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întînwinarea
Zilei

ceferiștilor

ACTIVITATE
FfBISILÂ,

Ziua ceferiștilor se apro
pie... Ambiția celor care lu
crează în arest domeniu este 
ca. în perioada scurtă ră
masă pînă Ia sărbătoare, să 
obțină rezultate cit mai bune 
în activitatea desfășurată. E- 
xistă o tradiție care nu tre
buie infirmată. Cu această 
tradiție a muncii însuflețite, 
a hărniciei, caută să se pu
nă de acord și colectivul re
viziei de vagoane. Vă vom 
informa pe scurt asupra 
citorva aspecte ale strădanii
lor lor, în sensul amintit.

Revizii și reparații
intense, de calitate

In prezent, arc loc o lar
gă acțiune de intensificare a 
reparațiilor și reviziilor care 
se impun, fără pierderea din 
vedere a laturii calitative a 
acestora. Pe parcursul pri
melor opt zile din luna cu- 
jzentă. planul Ia reparații cu 
detașare de vagoane a fost 
depășit cu 20 la sută, iar cel 
al reviziilor ’ ‘ J 
frine-marfă. cu 16 la sut;

S-a ameliorat simțitor 
întreținerea garniturilor 
călători, 
minatul, încălzirea și 
țenia. Regularitatea circula
ției trenurilor s-a îmbunătă
țit.

Rezultate deosebite în acti
vitatea zilnică a obținut lă
cătușul Vasile Virzob, șeful 
de tură Petru Grecu. lăcă
tușii de frină Ion Dăian 
Simion Benea.

intermediare

ș» 
de 

în ce privește ilu- 
cură-

Și

Dotare cu lămpi
electrice

Recent, s-a înfăptuit o mă
sură binevenită : lăcătușii de 
revizie din cadrul unității au 
fost dotați cu lămpi electrice 
în locul celor cu carbid, folo
site pînă acum. S-a realizat, 
astfe] o reducere considera
bilă a consumului de carbid.

Vulcanul dc astăzi oferă un 
tablou dinamic, efervescent. Din 
1951, anul cînd a fost redes
chisă mina Vulcan, orașul a cu
noscut o dezvoltare c 
armonioasă, vechea 
transformîndu-se din 
alit din punct de veder 
trial cît și social-cultural.

Locuitorii orașului se mîn- 
dresc pe bună dreptate cu o- 
biective industriale 
importanta, cum sini exploată
rile miniere Vulcan " 
șeni, termocentrala 
preparatia de cărbune Coroești. 
Fabrica de stilpi hidraulici și 
Fabrica de brichetai care va fi 
dată în curînd în funcție.

O dală cu creșterea puterii 
industriale a orașului, a sporii 
în ultimii 20 de ani, dc peste 
5 ori și numărul populației. In 
acești ani au fost construite o 
școală do 4 ani, 3 școli qene- 
rale si un liceu modern. în a- 
nul trecut s-au dat în folo
sința două complexe comerciale, 
un complex de deservire a co
operativei meșteșugărești și au 
fost renovate alte unităli co
merciale. Pentru locuitorii ora
șului au fost construite aproa
pe 5 000 de apartamente și trei 
cămine pentru nefamiliști, iar 
in anul 1970 urmează ca numă
rul apartamentelor să crească 
cu peste 400. De asemenea. în 
curînd se va (la în folosință 
un cămin modern cu 300 de lo
curi. plu^ o cantină corespun
zătoare pentru salariatii nefa
miliști ai E. M. Paroșeni.

Pe linia dezvoltării economi
co și social-culturale, anul 1970 
pune în fata organelor și or
ganizațiilor de partid, organelor 
noastre de stat, organizațiilor 
de masă, tuturor colectivelor 
sarcini deosebite. Va trebui să 
extragem o producție de 
1800 000 tone cărbune, să pro
ducem peste 2 miliarde kWh e- 
nergie electrică, să prelucrăm 
2 220 000 tone cărbune, să’ con
fecționăm 12 000 stilpi hidrau
lici și 8 000 armături metalice. 
Va trebui, de asemenea, să pre
gătim intrarea în producție a

continua, 
comună 
temelii, 

re indus-

de mare

și Paro- 
Paroseni.

fabricii de bricheta] cu 20- de 
zile mai devreme pentru a rea
liza in acest an 330 000 tone 
brichete. Avem sarcina să gră
bim darea in exploatare a pu
țului central la E.M. 
alte obiective.

Se află in alenlia 
mărirea capacității 
prin înființarea secțiilor de ma
ternitate și pediatrie, racorda
rea centralelor termice cu căr
bune la rețeaua de termofica- 
re. începerea amenajării sta
dionului, terminarea lucrărilor 
începute dc anul trecut la lo
curile de agrement pentru oa
menii muncii și altele.

Tinind seama de experiența 
acumulată, de lipsurile manifes
tate în anii treculi și cunos- 
cîndu-se bine sarcinile pentru 
anul 1970, organele și organiza
țiile noastre de partid, de stat 
și de masă precum și conduce
rile tehnico-administralive au 
luat măsuri multiple. Cu toate 
acestea mai există încă multe 
de făcut pentru ca activitatea 
economică și social-culturală să 
se ridice la nivelul exigentelor.

Bunăoară în prima lună a a- 
nului pe ansamblul orașului s-au 
înregistrat peste 2 300 absente 
și învoiri, ponderea lor fiind 
la E.M. Vulcan și Paroșeni. De 
asemenea, se manifestă in acest 
an lipsuri în aprovizionarea teh- 
nico-materialâ a brigăzilor de 
mineri, slaba organizare a lo
curilor de munca, sini multe 
absente nemotivate, învoiri și 
alte abateri de la disciplina 
muncii. Există deficiente în ac
tivitatea unităților de prestații 
și deservire a populației, în gos
podărirea orașului, in cultura
lizarea maselor.

Cunoaștem, aceste neajunsuri, 
cauzele lor și depunem străda
nii pentru a le remedia, pentru 
mobilizarea tuturor rezervelor 
materiale și umane de care dis
punem pentru a ridica activi
tatea noastră la nivelul cerin
țelor, pentru a determina dez
voltarea neîntreruptă a orașului 
nostru atit din punct de vede
re economic cît și din punct de 
vedere social-cultural.

Vulcan și

noastră $i 
spitalului
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CONFERINȚA
organizației municipale 

a sindicalelor
Azi, In ora 15, in snla Casei de cultură o sindicatelor 

din Petroșani, își începe lucrările conferința organizației 
municipale a sindicatelor. La conferință participă 353 do 
delegați aleși in adunările generale și conferințele sindi
catelor din Valea Jiului. Conferința are înscrise pe ordinea 
de zi darea de seamă cu privire la activitatea desfășurată 
de Consiliul municipal Petroșani al U.G.S.R., alegerea nou
lui organ și a delegaților la conferința județeană a sindi
catelor Hunedoara.

a

aflăm

De la
B. T. T

La comisia pentru turism 
a Comitetului municipal Pe
troșani al U.T.C. a sosit pro
gramul excursiilor ce vor fi 
organizate peste hotare în 
anul 1970 de către Biroul de 
turism pentru tineret. Ii in
formăm pe tinerii noștri citi
tori că, la întocmirea acestui 
program, s-a ținui cont de 
faptul că majoritatea celor 
care doresc să-și petreacă 
concediul de odihnă în ex
cursii peste hotare preferă 
lunile din sezonul estival. 
Ca atare, toate excursiile 
sînt programate în lunile iu
nie, iulie, august și septem
brie, pe perioade-de timp ca
re variază între două 
optsprezece zile.

Astfel de excursii sînt pro
gramate in Anglia, Austria, 
Belgia, 
marca.
Franța. R.D. Germană, Italia. 
Japonia, Norvegia, 
Polonia, 
U.R.S.S.,

Și

Cehoslovacia, Dane- 
Elveția, Finlanda,

Olanda, 
Suedia, Turcia, 

R. P. Ungară. In 
afara acestui program mai 
pot fi organizate excursii 
de la două pînă la patru zile, 
la cererea tinerilor, in R.P. 
Bulgaria și R.P. Ungaria

Amănunte privind data, 
prețul, durata și condițiile ce 
trebuie îndeplinite pentru a 
participa la excursii pot fi 
aflate la Comitetul municipal 
Petroșani al U.T.C.

Confort și frumusețe
în citadela oțelului

Dacă ar ii să le numero
tăm am putea spune că a- 
cest nou cartier de locuin/e 
al Hunedoarei — al cărui act 
de naștere a fost semnat la 
Începutul anului 1970 — este 
al șaselea. Numărul, in sine, 
nu spune prea multe. De 
aceea vom apela la o altă 
ciiră. De la Începutul cons
true! iei Hunedoarei socialiste, 
aici s-au construit și predat 
siderurgiștilor, minerilor, con
structorilor și celorlalfi oa
meni ai muncii aproape 12 000 
apartamente in cinci cartiere 
noi. Adăugind numeroasele

(spitale, școli, creșe, grădi
nile, cantine, cluburi, teatru, 
complexe comerciale și meș-

Coordonate 
hunedorene
teșugărești, ele.) vom avea 
măcar in mare, imaginea mo
dernă a Hunedoarei de as
tăzi, aliată in plină dezvolta
re.

locuinje, care va număra în 
final peste 2 000 de aparta
mente, a fost amplasat în 
apropierea noului stadion (de 
aici și numele ce i s-a dat), 
pe magistrala care duce spre 
ștrandul din Valea Seacă. 
Noul ansamblu de locuinfe 
se înscrie pe o linie arhitec
tonică modernă. El va fi cons
truit în întregime din pa
nouri mari prefabricate, folo
site pentru prima oară la ri-

In sectorul industriei ușoa- 
ro vor fi date in funcțiune 
anul acesta 101 obiective noi. 
Dintre acestea, 66 au fost în
cepute în anii anteriori, iar 
35 vor fi realizate în lunile 
următoare. Astfel, vor fi date 
in funcțiune fabrica do ață 
de la Odorheiul Secuiesc, în
treprinderea do lină integra
tă „Argeșana"-Pitcști, Filatu
ra de bumbac Slobozia, țe- 
sătoria de fire de bumbac 
și fibre chimice „Dunăreana"- 
Giurgiu. fabrica de tricotaje 
Miercurea Ciuc și cea dc ar
ticole dc porțelan din Alba 
Iulia. Totodată vor fi deschi
se șantierele de construcție 
die viitoarelor filaturi dc 
bumbac de la Odorheiul Se
cuiesc, Zalău și Cărei, fabri
cii de textile nețesute Bis
trița și întreprinderii de pie
se dc schimb și utilaje pen
tru industria bunurilor de 
larg consum din Rotoșani.

Pe baza unor noi contracte 
încheiate, întreprinderea de 
comerț exterior „Chimimport" 
va livra unor întreprinderi 
(lin Ungaria însemnate can
tități de bicarbonat de sodiu. 
Au fost, de asemenea, per
fectate alte tranzacții comer
ciale cu firme din Danemar
ca și Finlanda. Ele prevăd 
exportul a sute de tone de 
policlorură de vinii.

