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Miercuri dimineața, în Sala mică 
Palatului Republicii s-a deschis

din industria minieră,
energiei electrice și geologie

din industria mi- 
electrice și geo- 

privind activitatea 
sindicatele din ra- 

electrică și 
pla- 
sar- 
rea- 

de
va fi ]

Furdui.
Uniunii 
minieră,

vederea 
planului 
prezentat de 
președintele 
sindicatelor 

, energiei e-

ministrului minelor, ing. Marian 
Angeleșcu, vicepreședintele Comi
tetului de Stat pentru Protecția 
Muncii, Nicolae Armencoiu, se
cretar general al Ministerului E- 
nergiei Electrice, președinți ai 
unor comitete sindicale de la mari 
obiective industriale din țară, 
conducători de întreprinderi din 
Valea Jiului, activiști de partid 
și de sindicat.

participă
Drăgan, 

Executiv

tala ihică a Casei de cultură 
din Petroșani găzduiește astăzi lu
crările Plenarei Comitetului Uniu
nii sindicatelor 
Hieră, energiei 
logie. Raportul 
desfășurată de
murile mine, energie 
geologie, pentru îndeplinirea 
nului de stat pe anul 1966 și 
cinile ce le revin în 
lizârii obiectivelor 
stat pe 1967, 
tov. Petru 
Comitetului 
din industria
lectrice și geologie.

La lucrările plenarei 
tovarășii : Constantin
membru al Comitetului
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Gheorghe Călin, membru al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P?C.R., Almășan Bujor, membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul mine
lor, David Lazăr. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani,' Gheorghe Dobre, 
adjunctul șefului secției industrie 
grea la C.C. al P.C.R., acad. 
Alexandru Codarcea, președintele 
Comitetului de Stat al Geologiei, 
ing. Constantin Cenușe, adjunct al

Pe șantierul de construc
ții 3 Vulcan, dulgheri, 

- fierari betoniști, montori 
muncesc cu elan pentru 
montarea cofrajului gli
sant la blocul F 4 cu 9 
etaje și 40 apartamente 
— pentru a începe cît 
mai curind glisarea lui

S In 1967 — veș
minte și mai fru
moase localități
lor Văii Jiului.

REFLECTOR
ECONOMIC

î

a
Consfătuirea de lucru a cadrelor 
din domeniul proiectării construc
țiilor. Convocată din inițiativa con
ducerii partidului și guvernului, 

> consfătuirea dezbate probleme pri
vind îmbunătățirea activității de 
proiectare și asigurarea documen- 

• tației tehnico-economice a obiecti
velor de investiții prevăzute pen
tru 1967 și pentru anii 
ai .cincinalului.

La această întîlnire 
specialiști din domeniul 
rii din întreaga țară, lucrători din 
diferite sectoare a căror activitate 
este legată nemijlocit de proiecta
rea obiectivelor de investiții, con-

următori

participă 
proiectă-

ducătorii unor mari șantiere, ai 
trusturilor regionale de construc
ții și întreprinderilor producătoa
re de materiale și utilaje pentru 
construcții, miniștri și conducători 

. de instituții centrale, activiști ai
C.C. al P.C.R., secretarii pentru 
probleme economice și șefii sec
toarelor de investiții ele la comi
tetele regionale de partid, oamenJ 

' de știință, cercetători, cadre didac
tice din învățămîntul superior teh
nic și economic, reprezentanți ai 
sfaturilor populare.

Primiți cu puternice aplauze, în 
prezidiu au luat ioc tovarășii: 
Nicolae Ceăușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Maxim Berghianu, Petre 

(Continuare în pag. a 3-a)
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LA CLUBUL BIN LOVEA

Speranțe da*... iuide-i eoral?
Faza interîntreprinderi a celui de-al VIII-lea Concurs al 

formațiilor artistice de amatori impune competiționarilor 6 
bogată activitate, va determina un nivel ridicat desfășurării 
întregului concurs.

Despre pregătirile, speranțele și unele neajunsuri in 
muncă, am stat de vorbă cu tov. Hlopețchi Vasile, directorul 
Clubului muncitoresc din Lonea. Iată ce ne-a declarat dînsul 
despre stadiul de pregătire al formațiilor fn concurs:

„Modalitatea aceasta tur-retur va 
permite juriului să reflecteze asu
pra calităților artistice ale fiecărei 
formații, va da prilejul să se com
pare activitățile depuse de forma 
țiile concurente. Noi ne pregătim 
cu atenție pentru o bună prezenta
re. Gele două spectacole la Cimpa 
și Lonea, cît și următoarele — pro
gramate pentru luna februarie — 
și Care vor avea loc înaintea întîl- 
nirilor cu formațiile clubului din 
Petrila, ne dau unele speranțe".

Am solicitat interlocutorului să 
Vorbească mai detaliat despre spe
ranțe și apoi despre necazuri.

„Fanfara, condusă de instructorul 
Kerekes M„ avînd în repertoriu 
,,Țarina Abrudului", „Hora Severi- 
nului", valsul „Valurile Amurului" 
$i altele, cît și brigada artistică de 
agitație cu montajul „La mai sus și 
la mai mare" — închinat fruntași
lor în producție — se vor strădui 
Să reprezinte bine în concurs clu
bul din Lonea. Ne punem multe 
speranțe în taraful de muzică popu
lară, care are un repertoriu varia! 
ți complet înnoit, precum și în so
liștii vocali și instrumentiști. Se 
pregătesc cu seriozitate to.v. Bunea 
Florica, Toma Rada, Crăciun Mari

lena — soliști vocali și Cîlțea.Va 
sile, Enache, Brinză — soliști in
strumentiști ' de muzică populară, 
precum și Ciobanu Alexandru, so
list al formației de dansuri popu
lare. Aceștia . sînt de altfel . singu- . 
rele noastre speranțe mai îndreptă
țite în salvarea onoarei clubului 
din Lonea".

Corul însă... Cu mîndrie justifi-

ARTIȘTII AMATORI
SE PREGĂTESC PENTRU 

AL VIII-LEA CONCURS

cală directorul clubului ne-a vor 
bit despre corul de acum cîtiv. 
ani, despre înregistrările pe discuri 
făcute în urmă cu cîțiva ani, des 
pre transmisiile la radio ale cînte 
cului „Noroc Buni" de GheorgWc 
Danga, interpretat cu aiîta măies
trie de corul din Lonea, condus de 
prof. Popa Gheorghe. Iar acum co
rul, mîndria de odinioară a clubu
lui din localitate, nu și-a început 
încă activitatea. Dezinteresul total
pe care-1 manifestă conducerea sin-

OBIECTIVE
CU

la 
o seamă 
Printre 

o stație de

obiecfii
cadrul dezvol- 
măririi capaci- 
alături de lu- 

suprafață se 
de obiective 
acestea se 
concasare a

Executarea acestora 
încredințată șantierului 

stabilindu-se termene 
pentru darea lor în folo-

începutul respectivelor In
curs multă apă pe Jiu la 

lor ? Vor 
termenul 

beneficia-

Mina Petrila. In 
tării exploatării și 
tății de producție, 
urările subterane, 
construiesc 
industriale, 
numără
sterilului, moară de rambleu, tur
nul de răcire pentru compresoare. 
siloz pentru ciment și alte aseme
nea lucrări, 
a fost 
T.C.M.M. 
precise 
sință.

