
” ■ " 1
-2 ^.'i-Dcva \
-----Proletari din toate țările, uniți-vă I

agui roșu
frgmi al CMUtetukii orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

I AM6AJAMEHTELE OBLIGĂ | ▼
Muncitorii, inginerii și tehnicie

nii unităților noastre economice 
au pășit in anul 1966 cu hotărirea 
de a înfăptui integral sarcinile ce 
revin economiei Văii Jiului în lu
mina Directivelor celui de-al IX-Iea 
Congres al P.C.R. Expresie a aces
tei hotărîri sînt și angajamentele 
de întrecere ce și le-a asumat fie- 
cace colectiv in vederea depășirii 
sarcinilor de plan pe 1966 — pri
mul an al cincinalului. Stabilite pe 
temelia Directivelor C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, precum și 
pe o analiză profundă a posibilită
ților existente, a propunerilor fă
cute de muncitori, ingineri și teh
nicieni, angajamentele îndreaptă e- 
forturiie colectivelor spre îndepli
nirea principalilor indicatori de 
plan: sporirea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității produc
ției, reducerea prețului de cost. 
După stabilirea angajamentelor, în 
exploatările, uzinele, șantierele, în 
toate întreprinderile Văii Jiului s-a 
declanșat o întrecere vie. înfăptui
rea obiectivelor de întrecere a de
venit o cauză a fiecărui muncitor, 

ă inginer și tehnician, o chestiune de 
'onoare pentru fiecare colectiv. Rod 
al muncii pline de elan, luna ia
nuarie a fost încheiată, în po
fida greutăților generate de intem
periile iernii, cu rezultate îmbucu
rătoare. Planul producției globale 
industriale pe Valea Jiului a fost 
realizat într-o proporție de 160,8 la 
sută, iar planul producției marfă 
în proporție de 100,4 la sută. S-au 
produs peste plan 1 740 tone căr
bune, 4 608 kWh energie electrică, 
1,9 tone de fire și fibre de mătase 
artificială, peste 800 m c de che
restea, 97 m c de bușteni rășinoa- 
se etc. De asemenea, și-a depășit 
planul de producție șantierul 
T.G.M.M. Și totuși, rezultatele nu 
sînt peste tot mulțumitoare. Unele 
unități ca Grupul de șantiere nr. 
2 nu și-a îndeplinit planul decît în
tr-o proporție de 64,7 la sută. De 
asemenea, la producția marfă nu 

«și-au îndeplinit planul I.O.I.L., I.F. 
Petroșani, iar din cadrul C.C.V.J. 
nu și-a îndeplinit planul pe luna 
ianuarie mina Lupeni care a înre
gistrat un minus de 2 269 tone căr
bune. Un alt neajuns este 

nerealizarea planului de către 
toate secțiile, sectoarele și bri
găzile. In cadrul C.C.V.J., bu
năoară, 13 sectoare productive 
au rămas sub plan iar din to
talul de 421 brigăzi de mineri 
existente, 152 au rămas sub 
plan. Rezultatele din ianuarie 
nu au răspuns exigențelor 
nici în privința ritmicității.

Astfel, în prima decadă, toate ex
ploatările au rămas sub plan, în- 
registrîndu-se un minus pe C.C.V.J. 
de 4 077 tone, iar în decada a Il-a 
au continuat să bată pasul pe loc

(Continuare in pag. 3-a)

ACTUALITATEA
9 Teatrul de stat din Turda 

a sosit în turneu prin Valea 
Jiului cu piesa în trei acte „Cu 
cine mă bat", de Aurel Storin 
Regia artistică a spectacolului 
este semnată de C. Leoveanu, 
iar scenografia de R, Gallin 
Primele spectacole cu aceasta 
piesă vor fi prezentate astăzi 
la ora 17 și la ora 20, în sala 
teatrului din Petroșani.

I' 9 Ieri a fost prezentat, in 
Bala teatrului din Petroșani de 

• iătre Teatrul de stat de estra- 
1 dă din Deva, spectacolul în 2 
■ acte și 34 tablouri „Visul re- 
J vistei" de Mihai Maximilian.

9 In seria acțiunilor de 
J popularizare a tehnicii moder

Pași înainte 
în activitatea sportivă

PE MARGINEA PLENAREI C. S. 0. PETROȘANI

Sala C.C.V.J. a găzduit săp- 
tămîna trecută plenara clubului 
sportiv orășenesc Petroșani, care 
a analizat activitatea Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. pe perioada 
unui an de zile. Din raportul 
prezentat de către tovarășul Slă
bii Aurel, secretarul C.S.O. Pe- 
troșani și din discuțiile parti- 
cipanților la plenară au reieșit 
o serie de lucruri bune care 
merită a fi subliniate.

Mobilizarea a fost 
mai bund

In atenția C.S.O. Petroșani a stat 
în permanență sarcina atragerii u- 
nui număr cit mai mare de tineri 
spre una sau mai multe ramuri 
sportive. Astfel, printr-o mobilizare 
mai temeinică, a tinerelor talente, 
s-au putut organiza mai multe ma
nifestări sportive care s-au bucurat 
de apreciere și interes. De aseme
nea, Spartachiadele de iarnă și 
de vară din anul 1965 s-au bucurai 
de multă popularitate, reunind la 
start peste 20 000 de tineri și ti
nere din Valea Jiului. In cadrul 
Spartachiadei de vară, pe lingă fap
tul că s-au mobilizat un mare nu
măr de sportivi amatori, s-au obți
nut și unele rezultate bune. La etapa 
regională a spartachiadei, de pildă, 
reprezentativele de volei și handbal 
ale Văii Jiului. au obținut locul 1, 
iar alte formații s-au clasat pe lo
curile II și III, dovedind că acti
vitatea sportivă de masă din Valea 
Jiului este în continuă creștere. La 
mobilizarea tineretului în diferite

ne în minerit, comisia ingine
rilor și tehnicienilor de pe lin
gă sindicatul minei Uricani a 
organizat, pentru astăzi, la ora 
17, conferința „Mecanizarea 
săpării și susținerii lucrărilor 
miniere înclinate și verticale". 
Conferința va fi expusă de to
varășul ing. Voichita loan în 
sala mare a clubului din. loca- 
‘itate.

9 Clubul muncitoresc din 
Petrila a programat, pentru 
mîine, în sala clubului, o sea
ră distractivă intitulată „Din 
melodie în melodie" care va 
fi susținută cu concursul co
rului și soliștilor vocali de 
muzică ușoară.
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Pe teren...
Factorul poștal Steles- 

cu loan, unul din cei 
mai conștiincioși lucră
tori ai oficiului P/fc.T.R. 
— Lupeni.

competiții sportive, precum și la 
obținerea unor rezultate valoroase 
și-au adus o bună contribuție aso
ciațiile sportive : Minerul Aninoasa, 
C.C.V.J., Jiul Petrila, Viitorul Vul
can, care au manifestat multă preo
cupare în popularizarea și organi
zarea diferitelor concursuri.

Asociațiile sportive: Parângul Le
nea, Școala profesională Lupeni, Mi
nerul Lupeni, Minerul Aninoasa, 
Elevul Petrila, Tineretul Lupeni, 
Preparatorul Lupeni, au organizat 
multe manifestări interesante. La 
cele 195 de duminici cultural-spor
tive organizate în Valea Jiului în 
1965 au participat peste 22 000 de 
tineri și tinere, iar la campionatul 
republican școlar au fost angrenați 
7 000 de elevi.

Sportivi fruntași
In anul 1965, reprezentanții Văii 

Jiului au cucerit trei titluri de 
campioni republicani și un record 
republican de viteză la navomodele 
prin maeștrii sportului : Ciortan 
I.eontin, Csaszar Friederich și bătigv 
Ioan, toți de la asociația sportivă 
Preparatorul Petrila,- echipa de fot-

(Contiunare in pag. 3-a)

Prin parbrizul mașinii, ,

Ședința Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

In ziua de 23 februarie a.c. a 
avut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezi
dată de tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Con
stanta Crăciun, Mihai Gere, Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consilului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin Dai- 
coviciu, Vasile Daju, Suzana Gî- 
dea, Athanase Joja, Ion Popescu- 
Puțuri, Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîl- 
c-a, membri ai Consiliului de Stat.

