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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în întreprinderi industriale

Curs de specializare
pentru ingineri

din municipiul Brașov
în cursul zilei de joi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășii Maxim Berghianu, Manea 
Mfinescu, Iosif Banc, precum și to
varășii Gheorghe Pană, prim-secre- 
t-ar al comitetului județean Brașov 
al P.C.R., și Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Brașov al P.C.R., au făcut o vi
zită de lucru in întreprinderi in
dustriale din orașul Brașov. Condu
cătorii de partid și de Stal s-au în- 
tîlnit cu muncitori, tehnicieni și in
gineri, cu reprezentanți ai comite
telor de direcție interesindu-se de 
condițiile create pentru îndeplinirea 
prevederilor celui de-al 4-lea an al 
cincinalului.

Vizita a începui cu Uzina de au
tocamioane — una din cele mai pu
ternice unități economice de la poa
lele Tîmpei. La intrare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți condu
cători sînt salutați cu căldură de 
tovarășii Gheorghe Trică, directorul 
general al uzinei, Constantin Suțiu, 
secretarul comitetului de partid, și 
de ceilalți membri ai comitetului de 
direcție. Sînt prezentate noile tipuri 
de autocamioane, printre care și au
tocamionul de 7 tone cu cabina se- 
miavansată. Directorul general al 
uzinei informează pe tovarășul Ni
colae Ceaușescu asupra stadiului lu
crărilor de dezvoltare a uzinei și 
preocupărilor pentru diversifica
rea fabricației. Secretarul general al 
C.C. al P.G.R. indică o mai mare 
atenție pentru creșterea eficacității 
investițiilor, precum și pentru ri
dicarea performanțelor tehnice 
ale autocamioanelor. Sînt vizitate 
secțiile motor, presaj. șasiu. ca- 
potaj șl montaj general. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
eficacitatea măsurilor luate pentru

perfecționarea organizării producției 
și muncii. Se apreciază introducerea 
urmăririi fabricației cu ajutorul 
leviziunii industriale — intrată 
cent în funcțiune — precum și 
crările de auloulilare.

Pretutindeni, constructorii de 
locamioane au întimpincil cu căldu
ră, cu dragoste pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți. Secre
tarul general al C.C. al P.C.R. s-a 
oprii la diferite locuri de muncă, a 
stal de vorbă cu lucrători, a felicitat 
colectivul pentru realizările înregis
trate în ultima-vreme, subliniind ne
cesitatea unor eforturi sporite ale 
specialiștilor pentru scurtarea terme
nelor de asimilare a noilor tipuri 
de autocamioane și realizarea lor la 
nivelul performanțelor mondiale.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre Uzina ..Rul
mentul", unde în cursul actualului 
cincinal s-au construit noi secții de 
fabricație. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și ceilalți conducălori sînt înlim- 
pinați do tovarășii Gheorghe Badea, 
directorul general al uzinei, Vicen- 
țiu Apolzan, secretarul comitetului 
de partid, și ceilalți membri ai co
mitetului de direcție. Directorul ge
neral informează asupra stadiului și 
perspectivelor de dezvoltare a uzi
nei. In prezent, această unitate eco
nomică exportă produse în peste 30 
de țări, produse ce se bucură de 
o bună apreciere pentru performan
tele lor calitative. Întreaga uzină 
poartă amprenta noului. Halele, lu
minoase, utilajul modern, de în.i’Lă 
tehnicitate, demonstrează grăitor e- 
feclele politicii partidului nostru de 
industrializare socialistă a țării. To
varășul Nicolae Ceaușescu și ceilal
ți conducători vizitează noile secții
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La început
CÎMP LARD

de an nou

DE ACȚIUNE<

COMITETELOR DE DIRECȚIE
înființarea comitetelor de direcție 

•e înscrie organic in promovarea cu 
consecvență a hotăririlor Congresu
lui al IX-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului nostru referitoa
re la cerințele ridicării pe o treaptă 
superioară a conducerii și planifi
cării economiei naționale și crește
rii eficienței activității economice.

Noua formă de conducere colec
tivă a întreprinderilor îmbină armo
nios competența și elanul cadrelor 
economice și tehnice, înlocuind sis
temul unipersonal. La Conferința Na
țională a partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „Măsurile pe 
care le preconizăm in vederea per
fecționării conducerii și planificării 
economice vor ridica spiritul de răs
pundere față de administrarea și 
funcționarea avutului obștesc, față de 
adoptarea hotăririlor de care depind 
întărirea și dezvoltarea proprietății 
socialiste". Pe această linie se în
scrie și preocuparea comitetelor de 
direcție ale întreprinderilor munici
piului Petroșani. încă de la consti
tuire, în preocuparea comitetelor de 
direcție a existai o orientare sănă
toasă, elaborindu-se programe de lu
cru judicioase, în care s-au prevăzut 
analizarea și discutarea în colectiv 
a unor probleme importante care 
frămintă unitățile respective.

In atenția comitetelor de direcție 
de Ta C.C.V.J., I.E.C. Paroșeni, I. F. 
Petroșani, I. I. L. și altele au stat 
probleme majore și de actualitate 
cum sini: îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul în curs, 
analizarea stadiului acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, folosirea mai bună a fondu
lui de timp, punerea in funcțiune la 
termen a unor noi capacități de pro
ducție. îmbunătățirea normării mun
cii. examinarea posibilităților de des
coperire a noi resurse, pregătirile 
de iarnă, asigurarea condițiilor pen
tru realizarea indicatorilor de plan 
pe 1969, diversificarea producției etc. 
Putem releva cu satisfacție câ astăzi 
C-xlstă o Inventariere a studiilor e- 
fectuale, a realizărilor obținute- șl 
ft ceea ce este de obținut în pers
pectivă, pornindu-se de la realitățile 
existente. Amintin preocuparea 
cretă 
I.E.C.
acest
par ea 
ristă

con- 
în această direcție a C.C.V.J., 
Paroșeni și altele. Vorbind de 
lucru ne referim și la preocu- 
sustinută care a existat și o- 
din partea Comitetului muni-

cipal de
binatului pentru îmbunătățirea con
tinuă a metodelor de muncă a 
mitetelor de direcție, în sensul gă
sirii celor mai potrivite soluții 
problemelor care apar. Numai 
se explică faptul că activitatea eco
nomică și de producție s-a îmbună
tățit mult la două dintre noile uni
tăți miniere (Dilja și Paroșeni). îm
bucurător este și faptul că la cea 
mai mare unitate a țării producătoa
re de cărbune, se evită dispersarea 
inutilă a preocupărilor comitetului 
de direcție în neesențial, lăsarea u- 
nor domenii ale conducerii neacope
rite și care pot întîrzia adoptarea 
unor decizii cerute de necesitățile 
producției. Practica C.C.V.J., I.E.C.. 
Paroșeni, ca la începu Iul fiecărei șe
dințe să se informeze întregul comi
tet asupra felului cum se îndepli
nesc măsurile adoptate în ședința 
precedentă, o socotim deosebit de 
utilă.