De la 
crări a
vale... Care este soartă 
fi date în funcțiune la 
planificai ? Iată cuvîntul 
rului, rostit într-o recentă șediîiță 
ținută. Ia mina Petrila.

— Intîrzie foarte mult construc
ția turnului de răcire a compre- 
șoarelor — spunea tbv. STOICA 
EMIL — .inginer șei adjunct.al; ex
ploatării: Turnul trebuia să fie ga
ta încă Ia 31 decembrie 1966. Cît 
privește moara de rambleu, are o 
capacitate prea mică,

— Nici 
funcțiune 
a arătat
NAND — șeful sectorului rambleu 
al ■ exploatării. Din această cauză, 
sectorul are greutăți în muriră 
Șantierul T.C.M.M. trebuia să pre
dea lucrarea la 1 decembrie anul 
trecut. In trimestrul IV 1966 con-

. structorul a lucrat ia respectivul

acum nu a intrat ii 
statia de concasare — 
tov. COVACI FERDI-

dicatului de la E. M. Lonea, lipsa 
de sprijin, înțelegere și stimulare 
a membrilor acestui cor, a dus, la 
dezmembrarea lui,; la desliințare. 
Corui ’a fost inclus îhsă în rîhdul 
formațiilor participante la Conturs. 
Pînă la 12 martie — data primei 
intîlniri cu formațiile artistice pe- 
trilene — nu mai este mult, timp, 
iar corul încă nu-i pus pe picioare. 
Condiții pentru desfășurarea repe
tițiilor sînt, dar... nimeni nu vine 
la cor. Se pune întrebâfea : ă‘dis
părut oare mîndria locală ? O în
trebare se cere pusă și conduceți! 
Exploatării miniere Lonea, comite
tului sindicatului și comitetului 
U.T.C. : credeți oare, tovarăși, 
in afară de realizarea ritmică u 
planului de producție altceva nul 
trebuie să vă mai preocupe? De 
nu dați curs cererilor îndreptățite! 
ale conducerii clubulili de a primi’ 
sprijin în mișcarea artiștilor ama-i 
tori ? De ce? s

Despre încercările de> reconstitui-| 
re a corului din Lonea s-a mai scris C 
,în paginile ziarului nostru. ■ Rezul-j 
țațele au rămas însă aceleași. Din I 
nou: de ce ? Credem că este ca-1 
zul să șe treacă la. lucru. .Salariațn | 
ti. M. Lonea și ai sfatului -popular ■ 
not și trebuie să fie mobilizați să | 

V>articipe la cor, să-și ’dea astfel o« 
parte mai mare de contribuție la| 
munca culturală ddsfăsurată la club.» 
Corul clubului din Lonea poate să-și | 
recîștige prestigiul dobîndit nîndva 
cu atîta trudă.

că
a

I 
I
I 
I
I

obiectiv cu forțe mari pînă a fă
cut planul valoric. Apoi, a pără
sit lucrarea...

— Se execută într-un ritm prea 
lent magazia de ciment și alte a- 
semenea construcții — spunea tov. 
ȘULUȚIU MIRCEA — contabilul 
șef al minei . Aceasta provoacă 
greutăți însemnate exploatării.

Cele menționate mai sus, sînt 
spusele beneficiarului. Ce arată 
situația de pe teren ? Iată-ne fă- 
cînd o vizită pe șantierul Petrila 
al T.C.M.M. și consemnîrid urmă
toarele constatări. ■

...Stația de concasare și rambleu- 
ește o clădire mare, închisă; ușile 
sînt ferecate, geamurile oarbe..Ni
căieri țipenie de om, urme că ar 
lucra cineva aici.
' — Stă hșa ' de anui thecut, — 

spune un mecanic de Ia ftffii&i 
larul de steril. "" v

— Și nu-i folosită ?...
— I s-a făcut doar proba în gol 

a utilajelor. Dar încercarea în pro
ducție, probele cu material ■
plin, nu s-au făcut... Stă așa, pă
răsită — precizează el cu amără
ciune.

...Sus: pe coasta dealului, se con
struiește turnul de răcire. Sînt ga
ta doar fundația și scheletul de 
beton. Zidăria de bolțari ? Nică
ieri : bolțarii nu au fost aduși sus 
înainte de începerea iernii iar

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Mecanici grozav de grăbiri
Intr-una din zilele lumea și minerii se 

trecute, Șerban Petru ■■ plîngeau că aerul are 
și Barbu Hie, de la 
sectorul IV al minei 
Lupeni, au primit sar
cina. de a monta o 
pompă de aer la un 
panou de la stratul 4. 
Era în schimbul de 
după-amiăiă.; '

După felul cum au 
început lucrul aveai 
impresia că intențio
nează să așigure pa
noul într-un timp re
cord cu aer comprimat. 
După aproximativ 
ore de 
lucrului, 
montată. Cei doi me
canici și-au frecat sa- 
tisfăcuți mîinile. Pom
pa avea însă lin cu
sur : nu funcționa ca

o presiune scăzută. A 
venit să controleze fe
lul cum a fost mon-

IN OBIECTIV:
Cei care pătează 

onoarea colectivului

5
la începerea 

pompa era

tată pompa șeful de 
schimb pentru lucrăr i- 
le electromecanice. Ma
re i-a fost mirarea 
cînd a văzut că nici 
absorbția și nici refu
larea nu de-'ir-' 'm 
normal, iar unele pie
se ale pompei erau de

fecte. Intr-un cuvînt; 
lucru de mîntuială:

Cu mult' înainte de 
sfîrșitul. șutului, cei doi 
ortaci, Șerban și Bar
bu, și-au făcut ăpbri- 

■ ția la suprafață. Cînd 
sirena suna - sfîrșitul 
șutului, ei erau îmbă- 
iați de mult și acum 
se postaseră deja la 
ghișeul lămpăriei ■ pen
tru a proceda, la în
făptuirea ultimului act 
al scurtei lor zile de 
muncă — . predarea- 
lămpii.

A doua zi, numel" 
eroilor noștri a apărut 
în cartea de raport a 
sectorului; bineînțeles 
că nu erau eviden' 'n< i. 
După faptă...

F CRISTIAN

V. TEODOftESCU |

ce
Ilieș Grațiela este 
elevă in clasa a 
VII-a, la ! secția 
pian, a Școlii e- 
lementare de mu
zică și arte plas
tice 
șani. 
să și 
leva
la obține cu re
gularitate note de 
9 Și 10 nUmărinl 
du-se ’printre 
fruntașii școlii lâ 

învățătură

din ’ Petrd- 
Sîrguincioa- 
talentată, fi
llies Gr^țîe-
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A nul trecut, primul an al 
a * noului cincinal a fost 

deosebit de bogat în realizări. 
Construcțiile social-culturale 
din noile cartiere ale orașe
lor Petroșani, Petrila, Vulcan 
și Lupe ni au întregit și mai 
mult aspectul arhitectonic și 
urbanistic al acestor centre 
miniere din Valea Jiului. Fo
losirea chibzuită a fondurilor 
alocate in acest scop a dus 
la realizarea numărului de a- 
partamente planificat, la exe
cutarea de lucrări edilitare, 
modernizarea de drumuri și 
terminarea altor obiective.

