ianuarie); Muncitoresc : Dacii (8—10 
ianuarie); PAROȘENI : Vîrstele omului (7—8 ianuarie); U- 
RICANI : Bun pentru serviciul auxiliar (7—8 ianuarie).

Tot despre 
„revizia" 

revizorilor tehnici
De nenumărate ori, auto

buzele aliate ~în traficul' de 
circulație ol orașului Lupeni 
se delectează. Dacă delecțiu- 
nca este mai mică o remedia
ză pe foc șoferul, dacă este 
mai mare se apelează la ate
lierul de reparații al gara
jului I.G.C. Lupeni. Aici me
canicii înlătură (cu mai multă 
sau mai puțină conștiinciozi
tate) rjeliciențelc, apoi auto 
buzele Irec pe la revăzut if 
tehnici care au sarcini spe
ciale. Numai că revizorii />/ 
lac datoria de mintuialâ. lală 
un cqz : autobuzul 31 HD 1703, 
condus de șoletul Gheorghe 
Cîrsțoc, a functional, după 
o reparație, numai piuă la ie
șirea din garap După ce a 
parcurs o distanță foarte mi
că, i s-au rupt arcurile și a- 
utobuzul a fost reașezat pe... 
butuci. Despre superficialita
tea revizorilor tehnici s-a 
mai scris. Oare chiar nu are 
cine-i revizui și pe ci ? 
A-ncercat cineva ?

As

închisă pentru... 
inventar

Lucra la depozitul de le
gume și fructe din Lupeni. 
Dur s-a plictisit și a plecat 
în vilegiatură prin [ură. Unde 
o apuca noaptea, acolo în
nopta. Oamenii, creduli,' se 
milostiveau de ea cînd le 
spunea că e o lală cinstită, 
săracă. Stătea cile puțin în 
liecare foc de unde pleca, 
în lipsa gazdelor, cu geaman
tanele pline. Aprovizionată 
din abundența, s-a reîntors la 
Lupeni. AHîndu-i isprăvile 
Elenei Ciocan, organele de 
miliție s-au apucat să-i facă— 
inventarul. Acumulase artico
le de îmbrăcăminte din cele 
mai variate sortimente și de 
o valoare apreciabilă. Furase 
de la Filofleia Radu, Otilia 
Cîja, Ileana Mihăiescu, Du
mitra Marcu, Maria Monagu. 
La „inventar" i s-a găsit mar
fă in „plus", ce nu-i aparți
nea, și pentru care a trebuit 
să răspundă. I s-a asigurat 
cazaie sigură și îmbrăcăminte 
adecvata.

Pe rol... 
și cazul Aboaîce
Iubirea e un luciu foarte 

mare, spune o melodie de mu
zică ușoară. Iubirea arde ca o 
văpaie, spune o altă melodie. 
Iubirea lui loan Aboaice din 
Lupeni pentru prietena și mai 
apoi partenera sa de viață, a 
ars însă ca un... foc de paie. 
In cițiva ani s-a stins, loan 
s-a plictisit repede de nevastă 

'și a părăsil-o. Ioana l-a dat 
în judecată. Instanța a stabi
lit ca loan Aboaice să plă
tească o pensie de întreține
re a copiilor de 300 lei lu
nar. Ioan a acceptat dar nu 
p.ulește. Mai mult : cînd își 
înl Unește fosta soție o mal
tratează (dovadă ultimul cer
tificat medico-judiciar nr. 
4 812 din 1 decembrie 1969). 
La comisia de judecată a Con
siliului popular Lupeni se 
află petrol și cazul „Aboaice". 
Poale se va rezolva în fa
voarea copiilor lui Aboaice 
care n-au cui spune talăj Cu 
ce au greșii copiii ?!

Cine-i vinovat ?
In gara Lupeni a sosit un 

vagon cu combustibil lem
nos de la Dc\ a. Deslinalar : 
depozitul de combustibil Lu
peni. 3eta depozitului respec
tiv. Ana Guiaș, s-a prezentat 
pentru a recepționa vagonul. 
A apelat la l.ILT.A. Petroșani 
și Vulcan pentru a primi o 
mașina. După trei zile i-a so
sit o mașină de la Vulcan. 
Locația vagonului cate a stal 
trei zile pc^. linia moartă 
este de 1 -180 lei. ( me-o plă
tește ? Cine-i vinovat? Res
ponsabila depozitului de lem
ne din Lupeni pentru că a 
cerut imediat mașină, dat nu 
a primit ? I li.T.A. Petroșani 
și Vulcan pentru că (spun) 
nu au avut mașini ? Poate-s 
vinovați cei de la Deva, caie 
au trimis minerilor lemne 
pentru loc ?l Oricum, cineva 
trebuie să ia— loc. Sînt niște 
bani de plată la C.I .R.

Dem. SARARU 
Val. COANDRAȘ

xolo.it
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HOTĂRIRE 
privind adoptarea planului de stal 
al economiei locale pe anul 1970

Spre noi succese în anul 1970 în dezvoltarea economiei locale, 
in activitatea social-culturalâ

4 U nimic din pug- I

nvează a fi atribuit fiecărui be
neficiar.

Sr alocă 12 940 mii Ici pen
tru alimentarea cu apă a loca
lităților din Valea Jiului su
perior. asigurindu-se punerea In 
funcțiune in 1970 a captării 
dr apă dc 84 1/s.

Pentru canalizarea orașelor 
din Valeu Jiului superior se 
slnbileșlc volumul investițiilor

Se vor mai da in folosință 
4 k"' extinderi rețele apă. un 
liceu cu 16 săli dc clasă, sc vor 
achiziționa utilaje in valoare 
d/' 5 900 mii Ici și asigura da
rea în folosință a stației auto- 
moto Petroșani.

Pentru menținerea în stare 
do funcționare ,j mijloacelor 
fixe do I i unitățile subordo
nate. volumul reparațiilor ca
pitale ce se vor efectua sc sta
bilește la suma dc 2 961 mii lei. 
din care 2 300 mii lei în gos
podăria comunală și locativă. 
550 mii lei in industria locală 
și 111 mii lei la învățămînt.

6 Sarcina dr reducere a pre
țului dc cost se stabilește la :

— 25 in sută în industria lo
cală.

— 0,72 la sută in gospodăria 
comunală.

7. Volumul desfacerii mărfu
rilor prin comerțul socialist se 
stabilește la 770 200 mii lei.

0 Planul dc muncă și sala
rii se adoptă la un număr de 
5 612.5 posturi, cu un fond de 
salarii de 90 134,4 Ici. Se auto
rizează comitetul executiv să 
rrpartizeze pe sectoare dc acti
vitate indicatorii planului de 
muncă și salarii. în raport cu 
sarcinile de producție și pres
tați’ Si pentru buna desfășura
re a activității unităților buge
tare.

9. Volumul din activitățile 
neindustriale efectuate popu
lației sc stabilește la 44100 
mii lei. din caro : în gospodă
ria comunală 43 900 mii lei, 
cultură 35 mii lei, sănătate 
255 mii lei.

10. In domeniul agriculturii 
ți asigurării fondului de stat 
se stabilesc următorii indica
tori
Efc. tive de animale 
— Bovine total capete 11399 

din care
vaci 4- juninci 6 320
porcine 5 682

din care
scroafe de prăsilă 513
ovine total 30 450
păsări 60182

La fondul de stat vom con-
Iribui cu :
— carne total tone-viu 788

din care
— bovine 672
— porcine 25
— ovine 91
— lapte vacă hl 500
— lapte oaie tone 200
— lină 64,3

11. Prin acțiuni patriotice, 
contribuția voluntară în bani 
și muncă și din impozite pe 
clădiri în mediul rural se vor 
executa lucrări de electrificare 
în valoare de 17,9 mii. lei din 
care : 17 mii. lei, contribuție 
voluntară in bani și muncă 
490 mii lei electrificări rurale, 
310 mii lei, și lucrări edili
tare din impozitul pe clădiri 
— 124 mii lei.

12. Pentru realizarea planului 
de stal pe anul 1970, comite
tul executiv al consiliului popu
lar municipal va lua următoa
rei'■ măsuri :

1N DOMENIUL INDUSTRIEI 
LOCALE:

— Va asigura nominalizarea 
producției la nivelul prevede
rilor planului, defalcarea tutu
ror indicatorilor pe unități, sec
toare de activitate, precum și 
contractarea întregii producții 
planificate.

— Va stabili pînă la dala de 
B5 martie 1970 măsuri cores

H O T A R î R E
privind adoptarea bugetului 

Consiliului popular municipal Petroșani
fr Urmare din pag. I

pe anul
Venituri proprii

1970
de realizare a indicatorilor e- 
conomici și financiari și va 
adopta masuri corespunzătoare 

Cheltuieli pentru creșterea eficienței eco- 
nomice in toate sectoarele eco-

punzătoare pentru lărgirea acti
vității și extinderea sortimen
telor și prestărilor de serviciu 
care să sc realizeze la domi-

— Pină la 31 aprilie 1970 sc 
va întocmi un studiu privind 
dezvoltarea în perspectivă a 
industriei locale prin valorifi
carea mai eficientă a resurse
lor locale și satisfacerea uni
tăților dc construcții cu agre- 
ga1e do carieră
1N GOSPODĂRIA COMUNALA 

Șl LOCATIV A :
— Sc vor lua măsuri pentru 

asigurarea funcționării instala
țiilor Icbnico-sanitare, de în
călzire, îmbunătățirea alimen
tării cu apă a orașelor, salu
brizarea străzilor și cartiere
lor, asigurarea controlului mai 
exigent asupra calității lucră
rilor. precum și folosirea in 
mai marc măsură a acțiunilor 
patriotice pentru îmfrumuseța- 
rca localităților.

— Pinâ la 30 martie 1970 se 
vor studia posibilitățile de fo
losire mai rațională a parcului 
auto pentru transportul în co
mun si pentru salubrizarea lo
calităților. precum și pentru 
dezvoltarea bazei lelinico-mate- 
riale. din fonduri nccentrali- 
zate și de mică mecanizare 
care să determine indicii de 
utilizare, corespunzătoare și sa
tisfacerea mai deplină a nece
sităților populației.

— Pină la 30 aprilie 1970 se 
va studia posibilitatea racor
dării la sistemul de termofica- 
re a celor 3 centrale termice 
din Vulcan, mecanizării eva
cuării zgurci din centralele ter
mice și mecanizării alimentării 
cu cărbune a cazanelor.

— Se va asigura repararea 
centralelor termice, rețelelor 
termice, terasamentelor, blocu
rilor și celorlalte instalații teh- 
nico-edilitare pînă cel tîrziu la 
15 octombrie — în care scop, 
lunar, comitetul executiv va a- 
proba lucrările de realizat prin 
planurile operative lunare.

