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Azi, la Hunedoara, are loc Conferinfa
județeană de partid

stăxi, în marele centru al siderurgiei românești, Hune
doara, ou loc lucrările Conferinței organizației județene 
de partid.

întruniți in acest for, delegații aleși in adunările și conferin
țele organizațiilor de partid din municipii, orașe și comune, din 
întreprinderi și instituții, vor dezbate pe larg principalele probleme 
ale <-?‘:î economice, sociale și culturale a județului, vor analiza 
multilateral activitatea desfășurată de organizațiile de partid pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al IX-lea 
și d<? Conferința Națională a Partidului Comunist Român.

Delegații aleși in Conferința municipală de partid, reprezen
tanții comuniștilor din Valea Jiului vor duce cu ei la Conferință — 
o dată cu salutul cald al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul 
municipiului — atașamentul minerilor, constructorilor, metalurgiști- 
lor, muncitorilor forestieri și textiliști, al tuturor oamenilor muncii 
față de partid, hotărirea lor fermă de a munci cu entuziasm pen
tru nfăptuirea sarcinilor trasate de partid în vederea progresului 
continuu al societății noastre, pentru înflorirea României socia
liste

Comuniștii, oamenii muncii din Valea Jiului întimpină Con
ferința județeană de partid cu un bilanț bogat în realizări pe toate 
tărimurile. In 11 luni din acest an ei au realizat o producție su
plimentare in valoare de 14 milioane lei, au depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii cu 2,4 la sută, au obținut impor
tante economii la prețul de cost și beneficii peste plan. In pe
rioada care a trecut de la ultima conferință județeană de partid 
s-au petrecut importante schimbări înnoitoare in infreaga viață a 
municipiului. In industria extractivă și în alte ramuri ale economiei 
municipiului au fost puse in funcțiune noi capacități de produc
ție s-au făcut progrese pe calea introducerii tehnicii avansate 
in toate unitățile productive. In același timp, la dispoziția oame
nilor muncii a fost pus un număr însemnat de locuințe noi, școli, 
spații omerciale și alte obiective social-culturale.

Oamenii muncii știu, s-au convins că fiecare conferință de 
partid, .’iecare dezbatere largă a problemelor majore în forurile 
de partid constituie un punct de cotitură pe calea îmbunătățirii 
întregii activități. Actuala Conferință județeană de partid se des
fășoară in condițiile activității efervescente desfășurată de orga
nizațiile de partid, de întregul popor pentru aplicarea in viață a 
măsurilor luate de partid pentru perfecționarea conducerii econo
miei și a întregii vieți sociale in patria noastră ; ea are loc la 
scurt timp după aprobarea de către plenara C.C. al P.C.R. și 
de Mareo Adunare Națională o planului de stat și bugetului pe 
anul 1969. In lumina obiectivelor puse de partid in fața întregu
lui popor pentru anul 1969, Conferința județeană de partid va 
înarmn nmnniTn»;,ia rir. muncij din județ cu obiec-

în perioada ce a mai ră-

BILANȚ BOGAT,
PERSPECTIVĂ INSUFLETITOARE

Ing. TITUS PllNIȘOARĂ 
secretar al Comitetului municipal 

de partid Petroșani

CADRAN
BILANTIER

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Comitetului orășenesc 

de partid și a Comitetului executiv 
din Moscovaal Sovietului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ol Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Romănia, a primit 
ieri delegația Comitetului orășenesc 
de partid șl a Comitetului Executiv 
al Sovietului din Moscova, condusă 
do V. F. Promîsiov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului din Moscova, 
care face o vizită în țara noastră-la 
Invitația Comitetului Municipal Bu
curești al P.C.R. șl a Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al 
municipiului București. Din delegație 
fac parte: O. S. Krivoșeina, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Dzerjinski din Moscova, A. I.

Butin, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului raional Jdanov 
din Moscova. V. S. Mlnaev, muncilor 
la Uzina de rulmenți nr. 1. deputat 
In Sovietul din Moscova, erou ai 
muncii socialiste, V. S. Sapovalov, 
specialist principal al Comitetului E- 
xocutiv al Sovietului din Moscova.

La îniilnlre a participat tovarășul 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

A fost de fată 1. S. Iiin, însărcinat 
cu afaceri ad-lnterim al U.R.S.S. ta 
București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Pencio Kubadinski

înarma organizațiile de partid, oamenii 
tivele si sarcinile concrete -e le revin 
mas din cincinal.

lucrările Conferinței, as.epiaie cu 
nii muncii din județ, vor da un nou 
în nine, întreprinderi, pe șantiere și în instituții, vor mobiliza și 
moi mult energia creatoare a oamenilor muncii pentru înfăptuirea 
politicii partidului, de înălțare continuă a patriei noastre spre 
culmile civilizației socialiste și comuniste.

mult interes de toți oame- 
suflu activității desfășurate

Mal sînt doar cîteva zile pînă la 
sfîrșitul anului 1968 — an bogat in 
evenimente, semnificative pentru via
ta întregului nostru popor. In tot 
cursul anului, în centrul atenției și 
al preocupărilor Comitetului munici
pal de partid a stat mobilizarea ac
tivă a comuniștilor, a tuturor sala- 
riaților din unitățile municipiului la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
producție.

Astăzi, cînd se deschid lucrările 
Conferinței organizației județene de 
partid, colectivele de muncă din toate 
domeniile de activitate, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor de 
partid, se prezintă cu rezultate im
portante. Merită evidențiate efortu
rile colectivelor de la exploatările 
miniere ale C.C.V.J. care și-au în
deplinit angajamentul anual de a da 
peste plan 50 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Intre acestea, 
pe loc de frunte se înscrie colecti
vul E. M. Lupeni care a realizat pla
nul anual în ziua de 17 decembrie, 
precum și minele Petrila și Aninoa- 
sa. In ziua de 6 decembrie a. c. au 
îndeplinit planul anual energeticienii 
de la I.E.C. Paroșeni. Preocupindu-se 
îndeaproape de organizarea temeinică 
a producției și a muncii, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni au reușit să re
ducă dotațiile do la stat, creind în 
același timp condițiile-ca în anul 1969 
întreprinderea să devină rentabilă.

In ziua de 14 decembrie au reali-

Cheia de boltă a destoiniciei
Colectivul < 

Petrila se 
anului 1968 
al vredniciei.

exploatării 
aprop' 
cu

. priceperii și dăruirii: 
22 000 tone cărbune extrase peste 
plan o productivitate de I 506 to- 
ne/post, cu 38 kg/post mai mare decît 
Indicatorul prevăzut, cu 3 100 000 lei 
economii la prețul de cost și indica
torul de calitate îndeplinit.

Discutam la comitetul de partid al 
minei despre premisele ce-au cheză- 
șuit ca și-n acest an, colectivul a- 
cestei vechi exploatări din bazin să 
lucreze la parametri dintre cei mai 
inalți ai destoiniciei.

— Factorul determinant al succe
selor colectivului nostru ? E entuzias
mul oamenilor, dorința unanimă a 
minerilor și cadrelor tehnice de a 
spori rodnicia abatajelor, vitezele de

miniere dii 
de 

bilanțul
finișul 
rodnic

înaintare in galerii, de a valorifica 
la un nivel calitativ superior rezer
vele materiale și umane ale întregii 
exploatări. Dar succesele care în
cununează vrednicia brigăzilor de mi
neri, eforturile novatoare ale specia
liștilor sînt o expresie elocventă a 
muncii însuflelitoare și mobilizatoare 
desfășurate de organizațiile de partid, 
de toți comuniștii 
efervescentei 
colectiv.

Cuvintele 
de partid al 
recheș loan, 
tele — fapte 
ale minerilor, inginerilor și tehnicie
nilor petrileni. Vom consemna cîteva.

Pași mari pe calea noului. Așa se 
pot defini roadele minerilor petrileni 
in promovarea metodelor avansate de

dinamizatorii
creatoare a întregului

secretarului comitetului 
minei Petrila, tov. Cite
au drept acoperire fap- 
demne ale comuniștilor,

exploatare in introducerea tehnicii 
noi. Din acest an, la mina Petrila 
funcționează, din nou, abataje fron
tale. Dacă în anii treculi la exploa
tare existau rețineri față de mecani
zarea lucrărilor de exploatare, față de 
înlocuirea abatajelor cameră cu fron
tale, azi această optică s-a schimbat 
fundamental. Ce elemente au deter
minat schimbarea acestei optici? In 
primul rînd argumentele studiilor în
treprinse în cadrul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii. Dar dincolo de argumentele 
teoretice cuvîntul hotărîlor 
tot faptele.

In vara acestui an, un

zat planul pe anul acesta și lucrăto
rii de la cooperativa meșteșugăreas
că „Deservirea" din Lupeni. Succese 
însemnate au fost obținute în uni
tățile de transport feroviar, la I.I.L. 
Petroșani, l.G.L. Petroșani, Secția Pe
troșani a întreprinderii de explorări 
Hunedoara, I.P.S.P. — secția Livczeni 
șl altele. La U.R.U.M. Petroșani a 
existat o preocupare susținută în ve
derea asimilării unor utilaje miniere 
ca stilpi hidraulici, grinzi metalice, 
complexe-de săpat suitori etc. și pre
gătirea cadrelor necesare pentru a- 
ceasta.

Constructorii de obiective social- 
culturale au obținut rezultate remar
cabile lerminind planul anual la 
construcția de locuințe în ziua de 
16 decembrie și chiar cu o depășire 
de 21 apartamente. Tn cinstea Confe
rinței organizației județene de partid 
au programat astăzi și recepția la pri
mul bloc de 30 apartamente cu con
fort diferențiat din planul anului 
1969. De asemenea, constructorii de 
pe șantierele grupului Valea Jiului 
al T.C.M.M. au realizat și pus în 
funcțiune obiective industriale de 
mare importanță pentru activitatea 
exploatărilor miniere Uricani. Dîlja, 
Paroșeni și Vulcan.

Pe 11 luni au fost obținute econo
mii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 7.6 milioane lei șl 9,6 mi
lioane lei beneficii peste plan. Suc
cesele se daloresc muncii pline de 
abnegație desfășurată de colectivele 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
competentei cu care acționează orga
nele și organizațiile do partid pen
tru mobilizarea acestora la o activi
tate susținută pentru realizarea pla
nului de stat.

A crescut rolul organelor și or
ganizațiilor de partid în toate dome
niile și sectoarele de activitate,- aces
tea sînt mai receptive la nou, cu
prind mai bine și pătrund mai adînc 
în conținutul problemelor ce trebuie

Holărlli să Inlimpine Con
ferința Județeană de partid cu 
realizări pe măsura evenimen
tului, minerii, energelicienil, 
constructorii, ceferiștii și fila
torii au Înscris în bilanțul în
trecerii izbinzi de scamă.

Activitate rodnică

(Continuare in pag a

ret de opt ani, Petru 
Scredeanu a minerit 

la Aninoasa. O bună parte din 
această perioadă a fost șei de 
schimb la brigada de fronla- 
lișli a lui ion David („Priceput 
om, minerul David: drept, a- 
propial de suiletul ortaculu, 
Am învățat atitea de la dinsul. 
Mina nu-i deloc ușoară... dar 
am văzut și cită mulțumire e 

iară

timp, încrezători in puterile 
lor, entuziaști, oamenii brigă
zii lui Scredeanu. Sini trepte
le creșterii lor mature. Trep
tele deplinei 'împliniri.

A rtificlerul ne unu 
că se va pușca 

ironl, așa că ne retragem 
loc sigur. Trag cu coada 
chiului la chipul omului

la 
la
o

ora 6 fix — să zicem 
le materialele necesare fiind 
In „baionetă", jos, lucrul elec
tiv poale porni. Schimbul 111 
este înlocuit la front, după lă
muririle de rigoare. Se scot 
afară sculele defecte, pentru 
reparații. Schimbul II, la tel, 
la ora 14 este la datorie. Nici 
o clipă nu se pierde. Si este 
o ordine 
Ci nd se

s-a

fr stare să dea. 
ea n-aș mai pu
tea.."). Aici 
caliiical ajutor
miner, apoi mi
ner. Putin timp 
după venirea 
la mina Dilja (acum 5 aru) 
— i s-a încredințai o brigadă 
iu sectorul I. Din primele zile 
și-a cișligat oamenii. Le-u pre
tins disciplină și strădanie. $i 
roadele n-au Intfrzial să se 
ivească. De brigada lui Petru 
Scredeanu a început să se vor
bească din ce in ce mai mult 
De bine, firește. Conducerea 
minei, clnd a văzul cită des
toinicie și seriozitate dovedesc 
membrii brigăzii in tel ceec 
ce înfăptuiesc, cită inimă pun 
pentru ducerea la bun siirșit 
a lucrărilor — fie că sini de 
mai mare sau mai mică im
portantă — le-a dat misiuni lot 
mai dificile... Deschiderile de 
blocuri noi, de orizonturi că
tre adine, in condițiile vitre
ge ale străpungerilor sub lu
crări vechi, generatoare de 
presiuni intense, viituri puter
nice de ape și gaze nocive — 
sînt treptele încercărilor pe 
cate le-au urcat, In acest ră-- -

Căldura stator
ș.‘-o întrerupt destăinuirea. .1- 
c perii de stratul de pulbere 
neagră chipul minerului din 
fafa mea exprimă voință, am 
blfie, încredere. Totul dezv'; 
iuil fără voie, dar 
convingător.

cu al îl mai

pe o Gzmd- 
suride și-și 

,Am oa-

x Te așezăm
1 V tură. Îmi 

reia șirul cuvintelor: 
meni unul și unul... Acum un
an, cu ocazia deschiderii aces
tui bloc, a trebuit să lichi
dăm o apofiză pe culcuș, ex
tinsă 20 de metri pe înălțime, 
sub o inlercalafie sterilă groa
să de 1,2 metri. Nici unul nu 
a dai înapoi...".