Consiliul a adoptat decrete și 
hotărîri privind diferite domenii ale 
activității de stat și obștești.

A fost ratificat Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Italiene

Verigi noi 
în lanțul»

succeselor
• Cînd se anunță pri

măvară
• înainte de termen

• Metri fizici peste 
plan

• Angajamentele prind 
viață

Semne de primăvară timpu
rie. Din pămîntul dezghețat se 
ivesc fire de iarbă verde-găl- 
buie. Printre dealurile Văii 
noastre se scurg pirîiașe tul
buri ișij spumoase.: izvorite din, 
zăpezile de pe culmi. Această 
schimbare de decot aduce oa
menilor bucurii. Sondorilor ie 
aduce și greutăți in muncă. Pe 
drtlfhurfle'' desfundate, tractoa
rele răzbesc greu spre sonde 
cu materialele necesare fora
jului. Iar sondele se află am
plasate la distante apreciabile 
pe dealuri, în locuri nu preo 
ușor accesibile. Și totuși, în 
ciuda acestor greutăți, sondo
rii secției de foraj „Valea Jiu
lui" a Întreprinderii de explo
rări miniere Hunedoara-Deva 
au reușit să obțină succese 
de seamă in întrecerea socia
listă. Multe dintre brigăzile 
sondelor nu numai că și-au în
deplinit angajamentele, ci chiar 
le-au depășit.

O recentă vizită la ci leva 
sonde de pe șantierele secției 
de foraj „Valea Jiului" a con
firmat pe deplin că harnicii 
sondori au trecut de la cuvint 
la fapte.

Către sonda 5 812, aflată pe 
dealul Păroasa, de la Cimpu 
lui Neag, ne-a întovărășit Po
pescu Dumitru, șeful șantieru

asupra colaborării* economice, in
dustriale și tehnice, precum și A- 
cordul privind coilaborarea econo
mică și tehnică între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Imperial al Iranului. .

Printre actele de stat emise fi
gurează decretul privind consti
tuirea și valorificarea fondului de 
stat de legume și fructe pentru 
consumul intern și pentru export; 
decretul pentru modificarea orga
nizării Ministerului Invățămîntului, 
prin care ia ființă o Direcție ge
nerală a activităților educative și 
a problemelor sociale studențești, 
precum și decretele privind modi
ficarea unor articole din legea de 
organizare judecătorească si din 
legea pentru înființarea și orga
nizarea Procuraturii Republicii So
cialiste România.

lui Uricani. Din relatările lui 
am aflat lucruri semnificative. 
In cimpul minier Hobiceni, pe 
dealul Sterminos, brigada de 
sondori condusă de maistrul 
Ștefănoiu Grigore a terminat în 
ziua de 4 februarie, cu o lună 
înainte de termen, forajele la 
sonda 5 755. Aceasta este doar 
o verigă din lanțul succeselor 
obținute de brigadă.

După o oră de drum, sus, pe 
coama unui deal cu fagi des
frunziți, ș-a ivit siluieta zveltă 
a turlei sondei 5 812. Puterni
ca instalație de tipul B-3 func
ționa din plin. Undeva la 950 
m în adine freza mușca la
com din rocă. Facem cunoș
tință cu oamenii din brigadă. 
Maistrul Merlaș Emanoil, un 
om intre două vîrste, ne pune 
la curent cu problemele son
dei. Aflăm de la el că în ul
timul timp in adine au fost 
intilnite gresii silicoase și con
glomerate, a efiror duritate dă 
de furcă frezei, iar aprovizio- .

. națea sondei se face cu grețf. - 
Tractorul nu răzbește pină sus, 
la sondă. Sondorii șefi Netedu 
Gheorghe, Păunescu Vasile și 
Linca Eugen au venit insă cu . 
o inițiativă. In fiecare schimb, 
după introducerea garniturii 
la puț, sondorii pleacă jos, la 
poalele dealului și transportă 
materialele strict necesare (mo
torină, ulei, transgel). Și fora
jul decurge normal. Mai mult 
chiar, planul de foraj la zi, la 
metri fizici este depășit cu 3 
la sută, iar angajamentul bri
găzii pe luna ianuarie a fost 
depășit cu 80 la sută.

...La Paroșeni facem cunoștin
ță cu brigada sondei 5 366, e- 
vidențiată în întrecerea socia
listă pe luna ianuarie. Cu a- 
jutorul instalației Ziff 1 200 A 
brigada obține și in februarie 
rezultate frumoase în muncă. 
Dinulescu Florea, șeful brigă
zii, ne informează că in februa-

V. STRĂUȚ

(Continuare în pag. 3-a),,
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ANCHETA NOASTA! 
pe ton» : TI ИРШ.

CETÂTEAHOLUI

CHELTUIELI INUTILE
BIV VALOAREA TIMP

■ Ur element ireversibil ■ Timpul
■

- valoare și formă a mișcării ■ N posibilități de a clștiga șl 
pierde timp

Timpul e un element care, s-ar părea, nu mai comportă 
nici o discuție. Timpul spune totul pentru ci e etern, piuă 
ciad omul ajunge să-1 supună. Dar timpul rezervat oamenilor 
e limitat Și atunci el devine valoare, o valoare demnă de 
atenție. Cheltuirea utilă a acestei valori nu impacientează 
pe nimeni, In schimb cheltuiala inutilă Impacientează, ener
vează, alarmează. Se cheltuiește inutil această valoare ? Unde, 
cînd și cum se cheltuiește ? Ancheta noastră răspunde în 
parte la aceste întrebări. Ghișeele publice, întreprinderile de 
prestații către populație, anticamerele, condițiile de audiențe, 
registrele de reclamații, toate au fost ținta anchetei. Discu
țiile cu diverși cetățeni și sesizările sosite la redacție ne-au 
test, în parte, călăuzele. Iată constatările...

Cine mi cunoaște 
întreabă sau citește... 
daefl are pe cine 
sau ce

A nu informa — iată prima 
portiță pe care se scurge fără 
rost timpul cetățeanului.

UNDE OH?
întrebarea aceasta e frecvent au

zită la policlinica din Petroșani. Un- 
de o fi cabinetul de stomatologie 
Zare piuă nu de mult funcționa 
Zici ? Te întrebi și nu găsești răs
puns. Nu găsești nici un anunț care 
Să informeze cetățeanul despre 
faptul că acest cabinet s-a mutat 
în cartierul Livezenl. Ce motive vor 
fi dictat mutarea unui cabinet așa 
de solicitat atît de departe de cen
trul orașului ?

CÎND O FII
Cînd o fi mai potrivit să merg 

la I.C.O. Petroșani să-m scot abo
nament de autobuz? La ora 10, 11, 
13 sau după-amiază 1 Așa se întrea
bă cetățeanul neinformat în fața 
ghișeului „Abonamente" de la I.G.O., 
unde nu există nici un program 
afișat. Plimbările la I.C.O. pe qare 
le face cetățeanul neinformat în
seamnă timp pierdut.

CÎND O VENI ?
Cînd o veni mașina cu butelii ? 
Așa se întrebau în ziua de 14 fe
bruarie cetățenii din Vulcan care 
așteptau sosirea mașinii. Și cum 
mașina nu mai venea, iar șfatul 
popular era aproape, cetățenii au 
Cerut sprijinul tovarășului Bete- 
finghe Vasile, președintele sfatului. 
O convorbire a președintelui cu 
„Competrolul" Petroșani a lămurit 
lucrurile : „Mașina nu va mai trece 
astăzi" (în 14 februarie — N.N.) s-a 
primit răspuns de la Competrol. In
formația furnizată de „Competrol" 
s-a dovedit însă lipsită de temei și 
răspundere, deoarece, peste cîteva 
pre, trei mașini cu butelii au po
posit fn Vulcan. Alt drum cu bute
lia, altă așteptare, Timp pierdut din 
cauza proastei informări.