In ce privește alegerea probleme
lor de perspectivă, sîntem de acord 
cu practica înlîlnită la C.C.V.J. care 
încă la prima sa ședință (5 iunie 
1968) a analizat planul de perspec
tivă a unității pînă în anul 1980.

Rezultatele ultimelor luni ale anu
lui 1968 confirmă justețea orientării 
precise stabilite pentru realizarea e- 
xempîară a sarcinilor de producție.

Referitor Ia componența comitete
lor de direcție trebuie arătat faptul 
că aceasta a fost respectată și con
formă cu instrucțiunile primite. Cu 
toate acestea, la oarecare interval 
după constituire, s-au semnalat oazqri 
de descompletare a comitetelor de 
direcție, deoarece la unele unități 
au fosl numite persoane care nu 
prezentau garanția unei stabilități în 
întreprinderea respectivă. Spre e- 
xemplificare, arătăm că la I.E.C. Pa
roșeni, la scurt timp după constitui
re, un membru numit al comitetului de 
direcție (ing. Coceabă N. șef serviciu 
producție) a plecat din întreprindere 
prin... demisie. In privința stabilită
ții cadrelor numite s-au semnalat 
neajunsuri și la O.C.I. Produse In
dustriale Petroșani.

Așa rum am arătat, s-a manifestat

partid și a conducerii com-

co-

ale 
așa

ing. Nicolae ZÂVOIAMU 
activist al Comitetului județean 

de partid

(Continuare In pag. a 3-a)

de cuzineți, tratament, rectificare șl 
montaj, oprindu-se lingă mașinile mo
derne, disoutînd cu muncitorii. a- 
preciind hărnicia și iscusința colec
tivului care își aduce contribuția la 
ridicarea nivelului industriei noastre 
constructoare de mașini. Oaspeții sint 
informați despre preocupările 
cialișlilor pentru continua îmbunătă
țire a calității
sporirea competitivității acestora pe 
piața mondială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de eficaci
tatea economică a producției, reco- 
mandind comitetului de direcție să 
studieze posibilitatea unei mai ra
ționale folosiri a forței de mancă, 
a scăderii ponderii personalului 
auxiliar.

Obiectivul următor al vizitei : Uzi- 
na ..Tractorul". Aici, conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpinați de 
tovarășii Emil Oniga, directorul ge
neral al uzinei, și David Șerbănoiu. 
secretarul comitetului de partid. Oas
peții merg să vadă calculatorul e- 
leclronic în curs de montare în uzi
nă. Directorul general informează 
cu privire la modul în care este a- 
sigurată pregătirea cadrelor, prezin
tă măsurile luate pentru perfecțio
narea sistemului informațional și de 
evidență cu ' ajutorul calculatorului. 
Conducătorii de partid și de stal sub
liniază necesitatea utilizării eficiente 
a calculatorului in perfecționarea 
sistemului de planificare a piocesu- 
lui de producție. Sînt vizitat apoi 
noile secții de tratament termic și 
acoperiri 
condițiile 
utilajelor 
executate 
montaj, oaspeții 
noile tipuri de tractoare — 
care tractorul viticol V-400 
CP, indicînd să' se acorde o 
sporită creșterii rentabilității 
selor.

Un ultim popas se face la Uzina 
nr. 2, întreprindere caro concură 
la fabricația autocamioanelor. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători sînt întîmpinați de to
varășii Olimpiu Munteanu, directo
rul uzinei, și Vasile Diaconescu se
cretarul comitetului de partid. Este 
prezentată o expoziție cu produsele 
uzinei. Oaspeții se interesează în
deaproape de calitatea carburatoa
relor. de condițiile create pentru rea
lizarea sporurilor de producție pre
văzute în anul 1969. Se indică să se 
întărească disciplina contractuală, să 
se îmbunătățească activitatea în ca
drul planului de cooperare.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în întreprinderile brașovene 
a prilejuit o puternică manifestare 
a dragostei și atașamentului oame
nilor muncii din municipiul Brașov 
față de partidul și statul nostru, 
fată de conducătorii săi, a hotărîrii 
lor ferme de a traduce în viață sar
cinile trasate de cel de-al IX-lea 
Congres și Conferința Națională a 
partidului, obiectivele planului pe 
1969. Oamenii muncii din municipiul 
Brașov sint animați de voința de a 
lucra neobosit în vederea îndeplinirii 
Si depășirii angajamentelor luate în 
întrecerea declanșată în întreaga ta
ră pentru realizarea prevederilor 
cincinalului.

spe-

produselor, pentru

galvanice, apreciindu-se 
de muncă, productivitatea 
— din care multe sînt 
în uzină. In secția de 

fac cunoștință cu 
printre 
de 40 
atenție 
produ-

Petre DRAGULEA
Zoi lan FOKT

leri, șeful serviciului organizarea științifică 
a muncii și a producției din C.C.V.J., ingine
rul FODOR ARCADIE, ne-a incunoștilnțat 
despre deschiderea unui curs organizat la 
nivelul combinatului. 30 de ingineri - cite 
3-4 de la fiecare exploatare minieră din Va
lea Jiului - participă, Incepind din 6 ianuarie, 
la un curs de specializare cu o durată de 
8 zile. Scopul cursului este de a se stabili o 
tehnologie și o organizare adecvată a lucră
rilor de înaintări în vederea creșterii viteze
lor de avansare, pentru obținerea unor înain
tări lunare de 100 metri liniari.

Pregătirea teoretică a cursanților constă în 
audierea unor expuneri prezentate de spe
cialiști din C.C.V.J. Practica se desfășoară la 
minele Lonea și Petrila ; în cadrul acesteia 
cursanții fac cunoștință cu utilaje perfecțio
nate folosite la lucrări de deschideri șl pre
gătiri, se vizitează locuri de muncă bine or
ganizate precum și fronturi unde munca nu 
se desfășoară corespunzător.