Ni se dau detalii in legătu
ră cu felul In care e orga
nizată munca la ort. Schimbu
rile se suprapun cu cile o 
jumătate de oră. Timp nece
sar Introducerii lemnului pen 
tru armare, a sclndurilor... la

perfectă, peste tot. 
lucrează pe o aripă 

— ca în momentul 
de fată la „came
ra" 1 — se înain
tează de regulă cu 
cile 5 metri pe 

zi, iar clnd se acționează In 
două aripi, cu cile 4 metri în 
fiecare extremitate a abata
jului.

Aflăm că la brigada lui 
Scredeanu n-a existai nicioda
tă vreo nemolivală. Iar fn ul
timii doi ani — nici o abatere 
de la N.T.S. Pe cine mai poa
te uimi, alunei, că brigada și a 
îndeplinit, cea dinții, sarcinile 
de plan pe acest an ? Că an
gajamentul luat de a da „la 
rol" 2 000 tone cărbune, in 
plus, a fost respectat cum se 
cuvine, existlnd la ora actuala 
chiar o depășire de peste 300 
tone ?

mea

grup de

DUBEKI.

l-au avut

Q eful de brigadă Petru 
O Scredeanu este secre

tarul uneia dintre organiza- 
fiile de bază P.C.R. ale seclo-

Traian MULLER

(Contlnuare In pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit vineri la amiază pe tovarășul 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care participă la lucrările se
siunii a Vll-a a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare de co
laborare economică și tehnico-știinli- 
flcă.

La primire au luat parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri și Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice.

Oaspetele a fost însoțit de Kon
stantin Popov, ministrul energiei șl 
combustibilului și de Gheorghl Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

In cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, au fost discutate probleme 
de interes reciproc privind dezvolta
rea colaborării dintre cele două țări.

A sosit vacanta I

(Gontlnuare In pag o 3-a/
(Continuare fn pag. a 3-a)

I

i'.ursurile sportive organizate de (
, . ... i '.

a muncii depuse
- sînt rezultatul 
didactice și de

de la LUPENI 
entuziasm și

în adîncuri

ITINERAR
ia sfîrșit

de săptămînă
CULTURAL

Teatrul de stat

Casa de cultură

60 de 
cadrul 
în ta-

Lo- 
la-

• Un colectiv de actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului” va prezen
ta azi, ora 19, la Petroșani piesa 
„O> crimă perfectă” de R. Thomas.

© Copii, „Dimineața de basme'* 
ce va avea loc mîine ora 10, in sala 
bibliotecii vă va purta pe aripi de 
poveste in încântătoarea „țară a le
gendelor".

Minerii 
muncit cu 
spor in această lună : pină 
dimineață, plusul la producția 
trimisă preparației s-a ridicat 
la 2 100 tone cărbune. Colec
tivele exploatărilor miniere PE
TRILA, VULCAN. PAROȘENI 
și URICANI au extras intre 
1 310 șl 850 tone cărbune peste 
sarcinile lunare Ia zi.

Cu planul anual 
îndeplinit

• în cursul zilei de ieri, 
20 decembrie, colectivul Fa
bricii de fire și fibre artifi
ciale „Viscoza" Lupeni a rea
lizat sarcinile de plan pe 
1968, obținînd o depășire a 
planului producției marfă 
vîndută și încasată de peste 
1 455 mii iei. Pînă la sfîrșitul 
anului, filatorii vor mai pro
duce 8 000 kg fire de măta
se, 13 700 kg sfoară viscoză, 
67 400 kg sulfura de carbon 
și 7 400 kg. sulfidrat, toate 
acestea însumînd o produc
ție de aproape 900 mii lei 
ce va fi obținută peste pre
vederile planului.

Succesele filatorilor se da- 
toresc măsurilor întreprinse, 
la indicația organizației 
de partid din fabrică, pentru

caracra termica a ler-In
mocentralei Paroșeni.

Primul trimestru școlar se încheie astăzi în toate școlile. 
După munca și eforturile depuse la învățătură pentru o 
pregătire la un nivel cit mai superior, reflectată de rezultatele 
înscrise în cataloage, a sosit și mult așteptata vacanță.

Vacanța de iarnă din acest an are și o semnificație deo
sebită, fiind prima în viața celor mai mici elevi - a ace
lora care în septembrie au venit la școală de la frageda 
virstă de 6 ani. Rezultatele obținute de ei la învățătură vin 
să confirme succesul unei experiențe valoroase, legiferate 

care marchează 
întregului nostru

prin noua lege a învățămîntului - lege 
așezarea pe coordonate noi, moderne a 
învățămînt.

Notele și mediile trimestriole - oglindă 
pentru însușirea tainelor științei și culturii 
eforturilor colective depuse de cadrele 
elevii tuturor școlilor din cadrul municipiului nostru.

Elevii au de acum posibilitatea să se recreeze in mod 
plăcut, să-și refacă forțele, să-și fortifice organismul în ta
berele de iarnă organizate pentru ei la Prislop, Moneasa. 
Miercurea Ciuc, pe patinoarele amenajate în cadrul șco
lilor.

Alții voi participa la con<t----------  _
către Consiliul municipal al Organizației pionierilor șl de 
Comitetul municipal al U.T.C., la serbările pomului de iar
nă, la carnavalurile care vor avea loc.

Cluburile organizate în școli și la Casele pionierilor și 
bibliotecile școlare vor sta la dispoziția elevilor pe toată, 
perioada vacanței.

Eroii îndrăgiți ai basmelor, programele ce se vor orga
niza și jocurile distractive din cadrul orașelor copiilor le 

vor face vacanța și mai plăcută, și mai atractivă.
Tuturor elevilor și cadrelor didactice : Vacanță plăcută I

mm
ZILEI

Ele vi în tabără 
școlară

dimineață, 
pionieri și școlari din 
municipiului vor pleca 
băra școlară de la Prislop.

Aici vor avea ocazia să 
petreacă în mod plăcut zi
lele vacanței xde iarnă ; să 
schieze, să-și fortifice orga
nismul, să lege noi priete-

Ultima fază 
a festivalului 

de muzică 
ușoară

seară, clubul din 
nea va fi gazda ultimei 
zc a festi\ aiului de muzică u- 
șoară. organizat de către Con
siliul municipal al U.G.S.R. în 
colaborare cu cluburile din 
Valea Jiului, fși vor da con
cursul formațiile de muzică u- 
șoară din Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila, Aninoasa și 
Lonea. După concurs, la res
taurantul „Cărbunele" \ a avea 
loc un bal al festivalului.

© Tot duminică, ora 10, (ormalia 
de muzică ușoară „Cvintetul color”, 
avind ca invitați pe cunoscuții cîn- 
tăreti și artiști Dan Spătaru. Horia 
Serbănescu și Gioni Dimilriu vă oferă 
un frumos program. In matineu, de 
la ora 17. și seara, ora 20, se vor 
prezenta alte două spectacole. Deci 
un trio de artiști apreciati si trei 
spectacole.

© iubitorii de muzică ușoară din 
Vulcan și Lupeni vor avea prilejul 
de asemenea să asculte și să aplaude 
azi, la ora 17. și respectiv ora 20, pe 
Dan Spătaru, Horia Serbănescu, Gioni 
Dimilriu și (ormalia „Cvintetul Co
lor”.

PUTEREA COLECTIVULUI
Coordonate județene

Dintotdeauna hunedarenli, „acești 
oameni al focului”, au știut să-și do
vedească priceperea și hărnicia prin 
fapte demne de un colectiv fruntaș. 
Incepind de la bateriile de cocs, 
unde cărbunele primește noi valerițe 
șl lerminind cu sectorul) de laminoa
re, acolo unde oțelul primește forme 
și dimensiuni diferite, întregul flux 
de foc al combinatului siderurgic hti- 
nedorean, oferă imaginoa, plină de 
inedit, a muncii entuziaste relevată 
șl de succesele de pînă acum.

Cinci colective de muncă din
drill combinatului, printre care, to
pitorii de la oțclărla electrică, fur- 
nalișlil din secția l-a șl lamlnatorli

ca-

de la laminorul de 650 mm, au rapor
tat îndeplinirea planului anual.

Eforturile unite ale acestui colec
tiv, care produce mai mult de jumă
tate din producția de melal a țării, 
se concretizează șl in alte cifre im
presionante; numai in 11 luni, pre
vederile de plan la producția marfă 
au fost depășite cu peste 165 mili
oane de lei !

In flecare secție, la flecare agre
gat, producția planificată este cu mult 
depășită. Este concludent faptul că 
au fost produse peste prevederile de 
plan la zl, 29 000 tone fontă, 19 000 
tone de oțel, 5 200 lone de cocs mo-

lalurgic șl o însemnată cantitate de 
laminate finite pline.

In zilele din preajma Conferinței 
județene de partid, siderurgiștil hune- 
doreni au întregit tabloul realizărilor 
cu noi fapte.

La laminorul blumming de I 300 
mm, cel mal mare și mai modern a- 
gregat de acest fel din țară, a intrat 
in funcțiune instalația de televiziune, 
prin care se urmărește procesul de 
laminare. Un exemplu nou, de felul 
In care tehnica modernă pătrunde, cu 
vigoarea specifică anilor noștri, aici 
în cetatea de foc a țării.

Mircea NEAGU

SPORTIV
• Miine la ora 10, au loc partidele 

etapei a treia a campionatului muni
cipal de șah pe echipe. La clubul din 
Petrila are loc meciul dintre Jiul Pe
trila — Parîngul Lonea. Intilnirea din
tre Știința Petroșani — Utilajul Pe
troșani are loc la clubul sportiv 
I.M.P. In seria a doua, la clubul din 
Lupeni se întîlnesc echipele: Viscoza, 
Preparatorul și Minerul — toate din 
localitate, plus Energia Paroșeni.

• Azi, la ora 16 și duminică ora 
8, pe arena de popice din Petrila 
are loc meciul dintre selecționatele 
A și B ale Văii Jiului.

• Duminică, ora 10, in sala de 
sport a I.M.P. are loc ultima etapă 
a campionatului de baschei masculin 
de divizia B dintre Știința Petroșani 
șl Universitatea Craiova.
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CULTURA-ARTA
O convorbire tonică

Șerbănescu
invitat al Casei de cultură din Petroșani (alături de Dan

Interlocutor:

..Știu adevărul...

Fantezie de iarnă
Fulgii sprlnfari ml-au trimis un 
răvaș parfumat, de Iluzii.
Sus la mansardă, distrată, mă 
ull la uh puslnic păianjen, 
lăzi ocupate cu fleacuri Ișl 
cască in juru-ml plictisul, 
Sănii uitate prin podul puetfu 
se smlorcăie-n coifuri,
Măști, Intr-o scară uzate, Iți 
poartă cu silă destinul.
Iarna fn curle-a sosit șl din 
lugă-șl descarcă omătul, 
l.emnele-n beci, rescmMle, aș

teaptă slftșilul sinistru.
Iepuri flămln/l visca/d tăcuți 
la ridichii de toamnă.
Șapte găini zgribulite așleap 
tă la uși încuiate.
Noaptea e aspră și rece, dar 
veghea prelungă mă-mbală.
Grlncene viaturi In hornuri Iși 
leapădă aripi sumare.
Gerul Ișl clănțăne dinții de 
tel șl mușcă In taină.

7ENOVIA ILIB8

Spăteru și Gioni Dimitrîu). pentru a susține cu formalin 

.Color* cîleva spectacole extraordinare in Valea Jiului șl-n 
jude|, simpaticul și popularul comic Floria Șerbănescu a răs
puns cu amabilitate Invitației noastre la o convorbire-ful- 
ger. Si, instalați confortabil în două fotolii ale lăcașului —
gazdă, am început:

— Cînd ați intrat in teatru?
— Mai devreme declt toți. 

La un an și două luni, 
luat mama, că n-a avui 
cine mă lăsa acasă.

— Debutul ?
— In 1929. La Teatrul

regretatul 
spectacolul 
Protagonist 
atunci —

M-a 
cu

,Gd-

rolul unui soldat de

ce, de plumb ? 
să nu vorbesc nimic.

încredere J Aveam

răbuș", dirijat de 
C. T ănase. In
.Miss Revista", 
era... tlndrul (pe
n.a.) Alexandru Giugaru.

— In ce rol?
— In 

plumb...
— De
— Ca 

N-av eau
doar... cinci ani.