— Sc vor organiza acțiuni 
concrete pentru sprijinirea a- 
sociațiilor de locatari în înca
sarea fondului dc rulment și re
ducerea numărului debitorilor 
proveni ți din neplata taxelor 
pentru serviciile prestate.

— Pină la 15 februarie 1970 
sc vor asigura documentațiile, 
deschiderea finanțării și con
tractarea tuturor lucrărilor de 
reparații și întrețineri la străzi, 
parcuri și zone verzi, și revi
zuirea stației reizer pentru as
faltat. precum și materialele 
necesare executării lucrărilor.

IN DOMENIUL INVESTIȚII
LOR Șl REPARAȚIILOR 

CAPITALE :

— Va urmări asigurarea pînă 
la 1 martie 1970 a proiectelor 
pentru toate obiectivele de in
vestiții social-culturale.

— Pînă la 10 februarie 1970 
toți beneficiarii, in colaborare 
cu unitățile de execuție, vor 
defalca volumul de investiții 
pe obiective și trimestre, pe 
fiecare lucrare și obiectiv a 
graficelor de execuție, care să 
asigure realizarea în trimestrul 
T a cel puțin 22 la sută din 
planul anual de investiții — 
construcții și punerea în func
țiune a lucrărilor la termenele 
planificate.

— Comitetul executiv va sta
bili împreună cu Grupul de 
construcții lucrările de investi
ții care vor fi executate prin 
acțiuni patriotice, stabilind sar
cini concrete pentru realizarea 
acestora.

IN DOMENIUL COMERȚULUI i
— Se va analiza posibilita

tea dc extindere a rețelei co
merciale și redarea către co
merț a vechilor vaduri comer
ciale ocupate în prezent în 
alte scopuri.

— Se va urmări aprovizio
narea ritmică a unităților, in 
care scop se vor întocmi gra
fice dc livrare pe luni, săptă- 
mini și localități, urmărindu-se 
respectarea cu strictețe dr că
tre furnizori.

— Tină la 31 maPlic a- c. 
se vor lua măsuri de valorifi
care a mărfurilor cu vînzarc 
lentă, stabilite cu ocazia inven
tarierii la 1 ianuarie a. c.

— Pentru a veni în întîm- 
pinarca consumatorilor, sc vor 
lua măsuri dc îmbunătățire a 
profilului magazinelor și pentru 
extinderea in punctele aglome
rate. în piețe, tîrguri a forme
lor mobile dc comerț.

— Se vor realiza noi forme 
de servire a consumatorilor ca i 
autoservirea, servirea la domi
ciliu, modernizarea și reprofi
larea unor unități comerciale 
cu specific local și introducerea 
a noi preparate culinare in ali
mentația publică.

Pentru realizarea acestoi' sar
cini comitetul executiv, împre
ună cu organizațiile comerciale, 
va stabili pină la data dc 15 
februarie a. c. un plan concret 
de acțiune.

IN DOMENIUL 
AGRICULTURII :

— Sc vor lua măsuri pentru 
realizarea integrală a fondului 
de stat de produse agricole, 
curățirea a 200 ha suprafață de 
pășuni prin fonduri de la buget 
și 300 ha prin acțiuni patrio
tice.

— Se vor lua măsuri la toate 
unitățile tutelate pentru redu
cerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, com
bustibili și încadrarea în co
tele repartizate, precum și mă
suri de valorificare a stocuri
lor supranormative pînă la. 31 
martie a. c.

— Pentru realizarea sarcinii 
de creștere a productivității 
muncii și creșterea eficienței 
economice, se va analiza per
manent situația fiecărui loc de 
muncă, asigurîndu-se măsurile 
corespunzătoare pentru organi
zarea producției ți a muncii In 
funcție de cerințele dotării u- 
nităților. Se vor revizui pînă 
la 1 aprilie 1970, toate nor
mele la care sc înregistrează 
depășiri exagerate, punîndu-se 
de acord cu dotarea unităților. 
Iar pînă în aprilie a. c. se 
va încheia acțiunea de nor
mare a personalului tehnic și 
administrativ din unități, sta- 
bilindu-se sarcini concrete pe 
oameni și echilibrarea număru
lui de posturi în cadrul com
partimentelor din unități.

— Comitetul executiv va a- 
naliza periodic modul în care 
se realizează indicatorii planu
lui economic local pe anul 1970 
și va adopta măsuri corespun
zătoare. menite să determine 
desfășurarea în bune condiții 
a activității în toate sectoarele 
și satisfacerea necesităților 
populației.

— Va asigura pregătirea și 
organizarea temeinică a adu
nărilor generale ale salariați- 
lor. care se vor desfășura în 
luna februarie a. c., pentru 
dezbaterea sarcinilor de olan 
pe 1970 și va stabili măsuri 
eficiente pentru realizarea rit
mică a sarcinilor de plan.

— Deputății vor sprijini co
mitetul executiv în realizarea 
planului economic și a bugetu
lui, vor populariza în circum
scripțiile lor măsurile adoptate 
în actuala sesiune și vor mobi
liza masele de cetățeni la ac
țiunile obștești pentru gospo
dărirea și înfrumusețarea loca
lităților.

— Comisiile permanente își 
vor axa activitatea de studii 
și vor întreprinde acțiuni de 
control pentru realizarea pla
nului economic, prezentind pro
puneri corespunzătoare comite
tului executiv al consiliului 
popular municipal.

si edilitar-gospodăreasca din municipiu
H O T Â R î R E

privind angajamentele
Sesiunii Consiliului

psntru realizarea sarcinilor de 
popular județean ca răspuns la

plan și susținerea hotărîrii 
chemarea la întrecere

popular al județului Constanța
Consiliul popular al munici

piului Petroșani întrunit în cea 
dc-a V-a sesiune ordinară, lu- 
înd cunoștință dc chemarea la 
întrecere a Consiliului popular 
Constanța precum și răspunsul 
dat prin Hotârîrea sesiunii 
Consiliului popular județean 
Hunedoara din 26 ianuarie 
3970. Avînd în vedere sarci
nile ce ne revin pentru reali
zarea exemplară a planului e- 
conomic și a bugetului pe anul 
3970 și pentru mobilizarea ma
selor de cetățeni la obținerea 
de noi realizări în domeniul 
gospodăririi și înfrumusețării 
orașelor noastre, alături de în
tregul nostru popor, cetățenii 
Văii Jiului sînt hotărîți să răs
pundă cu dragoste și entuziasm 
la această chemare la întrecere 
patriotică pentru îndeplinirea 
și realizarea sarcinilor prevă
zute în planul de stat pe anul 
1970, ultimul din actualul cin
cinal.

Consiliul popular municipal, 
analizînd multilateral activita
tea desfășurată în lumina celui 
de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, măsurile 
stabilite de recenta plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Sesiu
nea Marii Adunări Naționale 
din decembrie 1969, de ple
nara Comitetului județean și 
municipal de partid care au 
scos în evidență posibilitățile 
însemnate do care dispune mu
nicipiul Petroșani, resursele ma
teriale și spirituale care puse 
mai bine în valoare vor spori 
contribuția municipiului nostru 
la vasta operă de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ca răspuns la această che
mare pe care o considerăm ca 
Lin factor mobilizator în vede
rea obținerii unor rezultate 
superioare în anul 1970, expri- 
mînd dorința unanimă a oame
nilor muncii, sîntem hotărîți să 
depunem toate eforturile pen
tru depășirea indicatorilor pla
nului economic, folosirea judi

Din partea ministerului 
învățămintului

In legătură cu concursul dc 
admitere in anul I, in liceele 
de cultură generală, de artă, 
cu program de educație fizică, 
și liceele pedagogice, cursuri 
de zi, în anul 1970, Ministerul 
învățămintului comunică :

Concursul de admitere se 
desfășoară între 22 iunie și 3 
iulie. Probele practice la li
ceele de artă și cu program 
special de educație fizică, pre
cum și probele de aptitudini 
muzicale și vizita medicală la 
liceele pedagogice au loc în
tre 22 și 24 iunie.

La concurs se pot înscrie 
promovații clasei a VIII-a a 
școlii generale care împlinesc 
vîrsta de cel mult 17 ani în 
cursul anului 1970.

Concursul de admitere in li
ceele de cultură generală, de 
artă, cu program de educație 
fizică și in liceele pedagogice 
constă din : — limba română
— scris și oral: — matematică
— scris și oral; — istoria Ro
mâniei — oral; — limba mater
nă — scris și oral (pentru li
ceele cu predarea in limbile 
naționalităților conlocuitoare).

La liceele de artă și cu pro
gram de educație fizică, pro

cioasă a fondurilor materiale, 
în vederea creșterii eficienței 
întregii activități economice și 
pentru a susține cu noi rea
lizări hotărîrile Consiliului 
popular județean adoptate în 
cea de-a VI-a sesiune.

In acest scop ne angajăm să 
realizăm următoarele obiective :

Realizarea și depășirea indi
catorilor economici și financiari 
în toate sectoarele economiei 
locale după cum urmează :

IN INDUSTRIA LOCALA :

— depășirea producției mar
fă vîndută și încasată cu 150 
mii Ici, din care pentru fondul 
pieței cu 80 mii lei;

— se vor asimila 4 noi pro
duse bunuri de larg consum;

— productivitatea muncii va 
fi depășită cu 830 lei/salariat;

— se va reduce suplimentar 
prețul de cost cu 50 mii lei 
și se vor da 100 mii lei bene
ficii peste plan.

ÎN GOSPODĂRIA COMUNALA 
Șl LOCATIV A :

— depășirea planului de pro
ducție și de prestații prin e- 
fort propriu cu 335 mii lei la 
întreprinderea de gospodărie 
comunală și cu 350 mii lei la 
întreprinderea de locuințe și 
localuri, privind prestările de 
construcții; '

— se vor realiza economii 
suplimentare la prețul de cost 
îrt ‘ valbare de 50 000 lei;

-- -—>se vor realiza 150 mii lei 
beneficii peste plan la între
prinderea de gospodărie comu
nală și 50 mii lei la întreprin
derea de gospodărie locativă;

— îmbunătățirea calității 
prestațiilor de servicii către 
populație, prin folosirea în bu
ne condițiuni a instalațiilor și 
utilajelor, rezolvarea operativă 
a cererilor oamenilor muncii.

ÎN DOMENIUL MORARITU-
LUI ȘI PANIFICAȚIEI :

— depășirea producției mar- 

bele de cultură generală sint 
precedate de vizita medicală și 
dc probe practice, iar la li
ceele pedagogice de vizita me
dicală și de probă de aptitu
dini muzicale; aceste probe 
sînt eliminatorii.

Lucrările scrise se desfășoară 
în aceeași zi, la ora 9, în în
treaga țară, după cum urmea
ză : — limba română — 26 iu
nie; — matematica — 27 iunie; 
— limba maternă — '28 iunie.