CE-O TREBUI 1
Ce acțe or trebui ea să-ți faci 

mutația de pe o stradă pe alta, din- 
tr-un ora? în altul, să-ți schimbi 
buletinul sau să scoți un pașaport 1 
Cetățenii care au astfel de contac
te cu biroul de evidentă al popu
lației din cadrul Miliției orașului 
Petroșani trebuie să facă cel puțin 
două drumuri pînă aici: unul pentru 
a afla ce le trebuie și altul pentru 
a aduce ce le trebuie, deoarece 
la ghișeu nici un anunț nu-i infor
mează asupra acestui lucru.

Cum să ajungi 
cu mîna stîngă 
ia urechea dreaptă?

In fata «castel întrebări îl puse
seră tovarășii de la preparația Ьи- 
peni pe salariatul lor Guică Nicolae. 
L-ад intllnit pe Gulcfi, necăjit și 
dezorientat, la biblioteca orașului. 
Venice zi 1 se semneze fișa de 11- 
cbldare, deoarece a doua zi plece 

la armată. Anț continuat cu el dis
cuția pe care o începuse cu bi
bliotecara :

— și tot pu v-a semnat fișa ?
— Nu. Zice că trebuie să-mi sem

neze mai înțîi responsabilul cu bi
blioteca mobilă din întreprindere. Nu 
înțeleg de ce nu mi*a spus asta cel 
ce mi-a dat fișa de lichidare ?!

De pe nu li se spune oameni
lor lămurit unde anume tre
buie să meargă?

SCOATE BANII !
Ga să nu scoată pe degeaba niște 

bani din propriul buzunar pentru a 
plăti apa... pe cere o lua de la 
fîntîna naturală dip curte, cetă
țeanul Vasiu Aron din Lonea a 
pierdut mult timp pe la sectorul 
I.C.O. din localitate.

— Pusesem impus, spunea el, la 
plata apei de la rețeaua I.C.O. cînd 
locuința mea nici nu este racordată 
la rețea. Bănuiesc că impunerea se 
face cam aga: toți cetățenii care 
locuiesc pe raza unui oraș sau lo
calitate trebuie să plătească apa, 
indiferent dacă au sau nu au apă.

In loc ca salariatil sectorului 
I.C.O. Lonea să folosească timpul 
pentru înregistrarea corectă a con
sumatorilor, ei consumă timpul unor 
cetățeni ca Vasiu Aron. Vrînd 
nevrlnd, aceștia, dacă nu vor șă 
plătească pe gratis, trebuie să 
meargă la ghișeu să lămurească lu
crurile.

Щ| Mai multi cetățeni din blo
cul A din cartierul „97 de a- 

partamente" de la Petrila, au pier
dut și ei timp. Timp în care au 
tot bătut drumul la I.R.E.H. pentru 
refacerea unui defect la rețeaua 
electrică exterioară. Plnă la urmă, 
după afirmațiile cetățenilor în cau
ză, soluția s-a dovedit a fl simplă 
și... ingenioasă. A venit un electri
cian de la I.R.E.H. și le-a spus: 
vă fac lumina dacă plătiți fiecare 
cite 30 de lei. Ei au plătit, iar el 
le-a făcut lumina. La seurt timp, 
lumina iar s-a stins. A venit din 
nou electricianul și le-a făcut din 
nou lumina. A primit din nou cite 30 
de lei. Uițde au mers acești bani 
n-am mai putut afla. Cert este că 
oamenii au dat bani. Acești cetățeni 
puteau și trebuia să aibă lumină 
fără a cheltui atîta timp și «tlția 
bani. Păi nu t

Tot pe drum, 
pe drum...

Cea de a doua portiță pe 
caro se scurge fără roit timpul 
cetățeanului o constituie nu
meroasele drumuri pe care a- 
casta trebuie să le facă pentru 
a alia răspuns la solicitaroa 
lui.

„CUM ТВ-A PLANIFICAT ȘE
FUL".

Acesta este verdictul pe care 
l-a primit muncitorul FhtO Ștefan 
de la preparația Petrila atunci cînd 
a cerut amînarea concediului plnă 
la o dată dud i se va putea aai-

Anchetă realizată de 
IOAN CIOCLU fi 

DUMITRU GMBQNBA 

gwa un bilet «te tratament pentru 
reumatism. Omul suferă de reu
matism, tovarășii de la cadre 
Ц forțează să plece în conce
diu conform planificări! de la sec
tor, tar tovarășii de la sindicat fi 
oferă un bilet de tratament,., pen
tru stomac. Fină va pleca în con
cediu, omul va continua aă facă 
mereu drumul de ta cadre ta 
sector, de ta sector ta «Indicat 
și viceversa plnă l se va accen
tua reumatismul. In limba noaetră 
românească «sta se numește biro
crație curată.

PARA IRONIE,
De ceea ce pătimesc umil loca

tari din blocul A 52 de ta Vulcan 
am oftat din registrul de audiente 
al Sfatului popular din localitate. 
Am plecat pe urmele sesizării doc
torului JȘsgoși Pali, Ceea ce am 
aflat nu are nevoie să fie spus iro
nic ca să convingă pe oricine că 
e vorba de e nepăsare crasă a sec
torului Ю. Vulcan.

—• Sînt responsabilul blocului, 
spunea doctorul Bagoși, și, ca res
ponsabil șl cetățean, mă doare cînd 
văd cum se degradează un bun 
material datorită nepăsării unora. 
In vara anului trecut la cîteva a- 
partamente de la ultimul etaj al 
blocului a început să se infiltreze 
apa de pe terasă. Am sesizat per
sonal și în scris conducerii secto
rului I.L.L. Nu s-a întreprins nimic. 
A trebuit să merg a doua și a 
treia oară ca șă vină, în sfîrșit, ci
neva și șă facă o reparație... de 
mînțuială. De atunci, de cîte ori 
plouă afară plouă șl în aparta
mente. Toate drumurile pe care 
le-am făcut la I.L.L., atît eu cît și 
alfî cetățeni, au rămas fără rezul
tat. Răspunsul șefului de sector și 
deputat în sfatul popular Vulcan, 
Sicoșșn Sima, a fost același: „O să 
vă plouă și mai rău".

Răspunsul nu mai are nevoie de 
comentarii. Un lucru este clar 
însă; multe drumuri au mai făcui 
ta I.L.L. locatarii din blocul A 52, 
Mult timp au mai pierdut. Acum 
apartamentele de la ultimul etaj, 
(după ultimele ploi chiar și unele 
de la penultimul) arată... ca după 
ploaie.

Cazul acesta nu include numai 
valoarea timp, ci și valoarea bani; 
multi bani duși pe apa... de ploaie. 
Aspectul acesta al activității I.L.L. 
eșțe cel mai tipic din multele cu 
care ne-am intîlniț, fără voie, în 
curspl anchetei noastre.

„VINO MÎINE",
De trei ani de zile „vine mîine" 

la sectorul I.R.E.H. cetățeanul Csa- 
vlpvics Carol din Uricani după 
contorul pe care l-a dat la repara!.

-- Și cel puțin acum aveți con
tor ?

— Nu. Dar am să continui să 
bat drumul la I.R.B.H. plnă cînd 
vpr Înțelege și salartațli de acolo 
că e q chestiune contrară bunului 
șlmt să porți de atîța vreme un om 
p* drumuri.

₽e drumuri șînt purtați cetățenii 
din Urlcani și pentru a-»i achita 

taxele la ІЛ.Е.Н., deoarece nu se 
respectă programul de funcționare 
la ghișeu.

■I încă nu era iarnă cînd A, G-
* dl» Cimpa șl-a comandat, cu 

materialul său, o scurtă de piele 
ta unitatea de blănărie a Coopera
tivei Jiul din Petroșani. Si aproape 
că nu mai e iarnă și scurta tot nu-i 
gata- Pentru cite drumuri a făcut 
A- <8. de la Clmpa la Petroșani, 
pentru dt timp și cîti bani a chel
tuit, Cooperativa Jiul ar putea să-i 
mal facă o scurtă. Intre timp A. G. 
și-a cumpărat o altă haină de piele 
din magazin. Dar acum trage... 
scurta, căci responsabilul blănăriei 
tine eu orice preț să-i execute co
manda.