— Primele aplauze cînd 
le-ați cucerit?

— Le-am primit nu le-am cu
cerit ! Le-am primit de la un 
vecin, l-am spart un geam cu 
p-aștia. pentru care .succes" 
a~ primit... două aplauze. El 
cplauda ș» eu stăteam la mij- 
lo\

Ce amintiri plăcute, ce 
prima pe-

satisfăcut 
ucenic, a- 

maeștri al 
voi putea iuta 

pe marii Înaintași
Brezeanu,

satisfacții aveți din 
rioadă de teatru?

— Sini deplin 
c am putut juca, ca 
lături de iluștri 
scenei. Nu-i 
nicicind
Nottara, Soreanu, 
Morțun, pe Marioara Ventura, 
pe Maria Fi lot Li.

— Neplăceri, în îndeletni
cirea dumneavoastră...

— Anul trecut. La un spec
tacol televizat din sala Tea
trului de operetă. După ce-am 
jucat tot actul I, ni s-a anun
țat că aparatele de Înregistrat 
sini defecte. Am reluat, ru
gind publicul să... ridă Încă o 
dală la toate poantele de care 
se amuzase doar cu citeva mi
nute înainte. O neplăcere care 
s-a terminai cu o 
Publicul e receptiv 
legător! Succesul, 
astfel, a fost triplu.

— Care-î rolul dumneavoas
tră preferat ?

— Rolul tatălui...
— Unde-1 jucați?
— L-a mine acasă. Am un 

băiețaș de 11 ani.
— Ce meserie ați dori să-și 

aleagă ?
— E prea mic ca să mă fi 

gindit la așa ceva. Cind va fi 
el mare, e liber să-și aleagă 
orice meserie... de actor va 
dori.

— O întrebare, mai serioa
să : Ce faceți pentru a vă 
păstra mereu viu umorul, cu 
care înceicați și reușiți să re
țineți publicul lingă dumnea- 
v oaslră î

— Barometrul succesului 
este r"blicul, popularitatea. 
Numai prin studiu, prin cău
tări permanente se poate o- 
feri apoi publicului materiale 
gustate. (Hind publicul ișl pier
de încrederea în ador, nu mai

satisfacție, 
și... ințe- 

obținul

v ine la intilnirea cu el. Am a- 
x ut colegi talentati, care s-au 
mulțumii cu o popularitate 
clșligatâ facil, rapid și s-au 
culcat pe urechea succesului, 
uj/lnd să-și Împrospăteze sti
lul interpretării In raport cu 
cerinfele vremii. $i-au fost 
uitat i.

— De ce unii comici revin, 
în același oraș, nu de puține 
oii, cu poante cunoscute?

— Cred să asla-i o totală 
lipsă de atenjie față de pu
blic. Pentru că. dacă un cln- 
tăreț, solicitat sau nesolici- 
tal poale clnla, In mai multe 
.vizite", aceeași melodie Ia 
modă, repetarea unei glume, 
unui cuplei, unui scheci în a- 
celași oraș, de căite același 
comic, este neavenită, ilogică.

— In talentul căror vedete 
ale revistei, din trecut sau 
prezent, credeți mult ?

— Țoală admirația pentru 
părintele și Îndrumătorul re
vistei românești. Constantin 
Tunase. De asemenea, lot res
pectul pentru marele anima
tor al revistei, de la care toll 
am avut de Învățat. Vasile 
Vasilache. Apreciez, apoi, pe 
Radu Zaharescu (prietenul la... 
nevoie se cunoaște — n.a.), 
Haria Căciulescu, Puiu Căli- 
nescu, Stela Popescu. Hoitan 
și Radulian de la Deva.

— Despre publicul petroșă- 
nean ce ne puteti spune ?

— Mai tnlli o precizare; 
actorii bucureșlenl care-au 
venit In turneu ia Petroșani, 
cu diverse ocazii, rostesc 
mai expresii laudative la 
dresa acestei frumoase 
(a Casei de cultură, n.a.', 
adresa publicului, receptiv, 
pretențios, dornic de amuza
ment dar și refractar la spec
tacolele de slabă calitaje. Se 
simte imediat influența pozi
tivă a teatrului de stat local 
in educarea publicului, a gus
tului pentru teatru, acum deja 
formal. Acest lucru e cunos
cut de toți actorii care vizi
tează Peltoșaniul. Și-l obligă 
la mult. Eu am Insă și motive 
In plus să Îndrăgesc Petroșa- 
niul. Pentru că, acum 26 de 
ani. am Înființat aici prima 
.trupă de revistă" din ținut. 
Printre capelele de afiș de a- 
lunci se numărau și frații Ticu 
și Teodora Lucaciu, ilustra 
etntăreață de azJ. Pe .Tola" 
Lucaciu am avut cinstea s-o 
aduc primul in fața microfo
nului, urcată... pe scăunel.

— Ce să transmit publicului 
local din partea dumneavoas
tră?

sau

nu- 
a- 

săli 
la

— Că-I mulțumesc pentru 
că-mi lnfelege arta. Totodată, 
harnicilor mineii. cu prilejul 
Anului nou '69, cele mai hune 
urări de fericire și- toate ce
lelalte.

Viorel TEODORESCU

Cultura 
cinematoarafică 
In preocuparea 

școlilor
Conducerea cinematografelor „7 

Noiembrie" șl „Republica" Petroșani, 
în colaborare cu conducerile școli
lor generale, a școlii comerciala și 
ale celor două licee petioșănene au 
luat inițiativa programării unor ac

țiuni de cultură cinematografică, pe 
marginea unor lllme cu puternic 
conținut educativ. In acest sens, 
pînă acum s-au organizat mai multe 
simpozioane, concursuri „Cine știe, 
cbtigă", expuneri însoțite do proiec
ții — variate acțiuni de populariza
re a filmelor care ajuți procesul in- 
slructlv-educativ și contribuie la e- 
ducarea multilaterală a tineretului 
studios. De o largă popularitate s-au 
bucurat astfel filmele artistice „Răz
bunătorii", .Pionierul buclucaș", „De 
trei ori București", „Corigenta dom
nului profesor", „Dimineți de iarnă", 
precum și documentarele „Imagini 
din Vietnam", „In țara incașilor"

Te rog nu mă minți...
Da, sînl primele cuvinte ale unul 

șlagăr la modă. A fost ales, pentru 
frumusețea lui, și de clțlva soliști 
înscriși la festivalul muzicii ușoare. 
Nu știm dacă, după etapa a V-a, 
do la Lupeni, toți participant!! s-au 
edificat, cu adevărat, asupra... ade
vărului I Cert este insă că aceasta 
se cam conturează.

O parfe a soliștilor, cei cate tră
iesc cu picioarele pe păminl șl nu 
visează, In viitorul îndepărtat sau 
mai apropiat, la cine știe ce... cerbi, 
așteaptă resemnați inevitabilul sfîr- 
șil al Întrecerii. Ceilalți, care pînă 
acum au confirmat (mai mult sau 
mai puțin) „trag cu dinții* de pozi
țiile ocupate, vor încerca să se men
țină în frunte șl după elapa de la 
Lonea.

Cine sînl aceștia ? Intr-adevăr, 
pînă acum n-am dat publicității nici 
un clasament. Am vorbit despre 
confirmări și Infirmări, mai mult 
despre defecțiuni. Intenția ne era 
piecisă: corectîndu-se la timp lip
surile, ulterioarele evoluții ar da 
prilejul unor concluzii mai clare. 
După felul cum s-au comportat pînă 
acum pe scenă, după maniera inter
pretării șl după modul cum și-au a- 
les „bucățile" (pentru că unii con- 
ciuenți s-au avîntat și-n melodii 
pentru care vocea le este cam... 
scurtă), pe primele trepte «ale scării 
soliștilor, cu șanse (n-am spus ega
le, bineînțeles) de a ocupa locurile 
fruntașe, se situează soliștii: Viorel 
Loșniță, Lucia Susan, Ilie Lorinez, 
Ion Covaci, Ion Botogel, Margareta 
Recsali, Ghcorghe $tlr, Marian Ris- 
tea. Antonin Udroiu, Ervin Kantor 
(ordinea enumerării actuale e abso
lut întîmplătoare). Nu încape îndo
ială însă că, ultima apariție sce
nică poate fi revelatoare și pentru 
alții, care-au apărut oscllanți de la 
zi la zi, dar care încă doresc să a- 
fle... gustul mierii 1

Așa că, col puțin deocamdată, 
pronosticurile sînt hazardate...

Ce-a plăcut și ce n-a plăcut la 
Lupeni? ■

Nu ne-a • plăcut faptul că atenția 
acordată etapei a V-a a festivalului 
a fost cairn.. slăbită.

Ne-a Indispus totalmente lipsa de 
Interes a spectatorilor localnici

FESTIVALUL 
MUNICIPAL 
DE MUZICĂ 

UȘOARĂ

(după 45 de minute de la ora fixată 
pentru începerea spectacolului, în 
sală nu erau mal mult de 30 per
soane).

Ne-a Incomodat îndeajuns frigul 
din sală, deși pentru Instrumentiștii 
din scenă aceste a fost un... îndemn 
în mînulrea mai rapidă n corzilor 
ghitarelor, . și-așa, destul do Iuți din 
fire... j j

N-am înțeles dum poate pleca ci
neva la vînătoate cu-n... cline surd 
(anlnosenii șl vulcănenii au venit la 
concurs fâră toate instrumentele, 
fără amplificatoare!).

Nu știm ce l-a determinat pe 
Gheorgho Sabău (Petrlla), să „atace* 
melodia lui Macias „Soția prietenu
lui meu"! Da, nici Jula n-o cîntă 
grozav, dar el a trecut, cel puțin, 
prin controlul de calitate I

Nu am priceput cît timp va tre
bui să se scurgă pînă cînd tinerii 
orchestranți petrilenl se vor dumiri 
că, stînd pe scenă impasibili, sfineși,

spetiați, MOrși parcă de orice puteri 
nu vor putea să cucerească publicul. 
Doar acasă, la Petrlla (ca Pîrcălab, 
pe stadionul „23 August*) au evo
luai la nivelul potentelor 1

Cuin este posibil ca, după trece
rea prin scenă a tuturor oaspeților, 
gazdele să rețină publicul Încă 20 de 
minute (între timp se anunțase... 
abandonul lupenenilor) și — culmea I 
— să schimbe șl stația, care — e 
adevărat — nu corespunsese Inte
gral cerințelor?!

Șl — ca să se pună capăt unei 
seri cu multe deficiențe — orches
tra din Lupeni a cîntal, în încheie
re, o... uvertură I

Ce ne-a plăcut?
Cu excepția unor erori în ritmu

rile începuturilor de melodii, ne-a 
plăcut orchestra din Aninoasa, în 
continuă creștere valorică. A fost 
apreciată de asemenea, vigoarea, si
guranța în scenă și stăpînlrea de
plină a melodiilor do cnre a dat do
vadă „Atlasul* (doși incomplet, nu 
toți orchestranțll au fost anunțați Că 
vor merge la Lupeni).

„Colorul*, revizuindu-șl poziția 
sconlcă, ne-a apărut (precizăm, la 
Lupeni) drept cea mai bună formație 
ritmică. A fost, dacă vreți, etapa 
„Cotorului". După faza de la Lonea, 
Juriul va stabili soliștii și orchestre
le care vor cînta în ..finala" de la 
Petroșani.

V. T.

Ștefan Augustin Doinaș
Confruntarea lui Ștefan Augustin 

Doinaș cu publicul, prinlr-un volum, 
este tfrzle (abia în 1964 îl apare 
Cartea mareelor) deși debutează din 
1939 în Jurnalul literar șl publică în 
Saeculum și V/cniea.

Destinul său poetic este determl- 
not de încadrarea fn grupul de la 
Sibiu — Revista cercului literar — 
(alături de regretatul Radu Stanca șl 
Ioanichle Olteanu), care încerca re- 
vitalîzarea poeziei prin întoarcerea 
la părăsitele izvoare lăuntrice: epi
cul, dramaticul, Istericul.

Doinaș profesează un lirism oblec-

dens, izvorît din profundă medita
ție, Invenția metaforică și puterea 
gîndlrlj In imAgini sînl frecvent uti
lizate spre a exprima o structură 
lirică patetică, trăind concomitent, 
senzorial și intelectual, sentimentul 
erotic (Așteptare).

In ciclul Mistrețul cu colți de ar
gint din volumul Omul cu compasul 
(1965, simboli7Înd creatorul Cu unel
tele sale în fața tumultuoasei reali
tăți), punctele de plecare ale bala
delor sînt frecvent livrești, dar in
terpretarea este personală. Legenda 
se convertește In mii. Poetul tra-

Profiluri literare contemporane

OANA FAG (Lupeni): Din poeziile 
trimise, ocazionate de evenimentul a- 
niversării Unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, deși ne-au parvenit la timp, 
n-am putut selecționa nimic pentru 
pagina specială rezervată de ziar mă
reței aniversări. $i aceasta nu pen
tru că ar fi fost lipsite de sensibili
tate, de calități. Dar, an fost altele 
mai. bune, și spațiul...