Programele concursului de 
admitere pentru obiectele de 
cultură generală au fost publi
cate în Gazeta învățămintului 
(supliment), în luna decembrie 
1969. Programele disciplinelor" 
dc specialitate pentru concursul 
de admitere in liceele de artă 
și cu program de educație fi
zică au fost publicate în Ga
zeta învățămintului nr. 996 din 
23. mai 1969.

La toate liceele de cultură 
generală, de artă, cu program 
dc educație fizică și liceele pe
dagogice se pun în concurs toa
te locurile planificate pentru 
anul I.

La liceele la care nu se vor 
ocupa toate locurile se va or
ganiza un nou concurs între 28 
august și 10 septembrie.

priza a 111-a a întilnirii 
dintre selecționata Româ- 

fă vîndută și încasată cu 500 
ii.ii lei, realizarea de economii 
peste plan la prețul de cost 
in sumă dc 200 mii lei. depă
șirea planului dc beneficii cu 
200 mii lei, depășirea produc
tivității muncii cu -588 lei/sa
lariat.

ÎN DOMENIUL APROVIZIO
NĂRII ȘI DESERVIRII 

POPULAȚIE! :

— depășirea planului de a- 
provizionare cu 950 mii lei, din 
care :
O.C.L. Alimentara 500 mii lei
T.A.P.L. 200 mii Ici
O.C.L. Industrial 250 mii lei

— economii la cheltuielile de
circulație de 180 /nii lei( din 
care :
O.C.L. Alimentara 100 mii lei
T.A.P.L 60 mii lei
O.C.L Industrial 20 mii lei

— realizarea a 205 mii lei
beneficii peste plan, din care : 
O.C.L Alimentara 100 mii lei
T.A.P.L. 80 mii lei
O.C.L. Industria] 25 mii lei

— se vor repara, moderniza 
și amenaja un număr de 17 
unități comerciale.

ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR :

— depășirea planului de pro
ducție cu 500 inii lei;

— economii peste plan la 
prețul de cost de 80 mii Ici;

— realizarea planului fizic 
la 15 decembrie 1970;

— se va reduce termenul de 
predare cu 30 zile la 3 blocuri 
și la căminul de nefamiliști 
din Vulcan;

— prin reducerea consumu
rilor specifice dă materii pri
me și materiale se vor face e- 
conomii la :

— ciment 30 tone
— cărămidă 30 mii buc.
— lemn 15 mc
— oțel beton 5 tone
— agregate grele 150 mc
— țeava conductă 200 ml
— conductori electrici 400 ml

„LUNA CÂRTII IA SATE1
Intre 1 și 28 februarie se 

desfășoară „Luna cărții la sa
te". Statornicită definitiv în 
viața spirituală a satelor, a- 
ceaslă amplă acțiune dovode.ș-

ÎN DOMENII I. OCROTIRII 
SĂNĂTĂȚII :

— se vor deschide noi secții 
la spitalul Vulcan;

— la 1 aprilie a. c. se va da 
în folosință noua policlinică la 
Lupeni;

— se vor extinde acțiunile 
cu caracter profilactic, trata
mentul ambulatoriu și spitali
zarea la domiciliu.

ÎN DOMENIUL 
ÎNVĂȚĂMINTULUI :

— se va asigura darea in 
folosință pină la începutul li
nului școlar a liceului cu 16 
săli de clasă din Petroșani; se 
vor folosi mai eficient fondurile 
pentru dotarea cu material di
dactic și de laborator a școli
lor:

— in cadrul fiecărei școli se 
va asigura prin acțiuni patrio
tice amenajarea bazelor spor
tive simple, necesare desfășură
rii activității de educație fizică 
și sport.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
CULTURALE:

— sc va da o amploare dr-o- 
sebită manifestărilor tradiționa
le în aer liber, organizînd cel 
puțin 5 manifestări, din care 
3 în municipiu .și prin partici
pare la două, organizate pe 
plan județean și culegerea ro- 
lor mai valoroase producții fol
clorice. pentru includerea aces
tora în repertorial formațiilor 
artistice.

PRIN CONTRIBUȚIA VO
LUNTARA bănească se vor 
realiza si da în folosință toate 
obiectivele votate și sc va in
casa contribuția pînă la 90 iu
nie și cheltui integral fondurile 
pînă la 30 septembrie 1970:

— se vor termina lucrările 
de electrificare a comunei Bă
ii ița, se vor încasa integral su
mele votate și începe lucrările 

aceslea un loc important il de
țin lucrările politice din care 
au fost difuzate aproape 140 
titluri intr-un tiraj de 1 300 000 
exemplare. Pentru satisfacerea 

de electrificare ale localității 
Cin pii lui Ncag, extinderi a i- 
lumi- T,jj |a Dîlja Mică.

PENTRU BUNA GOSPODĂ
RIRE Și ÎNFRUMUSEȚARE A 
ORAȘELOR ȘI COMUNEI.OR 
din municipiul nostru, comite
tele executive ale consilii'or 
populare vor mobiliza mas le 
de cetățeni pentru efectmr<a 
prin muncă patriotică a unor 
lucrări in valoare do 17 mii. lei 
din care în Petroșani 4 700 000 
lei.

Se vor executa lucrări de 
reparații și întrețineri de străzi, 
trotuare, parcuri in valoare de 
700 mii lei. din care în Petro
șani 300 mii lej din economiile 
realizate la lucrările planifi
cate.

Sc vor repara și întreține 341 
mii mp străzi și trotuare. 98 
km drumuri comunale, se va 
asigura amenajarea a 25 ha 
spații verzi, întreținerea a 128 
ha parcuri și zone verzi, plan
tarea a 24 000 arbori și arbuști, 
repararea și construirea a 340 
de poduri și podețe, amenaja
rea dc 67 baze sportive și te
renuri de joacă pentru copii, 
executarea a 8 200 mp îndiguiri 
și 59 000 ml taluzări de ma
luri.

Se vor executa lucrări de cu
rățire și îngrijire a pășunilor 
pe o suprafață de 300 ha.

Se vor organiza întreceri in
tre cartiere, localități și asocia
ții de locatari pentru eea mai 
frumoasă stradă, cel mai fru
mos bloc și scară, acord în se 
diplome și mențiuni celor e- 
vidențiați.

Animați de dorința de a con
tribui la înflorirea patriei so
cialiste, Consiliul popular mu
nicipal. toți deputății, nu-si vor 
precupeți eforturile centru mo
bilizarea maselor de cetățeni 
din Valea Jiului la îndeplini
rea sarcinilor economice și so- 
cial-cullurale precum și a an
gajamentelor asumate in marea 
întrecere patriotică.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Beru și comisarul San 
Antonio (28 ianuarie — 1 fe
bruarie) : Republica: Un do
lar găurit (29 ianuarie — 1
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Lonard Balint, Odille

de organizare ,g' cori- 
a elucidat oarecum pp- 
dificile puse în față, de 
zăpezii. Deci, concursul

Juliette Greco; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 2220 
Sport; 22,30 Concert de muzică 
ușoară; 0,03—3,00 Estrada noc
turnă.

profesoară Virginia

1. Maria Sandu — 
Irma T.a’knlik — 
Eugenia Grozca — 
toate de

5 km

reprezentativele mas- 
Iugoslaviei și R.F. a 
La capătul unui joc 
handbalișlii vest-

le sute dc
100 000 lei Ja rcpaialii la 
Irăz.i si trotuare, 300 000 Ici

0 Ăl4 \ IMURI < »/ 
. I PFM Ne sesizai» 
trusele dc sutorifoane 
rurale din comerț nț» 
unele butelii goale. ( ercelînd 
vele semnalate, s-a com-total 
că după umplerea cu bioxid 
dc carbon, trusele de butelii 
sc vcriTică prin cintărire, pu- 
nindu-se la dispoziția comcr- 
lului numai acelea care în
trunesc condițiile dc grculn- 
tc. Există insă poribilitalea 
ca din cauza defecțiunilor, li
nele butelii să se descarce 
•ent in timpul cit sc păstrea
ză la cumpărător.

Rezolvarea problemei nece
sită o mai marc atenție din 
partea Secției de sifonâric a 
l.I.L Petroșani Cu privire 
Ia «-larva buteliilor înainte 

încercarea lor.

9 Dl MITRl SCORTFA, 
FETRU. \. In cazul că con
tractul dv dc muncă a fost 
des-fAcuL corespunzător cu 
prevederile articolului 20. li
tera b. combinai cu articolul 
73 din Codul muncii, ca ur
mare a desființării postului 
ce l-ați deținut, aveți dreptul 
ta plata fisticului mediu pe 
o îtimălalo dc lună.

C» S. M. PAROȘEK! Pen
tru soluționarea nemulțumi
rii sesizate redacției vă sfă
tuim să apelați la sprijinul 
Comitetului sindicatului, sau 
al comisiei de judecată de pe 

întreprindere.

S

im le elanul creator fere- 
în lanțuri. Mai mult, se 

simte înjosit pe toate căile, 
trecut in rindul servitorimii. 
„La masa de prînz, scrie el 
tatălui său îd martie 1781, 
iau loc domniile lor domnii 
camerișli, domnul supraveghe
tor, cofetarul, cei doi domni 
bucătari și prea umila mea 
persoană. N-am cel puțin cin-

bind al nostru
este si al meu

* Urmare din pag. 1
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înainte pc 
iste 
al \-lea 

'astă mi- 
substan- 

stat prin 
importante bănești
șl materiale. 1 , deci ca,
mobilizați dc ......... zațiilc dc
partid, cetățenii orașului, de 
la cei mai țineri pînă la cel 
mai în vîrstă, <i contribuie, 
pe măsura posibilităților lor, 
la înfăptuirea planurilor, la 
construirea de noi obiective 
rare să ridice nivelul dc via
tă al populației. Raportul 
intre individ și societate, în
tre interesele personale șl 
cele colective s-a îmbunătă
țit mult, ceea ce indică o 
importantă creștere a con
științei socialisto. Toate aces- 

xcmplifică, în pris- 
1969, prin munci

-- Nici nu sc poate ollicl. 
tradiție. Pentru gospodă

rea orașului și reparații dc 
drumuri s-au planificat 
520 000 lei ; pentru asfaltarea 
drumului Hațeg —Nalați alți 
1200 000 lei,- pentru zone 
verzi - 170 000 lei. CelățenH
orașului au fosL chemați să 
contribuie prin munci 
otice, cu 1 000 000 lei ; 
însă au holărît să a 
acestei sume încă 200 000 lei

— Cititorii ziarului nostru 
ar fi, poate, interesați să cu
noască și alte obiective pe 
care Ie veți construi în 1970 

De apartamente nu mai 
orbesc, pentru că a devenit 

un lucru obișnuit. Prin urma
re, notați : școală nouă Ia 
Silvas, un nou sediu de poșlă, 
un laborator alimentar cu set
tle de sifoano și sucuri. un 
campinq la hanul ..Bucura", 
extinderea secției de arlă 
populară. amenajarea unei 
baze sportive (cu terenuri de 
volei, tenis de cimp și hand- 

camping), 
iticle

bal, precum și 
unitate de șlefuit 
oglinzi ș.a.