Paralel cu aceasta, sjatzirile 
populare bucurîndu-se de spri
jinul deputaților, al cetățeni
lor, au obținut rezultate bune 
in gospodărirea și înfrumuse
țarea localităților. Despre ceea 
ce s-a realizat in anul trecut, 
din sarcinile izvorite din cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului nostru, și îndeosebi des
pre ceea ce au de făcut in a- 
cest an au discutat deputății 
în cea de a XII-a sesiune a 
Sfatului popular al orașului 
Petroșani.

Bilanț bogat 
de iothîmii

Cea de a XII-a sesiune a Sfa
tului popular al orașului Petroșani 
a pus în discuție dezvoltarea și 
înflorirea Văii Jiului, în cel de*-al 
doilea an al cincinalului, ceea ce 
s-a realizat în acest domeniu în 
1966. Darea de seamă asupra rea
lizării planului economic și a ac
țiunilor social-culturale a Sfatului 
popular al orașului Petroșani pre
zentată de tovarășul Blaj Traian, 
președintele Comitetului executiv 
al sfatului popular, discuțiile pur
tate de deputați și invitați au re
liefat un bilanț bogat de înfăptuiri 
în multe domenii de activitate. U- 
nitățile economice tutelate de sfa
tul popular și-au îmbunătățit sim
țitor munca. In industria locală, 
planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 101,34 
la sută, ceea ce reprezintă o de
pășire valorică de 436 mii lei. 
Comparativ cu 1965, realizările au 
crescut cu 10,08 Ia sută reprezen- 
tînd un spor de producție de 
3 012 000 lei. De reliefat este fap
tul că întregul spor de producție 
a fost obținut pe seama creșterii 
cu 6,86 la sută a productivității 
muncii față de sarcina planificată 
și ceea ce e și mai important, e că 
această creștere s-a înregistrat la 
bunuri de larg consuni.

In gospodăria comunală, activi
tatea este reliefată elocvent prin 
creșterea volumului prestațiilor 
către populație, prin fondurile 
sporite alocate în acest scop. Deși 
substanțial mărit, planul de pro
ducție și prestații al I.C.O. a fost 
realizat în proporție de 104,6 la 
sută. La I.L.L., planul de prestări 
în gospodăria locativă a fost în
deplinit în proporție de 104,4 la 
sută, iar cel de la prestări în con
strucții cu 101,7 Ia sută. Depăși
rea valorică la aceste activități se 
ridică la 832,3 mii lei.

Un accent deosebit s-a pus în 
anul trecut pe realizarea integrală 
a planului de investiții social-cul
turale a cărui valoare se ridică la 
suma de 128 milioane lei. Din a- 
ceste fonduri s-au construit 1762 
apartamente, o școală cu 16 săli 
de clasă, la Petroșani, complexul 
și două puncte comerciale, în car
tierul Livezeni, s-a terminat casa 
de cultură și alte lucrări.

Privit în ansamblul său, bilan
țul unităților economice tutelate 
de Sfatul popular al orașului Pe
troșani este pozitiv. Luat însă pe 
felii, ia I.0.I.E,. de exemplu nu s-a 
realizat planul în ramura mate
rialelor de construcții și altele ca
re au făcut ca rezultatele să fie

H Fondurile alocate in scopuri edi
litare ți de înfrumusețare a ora
șului să fie gospodărite cu chib
zuință

H Activitatea obșteasca de gospodă
rire și înfrumusețare a orașului 
se cere împletită organic cu mun
ca politico-educativă desfășurată 
pentru păstrarea a ceea ce s-a 
creat

Deși e iarnă, în sera I.C.O. din cartierul Livezeni se 
ele vor împodobi parcurile și zonele verzi ale orașului.

plantează zeci de mii de flori. La primăvară
Foto : N. MOLDOVEANU

în unele ramuri de activitate sub 
posibilități. Deficiențe s-au consta
tat îndeosebi în aspectul gospodă
resc și edilitar al localităților, îh 
modul de întreținere a spațiului 
locativ, in realizarea planului la 
toate sortimentele de către I.O.I.L. 
Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că lucrările de alimentare 
cu apă și de canalizare generală 
au ramas mult în urmă.

Se pune în mod legitim între
barea : care sînt cauzele acestor 
rămîneri în urmă ? Ele se pot re
lata în cîteva cuvinte. Indisciplina 
în muncă, nefolosirea deplină a 
utilajelor, insuficientă preocupare 
față de asigurarea controlului și 
asistenței tehnice. Spre a întări 
cele afirmate, este suficient să a- 
rătăm că numai la I.O.I.L., dato 
rită absențelor nemotivate, s a în 
registrat o pierdere de producție 
în valoare de 500 mii Iei, sumă 
cu care se putea realiza în plus 
2 000 m p binale, 4 000 tone pia
tră concasată, 5 garnituri de mo
bilă combinată și 10 de bucătărie. 
Din această situație se desprinde 
în mod imperios necesitatea ca 
în acest an problema îmbunătăți
rii muncii educative, întăririi con
trolului și asistenței tehnice, a or
ganizării științifice a procesului 
de producție și folosirea mai de
plină a utilajului din dotare să 
stea în centrul atenției conduceri
lor întreprinderilor tutelate de 
Sfatul popular Petroșani.

Sanini oii, 
mobilizatoare

Caracteristic planului pe anul 
1967 al unităților economice tu
telate de Sfatul popular al orașu
lui Petroșani este faptul că, în 
comparație cu 1966, el prevede o 
creștere substanțială în toate ra
murile de activitate. Această creș
tere este explicabilă ținîndu-se 
seama că și unitățile respective 
trebuie să țină pas cu dezvoltarea 
multilaterală a Văii Jiului în cel 
de-al doilea an al cincinalului.

ln industria locală, spre exem
plu, realizările vor crește cu 3,4 
la sută în comparație cu anul tre
cut, reprezentînd un, spor la pro
ducția globală de peste 1 nrilicn 
lei. Producția bunurilor de larg 
consum ale acestei întreprinderi 
va crește cu 5 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 3,6 la sută. Prin 
reducerea cu 2,5 la sută a prețu
lui de cost, eficiența economică Ia 
I.O.I.L. va spori realizîndu-se un 
beneficiu de aproape 3 milioane 
lei.

Planul de producție și prestații 
în sectorul de gospodărie locativă 
va cunoaște un spor de 11,4 la 
șută, iar fondul pentru întreține
rea imobilelor o creștere de 7,4 
la sută. Creșterea cea mai sub
stanțială — de . 24,1 la sută — are 
loc în domeniile salubritate, re
parații și întreținerii de străzi, 
parcuri și zone verzi.

In domeniul investițiilor, pe 
anul 1967 sînt alocate fonduri în 
valoare de peste 125 milioane lei, 
iar pentru continuarea lucrărilor 
de alimentare cu apă și canalizare 
18 milioane lei. După cum se ve
de, sarcinile pe anul 1967 sînt mari 
și mobilizatoare. Pentru înfăptui
rea lor trebuie mobilizați din 
timp toți factorii, începînd cu pre

In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tova
rășul BĂLAN VICHENTE, membru al biroului 
Comitetului regional de partid Hunedoara, pre
ședinte al Statului popular regional. Vorbitorul a 
subliniat faptul că sub îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid sfaturile populare din 
Valea Jiului au obținut rezultate frumoase în 
toate domeniile de activitate. Actuala sesiune are 
o deosebită importanță atît prin faptul că arată 
rezultatele din anul trecut, cum au fost ele obți
nute, cit mai ales pentru că ea pune in fața de
putaților spre dezbatere și aprobare obiectivele 
economice social-culturale și perspectiva acțiuni
lor obștești pe anul 1967.