Incepînd din 15 ianuarie* participanții la 
cursul de specializare se vor ocupa în exclu
sivitate - fiecare la exploatarea de care a- 
parține — de organizarea și îndrumarea bri
găzilor de înaintări stabilite să obțină viteze 
mărite de avansare.

Pentru un cămin Printre înălțimile Vulcanu
lui : blocul G 2 cu 10 etaje 
și 66 apartamente.

din noul an

Ședință

literar
Meșterul

Manole“

Primul bloc

Constructorii vulcănenl exe
cută ultimele finisări la blocul 
C 24. Echipele de zidari, zu
gravi, parchctarl, dulgheri, 
conduse de Banu Ștefan, Dra
gii Marin, Moraru Dumitru, 
Căplescu Nicolae vor preda in 
curînd noul obiectiv cu 5 pa
liere și 30 de apartamente. 
Acesta este primul bloc care 
se va preda in noul an, în 
mlcro-cvarlalul 3 A din Vul-

a Cenaclului

Duminică, 12 ianuarie, la o- 
rele 10 va avea loc la Casa 
de cultură din Petroșani o 
nouă ședință de lucru a mem
brilor cenaclului literar .Meș
terul Manole".

Sini invitați și membru ce
naclurilor literare din alte lo
calități ca și alfi iubitori ai li
teraturii din întregul munici
piu.

muncitoresc ospitalier
Blocul I, strada Independenței din 

cartierul Aeroport — Petroșani. Noap
tea în jurul lui roiesc cîinii. De ce ? 
Pentru că aici găsesc resturi de mîn- 
care, conserve aruncate -i multe, 
multe hîrtii. In această clădire se 
găsește căminul T.C.M.M.

Tineri sau maturi, căsătoriți sau 
necăsătoriți, muncitori de la T.G.M.M, 
locuiesc în acest bloc care, uneori, 
parc a fi plasat în mijlocul unul 
maidan. Cu o precizare: maidanul 
e făcut prin grija unor locatari (din 
cămin) care aruncă, pe fereastră, din 
comoditate sau pentru a se distra, 
cele mai diferite obiecte.

Vizitînd mai multe apartamente (în 
fiecare cameră se află 3—4 paturi) 
cel care nu cunoaște obiceiurile lo
cului va rămîne uimit. Geamurile de 
la ferestre și de la uși sînt sparte, 
chiuvetele distruse, instalațiile sani
tare la fel, parchetul camerelor în 
multe locuri deteriorat. Și murdărie, 
multă murdărie. Iată un singur e- 
xemplu: în camera 32 locuiește un 
tînăr flerar-betonist care e. un scanda
lagiu recunoscut. După multe Insisten
te am aflat (el nu era acolo) că 
este vorba despre Stamate Gheorghe. 
Zice că pleacă în armată — are 19

ani 
mulțumit cu ce a făcut în camera 
sa, a plecat să spargă și ușa de la 
camera 25. O fi plătit el stricăciu
nile, dar cum rănyng cu atitudinea 
huliganică, cu lipsa de grijă pentru 
bunurile care nu sînt ale lui ?

Cine gospodărește acest așa-numit 
„cămin de burlaci" ? Este gospoda
rul Cercel G. Se pare că munca unui 
gospodar este foarte greu de defi
nit : el face totul șl... nimic. Pentru 
ca activitatea lui să dea roade, are 
nevoie de un prestigiu în fața loca
tarilor și a personalului de serviciu. 
Or, ceea ce spuneau muncitorii 
confirmă că acel gospodar ar fi 
zestrat cu aceste calități. Munca 
este dificilă — nimic de zis. In
miii locuiesc oameni cu caractere șl 
temperamente diferite. T se cere unul 
gospodar mult tact. El trebuie să co
laboreze cu întreprinderea căreia îl 
aparține căminul pentru a putea fl 
luate măsuri administrative împotrl-

— și se {ine de cheiuri. Nu s-a

nu 
în- 
lul 
că-

LA ORDINEA ZILEI

Țurfurii de gheata ■ 
un pericol public !

Iarna își face din 
plin mendrele : zăpadă 
mare, ger aspru, ghe
țuș pe șosele șl tro
tuare — tot atîtea 
greutăți In circulația 
oamenilor, tot atîtea 
pericole de căzături, 
fracturi etc. Dar par
că nu ar fl acestea 
de ajuns ! De vreo ci- 
teva zile, deasupra ca
pului pietonilor atîrnă 
o nouă primejdie: 
ȚURȚURII DE GHEA
ȚA DE LA STREAȘI- 
N1LE CASELOR !

Intr-adevăr, ivirea 
soarelui în orele a- 
mlezii a făcut ca la 
streașlnlle a nume
roase clădiri să apară

țurțuri masivi de 
gheață, care amenin
ță — din înălțimi — 
capul pietonilor pe 
care eventual ar că
dea. Așa stau lucru
rile cu masivii țur
țuri de la acoperișul 
clădirii restaurantu
lui „Carpați", cei de 
la casa nr. 97 de pe 
str. Republicii, de la 
casele care flanchează 
cinematograful „7 No
iembrie", de la clădi
rea sediului O.C.L. și 
din multe alte locuri. 
In aceeași categorie 
de pericole pentru 
pietoni intră și pînza 
de zăpadă care atlr- 
nă asupra trotuarului 
de pe acoperișul se-

diului filialei Băncii 
Naționale.

In obligațiile cetă
țenilor, a conducerilor 
de instituții pe lingă 
curățirea zăpezii șl 
gheții de pe trotuare
le din dreptul clădirii, 
intră și distrugerea 
țurțurilor de gheață 
de la streașini care, 
prin 
pietonilor, ar 
provoca 
dente !

Să fie 
măsuri 
părtarea 
col ce planează dea
supra capului pietoni-

căderea asupra 
putea 

grave accî-

luate grabnic 
pentru înde- 
acestui peri-

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a1 aeru- 

rului a fost de minus 3 grade atit 
la Petroșani cit și la Paring. Mini
mele au fosl de minus 21 de grade 
la Petroșani și de minus 15 grade 
la Paring. Grosimea zăpezii : 40 cm 
la Paring și 37 cm la Petroșani.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține rece. Ce
rul variabil. Vînt slab din sectorul 
sudic.

(Continuare în paq. a 3-a)

T. SPĂTARII

D. CRIȘAN

însă cînd au 
loc atunci să

Peisaj cotidian 
de iarnă.