— AGERPRES —

Fruntașii
9

îsi mențin
9 9

La F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
a avut loc zilele trecute fes
tivitatea de acordare a titlu
lui de fruntaș In întrecerea 
socialistă unui număr de 303 
salariat). Interesant de reți
nui că ei au fost fruntași și 
în anul trecut. Dintre aceștia, 
288 sini muncitori din sec
țiile preparare chimică, suliu- 
ră de carbon, finisaj textil și 
(filele, ceilalți făcînd parte 
din personalul tehnico-admi- 
nislr.ativ. lată numele cîlorva 
dintre fruntașii ce-și păstrea
ză titlul: Petru Tașcău, Ion 
Condoiu, Dumitru Roșoiu, Ana 
Taborschi, Maria Ciurlea, 
Gheoighe Mesaroș, Nicolae 
Mureșan, Viorel Pienaru, loan 
Boșincă, Rodica Talolici.

P. GHEORGHIU 
N. MARCEL

Șarje umoristice**
Teatrul de stat de

Casei de cultură din
„ȘARJE UMORISTICE- . ... _____________ _____ _
viziunea română. Un ansamblu artistic numeros și de pres
tigiu in țară va apare pe scenă în momente vesele, soliști 
de muzică ușoară, balet etc. Conducerea muzicală aparține 
lui Iosif Klitzer iar regia artistică lui Ion Costea.

Spectacolul va avea loc miine la orele 19.

estradă din Deva prezintă in sala 
Petroșani spectacolul de varietăți 
realizat în colaborare cu radiotele-

Tehnicianul Alexandru An
gliei, de la serviciul utilaje 
al Centralei cărbunelui, era 
ocupat cu niște facturi în 
care erau trecute utilajele 
sosite in aceste zile. Și ele 
sini multe. De la „UNIO" 
Satu Mare au sosit 10 trans
portoare TR 2, de la „Inde
pendenta" Sibiu 270 ciocane 
de abataj iar de la Uzina Dr. 
Petru Groza, 500 vagoneti de 
mină.

Gli. BOZU, corespondent

Echipament
sportiv

EXPUNERE
In sprijinul întăririi activității organizațiilor de partid 

din școlile generale, profesionale și licee, comisia de pro
pagandă, învățămînt, știință și cultură de pc lingă Comite
tul municipal de partid a inițiat pentru luna februarie 
a.c. expunerea în organizațiile de bază din unitățile dc 
învățămînt a conferinței „Rolul organizațiilor de bază din 
școli, a comuniștilor, in ridicarea eficienței procesului in
struct iv-educativ, în stimularea și întreținerea unui climat 
de responsabilitate in rîndul cadrelor didactice".

Printre cercurile ce-și des
fășoară activitatea la Casa 
pionierilor din Petroșani se 
număra și acela al micilor 
alpiniști. Acum iarna, alpi-. 
niștii de la Casa pionierilor 
fac schi. Spre bucuria lor au 
primit, recent, 10 perechi de 
schiuri cu bete și legături, 
hanorace, treninguri și bo
canci. J

Serbările școlare-concurs bat la ușă.
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ADUNĂRI GENERALE ALE SALARIAȚILOR
Colectivul E. D. M. N. 

asigură:

Noile mine
se vor deschide

în termenul stabilit
__________________________________________________________________________________

In anul 1969 activitate* Ex
ploatării deschideri de mine noi 
Pelro$ani a marcat doua etape 
distincte. In primele două tri
mestre ah anului, realizările 
obținute au fost slabe, fapt ce 
s-a repercutat eu influențe ne
gative asupra rezultatelor anua
le. Astfel după (ntn s-a a- 
r.'ital și in darea d< seamă pre
zentata în cadrul adunării ge
nerale de către ing. Petru 
Munteanu, directorul C.D.M.N. 
deși in trimestrele 111 si JV sar 
cinile de plan pe E.D.M.N. au 
fost îndepliniți’ in proporție de
102.6 l.i sulă, respectiv 100,4 la 
sulă la lucrările miniere Și de 
construcții de suprafață, lotuși, 
datorită minusurilor de produc
ție din primul semestru, bilan
țul la sfîrșitul anului I960 pe 
ansamblu arăta nercalizâri de
17.6 la sută, ceea ce se trin
duce fizic printr-un minus de 
peste 710 ml de galerie și pu
țuri.

E drept că au existat și cauze 
obiective care au condus la o 
astfel de rămînere In urmă Nu
mai din cauza nepredării la 
timp de către T.C.M.M. a ins
talațiilor de săpare a puțurilor 
de la Livozeni principal, Live- 
zoni est și Bărbăteni — auxi
liar s-a înregistrai un minus 
do 360 ml de put săpat, beto
nat și amenajat.

Ceea ce s-a desprins la adu
narea generală a salariaților 

H D.M N., ca orizont distinct, din 
miezul dezbaterilor sarcinilor de 
plan, a fost un puternic spirit 
const rncliv, efervescent, mani
festai In <oțele înalte ile ;iu,i 
responsabilități majore de npm- 
i ă, pentru oxe< u’.nr.'j obiecti
velor prevăzute in anul 1970.

Aiătind in mod de-, ais lip
surile rare le-an ax ul in a< fi
xitatea anului trecut, vorbitorii 
si-au manifestat hotărirca de a 
lupta continuu peittru ca "le 
să nu se mai repete. Lipsurile 
au fost identificate în ; insufU 
denia aprovizionare șt dotare 
a brigăzilor în unele perioade 
de timp, calitatea și responsa
bilitatea necorospunzătoare ma
nifestată in întreținerea și ie- 
pararea utilajelor ; num irul ma
re de absente nomotivate și m 
livate (5 522 absen|e/l969): vi
tezele de avansare la unele lu
crări sub limita medie; con
dițiile de lucru greoaie ; aprovi
zionarea deficitară, lipsa unor 
materiale, utilaje și aparate 
(lămpi electropneumalk e, calo 
Îmi, furtunuri, agrafe, holen
dere. pipe, mănuși do protecție 
pentru belonisti, mașini de în
dreptai armaturile, pietre do. po
lizor, șină de cale ferată, tra
verse, garnituri pentru grfrifer 
re. polizor).

Cei care le-au relevai — .din
tre care amintim pe ing. Petru 
Munfcanu, șefii de brigadă T)io- 
nisie Bartha. Nicolac Bar Iha, Mi

hai Tira, Gheorghe li/can, mais
trul Ion Moldovan, inginerul 
//ir f/ușe, l.ii .dușii Victor Rota
ru si Slrltan lo«il, mecanicul /• 
Aba di, au arătat posibilitățile 
ca prin eforturi comune, pi in 
sporirea responsabilității fior ă- 
'i ni Im lor interesat, aceste defi
ciențe pol să fie complet li
chidate tn activitatea din acest 
an. S-au făcut în același timp 
propuneri < onorat® pentru ca 
sistemul actual de lucru să fio 
radical îmbunătățit în diferitele 
Ini compartimente, in scopul 
creșterii eficienței muncii.

Ca probleme centrale ce s-au 
dezbătut în adunarea generală 
le-au . onstiluil șl lucrările de 
deschidere de la mina l.i\ c/eni 
ce .se vor termina in cursul a- 
cestul an cil ș/ intrarea in ex
ploatare, incepind din trimes- 
‘Irul II ac., a minei Bărbăteni.

Reforinrhrso In mina Biirbă- 
•leni, in darea de scamă se ară
ta : „Se ui termina săparea, be- 
lonarca șj amenajarea pulului 
auxiliar Bărbăteni. \ a trebui ter
minată străpungerea in pit/ a 
orizontului 700 si executarea 
circuitului.

Pentru realizarea sarcinilor 
se impune creșterea vitezelor 
de înaintare la lucrările minie
re, organizarea lucrului pe bază 
le ciclogramc, care să ducă la 
viteze mari de avansare, cil și 
respectarea măsurilor din planul 
lehnib...".

Conștienti de obiectivele im
portante pe caro Ic au de în
deplinii, minerii fruntași de la 
minele Livozeni și Bărbăteni 
s-au angajat în adunarea salo- 
riațiloi nu numai să îndeplineas
că sarcinile do plan ci să )r d<-- 
piișoasr a Totodată, brigăzile lui 
Dionlsie Bartha și Mihai Tira 
de 1.1 Livozeni, a lui Gheorghe 
l.ifcan și Nicolae Barlha de la 
Bărbăteni s-au chemat I.) între
cere intro ele și in același timp 
nu lansat chemări l.i întivcore 
cairo toate brigăzii" E.D.M.N 
de |a lucrările de săpare <i pu
țurilor, respectiv a galeriilor.

Luind cuvîntul in încheierea 
discuțiilor, Ing. Ion Kdrmnczhy, 
inginer șef al Centralei 
cărbunelui ti relevat câ fn- 
tr-adovăr, incepind din trimes
trul II al anului Ire. ut I.D.M.N. 
a iăcul -o cotitură înspre bine.

Concluzionind problemele dez
bătute, tov.GavrlIă David, pre
ședintele consiliului municipal 
ol sindicalelor, a apreciat ca 
pozitiv, constructiv, modul in 
care s-au privii sarcinile pe 
caro le au do îndeplinit în anul 
1970 salariații E.D.M.N. „Aș 
vrea să subliniez. arăta Iov 
Gavrilfi David — necesitatea de 
a trage concluzii la toate ni
velele din cele ce s-au desprins 
din discuțiile purtate".

Referindu-ge la cîleva proble
me esențiale în activitatea mi
nerilor - cum ar fi folosirea 

mai eficientă a mecanismelor; 
utilizarea maximă a fondului 
de timp; îmbunătățirea aprovi
zionării și gospodărirea mai ju- 
difioasă a materialelor in sco
pul sporirii vitezelor de avan
sare rțt si îmbunătățirea cali
tății lucrărilor- do Investiții exe
cutate vorbitorul a precizat 
rolul holurilor care revlye orga
nizațiilor de partid, sindical si 
I.T.C., conducerii exploatării 
In îndeplinirea cu succes a tu
turor indicatorilor de plan și a 
punerii în funcțiune la termen 
a capacităților do producție pro
gramate.

Prin modul concis, viu și des
chis in care au dezbătut. în 
cadrul unei răspunderi pe de
plin conștiente, importantele 
sarcini caro |e levin, minorii, 
tehnicienii .și inginerii, din ca
drul E.D.M.N. și-au manifestat 
astfel hotărirca f<rmă~ plină do 
acea voința caracteristic mine
rească, nu numai do a ajunge 
la nivelul prevederilor a- 
nuale do plan ei și de a le 
depăși <u succes sj de a trans
pune în fapte hărnicia și 
priceperea lor. laolaltă cu 
mulțumirile adresate partidului 
și guvernului pentru continua 
grijă ce o poartă minerilor in 
asigurarea unor condiții de 
muncă șj de viață din ce în ce 
mai bune.

Ion MĂRGINEAN!?

DIN ANGAJAMENTELE 
PE 1970

0 Extragerea a 500 tone 
huilă peste plan ;
• Sporirea productivității 

muncii cu 1,5 la sută fată <le 
sarcina planificată ;

0 Realizarea unei economii 
la prețul de cost, privind lu
crările de investiții, de 200 000 
Ici față de prevederi ;
• Reducerea consumului spe

cific de lemn de mina cu 0,5 
mc/l milion Ici producție;

0 îmbunătățirea indicilor de 
folosire a mașinilor de încăr
cat cu 2 la sulă ;
• Creșterea cu 7 Ia sută a 

vitezelor de avansare la lucră
rile miniere orizontale din zo
na puțului de aeraj nr. 2 pen
tru asigurarea intrării în pro
ducție cu 2 luni mai devreme 
a minei Livozeni.