Discuțiile deputaților, a subliniat tovarășul Bă
lan Vichente, au scos la iveală și unele neajun
suri în activitatea gospodărească, în stilul și me
todele de muncă ale sfaturilor populare din Va
lea Jiului, privind întărirea legăturii cu depu
tății, cu cetățenii, în rezolvarea operativă a pro
punerilor făcute în sesiuni, a hotăririlor 'ela
borate.

In vederea realizării planului de investiții în 
mod integral și la termenele planificate, proble
ma cea mai importantă in perioada actuală este

realizarea, încă din primul trimestru, a cel pu
țin 20 la sută din numărul total de apartamente 
planificate pe acest an. E necesar să se cunoască 
temeinic și la zi situația investițiilor, să se ana
lizeze periodic realizarea lor. îndrumarea cu mai 
multă competență a activității unităților econo
mice tutelate, a organizațiilor comerciale să fie 
mereu în centrul preocupării sfaturilor populare.

Recomandări prețioase pentru munca de viitor 
a făcut și tovarășul PIINIȘOARĂ TITUS, secre
tar al Comitetului orășenesc de partid Petroșani. 
Vorbitorul a pus accentul îndeosebi pe sarcinile 
de viitor, subliniind că aceste sarcini trebuie să 
se cunoască în mod concret, în toate secțiile și 
sectoarele de activitate. Sfaturile populare tre
buie să dea dovadă de maximum de exigență in 
rezolvarea la termen a propunerilor, să militeze 
pentru întărirea disciplinei sub toate aspectele 
să lărgească sfera muncii de educație moral-cetâ 
țenească.

Imbunătățindu-și continuu stilul și organizarea 
muncii, mobilizînd toate forțele, sfaturile popu
lare din Valea Jiului vor da viață sarcinilor spo
rite ce le revin în cel de-al doilea an al cinci
nalului.

gătirea din timp a documentațiilor 
necesare, îmbunătățirea asistențe; 
tehnice și controlului, întărirea 
disciplinei în muncă și a preocu
pării față de calitate. In această 
direcție sarcini importante le re
vin nu numai conducerilor unități
lor economice de sub tutelă ci și 
sfaturilor populare, deputaților și 
comisiilor pe probleme.

In anul curent a arătat tovară
șul BETERINGHE VASILE, noi va 
trebui să dăm în folosință locui
torilor din Vulcan 376 de aparta
mente, un complex comercial și 
o arenă sportivă. Pentru a avea 

garanția îndeplinirii lor la terme
nele planificate vom urmări în 
permanență respectarea graficului 
de lucrări la zi.

Orașul Petrila se va îmbogăți 
în anul acesta cu încă 404 aparta
mente. Pe lîngă aceasta, mai in
tenționăm să creăm front de lucru 
la peste 100 de apartamente pentru 
anul 1968. Deci privim în per
spectivă.

La realizarea acestor obiective 
va trebui să contribuim și noi de
putății, au relevat în cuvîntul lor 
tovarășii KALATH ALBERT, DA
VID NICOLAE și alții.

flttiiiiaîea ohsleasta - 
împletită id monta 
odntătivă pentru 
păstrarea Pumosului

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui sînt preocupați de aspectul es
tetic și gospodăresc al localităților 

în care trăiesc. Această preocu
pare o dovedește participarea în 
număr mare la acțiunile patriotice 
organizate pentru înfrumusețarea 
localităților. Printre obiectivele 
realizate, anul trecut, cu sprijinul 
cetățenilor, enumerăm : repararea 
de străzi pe o suprafață de 98 600 
nip, extinderea cu 11 hectare a 
zonelor verzi, construirea sau r e
pararea a 92 podețe, efectuarea de 
îndiguiri pe o lungime de 3,7 ki
lometri, 4 600 mp de taluzări și în
diguiri de maluri și multe altele. 
Totalul lucrărilor efectuate prin 
muncă patriotică în Valea Jiului 
se ridică la 6 771 960 lei, cu 483 536 
lei mai mult decît prevederile pla
nului (care și el' a fost substanțial 
mărit în comparație cu cel inițial).

Merită a fi evidențiată contribu
ția adusă la aceste succese de 
deputății Cotoț Iosif, Patriciu 
Gheorghe, Vinga Maria din Pe
troșani, Jura Valeria și Skolnik 
Anton din Vulcan, Ardeleanu Vic
tor, Bido Carol din Lupeni, Cocheci 
Vasile, Lazăr Maria din Uricani 
și mulți alții.

Obiectivele pe anul 1967 sînt și 
mai mobilizatoare. Planul muncilor 
patriotice ce se vor executa numai 
în orașul Petroșani prevede să se 
realizeze economii de 2 173 340 lei, 
cu 1 256 080 lei mai mult decît rea - 
lizările din anul trecut. Zonele 
verzi din cartierul Livezeni se 
vor extinde prin lucrări în valoare 
de 126 800 lei, se vor întreține par
curi și zone verzi pe o suprafață 
de 15,6 ha, se vor planta 85 000 fire 
flori și 2 850 arbori și arbuști or
namentali, se vor repara străzi, ni
vela terenuri, executa lucrări de 
hidroameliorații etc.

Planul muncilor patriotice pre-
conizate a fi realizate în acest an 
este într-adevăr mobilizator, a sub
liniat deputata EATCULIC MA
RIA. Pentru îndeplinirea lui inte
grală e necesar ca deputății să fie 
mereu în mijlocul alegătorilor, să-i 
atragă prin exemplul lor personal 
la acțiunile obștești întreprinse. 
Va trebui să ne preocupe, de ase
menea, amenajarea de solarii pen
tru copii. Activitatea noastră ob
ștească de înfrumusețare s-o îm
pletim cu munca de educare a ce
tățenilor, a copiilor de a îngriji și 
păstra ceea ce am făcut.

Din cele 758 000 ore de muncă 
patriotică efectuate de tineri, în 
anul trecut 452 000 ore s-au 
făcut în domeniul gospodăresc- 
edilitar al localităților — a relevat 
deputatul OROS VASILE, secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.C. 
Petroșani. Intenționăm în acest an 
să avem o contribuție și mai sub
stanțială organizînd săptăminal o 
acțiune gospodărească de mare 
amploare, luînd obiective obștești 
în îngrijire. Pe tinerii evident iați 
în aceste acțiuni îi vom stimula 
prin organizarea de excursii.

Deputății BRAȘOVEANU VIC
TOR, COTOȚ IOSIF și alții au ară
tat că există forța și entuziasmul 
necesar realizării a tot ceea ce 
ne-am propus. Totul depinde cum 
vom ști să le conducem spre înde
plinirea țelurilor fixate.
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Consfătuire 
consacrată activității 
de proiectare 
în domeniul 
construcțiilor

(Urmare din pag. 1)

Gere, Manea Mă- 
și tovarășii Nico-

OBIECTIVE CU
(Urmare din pag. 1)

■■■ obiecfii In Editura politică
a apărut

Blajovici, Mihai 
nescu, precum 
lae Bădescu, președintele Comite
tului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, Mi
hai Diamandopol, președintele 
Băncii de Investiții, acad. ] 
Aurel Beleș.