Zile de repaus. Lămpă- 
ria. cu autoservire, din 
noul complex adminis- 
trativ-social de la E. M. 
Lonea nli mai cunoaște 
forfota specifică intrării 
și ieșirii minerilor din 
șut. Puternicele cabluri, 
cu care coliviile coboa
ră minerii în adîncuri, 
stau și ele încremenite 
parcă de ger. Pe galerii, 
în abataje și suitori, e 
liniște, o liniște aproape 
nefirească. Și totuși mi
na nu este dată uitării. O 
dovedesc cele citeva 
lămpi și metanometre ce 
lipsesc de la apel din 
lămpărie, urcarea și co- 
borjrea, e drept rară, a 
coliviilor, „licuricii" cu 
care cei comandați la 
șut verifică cu atenție 
fiecare loc do muncă în 
parte.

...4 ianuarie 1969. Ste
lele mai străluceau încă 
in înalt cînd minerii lo- 
neni. din schimbul întîi, 
au ajuns la mină. Efer
vescenta muncii a înce
put la vestiare, a trecut 
la lămpărie și apoi în 
abataje. Printre cei pre-

Efervescenta muncii
a început din nou

zenți la 
șefii de 
Clement 
din sectorul IV, împre
ună cu ortacii lor. Pri
mul lucru a fost bineîn
țeles verificarea minuți
oasă a abatajelor. Cînd 
totul a fost in ordine, 
ofensiva pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan 
din noul an a început 
aprigă.

Preliminarul pe zi în 
abatajul cameră 405, un
de lucrează brigada lui 
Bîrluț Clement, era 
noscul din timp, 
bniău extrase 111 
de cărbune în 24 de ore. 
In prima zi preliminarul 
n-a ieșit chiar sută la 
sută. Aceasta deoarece 
s-au făcut pregătirile ne
cesare pentru a se pu
tea muncii în condiții

datorie erau și 
brigadă Bîrluț 

și Borș Hristea,

cu- 
Tre- 
tone

optime din
le de vedere. Are el 
Bîrluț Clement o vorbă :

— Iutii asigură bine a- 
batajul, progălcște totul 
cum trebuie și apoi ru- 
căl feciori.

Vorbii lui, care de fapt 
o legată de respectarea 
N.T.S. și organizarea 
muncii s-a confirmat și 
de astă dată. A doua zi 
a extras 141 tone de căr
bune, deci cu 30 mai 
mult docît prevedea pre
liminarul, iar a treia zi 
lot cam pe atit. Depăși
rea a mers in creștere 
și in ziua de 7 ianua
rie preliminarul a fost 
depășit cu 47 de tone.

...8 ianuarie. Po panoul 
<n rezultatele obținute 
de brigăzile de mineri 
din abatajele sectorului 
IV al E. M. Lonea nor-

toate punote- 
vedere.

matorul afișa rezultatele 
înregistrate în perioada 
4—7 ianuarie 1969. Pri
mul loc în clasament era 
ocupat de brigada lui 
Bîrluț Clement cu 83 
tone de cărbune extrase 
peste plan. Pe locul se
cund s-a situat brigada 
lui Borș Hristea cu 72 
tone. Rezultatul brigăzii 
lui Borș este cu atit mat 
meritoriu cu cît, dat fi
ind condițiile tectonice 
în abatajul cameră 401, 
unde lucrează, extragerea 
cărbunelui . se face din- 
tr-o singură aripă. Deci, 
raportat la condițiile de 
muncă și număr de mun
citori locurile în clasa
ment s-ar inversa.

Efervescența muncii 
începui de < urînd. 
parcurs, candidatura pen
tru primul loc și-o vor 
pune și alte brigăzi din 
sector care încă n-au a- 
păsal prea tare pe acce
lerator. Așa e în prime
le zile. Unii demarează 
mai greu 
pornii din 
te ții...
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Pfrlia de *-hl

tul din ‘fața caba

nei i.C.F. cunoaște 

zilnic tm du-le-vl- 

no neintrerupl.

O zi în Paring
Privii di) 

poalele 
parc. irPrivit din orașul de la 
poalele lui. Paringul 
parc, in aceste zile de 

urnă copleșit dc o liniște ab- 
svlută și eternă. Și lotuși, pi
nă și In cele mai geroase pe- 
noade aie anului masivul Iși 
are locuitorii lui constanți. 
Dacă vrei să cunoști sau să 
Pâieșli o zi in al moșiera to- 
hiliantă a brazilor și a zăpe
zii. pleci din Petroșani și. In 
lipsa unui mijloc de transport, 
bați mai Intîl cale de două 
ceasuri drumul ptnă la .Rusu".

alpin de la cola 
ajunge pe zi ce 
un ioc de agre 

i căutat. la silrși- 
impună -

otelul t
1 108 .
trece 

meni tot mai 
tul lunii decembrie, 
luarea construcție a adăpostit 
o tabără școlară națională 
pentru pregătirea fizică a 
handbal iștilor, organizată de Mi- 
nisterul învăță ml ni ului. Timp 
dc zece zile peste colinele 
dimprejurul hotelului a domi
nat animația, tinerețea, vese
lia. Băieți și fele, din Bucu
roșii, Sibiu, Odor hei, Ploiești, 
Bacău. Petroșani și alte orașe 
ale țârii și-au completat pre
gătirea fizică prin antrena
mente efectuate după un pro
gram conceput riguros. Zilnic, 
Intre orele 9—12 dimineața 
cei 13u de elevi au iăcut an
trenamente de pregătire fizică 
generală; dupâ-amiaza de la 
ora 16, 
fol „ca

n același loc au urs pinâ as
tăzi nu mai puțin decll trei 
cabane. Să fie oare un simplu 
capriciu al naturii care refu
ză așeză mialele omenești ? Nu 
credem Cert este că o dată 
ce s-a stins torța ultime! ca
bane. s-a stins și preocupa
rea celor In drept de a ridi
ca o construcție trainică șl 
solidă care să reziste tuturor 
vicisitudinilor sau intemperi
ilor naturii, la consiliul mu
nicipal am aliat că O.N.T.-ul 
va dispune doar în 1970 de o 
cabană a sa tn Paring. Expe
riența anilor trecuți ne în
deamnă insă să lim mai scep
tici. Dar sperăm totuși).

n sflrșil, la capătul cu- 
luamlui se deschide o 
poiană largă. Zăpada 

estompează micile denivelări 
și, scăldată In soare, poiana 
pare că se prelungește pină 
la poalele vlrfului Paringul 
Mic. Aici iși desfășoară acti
vitatea 
dra de 
cultură 
curești. 
a doua
funcțional In perioada vacan
ței de iarnă. Este vorba de 
un grup dc 65 elevi de la sec
țiile de schi și gimnastică ale 
Școlii sporii\ e din Petroșani.