DIN SARCINILE DE PLAN 
PE 1970

• Extragerea a 50 de mii 
tone cărbune;
• Săparea a 1 175 metri li

niari de galerie la lucrările 
geologice ;
• Executarea unor lucruri 

de investiții in valoare de 32 
milioane lei, adică 3 670 mi.
• Va intra în exploatare in 

trimestru) II a.c. mina Bărbă
teni.

Să ținem pasul 

in ritmul 

dotării 
si al mecanizării!

Tot ceea ce a realizat bun 
colectivul Exploatării miniere 
Paroșeni în anul care a trecut 
(menționăm: depășirea randa
mentului cu 65 kg/post, redu- 
<erea consumului de lemn de 
mină și cherestea cu 2,78 res
pectiv. 1,20 mc pe unitatea de 
produs, sporirea vitezei medii 
de avansare la pregătiri cu 21,1 
ml/lună — brigada condusă de 
Constantin Peloiu a obținut un 
„salt* lunar de 160 ml —, ono
rarea atît a planului fizic și va
loric cît și a punerilor în 
funcțiune în cadrul activității 
de investiții), a fost eclipsat, 
aproape in exclusivitate, de ne- 
indeplinirea unui singur indi
cator ! Este vorba de calitatea 
produsului obținut. Procentul 
admis de cenușă a fost între
cut cu 4,2 puncte fapt care a 
determinat situarea producției 
nete cu mult sub nivelul pla
nificat (90,8 la sulă). Partea cea 
nrai neplăcută este că, în mod 
normal, efectul negativ s-a ex
tins și asupra bilanțului econo- 
mico-financiar, oglinda reală a 
eficienței muncii de zi cu zi. 
„Drojdia" procentelor de cenu
șă din cărbunele livrat a făcut 
să „dospească" producția mar
fă nerealizată (prin scăderea 
prețului decontării) către un 
„vîrf" alarmant: peste 3 mi
lioane lei. Acest aspect cu to
tul necorespunzățor 1$j care I 
s-a adăugat și o depășire a pre
țului de cost planificat cu mai 
mult de 1,5 milioane lei, a con

dus la neîncadrarea in planul 
de beneficii cu 4 635 000 lei șl 
afectarea cu un „lest" de 80,80 
lei a cheltuielilor planificate pe 
1 000 lei producție marfă.

Asupra celorlalte deficiente 
din activitatea de pînă acum a 
colectivului de muncă al minei 
Paroșcnj nu vom mai insista 
aici. Acest lucru s-a făcut cu 
discernămînt și înalt spirit de 
răspundere de către reprezen
tanții salariaților. întruniți recenl 
în adunarea generală de dez
batere a sarcinilor de plan pe 
anul 1970.

Minerii și cadrele tehnice au 
scos la iveală lipsurile . care 
mai persistă în activitatea de 
producție, și-au manifestat cu 
hotărîre dorința de a-și îmbu
nătăți munca, de a acorda o a- 
tenjie precumpănitoare alegerii 
corecte a șistului in abataje, 
pușcării selective la unele lu
crări de pregătire, care să spo
rească produsului extras cali
tatea, utilizării la nivelul exi
gențelor, a timpului de lucru, 
atît în ce privește prezența la 
serviciu, cît și a orelor efectiv 
prestale (ridicarea acestei pro
bleme, sublinierea necesității 
soluționării ei urgente își are 
un rost bine precizat : dacă cei 
23 de oameni care au absentat 
zilnic de la serviciu, motivai 
sau nemotival, în cursul acului 
precedent și-ar fi semnat tPțe-J 
zența, planul producției "de^ 
cărbune brut s-ar fi realizat!).

într-un climat străbătut de un

rodnic schimb de păreri, s-au 
făcut propuneri prețioase lega
le de modalitățile de perfecțio
nare, în viitor, a activității e- 
conomice, s-au lansat chemări 
însuflețite, stimulative la între- 

. cere între brigăzi. Minerii Ni
colae Croitorii, Gheorghe Piș- 
leac, Constantin Peloiu, Ghcor- 
qhe Lebădă, Aron Peter, Adal
bert Sușu, loan Demeter, Mihai 
Șablovschi, artificierul Ștefan 
Maxim, maistrul Dumitru Mihai, 
inginerii Aurelian Grosu, Aurel 
Teodorescu, Constantin Vîlcca- 
nu, Vasilc Goanță, Dorin Che
ta, și-au exprimat convingerea 

; că prin depunerea unui interes 
mai susținui, a unor strădanii 
mai convingătoare în acest ul
tim an al cincinalului, sarcinile 
și angajamentele luate vor fi 
respectate întocmai.

Extrem de utilă a fost inter
venția tovarășului ing. Dumitru 
Popeanăș, director tehnic; al 
C.C.P. După ce a arătat unele 
aspecte pozitive ale muncii co
lectivului minier al Paroșenilor, 
care s-a dovedit în atîtea rîn- 
duri harnic, capabil, dornic de 
a face treabă, a evidențiat și 
unele puncte vulnerabile ale 
activității acestuia. Mai întîi, a 
remarcat faptul că se face sim
țită ascendenta ritmului de do
tare și mecanizare asupra con
dițiilor concrete asigurate de 

^cdnducerea minei in privința 
pregătirii celor destinați să fo
losească mașinile și utilajele.

Se impune, în acest sens, creș
terea unor cadre corespunzătoa
re, a unor oameni care să cu
noască bine „unealta", să aibă 
grijă de ea, s-o întrețină cu 
afecțiune, am spune, pentru a 
putea sluji cil mai mult. Reco
mandarea este valabilă și în 
ceea ce privește elementele de 
susținere metalică, care nu se 
cade să fie trîntite ca niște bu
căți de lemn de prisos... Vite
zele de avansare realizate nu 
satisfac, nu se situează la nive
lul dotării. Compartimentul teh
nologic va trebui să găsească 
într-un viitor cît mai apropiat, 
soluțiile de organizare adecva
te în scopul sporirii acestora, 
al creșterii productivității. A- 
batajele înzestrate cu utilaje de 
tăiere și echipament modern 
de susținere este necesar să-și 
dubleze rezultatele față de 
fronturile nedotate. Toate a- 
cestea, completate cu o disci
plină mai fermă, pot și trebuie 
să contribuie la perfecționarea 
muncii viitoare.

Entuziasmul unanim cu care 
s-a răspuns la chemarea la în
trecere socialistă lansată de 
minorii Aninoasei pentru înde
plinirea cu cinste a sarcinilor 
și angajamentelor pe anul cu
rent, ne face să credem că nu 
peste mult timp, tînărul colectiv 
al minei Paroșeni va urca noi 
trepte spre piscul maturizării 
depline.

Traian MULLER
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RĂSPUNSUL
colectivului E. M. Paroșeni Ia chemarea 

la întrecere lansată de minerii din Aninoasa
Ca reprezentanți ai salariaților E M. Paroșeni, întruniți 

in adunarea generală de dezbatere a sarcinilor de plan pe 
1970, analizind în raport cu sarcinile de plan și angajamen
tele luate de colectivul nostru, posibilitățile de care dis
punem, primim cu deosebită satisfacție chemarea Ia între
cere lansată de colectivul minei Aninoasa, la care răspun
dem prin următoarele obiective :

0 Extragerea a 1 000 tone cărbune brut peste sarcina 
planificată ;

• Depășirea productivității muncii cu 160 lci/salariat/ 
an ;

0 Depășirea producției marfă cu 200 000 lei;
• Realizarea de economii la prețul de cost in valoa

re de 200 000 Ici ;
• Reducerea consumului specific la lemn de mină cu 

0,2 mc/l 000 tone ;
• îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor de 

încărcat cu 3 la sută fală de anul 1969 ;
• Depășirea planului cu 15 000 tone Ia producția ex

trasă din abataje cu susținere metalică ;
• Punerea în funcție a circuitului la planul nr 15 

și a fluxului aferent de benzi transportoare cu o lună îna
inte de termen ;

• Reducerea procentului de umiditate Ia cărbunele 
brut livrat cu 0,2 puncte.

Sub îndrumarea permanentă a organelor și organizați
ilor de partid, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
E. M. Paroșeni își propun să perfecționeze continuu forme
le de organizare și conducere a producției, valorificînd cît 
mai mult rezervele care există, în scopul creșterii eficienței 
întregii activități, pentru îndeplinirea cu cinste a prevederi
lor planului de stat pe anul 1970,

Rezerve multiple 

pentru valorificarea 

superioară 

a masei lemnoase

Adunarea salariaților de la 
Unitatea de exploatare a lem
nului Petroșani a prilejuit un 
examen exigent și matur asu
pra activității colectivului sub 
prisma înaltelor îndatoriri ce-i 
revin in 1970 pe linia valori
ficării superioare a masei lem
noase, a sporirii eficienței acti
vității economice.

In anul 1969 unitatea a reu
șit să încheie un bilanț rodnic. 
Principalii indicatori economici 
— producția globală, producția 
marfă vîndută și încasată, pro
ductivitatea muncii au fost de
pășiți Pe linia valorificării supe
rioare a masei lemnoase s-au ob
ținut de asemenea rezultate bu
ne, concretizate în indicele de 
utilizare a masei lemnoase de 
66.4 la sută față de 61 la sulă, 
cît a fost în 1968. Valoarea 
materialului lemnos dat în 
producție a fost de 222 lei, cu 
21 lei mai mare decît în anul 
precedent. Aceasta denotă că 
strădaniile colectivului pentru 
perfecționarea exploatării pădu
rilor (prin extinderea în toate 
parchetele a metodei de ex
ploatare prin trunchiuri lungi), 
pentru valorificarea în întregi
me și la timp a pădurilor, îm
bunătățirea calității lemnului, 
și ridicarea gradului de meca
nizare a muncii au dat roade 
cuvenite. Realizările reflectă, 
în același timp, măsurile între
prinse pentru dotarea mai bună

a procesului de exploatare și, 
în general, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
viață a muncitorilor forestieri.

Concomitent cu obținerea a- 
cestor realizări, colectivul a acu
mulat și o experiență valoroa
să care, de acum, se cere fruc
tificată pe deplin pentru pune
rea în valoare a tuturor rezer
velor interne din unitate spre 
a înscrie activitatea economică 
pe coordonatele exigențelor 
sporite ale noului an. Față de 
realizările din anul 1969, ma-i 
joritatca indicatorilor valorici: 
și cantitativi prevăzuțj pe 1970 
prezintă o dinamică in crește
re. Producția globală crește cu 
9.4 la sută iar producția marfă 
fabricată cu 5,9 la sută. Cr'estf 
sarcinile și la planul sortimen
tal. Un indicator, soarta căruia 
a fost cel mai larg dezbătută 
în adunare este productivitatea 
muncii — care prezintă o cțeș- 
tere de 6,4 la sută ceea ce 
înseamnă că sporul de produc
ție globală pe 1970 va fi de
terminat intr-o proporție de 
85,5 la sulă, de productivitatea 
muncii. Care sînt factorii me
niți să garanteze atingerea; a- 
cestpi productivități sporite' — 
indicator cu implicații multiple 
asupra întregii activități eco
nomice a unității ? Iată tema 
care a ocupat o bună parte 
din problematica dezbaterilor.