Lucrările consfătuirii au 
deschise de tovarășul Manea 
nescu, membru supleant al 
mitetului Executiv, secretar 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
prezentat apoi referai ul : „Cu pri
vire la asigurarea cu documenta
ție tehnică a lucrărilor de investi
ții și măsurile pentru îmbunătăți
rea activității de proiectare".

Lucrările continuă pe grupe de 
specialitate.

prof.

fost 
Mă-
Co- 

al

acum drumul abrupt, este numai 
gheață. Va trebui încercat cu 
tractoare pe șenile să se facă 
transportul — dacă reușesc și ele 
— altfel, singura salvare va fi... 
primăvara ! Tot aici, pe deal, se 
mai construiește un rezervor de 
apă iar în curtea minei încă unul. 
In prezent brigada lui Gyorfi Io
sif execută aici săpături și beto- 
nărj. Cît privește construcția silo
zului de ciment, dulgherii lui Ni- 
țaru Ioan de abia fac cofrajul... iar 
după precizările maistrului Nagy 
Ianos, va mai trece timp pînă 
pot preda obiectivele.

Deci grupul concasor-moară 
rambleu închis, pustiu; turnul
răcire — parțial executat și cele
lalte obiective în fază incipientă. 
Și, cînd te gîndești că toate aces
tea trebuiau 
trecut...

Șantierul 
lucrare, cu
în orașul Petrila. Este o conductă 
de apă care pornește de la rezer
vor și se oprește la... strada prin
cipală. Construcția ei a început 
prin vară. Muncitorii șantierului

se

de 
de

predate încă de anul

respectiv mai are o 
care s-a făcut vestit

(Agerpres)

La Straja Lupeni 
bilanțul putea fi mai rodnic

au reușit în scurt timp să... spargă 
strada Cocoșului și altele în car
tierul Kokosvăr, să tragă țevile, 
să le sudeze și... atît ! Cauza I To
varășii de la Sfatul popular Pe- 
trila au descoperit câ constructorii 
vor să desfacă în continuare cu 
conducta lor strada Minei pe care 
ei — cu multe eforturi — de abia 
au asfaltat-o de puțin timp.

— Noi nici nu am dat autoriza
ție să stricați orașul — au spus ei. 
Să treceți cu conducta peste cîmp, 
ocolind spațiile construite — au 
pus ei punct constructorilor.

— Nu am dat aviz pentru lega
rea conductei de rezervbr — pre
cizează ing. NICOLAU ȘTEFAN, 
directorul I.C.O. Petroșani. Dacă 
ar începe mina să ia apă din acel 
rezervor, ar rămîne orașul Petrila 
fără apă ! De abia după construi
rea noii conducte de alimentare 
cu apă de la Jieț se va putea fo
losi conducta respectivă. Fină 
atunci însă, nu dăm avizul!
Și conducta stă ! Ștă spre paguba 
locatarilor de pe străzile respec
tive : 74 de familii au cerut ca 
șanțul să fie astupat, căci nu pot 
altfel să se aprovizioneze cu căr
buni. Mașinile, neputînd circula 
pe stradă, duc cărbunele doar jos, 
la poalele dealului iar de acolo 
oamenii — 74 de familii — îl cară 
sus cu găleata, ligheanul, cale de 
sute de metri. Și, asta de la în
ceputul iernii !

La intervenții repetate pentru 
soluționarea problemei, toy. CIOC 
DUMITRU, inginerul șef al 
T.C.M.M. Petroșani a promis că va 
lua măsuri. Apoi la 20 ianuarie, a 
anunțat : gata, șanțul a fost astu-

traseul conductei pe 
Cocoșului împreună 
de șantier Nagy Ia- 

N'U ESTE astupat iar

cărbu-

indus- 
în ve-

pat! După 4 zile, la 24 ianuarie, 
am vizitat 
toată strada 
cu maistrul 
nos : șanțul
cele 74 de familii tot se chinuiesc 
cu transportul manual al 
nelui !

...Executarea obiectivelor 
triale intr-un ritm susținut
derea punerii lor în funcțiune cit 
mai repede — este o condiție e- 
sențială pentru ridicarea eficien
ței economice a investițiilor res
pective. Conducerea T.C M.M.-uiui 
de ce nu ține cont atunci de a- 
ceasta la executarea obiectivelor

• industriale de la mina Petrila ? 
Sînt necesare aici măsuri hotă- 
rite pentru predarea imediată în 
folosința beneficiarului a stației 
de concasare-rambleu și urgen
tarea maximă a construcției ce
lorlalte obiective. Mina Petrila ie 
așteaptă. Iar pentru conducta de 
apă trebuie luată o hotărîre ra
pidă : 74 de familii suportă greu
tăți din această cauză.

Obiectivelor industriale de la 
mina Petrila să li se acorde mai' 
multă atenție !
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Lucrarea redă un tablou sinte
tic al procesului dezvoltării cla
sei muncitoare din țara noastră, 
al condițiilor ei de muncă și de 
trai în perioada dintre cele două 
războaie mondiale.

o dezvol-

seamă și 
recent la 

a fă- 
anul

bune, experien-

lovan Gheorghe și alții fiind frun
tași nu numai în sport ci și la în
vățătură.

Participanții la discuții au anali
zat în spirit critic și autocritic ac- _ 
tivitatea sportivă din anul trecut, « 
au făcut propuneri concn 
tru îmbunătățirea ei și mai mu: 
în viitor. Elevii

fost cri- 
și lips ti

de seamă
de

Adunări de dări de seamă 
și alegeri 

în asociațiile sportive

a relevat faptul

Activitatea A. S. Straja Lupeni 
a cunoscut în anul 1966 
tape simțitoare.

Adunarea de dare de 
alegeri care a avut loc
această asociație sportivă 
cut bilanțul activității pe 
trecut. Cu acest prilej au fost sub
liniate rezultatele 
ța pozitivă a u- 
nor grupe (clase) 
sportive, dar tot- 
dată au 
ticate 
rile.

Darea
prezentată 
președintele aso
ciației, prof. Ni- 
chitescu Mihai,
că în cursul anului trecut au fost 
angrenați în competițiile de masă 
peste 280 de sportivi, 192 de elevi 
și cadre didactice au devenit pur
tători ai insignei de polisportiv, 
atleții asociației au ocupat locul 
1 la faza orășenească a ediției 
„Cupa Elevului", iar elevele Po- 
metescu Mariana și Nemeș Ma
riana au fost selecționate în lotul 
de atletism al regiunii Hunedoara 
care activează în campionatul ca
tegoriei B.

La obținerea acestor rezultate 
și-au adus o bună parte de con
tribuție grupele sportive ale cla
selor a X-a, elevi ca Pometescu 
Mariana, Botici Viorica, Kolar 
Ella, Sicht Ana, Boda Iosif, Ve-

Ban Tiberiu și 
Florescu loan au 
arătat că la atle
tism rezultatele 
puteau fi și mai 
bune dacă toți 
sportivii veneau 
cu regularitate la 
antrenamente, da
că echipamentul 
era judicios re

partizat și folosit, dacă i se acorda 
mai multă importanță „finan
ciară", nu totul pentru handbal.

Luînd cuvîntul, tovarășii pro- ț 
fesori Popa Rozalia, secretara or- j 
organizației de partid din școală 
și Dumbravă Dimitrie, directorul 
adjunct al Liceului Lupeni — în 
cadrul căruia își desfășoară acti
vitatea A. S. Straja — au criticat 
lipsurile semnalate în activitatea 
sportivă a școlii pe anul trecut, 
au arătat necesitatea îmbunătă
țirii ei pe anul în curs.