In timpii] iernii, cale- 
schi a Inși Utilului de 
fizică și sport din Bu- 
$i tot aici am tntllnil 
tabără școlară care a

handbalișlii au fnvd- 
divertisment" să sclu-

la „Rusu", după o 
necesară o-

e
' scurtă și

dihnă, începi adevărata 
ascensiune. Încărcat in spate 
cu rucsacul și. bineînțeles in 
acest sezon cu accesoriile in
dispensabile schiorul ajunge, 
după alte două ore de urcuș, 
la primii locuitori. Ascunsă 
Intre brazi, a căsuță modern 
construită, cu prispă largă și 
aerisită, cu multă sticlă, adă
postește iarna sau vara fami
liile meteorologilor. La o sută 
de metri mai departe o altă 
căsuță, cunoscută de unii o- 
rășeni sub numele de „căsuța 
din povesti" domină intr-o 
poieniță luminoasă, ca intr-un 
pastel pictat de o mină mă
iastră. Pretutindeni mina omu
lui și-a lăsat însemnele. Firele 
funicularului care te însoțesc 
aproape de la Rusu fdacă urci 
pe .„scurtătură") continuă dru
mul către cabana 
tr-un culuar fn 
pa des7tipe7.it i. 
aqlomerare de 
pietre. La un 
de la mijlocul
nartea dreaptă poți privi ca 
printr-o fereastră deschisă spre 
Platoul de piatră care pină ■ 
mai ană trecuți adăpostea 
singura cabană a turiștilor de 
la cota 1 lăft in sus. (Aproape

Cabana l.C.F.-ului este 
modest dotată. Poale 
curajul, bărbăția și te

meritatea, amintite la începu
tul rlndurilor noastre, sini în
sușite dc tinerii studenți și 
datorită condițiilor ..spartane" 
In care fși desfășoară activita
tea. Poale la o cabană care 
să dispună de un confort exa
gerat nu s-ar obține acea fă
lire fizică (și neîndoielnic spi
rituală) pe care o asigură cu 
prisosință Paringul. Pe alo
curi se discută aprins despre 
viitoarea cabană a T.C.F.-ului a 
cărei construcție va începe fn 
acest an. Pînă atunci, însă, 
alături de „iceiișli", elevii noș
tri învață tainele schiului fn 
aceleași condiții pe rare le au 
șt studenții care, ca gazde bu
ne le-au oferit întotdeauna 
multă căldură, ospitalitate și, 
bineînțeles noțiuni bogate și 
utile privind practicarea aces
tui spori.

an.

l.C F. prrn- 
care, du- 
rămîne o 
stinci șl 

moment dat, 
culuarului, in

Către asfințit, după o zi 
de schi, am coborll. 
Obosit. dar bineînțe

les, mulțumit, avînd satisfac
ția unei zile pline, de recon
fort are și rec.reere, m-am îna
poiat în orașul de la poalele 
Paringului. La regretele care 
m-au insolit părăsind brazii 
geometrici, zăpada pufoasa și 
aerul ozonificat, am adăugat 
promisiunea de a mă reîn
toarce cil mai cuifnd fn a- 
cesle focuri.

ln acest an. în ma
sivii muntoși Paring 
St Straja se vor con
strui cile un telescaun 
avfnd fiecare o capa
citate de transport 
de 200 locuri pe oră. 

masivul Paring, 
panelul de plecare al 
fetescannn’ui \ a fi 
amplasai in apropie
rea ultimului pod îna
inte de hotelul alpin 
Rusu, pe Valea Ma- 
tetL iar locul de des
cărcare va fi ampla
sat ia apropierea ac- 
faalrt cabane L€JF

a t< 
fl de 
masi- 

pu netul

Lungimea totală 
lescaunulni va 
2 303 metri. In 
voi Straja,
de plecare a telescau- 
nu’oi se va afla pe 
Valea Sohcdolului in 
locul denumit „carie
ră’', la cea. 2 km de 
drumul national 66 A. 
iar locnl de descărca
re se va afla in apro
pierea cabanei Straja. 
Lungimea totală a te- 
lesca noului va fi de 
I 300 metri- Cele două 
lelescaune (avînd două 
locuri pe fiecare

scaun) vor fi con
struite de T.CAf.M. 
București, Grupul de 
șantiere Valea Jiului, 
dnpă proiectele exe
cutate de IPROMIN 
București. Valoarea to
tală a construcțiilor 
însumează nesfe 7 
milioane lei.

Termenul de preda
re al lucrărilor este 
30 decembrie 1959. da
tă cînd beneficiarul 
(O.N.T. filiala Petro
șani! va trebui să pu
nă construcțiile Ia dis
poziția turiștilor.

ln pagina noastră turistică precedentă, consacrată pregătirilor pentru sezonu 
alb, am pus pe tapet întrebarea : „REȚEAUA TURISTICA SE VA SITUA LA NIVELUL EXI 
GENȚELOR ?"

întrebarea c fost adresată gospodarilor cabanelor noastre, tovarășilor de Io 
subunitatea Petroșani a I.J.B.C. Din partea dînșilor am primit atunci un răspuns. Dar cine 
altul ar putea da cel mai potrivit răspuns la întrebarea dacă cabanele satisfac sau nu 
exigențele sezonului turistic de iarnă decit înșiși turiștii — cei care trec în aceste zile, cind 
sezonul alb a infrat în drepturile-i depline, pragul cabanelor.

Să le dăm așadar cuvîntul :

o atmosferă intimă, aceasta datorită 
certurilor ce le întrețin-foarte des 
bucălăresele. Mai propun : să se in
terzică accesul turiștilor In bucătă
rie, ușile de la holul cabanei să fie 
Închise Iar schiorii obligați să se cu
rețe aici 
nese.

Un alt
’AROL.

de zăpadă.

nostru interlocutor — un 
pasionat turist, tehnicianul

Primul 
vechi și 
LIJPȘA ERNEST din Petroșani :

— Am trecut de mai multe ori i 
această iarnă pragul cabanei Rusu 
in drum spre pîrliile din Paring. 
Ceea ce m-a surprins în mod plăcui, 
spre deosebire de anii precedenți, 
e faptul că am găsit aici lot conîor- 
lul. Tncălzirea centrală a cabanei își 
dovedește cu prisosință utilitatea. 
Atîl sala de mese cil și dormitoa
rele sînt bine încălzite, și-ți oferă 
o ambianță plăcută. Am servit și 
masa pregătită la bucătăria cabanei. 
Nu pol decît să mă declar mulțumit 
de calitatea mîncării, care este gus
toasă, bine preparată, ceea ce de
notă priceperea și strădania bncălă- 
reselor de a-i mulțumi pe musafiri. 
Ceaiurile sînt de asemenea gustoase, 
servite cu promptitudine. Turiștii se 
bucură de atenție și primire caldă 
din partea personalului cabanei, ceea 
ce face să se bucure de mai mulți 
oaspeți decît în anii precedenți.