A afla răspuns sau nu
Un loc aparte în ancheta 

noastră l-au ocupat audiențele, 
modul în care cetățenii află 
răspuns la sesizările lor; ce 
fel de răspnns află în acele 
cîteva minute de convorbire 
CU membrii comitetelor execu
tive «Ie sfaturilor populare. 
Am întilnit multe aspecte. Vom 
reda alpi doar cîteva mai sein 
nificative.

AUDIENȚE ȘI- NIȘTE BORDURI. 
Pătrunsesem în clădirea Sfatului 

popular din Lupeni la o oră cam 
nepotrivită pentru audiente. Un 
singur „vice" avea audientă i cel 
сц gospodăria. Avea, dar nu tinea. 
Pe coridor am surprins aceasta 
discuție între doi cetățeni:

— Nici astăzi nu-i aici...
— Unde o fi, frate, că-1 caut de, 

două săplămîni ?
Intervenim în discuție,
— Dar pe cine ați căutat și în 

ce problemă ?
— Pe vicele de la gospodărie, 

tovarășul Daradic’/i Friederich. A- 
veam de rezolvat niște probleme 
de gospodărie în cartierul nostru, 
dar de unde să-l iei pe vice î

Am intrat la vicele cu comerțul.
— Am vrea să vorbim cu tova

rășul Daradic;/ Astăzi are audien
te. Așa scrie în programul de pe 
ușă.

— Are, dar e plecat împreună cu 
tovarășul președinte la Filiași, după 
niște borduri.

— Dar audiențele programate 
pentru astăzi ?

— Le-am rezolvat eu.
Despre ce fel de rezolvări au 

putut să primească cetățenii tie-a.n 
putut da seama cînd tovarășul Mo- 
ra'ru ne-a spus că e numit vice
președinte cu problemele de co
merț abia de două săptămîni. De 
ce a trebuit ea pentru niște bor
duri să plece și președintele și 
vicele cu gospodăria tocmai la Fi
liași nu mai făcea obiectul anche
tei noastre.

Iată însă ce am aflat de la un 
alt cetățean din Lupeni referitor 
la eficienta audientelor la sfat.

TIMPUL — acest element atît de necesar omului în toate împrejurările în care 
se află — trebuie prețuit. Dacă bați zilnic drumurile pentru a rezolva un lucru sau altul 
înseamnă că cheltuiești timp. Dacă aștepți mult și bine autobuzul în stația Organizare din 
cartierul Livezeni-Petroșani iar el trece pe lingă tine fără oprire; dacă stal ore în șir să 
obții bilete la un film, șl cind ai ajuns la casă primești răspunsul: „pentru azi nu mai 
«vem bilete"; dacă mergi de N ori să plătești curentul și încasatoarea te caută tot de 
atitea ori acasă; dacă centralista nu-țl răspunde la te leton decît după 20 de minute de ta 
apelul tău; dacă... Toate acestea înseamnă că tu, simplu cetățean, cheltuiești fără rost o 
«are parte din valoarea timp.

TIMPUL — această formă principală a mișcării — trebuie prețuit, In ireversi
bilitatea lui, timpul — ca valoare — Iasă în urma lui numeroase alte valori. Fie ele ma
teriale său spirituale. Și cite alte valori n-ar lăsa dacă fiecare oră, minut, secundă ar fl 
folosita judicios, rațional, de fiecare cetățean.

TIMPUL pe care cetățeanul ii pierde inutil în atitea și atitea împrejurări, ar 
pilită II folosit pentru rezolvarea altor și altor lucruri, strict necesare, utile.

Să prețuim cum se cuvine valoarea timp- Să nu facem cheltuieli inutilă Bin 
valoarea timp.

— Eu nu mai merg in audiență. 
Ar fi un timp pierdut degeaba. Ul- 
tati-vă și dve. la orașul acesta cum 
e gospodărit I Credeți că pe mine, 
pe noi, cetățenii, ne Iasă indife
renți acest lucru ? Nu. Indiferenți 
îi lașă pe aceia pe care noi i-am 
sesizat în audientele noastre des
pre diferitele aspecte ale înfățișă
rii orașului în care trăim. Gospo
darii noștri de la sfat ar putea lua 
exemplu de la gospodarii Vulcanu
lui. (P. NICOLAE, funcționar).

Am încercat să ne convingem 
despre temeiul lipsei de încredere 
a interlocutorului nostru în efi
cienta audientelor. N-a fost cu pu
tință, Registrele de audiențe erau 
puse șub cheie, bipsa de încredere 
a lui P. Nicolae în eficiența au
dientelor ne-au confirmat-o însă 
alți cetățeni care ne-au rugat să 
nu le menționăm numele. Și ne-a 
convins, mai ales, aspectul „gos
podăresc" al Lupeniului.

Așadar văzînd că în audiențele 
la Sfatul popular din Lupeni multi 
cetățeni își pierd numai timpul fără 
a afla o rezolvare favorabilă a 
cererilor lor, ei nu vor să mai piar
dă și alt timp.

Timpul și guana 
după vimațî

In toate orașele Văii Jiului se 
construiește. Multi cetățeni se mută 
cu încredere în noile locuințe. Dar 
abia s-au mutat și, pentru unii, în
cep necazurile. Ba din baia vecinu
lui de sus se scurge apa la el în 
baie prin plafon, ba i s-a înfundat 
chiuveta, ba nu-i arde lumina. 
Omul vine la I.L.L. să reclame. 
I.L.L., cînd e vorba de blocuri în 
cadrul anului de garanție, ii tri
mite automat la șantierul care a 
construit apartamentul. Aici încep 
comentariile Ba că asta aparține 
șantierului de instalații, ba că e de 
vină I.L.L., ba locatarul (acesta 
pentru că a ocupat un apartament 
pou ? — N.N.). Fiecare vine la fațef1 
locului să constate că Iui cutare și 
nu lui îi aparține vina defectului. 
Și cetățeanul păgubit pierde zile 
întregi, umblînd de la o instituție 
Ia alta. Reclamații de acest fel so
sesc la redacție multe. Și toate 
termină cu aceeași întrebare: 
cit timp va mai trebui să pierd pî
nă la înlăturarea defectului ?

In astfel de cazuri nu poți da 
Ușor de vinovațl căci toată lumea 
are hîrtii. Șantierele au hîrtii, I.L.L 
are hîrtii, maiștrii responsabilii au 
și ei hîrtii. Toți au hîrtii acoperi
toare. Numai cetățeanul, păcălit în 
așteptările lui, nu are decît o hîr- 
tie, aceea în care și-a spus păsul 
său și pentru care toată lumea s-a 
consultat, s-a criticat, s-a acuzat, 
dar nimeni nu i-a rezolvat-o. Sub 
acest aspect nici unul din șantierele 
de construcții sau instalații nu 
poate fi scutit de răspundere, căci 
numeroși cetățeni ș-ai; plîijs de a- 
ceastă stare de lucruri.



Angajamentele obliga Pași înainte în activitatea sporfivâ
(Urmare <to pag. l-a) 

nMe Lupeni «i Uricani. Ceea ce 
nemulțumește ți mai mult — nici 
ta luna februarie nu s-a ajuns la 
rezultate mai bune în privința rit
micității. Dimpotrivă, și la sfîrșitul 
decadei a doua a lunii, C.C.V.J. mai 
are un minus de 7 632 tone căr
bune.

Această situație impune ca în 
fiecare unitate să se ia măsuri efi
ciente pentru o mai bună orga
nizare a producției și a muncii.

Să șe aibă în vedere, mai a- 
les, dezideratul de a realiza 
planul din primul an al cinci
nalului ritmic și la toți indi
catorii — condiție hotărîtoare 
pentru îndeplinirea angajamen
telor de întrecere, In acest 

scop să se asigure o aprovizionare 
tehnico-materială optimă a fiecărui 
ІОС de muncă, să se continue ana
lizarea decadală a situației realiză
rii planului la toate nivelele, sta- 
biJindu-se cu acest prilej măsuri 

eficiente. In scopul îndeplinirii 
sarcinilor la indicatorul pro
ductivitatea muncii, la care nu 
am obținut rezmltate corespun-

îKiil Hl h law
(Urmate din pag. l-a)

rie pianul forajelor la zi este 
depășit cu 19 m fizici.