Ca președinte al asociației spor
tive Straja Lupeni a fost ales 
varășul Dumbravă Dimitrie.
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26 ianuarie
18,00 Pentru cei mici: In loc 

de cinema : filmele „Puș
ca Și undița" și „Fredi 
cel încăpățînat".
Pentru tineretul școlar: 
Studioul pionierilor.
Publicitate.
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
„Mult e dulce și fru
moasă" — emisiune de 
limbă română contempo
rană. Prezintă conf. dr. 
Florica Dimitrescu.

19,35

18,20

18,50
19,00
19,20
19,23

19,55
20,00

20,45
21,05

22,45
22,55

Arta plastică: Bienala 
de pictură și sculptu
ră (I). Prezintă: Dan 
Hăulică.
Desene animate.
Studioul muzical. Parti
cipă soprana Arta Flo
rescu și. dirijorul Con
stantin Bugeanu.
Față in față.
Filmul artistic „Feriga 
de aur".
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Aurel StĂBtl
secretar CS.O. Petroșani

POPIC E

Constatări, clasamente 
la sfîrșitul turului
S-a încheiat prima parte a cam

pionatului orășenesc de popice, e- 
diția 1966-1967. rezervat echipelor 
de categoria întîi seniori.

Pe parcursul turului lupta pen
tru primul loc s-a dat, ca și în 
edițiile precedente, între echipele 
Parîngul Lonea și Minerul Vul
can, diferența dintre ele fiind 
doar de două puncte. întrecerile 
au fost de fiecare dată viu dis- 

la 
ju- 
Ia-
ze-

putate, pasionante, scoțînd 
iveală pregătirea bună a unor 
cători, tehnica lor individuală, 
tă de fapt în ordine pe primii 
ce popicari care au realizat cele
mai multe puncte pentru echipele 
lor : Boboc Vasile — Voința Pe
troșani. Bloc Constantin — Mine
rul Vulcan, Cozma Ștefan — Mi
nerul Lupeni, — Schuler Bela — 
Minerul Vulcan, Halasz Alexandru, 
Storsz Ludovic — Utilajul Petro
șani, Torok Mihai — Parîngul Lo
nea, Naprodean Wilhelm — Mine
rul Lupeni, Torok Aurel, Bălărie 
Dumitru — Parîngul Lonea.

Dintre popicarii citați primii 
patru au depășit granița celor 800 
p.d. Lor li se adaugă Pelcsic Iosif 
de la Minerul Lupeni care a rea
lizat 812 p.d.

Returul va începe la începutul 
lunii februarie. Pînă atunci toți 
jucătorii vor trebui să folosească 
timpul pregătindu-se temeinic, in
cit rezultatele pe care le vor ob
ține să fie îmbunătățite față de 
anul trecut pentru ca și în 1967 
campioană regională să devină tot 
o echipă din Valea Jiului.

Dar iată clasamentul turului :

1. Parîngul Lonea
2. Minerul Vulcan
3. Utilajul Petroșani
4. Voința Petroșani
5. Minerul Lupeni
6. Minerul Uricani
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dă posibilitate să se curețe 
această zăpadă murdară, 
care îngreunează încă cir- 
vehiculelor, a pietonilor.

I.C.O., 
circulă
— de
în fa-

curăfa...
Cit timp a ținut gerul a fost 

greu de curățat zăpada — întărită 
— de pe străzile localităților, de 
pe trotuare și alte căi folosite pen
tru circulația rutieră și a pietoni
lor. Acum însă, creșterea tempe
raturii 
o dată 
gheață, 
culația
Pe alocuri a început această ac
țiune, dar ritmul în care se des
fășoară e slab.

In Petroșani punctele cele mai 
nevralgice — de unde ar trebui 
curățată și ridicată de urgență ză
pada și gheața, de către 
sînt strada Cloșca pe care 
autobuzele; Piața Victoriei 
pe lingă bordurile stațiilor,
ța filialei O.N.T. Carpați, a hote
lului; strada Mihai Viteazul, la 
întilnirea cu strada Republicii — 
în fața sediului I.O.I.L. ca mași
nile să poată lua corect virajul; 
la Dărănești, toată porțiunea de 
sub funicular pînă la școală. Ase
menea puncte unde zăpada îngreu
nează circulația și trebuie înde
părtată, se pot arăta și în alte lo
calități.

Măsuri energice trebuie luate 
împotriva acelora care nu-și cură
ță trotuarul de gheață și zăpadă, 
nu-și îndeplinesc această îndatori
re cetățenească — stabilită și de 
sfatul popular.

Acum se poate curăța zăpada și 
gheața de pe străzi și trotuare. Și 
mai trebuie făcut ceva : desfun
date gurile de canal pentru a se 
putea scurge apa. Gospodarii ora
șelor noastre să profite de acest 
timp favorabil; să imprime acțiu
nii de curățire un caracter mai 
larg, mai operativ. Altfel zilele de 
moeliște trec, iar gospodarii ar 
putea avea surpriza neplăcută a 
unor ninsori și geruri noi, înain
te ca zăpada și gheața veche să 
fie curățate complet.

ȘT. MIHAI
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PROGRAM DE RADIO
27 ianuarie

PROGRAMUL I : 5,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 5,06 Program 
muzical de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteo-rutier; 6,25 Program 
muzical de dimneață; 6,45 
Emisiune pentru pionieri; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,10 Cîn
tec, joc și voie bună; 8,25 MO
MENT POETIC; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,15 
Cîntece populare de dragoste;
10.30 Vreau să știu; 10,55 Re
cital Arta Florescu si Dan Ior- 
dăchescu; 11,20 Dialog pe te
me coregrafice; 11,35 Interpre
ta de muzică ușoară Luminița 
Cosmin; 11,45 Cîntă Maria Co- 
tîrlea și Aurică Piculeață; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 13,05 Bu
chet de melodii românești;
13.30 Intilnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14,08 Soliști

și orchestre de muzică de es
tradă; 15,00 Orchestra de mu
zică populară „Doina Moldo
vei" a Filarmonicii de stat din. 
Iași; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece de dragoste; 16,30 O 
poveste pentru voi, copii; 16,50 
Studioul tînărutui interpret; 
17,10 IN SLUJBA PATRIEI; 
17,40 Omagii muzicale; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03

JURUL GLOBULUI;IN
18,40 RADIOSIMPOZION. As
pecte ] 
nizării
19,00 O
dumneavoastră; 19,35 Concert 
de melodii românești; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEĂRĂ; 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,20 
De la un cîntec la altul; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic; 22,40 Serenade 
și romanțe în interpretări co
rale,- 22,55 Muzică ușoară; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

psihologice 
științifice 

> melodie

ale orga- 
a muncii; 
pe adresa

T. A. P. L. Petroșani
Anunță publicul din Valea Jiului

că în ziua de 28 ianuarie a. c., 
orele 11, va deschide la restau
rantul „Minerul" din Petroșani,

0 EXPOZIȚIE DE ARTĂ CULINARĂ

15
13
11
9
7
5

Staicu
activist C.S.O. Petroșani

cu vtazare, profilată pe preparate din vînat și 
de cofetărie-patiserie.

Seara va avea loc în localul restaurantului o petrecere 
Ilară, unde se vor servi tot felul de preparate din vînat 
sortiment bogat de diferite prăjituri.

lami- 
și un

Refrene vocale. Mady Bolea acompaniată de orchestra 
deriu Munteanu.