...Cînd eu dev in noi iar al 
nostru este și al . 
posibil să se înfăptuiască lu
cruri și mai frumoase. Cetă
țenii orașului Hațeq o dove-

ugal pc ing. > 
Arhip. Minele 

fosi curățate dc sabotori I
Direcțiunea Societății Petro

șani a refuzat controlul munci
toresc? Răspunsul a fosi : con
trolul trebuie întărit, consolidai 
și legiferai I Vechile drepturi 
trebuie recucerite! Așa au spus 
tovarășii losif Cotoi, Aron Cris-

M.irti, e nu
muncitorești. Delegații 
porlnl izbînzilc Iot, izbin/i 
au fost primite cu aprobare și 
satisfacție de parliciponții la 
Congies, de întreaga muncito
rime din țară „Bine tovarăși mi
neri ! Acum continuați lupta 
voastră pentru înfringcrca fas
cismului, pentru democratizarea 
țării, pentru refacerea 
arma voastră : cărbunele 
niciodată nu a fost așa de

tea, Gheorghe Ghendel, Pelru cesar patriei, ci. un esle acum 1".
Soit .și alții. Așa an spus comu- Minorii Văii Jiului, cei dc
nișlii. Așa au făcut mnnr’Im il. acasă, ou răspmîs ; v-am auzii 1

Delegații min orilor au plecai 5 000 de tone pentru începui
spre Bucure ști. Ln Congres, la și... Viom merge pină la cil s-a
înliiul Congres legal al sindica- dat h1 anul 1938. Vom merge
lelor din R<amânla care a mar- mai cIcparle, t<)l mai sus!'.
cal consfinți rea unui început ca- Așa a fost începutul. Ince-

SPORT •SPORT

, faza finală a 
național de 

alpine — re- 
, a fost pro- 

Valea Jiului. 
Hunedoara și 

Petroșani, împreună 
Petroșani,

SCHI

Etapa județeană

Centralizarea comenzilor de pornire 
si oprire a transportoarelor 

în fiux

Mozart întreprinde un tur
neu prelungit, in căutarea 
unui serviciu mai decent. De 
data aceasta, el este însoțit de 
mama sa. Turneul îl poartă 
prrn Munchen si Augsburg, 
pină la Mannheim, unde cu
noaște familia compozitorului 
Weber și unde se îndrăgos
tește de fiica sa, Aloysia 
(Luise) Weber, fără a bănui 
că sora mai lînără a acesleia, 
Constanze, va deveni Intr-o 
zi soția sa. Tânărul Mozart nu 
găsește nici la Mannheim un

ș
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s
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MOZART
§s

sled de a avea locul înaintea 
bucălajilor*. Iar la 9 mai 178). 
in alta scrisoare adresată ta
tălui său: „..Sint încă napă- 
diî de fiere! și, o dată cu 
mine, sini sigur, și dumnea
ta, iubitul meu Lata. Răbda
rea mi-a fost prea roull pusa 
la încercare, dar, in sfirșil, 
a cedat Nu mai sini atit de 
nefericit incit să niai fiu în 
serviciile saizburgheze: astăzi 
a fosi pentru mine ziua cea 
fericită?" Este scrisoarea în 
care Mozarl descrie cum a 
întors s-palcJe arhiepiscopu- 
i. «eluzi nd să execute un 
ordin al său. atrage din 
partea acestuia o ploaie de 
îeveclâve : „golan, secălnră. 
<jpwat._" Ln sfârșii. scrie 
Mozart, -Cind am simții că 
fierbe singele in mine, i-am 
aruncai în fală „lnăltimea- 
voastră nu esle deci mulțu
mită de mine ?' — Cum. urlă 
arici episcopul, dumnealui mă 
amenință ? Ușa 1 Acolo este 
ușa 1 Nd mai vreau să am 
de-a face cu o asemenea li
chea’" M-am grăbii sa adaug: 
„Și nici c-u cu domnia-ta ! — 
Atunci, pleacă ! Iar eu, ple- 
cînd. i-am spus; Așa va fi! 
Mline o veți afla și ln scris! 
Spune-mi, iubitul meu taLă, 
dacă du am spus toate aces
tea mai de grabă prea lîrziu, 
decit prea devreme!".

na :

hotărăște să plece la Paris. 
Mama sa încetează din via
ță pe neașteptate, iar Mozart, 
cedând dorinței tatălui sau, 
recurge la un compToinis pe 
care și l-a reproșat totdeau- 

nou jugul
arhiepiscopatului din Salz
burg. Alternativa ar fi fost 
foamea...

Cu prilejul prezentării ope
rei sale Jdomeneo", Mozarl 
pleacă, in 1781, la Munchen. 
Acolo primește insa din • ar- 
Lea arhiepiscopului său ordi
nul de a-j însoți intr-o vizită 
mai îndelungata la Viena. Se 
supune, dur relațiile dintre 
Mozart și stăpinul său se în
răutățesc tot mai mult, pînă 
interline ruptura definitivă : 
răzvrătitul Wolfgang îl pără
sește pe arhiepiscop și se 
stabilește la Viena. ca „muzi
cant independent".

Operele pe care le-a anat 
în următorii zece ani — ,.Ră
pirea din Serai", „Nunta lui 
Figaro". „Don Giovanî", „Cosi 
fan tutle", „Flautul fermecat"

(va urma)

— îl lac cc-lebru și nemuxi-
Lor : dar succesele acestor
compoziții sint mai lot tirn-
pul limitate ]a Viena și Pra-
ga și uu-1 pun decit lempo-
rar la adăpost de crixnle ne-
voi materiale.

s§
$
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Cîmpu lui Neag
în „Steagul roșu" nr. 6 290 

din 18 Ianuarie a.c., în articolul 
cu titlul de mai sus au fost 
criticate lipsuri existente în 
buna aprovizionare a populației 
din Cîmpu lui Neag. in articol 
erau vizate magazinul alimen
tar precum și acela de produse 
industriale și legume-frucle. 
Pină în prezent nu am primit 
decît 
O.C.L 
care, referindu-se la cele semna
late, ne comunică ;

„Cele relatate în articolul 
privind magazinul alimentar din 
Cimpu lui Neag corespund rea
lității. Intr-adevăr, în anumite 
părți ale magazinului există In
filtrații de apă din cauza aco
perișului degradat.

Menționăm că în cursul anu
lui 1969 s-a executat reparația 
curentă a acestui magazin, de 
către sectorul I.G.L. Uricani, 
cînd s-a Înlocuit, parțial, aco
perișul din plăci de clernilă cu 
tablă. Imobilul nu este proprie
tatea O.C.L. Alimentara, așa că, 
în calitatea noastră de chiriași, 
nu am putut executa înlocuirea 
Integrală a acoperișului

Executantul lucrării de repa
rație, I.G.L., și-a luat obligația 
în scris că atunci cînd timpul 
va fi favorabil va repara și re
condiționa învelitoarea.

In ceea ce privește iluminatul 
electric al magazinului, aceas
ta nu se poate face prea repede 
întrucît de la rețeaua electrică 
exterioară pînă la magazin este 
o distanță de 350 m. Instalația 
electrică interioară este execu
ta lă. O.C.L. Alimentara a vărsai 
în anul 1969 la l.R.E.H. suma de 
17.000 lei — cota sa de contri
buție pentru iluminatul electric 
din Cîmpu lui Neag. In această 
situație am cerut în scris de 
la l.R.E.H. Deva să execute cît 
de urgent posibil rețeaua ex
terioară pînă la magazinul a- 
limentar".

N. R. Așteptăm și răspunsurile 
conducerilor O.C.L. produse in
dustriale și Centrului de legu
me și fructe Petroșani cu pri
vire la măsurile luate pentru 
Îmbunătățirea aprovizionării șl 
a condijiilor de depozitare și 
desiacere a produselor in loca
litatea Cimpu lui Neag.

acesta, 
campionatului 
schi pnobc î 
zervat copiilor, 
qramală în 
C. J. E. F. S. 
C.M.E.F.S. 
cu Școala sportivă 
au luat din timp toate măsurile 
organizatorice. Cel mai impor
tant lucru însă — zăpada — 
a creat cele mai mari dificul
tăți, a generat discuții contra
dictorii. Inițial, concursul a lost 
programat a se desfășura pe 
pîrtiile do pe dealul Rakoczi 
din preajma l.M.P. Iarna aceas
ta este însă zgîrcită în zăpadă 
în Valea Jiului. Ca urmare a 
lipsei de zăpadă pe dealul 
Rakoczi, locul concursului a 
fost transferat pe pîrtiile din 
preajma cabanei I.E.F.S. Acest 
transfer a pus probleme deose
bite în fața comisiei de organi
zare, probleme legate de tran
sportul concurențiîor la cabana 
I.E.F.S. și, mai ales, de cazarea 
lor, deoarece în ziua de 31 ia
nuarie vin in Paring aproape 
200 de studenți de la I.E.F.S. 
la probele practice de schi.

în dupa-amiaza zilei de marți, 
comisia 
cursului 
blemele 
absența

va avea loc duminică diminea
ța, pe pîrtiile de la cabana 
I.EJ.S. Pînă în prezent și-au 
anunțat participarea reprezenta
tivele județelor Neamț, Cluj, 
Harghita, Suceava, Ploiești, 
Mureș, Covasna, Maramureș, 
Bistrița Năsăud, Brașov, Sibiu, 
Alba și orașului București. Ju
dețul Hunedoara va fi repre
zentat, pe lingă echipa regula
mentară, formală din 6 concu
rent, și de 5 invitați. Iată-I 
pe cei 11 parii cipanți hunedo- 
reni, de fapt toți elevi ai Sco
lii sportive Petroșani, pe care 
l-a inițiat în tainele acestui 
frumos spori de iarnă, care 
este schiul, energica și -conști
incioasa ' ~ ”•
Peterfi : Gabriela Leib, Viorica 
Hupca, " ----- ----
Krachlus, Iosif Krachtus, Nelida 
Velciov (toii de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani), ion 
Garcea, Dagmar Muller, Angela 
Manole, Virginia Coman (de la 
Școala generală nr. 1 Petroșani) 
și Eusebio Peter de la Școala 
generală nr. _ “ . ..