Aș avea o singură sugestie. Dat 
fiindcă există condiții favorabile alît 
pentru găzduire Ia cabană cit și pen
tru practicarea sporturilor de iarnă 
pe pîrtiile din junii ei I.G.C.-nl să 
găsească o soluție pentru a asigura 
un mijloc de transport spre cabana 
„Rusu" atît sîmbătă cît și în cursul 
săptămînii. Ar fi mnlți amatori dor
nici să schiez^ cîteva ore în după- 
amiezile libere. Or. pentru aceasta 
o mașină I.M.S. sau o autofurgonetă 
ar putea răspunde cu prisosință ce
rințelor ceea ce, cu un pic de inte
res, s-ar putea rezolva— Și încă 
ceva: cind se va termina rețeaua 
telefonică între cabana Rusu și ora
șul Petroșani ?

Inq. FLAIDER ALEXANDRU, de In 
I.C.T. Paroșeni, un vechi și 
bișnuit oas|.ele al cabanei Vulcan, 
ne-a relatat următoarele :

— Ca și iu anii trecuți, cabana e 
curată, bine îngrijită și aproviziona
tă corespunzător. Noul cabanier s-a 
îngrijit de tăierea lemnelor de foc, 
deci căldura e asigurată atit în sala 
de mese cit și în dormitoare, Iar 
oaspeții pot servi șl mîncăruri cal
de.

Ar mai trebui soluționată totuși o 
problemă: în apropiere, la circa 100

m, se află cabana I.R.E.H. unde s-z 
introdus nu de mult instalația elec
trică. Există deci condiții ca și în 
cabana turistică să fie introdus cu
rentul electric. Ar fi un lucru foarte 
‘■’ine venit!

— Cu ocazia Anului Nou am pe- 
recut cîteva zile de neuitat, sub 

crestele Retezatului,, la cabana Buta. 
ne-a relatat tînăra VIOLETA M., a- 
Slslentă medicală din Lupeni. Ce pot 
să vă spun ? Că împreună cu gru
pul destul de numeros, tovarășii 
mei de.„ companie, după un drum 
lung și istovitor am găsit o găzdui
re pe deplin mulțumitoare. Cabana 
e curată, bine pusă Ia pnncl. Com
bustibilul este asigurat pentru tot 
sezonul rece iar In privința aprovi
zionării nu avem, de 
mic de obiectat. In 
să-mi exorim caldele 
nerei familii-gazdă.

Despre o altă cabană, cu vechi 
tradiții și mult căutată în sezonul 
alb de către pasionați! pîrtiilor de 
schi, cabana Straja, ne-au fost re
latate următoarele :

— Spre deosebire de iarna trecu-

asemenea, ni- 
plus, doresc 
mulțumiri II-

tă cfnd, din lipsa preocupării gazde
lor pentru asigurarea condițiilor op 
time de cazare a turiștilor, cabana 
a rămas fără lemn de foc, in acest 
an la Straja nu se mai ridică aseme
nea probleme, ne-a declarat tehnicia
nul SUBA MIRCEA, din Lupeni. Atit 
cu combustibilul necesar anotimpu
lui friguros cît și cu alimente ca
bana e asigurată în mod corespun
zător. Cabanierii depun strădanii de 
altfel pentru a aproviziona in con
tinuu cabana. Există totuși și nemul
țumiri. Deși în această vară s-au 
făcut niște reamenajări menite să 
îmbunătățească condițiile de cazare, 
totuși, despre așa ceva nu se poate 
vorbi deoarece în privința menține
rii ordinei și curățeniei cabana e 
sub orice critică. Peste tot e praf si 
murdărie — atît in sala de mese cil 
șl fn dormitoare. Din lipsa unor co
șuri pentru gunoi, hlrllile șl restu
rile menajere sînt împrăștiate peste 
tot tn cabană. Rntărla dc pal ne
schimbată de mult timp. In ceea ce 
privește calitatea mîncărurilor pre
parate. nu mă pol declara mulțu
mit. In general tn cabană lipsește

Iov. KRiZSELA 
secției schi a 

îsociației „Minerul" și-a exprimat ne
mulțumiri asemănătoare. In plus, am 
mai fost informați că din cauza ne- 
respectării orarului de mese progra
mul de antrenamente al schiorilor 
din loturile asociațiilor ..Minerul" și 
..Energia" a fost deseori conturbat.

Iată, așadar, motivele pentru care, 
precum am aflat turiștii continuă să 
ocolească această cabană cu. vechi 
tradiții turistice. Bunăoară, un grup 
de intelectuali din Lupeni care a 
vizitat cabana duminica trecută, și-a 
exprimat nemulțumirea lot fn legă
tură cu lipsa de ordine și curățenie 
din 
de

JnterlocuLoi. 
președintele

cabană. Ud exemplu: în sobele 
teracotă din sala de mese nu 
putut aprinde focul din cauza 

cenușei care n-a mai fost scoasă de 
mult timp. In sala de meșe (? !) s-a 
nășit un morman de cenușă, in timp 
ce gazdele jucau... fotbal în curtea 
cabanei.

Iată primele impresii ale turiști
lor după primele -înlîlniri din noul 
sezon de iarnă cu cabanele noastre. 
Dacă în general stăm bine, mai sînt 
și lucruri de.„ pus la punct. In in
teresul dezvoltării mișcării turistice 
de masă în Valea Jiului, așteptăm 
răspunsul forurilor competente...

s-a

0-

Nu lipsește decît... inițiativa
țării cunosc, an de an. 
tot (mai impetuoasă, 
de construcții social-

La 1 720 metri 
altitudine, caba
na f.C.F, adăpo
stește o adevăra
tă școala a băr
băției și curaju
lui.

In clișeu : Cele 
două corpuri 
cabanei.

Localitățile 
o dezvpltare 
Cartiere noi 
culturale, concepute după o arhitec
tură tot mai îndrăzneață, se alătură 
măre|elor construcții industriale, im- 
binîrid intr-un lot armonic, peisajul 
orașelor.