Dezi-
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PARIS

Dejun oferit in cinstea oaspeților români
PARIS 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Ministrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor- 
ghe Cioară, care se află într-o vi
zită în Franța la invitația guvernu
lui francez, a vizitat miercuri uzi
nele „Isorel" și „Cleber Colombe" 
din localitatea Troyes. Directorul 
general al uzinelor „Cleber Co
lombe", dl. Beradi, a oferit un

întrevederile dintre Wilson 
și de Gaulle s-au încheiat

PARIS 25 (Agerpres). — Pre
mierul britanic Wilson și-a înche
iat miercuri seara întrevederile 
de la Paris. El a avut convorbiri 
cu primul ministru francez Pom
pidou și a fost primit de pre
ședintele de Gaulle. Caracterizînd 
convorbirile avute în capitala 
Franței, Wilson a declarat la o con
ferință de presă: „Nu am venit

Noua Zeelandă

Ky și persoanele care îl însoțesc 
au scăpat cu greu de îuria mulțimii
AUCKLAND 25 (Agerpres). — 

Continuîndu-și călătoria în Noua 
Zeelandă, șeful guvernului saigo- 
nez, generalul Ky, a sosit marți 
seara la Auckland, unde a fost in- 
tîmpinat de sute de demonstranți, 
care protestau împotriva venirii 
lui. Ca și în celelalte orașe, ma- 
nifestanții își exprimau protestul 
față de războiul din Vietnamul de 
sud și împotriva participării țării 
lOr Ia acest război.

dejun în cinstea oaspeților români.
Inapoindu-se la Paris, Gheorghe 

Cioară a fost primit în aceeași 
zi de ministrul industriei, Raymond 
Marcellin. La întrevedere au par
ticipat Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior. Ion 
Morega, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
precum și ambasadorul României 
la Paris, Victor Dimitriu.

aici pentru a pune întrebări care 
cer un răspuns prin da sau nu". 
Comentatorii politici deduc din a- 
ceastă afirmație că Wilson se reîn
toarce la Londra fără a fi stabi
lit cu certitudine dacă guvernul 
francez va fi favorabil sau se va 
împotrivi eventualei aderări a An
gliei la Piața comună.

Agenția Reuter relatează că, în 
timpul demonstrației din Auckland, 
Ky și persoanele care-1 însoțeau 
au scăpat cu greu de furia mul
țimii. Unul din aghiotanții șăi a 
fost lovit cu o călimară plină de 
cerneală.

Importante forțe polițienești, fo
losind cîini, au intervenit pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți.

Scrisoare adresată 
Consiliului de Securitate 
de reprezentantul 
Cambodgiei la O.N.U.

.<<>

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Cam
bodgiei la O.N.U., Huot Sambath, 
a adresat o scrisoare Consiliului 
de securitate în care protestează 
împotriva acțiunilor agresive în
treprinse de trupele americano- 
saigoneze împotriva Cambodgiei.

El atrage atenția Consiliului de 
Securitate că în ultimul timp te
ritoriul Tailandei este folosit tot 
mai des ca bază pentru provocări 
militare împotriva Cambodgiei.

Declarația 
generalului Taylor

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Consilierul președintelui Johnson, 
generalul Taylor, fost ambasador 
al S.U.A. în Vietnamul de sud, a 
declarat în cursul unei conferințe 
de presă, ținută miercuri la Sai
gon, că bombardamentele ameri
cane asupra R. D. Vietnam con
stituie „o parte importantă a stra
tegiei S.U.A. și încetarea lor ar fi 
o mare greșeală" Taylor a făcut 
această declarație Ia sfîrșitul vi
zitei de cinci zile întreprinse în 
Vietnamul de sud, după\ care va 
informa pe președintele S.U.A 
despre situația din această țară.

Președintele Finlandei 
a părăsit Iugoslavia

Dialogul sovieto-italian
ROMA 25 (Agerpres). — Cui pri

lejul vizitei de stat pe care o face 
în Italia Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Italiei, Giu
seppe Saragat, a oferit în seara 
zilei de 24 ianuarie o recepție.

Salutînd prezența oaspetelui so
vietic, președintele Italiei a sub
liniat că această întîlnire are ca 
scop să apropie și mai mult po
poarele Italiei și Uniunii Sovie
tice. Căutarea unei păci trainice, 
a spus el, este scopul primordial 
al activității noastre zilnice și de 
aceea căutarea acestei păci trebuie 
să fie scopul principal și direct ai 
dialogului sincer care a început 
între noi, dialog pe care intențio
năm să-1 continuăm și să-1 adîn- 
cim și pe viitor.

In cuvîntul de răspuns, Nikolai 
Podgornîi a relevat atmosfera de 
bunăvoință și de o mai bună înțe
legere care începe să se statorni
cească între U.R.S.S. și Italia, pre
cum și faptul că, în ultimii ani, 
aceste relații au căpătat, îndeo
sebi în domeniul colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. o dez
voltare favorabilă. Se poate spune 
că se creează condiții pentru a se 
imprima un caracter mai stabil și 
mai prietenesc relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Italia, a 
adăugat el.

ALEGERI
IN KU W EI

KUWEIT 25 (Agerpres). — Mier
curi dimineața au început în Ku
weit alegerile generale pentru de-

Relevînd că, în ultimul timp, pe 
continentul european se simte mai 
puternic năzuința spre destindere, 
spre stabilirea unei colaborări 
multilaterale, inclusiv pe o . bază 
generală europeană, fiecare stat 
menținîndu-și caracterul național, 
Nikolai Podgornîi a scos în . evi
dență faptul că, la Consfătuirea 
de la București din vara anului 
trecut, țările socialiste europene 
au prezentat propuneri realiste cu 
privire la asigurarea securității în 
Europa și stabilirea unei colabo
rări generale' europene.

Președintele Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a subliniat, în cuvîn- 
tarea sa, efectul negativ pe care 
îl are asupra destinderii interna
ționale continuarea războiului în 
Vietnam, inclusiv asupra rezolvării 
unor probleme internaționale cum 
este dezarmarea generală. Rele- 
vînd că U.R.S.S. sprijină progra
mul just al reglementării poli
tice a problemei vietnameze, pre
zentat de guvernul R. D. Vietnam 
și de Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, 
N. Podgornîi a declarat că drumul 
spre această reglementare nu poa
te fi deschis derît atunci cînd vor 
înceta, în primul rînd. în mod 
necondiționat și definitiv, bom
bardamentele asupra R. D. Viet
nam.

GENERALE
T
semnarea celor 50 de membri care 
urmează să facă parte din Adu
narea Națională.

Contrar zvonurilor care au cir
culat- în ultimul timp privind fap
tul că o parte a populației va boi
cota alegerile, ministrul de inter-

întrunirea miniștrilor 
de finanțe ai 99celor zece66
LONDRA 25 (Agerpres). — Ai. 

niștrii de finanțe ai „celor zece" 
— Anglia, Belgia, Canada, Franța, 
Germania occidentală, Italia, Japo
nia, Olanda, S.U.A. și Suedia — 
s-au întrunit marți la Londra 
pentru a examina posibilitățile re
formei actualului sistem monetar 
interoccidental. Această reformă 
ar implica crearea unor noi uni
tăți monetare, menite să supli
menteze lichiditățile în aur și do
lari. Lucrărilor grupului celor 
zece li se acordă o importanță 
deosebită, ținînd seama de faptul 
că, după cum a subliniat minis
trul de finanțe francez, Michel De- 
bre, se constată o încetinire a dez
voltării economice în principalele 
țări occidentale industrializate.