Freamătul de primăvară a 
pătruns parcă și în inimile son
dorilor. Dincolo de faptele re
latate prin niște cifre seci se 
află oamenii, modeștii dar en
tuziaștii sondori care dau do
vadă de conștiinciozitate In 

'muncă, biruind greutățile ine
rente unui anotimp capricios. 
De la un capăt la altul al Văii 
noastre, sondorii lși înfăptuiesc 
angajamentele asumate în în
trecerea socialistă din noul 
cihcinal.

NOTĂ; DISCUȚII ou TÎLC
— Bună ziua.
— Bună.
— Un litru de lapte, vă rog
— Bucuros, dar n-avem. încercați 

mîine.
— Eu vă rog două borcane cu 

iaurt.
— N-avem nici iaurt.
— Dacă n-aveți nici de una nici de

alta atunci dați-mi niște brinză și 
o tocană de legume.

— Lipsesc și acestea. Avem în 
Schimb pentru toate note de co
mandă cu duiumul.

Discuția de mai sus se repetă 
zilnic de zeci, ba chiar de sute de 
ori la chioșcul alimentar nr. 78 din 
incinta minei Aninoasa. Ele sînt 
purtate cind pe un ton mai amical, 
cînd mai țîfnos între vînzătoare 
șl mineri care vin aici să facă 
cumpărături. Șl fiindcă se poartă 
de multă vreme, discuțiile au un 
tîlc. Ar trebui să-l dezlege cei ce 
răspund de aprovizionarea cu lapte 
a chioșcului cu pricina (care o 
fac la 3-4 zile o dată), cei de la 
I.C.R.A. (cugetînd nițel la felul cum 
onorează comenzile), precum și 
merceologii de la O.C.L. Alimen
tara, în a căror sarcină cade apro
vizionarea acestei unități de desfa-

zătoare, să se ia măsuri ope
rative pentru a se încadra fie
care unitate In efectivul mediu 
scriptic planificat, pentru folo
sirea judicioasă a efectivelor 
și a utilajelor în dotare. O deo

sebită atenție să se acorde reali
zării sarcinilor la toate sectoarele, 
a obligațiilor contractuale și respec
tării indicatorilor de calitate.

In vederea îmbunătățirii cali
tății producției — unul din o- 
biectivele principale ale între
cerii socialiste, trebuie să-și in
tensifice activitatea toate orga
nizațiile de partid, sindicat și 
W.T.C.

In centrul atenției unităților e- 
conomlce să stea în continuare 

o problemă hotărîtoare pentru 
bunul mers al activității: în
tărirea disciplinei în producție. 

In luna ianuarie s-au înregistrat 
un număr ridicat de absențe nemo
tivate, învoiri etc. Este necesar, 
deci, să se desfășoare o activitate 
susținută atît de către cadrele de 
conducere, cît și de organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C. pentru 
combaterea absențelor, pentru im
primarea unei discipline severe în 
fiecare unitate și o răspundere 
sporită pentru respectarea N.T.S.

O contribuție substanțială la per
fecționarea organizării producției 
și a muncii, la valorificarea rezer
velor interne sînt chemate s-o a- 
ducă colectivele de specialiști. In 
cursul lunii ianuarie aceste colec
tive au studiat o serie de probleme 
de primă importanță ale activității 
economice. Urmează, de acum, ca, 
pe baza concluziilor desprinse din 
studiile făcute, să se treacă la mă
suri practice, să se urmărească e- 
ficiența măsurilor aplicate.

înfăptuirea cu cinste a angaja
mentelor asumate în întrecere obli
gă coleciivele fiecărei unități Ia o 
muncă perseverentă, în vederea 
valorificării rezervelor interne, per
fecționării organizării muncii, pen
tru ridicarea activității economice 
la nivelul exigențelor noului cin
cinal.

cere. Ar trebui, dar n-o fac în rup- 
ul capului. Dacă discuțiile-s cu 

tîlc, așișderea e și activitatea celor 
ce se ocupă de buna funcționare 
a unității alimentare cu pricina.

In concluzie, am dori să nu se 
mai audă de asemenea discuții. Să 
auzim de bine și de aprovizionare 
abundentă. S₽ aude ?

Fotografia înfățișează muncitorii din brigada condusă de Acatrinei 
Nicolae lucrînd la sortarea buștenii or pe rampa exploatării forestiere 
Jigereasa. Brigada își depășește lună de lună planul.

(Urmare din pag. l-a)

bal Jiul Petrila a ocupat primul loc 
la sfîrșitul turului campionatului 
categoriei B, seria а ІІ-а,- Știința 
Petroșani s-a clasat pe locul II în 
campionatul regional de fotbal (tot 
Ia sfîrșitul turului); echipa de lupte 
libere Preparatorul Petrila a ocupat 
locul 4 în campionatul republican 
de juniori (prin elevul Moț Flo
rian); Jiul Petrila — fete — s-a 
clasat pe locul III la faza de zonă 
a campionatului republican de bas
chet.

Multi sportivi din echipele Văii 
Jiului au fost selecționați în lotu
rile reprezentative ale țării, dato
rită conștiinciozității lor în pregă
tire. Așa sînt : Cibu Constantin 
(volei. Știința) — în selecționata de 
tineret; Săbău Vaier (rugbi, Ști
ința) — în lotul A, Hristovici Pe
tru (rugbi, Știința) — în selecțio
nata de bob care a participat ia 
campionatele europene din R. F. 
Germană și la cele mondiale din 
Italia (Cortina d'Ampezzo); Cosma 
Francisc (handbal. Știința) lotul 
Știința, care a ocupat primul loc 
la concursul desfășurat în R. F. 
Germană.

Rezultate bune au obținut șl alte 
echipe din Valea Jiului ca : C.F.R. 
Petroșani, la alpinism; Școala pro
fesională Lupeni, la atletism; Straja 
Lupeni și S.S.E. Petroșani — juni
oare — la handbal; Elevul Vulcan, 
la gimnastică; Viitorul Vulcan, la 
volei. Dintre sportivii elevi merită 
amintiți: Ularu Vasile, Szoke Ma
ria, Nemeș Margareta, Florea Cris
tina, Niculescu Mircea, Dan Ignat, 
Codreanu Octavian, toți la atletism, 
Cioroboiu Radu și Moldovan Aritel, 
la haltere și Balogh Ioan la po
pice. Ultimii trei au doborît recor
durile regionale la probele la care 
au participat.

Sfatul. instructorilor 
a dat roade

Rezultatele bune obținute de une
le echipe, de unii sportivi din Va
lea Jiului se datoresc în bună mă
sură și acelora care îndrumă și 
coordonează munca lor. Este meri
tul multor antrenori, instructori vo
luntari, profesori că Ia adresa e- 
levilor lor se spun numai cuvinte 
de laudă. Munca pasionantă a an
trenorilor, îmbunătățirea metodelor 
de instruire, spiritul pedagogic,' toa
te acestea și-au spus de multe ori 

cuvîntul în confruntările echipelor 
pe care le antrenează. Amintim aici 
pe Eugen Mladin și Lazăr Vasile, 
Irtmie Gheorghe, Zolotaru Alexan
dru, Ciortan Leontin, pe profesorii 
Dan Cocor, Peterfi Eugen, Bartha 
Eugen, Nichitescu Mihai, Curta- 
venco Margareta, Pop Rozalia, pe 
instructorii voluntari Anger Andrei, 
Crișan Gheorghe, Bandolea Partenie.

Mai sînt și lipsuri
Mai există în activitatea sportivă 

din Valea Jiului și unele lipsuri, 
care se datoresc fie atitudinii de 
înfumurare și indisciplină a unor 
sportivi, fie din cauza slabei preo
cupări a unor antrenori și profe
sori de educație fizică, fie din cau
za unui control și îndrumare in
suficiente din partea C.S.Q. Petro
șani.