Ați mai fost găzduită în paginile 
ziarului nostru, așa că de la dv. aș
teptăm și alte creații, nelegate de o 
anumită ocazie.

SPIRIDON POPESCU (Lupeni): 
Recunoașteți că am avut dreptate în 
rîndurile scrise despre poezia „Mi-a- 
mintesc" dar, pentru a no convinge 
că am greșit în aprecierea celorlalte 
două creații, ne citați din răspunsul 
„Scînteii tineretului'' privind aceleași 
poezii. Nu știm ce-ațl înțeles din acest 
răspuns însă, după părerea noastră, 
nu v-au spus mai mult decit că ați 
avea o oarecare ușurință în scris și 
sensibilitate. Or, aceste calități sînl 
absolut indispensabile oricărui tinăr 
mînuitor al condeiului. Fără ele ar 
trebui să... faceți loc altora.

$tirl
de pc platouri
Regizorul Lucian Pintilie a terminat 

filmările la , Reconstituirea", lilm rea
lizat după nuvela cu același nume de 
l-Ioria Pălrașcu. Din distribuție fac 
parte: Emil Botta, George Constan
tin, Ernest Maltei, Elena Popovici ș.a.

★
Echipa de filmare de la „Slmbăta 

morților", condusă de Virgil Calotcs- 
cu, după ce a realizat o serie de sce
ne la Buftea, se pregătește pentru 
filmări exterioare la Rupea. Pe ge
neric vor apare : Ilinca Tomoroveanu, 
Adrian Herescu, Ilarion Ciobanu șl 
Ioana Drăgan.

★
La 1 noiembrie a intrat în produc-, 

țle un nou film românesc „Căldura", 
în regia lui Creangă Șerban și Radu 
Gabrea.

șl altele. In vacanta 'de lamă sînt 
programate pentru a fi vizionate 
în colectiv și apoi discutate filme 
ca: „Pinguinul", „Lan l.an și Tun 
Tun", „Omul merge după soare", 
„Povestea Scufiței roșii" ș.a.

Datorită muncii perseverente des
fășurată în această direcție de că
tre conducerile școlilor generale nr, 
1, nr. 4 și nr. 5, de cadrele didat lice 
Ion Dancu, Mibai Ferenczi, Vasile 
Bîcoi, Ioan Chiru și Marin Verzan, 
în acest an au fost vizionate 125 fil
me artistice șl documentare, de că
tre peste 25 000 spectatori — elevi.

, Vasile COCHEG1

Poezia „Ce-i doresc eu țării mele" 
este mai mult decît o simplă potri
vire de cuvinte (nu Integral, bineîn
țeles), deși harul personal, ca șl la 
celelalte, înlîrzie să se arate.

Totuși, pentru că doriți, vom repro
duce aici prima strofă, mai reușită oa
recum decît celelalte:

„Denoapte soarele răsare,
Grăbii pe cerul cel senin, 
Crescînd din ce în ce mai mare 
(Șl galben e, de aur plin).
Epigrama e deficitară. Mai trimiteți.

CIBIAN EUGENIA, elevă (Vulcan) j 
Așteptați să vă enumerăm greșelile 
pentru ca altă dată să nu le mai fa
ceți ! Nu mai așteptați. Profesorul 
dv. de limba și literatura română 
poale să vă ajute în aceaslă direc
ție. Părerile noastre ? Da: poeziile 
..Amintirea orașului Vulcan" și „Cîn- 
tec de pionier" nu pot fi publicate. 
Poezia trebuie să aibă imagini subțiri, 
Inedite, nu să abunde în insistențe 
descriptive sau enumerative. Reveniți, 
după ce versurile vă vor fi verifica
te de profesorii dumneavoastră de 
specialitate.

RUSU AUREL, elev (Lupeni): Reci
tiți răspunsul de mai sus, dat cole
gei din Vulcan și „citiți și noaptea, 
pentru a fi la zi" (cum spunea ci
neva). In domeniul poeziei, bineîn
țeles.

FLORIAN DAMIAN (Vulcan): 
V-ain răspuns și in precedenta „poștă 
literară" și vă spunem din nou: 
Versurile expediate, chiar dacă au 
unele calități, acestea sînt înecate 
în deficiențe. Încercați să nu vă a- 
bateți de pe drumul unei lecturi mai 
bogate, moi vaste și timpul va cla
rifica ceea ce acum încă nu înțele
geți.

Cronic
In ultima ședință de lucru a mem

brilor cenaclului literar pelroșănean 
discuțiile și confruntările de opinii, 
pe marginea creațiilor artistice pre
zentate, au (pst foarte furtunoase. 
Ședința a fo^t condusă de Radu Se- 
lejan, președintele cenaclului. La 
primul punct al ordinei de zi, procu
rorul Horia Nelega a ținut o intere
santă și documentată expunere, de 
inaugurare a unui ciclu de prelegeri 
pe teme de literatură și artă, despre 
„Avangarda , artistică a secolului 
XX".

In continuare, Grozav Viorel, 
membru al cenaclului, a citit un 
număr de 12 poezii. Pe marginea a- 
ceslot poezii, citite intr-un ritm tre
pidant, amețitor, s-a discutat aprins, 
fără rezerve, țoale supunfndu-se cu 
discernărnlnl unei site a criticii foar
te exigentă. Spicuim : ,,Niciodată nu 
mi-a fost dat să ascult atițlo ter- 
nacni pocnind unul lingă celălalt. 
Autorul desființează spațiul, • este

Liniște
— după furtună —

Stindardele 
furtunii 
s-au prefăcut 
In scrum.
Oștenii, 
după ce și-au 
pllns victoria, 
au murit Ia 
margini de drum. 
Soarele
l-a azvirlit, 
cu silă,
Intr-un mormint
comun. i
Și, deasupra 
uriașei groape, 
curcubeul
sădește spre aducere-aminte 
florile llniștei.

Și trimit 
visul

Din herghelia nopții 
fur un vis, 
un vis sălbatec, 
slors din ceasuri crude 
și-l fac să asude 
il bat, și-l învăț 
al tăcerii desmăț 
și-l trimit spre oriunde 
să mi te aducă 
fie și nălucă 
să te simt o clipă 
risipită în mine...

R. SELEJAN

La microscop
Lumina in beznă 
el vrea s-o pătrundă 
și să-i smylgă 
secretul Și vremii 
să-i sporească pasul. 
Din clocotu-i aprins 
porcâ aude o șoaptă : 
„Ai învins

MAREA
U lise, pribegind, 
ți-a sărutat veșmlnlul, 
cinllndu-și disperat 
pămlnlul.
Iar Ovidiu, 
nemlngiiat și trlsl, 
ți-a închinat, 
din lira-l,
omagiu de artist. !

P. NFDELESCU

a c e n a

„Meșterul
haotic și ilogic, poeziile sînt supra
realiste, un amestec de clasic și mo- 
dorn, în care alături de abundentele 
maxime apar teribilisme supărătoa
re oamenii mediocri se aulodesfiin- 
țează, termenii biblici se logodesc cu 
cuvinte triviale, echilibrul și orga
nizarea materialului lipsesc cu de- 
săvîrșhe* (Lucian Sirochi)-, „Deși se 
vede că autorul a citit mult dar 
dezorganizat, versurile citite sînt fa
cile, pline de aberații lingvistice, 
care șochează urechea. In poezii sînt 
și imagini frumoase, dar acestea se 
pierd ca floricelele într-un cîmp 
peste care-a trecut focul. Autorul se 
zbate intr-un lac metafizic, teoriile 
despre viață, existență, sînt cople
șite de pesimism. Are mare nevoie 
de o sănătate brdncușiană, robustă,

tiv, cultivînd frecvent balada, le
genda, poemul dramatic șl nara
țiunea evocatoare.

Doinaș este un voluptos al ver
sului, autorul unei poezii cu mare 
forță de convingere, „Independentă 
de conștiința care se oglindește în 
ca*.

In Cartea mareelor apare tulburat 
de probleme, situat la granița din
tre vis și realitate, Incerclnd să 
împace rațiunea cu sentimentul. Ro
mantic prin tentația elanurilor nestă
vilite, Doinaș este clasic prin nă
zuința spre armonie și desăvîrșire (Iul 
Michelangelo și lui Goethe le închi
nă nețărmurite elogii).

El cîntă „omul și uneltele sale', 
zîdaiul, șoferul, cooperatorul, poetul 
etc, dar este și un pasionat lucid, 
un artizan migălos ce-și lucrează 
răbdător ideea filozofică sau își e- 
sențializează sentimentele. Lirismul său

sează cu compasul „formula altei or
dini" co conține „chipul tainic al 
lucrurilor*, rezistent „declinului lu
mesc*. Alta eternizează lumea obiec
tivă, a cărei „frumusețe* este păs
trată în „o mie de lucruri trecătoa
re*.

Ciclul Amor universalis este o pa
rafrazare a celebrului vets al iul 
Dani? „amorul mișcă soarele șl ste
lele*. e o argumentare a principiu
lui că iubirea domină orice, este 
monografie a iubirii abmile"*de me
lancolii, un eîntec (Omul din lună) 
peste viață și moarte.

Volumul antologic Ipostaze (1968) 
completează universul liric cu noi 
valențe, adaugă noi elemente regis
trului tematic, rotunjește imaginea 
unui liric grav.

Prof. Ironim MUNTEAN
Liceul teoretic Petroșani
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Pe ecrane

SAMURAIUL
Coproducție iianco-ilaliana (legia Jean — Pierre 

Melville), filmul „Samuraiul'1 prilejuiește spectatorilor o 
plăcută reîntîlnire cu popularul actor Alain Delon, cu so
ția ocestuia, Nathalie Delon, cu Francisc Perier și alții.

Transpunere modernă a legendei samuraiului, filmul 
urmărește ultimele 24 de ore din viața unui ucigaș plătit, 
un criminal însingurat.

„Samuraiul" începe cu un mbtto simbolic, extras din 
„Cartea samuraiului", care exprimă în esență spiritul fil
mului : „Nu exislă singurătate mai profundă decît a sa
muraiului. Ea poale fi asemuită doar cu cea a tigrului 
din junglă..."

Filmul este o meditație asupra solitudinii. Tot ceea 
ce il înconjoară pe Jef Costello - eroul filmului — este 
zugrăvit ca o vizuină din cere tigrul nu iese decit pentru 
o ucide.

/Main Delon in „Samuraiul".

c I u I u i literar

Manole"
de optimism fecund, pentru a crea 
ceva de valoare (Horia Nelega); „lu 
afara poeziei „Dor popular*, cu vi
zibile influențe argheziene, celelalte 
poezii sînt macabre, pline de abera
ții de anvergură, neîuțelese, versu
rile sînt bolnave de o maladie ne
definită" (C. Dascâlu); „Limbajul 
motbid și trivial <? dccepționant. 
Tendința de a evada într-o lume 
plină de decepții, ireală, ne este 
străină noua, oamenilor de azi* (loan 
Chiiaș)-, „Autorul este salîSIăcul de 
poeții simboliști, dar n-are claritate, 
arsenalul lui meslanislic este desuet 
șl satanic, se complace Intr-o lume 
neobișnuită. Lucrurile bune se pierd 
In prozuisme" (Constantin Pascu) i 
„Autorul e însingurat, protestatar, 
haotic, contradictoriu și de ace»

ajunge la concluzii greșite, prezen- 
tînd drept bună o luiyc descompusă" 
(Petru Eana); „Autoiul este un pas- 
tișor al lui Baudelaire, Rimbaud șl 
Edgard P6e. Poetul nu e sincer, lo- 
nu-i e fals, fiindcă el nu a trăit 
realitățile și imaginile pe care le 
prezintă, totul sună a gol, atitudinea 
lui e de frondă, expresiile — gro
tești, ridicole, filozofia — halucinan
tă. Autorul caută să impresioneze 
prin contradicții pline de anacro
nism, prinlr-uu limbaj descompus șl 
prinlr-o înspăimîntătoare apropiere 
de marii simboliști* (Cornel Hog- 
man).

V. Gfozav, autoiul supus criticilor, 
în cuvînlul său, a apărui Iritat de 
„aprecterl1', a ignorat spiritul de ce
naclu, răspunzlnd afirmațiilor cole
gilor, nu prlh argumente și explica
ții intelectuale, cl pi in jigniri, ară- 
tîndu-M* drept un neînțeles.

G. EL
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CERCURILE DE ELEVI
PEPINIERA DE NOI TALENTE
Plenara Consiliului municipal al Organizației pionierilor

nt.Recent, la Casa de cultura din Pe- 
bf»-.»n| a xvut loc Plenar* Conciliu- 
Iții municipal al Organizației pionlc- 
ii •’ Plenara a dezbătut activitatea 
(’,»n'.iU in »arinii cercurilor de

Mi» referatul prezentat pe această 
t< mă d.' 5tre Iov Nlcnlcsni Vasile, 
președintele Consiliului municipal al 
Organizați»'! pionierilor planul de 
muncă privind activitatea consiliului 
p anul 1WQ rit «| discuțiile purtate 
pe marginea lor au scos în evidență 
rra»teărite obținute lipsurile șl mai 

măsurile caro urmează a îl luate 
pentru îmbunătățirea muncii tn viilor.