Pentru a veni în sprijinul acestei 
dezvoltări, pentru a prilejui o sea
mă de amenajări sau achiziționări dc 
mijloace de agrement care nu sînt 
prevăzute în sistematizările de mare 
anvergură ce necesită fonduri de in
vestiții, Consiliul de Miniștri a ela
borat, în cursul anului trecut, o 
holărîre (nr. 2 437) care reglemen
tează acordarea de credite de mică 
mecanizare în acest scop. Amănunte 
despre utilizarea acestor fonduri am 
aflat de la directorul Băncii de In
vestiții ) filiala Petroșani, tovarășul 
îacob Francisc care ne-a relatat:

— Intr-adevăr, conform acestei 
hotărîri, Banca Națională și Banca 
de Investiții vor acorda întreprinde
rilor aflate sub îndrumarea și con
trolul consiliilor populare care au 
In administrare cabane turistice (sau 
case de odihnă fn stațiuni balneo
climaterice), credite pentru construi
rea, amenajarea sau acluziționsrea 
de mijloace de agrement ca: pîrtii 
de schi sau săniuțe, trambuline, 
ștranduri, patinoare, terenuri de 
sport pentru tenis, golf, volei, bas
chet și mini-golf, ambarcațiuni spor
tive, jocuri mecanice, parcuri dis- 
trirfive în aer liber sau în spații

icoperite precum și alte amenajări 
care se vor pune la dispoziția tu
riștilor contra plată. In județul nos
tru singura întreprindere care înde
plinește condițiile prevăzute de ho- 
tărire (deci se află sub Îndrumarea 
consiliului popular județean și are tn 
administrare cabane) este I.J.B.C. 
Deva.

Am aflat apoi și alte detalii :
— Acordarea creditelor din fondul 

de mică mecanizare se face după 
anumite criterii — ne-a spus în con
tinuare directorul filialei B. I. Astfel, 
limita valorică a fiecărui obiect de 
creditare (a fiecărei lucrări) este de 
două milioane lei. Competența de a- 
probare pentru executarea unei lu
crări pînă la valoarea de 500 miî 
lei (sau achiziționarea de utilaje la 
aceeași valoare) — dacă lucrarea va 
fi executată de I.J.B.C. Deva în mu
nicipiul nostru, o are filiala din Pe
troșani a Băncii de Investiții. Pină 
la valoarea de 2 000 mii lei pentru 
fiecare obiect de creditare, aproba
rea este de competența sucursalei 
județene a B. I.

Rambursarea creditelor urinează să 
se facă în termen de trei pînă la 
patru ani, din beneficiile realizate 
suplimentar, perceplndu-se o dobin- 
dă de I la sută.

Cunoscînd necesitatea imperioasă 
a amenajării unor astfel de lucrări 
în raza municipiului nostru, ne-am 
adresai, pentru a afla amănunte, to
varășului Ștefan Nieolau, vicepreșe
dinte al Consiliului popular muni-

clpal Petroșani, care ne-a relatat:
— Astfel de lucrări pot fl Intr-ade

văr executate dacă valoarea lor nu 
depășește 30 la sută din valoarea to
tală a lucrărilor de mică mecaniza
re executate de Consiliul popular. 
Din acest punct de vedere. îndepli
nim condițiile cerute.

Deci, hotărîrea prevede o seamă de 
înlesniri pentru executarea acelor lu
crări de interes turistic care, prin 
natura lor nu sînt cuprinse în pla
nurile de sistematizare a orașelor. 
Considerăm că în raza municipiului 
nostru sînt necesare astfel de lu
crări — după cum în repetate rîn- 
duri a reieșit și din propunerile a 
•numeroși oameni ai muncii, care 
și-au exprimat opinia în ziarul nos
tru. Ne referim îndeoșebi 
najări turistice necesare 
de iarnă (pîrtii de schi 
schilifturi. trambuline, 
pentru practicarea cărora 
lui dispune de condiții 
fără a neglija, bineînțeles, nici ce
lelalte amenajări: ștranduri; terenuri 
de sport, parcuri distractive. Condi
țiile de finanțare fiind reglementate, 
nu lipsește decît... inițiativa și fan
tezia întreprinderii în cauză care, 
este in aceeași măsură interesată de 
a-și dezvolta In continuu rețeaua 
turistică, dc a obține astfel beneficii 
tot mai sporite. Așteptăm. în acest 
sens, un răspuns din partea I.J.B.C. 
Deva.

la ame- 
s porturilor 
și săniuțe, 
patinoare) 

Valea Jiu- 
de relief,

Pentru 
evitarea 
acciden

telor 
în munți

Iarna, cind nămeți mari acoperi 
munții cu mantia albă, numeroase 
grupuri de Iubitori si drumeției Iși 
ian ranițele și schiturile și pornesc 
la drum.

Turismul dc iarnă, pe lingă fru
musețile lui nebănuite prezintă îl 
unele posibilități de accidentare, 
car '■■bule cunoscute de toii acei 
care practică acest sport. Enumerări) 
pe scurt, cileva din pericolele ce-i 
amenință pe turiștii neavlzați.

Degeraturile: pot fi prevenite
printr-un echipament corespunzător. 
Bocancii de schi trebuie să fie im
permeabili, să nu fie prea stiimți, să 
nu jeneze piciorul. In bocanci turis
tul trebuie s| poarte o pereche de 
ciorapi groși de lină șl o pereche 
de ciorapi de bumbac. Nu se reco
mandă purtai ca ciorapilor pes'.o 
pantaloni, deoarece se udă îi favo
rizează degeraturile. Dacă degeră- 
tura s-a produs iar degetele picioa
relor devin albe șl foarte dureroa
se, este necesar să fie Încălzite cu 
un fular sau o mănușă de lînă us
cată, pînă la restabilirea circulației 
singelui. Nu este bine să se maseze 
cu zăpadă regiunea degerată. Dacă 
au apărut bășici pe suprafața dege- 
iată, trebuie aplicat un pansament 
steril iar pacientul trebuie îndru
mat de urgență ia un spital. Dege
raturile la mîini sini mai rare și uot 
fi evitate prin purtarea unor mă
nuși gioase de lînă sau de piele îm
blănite, suficient de largi. In caz 
de ger foarte mare, însoțit de vis
col este bine să se poarte o a doua 
pereche de mănuși pe deasupra (In 
acest caz, a doua pereche de mă-

MEDICUL 
VA 
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nuși să fie dintr-un material imper
meabil).