Dacă ținem seama că în

anul 1969 indicatorii de mecani
zare au înregistrat rezultate sla
be și deci compensarea forței 
de muncă nu s-a făcut la ni
velul planificat, că au existat 
neajunsuri in realizarea ritmică 
a planului din cauza lipsei 
mijloacelor de transport, că am 
avut lipsuri în privința orga
nizării muncii, in folosirea tim
pului de lucru, multe absențe 
nomotivate — putem recunoaște 
că avem și rezerve suficiente 
pentru a spori productivitatea 
a arătat in adunare tov. NTCO- 
LAE MUNTEANU, șeful servi
ciului do planificare. Vorbito
rul s-a referit și la necesitatea 
întăririi rolului maiștrilor și 
șefilor dc parchete ccrînd ca 
fiecare să-și îndeplinească a- 
tribuțiile in coordonarea proce
sului de producție. Ceilalți vor
bitori tov. GHEORGHE IEN- 
CIU, șef de sector — Lonca, 
ION RADULESCU, șef de par
chet la sectorul Roșia, MIR
CEA MOȘOIU, șef de parchet 
Cimpu lui Neag, ION UDRICA, 
lăcătuș mecanic la sectorul 
Lupeni. au insistat asupra mă
surilor ce se cer întreprinse în 
vederea remedierii neajunsuri
lor în ce privește mecanizarea 
lucrărilor de exploatare și de 
transport. In general a fost 
reclamată insuficiența pieselor 
de schimb pentru utilajele din 
exploatare, a mașinilor pentru 
transportarea materialului lem

nos. S-au făcut referiri critice 
Ia modul do întreținere și folo
sire a utilajelor, la întirzierea 
lucrărilor de reparații, neajuns 
care reclamă o dotare mai bu
nă a atelierelor de reparații 
cu mașini-unelte.

In încheierea adunării gene
rale comitetului de direcție al 
U.E.L., întregului colectiv al 
unității i s-au făcut recoman
dări multiple dc către tovară
șul IOSIF COTOȚ, membru a) 
Biroului Comitetului municipal 
de partid și CORNEL FULGA. 
director general al C.E.I.L. Deva. 
Realizarea unor indicatori c- 
conomico-financiari superiori, 
respectarea obligațiilor contrac
tuale, îndeplinirea în termen 
și în condiții calitative optime 
a planului de export cer mo
bilizarea tuturor forțelor Ob
iectivului pentru valorificarea 
la un înalt nivel a rezervelor 
interne. Folosirea din plin a 
utilajelor, organizarea superi
oară a producției. întărirea dis
ciplinei și înfăptuirea celor
lalte obiective prevăzute în 
planul M.T.O. — elaborat de 
adunare — vor asigura ca în 
1970 colectivul forestierilor din 
Valea Jiului să obțină rezulta
te superioare față de cele din 
anul trecut și să îndeplinească 
integra] angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă.

Ion DUBEK
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RĂSPUNSUL
colectivului Unității de exploatare a lemnului 
Petroșani la chemarea la întrecere lansată de 

Unitatea de exploatare și industrializare 
a lemnului Orăștie

Reprezentanții salariaților U.E.L. Petroșani întruniți azi 
8 februarie 1970 în adunarea generală de dezbatere a sar
cinilor de plan pe anul 1970 analizind posibilitățile de care 
dispunem față de sarcinile de plan, primim cu entuziasm 
chemarea la întrecere și răspundem cu următoarele obiec
tive ce ni le propunem a le realiza in cursul anului 1970.

1. Vom depăși planul anual la următorii indicatori:
• producția marfă fabricată cu 200 mii iei
9 celuloză de fag cu 300 mc
• mangal de bocșe cu 50 tone
© cherestea de rășinoase cu 200 mc
• celuloză fag cu 200 mc
0) lemn de foc cu 200 tone
• lemn construcții rurale fag cu 200 mc
0 vinzări fondul picții cu 50 mii Iei

2. Aceste produse se vor obține prin :
— reducerea consumului specific de bușteni gater fag 

cu 5 cmc bușteni/mc de cherestea ;
— reducerea consumului de bușteni de rășinoase cu 

10 cmc mc cherestea ;
Toate produsele de pădure. în volum total de 500 mc, 

urmează să se realizeze pe seama reducerii pierderilor de 
exploatare cu 0,3 la sută.

Preocupări multiple pentru îmbună
tățirea distribuirii energiei electrice

Milităm pentru o deservire promptă
„De modul in care își desfă

șoară activitatea colectivul Sec
ției de distribuire a energiei 
electrice depind, in ultimă in
stanță, rezultaiele tuturor în
treprinderilor economice din 
Valea Jiului. O cit de scurtă 
întrerupere în procesul de ali
mentare cu energie electrică 
dereglează activitatea minelor. 
» șantierelor de construcții 
sau a ailor unități, și, de fie
care dată, reluarea lucrului se 
face în schimbul unui dublu 
preț. Acest preț este plătit o 
dată de unitatea economică a- 
fectată de întreruperea in ali
mentare și. a doua oară. de 
SD.E£ al<- cărei realizări 
sin! diminuate cu fiecare inci
dent sau avarie. Secretul redu
cerii acestui preț este conti
nuitatea. Vdică alimentarea con
tinuă a benficiarilor cu ener
gie electrică, reducerea la ma
ximum jMJsibil a întreruperilor, 
preocuparea permanentă a 
întregului colectiv dc a execu
ta lucrări de calitate corespun
zătoare". Aceste cuvinte rosti
te de inginerul șef a] Întreprin
derii dc rețele electrice Deva, 
Ion Haleganu, la recenta adu
nare a salariaților S.D.E.E. Pe
troșani, sînt o sinteză a discu
țiilor purtate, o concluzie de 

la care colectivul secției tre
buie să pornească în activitatea 
de viitor.

Anul 1969 a fost încheiat la 
S.DJs.E. cu rezultate economico- 
financiarc mai bune decit cele 
obținute în anii precedenți, fără 
a se îndeplini insă un deziderat 
major : reducerea avariilor și 
întreruperilor in alimentarea 
beneficiarilor cu energie elec
trică. efectuarea promptă a in
tervențiilor, reparațiilor. După 
cura a reieșit din cuvîntul 
participanților la dezbateri, e- 
xistă încă numeroase pirghii 
ce trebuie acționate pentru 
îmbunătățirea continuă a acti
vității. Propunerile făcute de 
salariațj privind calificarea 
cadrelor, corelarea planului dc 
aprovizionare cu cel de repa
rații, analiza incidentelor și 
avariilor pentru a găsi căile 
dc prevenire, reflectă doar 
citeva din numeroasele preocu
pări. ce frămîntă colectivul 
•S'-cțici de distribuire a ener
gici electrice.

— Avariile și accidentele pol 
fi prevenite in mare parte, dacă 
ne vom preocupa mai mult de 
cunoașterea cauzelor care le 
produc, a arătat în cuvîntul 
său inginerul Bela Huszar. La 
Centrele de distribuire a ener

gici electrice trebuie să se facă 
mai mult în această direcție. In 
registrele de evidență a avarii
lor, dar mai ales a deranjamen
telor, este necesar să se înscrie 
natura cauzelor care le produc. 
Numai astfel vom putea asigu
ra reducerea volumului de lu
crări neplanificate, datorate re
țelelor necorespunzâtoare.

— Dotarea insuficientă a e- 
chipelor, cu scule, a arătat 
maistrul Petru Dirzu, determină 
creșterea neadmisă a timpului 
în care se execută unele lu
crări de reparații.

La acest neajuns s-au referit 
in cuvîntul lor și alți vorbitori, 
intre care Francisc Lockheiner, 
Aurel Costina.ș, Iosif Hodan, 
seoțînd in evidență necesitatea 
imperioasă dc a se asigura do
tarea corespunzătoare cu scule 
dc lucru, a fiecărei echipe, a 
fi'-cărui muncitor.

Exprimîndu-și hotărirca dc a 
se preocupa mai mult pentru eli
minarea lipsurilor care persistă 
in procesul dc distribuire a e- 
nergiei electrice, colectivul 
S.D.E.E. s-a angajat să depună 
toate eforturile pentru preve
nirea și înlăturarea avariilor, 
pentru deservirea corespunză
toare a tuturor beneficiarilor.

Ion MUSTAȚA

Reprezentanții salariaților 
C.L.F. Petroșani s-au întilnit, 
în sala mică a Casei dc cultură 
din localitate, spre a face un 
scurt bilanț al modului in'care 
au asigurat in anul trecut apro
vizionarea populației Văii Jiu
lui cu legume și fructe, dar 
mai ales spre a discuta ceea 
ce trebuie făcut pentru îmbună
tățirea activității de viitor. La 
adunare a participat tovarășul 
Gheorghe Furdui, secretar al 
Comitetului municipal de par
tid și tovarășul Teodor Berghi* 
anu, director al C.L.F. județean 
Deva.

Din informarea prezentată de 
tovarășul Emil Ahalașiii, direc
torul C.L.F. Petroșani, a reieșit 
că planul de desfacere a pro
duselor agro-aliinent.ire pe a- 
nul trecut n-a fost îndeplinit 
dc< ii in proporție dc 85,3:1 la 
sută. Evident că la acet. minus 
au concurat atît cauze obiective 
cit și subiective. Ne vom referi 
doar la cîteva din cele din 
urmă. In cursul anului 1969 au 
ajuns deseori în rețeaua de des

facere produse nesor'.ate, de 
slabă calitate, fără aspect cc- 
mercial. A existat tendința unei 
aprovizionări preferențiale a u- 
nităților centrale în dauna ce
lor periferice, iar comenzile 
n-au fost onorate cu prompti
tudine șj in mod integral. Fără 
a generaliza, in unitățile de 
desfacere n-a existat suficientă 
preocupare privind prezentarea 
și păstrarea mărfurilor.

Discuțiile purtate au scos 
de asemenea la iveală unele 
deficiențe iar vorbitorii au ve
nit cu propuneri concrete de 
îmbunătățire a activității. In 
rindUrile ce urmează redăm 
citcva spicuiri din discuții.

Ifrim Clos, secretarul organi
zației dc partid. Gestionarii și 
vinzătorii sint la dispoziția 
cumpărătorilor și nu invers, Ei 
au obligația profesională să de
servească prompt și conștiin
cios pe oamenii muncii. Pen
tru aceasta e însă nevoie de 
produse suficiente intr-o gamă 
bogată dc sortimente in toate 
unitățile și acest lucru este po

■ ■ ■ I r « Vși civilizata
sibil printr-o aprovizionare fă
ră favoritisme. E necesar de 
asemenea ca serviciu] comerci
al să pună cu mai multă per
severență problema rentabiliză
rii. Rezultatele d uind de în
tregul colectiv de felul cum or
ganizația de partid Va Ști să-l 
mobilizeze la îndeplinirea e- 
xcmpiară a sarcinilor.