REPRESIUNI PREELECTORALE
Pentru a doua oară în interval 

de mai puțin de trei luni, capitala 
Nicarăguei a devenit scena unor 
ciocniri violente intre armată și 
populația civilă, soldate cu un nu
măr mare de morți și răniți. (Ul
timul bilanț oficial stabilește nu
mărul victimelor la 32 de morți și 
peste 100 răniți). Cauza acestor 
ciocniri rezidă in lupta pentru pu
tere a reprezentanților familiei 
fostului dictator Somoza, care do
mină de aproape 30 de ani viața 
politică a acestei mici țări din A- 
mericfi Centrală. Sub dinastia So
moza, legată prin mii de fire de 
monopolurile americane. Nicaragua 
a , cunoscut un regim dictatorial în 
care- oligarhia autohtonă și mono
polurile străine au suprimat cu 
cruzime orice manifestare reven
dicativă a populației și orice ac
țiuni ale grupărilor de opoziție.

După raportul prezentat de sub
comisia însărcinată cu examina
rea problemelor aurului, Perouse, 
directorul trezoreriei la Ministerul 
de Finanțe al Franței, a expus te
zele guvernului francez, care se 
opune creării unor noi unități mo
netare și preconizează o reevalua
re a prețului aurului, în cazul 
unei penurii de lichidități interna
ționale. După părerea sa, în pri
mul rînd trebuie înlăturate defi- l 
citurile balanțelor de plăți ale 
S.U.A. și Angliei. El s-a pronun
țat, de asemenea, pentru studie
rea posibilităților îmbunătățirii 
sistemului internațional de cre
dit de către Comisia monetară a 
celor șase țări ale Pieței comune.

In încercarea de a-și permanen
tiza dominația, cercurile oligarhi
ce și monopolurile străine au ho- 
tărît readucerea în fruntea statu
lui a lui Anastasio Somoza junior, 
desemnat de Convenția partidului 
liberal-naționalist drept candidat

XOTÂ EXTERNĂ

la alegerile prezidențiale stabilite 
pentru 5 februarie a. c. Prin de
semnarea sa se urmărește reedi- 
area într-o Nicaraguă zguduită de 

'■evolta maselor împotriva actua
lei situații interne a unei false 
politici de succes în care a venit 
la putere, în urmă cu 30 de ani, 
Somoza senior. Cercuri influente 
din S.U.A. nu uită faptul că ale

BRIQNI 25 (Agerpres). — La 
Brioni a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la vizita pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekko
nen, în Iugoslavia. In comunicat se 
arată că președintele Iosip Broz 
Tito și președintele Kekkonen, îm
preună cu colaboratorii lor, au a- 
vut convorbiri cu privire la pro
blemele internaționale actuale și 
dezvoltarea continuă a colaborării 
iugoslavo-finlandeze. S-a constata'

„Cosmos~139“
MOSCOVA 25 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansa! 
la 25 ianuarie satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-139". La 
bordul satelitului este instalat a- 
parataj științific destinat continuări' 
cercetărilor spațiului cosmic.

gerea făcută atunci în persoana 
întemeietorului dinastiei Somoza 
a înlesnit accesul neîngrădit al 
monopolurilor americane la bogă
țiile țării. Somoza junior, care de
ține postul de comandant suprem 
al armatei, și-a început campania 
cerînd armatei și poliției să „ape
re pe comandantul ei suprem".

In aceste împrejurări „succesul" 
lui Anastasio Somoza junior în a- 
legeri pare să fie asigurat încă de 
pe acum deoarece măsurile luate 
împotriva opoziției, mergînd pînă 
la represiunea armată de felul ce
lei recente, nu lasă vreo altă po
sibilitate. „Reprimarea hotărîtă" a 
manifestației populației are sem
nificația, în acest context, a unui 
avertisment pe care cercurile le
gate de dinastia Somoza îl dau 
celor care li se opun.

I. PUȚINELU 

de asemenea, că Iugoslavia și Fin 
landa acordă un sprijin deplin tu- 
iuror eforturilor pentru îmbunătă
țirea climatului de încredere și 
colaborare în lume și îndeosebi în 
Europa.

Q BRATISLAVA. In sectorul 
slovac al Dunării au fost rea
lizate anul trecut numeroase 
construcții hidrotehnice în va
loare totală de peste 200 nv- 
lioane coroane.

Construcțiile hidrotehnice 
respective, ca și cele ce urmea
ză a fi înfăptuite în viitor, au 
ca scop nu numai eliminarea 
pericolului inundațiilor, ci și 
asigurarea navigației și nece
sităților agriculturii în ceea ce 
privește irigațiile.

• CAPE KENNEDY. La 
Cape Kennedy au fost lansate 
marți după-amiază 3 rachete 
tip „Nike-Tomhawk" destina
te studierii termosferei care 
se întinde la altitudinea cu
prinsă între 65 și 320 km dea
supra Pămîntului, și unde își 
desfășoară zborul cei mai 
mulți sateliți artificiali.

©JITOMIR. Tribunalul mili
tar din Jitomir (Ucraina) a con
damnat la moarte pe cetățenii 
Mihail Nazarov și Nikolai Rî- 
sin pentru colaborare cu au
toritățile fasciste în anii uiți 
mului război mondial.

In timpul ocupației Ucrainei, 
cei doi condamnați au jefuit, 
au distrus sate întregi, au asa
sinat în masă cetățeni paș
nici și au participat la expedi
țiile de pedepsire organizate 
împotriva partizanilor.

• TOKIO. Echipa de sal
vare, pornită în căutarea unui 
grup de muncitori îngropați 

ne al țării, Saad el Abdallah, a 
declarat că vor vota aproximativ 
27 000 de persoane, ceea ce repre
zintă marea majoritate a alegăto
rilor.

vinerea trecută în urma pră
bușirii tunelului din apropie
rea orașului Naoetsu din Ja
ponia, a reușit marți diminea
ța să pătrundă pînă sub stra
tul de pămînt și să salveze pe 
cinci dintre aceștia. Cei cinci 
muncitori au petrecut sub pă
mînt 82 de ore. Echipa con
tinuă cercetările în vederea 
găsirii altor trei muncitori, 
despre a căror soartă nu se 
știe încă nimic.

9 NEW YORK. „Ideea insta
lării unui telescop pe Lună, 
capabil să cerceteze Universul 
și chiar Pămîntu] în condiții 
unice, este din ce în ce mai 
actuală", au declarat specialiș
tii americani R. D. Shelton 
V. B. Morris și E. J. Sternglass 
cu prilejul unei conferințe ți
nute la Institutul american pen
tru aeronautică și astronautică

&DAR ES SALAAM. Luînd 
cuvîntul cu prilejul deschide
rii Consfătuirii comisarilor re
gionali din Tanzania, preșe
dintele țării, Julius Nyerere, 
a declarat că „în Tanzania 
trebuie construită o societate 
în care să nu fie exploatator' 
și exploatați".

0 DJAKARTA. După cum a- 
runță agenția Antara, la Dja
karta a fost arestat marți Djo- 
ko Sudjuno, membru al Secre
tariatului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din In
donezia.
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