Formarea omului nou. cu o pregă- 
t’rc multilaterală capabil să stăpl- 
r - lei niâa modernă înarmat cu 
o .'nni'eptic materlallșt-dialectică des
pre lume $1 societate este o sarcină 
permanentă a școlii. Vin rol do sea- 
rr.i In pregătirea șl formarea tine
re' generalii revine șl organizației 
de pionieri — principalul initiator $1 
o-ganizator al activităților în afară 
do clasă. Cercurile do elevi vin să 
completeze, să adîncească orizontul 
cultural-știintific al pionierilor și șco
larilor, 
ța de 
știinlă.
tă la
ii ce. S]

nr. nr. I și 5
I șl 2 Petrila, nr. 2

, dezvolttedu-te initiative, dorin- 
cunoașlerc. interesul pentru 
literatură contribuind totoda- 

dezvoltarea tedomînăril prac* 
spiritului constructiv șl creator. 

Ai tivitltite Interesante organizate 
In cadrul cercurilor te întăresc con- 

toale realizările obținute 
muncii neobosite a omu-

vinnerea că 
se datotesc 
lui.

De la un
'ni7«te în
ai multe cercuri ținlndu-se cont de 

condițiile locale, de preferințele co
piilor. Tematica lor a fost tot mal 
variolă, mai Interesantă și mai atră
gătoare.

Peste 4 000 de pionieri și școlari 
ar tivează 'tn cele 166 de cercuri din 
care 52 cu caracter umanist (cultu
ral-artistic), 46 cu caracter literar șl

a a
an Ia altul, au fost or- 
scolile municipiului tot

60 cu târât ter realist. Cercurile cu 
camrter tehnic, în număr de 32. cu
prind un număr de 1 299 Iar cele cu 
caracter geografic cuprind peste 170 
de elevi. Ademenea certuri funcțio
nează și in cadrul Caselor pionieri
lor din Petroșani șl Lupani.

Re» rularea elevilor pentru cercuri 
s-a fă<i»t pr baza apliludlnllor șl a 
înclinațiilor fiecăruia urmărlhdu-se 
ca un elev să nu participe te mai 
mult de 2 cercuri, pantei» a se evita 
supraîncărcarea.

TctnaNca certurilor a fost fixată 
de comun acord cu pionierii, tinted 
cont do partlcularitftllte de vtrsWl șl 
de posibilitățile lor de înțelegere. 
Vestigiile Istorice, ații do numeroase 
în Judoțul rosțru, tec obiectul Ierna
ticii mal multor cercuri ca cel do te 
Școala generală nr. 4 Vulcan. Cercu
rile literare de la școlile generale 

și 4 Petroșani.
Vulcan, nr.
șl 5 Lupeni ele. dezbat teme tetere- 
sante. organizează concursuri pentru 
cel mal bun poveștilor, cel mal bun 
recitator, cel mai bun Interpret ele.

Teme ca: Electroliza și aplicațiile 
ei în industria grea. Atomul. 80 de 
zile în jurul pămîntului, Viata înlr-o 
picătură de apă șl experiențele de 
laborator făcute au contribuit la lăr
girea orizontului, la creșterea încre
derii pionierilor în forțele proprii. 
Cercul do științe naturale din cadrul 
Scolii generale nr. 1 Petroșani, con
dus de profesoara Krausz Seplimla — 
organizează în flecare vară cercetări 
asupra latinei marine te stațiunea ști
ințifică Agigea.

Cu ajutorul exploatărilor miniere 
au fost organizate cercuri ca: Micii 
mineri, Micii preparatori, unde au 
fost discutate teme specifice : Forma
rea zăcămintului de cărbuni, Istoricul 
mineritului in Valea Jiului etc. Dar 
numărul acestor cercuri este încă 
mic; conducerile școlilor și coman
danții de unitătL ni» țin în suficientă

măsură «onl de spri'illcul Văii Jiului 
șl nici de mtentare® pmteslonălM a 
elevilor.

Cele 15 premii pentru lucrările de 
aria plastică ale pionierilor, ncorrta- 
!♦ in cadrul concursului initial de 
Consiliul national al pionierilor, re
flectă preocuparea și atenția condu- 
< Morilor acestor cercuri, printre care 
se evidențiază, în mod special col do 
te Școala generală nr. 4 Petroșani șl 
cel do la Casa pionierilor din Petro
șani.

Pentru impulsionarea activității vi
itoare a corcurlloT, atît referatul pre
zentai cit șl majoritatea vorbitorilor, 
au scos in evidentă lieccsiteten unei 
mai strînse colaborări cu conducerile 
școlilor, cu unitățile productive, a 
unei mai tetonse activități practice. 
ronun|tndii-so la teoretizarea proble
melor. Rocrularea elevilor să nu se 
fâcă rigid, numai pe baza notelor 
din catalog, ci șl pe baza înclinați* 
Hor. a aptitudinilor fiecăruia. Cer
curile Să conMltule o activitate cu 
caracter permanent, care să poală 
continua șl In timpul vacanțelor, să 
fie organizate mai multe vizite la în
treprinderi. mai multe întilnirl cu 
muncitorii, tehnicienii și inginerii, mai 
multe concursuri tematice șl excursii 
în zonele folclorice.

M. PAVEL

Din nou 
despre

COMPORTAMENT
Indlqnarrn cumpărătoarei lîindoroa- 

nu Elena* salariată la S.C.S.M. Pclro- 
Whl. taro nv-a trimis rindurilo do mal 
Jos este pc deplin Jiistlilcală. Ială 
pe scurt conținutul scrisorii:

„Consider o obligație obștească să 
sesizez modul de „deservire" practi
cai la unitatea do „Carne" din Piața 
Victoriei — Petroșani. în ziua de 29 
noiembrie ora 16 am Intrat in aceasta 
Iinllale șl am cerut un kilogram de 
carne de calitatea l-a. La tejghea sc 
aflau doi vinzătorl șl o vlntăloare. 
După ce mi-au fosl (întărite citeva 
bucăți de carne do o calitate Îndoiel
nică (deși maqarimil era bine apro
vizionat șl vlnzătorul avea de undo 
să aleagă carne de calitatea l-a) pe 
cintar a fosl aruncat șl un os de 
circa 150 grame. Am atras atenția 
vlnzătomlul c-ă in alte localități prin 
calitatea l-a se înțelege, carne fără 
o», sau cu os doar dacă sint din a- 
ceeașl bucală, dar nicidecum sepa
rat. Auzind aceslea, înlre vînzălorl 
s-a Iscat o discuție zeflemitoare după 
care am fosl apostrofată : „Probabil 
că acolo vitele cresc fără oase". Con
sider că un asemenea răspuns esle 
total necorespunzător etICli unul vîn- 
zălor inlr-un comerț civilizai".

Ne asociem întru toiul cumpără
toarei Hindoreant» Elena și, deoarece 
cazul relatat nu este primul de acest 
fel. solicităm conducerii O.C.L Ali
mentara mai mtillă preocupare pentru 
educarea vfnzătorilor In practica că
rora astfel de răspunsuri au devenit 
obiceiuri.

PE URNELE MATERIALELOR NEPUDLICAIE
Contracte,

garanții pentru
consumul

de energie
electrică

Secției de distribuire a energiei 
electrice Petroșani I s-a trimis se
sizarea cltllojului Pătru I. Anton din 
i.onea, prin care acesta informa zia
rul că deși posedă contractul nr. 
19 466 din 9 iunie IflGl, încheiat ia 
timpul său cu I.G.C. în baza că
ruia a depus șl garanția de 50 tei, 
pentru care ni» mai are chitânlă, In 
prezent este solicitai de către 
I.R.EJI, să încheie un nou contract șl 
să depună o altă garanție.

I.a întrebarea adresată redacției

dacă nu s-ar putea ridica de către 
I.R.EJI. contractele vechi de la I.G.G. 
șl întocmi în haza acelora șl a ga- 
rantiiloi depuse, alte qaranlii, noi 
fără ca cetățenii să fie nevoiți a 
umbla atîta pentru îndeplinirea for
malii ă||lor, Socțla de distribuirea o- 
nerglel ete< trice Petroșani ne răs 
puncte uimitoarele:

„Activitatea privind furnizarea e- 
nergtei electrice a fost preluată de 
către I.R.E.ll. la dala de 1 martie 
1968, fără preluarea contractele»» In
to-mite de I.G.O. (denumirea din 
tre« ui a întreprinderii) cu consuma
torii, datorită faptului că 
cuprindeau și prevederi 
la apă, canal ele.

Garanțiile Încasate de 
asemenea, nu au fost j

Petroșani
și nu Petroșeni

Bădulescu n sesizat 
deși prin Motăiîrea 
Miniștri nr. 1 134 din 

aprobat propunem

acestea 
referitoare

LOTO
Loto din 20 de- 
au ’fost extrase

La tragerea 
cembrie 1968 
din urnă următoarele numere:

3 21 7 89 43 75 65 38 24 85 
87 29.

I.G.C. de 
predate la 

IR.F.1I. din lipsă do evidentă anali
tică.

în această situație, flecare consu
mator de energie electrică este o- 
bligal, corespunzător cu prevederile 
legale, de a se prezenta peniiu în
cheierea unui nou contrari și depu
nere a garanției corespunzătoare, In 
« are scop ghișeele 1 R E H. stau la dis
poziția cetățenilor, zilnic, Intre ore
le 7,30—10".

In problema garanției depusă în 
baza cont»actelor vechi, redacția a 
fost Informată ră ea se plătește ime
diat de către conducerea I.G.C., In
să numai în baza chitanței de depu
nere anexată la cererea de restitui
re.

Cititorul A. 
nulacți» rfi 
Consiliului de 
24 mai 1968 s-a 
Comisiei județene de pari id «i de 
stol privind delimitarea municipiilor, 
orașelor și comunelor județului Hu
nedoara, scoaterea din ttOmen» laior, 
unificarea și schimbarea denumirii 
Unoi localități, legiferind denumi
rea de Petroșani a munte ipiului nos
tru, se mai găsesc Întreprinderi, ins
tituții șl unități cooperatiste • are 
încă nu șî-au schimbat corespunză
tor rit noua denumire firmele, sigi
liile ș.a.

Aducind cele de mai sus la cunoș
tința Consiliului popular al muni
cipiului Petroșani, am fost informat! 
că s-au luat măsuri ra tetreprind?- 
rile vizate în scrisoare cum sînt i 
I.G.C. (stația de autobuze), Materni
tatea, Judecătoria, Procuratura din 
Petroșani, Consiliul popular al comu
nei Bănită să-și modifice firmele, iar 
Oficiul do poștă și telet omunirațll 
Petroșani, care mai folosește sigi
liul cu vechea denumire, să intre, 
în termen de 5 zile, In legalitate.

D. TOSIF

Fond de premii: 918713 lei.
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organizarea științifică a pro
ducției și a muncii prin des
coperirea și valorificarea de 
noi rezerve interne, perfec
ționarea continuă a procesu
lui de producție, creșterea 
indicilor de utilizare a utila
jelor, introducerea normării 
muncii in acord etc.

cu 30 de apartamente. In a- 
cesl fel, sarcina pe 1668 a con
structorilor Văii Jiului a lost 
depășită cu 51 apartamente.

Mai multă energie 
electrică

4
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4
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• Sectorul I.P.S.P. — Li- 
vezeni anunță îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 
curent și realizarea unui 
plus la producția marfă esti
mat la 2 000 000 lei. Econo
miile la prețul de cost, pes
te sarcinile planificate, s-ou 
ridicat la 45 000 lei, iar be
neficiul 
fost de

De la Paroșeni ni s-au comu
nica! succesele obținute de e- 
nergeticienii termocentralei In 
această lună: un plus de 
4 630 000 kWh energie electri
că, 54 Gcal energie termică, o 
depășire de 1 236 000 lei la pro
ducția globală.

peste plan obținut a 
340 000 lei.

ț
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apartamente
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După
nr 2 Petroșani a îndeplinit sar
cinile de plan ale anului In 
16 decembrie, constructorii ra
portează o nouă izbîndă : ora
șul Petrila s-a îmbogățit cu 
nn nou bloc de locuințe, 11 1,

Cheia de
tehnicieni și mintii comuniști au fost 
detașați pentru citeva săptămlni la 
L upeni, la un schimb de experiență In 
maTile abataje frontale mecanizate. 
De aici s-au întors cu cunoștințe noi, 
dar mai ales cu un optimism robust, 
în scurt timp optimismul a fost fruc
tificai. Pe stratul 3, brigada mineru
lui comunist Szabo Carol, din sec
torul IV, a deschis un abataj frontal 
zealizlnd din prima lună o viteză de 
avansare de 43 ml, iar în a doua 
lună, cind frontalul a fost dotat cu în
tregul complex de susținere modernă 
— slilpi .Sagen" și grinzi in con
solă, viteza a ajuns la 56 ml, reali- 
zfndu-se o productivitate de peste 7 
lone cărbune pe post. Optimismul s-a 
amplificat Exemplul minerilor de la 
, 16/17" a fost urmat de brigada co
munistului GUșca Vasile, de la nu
mărul 19—20. A lost deschis a' doi
lea frontal iar de la începutul «tes
lei luni al treilea, un abataj pe în
clinare pe stratul 18 în sectorul II, 
unde armarea se face cu ctflpi hi
draulici pitici. Efectul introducerii 
celor trei frontale ? In primul rlnd 
creșterea productivității medii pe ex
ploatare, economii de material lemnos 
de circa 600 mc pe lună iar dacă 
ținem cont că 70 la sutâ din produc
ția abatajelor o evacuează direct din 
lront marile transportoare blindate,

Edificiu modern, 
prezentat 

la recepție
Lucrătorii șantierului nr. 3 

Vulcan al T.C.M.M. au incheial 
lucrul la un modern edificiu 
plasat pe malul sting al piriu- 
liii Crividia și care se inalță 
pe verticala a 3 nivele: pavi
lionul administrativ al minei 
Vulcan.