Atanasie Lăpădatu, muncilor. 
Sinlem cred singura unitate 
comercială din Valea Jiului 
care in loc tie beneficii avem 
pierderi. Cum le putem înlă
tura ? Păstrînd și manipulind 
cu grijă mărfurile, reducînd la 
maxim perisabilitâțilc.

Dumitru Sanda, șeful depozi
tului Lupeni. Obligația noastră 
profesională este de a asigura 
o aprovizionare abundentă și 
o deservire bună a oa; inilor 
muncii. Aceasta este lugată și 
de onorarea integrală și ope
rativă a comenzilor fiecărei 
unități de desfacere de care 
trebuie să ne ocupăm nm, cei 
din depozit, merceologii voia

jori și responsabilii de unități.
In vederea îmbunătățirii ac

tivității au fost preconizate 
o seamă de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice cu obiective și date 
precise din care enumerăm :

— se va asigura buna func
ționare a tuturor utilajelor e- 
xistente precum și dotarea de
pozitelor cu altele noi;

— in scopul accelelării vite
zei de circulație a mărfurilor 
se vor face redistribuiri pe uni
tăți de desfacere ținindu-se 
seama de cerințele cumpărăto
rilor .

— extinderea in continuare 
a sistemului de aprovizionare 
direct de la furnizori a piețe
lor și marilor unități de des
facere ;

— introducerea unor forme 
de desen ire avansate (organi
zarea programului pe două 
schimburi la magazinele nr. 16 
Petroșani, 17 Vulcan și 19 Lu
peni. Organizarea- in perioada 
1 octombrie — 30 noiembrie a 

aprovizionării la domiciliu a 
populației cu cartofi, varză, 
ceapă și rădăcinoase. Moderni
zarea și dotarea a cinci maga
zine, extinderea comerțului 
mobil etc.);

— în scopul îmbunătățirii de 
viitor a deservirii populației 
se vor recruta elevi pentru 
școala profesidnală comercială 
din Petroșani.

Luînd cunoștință de rezulta
tele anterioare și sarcinile de 
viilor, tovarășii Nicolae Mitra- 
che, Dumitru Păuna, Nicolae 
Lisăndroiu și ceilalți vorbitori 
și-au exprimat hotărirca de a 
munci cu simț de răspundere 
și pasiune profesională pentru 
aprovizionarea ritmică din 
abundență cu mărfuri dc cali
tate, intr-o bogată gamă de sor
timente a populației Văii Jiului, 
să practice o deservire promp
tă ,civilizată, demnă do comer
țul nostru socialist.

Dumitni CRIȘAN
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Steagul roșu

Con/ort
și 

frumusețe
+ Utn^ue din png. I

dtcarva blocurilor Iv.inedure- 
“C. Apailomcntele. compuse 
Jtn mai mutle camere și dr 
prndinfe, vm oieri tin qrod 
de contort ruiicat.

Rdihi municipiului lliiitv<k*a- 
to au avut grilă ca in noul 
earlier să prevadă și <-> yr’.r 
de aJfc construclii social cul
turale, astfel ca cetățenii care 
vor Incur aici sâ aibe In in- 
demina ud ce csic nece
sar. Penlru copii <c va ridica 
o $cr»oiâ cu 16 săli de closd. 
o crvșâ și o grădiniță In
tr-un loc central \a li am
plasat un marc complex co
mercial. cu magazine 'ie tex
tile, încălțăminte. confecții, 
iricniaic, cu unități de des- 
iacere a pr<xiuselnr alimen
tare. cu restaurant ele. De a- 
semenea se va conduri un 
< incmalogral cu 500 de lo
curi. în scopul acordării li
nei asistențe medicale cil mai 
diciente. nou! ansamblu de 
locuințe va beneficia și de 
un dispensar pentru două cir
cumscripții sanitare.

Cartierul „Stadionul nou" 
este. desigur, la începutul ge
nezei sale. Const rurlorii hu- 
nedoreni sini hnlâriți so-l 
inalfc intr-un ritm rapid. A- 
vinla/i in marea întrecere din 
acest an inițiată de organi
zațiile dc partid, ci s-au an
gaja! ca la începutul trimes
trului trei sâ predea locata
rilor primele apartamente.

în Hunedoara exist â insa 
și alic șantiere social-cultu- 
rnle. a căror activitate prodi
gioasă va /ace ca orașul si- 
derurgiștilor sâ numere la 
siîrșilul anului 1970, in plus 
lată de anul trecut, aproape 
1 300 de apartamente, un ho
tei turistic modern cu 200 de 
tocuri, un complex comercial 
Si cu unităli ale cooperației 
meșteșugărești în mic roi pio
nul TV și. partial, o seră llo- 
ricolâ care va avea In lina! 
o suprafafâ de aproape- 7 
hectare.

Va fi un bilanf demn de 
renumele celor ce-au înălțat 
Hunedoara nouă, un plus de 
confort și frumușele la mo
derna citadelă a o felului ro
mânesc.

Inspirație la moment
Ronald Reagan, fost actor la Hollywood, acum guvern..- 

lor in California, povestește că, odată, un cunoscut scriitor 
a fost invitat să vadă un film in avanpremieră. După v...- 
narr. scriitorul a vrut sfi-1 felicite pe regizor dar parcă a 
căzut din nori cînd acesta i-a spus efi filmul est' făcut 
chiar după un roman al său, pentru care iși și ridicase 
drepturile de autor. „Dar este cu totul alt subiect !“ a excla
mat scriitorul. „Erau necesare totuși citeva modificări", i-a 
răspuns îngrijorat producătorul. „Nn face nimic — a con
chis conciliant scriitorul — filmul dumneavoastră mi-a su
gerat un alt subiect dc roman !“

CONVERSAȚIE
Dimineață, devreme. Frigul 

a pătruns și in atelierul de coa
fură, unde «apte fete cucuiele 
țin in brațe o sobă rece. Două 
dinlre ele comentează laconic 
ritmul dc aseară, una se ta
pează cu mișcări dc meduză, 
iar restul n-au ochi să„ le vadă 
și stau cu ochii închiși.

în atelier intră o femeie. 
Una dintre lucrătoare sare ca 
mușcată de un «arpe... din ma
terial plastic și intre două căs
caturi întreabă :

— Ce doriți ?
— Un coafat
— Cum doriți ?
— Coc.
— împletit «au ncimpletit ?
— împletit.
— împletit nu știu să fac.
— Atunci neîmpletit.
— .Agrafe aveți ?
— N-am, dar mă duc să cum

păr. dacă e cazul.
— l)a lămiie aveți ?

PE dIGUDIURI
— N am, «Iar nici nu vreau 

cu lâmiic.
— îmi parc rău «Iar eu fără 

lămiic nu pot să fac.
— Bine, atunci mă duc să 

iau și o lămiie.
După citeva minute :
— Poftim lămiia !
— Da. însă știți, nu vă pot 

coafa...
— ( iun adică, nici cu agrafe, 

nici cu lămiic ?
— îmi pare rău dar aveți 

părul prea scurt in față...
— Și atunci cu cum rămin
— Dumneavoastră rămîncți 

a«3 cum sinteți. iar lămiia mi-o 
dați mie.

Traian POPA, Corespondent 
Lupeni

F. S. Orice asemănare cu 
personalul schimbului I din 
data de 10.1.1970 din cadrul 
unității de coafură nr. T3 din 
Piața Victoriei Petroșani este 
cu totul și cu totul intimplă- 
tor de... adevărat.

„Pe ușa din dos“
...Intr-o seară, in drum spre casă, profesorul univer

sitar Tamâs Zeyk, om de aproape 50 de ani, care duce o 
viață^ echilibrată alături dc soția sa Iren, este acostat dc o 
linără de 17 ani. Banala lor aventură se va transforma 
treptat într-o dragoste pasionată. Pervertită de mediul in 
care trăiește, tinăra Any vede in legătura ei cu profesorul 
Zeyk unica posibilitate de a se elibera de existenta ei 
imorală-

Dar mai mult decît a-I pune in temă pe viitorul spec
tator despre piesa ..Pe ușa din dos* — „A liătso ajto* — 
a cunoscutului scriitor maghiar contemporan Thurzo Găbor, 
nu ne este îngăduit. Să risipim mirajul suspcnsului !._

Prin bogatele-i valențe psihologice, avind in vedere 
complexitatea structurii personajelor, conflictul bine 
gradat condus de o mină măiastră, de inițial în ale condeiu
lui. piesa a cucerit sufragiul colectivului teatrului „Valea 
Jiului" care și-a înscris-o în repertoriu, pentru actuala 
stagiune.

Distribuția cuprinde interpret! familiari publicului nos-

CORESPONDENTE
Impofmolifi în 

incinta E. M, Pctrila exis-, 
un bufet T.A.P.L. unde’

In 
tâ 
noi, salariații minei și cei 
de la preparație facem dife
rite cumpărături. Conducerea 
minei a luat măsuri dc lăr
gire și amenajare a bufetu
lui. Sîrit deci create toate 
condițiile de desfacere și 
păstrare a produselor. Fiind 
vorba de un punct alimentar 
pentru salariați, aici ar tre
bui să se găsească 
grătare, cîrnăciori. 
mezeluri, brînzeturi, 
turi și diferite răcoritoare. 
Ar trebui, dar, în afară de 
cîrnăciori, niscaiva pește pră- 

și piine tare ea piatra nu

șnițele, 
mititei.
prăji-

mai prea găsește mare

I

aprovizionare
lucru. Apa . minerală, spre 
exemplu, lipsește cu desăvir- 
șire, iar drept răcoritoare 
avem doar nectar dc caise. 
Siropurile de lămiie și por
tocale lipsesc. Pepsi n-a fost 
de cînd există bufetul iar 
preparatele culinare ce se pot 
găti operativ și pe care 
le-am mai amintit întârzie 
sâ-și facă apariția. Salariații 
E. M. Pctrila și ai prepara- 
țici întreabă conducerea 
T.A.P.L. Petroșani cînd va 
acorda atenție aprovizionării 
bufetului lor ?

Eugen STRICBEKGEK 
E. M. Petrila

Cit e de mică, Mori.șoara are toane. Cind se topesc ză
pezile la munte ori plouă. î.și iese din matcă provocînd inun
dații. Gospodarii orașului Vulcan i-au venit însă de hac. 
In apropierea stației C.F.R. albia Morișoarei a devenit 
șantier. Un excavator puternic adîncește albia, iar pe 
margini apa a fost indiguită Bună ispravă, pentru care 
inițiatorii merită toată lauda .' Tractoarele ce transportă 
pietrișul excavat l-au depozitat pe marginea străzii ce duce 
spre mină. De aici pietrișul s-a împrăștiat atît pe șosea 
cît și pe trotuar. Acum puneți și dumneavoastră întrebarea: 
Pe unde să circule pietonii ? Soluția e să se curețe balastul 
de pe trotuare. Cine s-o facă ? Simplu. Acei care au fost 
inițiatorii depozitării lor pe trotuare.

Mai zilele trecute am in
trat în magazinul nr. 7 de 
desfacere a produselor lac
tate și de panificație din 
Petroșani. Știam că aici poți 
să iei ca gustare, un iaurt, 
smîntînă sau un pahar cu 
lapte. Stau la rînd și cer un 
iaurt și comuri. Primesc iaur
tul iar pentru cornurj sint 
invitat la celălalt raion. Stau 
bineînțeles și aici la rînd. 
Spre a consuma iaurtul am 
solicitat apoi o linguriță.