Acțiunile de depistare și selec
ționare a tinerelor talente nu sînt 
întotdeauna urmate de măsuri care 
să asigure angrenarea sportivilor 
într-0 activitate continuă, Comisi
ile de depistare, formate din antre
nori, profesori de educație fizică și 
medici, s-au deplasat prea puțin în 
școli pentru selecționarea celor mai

• Să se acorde o atenție sporită recrutării și creșterii 
elementelor talentate locale.

• intensificarea muncii de instruire și educare a sporti
vilor.

• Angrenarea în întrecerile sportive de masă a unui 
mare număr de tineri; sporirea numărului purtătorilor in
signei de polisportiv.

• Creșterea bazei materiale a tuturor asociațiilor spor
tive; gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor bănești și a 
echipamentului sportiv.

• O legătură mai strînsă între C.S.O. și celelalte orga
nizații de masă.

Ф Control mai riguros și îndrumare mai competentă 
a asociațiilor sportive de către C.S.O. Petroșani,

PE URMELE MATERIALELM PttBLICATE
„Un gram de calitate 
va rog44

După publicarea articolului „Un 
gram de calitate vă rog", în nr. 
5 064 al ziarului, conducerea O.C.L. 
Alimentara din Petroșani ne-a răs
puns ; „Vă informăm că ne însu
șim întru totul punctul de vedere 
al autorului. Intr-adevăr, deși pînă 
în prezent am reușit să obținem u- 
nele rezultate satisfăcătoare în pri
vința asigurării unei serviri civi
lizate în magazine, totuși în unele 
unități dăinuie încă o seamă de 
deficiente în această direcție. Pro
blema ridicării nivelului calitativ 
de deservire a populației va conti
nua să ne preocupe în permanență. 
Vom folosi metode adecvate pentru 
educarea profesională a lucrători
lor noștri în vederea obținerii unor 
rezultate la nivelul cerințelor jus

A N U N T
I. P. I. P. Livezeni angajează MECANICI 
AUTO cu o vechime de cel puțin 5 ani 
în specialitatea respectivă.

Relafii suplimentare se dau fa sediul I.P.LP. 
Livezeni, telefon inter 5

buni elevi sportivi. Este tact slab 
procesul insțructiv-educetiv desfă
șurat în unele secții de performanță 
ca haltere și box (Minerul Lupeni), 
box șl lupte (Jiul Petrila) etc. Vo
lumul și intensitatea antrenamente
lor sînt necorespunzătoare la unele 
echipe ca: Minerul Vulcan și Parta- 
gul Lonea (fotbal). Jiul Petrila, Mi
nerul Lupeni și Minerul Vulcan 
(box),Utilajul Petroșani (lupte )34i- 
neru-1 Lupeni(haltere) etc. Se ne
glijează de multe asociații sportive 
pregătirea și participarea la compe
tiții a echipelor de juniori și copii, 
lucru ce va trebui să stea în a- 
țenția conducerilor tuturor asociați
ilor sportive și a antrenorilor,

La unele secții sportive nu se 
acordă atenția cuvenită reîmpros
pătării ioturilor cu elemente tinere, 
iar la altele nu șe organizează des
tule concursuri, întreceri sportive. 
Prea mult se umblă după sportivi 
din... „import" (fotbal, rugbi, hand
bal fete,) neglijîndu-se recrutarea și 
creșterea elementelor locale care 
șe gășeșc din abundentă în Valea 
Jiului.

Pentru îmbunătățirea în conti
nuare a activității sportive e ne
cesar : 

tificate ale cumpărătorilor. In pri
ma ședință de lucru articolul res
pectiv va fi prelucrat cu salariații 
noștri".

„De ce nu sînt 
onorate comenzile î44

Nota critică cu titlul de mal sui, 
publicată în ziarul „Steagul roșu" 
nr. 5 066 semnala că magazinul de 
pîine nr. 25 din Petrila nu este ș- 
provteionat în mod ritmic. Răspun- 
zînd sesizării Serviciul comercial 
al O.G.L. Alimentara Petroșani ne-a 
trimis un răspuns in care se spune 
printre altele... „Am luat legătură 
cu conducerea întreprinderii de 
panificație „Jiul" din Petroșani și 
am stabilit măsuri concrete pentru 
o mai bună aprovizionare cu prg- 
duse de franzelărie și pline* a ma
gazinului nr. 25",

PROGRAM DE RADIO
25 februarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Fanfara reprezenta
tivă a Armatei; 5,40 „Cîntă d-alea 
d-ale noastre"; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,22 Jocuri populare; 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Scurt program de mu
zică ușoară; 7,30 Muzică populară; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 So
liști și orchestre de muzică popu
lară din diferite regiuni ale, tării;
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului : Spondiloza; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 
Program de melodii populare; 10,30 
Radioracheta pionierilor; 11,00 Re
cital de operă loan Hvorov; 11,15 
TEATRLT LA MICROFON; 12,33 
Fragmente din comediile muzicale 
ale lui Irving Berlin; 12,50 Concert 
de prînz; 13,40 Din creația compo

zitorului Mauriciu Vescan; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Din muzica 
popoarelor; 15,00 Concertul în Sol 
major pentru flaut și orchestră de 
Mozart; 16,00 RADIOJURNAL. Sport;
16.20 Valsul veșnic tînăr; 16,45 
Cîntece de Sergiu Sarchizov pe ver
suri de Florin Mugur; 17,00 Pen
tru prima oară în emisunile noas
tre, 17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 „Viată 
nouă, cînfec nou" — muzică popu
lară; 18,30 Dialog cu ascultătorii;
18.45 Richard Tauber, interpret de 
operetă; 19,00 Piese de estradă;
19.20 CERCUL MELOMANILOR; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20,30 Astă-seară cîntă Nilla Pizzi;
20.45 Noapte bună, copii; 20.55 Re
frene mai vechi și mai noi; 21,15 
ATENȚIUNE PĂRINȚI!; 21,30 Pro

gram interpretat de Sylvie Vartan, 
Johnny Hallyday și orchestra Eddy 
Vartan. înregistrări de la Festivalul 
Noordzee 1965 — Belgia; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Din repertoriul or
chestrei Richard Oschanitzki ; 22,35 
Capodopere ale muzicii universale 
și marii lor interpreti; 22,55 Mu
zică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 Cîntece pa
triotice; 8,00 Mici formații inter- 
pretînd muzică ușoară; 8,30 Me
lodii populare; 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,25 Itinerar folcloric mu
zical prin regiunile patriei; 10,60 
Piese instrumentale de compozi
tori români; 10,10 Cărți care vă 
așteaptă; 10,25 Muzică din opera 
Năpasta de Sabin Drăgoi,- 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 11,07 Ciclul 
„N-ați vrea să înțelegeți muzica?".- 
11,37 Dansuri interpretate de fan
fară; 12,00 Suita teatrală în stil 

clasic de Theodor Grigoriu; 12,30 
Din cele mai îndrăgite melodii 
populare; 13,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 13,08 Pagini de mare popu
laritate în interpretarea orchestrei 
Franck Pourcell; 13,30 Lectură dra
matizată din romanul „Triunghiul" 
de Pop Simion; 14,00 Pagini din 
opereta „Văduva veselă" de Le- 
har,- 14,30 Muzică ușoară interpre
tată de Dorina Drăghici; 14,45 In
terpret! de folclor: Maria Trifoi și 
Ion Leucă; 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 15,30 Melodii de estradă; 
16,00 Cvartetul în mi minor de 
Giuseppe Verdi; 16,30 Indus îpvîr- 
tecuș (emisiune pentru cei mici);
16,50 Canțonete; 17,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 17,20 Jocuri execu
tate la acordeon de Site Ungurea- 
nu; 17,90 Pagini din muzica de cla
vecin; 17,40 Sfatul medicului: Spon
diloza; 17,45 Muzică ușoară; 18,00 
Ciută soprana Luciu Bercescu; 
18115 Din versurile tîaeriior poeți 
din tara noastră; 1ДЭ0 Anunțuri. 

reclame și mujică; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 Mic concert fol
cloric; 19,30 ISTORIE ȘI LITERA
TURĂ; 20,00 Seară de operă; 21,08 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic,- 22,30 MOMENT POETIC; 22,35 
La microfon: Roxana Matei, Ilinca 
Cerbacev, tuigi Ionescu și Nicolae 
Nițescu,- 23,Q0 BULETIN DE ȘTIRI. 
Sport; 23,46 Concert de noapte,- 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
25 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Amintiri din copilărie; REPUBLICA = 
Credeti-mă, oameni; LONHA — MI
NERUL: Judex; 7 NOIEMBRIE: 
Bocceluța,- ANINOASA: Micul pes
car,- VULCAN. Armata codobatu
rilor; CRIVIDIA: Hatarl; LUPENI 
— CULTURAL: îndrăznețul P«t-



Pentru salvarea vieții lui Njono, 
președintele sindicatelor din Indonezia 
(S.O.B.S.I.)