Recepția obiectivului a înce
put joi.

ț

soluționate, atrăgtnd la aceasta cele 
mal capabile cadre de partid, specia
liști prlcepuți și cu experiență bogată 
în muncă.

Adunările generale și conferințele 
de partid de dare de seamă și ale
geri au contribuit la crearea unui pu
ternic climat de lucru, au dus la mo
bilizarea mai intensă a forțelor pen
tru realizarea obiectivelor ce stau 
In lata organelor și organizațiilor de 
parlid din municipiul Petroșani. S-au 
purtat discuții concrete și pline de 
răspundere, s-au adoptat planuri de 
măsuri șl hotărîri menite să conducă 
la îmbunătățirea activității de parlid 
în toate sectoarele de activitate. Co
mitetul municipal, organele $1 orga
nizațiile de partid vor menține și In
tensifica efervescenta creată de ale
gerile de partid, vor asigura aplica
rea măsurilor șl» hotărîrilor adoptate 
cu acest prilej.

In anul 1969 în fața oamenilor 
muncii din municipiul Petroșani stau 
sarcini importante: extragerea unei 
producții de 7,6 milioane tone cărbu
ne brut, producerea a 2024 milioane 
kWh energie electrică, a I 800 lone 
fire și fibre artificiale, punerea în ex
ploatare a 313 500 mc mas<1 lemnoasă 
șl realizarea unui volum do Investi
ții ce depășește 700 milioane lei. A- 
cestc sarcini impun ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității tutu
ror organelor și organizațiilor de 
partid.

Așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie a. c. „Avem re
zerve importante pentru utilizarea 
mai bună a mijloacelor materiale, 
pentru creșterea productivității mun
cii și realizarea do economii". In lu
mina acestor indicații prbtioase, co
mitetul municipal va persevera pen
tru îmbunătățirea continuă a actis 
vitătii tuturor unilălilor pentru a-și 
aduce o contribuție sporită la creș
terea volumului de acumulări și be
neficii ale economiei naționale.

Organele și organizațiile de partid, 
trebuie să se preocupe permanent de 
aplicarea măsurilor preconizate în ac
țiunea de perfecționare a organizării 
producției și a muncii, să asigure 
acesteia un caracter dinamic. Așa 
cum a rezultat și din dezbaterile con
ferinței organizației municipale de 
partid, trebuie s<1 acordăm atenlie 
pregătirii temeinice a bunei desfășu
rări a adunărilor generale ale sa- 
larialilor, îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă alo comitetelor de 
direcție pentru ca acestea să mani
feste mai multă receptivitate fată de 
propunerile specialiștilor, alo oameni
lor muncii, să-și îndeplinească cu suc
ces rolul și atribuțiile pentru care 
au fost create. (1

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, comitetele de di
recție trebuie să acorde o atenție 
deosebită îmbunătățirii activității e- 
conomico-financiare a tuturor unită-

țllor, prin folosirea judicioasă a re- 
zervelof de care acestea dispun, uti
lizarea rațională a capacităților șl 
suprafețelor de producție, a mecanis
melor. utilajelor și instalațiilor din 
dotare, a forței de muncă și a timpu
lui de lucru, lichidarea cheltuielilor 
neproductive.

In timpul care a mai rămas ptnă la 
începerea unui nou an de muncă, 
trebuie mobilizate toate forțele pen
ii u a asigura realizarea integrală a 
planului pe acest an de către toate 

continuareunitățile. Se impun în
măsuri eficiente pentru pregătirea In 
cele mai bune conditiunl a produc
ției și activității de investiții din a- 
nul 1969, în așa fel ca sarcinile de 
plan să se realizeze din primele zile 
de lucru.

Căldura
statornică

boltă a destoiniciei

cele două sec- 
Szabo Carol, 

de sector, Ko- 
Mircea, Glișca 

Goldan

putem adăuga micșorarea substanțială 
a eforturilor minerilor din cele trei 
brigăzi.

Noul a învins. A cucerit adopți fi
deli. Iată un rez.ultat care ilustrează 
în mod grăitor perseverenta organi
zațiilor de partid din 
toero, a comuniștilor 
Păcuraru Arghir, șef 
vacs Andrei, Leheci
Vasile, Ciungu Pantelimon.
Gheorghe șl a «Hora care prin exem
plul lor de dăruire și Iscusință pro
fesională tu reușit să convingă, să 
determine asimilarea In ritm rapid șl 
fără dificultăți a noilor procedee de 
exploatare, a utilajelor moderne și Să 
creeze pe această cale premisele u- 
nor înfăptuiri și mai valoroase în 
viitor.

FRUNTAȘII MINEI eu fost și In a- 
cest an minerii de la „III". In 14 de
cembrie, colectivul acestui sector și-a 
Îndeplinit, primul pe mină, sarcinile 
pe acest an. cu hotărirea fermă de 
a trimite la ziuă pină la linele anu
lui cel pulin 10 000 tone de cărbune 
peste plan. Este un succes care con
firmă încă o dată coeziunea, dorin
ța de afirmare a colectivului, puter
nicul climat de lucru statornicit aici 
de organizația de partid. Se spune că 
sectorul III e un sector „tabu”. Ce 
se înțelege la Petrlla prin această

definitie? Că oamenii care s-au în
rolat o dată in coloana celor de la 
„Hi", nu mâi pleacă, devin comba
tanți fideli pe fronturile de cărbune, 
împrumută de la comuniști vrednicia, 
iscusința profesională, dîrzenia mine
rească. Un secret al succeselor, al 
miilor de tone trimise „în plus" la 
suprafață de-a lungul anului din aba
tajele sectorului c faptul că toate 
brigăzile de mineri sînt conduse de 
comuniști — ca Rotaru Gheorghe, Ru- 
su Mlbai, Purda Constantin 
ca ei, toii oameni Inimoși, 
harnic colectiv.

TRADIȚIA VREDNICIEI 
și-n acest an cuvîntnl la sectorul 
de investiții al minei. Făuritorii arte
relor subterane spre bogăția cim- 
purilor miniere și-au încheiat și ei, 
cu 13 zile înainte de termen, soco
telile cu anul 1968. Colectivul secto
rului a executat lucrări miniere șl de 
montaj în valoare de 2 500 000 lei 
peste plan, a obținut economii de 
peste 1 000 000 lei. Prin predarea îna
inte de termen a orizontului XIV A. 
a transversalei-centru de Ia sectorul 
V și a transversalei de la planul în
clinat pentru aprovizionarea cu ma
teriale de la sectorul 111, precum și 
a o seamă de instalații și conducte 
pentru apa industrială, rambleu șl aer 
comprimai, minerii de la investiții au

— și nlUi 
ai acestui

ți-a spus

pregătit mina pentru realizarea sar
cinilor de răspundere ce i le pune 
în față anul 1969. La toate lucrările 
orizontale ale sectorului s-a generali
zat încărcarea mecanică — măsură 
ce-a creat temei creșterii vitezelor 
de înaintare, a productivității muncii. 
Cei care au experimentat fîoile ma
șini de încărcat, stăruind in demon
strarea utilității lor, au fost comu
niștii. Minerii Boteanu Nicolae, Tă
tarii Petru, Kalath Otto, Graure llie, 
Cirstea loan, prim maistrul Cenaru 
Gheorghe, secretarul de partid pe 
sector, și maiștrii Toporan Vasile și 
Trufaș Alexandru sînt doar cîțiva din
tre cei mai pasionali Insulictilori ai 
energiei și iscusinței colective.

Conjugindu-șl elOTttthle cu entu
ziasmul din abataje, cadrele de spe
cialiști, inginerii și tehnicienii mi
neri s-au afirmat drept căutători neo- 
boslți al celor mal judicioasă soluții 
pentru valorificarea rezervelor inter
ne alo minei. Acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
perfecționarea profesională, îh gene
ral, a devenit la Petrila o acțiune 
de masă. Colective largi, studiază, 
caută, pun In aplicare soluții. De la 
începutul anului s-au elaborat 37 de 
studii menite să ridice la un nivel 
calitativ superior activitatea minei. 
Spiritul novator, de elevație tehnico- 
economică a fost întețit și amplificat 
tot de organizația de partid. Pasiu
nea pentru nou, pentru perfecționare 
este doar atributul intrinsec al comu
niștilor.

rului. Este preocupat continuu 
cu formarea, pe schimb și pe 
loc de muncă, a unor nuclee 
solide, adevărate locate de e- 
ducare comunistă, care po
larizează toate iorlcle colec
tivului. Climatul creat e din
tre cele mal prielnice unei 
activități rodnice. Toii se simt 
ca intr-o familie. Există acel 
curent fierbinte de h tiecare 
la fiecare, care-i unește spre 
același fel. Armonia, respec
tul reciproc, dragostea pentru 
mină, nu-s noțiuni abstracte, 
vorbe goale. Ele au substanță. 
Au acoperirea necesară de dă
ruire. Șefii de schimb Radu 
Andrișan, Pavel Toșnady și 
Alexandru Ghiletuc se dove
desc 
care

Se 
sebil 
lor 
Trușeă va deveni, nu peste 
mult timp, miner, fon Cdpd- 
ffnă va fi ajutor miner. Și așa 
mai departe. In brigada lui 
Scredeanu oamenii se tidică 
pe scara profesiunii. Unii au 
plecai ca șefi de schimb la 
alte Ironluri, la alte brigăzi 
Șl arată că sini la înălțimea 
așteptărilor. Dar vor veni alțl 
tineri. Ei vor găsi aici căldu
ra statornică de care au a'Jla 
nevoie.

CUMPĂRAȚI CADOURI I Pa
hare, vaze de flori, cămăși, 
cravate, cisme, rochile cu și 
fără volănașe. paltoane cu și 
fără blană, costume de care 
dorili și, mă rog, tot ce cre
deți că ar însemna o bucurie 
pentru dumneavoastă sau cel 
dragi. Dar, A DUCEȚI-VA H IR
ITE DE AMBALAJ 
SĂ I Noi nu avem. 
Cu toată Bună
voința, nu vâ pu- 

ajula declt 
scuze.

Primii care au sesizat aceas
tă stare de lucruri, neplăcută 
și nedorită, am fost tot noi, 
vinzălorii. fntr-una din zilele 
trecute, pe tejgheaua mea stă
teau grămadă o sumedenie de 
articole: două servicii, unul 
de lichior, altul de apă, o vază 
din ceramică neagră, vreo 
două duzini de flori artificia
le. un 
rișnită electrică pentru cafea, 
și nici nu mai lin minte cile 
altele, fn fala grămezii, clien
tul, care se nimerise să fie un 
vecin de-al meu, stătea sme
rit și răbdător. In fala clien
tului, la fel de răbdător și im
pasibil, eu.

— Ia-le, zise pe un ton cit 
se poale

— Nu
ză-le.

— Nu

Am intrat in magazie de un
de m-am înapoiat victorios, fiu- 
turind in mind ultima coală 
de Idrtie, ruptă din ambalajul 
ultimei mașini de spălat.

Așa ml-am servil vecinul de 
altfel și., 
lunci, lie 
clierililor, 
birt ie deDE ACA-

ÎNSEMNARE

serviciu de menaj, o

de
le

îmbietor.
iau. fmpachelea-

împachetez. N-am 
Te rog eu.

le
cu ce. Ia-le.

— Nu. Dă-mi banii inapoi.
— Vail dar se poate? Aș

teaptă un moment.

ullimul client. De a- 
că dau banii inapoi 
fie, aflind că n-am 
ambalaj clientII nici 

nu mai apucă 
să-mi dea banii 
pe marfă.

Așa mi-am pier
dut elanul. Vro- 

acest sfirșit de an,lam, in
să servesc cit mai muții c.ien 
ti. Ieri mi-a trecut prin gind 
să mâ transfer din '.upeni la 
unul din magazinele Vulcanu
lui. Dar am aflat că nici in 
acest oraș, magazinele nu au 
intrai In grafiile administra
torilor noștri. Adică, peste lot. 
asigurarea cu ambalaje condi
ție fără de care nu se poate 
face comerț, a de\ entl o bana
lă .trebușoară" care. In noia
nul de probleme organizatori
ce, de aprovizionare și deser
vire ocupă... ultimul loc.