Cînd o fi
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Iacob IMLING

Vulcan I
O propunere

Surpriză. In 
gazinului nu 
obiecte 
m-am gindit să fac o propu
nere. Pentru acei ce iau o 
gustare, dacă nu pot fi ser
viți Ia masă, cel puțin să 
poată cumpăra tot ce au ne
voie fără a sta de două ori 
la rînd. Cil despre lingurițe... 
ele

inventarul ma- 
există asemenea 

Așa stind situația

sînt absolut necesare.

Romulus JIANU
U. U. M. Petroșani

mai bine ?
Care o fi cauza nu știm. V.. \_________ ___ _ L„

la Cimpu lui Ncag, se schimbă cam des factorii poștali. Pe 
lingă aceasta ziarele nu sini difuzate la abonați duminica 
deși ar trebui sâ fie. In plus, factorul are zi liberă marțea. 
Așa stind situația noi citim ziarele de duminică și marți 
abia miercuri. Stăm și ne gîndim. N-ar fi oare mai ' 
ca

Un lucru însă e cort La noi,

factorul nostru poștal să-și ia liber lunea?
Petru MOJOATCA

Cimpu lui Neag 
N. ÎL Deoarece unele ziare centrale apar si 

luni c greu să stabilești in care zi să aibă liber 
poștal. Credem că esențialul este ca factorul să-și 
mod conștiincios datoria in zilele cind lucrează, 
«urări că în acest sens se vor lua măsuri.

de

lămurit
Locuiesc în orașul Vulcan. 

Vrind să-mj cumpăr in rate 
un aparat de radio .Zefir" 
m-am dus la magazinul de 
specialitate din localitate să 
primesc uncie lămuriri. 
Le-am primit de la tovarășul 
Gheorghe Stilpeanu, respon
sabilul unității. Bazat pe răs
punsul său favorabil am pr< - 
gătit actele necesare, am 
scos și carnet de abonat la 
radio de la oficiul P.T.T. 
Vulcan. Numai radioul nu

bine

ziuaîn
f actorul 
facă in 

Avem asi-

buștean
l-am putut scoate 
zin deoarece lot 
Gheorghe Stilpeanu, a venit 
cu... lămurirea cum că are 
instrucțiuni să nu vindă in 
rate obiecte la asemenea va
loare mică. Chiar dacă aceas
ta este realitatea nu puteam 
fi lămurit dc la bun început 
fără a mai fi pus pe dru
muri ?

din maga- 
tovarășul

Grigore V1LCEANU 
Vulcan
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cJliMui p re mir rit
tril, care prin profesionismul lor angajat și-au cîștigat dc 
mult popularitatea : Elisabeta Helba, Paulina Codreanu. 
Dumitru Drăcea, Vaier Donca, Mircea Pinișoară, Alexandru 
Codreanu, Constantin Dumitra, Jean Tomescu, Claudia Po
pescu, Lucia Lucan și alții Alături dc aceștia va evolua 
și un nou membru al colectivului artistic: actorul Florin 
Predună.

Dornici să servească cit mai bine partiturile rolurilor, ac
torii — intr-o atmosferă de emulație creatoare, caracteris
tică repetițiilor — se apropie din ce în ce de identitatea 
personajelor.

Dar să-r dăm spectatorului ce-i al lui, adică posibilita
tea de a discerne singur resorturile comportării eroilor, de 
a-i însoți pe drumul ce-1 urmează — ghidați de regizor 
(Marcel Șoma) — pe itinerariul trasat de autor.

Zenobia 1LIEȘ
referent literar la Teatrul de stat

„Valea Jiului’*

Da. Sîntem cuminți. Și 
mîncăm singuri. Și pe urmă 
ne jucăm. A.șa că, mămicile 
și tăticii noștri n-au de ce 
să-și facă griji. Noi, aici, la 
cre.șa din Aeroport o ducem 
de minune...

Purtători ai însemnelor 
vredniciei

adunarea salariaților ți- 
reccnt la sectorul tran- 
— rambleu al minei Pe- 
au fost înmînate insig- 
,.Fruntaș în întrecerea 

socialistă pe anul 1969“. Un 
număr de 92 lucrători din 
transportul subteran și ram- 
bleatori au devenit purtători 
ai însemnelor vredniciei.

Intre cei harnici, cărora le-a

I s
s 

fost prinsă pe piept steluța s 
de fruntaș in întrecerea so- 
cialistă se numără loan Vincze, Ș 
semnal ist la puțul centru, Ș 
Cornel Sava, șef de schimb în Ș 
brigada dc întreținere 
țurilor. Costache Luca, 
brigăzii dc întreținere 
ferate subterane, Pavel

centru, Ș
§ 

a P«- 
șeful Ș 

a căii
I Lean- § 

că, Ferdinand Kovacs și alții. Ș

Regionala
C. F. R.

Deva 
recroicazâ 
candidați 

pcnini 
școala 

gr. IM.

(acari, frinari, manevranți, numai 
bărbați), cu durata de 13 săptâmîni.

CONDIȚII DE ADMiTERE:
J — 7—8 clase erementare (se pot primi și eu 4 clase);
i — %frsta 18—40 de ani;

— stagiul militar satisfăcut.

LA ÎNSCRIERE. CANDIDAȚ11 VOR PREZENTA 
URMĂTOARELE ACTE

— certificat de studii în orgfnal
— certificat de naștere și una copie (nelcgalrzată)
— copie după livretul militar
— adeverință de sănătate eliberată de circa nv-drcală 

la care este in evidență.
Examenele vor avea loc ia data de 22 februarie 1970 la 

stația Petroșani. înscrierile se pot face incepind cu data de 
9 februarie pină la 22 februarie 1970, la stațiile C.F.R. Alba 
lulia, Teiuș, Blaj, Simeria, Hunedoara, D.-va și Petroșani.

In timpul școlarizării elevii vor beneficia de drepturile 
prevăzute la H.C.M. 2 105 din 6 tfecembrie 1969.

Absolvenții vor beneficia de uniformă gratuită, haine 
de protecție, permise de călătorie pentru ei și membrii fa
miliilor lor.

Informații suplimentare se pot primi de la șefii de 
stații C.F.R. și de la regionala C.F.R. Deva, telefon 126:10 
inter 152.

„SPECTACOL" 
LA 

„NUFĂRUL"
Duminicii dup«i-ami«rz<i cofe

tăria „Nuf3rtil" din Petroșani 
cunoaște o animație cu lotul 
și cu l«’tul deosebită de cele
lalte zile ale săptăminii. Dacă 
i-ar veni cuiva năstrușnica idee 
de a socoti cili consumatori 
sînt pe metru pătrat, rezulta
tul ar părea miraculos. In jurul 
unei mese se află cite 4—5 și 
chior 6 tineri. Nemaiavînd loc 
la- mese, stau în picioare, oș- 
toptind cine știe ce, împiede- 
cînd și personalul de deservi
re și pe Ceilalți cumpărători. 
Vacarmul este unic în felul său. 
Insă la un moment dot, ca prin 
farmec el se topește : două 
vînzăloare se ceartă. Și nu ori
cum, ci cu strigăte presărate 
cu crudități de limbaj. Acest 
spectacol Insolit osie savurat 
cu delicii de numeroșii consu
matori ai unei calele „mici" care 
nu se clintesc ore-n șir de la 
mesele încrustate copios cu 
inepuizabilă fantezie „artistic- 
onomastică".

Priveliștea se repetă la fie
care sfîrșit de săptămînă. Pri
vind-o și avind în vedere virs- 
ta clîcnIilor de sîmbălă și du
minică ai cofetăriei „Nufărul" 
este cu neputință să evităm o 
întrebare: ce li se oferă aces
tor tineri la sfîrșit de săplă- 
mină ?

Dliercuri
11 februarie

SPORT
PERU-ROMÂNIA

1-1
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LIMA 10 (Agerpreș), — F»»- 
te .15 000 (te spectatori an ur
mărit la Linia meciul amical 
de fotbal dintre echipa sfa
tului Peru și reprezentativa 
României, care se pregătesc 
pentru turneul final al cam
pionatului mondial din Me
xic. Jocul s-a încheiat cu im 
unzuRat dc egalitate : 1 — 1
(0>—1). Scorul a fost deschis 
de fotbaliștii români in mi
nutul 27. prin aripa stingă 
Lucescu. cari» a șutat precis 
după ce l-a driblat pe 
( humpitaz. In continuare, 
fotbaliștii peruvicni au do
minat. dornici să obțină ega- 
larea. Echipa română s-a 
apărat dc multe ori supranu- 
meric, reușind să mențină 
rezultatul. Totuși, in minu
tul 55, în urma unei combi
nații Lcon—Cruzado—So ti II
acesta din urmă a centrat și

( itbillas a intrat în posesia 
balonului, aducînd «•galarea. 
Arbitrul peruvian Cesar Oros 
a condus iirmătoarclc for 
muții :

PERU : Sartor. Campos. 
Gonzales, Chumpitaz, Salinas, 
Castaneda (Sotil). Cruzado. 
Baylon (Zegarra). Leon, 
Cubillas, Gallardo.

ROMANIA ; Răducanu. Săt- 
măreanu (Litpescu), Hălniu- 
geanu. Dinu, Mocanii, Dumi
tru. NunvveiJIer, Neagu, Do- 
brin. Duniifrachc. Lunescu 
(DoinMe)l

Echipa României a plecat 
spre Brazilia. Fotbaliștii ro
mâni vor participa, cu înce
pere de la 14 februarie, la 
Rro de Janeiro la un turneu 
internațional, alături de for 
mațrile Flamengo, Vasco da 
Gama și rn rl open dienic Bue
nos Aires.

ULTIMELE ȘTIRI
La Berlin s-a disputat primul meci dintre echipele 

Ț.S.K.A. Moscovit și S.C. Dynamo, conlînd pentru sferturile 
dc finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei femi
nin. Voleibalistele sovietice au obținut victoria cu scorul 
de 3—0.

După disputarea a două runde in turneul internațio
nal dc șah dc la Budapesta conduc Keres (U.R.S.S.), Portisch, 
Szabo (ambii Ungaria) cu cite 2 puncte, urmați de Florin 
Gheorghiu (România), Barczay (Ungaria) _și- Tvkov (Iugosla
via) toți cu cite 1,5 puncte etc.

In prima rundă marele maestru român Florin Gheor
ghiu (cu piesele negre) l-a învins pe maghiarul Szabo, iar 
în runda a 2-a a remizat cu Barczay (Ungaria).

9 Antrenorul echipei de fotbal a Braziliei, Joao Sal- 
danha, a anunțat că pentru campionatul, mondial Va uti
liza următoarea formație : Ado, — Carlos Alberto, Scalia. 
Joel, Everald’o — Wilson Piazza, Gerson, — Jairzinho, Tos- 
tao, Pele, Edu. Saldanha a declarat că va lucra efectiv 
timp dc 2 luni cu această formație pentru sudarea compar
timentelor. „Sînt convins, a spus el, că tinerii jucători vor 
ști să se încadreze alături de veteranii echipei și că vor da 
randamentul scontat".