In legătură cu condamnarea Ia 
moarte a lui Njono, președintele 
sindicatelor din Indonezia, Consiliul 
Central al Sindicatelor din Repu
blica Socialistă România a adre
sat lui dr. Ahmed Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia, ur
mătoarea telegramă : Oamenii mun
cii din țara noastră au aflat cu 
adîncă mâhnire despre condamnarea 
la moarte de către Tribunalul mi
litar din Djakarta a tov. Njono, 
președintele Organizației Cen
trale a sindicatelor din In
donezia (S. O. B. S. I.) care și-a

consacrat întreaga viață lup
tei consecvente pentru intere
sele vitale ale oamenilor mun
cii, pentru independența țării, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, și neocolonialismului, pentru 
democrație și progres social.

In numele celor 4 milioane de 
membri ai sindicatelor din Republica 
Socialistă România ne adresăm dv., 
conducătorul statului indonezian, 
cu cererea de a face totul pentru 
salvarea vieții lui Njono. mili
tant de frunte al mișcării sindi
cale internaționale și punerea lui 
în libertate.

Lovitura de stat în Siria
DAMASC 23 (Agerpres). — In 

primele ore ale dimineții de mier
curi, postul de radio Damasc a 
anunțat că în Siria puterea a fost 
preluată de un consiliu regional al 
partidului Baas, condus de genera
lul Salah Gadid. Intr-o primă de
clarație, difuzată de același post 
de radio, se anunța că președintele 
Consiliului Prezidențial, Amin El
Hafez, premierul Salah Bitar, Man
sur el Attrache, 
Adunării Naționale 
sonalități au fost

președintele 
și alte per- 
arestați. De

clarația menționa că noul or
ganism provizoriu al Baas-ului a 
hotărit suspendarea Constituției și 
instituirea unui tribunal special

care să judece toate persoanele 
care ar fi „adus prejudicii revo
luției și partidului". Frontierele au 
fost închise, activitatea aeroportu
rilor și porturilor maritime ale ță
rii a fost suspendată. Comunica
țiile cu străinătatea au fost sistate, 
iar în întreaga țară a fost decla
rată starea excepțională.

Printre sprijinitorii autorilor lo
viturii de stat se numără 16 ofițeri 
superiori ai armatei sirene, indu- 
zînd pe generalii Hafez Assad și 
Ahmed Soueidane, care au fost 
desemnați imediat în funcțiile de 
ministru al apărării naționale și 
respectiv șef al statului major.

A FOST RECUPERATA
„CUTIA NEAGRA

MADRID 23 (Agerpres). — 
Una din principalele încărcă
turi secrete ale bombardieru
lui american „B-52" care s-a 
prăbușit ia 17 ianuarie în su
dul Spaniei, denumită conven
țional „cutia neagră", ar fi 
fost, potrivit agenției France 
Presse, 
trecută 
niole. 
refpză, 
ceastă
păstreze tăcere și în 
vește bomba nucleară pierdută 
cu același prilej, ceea ce, îm
preună cu continuarea cerce-

recuperată săptămina 
în largul coastei spa- 
Autoritățile americane 
insă, să confirme a- 

știre. Ele continuă să 
■e pri-

țărilor pe mare și pe uscat, 
determină agenția menționată 
să conchidă că proiectilul nn 
a fost recuperat. In regiunea 
spaniolă Palomares, autoritățile 
americane continuă să anga 
jeze personal civil pentru di
ferite lucrări auxiliare cerce
tărilor întreprinse în vederea 
recuperării proiectilului nu 
clear și a celorlalte obiecte 
pierdute. Personalul civil este 
angajat pentru două sau trei 
luni, ceea ce indică faptul că 
operațiunea de cercetare nu va 
lua sfîrșit, probabil, atît de 
curînd.

F»1

Aldo Moro a format
noul guvern italian

ROMĂ 23. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite: 
După 34 de zile de la declanșarea 
crizei guvernamentale din Italia, 
miercuri la prînz președintele re
publicii, Saragat, l-a primit la Pa
latul Quirinale pe Moro, care i-a 
prezentat lista noului cabinet ita
lian. Președintele republicii a sem
nat decretul de numire a celui 
de-al treilea guvern Moro.

Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, este, ca și în precedentul 
guvern, Pietro Nenni (Partidul So
cialist Italian); Amintore Fanfani 
(democrat-creștin) a revenit în pos
tul de ministru al afacerilor ex
terne. Din noul guvern de centru-

stînga mai fac parte printre alții, 
Emilio Taviani (democrat-creștin), 
ca ministru al afacerilor interne; 
Luigi Preti (social-democrat), mi
nistru al finanțelor; Emilio Colom
bo (democrat-creștin), ministru al 
trezoreriei; Roberto Tremelloni (so
cial-democrat), ministru al apărării.

Dintre cei 26 de miniștri, 16 
sînt democrat-creștini, șase — so
cialiști, trei — social-democrați și 
unul republican. Din noul cabinet 
fac parte doi reprezentanți ai cu
rentului de dreapta din Partidul de
mocrat-creștin condus de Scelba, 
și anume miniștrii agriculturii și 
transporturilor.

Vizita lui Wilson 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — ba 
23 februarie, Harold Wilson, primul 
ministru al Angliei, a avut între
vederi cu Leonid Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și cu 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. In 
timpul convorbirilor au fost dis
cutate probleme internaționale de 
interes comun și probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
țări.

La sediul Ambasadei Marii Bri
tanii la Moscova, premierul brita
nic a oferit o recepție la care 
au participat Alexei Kosîghin si 
alte persoane oficiale

„Cosmos-110“ cu doi cîini la bord 
plasat pe orbită

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
23 februarie, în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-110", în scopul 
efectuării unor cercetări biologice. 
La bordul satelitului se află doi 
cîini — Veteriok și Ugoliok.

Satelitul a fost lansat pe o or
bită cu parametrii: perioada ini
țială de rotație — 95,3 minute, dis
tanta maximă de suprafața Pă
mântului (la apogeu) — 904 km.

distanta minimă de suprafața Pă
mîntului (la perigeu) — 187 km, 
înclinarea orbitei — 51 grade 54'.

La bordul satelitului se află un 
emițător radio, care funcționează 
pe frecvența de 19,894 megaherți, 
un sistem radio pentru măsurarea 
parametrilor orbitei și un sistem ra- 
diotelemetric.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile parvenite 
de pe bordul satelitului.

SCURTE ȘTIRI
• SANTIAGO DE CHILE. — 

Peste 300 de mineri de la 
mină „El Teniente", aparținînd 
societății nord-americane „Bra
den Copper", au început marți 
un marș spre capitala provin
ciei O' Higgins, Rancagua, în 
semn de protest împotriva re
fuzului patronatului de a Ie sa
tisface revendicările. Muncito
rii de la această mină se află 
de 52 de zile în grevă în spri
jinul cererilor de mărire a sa
lariilor.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 23 (Agerpres). — A- 

genția France Presse transmite din 
Saigon că trupele americane con
tinuă operațiunile în diverse puncte 
din Vietnamul de sud, fără a pu
tea însă să stabilească „contacte 
semnificative" cu unitățile patrio
tice. Cele mai recente operațiuni, 
„Mastiff" și „Rolling Stone", de
clanșate la începutul acestei săptă
mâni :n provincia Binh Duong, 
se dtij.ușoară de fapt in gol, ne-

cu unită-putîndu-se angaja lupte 
țile regulate ale Frontului Național 
de Eliberare.