Mai amintesc doar că in a- 
ceeași situație sini și magazi
nele aceluiași O.C.L. din Ani- 
noasa, Uricani, Lonea și dacă 
zic și Petrila, iacă am zis toată 
Valea Jiului.

Un vînzător fără elan 
pti. conformitate 

D. TAMARA

SÎMBATA 21 DECEMBRIE

Salul vacanță — emisiune pen
tru copii și școlari.
Cintă sextetul instrumental fol
cloric „Carpați".
Avanpremieră din emisiunea 
Sfîrșitul săptăminii. In jurul o-

rei 14,30 Transmisie în direct 
prin telstar de la lansarea cabi
nei spațiale ,.Apollo" în direcția 
Lunii. In încheierea programu
lui de prînz — filmul „Rele- 
zatul".
Telex Tv.
Pentru copii.
Mult e dulce șl frumoasă — 
misiune de limba română. 
Pentru tineretul școlar. 
Telejurnalul de seară.
Un invitat pe săplămînă: Mi
chele.
Avancronica duminicală. 
„Pe verticală, pe orizontală" — 
emisiune muzlcal-distractivă. 
Film serial: „Răzbunătorii". 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

întreprinderea
oameni de nădejde, ne 
te poli bizui oricind. 
mai pune un accent deo 
pe calificarea muncitori 

din brigadă. Constant in

VREMEA
teri, temperatura maximă a 

fost de plus 10 grade la Pe
troșani și de plus 3 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă, cu 
cer mal mult acoperii. Precipi
tații slabe sub formă de ploaie 
șl Iapovlță. Temperatura In 
scădere.

PETROȘANI

angajează de urgență
FOCHIȘTI AUTORIZAT! PENTRU CENTRATELE TERMI

CE IN PERIOADA DE ÎNCĂLZIRE PENTRU IARNA.

MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERII ÎNRUDITE: 

MAȘINIST LA MAȘINI DE FORȚA, POMPAGIU, COM

PRESORII, LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE. MECANICI, INS

TALATORI. OPERATORI LA CENTRALE.

MUNCITORI NECALIFICAJI

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in nomenclator

Informații suplimentare se pot lua zilnic, intre orele 7-15, 
de la serviciul personal al întreprinderii din str. M. Vi- 

teazu nr. 9. Telefon 1147
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Experiență 
științifică comună

Lo 20 decembrie 1968 în Uniu- 
neo Sovietico o fost lansat sate
litul artificial ol Pâmintului „Cos- 
mc ’61".

In bordul satelitului este insta
lat aparataj științific destinat stu
dierii atmosferei superioare a Pă- 
mînb'lui si naturii aurorelor pola
re

Potrivit „Programului de colabo
rare dintre țările socialiste in do
meniul cercetării și folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice**, la 
efectuarea acestei experiențe de 
studiere a atmosferei superioare 
a Pâmintului și naturii aurorelor 
polare participă institute de cer
cetări științifice și observatoare 
din Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă România Repu
blica Populară Ungară, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Sarcina principală a acestei ex
periențe complexe, care include 
măsurători directe cu ajutorul sa

telitului și cercetări terestre, o 
constituie studierea corpusculelor 
geoactive - electroni și protoni - 
care provoacă aurorele polare, stu
dierea electronilor cu energie su- 
pratermicâ, precum și a variațiilor 
de densitate a atmosferei supe
rioare in timpul aurorelor polare.

Satelitul „Cosmos-261" a fost 
plasat pe o orbită cu următorii 
parametri :

— distanța minima de lo supra
fața Pămintului (la perigeu) 217 
kilometri.

— distanța maximă de la supra
fața Pâmintului (la apogeu) 670 
kilometri.

— perioada inițiala de rotație - 
93,1 minute.

— înclinația orbitei 71 grade.
Aparatajul științific Instalat la 

bordul satelitului funcționeaiă nor
mal. Centrul de coordonare și cal
cul din Uniunea Sovietică și orga
nizațiile științifice din țările par
ticipante la experiența comună 
prelucrează informațiile primite.

(Agerpres)

« 1 Kexultatelc
Adunarea Generală a adoptat 

o rezoluție cu privire
la situația socială din lume

NEW YORK 20 (Agerpres). — In 
ședința plenară de joi, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat — cu 
109 voturi și 2 abțineri — o rezo
luție cu privire la situația socială 
din lume. Subliniind că într-o seric 
de țări populația continuă să sufere 
de pe urma 
și bolilor, iar 
încă lichidat, 
membre ale 
eforturile în

subalimcntatiei, sărăciei 
analfabetismul nu a (ost 
rezoluția cheamă statele 
O.N.U. să-și intensifice 
vederea ameliorării si-

tuației
necesitatea de a acționa in direcția 
lichidării colonialismului, discriminării 
rasiale și a tuturor celorlalte forme 
de exploatare a omului. In rezoluție 
se propune dublarea eforturilor pen
tru înfăptuirea dezarmării, iar o parte 
din mijloacele financiaro și mate
riale eliberate să fie folosite pentru 
ameliorarea condițiilor de viață "alo 
oamenilor.

sociale. Est.' -subliniată apoi

NIGERIA: Șeful guvernului federal 
a ordonat încetarea focului

alegerilor

A

In Brazilia

din Guyana
starea de

se menține 
tensiune

Programul 
pentru 
săptămîna 
viitoare

DUMINICA 22 DECEMBRIE

8,00 Ora exactă. Cum va Ii 
vremea ? Gimnastica de 
dimineață.

8.40 Pentru capii și școlari : 
„Film serial: Meteor
XL-5", .La șase pași de 
o excursie".

10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură
12.00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.r"J Volei masculin: Steaua- 

Dinamo București (Divi
zia națională A).

14,00 Includerea emisiunii de 
dimineață.

15.30 Telex TV.
15.35 Retrospects ă olimpică 

.Grenoble ’68".
17,00 Magazin Duminical.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Telesport.
19.45 Memoria peliculei. înce

puturile Căilor Ferate 
Române.

20,05 Desene animate.
20.20 Concertul orchestrei 

.Doina Moldovei" din 
Iași.

2i>,50 Portret pe portativ.
21.10 Film artistic : „Calabu- 

ch’ — o producție a stu
diourilor spaniole.

22,40 Varietăți pe peliculă. 
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Închiderea emisiunii.

LUNI 23 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii 

din industrie.
18,05 Limba franceză.
18.30 Alma Mater — emisiune 

pentru studenji.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Sport : Emisiune pentru 

automobilist!.
20,00 Zoo — din viata anima

lelor (III).
20,25 Magazin științific.
20.45 Film artistic: „Cine ești 

dumneata Domnule Sor
ge ?“ — o producție fran- 
co-italo-japoneză.

22.55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

MARȚI 24 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi. Consultații 

la limba română (clasa 
a Xll-a).

18.05 Limba engleză.
18.30 Pentru copii. Micii meș

teri mari: Un bob. din-
. ir-o trotinetă.

19.00 Telejurnalul de* seară.
19.30 Publicitate.
19,45 Actualitatea economică. 

Prelafă la 1969.
20.05 Film serial „Culreierind 

păminlul" (IV) „La vină- 
toare in România".

20.30 Tele-universitalea. Istoria 
civilizațiilor.

21,00 „Steaua fără nume" — 
emisiune-concurs pentru 
tinerii interpret! de mu
zică ușoară

21,40 Teatru in studio. „Ceasul 
de aur" — de J. P. Pris- 
ville.

22.47 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 25 DECEMBRIE

11,00 Limba franceză.
11.30 Limba engleză.
12.00 TV pentru specialiștii 

din industrie.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiști. 

„Ciclul Medicină".

18,05 Limba germană.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tinerel. „La anii 
adolescentei".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Publicitate.
19.45 Avanpremieră.
20,00 Invitație pentru ora 20,00.
20,40 Telecinemateca „O noap

te la operă". Frații Grau- 
cho, Chico și Harpo 
Marx.

22,15 Gong — Emisiune dc 
actualitate teatrală.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

J I 26 DECEMBRIE

11,00 Limba germană.
11.30 TV pentru specialiștii din 

agricultură.
12,00 TV pentru specialiști. — 

Ciclul „Medicină".
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineafă.
17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi. Consultații 

la chimie (clasa a Vlll-a)
18,05 Limba rusă.
18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Medicul vă sfătuiește.— 

Nou-născutul sosește a- 
casă.

20,00 Roman foileton ■ „Forsy
te Saga" (IX).

20.50 „Mens sana in corpore 
sano". Emisiune-concurs 
cu premii.

21.50 Seară de romanțe.
22.15 Prim plan. — Oscar Ran 

— Emisiune de M. Rad- 
nev.

22.35 Lira — .Metafore In pia
tră".

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 27 DECEMBRIE

11,00 Limba rusă.
11.30 Limba spaniolă.
12,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17.35 Actualitatea in agricul

tură.
17.50 Actualitatea industrială.
18.05 Limba spaniolă. Lecția 39 

(reluare).
18.30 „La porfile cunoașterii". 

Emisiune pentru tinerel.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Ghid utilitar.
19.50 Opinia dumneavoastră. 

„Pași spre ideal".
20.00 Teleglob — emisiune de 

Călătorii geografice.
20.20 Desene animate. — A- 

venturile iepurașului Os
wald.

20.30 Studioul Muzical.
21,00 Reflector.
21.15 Film artistic. „Mirajul". 

Premieră pe Iară.
23.05 Telejurnalul de noapte.
21.15 închiderea emisiunii.

SIMBATA 28 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 Lumea copiilor.
18.05 Mult e dulce și frumoa

să.
18.30 Pentru școlari. „IniUnirea 

din tablou" — reportaj 
filmat.

19.00 Telejurnalul de seară. 
l$,30 Publicitate.
19,45 Fantezie folclorică.
20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Concertul de Închidere a 

Festivalului tinerilor in
terpret'! de muzică ușoa
ră din Capitală.

qg,30 Avancronică duminicală
22.35 Film serial „Răzbunăto

rii".
23,25 Telejurnalul de noapte.
23.35 închiderea emisiunii.

LAGOS 20 (Agerpres). — Generalul 
Yakubu Gowon, șeful guvernului fe
deral al Nigeriei, a ordonat vineri 
încetarea focului pe o perioadă de 
48 de ore, incepînd de la 25 decem
brie, anunlă agenția Reuter. Ordinul 
de încetare a focului a fost anunțat 
la Lagos după o întrevedere între 
generalul Gowon și lordul Brockway 
și James Griffiths, deputați laburiști 
englezi, inițiatorii unui plan pentru 
reglementarea crizei din Nigeria.

Comunicatul guvernului federal pre-

cizează că forțele militare aeriene 
federale, care în ultimul timp și-au 
sporit raidurile asupra teritoriului de
ținui de biafrezi, au primit ordin să 
inccteze bombardamentele asupra te
ritoriului acestora. Totodată, relevă 
agenția Reuleț, uniLVile de aviație 
au primit insțepețitmi să continue 
zborurile de recunoaștere deasupra 
teritoriului coqtrolatide biafrezi pen
tru a preînlînjpina eventuale trans
porturi de arniamț-nU destinat autori
tăților de la ițpiuali®.

GEORGETOWN 20 (Agerpres). — 
Partidul „Congresul national al po
porului" din Guyana și-a asigurat ma
joritatea parlamentară, obtlnînd In a- 
legerile generale de la 16 decembrie 
30 din cele 53 de locuri ale Adună
rii Naționale. Partidul Progresist 
Popular, al cărui lider este Cheddi 
Jagan. a obținut 19 locuri, Iar parti
dul ,.Forța Unită” — 4 locuri. Parti
dul unit musulman nu a obținut nici 
un loc. In alegerile din 1964 nici un 
partid nu a obținut majoritatea par
lamentară, C.N.P.-ul fiind nevoit a- 
tunci să formeze un guvern de coa
liție împreună cu „Forța Unită" par
tid de extremă dreaptă, aceasta din 
urmă avind în parlament 7 locuri, 
iar C.N.P. — 22. După aceste ale
geri, Forbes Burnham, actualul prim- 
ministru va putea conduce pe o pe
rioadă de cinci ani cu un guvern 
formal numai din membri ai C.N.P.- 
ului.

BRASILIA 20 (Agerpres). — La o 
săplămină după promulgarea actului 
instituțional prin care a (ost suspen
dat parlamentul, iar președintele tării 
și-a asumat puteri nelimitate, in 
Brazilia domnește o stare de tensiu
ne in așteptarea unor noi măsuri ce 
urmează a fi luate de guvern în ba
za acestui aci. Deși în aparentă via
ta pare să-și fi reluat cursul normal, 
atit în capitală, cit și în marile o- 
rașe din provincie, numeroase perso
nalități politice continuă să se afle in 
închisori.