18,00 Deschiderea emisiunii. Ex-terra ’70 — emisiune con
curs pentru pionieri și școlari „Să ne facem un 
robot".

18.30 Soli ai artei populare. Ansamblul „Nicolae Bălcescu" 
din Craiova.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea in economic. „Acțiunea L“ — legumicul

tura.
19.30 Fantezie și ritm — omisiune de muzică ușoară.
19,50 Reportaj anchetă. De ce ați fost împotrivă? Emisiune 

despre inovații și inovatori.
20,15 Anunțuri — Publicitate.
20.20 Tele-cinemateca — Filmul artistic „Minciuna1* cu 

Bette Davis, Claude Rains și Paul Henried.
22,10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al televiziunii. Amfitrion : Tiberiu 

Utan. Literatura pentru copii și adolescenți gen 
minor ?

23,00 închiderea emisiunii.

Ieri, temperatura aerului la Petroșani a dscilat între zero 
gnade și plus 11 grade, iar la Paring între minus un grad' și' 
plus un- grad.

VREMEA

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE: Vremea con
tinuă să fie instabilă, cu. cerul mai mult acoperit. Se prevăd 
precipitații sub formă de plbaie.

r

Joi 12 februarie

PROGRAMUL I : 5,05--6,00
Muzica dimineții ; 6,05—9,30
Muzică și actualități ; 9,30
Odă limbii române -, 10,30 Me
lodii de dragoste de compo
zitori români; 11,05 Vedele 
de azi — Claude Nougaro; 
1-1,15 Din țările socialiste; 11..30 
Din veacul lui Stradivarius ; 
1J.45 Sfatul medicului;. 12,00 
Recitai de operă Elizeu- Simu- 
lescu ; 12,15 Melodii de Viorel 
Doboș; 12,25 Știința la zi; 
12,30 lnlîlnirc cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremiera co
tidiană; 13,22 Valsuri cele
bre ; f3;45 Muzica populară ;

k—_____________

14,00 Caleidoscop muzical; I4,5v 
Cintece oltenești interpretate 
de Teodora Drugan ; 15,00
Ateneu; 16,20 Jocuri popu
lare ; 16,30 Ce e nou în jude
lui nostru; 16,50 Prelucrări 
corale de Zaharia Popescu; 
17,05 Antena tineretului; 17,30 
Soliști de muzica populară;
18.10 Orizont științific; 18,30
O melodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta rădic.; 19,30 Săptămî- 
na unui meloman; 20,10 —
365 de cintece ; 20,25 Zece 
melodii preferate,- 21,20 For
mația mondial; 21,30 Moment 
poetic; 21,35 Solistul serii — 
Bob Dylan ; 22,20 Sport; 22,30 
Românie Interpretate de Maria 
Rozalia Gherghei și parbu 
Constanlinescu; 23,10 întâlni
re cu Constantin. Drăghici ■ 
0-03—5,00 Estrada nocturnă. .

PROGRAMUL 11 : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață;
8.10 Tot înainte; 8.25 Mari in-

A N
LA O drogherie :
— Vă rog, aș dori 

o loțiune penlru- creș
terea pârului.

— imediat, domnu
le. Dorifi un llacon 
mare sau unul nuC ?

— Unui mic, iiindcă 
nu-mi place sâ - pori 
pârul prea lung.

LA LIN dentist :
— Nu e nevoie, 

doamnă, su deschideți 
mult gura ■, e suficient 
a tir.

— Dat dumtieuvoas
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FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mina cu briliante 
(9—11 februarie); Republica : 
Rolls Royce-ul galben; I O 
NEA — Minerul: Omul ca
re valora miliarde (9—12 fe
bruarie); VULCAN : Tată 
de familie (9—11 februarie): 
LUPENI — Cultural : Bătălia 
pentru Roma (9—13 februa
rie); Muncitoresc: Pensiune 
pentru holtei. (10—11 fe
bruarie): URTCANI : Apele 
primăverii (11—12 februarie)

—
îorpreii; 9.00 Orchestra de 
muzică, populară „Dunărea" 
din Oltenița; 9,30 Lucrări co
rale contemporane; 10,30 Pie
se instrumentale ; 10,50 Muzi
că populară — cîntă Octavian 
Jgnea ,- 11,05 Pagini din ope
rete; 11,30 Melodii veșnic ti
nere; 12,1a Concert de prînz; 
13,15 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor,- 14,03 Album 
de muzică populară ; 14,55
Știința la zi 15.00 Muzica u 
șoară de Richard Oschanitzky 
și Einanuel Jonesru; 16,40 Cro
nica muzicală ,- 17,00 Vedet-
ale muzicii ușoare; 17,35 Die 
tionar de literatură universa
lă; 18,00 Varietăți muzicale, 
19,30 Arte frumoase ; 20,00
Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii,- 22.15 Mu 
zică- de jazz; 22,50 Pagini a- 
lese de muzică corală româ
nească 23-,05—1,00 Opera se
colului nostru. „Femeia fără 
umbră" de Richard SlTaușs.

tru a)i spus că trebuie 
să lucia/i cu cleștele.

— Cu cleștele, da. 
însă eu rămin afară.

INTRE doi istefi ;
O bat r ină, care în- 

ceai cu sa obțină gra
tuit un consult întrea
bă, cu o voce mieroa
să, un medic :

— Doctore, ce lacefi 
dv. etnd sînleji răcit ?

— Slrâuut I răspun
se, cil se poale de sec- 
medicul.

TRATAMENT :
— Pentru dv. domni

șoară, sini necesare in- 
jecl'ii subcutanate cu 
apă de mare.

— Doc/ore, dar eu 
nu șhu să inul.

— PATRONUL loca
lului către lemeia dc 
serviciu: Spune-mi Mă 
rieta cureți peștele îna
inte de-al găti ?

Mariella: Nicide
cum, domnule. Doar 
toată viața sa a stal m 
apă I

D-NA către noua sa 
cameristă :

— Sinlefi logodilâ. 
domnișoară ?

— Da, d' amuă I
— Qiicial-menle ?
— soldal-a-mei’-

te.

INTR-UN magazin 
de pârlituri și instru
mente muzicale:

— Vă rog, aveți pic 
se pentru pian ?

— Nu, domnule I Nu 
\ mdem decît piane 1n- 
Iregi
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
„Cartea albă" engleză și problema

aderării la Piața comună
LONDRA 10 (Agerpres), — 

«Guvernul britanic a dat marți 
publicității „Cartea albă1* cu 
privire la consecințele finan
ciare ale aderării în perspec
tivă a Angliei la Piața comu
nă. Potrivit documentului ofi
cial, prezentat dc primul mi
nistru. Harold Wilson, in Ca
mera Comunelor, eventuala in
trare a Marii Britanii in C.E.E. 
se va traduce prîntr-o creștere 
de 4—5 le sută a costului vieții. 
In conformitate cu prevederile 
comunitare privind importurile 
de produse agricole din torțe 
țâri. Marca Britanic, care im
portă mari cantități do pro
duse alimentare din Common
wealth. ar urma să plătească 
anual, sub formă dc taxe, a- 
proximativ 255 milioane lire 
sterline. In această situație, pre
țurile la produsele alimentare 
pe piața internă a Angliei ar 
putea crește între 18 și 28 la 
sută.

Pe de altă parte. „Cartea al-

------♦------

„COSMOS-323"
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

La 10 februarie, în U.R.S.S. a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămintului. „Cosmos-323", 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic, potrivit pro
gramului anunțat, transmite a- 
genția TASS.

„PREȚURI ECHITABILE"
CARACAS 10 (Agerpres). — Președintele Ve

nezuela, Rafael Caldera, s-a pronunțat pentru 
rcanalizarea acordului comercial cu Statele U- 
nite ale Americii și pentru mărirea livrărilor 
de petTol pe piața nord-americană cu condi
ția stabilirii unor „prețuri echitabile". Această 
poziție a fost exprimată ca urmare a intenții
lor Washington-ului de a limita în continuare 
importul de petrol de pe piața venezueleană. 
După cum apreciază presa din Caracas, o ase
menea măsură ar da o puternică lovitură eco
nomiei țării, întrucit petrolul asigură 95 la sută

din exporturi și 75 la sută din veniturile Vc- 
nezuelei. Dacă Statele Unite vor reuși să-și 
impună condițiile, se subliniază în cercurile 
oficiale vcnezuelene, țara va pierde anual apro
ximativ 50 de milioane de dolari.

Totodată, Sindicatul lucrătorilor petroliști din 
Venezuela a adoptat un apel în care cere, in nu
mele celor 33 000 de membri ai săi, revizuirea 
imediată a acordului comercial cu S.U.A. In 
forma sa actuală, subliniază apelul, acest acord 
constituie un obstacol serios pe calea dezvol
tării economice independente a Venczuelei.

|
Secretarul consilierul

Pfistermeistcr. vrea să facă 
tinărului domnitor o plăcere. 
Se oferă să-i îndeplinească o 
dorință. „Vreau să-l cunosc 
pe Richard Wagner, răspunde 
el fără a sta pe gînduri. Văd 
in acest geniu un al doilea 
euu. Intilnirea cu muzica a-

băr consideră că este imposi
bil să fie stabilite beneficiile 
pe care Marca Britanic le-ar 
obține intrind in Piața comună, 
in afară dc faptul că industria

britanică ar putea fi stimulată 
dc concurența sporită pe care 
o oferă o uniune vamală la 
nivelul a șapte țări cu 800 mi
lioane locuitori.

Concursul școlilor de samba
Carnavalul din Rio este ocazia celui mai extraordinar 

concurs: acela al școlilor dc samba. Timp de 12 orc, dc 
duminica seara pină luni dimineața, școlile dc samba au 
dansat pe o distanță dc kilometri pe principalele străzi ale 
orașului. In aplauzele a peste 200 000 dc spectatori entu
ziaști, 50 000 de dansatori au prezentat programele lor in 
speranța că vor cuceri premiile oferite.

Ca in fiecare an, tradiționalul carnaval din Rio do 
Janeiro nu a fost lipsit de e.vcesc, care s-au soldat cu vic
time. In cursul primelor două zile ule carnavalului, 58 de 
persoane au decedat pe străzile supraaglomerate. In ace
lași timp, aproximații; 1 500 de persoane au fost arestate 
pentru beție sau dezordini pe căile publice. Din cauza lip
sei somnului și a căldurii toride, 4000 de persoane au fost 
internate in spitale, dar autoritățile consideră că aceastii 
cifru „nu este excepțional de mare".

VIDEO MAGNETOFON
Cunoscuta firmă japoneză „Sony" a lansat pe piață 

viâeomagnetofonul, un aparat care permite proiectarea pe 
ecranele televizoarelor a filmelor înregistrate pe banda 
magnetică in casete. Prețul noului aparat, care lucrează atit 
în alb-negru cit și in culori, este cu 50 la sută sub cel al 
videomagnetofoanelor existente in prezent.