întrecerile se vor desfășura 
pe categorii de vîrstă : năs- 
ouți 1956—1957; 1958—1959 —
1960. Cîștigătorii vor primi di
plome, medalii, premii în obiec
te.

de 24—25 ianuarie, 
dc la Straja s-au 
intrecerile ci

NOTE
„Campioni" 
la datorii

Prin coloanele ziarului am 
informat, nu o dată cititorii, 
despre campionii râiplatnicilor 
din cartierele Carpați >i Ae
roport cure, prin refuzul lor 
de a se încadra in normele 
conviețuirii in comun, aduc 
serioase greutăți financiare a- 
sociațiilor de locatari, greutăți 
care se răsfring asupra tutu
ror locatarilor. Iată că și Lu- 
pcniul arc campionii săi : 
Gheorghe Iâălăucă (2 295 lei), 
Gheorghe Răgnean (2 145 Ici), 
Ioan Erchedi (3 992 Iei/, Petru 
Hcgh (4 774 lei), Ioan Popa 
(5 003 lei), Margan tu Drăgu- 
lănescu (1 947 lei), Viorel Țăn
dărică (£190 lei), loan Ivă- 
nescu (2 685 lei), Nicolae Zmet 
(1 447 lei). Cind au de gind

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
In prezența a peste 1 500 de 
spectatori, la Zagreb s-a dispu
tat meciul internațional de hand
bal dintre 
culine ale 
Germaniei.
echilibrat, 
germani au terminat învingători 
cu scorul de 21—20 (10—12).

BELGRAD 28 (Ager,preș). — 
Selecționata UJÎ.S.S. de fotbal, 
care se pregătește în Iugosla
via pentru turneu] final din 
Mexic, a susținui un nou joc 
de verificare în compania for
mației Sibenik (care activează 
în divizia a 11-a). Fotbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0). Partida a 
fost urmărită de peste 5 000 de 
spectatori.

în zilele 
pc piftiile 
desfășurat 
județene a campionatului
publican de juniori — pi 
nordice. Tinerii schiori de la 
Școala sportivă, Paringul Pe
troșani și Energia Paroșeni 
și-au disputat înlîielatea la 
șase probe. Schiorii de la Mi
nerul Lupeni s-au prezentat 
fără viza medicală pe 1970, 
motiv pentru care nu au fost 
primiți in concurs. Să fie în
vățătură de minte!

O comportare foarte bună 
au av.ul-o reprezentanții Șcc- 
lii sportive (antrenor Gheor
ghe Lupaș), care au cîștigat 
titlurile de campioni județeni 
la toate cele sase probe, lată-i 
pe primii trei clasați la fie
care probă de concurs. ’’ km 
Junioare ; 
f7 :7,2 ;
17 : 47,8;
18 : 48,5, 
sportivă.
1. Florica Medrea
2. Magdalena Căliman — 
33:10; 3. Maria Cernat — 
35:20. toate de la Școala 
sportivă. 5 km juniori: 1. 
Ion Gr.ilo — 24 : 0, Școala 
sportivă ; 2. Dumitru Cheleș 
— 25 : 8, Energia ,• 3. ȘteTan 
Maier — 27:6, Școala spor
tivă. 10 km juniori: 1. Vio
rel Tandrea 
la sportivă : 2. Ion Sin — 
49 : 39, Parînqul ; 3. Ion Ră- 
descu, 50 :3, Școala sporti
vă. Probele de ștafetă 3 ,Y 3 
km junioare și 3 X 5 km ju
niori au revenit elevilor Șco
lii sportive, urmați de repre
zentanții Energiei.

in stratul 15 al minei Paro- 
■ni, dm abataje pină la 

punctul de încărcare, cărbu
nele parcurge distanțe de 
\reo 600 dc metri. Transpor
tul .pc aci ustă distanță se fă- 
<*ii cu 6 transportoare deser
vite de 4 semnaliști în fie
care schimb.

Pornind de la această stare 
■ fap., inginerul energetic

Zoltan și-a pus în
trebarea : ..Nu se poate găsi 
oare b metodă ca in loc dc 
4 semnaliști pe schimb, ace
eași muncă să fie făcută in 
condiții optime dc unu) sin
gur ?" Metoda a găsii-o tot 
dinsul olaborînd un studiu 
privind centralizarea pornirii 
și opririi transportoarelor in 
flux continuu.

Principiul e simplu : co
manda electrică a pornirii și 
opririi transportoarelor de la 
un punct central. Totodată, 
prin intermediul unor relee, 
în cazul că unul din trans
portoare se defectează, toate

celciultc — de la el și pînă 
la abataj — sc Opr< se automat 
si astfel se evită aglomerările 
de 'ărbunc pe utilajul de
fect.

Metoda inginerului Zoltau 
Scrobim p fost pusă in apli
care încă in anul trecut, 
cenlralizîndu-se pe baza ei 
transportul producției dc la 
3 abataje frontale din blo
cul 5, stratul 15. Tn acest an, 
do la incă un abataj frontal 
situat in același strat, trans
portul cărbunelui a fost cen
tralizat.

Avantajele ? Pe lingă si
guranța sporită in exploata
rea întregului mecanism dc 
transport, reducerea ștrangu
lărilor în fluxul de transport 
și prelungirea vieții utilaje
lor, pe această bază se obțin 
importante economii. Astfel, 
numai manopera economisită 
prin aplicarea m<*todei (mai 
puțin 3 semnaliști) se cifrea
ză la peste 140 000 lei/an.

Urmare din pag. 1

..laîntâlnesc
celor două 

împreună 
sau cele- 
condițio- 

în con ti- 
optime a 
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M PERFORMANTA
după ce se 
front", oamenii 
schimburi execută 
curățirea, podirea 
lalle operații care 
nează desfășurarea 
nuare în oondiții 
procesului de extracție, 
fapt ceea ce constituie „cheia 
de boltă" a succeselor brigă
zii este spiritul de ordine, 
disciplină, ce caracterizează 
întreaga brigadă, faptul că 
fiecare om din abataj cunoaș
te cu precizie, în orice mo
ment, ce ăre de făcut 
ceea ce e mai important, 
animat de dorința sinceră 
a-și face datoria temeinic, 
maximă responsabilitate.

și. 
e 

de 
cu

Ni s-a vorbit despre iscu
sința și dăruirea cu care lu
crează minerii Vasile Bălan, 
Petru Ciupitu, loan Lovasz și 
Dumitru Horlopan, ajutorii 
mineri Pavel Dăniloi, Nicolae 
Cdoflica și alți membri vred
nici ai brigăzii. Mai mult ni 
s-a vorbit, însă, despre cel 
care dinamizează ambițiile, e- 
nergiile colectivului, șeful de 
briqadă, Ioan Iordache, des
pre autoritatea lui, despre exi
gența pe care o ’ ' '
zilnic față de 
schimburilor, despre modestia 
și apropierea sa față de oa
meni, de problemele, fie chiar 
și personale ale ortacilor.

— Acesta e secretul omoge
nității brigăzii, a puterii ei 
de afirmare, a ambițiilor sale

dovedește 
realizările

de a săvirși noi fapte de vred
nicie, demne de prestigiul ei 
— ni s-a spus de către ca
drele tehnice din zona unde 
lucrează.

...Și. am adăuga noi, a- 
cesta e secretul celor 2 250 
tone cărbune ieșite la ziuă 
pe^te plan în anul 1969 din 
abatajul brigăzii lui lorda- 
che, depășirii cu peste 500 to
ne, în primele două decade 
pe ianuarie, a randamentelor 
de cîle 12,5—14 tone pe post 
atinse în multe din zilele a- 
cestui început de an și, ceea 
cc e mai important, secretul 
viitoarelor fapte de destoini
cie ale brigăzii pc frontul 
cărbunelui, fapte anticipate de 
realizările de pină acum.

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actualități;
9.30 Memoria pămîntului româ
nesc; 10,05 Drag mi-e cântecul 
și jocul; 10,30 Muzică ușoară; 
11,15 Să înțelegem muzica; 
12,00 Din muzica popoarelor;
12.30 Tntîlnirc cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,22 Din 
creația compozitorului Nicolae 
Chirculescu; 14,00 Caleidoscop 
muzical: 14,40 Radio publicita
te; 15,00 Roza vuiturilor; 16,00 
Radiojurnal: 16,30 Tribuna ra
dio; 17,05 Pentru patrie: 17,35 
Muzică populară: 18,10 Revista 
economică; 18.30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Săptămîna unui meloman: 
20,05 Tableta de scară: 20,10 
365 de cînlece; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii prefe
rate; 21,00 Atențiune, părinți ! 
Poșta emisiunii; 21,20 Cîntă 
Jean Păunescu; 21,30 Moment 
poetic: 21,35 Solistul serii —

6,10 Program muzical de di
mineață; 7,00 Radiojurnal; 7 10 
Program muzical de dimineață 
(continuare); 8,10 Tot înainte; 
9.10 Curs de limba spaniolă; 
9,45 Matineu teatral : „Stri
goii11 de Henrik Ibsen: 11.35 
Șirag de melodii; 12,15 Concert 
die prînz; 12,35 Sacculum; 13 00 
Concert de prînz — continua
re: 13,30 Cartea științifică; 14 03 
Din comoara folclorului nnăni; 
15.00 Opera pentru toți: 15.40 
Radio publicitate: 16,00 Radio
jurnal: 16.20 Literatura româ
nă si arta corală: 17.00 Caval
cada ritmurilor: 18.00 Varietăți 
muzicale: 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,00 Mică antologie li
rică; 22.45 Muzică pentru pian; 
23.05 Despre muzica tradițio
nală indiană.

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. Programul II : 6,05; 12,00; 
14,00; 23,00; 0,55.

Pronoexpres
L;a concursul Pronoexprcs 

numărul 5 din 28 ianuarie 
1970 au fost extrase din ur
nă următoarele numere :

Extragerea T-a : 25 41 2 
31 17 21

Fond de premii: 442 663 
lei.

Extragerea a Il-a :
1 10 6 35 7.

Fond dc premii: 375 554 
lei.
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cei de mai sus — și alții ca 
ei — să intre în rindul loca
tarilor fără datorii ? Pe cînd ieșirea re. Pe cînd ieșirea din e- 

clipsă ? vezi
-ne

să înțelegem
din eclipsă? Asta îmi este

De cind a luat ființă aso
ciația de locatari din Lupeni, 
zr ra depozitată in jurul cen
tralelor termice din cartierul 
Bruia nu a fost niciodată 
transportată de către salaria- 
ții Întreprinderii de gospodă
rie comunală. Această stare 
de lucruri ne-a lost adusă la 
cunoștință de numeroși loca
tari din cartier. La fața lo
cului nc-am convins de reali
tatea celor sesizate.

Interesindu-ne la I.G.C., a- 
flăm că zgura face parte din 
„reziduurile care se depun1* (?) 
și, ca atare, nu trebuie întot
deauna transportată. Nu în
țelegem insă Jde ce transpor
tul ei face parte din serviciile 
care nu se execută, dar a că
ror contravaloare se încasea
ză de la cetățeni.