♦
R1O DE JjkNEIRO 20 (Agerpres). — 

Președintele Braziliei, Arthur Costa e 
Silva, a semnat un decret prin care 
sînt anulate drepturile civile pe o 
perioadă de 10 ani tuturor persoa-

— «— ■.fc

Orientul Apropiat

a-

nelor care se impotrive.se actualului 
regim. Decretul, elaborat In baza . ac
tului institutional nr. 5' care a 
cordal puteri depline preș dintelui
tării, prevede, de asemenea, că șeful 
statului poate anula mandat.*lc func
ționarilor aleși în organismele fede
rale, statale sau municipale. Miniștrii 
brazilieni și îndeosebi ministrul jus
tiției au primit sarcina cir a reco
manda persoanele cărora le vor fi 
anulate drepturile politic* •

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, se așteaptă ca la Rio de Ja
neiro să se întrunească Consiliul Se
curității naționale al Braziliei pentru 
a stabili prima listă a funcționarilor 
șl deputalilor ale căror mandate vor 
fi anulate. Se consideră că această 
listă va cuprinde numele a 20 de de- 
putați.

CAMBODGIA : Vedere generală din Phnom Penh.

Avioane israeliene
au bombardat

Un purtător de cuvînt al armatei 
iordaniene a declarat că „patru a- 
vioane israeliene au bombardat timp 
de 20 de minute satul Hadassiya, din 
nordul văii Iordanului. Purtătorul de 
cuvînt a menționat că două case au 
fost distruse, dar nu s-au semnalat 
victime omenești.

Aviația israeliană a intrat în acțiu
ne vineri dimineața, după ce o pa
trulă militară mobilă a Israelului a 
fost atacată cu focuri de mitralieră pe 
cînd se afla într-un sector din nor
dul văii Iordanului, a declarat un 
purtător dc cuvînt al armatei israe
liene. In urma atacului, a precizat 
purtătorul de cuvînt doi soldați israe- 
lieni au fost răniți.

---- •-----

(Agerpres)

Guvernul Cambodgiei
a eliberat 12 prizonieri

de război americani
PHNOM PENH 20 (Agerpres). — 

Guvernul regal al Cambodgiei a a- 
nuntat joi că a hotărit să elibereze 
12 prizonieri de război americani, 
capturați în urma acțiunilor militare 
întreprinse de S.U.A. împotriva Cam
bodgiei. Cei 12 americani — 11 de
ținuți de la 17 iulie și unul de la 27 
noiembrie — au fost remiși ambasa
dorului Australiei la Phnom Penh, 
Noel Dechamp.

t
I T l

9 LONDRA. — Revista „British Medical Journal" publi- 
.â un editorial in care se ocupă de perspectivele zborului 
unei nave spațiale pilotate pină la planeta Marte. Potrivit 
revistei, un asemenea zbor ar dura aproape doi ani și jumă
tate : opt luni vor fi necesare pentru a se ajunge la Marte, 
douăsprezece luni vor trece pină ce Marte și Păminlul se 
vor găsi in poziția favorabilă Întoarcerii spre Pămint : ina- 
poierea va dura alte opt luni. Este probabil că aslronau'ii 
vor trebui să aibă pe bord cantitatea de oxigen și hrană 
pentru inlreaga perioadă a zborului. Specialiștii nu întrevăd 
probleme de ordin psihologic, pentru aslronaufi, dar ar exis
ta riscul ca, in urma perioadei indelungale de imponderabi
litate, mușchii organismului să rămină inprli.

Fotografie 
ultrasonieă

GENEVA. — O echipă de cerce
tători ai C.E.R.N. (Centrul de cerce
tări nucleare) a realizat după 10 ani 
do studii prima fotografie ultrasonieă. 
Ea a fost obținută cu un aparat de 
tip nou, un cryostal orizontal cu trei 
camere de sticlă concentrice. In ca
mera centrală se află heliu lichid, ca
re este supus unei unde staționare 
de frecventă ultrasonieă (110 kilo- 
herți).

© XIENv! tkHUANG, — Agenția 
de presă Khaosan Pathet Lao trans
mite ca forțele patriotice laoțiene au 
doborit recent in provincia Attopeu 
12 elicoptere apariinind forțelor S.U.A. 
Numărul total al aparatelor de zbor 
pierdute de S.U.A. in Laos se ridica, 
potrivit agenției citate, la 883.

iu Țaniug a- 
l)?niau, mem- 
a Pieței co-

• NOVOSIBIRSK. — De 35 
dc zile la Novosibirsk, cel mai 
mare oraș din Siberia, tempe
ratura se menține Ia minus 40 
de grade, iar zăpada cade ne
contenit. Din cauza furtunilor 
de zăpadă, farurile automobile
lor nu se văd nici de la 5 pași. 
In urma acestor ninsori an de
venit impracticabile 5 000 km 
de șosele și drumuri. Pentru 
organizarea lucrărilor de desză
pezire a fost creat un coman
dament special

•
tar al C.C. al P.C. din Slovacia. Gus
tav Husak, a avut o convorbire cu 
Nikolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Slat al Planificării al 
U.R.S.S., care se află intr-o vizită in 
Cehoslovacia.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind posibilitățile dezvol
tării relațiilor economice dintre Ceho
slovacia șl Uniunea Sovietică.

BRATISLAVA. — Primul secre

Frontul Nations! âc Eliberare
autentic ai nonulatici din Vietnamul dc sud

reprezentantul

© BELGRAD. - A 
nuntă că Jean Francois 
brii al Comisiei Unic, 
mune, șeful delegației C.E.E. pentru
tratativele cu Iugoslavi;., a părăsit 
Belgradul, unde a avut convorbiri 
de informare cu Șeful d l galiei iu
goslave pentru tratativele* cu C.E.E., 
Toma Granfil.

La plecare, el a declarat că este 
foarte mulțumit de convorbirile a- 
vute cu reprezentanții guvernului iu
goslav.

£ WASHINGTON. G . hil 
radioactivitate a crescut brtw in 
nele regiuni ale Statelor UnT • în ur
ma exploziei nucleare subterane de 
la 8 decembrie, informează raportul 
Serviciului de sănătate. Anal’ a ae
rului din atmosfera înconjur.'t'-are a 
opt orașe din vestul tării a stabilit cel 
mai înalt grad de radioactivitate în
registrat din 1962 pină în prezent. 
Printre aceste orașe se numără Salt 
Lake City. Denver, Phoenix și al
tele.

ții

de
u-

Pierderile 
trudelor S. I'. V.
Vietnamul de sud

La 20 decembrie 1960, într-un sal 
din apropierea Saigonului a luat 
ființă Frontul Național dc Eliberare 
din Vietnamul de sud, organizatorul 
și conducătorul luptei populare ar
mate împotriva administrației sai- 
goneze și a intervenționiștilor ame
ricani. In cursul celor opt ani de la 
consumarea acestui eveniment. Fron
tul Național de Eliberare a demons
trat întregii lumi că este apărătorul 
autentic al intereselor naționale ale 
populației sud-vielnamez.e. Consti
tuirea sa a reprezentat inițial reac
ția firească a unor largi pături so
ciale sud-vietnameze împotriva poli
ticii antinaționale a dictatorului Ngo 
Dinh Diem. După ce i-a învins pe 
colonialiștii francezi, populația din 
Vietnamul de sud trebuia, în confor
mitate cu Acordurile dc la Geneva 
din 1954, să-și hotărască forma de 
guvernămint în cadrul unor alegeii 
generale. Dar administrația de la 
Saigon, sub conducerea lui Diem, a 
torpilat alegerile cu scopul de a 
transforma Vietnamul de sud într-un 
stat aparte, dcspăițit do trupul na
țiunii vietnameze. Suslinind ideca 
„alegerilor separate* Ngo Dinh Diem 
a dezlănțuit o campanie de teroare 
împotriva celor ce se pronunțau 
pentru unificarea pașnică a țării. Cei 
bănuiți că ar simpatiza cu tînăra 
Republică Democrată Vietnam erau 
torturali cu cruzime, zeci de mii de

familii au fost constrînse să-și pă- 
răseasră păminlul,1 locuințele, pentru 
a so stabili în ■ așa-zisele „sate Stra
tegice", constituite după planurile 
„expertilor" gimericani Staley și Tay
lor. Acest Ipcrp jnlesnea tendința 
clasei I ■uda.ly, al cărui exponent ora

a anula relorma agrară 
in timpul războiului de 
Drept’ rezultat, împotriva

Diem, de 
înfăptuită 
rezistență, 
administrației de la Saigon s-au ri
dicat largi pături ale populației sud- 
vietnameze. Văzjndu-se lipsit dc 
sprijinul masefor-populare, Ngo Dini» 
Diem a făcut apel tot mai stăruitor 
la „ajutorul" Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Penetrația americană a evoluat 
astfel de (a pr^sența „consilierilor" 
la „simpla? instruire", sfirșind cu 
„participarea activa" in cadrul ope
rațiunilor militare agresive impo-
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triva celor care luptau pentru pă
mint, democrație și libertate.

Holărirea comună de a pune ca
păt intervenției străine, de a răs
turna regimul marionetelor de la 
Saigon, pentru a instaura un guvern 
care să garanteze un minimum do 
libertăți democratice, a unit intr-un 
puternic torent toate forțele și ten
dințele osiile dictaturii lui Diem și 

în Frontul 
F.N.E.

dominației americane 
Național de Eliberare. La 
au aderat: Partidul popular revolu
ționar, Partidul Democrat. Partidul 
Radical-Socialist, detașamentele de 
guerilă, organizațiile muncitorești și 
țărănești, organizațiile de tineret, stu- 
dențl, femei, scriitori, profesori, ju
riști, vechi luptători ai rezistentei, 
comercianti. budiști, precum și cele 
mai importante secte religioaso. A- 
cest organism, de largă uniune na
țională, cu caracter democratic, an- 
tilmperialist, și-a clștigat treptat sti
ma și încrederea populației ajungind 
reprezentantul de drept al Vietnamu
lui de sud.

In anii care s-au scurs de la con
stituirea sa, F.N.E. a devenit expo
nentul voinței 
monstrind, prin 
le, că dispune 
și stabilă forță, 
controlează peste 
teritoriul sud-vletnamez. cu o popu
lație de 10 milioane, din totalul de

populare. de- 
victoriile obținu- 
dc o puternică 

în prezent F.N.E. 
patru cincimi din

14 milioane al locuitorilor Vietnamu
lui de sud. In timp ce, după pră
bușirea regimului Diem, la Saigon 
s-au succedai 13 lovituri de stat, 
fapt care ilustrează instabilitatea u- 
nui regim care se menține numai cu 
„ajutorul" S.U.A. și al forței bruta
le, in zonele eliberate se dezvoltă o 
viață de sine stătătoare cu largi ba
ze democratice. Aproximativ 2,5 mi
lioane de .hectare de pămint au fost 
împărțite țăranilor săraci, un milion 
și jumătate de copii frecventează 
scoli de diferite grade, in junglă 
s-au deschis unele facultăți, iar în 
comune au fost constituite organe 
administrative democratice de con
ducere. Toate acestea sînt fapte care 
demonstrează că principalul obiectiv 
al Frontului Național de Eliberare îl 
constituie alungarea agresorilor si 
reconstruirea pașnică a tării.

Luptînd pentru drepturile sale na
ționale sfinte, populația Vietnamului 
de sud, sub conducerea Frontului 
National do Eliberare va obține în 
cele din urma victoria. Fapt cert este 
însă că actualele convorbiri de pace 
de la Paris, la care F.N.E. este parte 
independentă, pe picior do egalitate 
cu ceilalți participants, 
că, după alitia ani de 
nea va triumfa și so 
păi vărsărilor de singe 
la masa tratativelor.

SAIGON.
cat dat publicității la 
mandarnonlul trupelor 
militari americani au 

1 199 răniți în cursul 
șurate în Vietnamul 
mina trecută. După cifrele recunoscu
te de comandamentul american, de 
la 1 ianuarie 1961 Statele Unite au 
pierdut in Vietnamul de sud 30 279 
de oameni.

Pierderile suferite de forțele sai- 
goneze in cursul săptămînii trecute 
se - ridică, potrivit cifrelor date pu
blicității la Saigon la 100 militari 
iici'-i si 815 răniți.

Potrivit unui comuni-
Saigon de co-
S.U.A.. 222 de 
lost uciși și 

luptelor desfă- 
de sud săptă-

© CARACAS. — Președintele Ve- 
nezuelei, Rani Leoni, a hotărit ca 
vasul cubanez de pescuit „Alecrin" 
să fie restituit Cubei împreună cu 
echipajul său. In holărirea anunțată 
de președintele venezuelean se arată 
că vasul cubanez „nu se ocupa dc 
acțiuni subversive".

Inundații 
în Italia

Na 
din 
de

dau speranța 
război, rațiu- 
va pune ca- 
din Vietnam,

V. STRAUT

ROMA. — In regiunea 
poli riul Vulturno a ieșit 
matca sa, inund! nd sute 
hectare insămlnfale. Datorită
acestei situații, traficul fero
viar Roma — Fornia — Napoli 
și Roma —Cassino — Napoli a 
fost întrerupt. In regiunea Be- 
aeveto au fost semnalate, de 
asemenea, mari inundații. Nu
meroase căi rutiere, precum și 
salul Ceppaloni au fost izola
te In urma alunecărilor de te- 
ren. Sini semnalate inundații 
și in provincia Terni. Pe coas
ta Mării Adriallce viatul a a 
lins joi după-umiază viteza de 
80 kilometri pe oră.
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