Noul produs al firmei „Sony" poate fi completat cu un 
dispozitiv ce permite „conservarea" emisiunilor de televiziune 
dorite.
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dolul său, un teatru uriaș. 
Cinci milioane de gluzi. Mi
niștrii îi refuză banii. Ei iși 
dau seama că „afacerea Wag
ner" pune în pericol finan
țele statului și că singura 
soluție este despărțirea celor 
doi. Ei prezintă regelui dovezi 
că Wagner este un adulterin, 

curții cresc vertiginos, pe mă
sură ce se înalță noi castele. 
Finanțele statului sînt la pă- 
mînt.

într-una din încăperile reșe
dinței din Miinchen sînt în
truniți miniștrii. Sînt prezenți 
președintele Consiliului, von 
Lulz, și prințul Luitpold, un
chiul regelui. Guvernul vrea 
să-1 declare alienat mintal, 
să-l pună sub curatelă. Prin
țul Luitpold se opune. Mi
niștrii îi prezintă un certifi
cat semnat de patru medici de 
frunte, întocmit pe baza re
latărilor personalului de ser
viciu — căci nici un medic 
nu s-a putut apropia vreodată 
de Ludwig pentru a-1 exami
na. Luitpold este nevoit să ce
deze.

La 10 iunie 1886 începe ulti
mul act al tragediei. Spre 
miezul nopții, la castelul Neu
schwanstein sosesc cîtiva dem
nitari, psihiatri von Gudden și 
Muller și patru paznici din- 
tr-iin nsniciu de alienați min-

ParW demotral cere relragerea 
iniDElor amEritone din Vieta

WASHINGTON 10 (Ager
pres), — Comisia politică a 
Partidului democrat, reunită 
luni pentru a discuta „o largă 
arie do probleme ale politicii 
interne și externe", a adoptat 
o declarație in care cere gu
vernului S.U.A, să retragă tru
pele americane din Vietnam in
tr-un termen de 18 luni. Re
zoluția subliniază că încetarea 
cit mai grabnică a războiului 
din Vietnam răspunde interese
lor naționale ale Statelor Uni
te și necesității reglementării 
problemelor interne, apărute 
urmare a războiului. Comisia 
politică a Partidului democrat 
subliniază că sprijinul acordat 
regimului de la Saigon repre
zintă una din piedicile majore 
pe calea obținerii păcii în 
Vietnam. Autorii rezoluției ara
tă că retraqeroa trupelor ame
ricane din Vietnam nu trebuie 
să fie subordonată, cum a de
clarat președintele Nixon, pro-
greșului în negocierile do pace 
do la Paris, desfășurării lupte
lor și așa-numitei vietnamizări 
a conflictului, ci, dimpotrivă, 
trebuie să aibă prioritate în 
contextul politicii americane.

III

FORT LAMY 10 (Agerpres). 
— Președintele Ciadului, 
Francois Tombalbaye, a adre
sat un mesaj către națiune 
în care a făcut un bilanț 
al succeselor economice obți
nute în anii care au trecut 
de la proclamarea indepen
denței. Șeful stalului a men
ționat — între altele, că în 
ciuda unor greutăți obiective 
interne, in cursul anului tre
cut în Ciad au fost recoltate 
150 000 de tone de bumbac, 
unul din principalele artico
le de export ale țării. țn 
mesajul său șeful statului a 
denunțat in mod viguros' mo
nopolurile străine care, exer
cit ind presiuni asupra state
lor airicane, își însușesc o 
mare parte din rezultatele e- 
iorturilor maselor populare 
dintr-o serie de țări. Referin- 
du-se in această ordine de 
idei la exemplul pe care. il 
oferă Ciadul, președintele 
Tombalbaye a menționat cu 
in timp ce producția de bum
bac, carne și gumă arabică 
au crescut an de an, la lei 
ca și prețurile de vînzare 
pe plala externă, veniturile 
realizate dc țăranii ciadieni 
au rămas la același nivel, 
deoarece prețurile de achizi
ție fixate de companiile care 
au monopplizat exporturile a- 
ceslor produse nu au cunos-, 
cut aceeași evoluție. „Depen
dența economică, consecință 
ineluctabilă a deteriorării

Aulorll declarației au corut, 
de asemenea, președintelui Ni
xon să desemneze un nou șef al 
delegației americane la convor
birile do ia Paris, după demi
sia lui Henry Cabot Lodge.

Numeroși observatori politici 
situează această declarație In 
contextul actualei campanii c- 
leclorale in vederea alegerilor 
legislative din toamna acestui 
an. Se știe, de asemenea, că în 
Statele Unite a luat o amploa
re deosebită mișcarea antirăz
boinică, care a influențat și cer
curile guvernamentale șl legis
lative. Observatorii remarcă in 
legătură cu aceasta faptul că 
cu un an in urmă, cînd la con
ducerea țării se mai aflau încă 
democrații, aceștia nu aveau 
printre obiectivele lor politice 
încetarea războiului din Viet
nam și nici retragerea trupelor 
americane din această țară.

Pe scurt ■ Pe scurt
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LA ADDIS ABEBA s-au des
chis luni lucrările sesiunii Co
mitetului tehnic al Comisiei e- 
conomice O.NJJ. pentru Afri
ca (E.C.A.), care va examina 
măsurile ce trebuie luate in 
vederea sporirii eficienței E.C.A. 
Intr-un mesaj adresat partici- 
panților, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a subliniat 
că Națiunile Unite, intenționea
ză să furnizeze țărilor africane 
un număr mai mare dc echipe 
de consilieri în problemele dez
voltării. „Aceste echipe de ex- 
perți — sc arată în mesaj — 
vor ajuta guvernele airicane 
să-și întărească organismele lor 
de planificare economică și să 
înfăptuiască diferitele progra
me și proiecte în domeniul dez
voltării".

IN CADRUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESA, ținută la 

Washington, reprezentanții „Nou. 
Iui comitet de mobilizare pen
tru încetarea războiului din 
Vietnam" au anunțat că, incc- 
pînd din luna aceasta, noi ac
țiuni de amploare vor avea loc 
într-un mare număr de orașe 
ale S.U.A. „Programul acțiuni
lor dc primăvară" ale acestei 
organizații prevede campanii de 
mitinguri, demonstrații și ins
talarea de pichete.

©
„S1NTEM ANGAJAȚI in 

prezent într-un război civil în 
Laos și no-am situat alături de 
una din părți, așa cum am fă
cut și în Vietnam" — a decla
rat luni senatorul Albert Gore, 
membru al Comisiei senatoria
le pentru afacerile externe. El 
a adăugat că deși președintele 
Nixon s-a angajat să reducă 
amestecul S.U.A. peste hotare, 
„el a intensificat amestecul și

Ofensiva rasiștilor sudiști in scopul evitării aplicării 
complete a dispozițiilor Curții Supreme a S.U.A. cu privire 
la integrarea rasială in școli sc face simțită in forul legis
lativ suprem al Statelor Unite — Congresul. Senatorul A- 
braham Ribicoff, democrat din partea statului Connecticut, 
a acuzat luni statele din nord de „ipocrizie" în problema 
desegregării rasiale a învățămintului, susținînd că în timp 
ce acestea acuză statele din sud că practică segregarea ra
sială prin intermediul legislației, statele din nord o practică 
de facto, nerespectînd legislația prin care se proclamă in
tegrarea rasială.

DUPĂ ÎNCETAREA GREVE
LOR din bazinul carbonifer al 
Asturiei, noi mișcări sociale au 
loc în sectorul metalurgic din 
Spania. La marile întreprinderi 
siderurgice „Ensidesa" din A- 
vila, la greve au participat cir
ca 10 000 de muncitori. în urma 
unui acord intervenit cu patro
natul, lucrătorii și-au reluat luni 
activitatea. Mișcarea pare să 
se extindă însă în alte între
prinderi. La Saragosa, se află 
în grevă personalul a trei uzi
ne. Numai la întreprinderile 
„Barreiros" au început tratati
vele între direcție și reprezen
tanții sindicali, pentru înnoirea 
contractului colectiv.

LA AMSTERDAM Alr LUAT 
SFIRȘIT lucrările celui de-al 
23-lea Congres al Partidului 
Comunist din Olanda. Partici
pant au ascultat și dezbătut 
raportul Comitetului Central, 
precum și un raport financiar 
al Comisiei dc control. Con
gresul a adoptat o rezoluție ge
nerală, și principalele puncte 
ale programului cu care parti
dul comunist se va prezenta la 
viitoarele alegeri provinciale și 
pentru consiliile comunale.

Ciirfot» Snnromă n Tnrlioi a

INTR-O PEȘTERA DIN A- 
PROPIEREA Budapestei au fost 
descoperite osemintele unui om 
de tip neanderthalian, de felul 
celor care au trăit cu aproxi
mativ 50 000 de ani în urmă. 
Cercetările au arătat că acest 
exemplar uman avea o înălți
me dc circa 150—160 de cen
timetri. umbla gîrbovit și avea 
fruntea aplatizată. Creierul său 
era însă doar cu puțin mai 
mic decît al omului din zilele 
noastre.

PRINCIPALELE EXPLOA
TĂRI CARBONIFERE DIN 
R. P. CHINEZA au depășit 
planul de producție pe luna 
ianuarie. informează agenția 
China Nouă. Printre minele 
unde au fost obținute succese 
deosebite, sc numără cele din 
provincia Liaoning, care au 
livrat mai mult de 200'000 tone 
dc cărbune peste planul lunar 
și din Kailan, ale căror depă
șiri s-au concretizat în 100 000 
de tone dc cărbune și peste 
800 dc metri de noi galerii.

c
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CARBONIFERE" din Belgia — 
organism oublic însărcinat cu

FRANȚA : La Aeroportul 
din Orlv a fost ip i"iirat un 
nou trotuar rulant.

IN FOTO : Trotuarul ru
lant în funcțiune.

O ECHIPA DE SPECIALIȘTI 
americani subliniază intr-o co
municare apărută in revista 
Asociației medicale din S.U.A, 
că femeile care au consumat; 
cunoscutul halucinogen LSD ar 
putea da naștere unor copii cu 
malformații, chiar dacă folosi
rea acestui drog nu s-a făcut» 
in timpul gravidității. Consta
tările lor au fost făcute în 
urma unor studii pe diferite 
cazuri. Astfel, ei au avut oca
zia să constate nașterea unui 
copil cu malformații, caro a de
cedat apoi în citeva orc și a 
cărui, mamă consumase, înain
te de perioada gravidității ha
lucinogenul LSD.

Procesul împotriva lui 
Charles Manson, acuzat de 
incitare Ia asasinarea cunos
cutei actrițe de cinema Sha
ron Tate și a altor șase per
soane și de instigare la cri
mă, va începe la 30 martie, 
anunță agenția Associated 
Press. Leslie van Houten și 
Susan Denise Atkins, care au 
fost complicele Iui Manson Ia 
comiterea asasinatului do la 
vila Bel Air, vor fi judecate 
Ia aceeași dată.

Apărătorul Lindei Kasa- 
bian. dc asemenea, complice 
la crimă, a declarat că este 
posibil ca clienta sa să nu 
participe la procesul stabilit 
pentru data de 30 martie, 
întrucit așteaptă un copil și, 
după toate probabilitățile, 
nașterea se va produce exact 
în acea perioadă.

Alți doi acuzați de a$asi-_ 
natul de la vila Bel Air ur
mează să fie extrădați în sta
tul California. întrucit se ur
mărește ca cei șase asasini 
să fie judecați în cadrul ace
luiași proces.