Operațiunea „Rolling Stone", 
cum și acțiunile declanșate 
divizia 25-a la 50 km vest 
Saigon, într-o zonă deosebit
dificilă, s-au încheiat, de asemenea, 
fără rezultatele scontate.

In delta 
trioții și-au 
24 de ore 
avanposturi

pre- 
de 
de 
de

fluviului Mekong, pa- 
intensificat în ultimele 
presiunea asupra unor 
saigoneze.

ф NEW YORK. — Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că, din 
cauza timpului nefavorabil lasarea 
navei cosmice de tipul „Apolo" ce 
urma să aibă loc miercuri a tre
buit să fie amânată. Această lan
sare urma să aibă un caracter ex
perimental. Programul „Apolo" pre
vede debarcarea primilor cosmo- 
nauți americani pe Lună pînă la 
sfîrșitul actualului deceniu.

ÎNTRUNIRE DE LUCRU

LA CASA ALBĂ

• BUENOS AIRES. — Potrivit 
știrilor sosite la Buenos Aires, din 
cauza ploilor torențiale care cad 
de cinci zile asupra provinciei 
gentiniene Formosa, mari 
fețe agricole sînt inundate, 
25 0'0 de persoane au rămas 
locuințe.

supri: 
iar 

fără

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Secretarul de 
Bill Moyers, 
președintele 
la Casa Albă
ail S.U.A., Dean Rusk, pe ministrul 
apărării, Robert McNamara și pe

presă al Casei Albe, 
a declarat că, marți. 
Johnson a convocat 
pe secretarul de stat

CARTEA ALBA ENGLEZA
Press, a fost abordată în 
cu declarația făcută sîm- 
senatorul Robert Kennedy 
reglementarea conflictului 

cu participarea

Publicarea Cărții Albe 
a guvernului britanic cu 
privire Ia apărare a sa
tisfăcut curiozitatea în
temeiată a observatori
lor, conținînd o revizui
re de amploare a stra
tegiei militare a Angliei. 
Chiăr Ia o primă ana
liză, această revizuire 
pare să depășească limi
tele strict militare pen
tru a îmbrățișa totalita
tea sau, în brice caz ma
joritatea aspectelor po
liticii externe britanice. 
Care sînt coordonatele 
noii strategii ? Marea 
Britanie își propune să 
adapteze rolul pe care 
și l-a asumat în diverse 
părți ale globului pămîn- 
lese și, îndeosebi, în re
giunea denumită „La est 
de Suez", la actualele și, 
mai ales, viitoarele sale 
posibilități de ordin fi
nanciar, militar și poli
tic. In consecință se pre
conizează renunțarea la 
unele baze militare ca 
cea din Aden, reducerea 
efectivelor britanice sta-

ționate în afara grăit 
țelor naționale, abținerea 
de Ia orice operațiune 
militară extra-europeană 
angajată pe cont propriu, 
obținerea unei partici
pări a unor aliați —

Comentariul

zilei

în speță S.U.A., Austra
lia, și Noua Zeelandă — 
ia îndeplinirea angaja
mentelor pe care Marea 
Britanie și le-a asumat 
în Asia.

Această revizuire a 
strategiei militare deno
tă fără îndoială anumite 
opțiuni fundamentale in 
domeniul politicii ex
terne. Alegerea pare să 
fi fost făcută în favoa
rea unei colaborări și 
mai strinse cu Statele 
Unite, in detrimentul u- 
nei apropieri a Marii

Britanii de țările din Eu
ropa occidentală, 
observatori, ca 
comentatorul
France Presse, 
Tesselin, merg 
a denumi Cartea Albă 
„un nou Nassau", adică 
o accentuare foarte vi
zibilă a dependenței An
gliei față de aliatul ei 
de peste ocean. (întâlni
rea de la Nassau a con
ducătorilor celor două 
țări se soldase cu un 
rezultat similar). Bom
bardierele „F-lll A" 
rachetele Polaris, unele 
rachete teleghidate sînt 
americane și tocmai pe 
aceste trei categorii de 
armament se va Întemeia 
de acum înainte întrea
ga strategie 
Concomitent, 
englez renunță, 
cum remarcă același co
mentator, la orice per
spectivă de colaborare 
militară cu țările Euro
pei nrridr utile.

Dacă repercusiunile ex
terne se referă în pene-

Unii 
de pildă 
agenției 
Bernard 
pînă Ia

britanică, 
guvernul 

după

ral Ia viitor, implicațiile 
Cărții Albe pe planul 
politicii interne sînt i- 
mediate și presante. Di
ficultățile au început 
înainte de publicarea a- 
cestui document prin de
misia ministrului mari
nei, Mayhew, și a pri
mului lord al amiralită 
ții David Luce, demisie 
care a dezvăluit 
tența unor 
profunde în 
conducătoare
In jurul lui Mayhew s-au 
și grupat toate acele 
cercuri care militează 
pentru o apropiere a Ma
rii Britanii de Europa 
occidentală. Și, trebuie 
spus că aceste cercuri 
își recrutează adepții în
deosebi din rîndul con
servatorilor. Este foarte 
probabil ca opoziția con
servatoare să încerce să 
folosească conținutul 
Cărții Albe ca pretext 
al unei ofensive de 
anvergură împotriva gu
vernului laburist.

N. RATEȘ

exis- 
divergențe 

cercurile 
laburiste

alți colaboratori apropiați într-o 
ședință de lucru în cursul căreia 
a fost examinată „situația din 
Vietnam, din Republica Dominica
nă și alte probleme". Chestiunea 
vietnameză, relatează agenția As
sociated 
legătură 
bătă de 
privind
pe cale pașnică, 
reprezentanților Frontului Național 
de Eliberare la masa tratativelor.

Bill Moyers a anunțat, totodată, 
că Johnson a convocat pentru as
tăzi (joi) o întrunire la Casa Albă 
cu liderii din congres la care vi
cepreședintele S. U. A., Hubert 
Humphrey, va prezenta un raport 
asupra călătoriei sale într-o serie 
de țări din Asia și Pacific.

In cursul aceleiași zile, atît pre
ședintele, cît și vicepreședintele 
Statelor Unite se vor întâlni cu 
membrii principalelor comisii din 
Senat și Camera Reprezentanți
lor.

• ROMA. — Datorită 
pului adus din Africa de 
tul Scirocco, în localitatea 
Trento din Italia a putut fi ob
servat un fenomen puțin obiș
nuit. Zăpada abundentă care 
cădea pe muntele Bondone s-a 
transformat deodată in grindină 
de culoare galben-roșiatică. 
„Ploaia roșiatică" s-a semnalat 
și la Florența și Genova. Un 
fenomen asemănător 
loc în Italia cu cîțiva 

urmă.

nisl- 
vîn-

a avut 
ani în

ф NICOSIA. — Surse 
din Nicosia au anunțat marți seara 
că forțele militare cipriote vor 
efectua manevre militare în dis
trictele Nicosia, Famagusta și. Ky- 
renia, în cursul zilelor de astăzi 
(joi) și vineri. S-a anunțat, de 
asemenea, că în aceste exerciții 
vor fj folosite tunuri si artilerie 
grea.

oficiale

Catastrofă automobilistică

a avut loc 
soldat cu 
și cu ava- 
de mașim.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Pe 
autostrada care duce de la New 
York spre Los Angeles 
un accident care s-a 
moartea a 6 per=r ne 
rierea a cîtorva sute
Din cauza unei ceți foarte dense 
s-au ciocnit mai întîi două automo
bile, după care, venind cu o mare 
viteză din spate, mai multe ma
șini s-au ciocnit de cele din fata

lor. Astfel, aproximativ 1 000 de 
mașini au fost avariate în această 
catastrofă. Din rezervoarele de 
benzină s-au scurs și apoi s-au a- 
prins 
ranti. 
aduse 
vaze.
muncă neîntreruptă și drumul nu 
a fost eliberat complet de rămăși
țele automobilelor.

peste 30 de tone de carbu- 
La locul accidentului au lost 
de urgență echipe de sal- 

Au fost necesare 18 ore de
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