I. M.

Atunci cind luna se inter
pune între Pămînt și Soare, 
cit c soarele de mare și stră
lucitor este eclipsat de pitica 
regină a nopții. Așa și cu noua/ 
clădire a liceului din Vulcan. 
Frumoasă, impunătoare, cu 
săli de clasă luminoase dar 
eclipsată de o clădire veche și 
mică.. Despre această clădire, 
care adăpostea, 1» doi pași de 
Liceu, bufetul „Șiretul", s-a 
mai scris in ziar. Atunci s-a 
trecut la... jumătăți de măsuri. , 
Bufetul a fost desființat. A 
rămas însă clădirea. Spre a 
nu sta goală, a fost transfor
mată. o perioadă, in depozit 
pqntru mobilierul noului com
plex comercial din Vulcan. 
Intr-una din zilele trecute — 
altă surpriză. Un anunț infor
ma cum că aici ar fi Căminul 
cultural din Coroești. Așa 
stind lucrurile, liceul din Vul
can riscă să rămină o veșni
cie eclipsat de vechea clădi-

sesizarea
și sa crezi

Sini o clădire orfană. Deși 
am domiciliul stabil, locuiesc 
In Petroșani pe stă*. Fr. En
gels la nr. 3, totuși nimeni nu 
arc grijă de sănătatea mea. 
De bătrină ce sint pereții mi 
s-au coșcovit, iar igrasia m-a 
luat din temelii, incit sînt 
mai propice pentru cultivatul 
ciupercilor decit să rămin pe 
postul de casă de locuit. Drept 
să \ă spun, mă compătimesc 
alît pe mine, cit și pe cele 
opt familii care trăiesc -sub 
acoperișul meu șubrezit. Un 
lucru însă doresc să aflu. Mai 
am ou pe cineva care să-mi 
aibă do grijă sau nu ? Dacă 
da. atunci să aducă niște spe
cialiști să mă doftoricească 
fiindcă altfel mult n-o mai 
duc. In speranța că sesizarea 
mea va fi rezolvată favorabil 
semnez,

Mai deunăzi, lui Marin Bo
zeanu i s-a făcut poftă să 
bea o bere. S-a dus împre
ună cu Gheorghe Moldovan 
la restaurantul „Minerul" din 
Lupeni. A comandat două hal
be. Servirea a fost promptă. 
SLind insă aproape de bar, 
celor doi nu le venea să-și 
creadă ochilor. Berea rămasă 
prin pahare, că mai răminea 
uneori, se mai completa de 
barmana Florica Livădaru cu 
alta Și gafa halba. S-au șters 
oamenii la ochi și au privit 
din nou. Întocmai așa se in
tim pla. Deci să crezi ceea ce 
vezi. Barmana Livădaru te 
văd, te văd...

dărăpănat lîngă 
un bloc turn
Or fi 

zuri in 
unul mi-a surit în ochi mai 
abitir decit toate: pe stra
da Vasile Roaită din Petro
șani (aproape de piață).

— Și ce dacă ? vor zice 
poate edilii noștri Are ceva 
dacă vizavi de un bloc cu 
10 etaje, trage pe moarte un 
gard de lemn ? Doar nu se 
dărimă blocul !

Blocul nu se dărimă dar 
se dărimă aspectul străzii, 
al orașului. Și 
s-or dărimă și 
turi (ale celor 
văd datoria).

O casă dărăpănată

D. CRI ȘAN

după corespondențele trimise 
redacției de Iulian Iordache, 

M. C. Poposcu .și Marin 
Bozeanu

multe asemenea ca- 
Valea Jiului! Dar

apoi, poate 
niște... pos
tare nu-și

NOTE
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VIETNAMUL Dl SUD
• 12 baze inamice bombardate cu rachete si 
mortiere de forțele patriotice

SAIGON 28 (Agerpres) — 
Marți noaptea și miercuri dimi
neața, forțele patriotice din 
Vietnamul dc sud au bombardat 
cu rachete și mortiere 12 baze 
ale trupelor S.U.A. și alo ad
ministrației saigoneze.

Printre principalele obiective 
ale atacurilor lansate de pa- 
trioți s-a aflat una dintre ba
zele dc artilerie ale primei di
vizii de cavalerie aeropurtată 
americană amplasată la 100 
kilometri nord de Saigon. Tot 
în ultimele 24 dr ore. detașa
mentele patrioților au supus 
unui intens tir dc mortiere pos
tul primei divizii de infante
rie americană, situat la 48 ki
lometri nord dc capitala sud- 
vietnameză.

In cursul nopții dc marți 
spre miercuri, forțele patriotico 
au bombardat, de asemenea, 
instalațiile militare ale trupe
lor inamice din orașul Fo Ham 
Tan.

Totodată au fost semnalate 
ciocniri intre unități ale forțe
lor americano-saigonezo și de
tașamentele patrioților la mar
ginea junglei U Minh. in Delta 
Mckongului.

In ultimele 24 de orc. bom
bardierele americane „B-52* 
și-au concentrat raidurile în 
valea A Shau, unde comanda
mentul forțelor S.U.A. presu
pune că patrioții dețin poziții 
fortificate.

Ancheta în legătură
cu asasinarea liderului

Joseph Yab'onski
f r CLEVELAND 28 (Agerpres). 

— In fața unui Mare juriu fe
deral din Cleveland a început 
marți faza preliminară a an
chetei în legătură cu asasina
rea liderului sindicatului mine
rilor din S.U.A.. Joseph Ya- 
blonski, care a fost găsit îm
pușcat, la 31 decembrie anul 
trecut. împreună cu soția și 
fiica sa. Poliția federală ame
ricană a arestat pină acum trei 
persoane, care sint acuzate de 
a-1 fi asasinat pe Yablonskl 
cu scopul de a-1 împiedica să 
fie audiat de o comisie din 
Washington cc efectua o anche
tă asupra felului in care s-au 
desfășurat alegerile pentru de
semnarea președintelui sindica
tului minerilor americani. Ya- 
blonski își prezentase candida
tura la aceste alegeri, dar a fost 
învins.

Procurorul federal 
Krupansky, care se 
acest caz. a anunțat 
lele următoare vor 
peste 25 de martori
depune mărturie. Printre aceș
tia se află și membrii familiei

Robert 
ocupă de 
că în zi- 
fi citați 
pentru a

lui Paul Gilly, unul dintre a- 
cuzați.

Ziarul „Cleveland Plain Dea
ler” a prezentat marți o serie 
de amănunte legate de a- 
ceaslă crimă. Potrivit ziarului, 
o a patra persoană se află în 
prezent arestată in legătură cu 
asasinatul din 31 decembrie. 
Această persoană, al cărei nu
me nu a fost dezvăluit, a fost 
implicată în complotul inițial, 
dar a renunțat în ultimul mo
ment. -Cleveland Plain Dealer" 
afirmă că au fost făcute mal 
multe încercări de ucidere a 
lui Yrablonski, fiecare din cei 
trei asasini primind 1 700 do
lari pentru lichidarea liderului 
sindical. Toate aceste informa
ții ar fi fost obținute în cursul 
interogării asasinilor do către 
agenții F.B.I.-ului.

Pe de altă parte, surse ale 
poliției au anunțat că scafan
drii au descoperit pe fundul 
riului Monogahela pistolul de 
calibru 38 cu care a fost ucis 
Yablonski. In urmă cu cîteva 
zile fusese găsită în același 
loc și o carabină folosită 
unul diatre asasini.

de

Incidente violente
în orașul pakistanez

Hyderabad
28 (Agerpres). — In 
consecutiv, în orașul 
Hyderabad, situat la

< CARACI 
1 doua zi 
pakistanez
160 km nord de Caraci, au avut 
loc incidente violente între po
liție șl manifestanți, soldate cu 
26 de răniți. Acestea au izbuc
nit între populația autohtonă, 
aparținând comunității etnice 
Slnd șl cea provenind din alte 
părți ale Pakistanului, stabilită

aici. In cursul incidentelor, 
mare hotel din oraș a fost . 
cendiat, iar redacția cotidianului 
..Hilal-i-Pakistan" a fost devas
tată.

Importante forțe militare și de 
poliție au fost mobilizate pen
tru a face față situației, oare a 
devenit îngrijorătoare șl în alte 
localități din apropierea Hyde- 
rabad-ului.

un 
in-

Sesiunea Consiliului economic
și social interamerican

CARAC AS 28 (Agerpres). — 
în capitala Venezuelei s-au 
deschis- lucrările colei de-a op
ta sesiuni a Consiliului Inter
american economic și social, la 
care participă 150 de delegați 
din tărilo Amcricil Latine. încă 
din ședința inaugurală, nume
roși participant și-au exprimat 
nemulțumirea fată do actualele 
relații comerciale inechitabile 
dintre Statele Unite și America 
Latină. Vicepreședintele sesiu
nii, Antonio Casas Gonzales 
(Venezuela), a criticat politica 
comercială discriminatorie apli
cată do Statele Unite fată de 
materiile prime și mărfurile la- 
tino-americane. precum și con
dițiile grele impuse la acorda
rea de „ajutor* țărilor din a- 
ceastă regiune.

„America Latină dorește ca 
Statele Unite să elimine toate 
restricțiile impuse asupra im
porturilor dc produse do pe a-

cest continent'' — a afirmat, la 
rlndul său, Manuel San Miquel, 
președintele Conferinței Consi
liului interamerican economic și 
social, care este șl conducăto
rul delegației Argentinei la ac
tuala sesiune. El a adăugat că 
„în prezent este necesar ca 
Statele Unite să răspundă grab
nic la necesitățile vitale ale 
țărilor Amcricll Latine", afir- 
mînd că obiectivul delegației 
argentinlene este „sporirea po
sibilităților desfacerii produse
lor latino-americane pe piața 
nord-americană".

Po do altă parte, Intr-o con
ferință de presă ținută la San
tiago de Chile, ministrul chi
lian al afacerilor externe, Ga
briel Valdes, a declarat că pro
blemele care sînt dezbătute la 
Caracas „constituie un subiect 
de profundă preocupare pentru 
țările latino-americane". Rofe- 
rindu-se la intențiile unor cer-

curl financiare și politice din 
S.U.A. de a impune noi bariere 
în calea importurilor întreprin
se pentru perfecționarea rela
țiilor dintre țările producătoare 
de materii prime și puterea In
dustrializată dîn nord". O ase
menea politică, a adăugat el, 
„ar reprezenta o contradicție 
flagrantă cu tot ceea cc a fost 
enunțai pină în prezent de 
Administrația din Washington 
privind colaborarea în scopul 
Învingerii subdezvoltării''.

Potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, in cercurile de
legațiilor prezente se exprimă 
pesimism în legătură cu pers
pectivele unei revizuiri a ac
tualei politici comerciale a 
S.U.A. față de țările latino-ame- 
ricane. Numeroși delegați și-au 
expus părerea că Statele Unite 
vor încerca mai curînd „să 
continue dialogul", decît să pro
pună soluții.

CIPRU

Situafia încordată 
se prelungește

si- 
să 

or-

NICOSIA 28 (Agerpres). 
Din Nicosia se anunță că 
tuația din Cipru continuă 
rămînă încordată. Membrii 
ganizației teroriste ilegale „Fron
tul Național" refuză să îndepli
nească ordinul guvernului de a 
preda armele. Ei întreprind ata
curi asupra instituțiilor civile 
și militare, provoacă explozii 
și își însușesc armament și 
muniții.

Referindu-se la acțiunile aces
tei organizații, G. Kleridis, pre
ședintele Camerei reprezentan
ților din Cipru, a menționat că 
ele urmăresc să creeze impre
sia că în tară domnește haosul 
politic șl anarhia, că guvernul 
nu este capabil să întreprindă 
măsuri pentru apărarea legali
tății șl ordinii publice.

Activitatea organizațiilor clan
destine, a spus el, poate să com
plice situația de pe insulă, să 
ducă la întreruperea tratative
lor dintre comunitățile greacă 
și turcă și, totodată, să pună In 
pericol Integritatea teritorială și 
independența statului.

Sosirea
ministrului
comerfului

interior
al României

la Budapesta
BUDAPESTA 28 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite i Miercuri a sosit la 
Budapesta Nlcolae Bozdog, mi
nistrul comerțului interior al 
Republicii Socialiste România, 
care va semna în capitala un
gară protocolul privind schim
burile directe de mărfuri șl 
colaborarea dintre ministerele 
de comerț interior din România 
șl Ungaria. La sosirea în Gara 
Nyugati au fost de față Szurdi 
Istvan, ministrul comerțului in
terior al R.P. Ungare, șl Dumitru 
Turcuș ambasadorul României 
la Budapesta,

frina și a accelera

Sesiunea Marelui
Hural Popular

al R. P. Mongole

Orientul Apropiat

ULAN-BATOR 28 (Agerpres). 
— Mărfi s-au deschis la Ulan- 
Bator lucrările celei de-a doua 
sesiuni a celei de-a șaptea le
gislaturi a Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole. Cu acest 
prilej, A. Rintzenpiljee, preșe
dintele Comitetului de Stal al 
Planificării, a prezentat „Pro
iectul planului de stat de dez
voltare a economiei naționale 
și a culturii R.P. Mongole pe 
anul 1970“.

Prezenllnd sarcinile care re
vin economiei conform noului 
plan, raportorul a arătat că, 
In comparație cu anul 1969, se

prevede o creștere cu 14,4 
sută a fondurilor de bază ale 
economiei naționale, cu 2,2 la 
sută a numărului celor ocu
pat/ in economie, cu 7,3 la sulă 
a produsului social total și cu 
8,9, la sută a venitului national. 
C. Molom, ministrul finanțelor 
al R.P. Mongole, a prezentat in 
continuare raportul asupra „Bu
getului de stat al R.P. Mongole 
pe anul 1970 și a Îndeplinirii 
bugetului de stal pe anul 1969“.

Sesiunea Marelui Hural Popu
lar a adoptat hotăririle cores
punzătoare asupra problemelor 
dezbătute.

Ia

CAIRO 28 (Agerpres). — Ci
tind declarația unui purtător do 
cuvînt al forțelor armate ale 
R.A.U., agenția France Press© 
Informează că avioane Israelie
ne au efectuat miercuri diminea
ța raiduri în regiunea El Maadi, 
la aproximativ 20 kilometri de 
Cairo, precum și în sectorul ■ 
Dahshur. Purtătorul de cuvînt 
mijitar egiptean a menționai că, 
In cursul acestor raiduri, trei 
civili au fost uciși. Iar alți 12 
răniți.

Artileria antiaeriană a R.A.U. 
a intrat in acțiune, obliglnd a- 
vioanele israeliene să se retra
gă — a precizat el.

★
TEL AVIV 28 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al ar
matei Israelului a anunțat că 
avioane israeliene au atacat 
miercuri dimineața două tabere 
militare egiptene, situate in sud- 
estul Deltei Nilului — relatea
ză agenția Reuter. El a preci
zat că una dintre aceste tabere 
este amplasată la El Maadl, la • 
sud dc Cairo, Iar cealaltă In 
sectorul Dahshur, la 13 kilo
metri de Heluan.

Purtătorul de cuvînt israe- 
llan a menționat că toate apa
ratele de zbor israeliene s-au 
înapoiat intacte la bazele lor.

late in (ara -,i să răspundă 
presei internaționale, care a 
acordat o atenție deosebită a- 
cestei probleme Primul minis
tru francez a precizat in acest 
scop că rele o sută dc avioane 
„Mirage", ce vor fi vlndutc Li
biei, încă nu au Intrat In pro
cesul dc fabricație, iar piloțll 
libieni nu sini încă instruit! 
pentru a conduce asemenea a- 
parate. El a menționai, de 
asemenea, că primele livrări nu 
vor avea loc de< H peste 15 sau 
16 luni și că acestea vor fi 
eșalonate in timp. Chabon-Del- 
inas a subliniat apoi ca „Franța 
se menține pc poziția sa de a 
nu livra arme țărilor in con
flict", remarcind că avioanele 
.Mirage* au fost cerute cțp gu
vernul libian in vederea dotă
rii tării „cu un sistem de apă
rare care să-i garanteze securi
tatea".

Înmînarea unor 
ordine și medalii 

românești unui 
grup de cetățeni 

sovietici
SIMFEROPOL 28. — Cores

pondentul Agerpres, L. Duță, 
transmite : La Simferopol a a- 
vul loc o solemnitate in ca
drul căreia ministrul plenipo
tențiar Ion Ciubotaru, consil ^r 
al Ambasadei Republicii Socia
liste România in U.R.S.S,, și 
colonelul Cornel Berar, atașatul 
militar, acro și naval al Ro
mâniei in Uniunea Sovietică, 
an înmînat unul grup de ce
tățeni sovietici ordine și me
dalii românești, conferite pentru 
participarea acestora la elibe
rarea țârii noastre de sub ju
gul fascist și pentru contribu
ția lor la întărirea prieteniei 
româno-sovictice.

Precizările făcute

de primul ministru 

al Franței
PARIS 28 (Agerpres). — într-o 

convorbire avută cu directorul 
„Canalului-1" al posturilor de 
televiziune franceze, primul mi
nistru, Jacques Chaban-Dehnas, 
s-a referit pe larg la hotărîrea 
Franței de a livra avioane de 
tip „Mirage" Libiei, încercînd 
să tempereze temerile manifes-
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PE SCURT-PE SCURT
BONN. — Consumul de stu

pefiante, îndeosebi în rindurile 
tineretului, ia proporții îngri
jorătoare în R. F. a Germaniei. 
Conform datelor oficiale publi
cate la Stuttgart, numai în lan
dul Baden-Wurtemberg, au fost 
confiscate în primele trei săp- 
tămîni ale anului mai mult de 
21 kilograme de hașiș, cantitate 
egală cu aceea confiscată în 
tot anul 1968. Consumul sporit 
de stupefiante determină creș
terea criminalității. Astfel, în 
landul menționat numărul cri
melor a crescut de la 166 în 
1968 la 424 în 1969.

SANTIAGO DE CHILE. — 
Doi copii au fost uciși, iar mai 
multe persoane au fost rănite 
in timpul unei ciocniri dintre 
poliție și 240 de persoane lip
site de locuințe, care și-au im
provizat niște adăposturi pri
mitive în apropierea capitalei 
chiliene.

Poliția, care a primit ordin 
să evacueze pe cei în cauză, a 
făcut uz de grenade cu gaze 
lacrimogene, împrejurare în ca
re s-au produs ciocnirile sol
date cu un bilanț atît de tra
gic.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Doi pasageri ai unui avion 
prăbușit, care au petrecut 15 
zile în carlinga înzăpezită a- 
lături de corpul pilotului u- 
cis, au fost salvați după ce 
au fost observați de un eli
copter într-un canyon din 
Sierra Nevada, la 56 km de 
localitatea Jackson (Califor
nia). Eugene Beli în vîrstă 
de 33 de ani și Robert Staar 
de 17 ani. suferă numai de 
degeraturi la mîini și picioa
re.

Avionul a dispărut la 11 
ianuarie în timp ce efectua 
un zbor de la Fresno la Elko 
(Nevada), iar ultimul mesaj 
transmis de pilot prin radio 
indica faptul că aripile s-au 
acoperit de gheață, zborul de
venind extrem de dificil. 
Căutarea eventualilor supra
viețuitori a fost abandonată 
săptămîna trecută, dar luni 
pilotul unui elicopter a ob
servat întîmplător o dîră de 
fum descoperind astfel pe 
cele două persoane.

BRUXELLES. — Guvernul 
belgian a adoptat marți mai 
multe hotărîri care, potrivit 
unei declarații a primului mi
nistru, Gaston Eyskens, sînt me
nite să ducă la o „destindere“ 
în bazinul minier Limbourg. 
Hotărîrilc guvernamentale nu 
satisfac însă decît parțial re
vendicările muncitorilor, fapt 
care a făcut ca minerii să con
tinue greva declarată în urmă 
cu 3 săptămîni. In semn de so
lidaritate cu minerii din Lim
bourg. au fost declarate o serie 
de greve, iar la mina Zolder 

“au avut loc ciocniri între gre
viști și poliție.

Dificultățile intîmpinate in 
ultima vreme de S.U.A. in do
meniul economiei, inflația ga
lopantă și controversa declan
șată în legătură cu mijloacele 
de combatere a acestui pericol 
au pus in discuție și viitorul 
programului spațial american. 
Recenta hotărire a N.A.S.A. de 
a reduce zborurile din progra
mul „Apollo", prevăzute pentru 
anul 1970, și de a prelungi ter
menele de lansare a navelor 
spațiale „Apollo-13" și „Apollo- 
14" au alimentat părerile, po
trivit cărora, administrația e- 
zită să adopte o linie definito
rie privind viitoarele programe 
de cercetare ale S.U.A. în a- 
cest domeniu. Guvernul ame
rican se află in prezent In fata 
sarcinii dificile de a alege între 
a apăsa „pe frina sau pe acce
lerator". Motivele de ezitare 
sînt multiple, după cum argu
mentele pro sau contra pledea
ză cu șanse sensibil egale.

A frina este tentant după re
zultatele obținute in cucerirea 
Lunii : programul „Apollo" nu 
ar mai prezenta, după părerea 
unora, interesul pe care l-au 
stîrnit primele două aselenizări, 
iar în fața inflației amenință
toare din economia americană 
fondurile ce urmau să fie des
tinate continuării cercetărilor 
spațiale vor furniza un bun 
prilej de economii. Nici acce
lerarea programului spatia! nu 
este mai puțin tentantă, mai 
ales in perspectivii cercetări
lor asupra planetelor Venus sau 
Marte — următoarea etapă în 
planurile N.A.S.A. — dar atin
gerea obiectivului apropiat al

acesteia (crearea de stalii or
bitale) va necesita, potrivit spe
cialiștilor, dublarea bugetului 
său anual.

Discuțiile îmbracă, de aseme
nea, o varietate de aspecte care 
merg de la considerente econo
mice pină la cele social-umani- 
tare. In intervalul de timp care 
s-a scurs de la ultima asele
nizare, în Statele Unite se pro-

NOTA
EXTERNĂ

filează un curent de opinie ma
joritar in direcția restringeril 
programelor spațiale și Îndrep
tarea atenției spre soluționarea 
unor probleme „terestre' deve
nite acute : creșterea criminali
tății, tendințele inflaționiste, răz
boiul din Vietnam, ajutorarea 
păturilor sărace ale populației, 
reconstrucția orașelor, desegre- 
garea rasială etc. Pentru prima 
dată un sondaj de opinie efec
tuat in S.U.A. asupra necesi
tății de continuare a eforturilor 
prioritare consacrate programu
lui spațial a arătat că numărul 
celor care se opun depășește pe 
al acelora care se pronunță 
pentru. Procentele respective 
sint de 55 contra 45. Argumen
tul esențial al tendinței majo
ritare este acela efi in ulti
mul deceniu, perioadă în care 
astronauții americani au reușit 
să pună piciorul pe Lună, s-a 
făcut mult prea puțin pentru

ușurarea condițiilor de viată ale 
unor pături largi ale poporului 
american pe Pămlnt.

Nu mai puțin controversată 
este și problema modului în caro 
fondurile din bugetul N.A.S.A. 
sint dirijate. Un grup de per
sonalități științifice americane, 
care au contribuit direct la rea
lizarea programelor spațiale, a 
reproșat faptul că oficialitățile 
pun accentul pe aspectele lega
te de tehnica propriu-zisă a 
lansării și debarcării pe Lună, 
acordind mal mică însemnătate 
aspectului științific al acestor 
aselenizări. Ei argumentează în 
acest sens că, din cei 2,2 mi
liarde dolari acordați N.A.S.A. 
pentru programul „Apollo" în 
anul trecut, numai 200 milioane 
dolari au fost repartizați 
tru cercetările științifice, 
mult, afirmă ei, savantii 
aflat pe poziția a 14-a în ordi
nea în care au fost 
fotografiile luate pe Lună de 
astronaut!.

Problema esențială 
însă revizuirea priorităților In 
ansamblul preocupărilor guver
nului S.U.A. Șl tocmai din acest 
motiv alegerea de către Admi
nistrație a pedalei de frlnare 
sau de accelerare depășește 
prin importantă cadrul restrîns 
al fondurilor ce vor fi acordate 
In viitor N.A.S.A. De rezolvarea 
ansamblului dificultăților actua
le Intîmpinate de economia a- 
mericană va depinde, în ultimă 
instanță, și traiectoria pe care 
se va înscrie programul spa
tia! al S.U.A.

RIO DE JANEIRO. — Peste 
20 de persoane și-au pierdut 
viața, iar sute de familii au ră
mas fără adăpost ca urmare a 
ploilor torențiale și a inunda
țiilor ce s-au produs în regiu
nile centrale și de sud-est ale 
Braziliei. Inundațiile au provo- ' 
cat, de asemenea, importante 
pagube materiale. Circulația pe 
principalele șosele din aceste • 
regiuni a fost întreruptă, iar 
un mare număr de școli au fost 
închise.

SANTO DOMINGO. — Opt 
studenți au fost răniți la Santo 
Domingo în cursul ciocnirilor 
ce au avut loc între poliție și 
studenții ce manifestau în semn 
de protest împotriva dispari
ției misterioase a trei colegi 
de ai lor, precum și a arestării 
unui profesor universitar. Cîțiva 
dintre răniți se află în stare 
gravă, fiind atinși de gloanțe. 
Autoritățile au anunțat că alți 

, 30 de studenți au fost arestați.
Pe de altă parte, s-a aflat 

că poliția a atacat pe elevii 
baricadați în clădirea liceului 
„Paraguay11 din Santo Domin
go, precum și pe elevii unui li
ceu din orașul Comana, capi
tala provinciei cu același nume.

STOCKHOLM. — Comitetul 
suedez pentru Vietnam, ale că
rui lucrări s-au încheiat la 
Stockholm, a cerut ca Suedia 
să recunoască Guvernul Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud. Tot
odată, Comitetul a adresat un 
apel guvernului suedez în care 
cere să nu se permită regimu
lui de la Saigon să deschidă 
un birou de informații la 
Stockholm.

BUDAPESTA. — In sezonul 
1969—1970, fabricile de zahăr 
din Ungaria au livrat 405 000 - 
tone dc zahăr. Această canti
tate satisface toate cererile in
terne, asigurîndu-se, "totodată, 
importante cantități pentru ex
port.

£ >

,,Lupii nu se mănîncă
pen- 
Mai 
s-au

distribuite

rămîne

Ion PUȚINEIU

între ei“
ATENA 28 {Agerpres). — J>,n de Atena. Aceasta 

Cunoscutul dicton „lupii nu avea o capacitate anuală 
se mănincă intre ei“ pare să produefie de 7 milioane 
fie Încă o dală verificat in 
practică. Ufiind de implaca
bila luptă care-i opune 
mai mult timp in diverse do
menii de activitate, cei doi 
magnafi ai economiei gre
cești, Onassis și Niarchos, par 
să se orienteze spre Încheie
rea unui acord cu stalul care 
să-i satisfacă 
trivil acestui 
semnare este 
tru mijlocul . ................... ..
Onassis va obține dreptul de 
a construi șj exploata rafină
ria de petrol de la Megara, 
oraș situat Ia aproximativ 43

deopotrivă. Po- 
acord, a cărui 
prevăzută pen* 
lunii februarie,

va 2* 
de £
Io- 5 

ne. Onassis s-a angajat să-i £ 
asigure aprovizionarea pe £ 

de timp de 15 ani. De asemenea, ,■ 
el va construi și exploata o £ 
uzină de aluminiu, a cărei 
produefie va atinge 500 000 £ 
tone pe an. £

La rlndul său, Niarchos va 5 
obține 70 la sută din aefiu- £ 
nilc rafinăriei dc la Aspro- £ 
pyrgos, localitate situată la ’• 
18 hm de Alena. Restul ac- «I 
țiunilor vor fl deținute in 
continuare de stat. In plus, lui £ 
i se va mai acorda dreptul de a £ 
construi lie o uzină dc alu- 
miniu, fie o oțelărie. £

ROMA. — După o dezbatere- 
maraton, Camera Deputaților a 
Parlamentului italian a aprobat 
miercuri dimineața cu 267 vo
turi favorabile, contra 55 și 175 
abțineri, legea finanțării regiu
nilor. Legea prevede modalită
țile de finanțare a celor 15 re
giuni cu statut ordinar ce vor 
fi constituite în Italia după a- 
legerile administrative din pri
măvara aceasta. In afara aces
tora vor continua să existe 
cele cinci regiuni cu statut spe
cial (Sicilia, Sardinia. Valle 
d’Aosta, Alto Adige și Friuli- 
Vcneția-Giulia).
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LIMA. — Guvernul peruvian 
a anunțat că în anul 1970 va 
fi expropriată o suprafața de 
1 470 309 ha în cadrul reformei 
agrare începute in urmă cu 
șase luni. Potrivit unor surse 
guvernamentale, 63 320 de fa- 
milij de țărani, vor fi împro
prietărite.

Acțiuni greviste 
perseverente 

în țările 
vest-europene

SPANIA
MADRID 28 (Agerpres). — In bazinele carbonifere din 

Asturia continuă grevele minerilor, declanșate cu o săptă- 
mină înainte de sfirșitul anului 1969. Marți nu s-au prezen
tat la lucru 5 668 de muncitori de la societatea de stat 
„Hunosa" și 300 de la societățile particulare. Deși conduce
rea întreprinderilor miniere „Hunosa" a anunțat că va în
chide definitiv mai multe puțuri de extracție, concediindu-i 
pe muncitori dacă aceștia nu se vor prezenta la lucru in 
ziua de 26 ianuarie, minerii continuau greva.

Tot marți au declarat o grevă 200 de mineri de la în
treprinderile „Garcia Simon" din localitatea Leon, în semn 
de solidaritate cu 8 muncitori concediați de conducere.

Grevele continuă și in alte sectoare de producție. La 
Madrid, poliția a împiedicat marți 2 000 de lucrători de la 
„Standard Electric" să pătrundă în întreprindere, deoarece, 
cu o zi în urmă, aceștia se aflaseră în grevă. Alți 350 de 
muncitori de Ia aceeași societate s-au alăturat greviștilor.

Pe de altă parte s-a anunțat că muncitorii din sectorul 
viticol de la Xeres, Sanlucar de Barrameda și din alte re
giuni ale provinciei Cadix au obținut satisfacerea revendi 
cărilor lor și au reluat lucrul

SUEDIA
STOCKHOLM 28 (Agerpres). — După șase săptămîni 

de grevă, la minele de fier din Kiruna (Suedia) nu se între
vede încă nici o rezolvare a conflictului de muncă. Marți 
după-amiază, reprezentanții greviștilor s-au intilnit pentru 
a doua oară cu cei ai administrației minelor, dar convorbi
rile nu au dus la nici o înțelegere. Conducerea concernului 
minier a caracterizat revendicările muncitorilor ca „nerea- 
liste".

Cei aproximativ 4 700 de greviști cer. printre altele, 
îmbunătățirea sistemului de salarizare și a condițiilor de 
transport.

ANGLIA
LONDRA 28 (Agerpres). — Marți a început cea mai 

importantă grevă a învățătorilor din Marea Britanic. La ea 
participă 6 300 de cadre didactice din 450 de școli. Alți 500 
de învățători au anunțat că se alătură, incepînd de mier
curi, celor aflăți în grevă. Greviștii, a căror acțiune va dura 
pină la 4 februarie, revendică sporirea salariilor.

In sprijinul cererii lor, învățătorii au mai participat la 
greve în cursul primului trimestru al acestui an școlar. Noile 
acțiuni se datorează faptului că negocierile între sindicate 
și autorități nu au fost duse pină la capăt, aflindu-se în pre
zent într-un impas.

ANGLIA : IN FOTO • Șapte profesoare sub două um
brele la un colț al străzii Downing Street din Londra, în- 
Ir-o veghe de 24 dc orc, susținind in acest fel cererile lor 
de mărire a salariilor.
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