In caz de expunere îndelungată 
Ia frig, cu pericol de îngheț, victi
ma va fi transportată într-o încă
pere rece sau ușor încălzita, apoi 
după-ce șj-a revenit va fi tre< ută 
într-o încăpere caldă și apoi se 
vor administra băuturi cald”, ceaiuri 
dulci cu multă lămiie și o mf«-ă can
titate (50—100 gr) de băutură alcoo
lică concentrată (rom, coniac\ In 
caz de nevoie, se poate face respi
rație artificială.

Fracturile constituie un alt acci
dent rare poate surveni iarna. In 
urma unei căzături, de multe ori nu 
prea violentă, bolnavul acuză du
reri mari la locul fracturii și nu se 
mai poate tine în picioare. Uneori 
este vorba de o entorsă a gleznei 
sau a genunchiului, care se mani
festă tot prin dureri mari si tume- 
fierea regiunii. In ambele cazuri, 
fie- că este o fractură fie o entorsă 
membrul inferior al bolnavului tre
buie imobilizat provizoriu, pentru a 
nu se mișca pe durata transportului. 
Imobilizarea se face cu oțele spe
ciale sau cu mijloac^ improvizate, 
(scîuduri, bețe de schi, crengi de 
copac etc.) și trebuie astfel fixate 
îneît porțiunea lovită să nu se 
misie.

Bolnavul va fi transportat de ur
gentă la spital pentru efectuarea 
unei radiografii și aplicarea trata
mentului necesar.

Ofio/mîn zăpezii este o boaLă care 
poate lua forme deosebit de grave. 
Este cauzată de acțiunea puternică 
a razelor solare, mult accentuată 
din cauza aerului curat și a zăpezii, 
asupra ochiului neprotejat. Bolnavul 
acuză usturimi și dureri mari de 
ochi și tulburări de vedere, care pot 
merge piuă la orbire trecătoare sau 
(foarte rar) definitivă. Pentru a evi
ta acest accident neplăcut, este ne
cesar ca turiștii <-ă poarte obliga
toriu ochelari de soare cu sticlă 
fumurie de culoare Închisă.

Luînd aceste mici precaution! 
pentru evitarea unor accident.' ne
plăcute,. turismul de Iarnă ne va 
oferi satisfacții din cele mai mirt, 
minunate clipe de destindere în ca
drul naturii.

Emil LSPÂDATU 
medic
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Chip lary lie acliune
(Urmare din pag. 1)

T”-' v'ip.vr clip partea romllelelor 
de pentru Introducerea unor
ir< lode axansale de lucru ■ In!;. 
prind'-ii cl unități. In ai c.-iMS direr 
th i tnnrcAm achvilaltm depusă de 
CCV.J. pentru extinderea i-irrlft 
t i lpllcatlvc. introducerea unor nei 
vn-tode de lucru In cnblc’an. meca
nizarea operațiunilor prole reducerea 
consumului dp lemn de minfi croc- 
tfCB productivității muncii și al loir-.

Datorită măsurilor adoptate cu com- 
peleulă. in anui precedent <-i*u In 
Iroduc experimenta’ utilaje tie tăie
re i i < arac lorislici supcrioar ' (com
binn 2 K-52 la E M. Vulcan com
bina Eick hot I E.W 1.10 in e M. Ln- 
poni și plugul lip Wpctfalla tot la 
Lu peni). Folosirea clilnilor hidraulici 
?» a grinzilor in rnn«olă. care pre 
«Iută avantaje econom«r<- ort-' fată 
dr susținerea In lemn nerinis o 
reducere a materialului lemno- cu 
era 50 la sută precum și Introdu
ce’ . itilaielor de tăiere perfecțio
nate.

Rezultate bune - expresie a gîn- 
dirii și muncii colective — s-au ob
ținut si le alto ’.inimii din munici
piul Petroșani, ca I F C Paroșeni În
treprinderea forestierii si T.I.L.

Trebuie, Insă, pus accentul in mod 
deosebit pe eficienta economică, iar 
comitetele de direcție ale unităților 
șl serviciile snecial înființate în a- 
cesl scop, să abordeze cu curaj și 
competentă teme noi pe linia orqa- 
nirărll superioare a producției st a 
muncit la toate nivelele — începînd 
de la faza de proiectare șl plnă la 
produsul finii, si să nu existe limi
tarea numai la nroresn’ tehnologic 
pro prin-zis.

In legătură i u numărul de ședin|e, 
trebuie sS constatăm că uneori sînt 
prea multe si durata arostora este 
prea marc.

Poate ar fi mai bine să se insiste 
pe respectarea planului de muncă 
«dabllH trimestrial — prin aceasta în- 
efl trebuie înțelese elasticitatea sl 
flexibilitatea adecvate în sensul că, 
dacă pe parcurs apar anumite pro
bleme importante care necesită rezol
vare. acestea să fie abordate adu- 
cindu-se acest lucru din timp la cu
noștința membrilor comitetului de 
direcție. Se observă că se conxoacă 
prea des ședințe ..extraordinare" ale 
comitetelor de direcție — așa cum 
este cazul la I.E.C. Paroșeni unde.

do la constituire, au fost deja patru. 
Important este să nu se confunde 
conducerea curentă cu munca coral 
tetelor de direcție care trebuie să 
alba in atenția sa mai mult proble
me do analiză, studii și urmărire. 
Conducerea curentă trebuie să re
zolve In primul rtnd problemele o- 
perallvc ca șl pe cele stabilite do 
comitelnl de direcție, tn ansamblul 
său. Bineînțeles <ă țoale acțiunile 
trebuie conjugate armonios in vede
rea obținerii unor rezultate superi
oare. tn razul în rare ședințele se 
prelungesc prea mult, caracterul lor 
operativ își pierde din valabilitate 
s|, uneori, plictisesc, mai ales în 
cazul în caro se discută numai pro
blemele curente și care se repetă în 
mod obișnuit. Retorilor la alegerea 
prohlemelor caro se discută — aces
tea trebuie să reflecte înțelepciunea 
colectivă.

Un alt aspect important de care 
trebuie să se lină scama este col 
legat de necesitatea prezentării ma
terialelor către membrii comitetelor 
de direcție din Ump șl nu direct în 
ședință — așa cum s-a procedat 
cîleodată la unele întreprinderi. Tre
buie înțeles (aptul că prezentarea 
materialului ce urmează a fi dezbă
tut direct In ședință nu permite 
membrilor comitetului de direcție să 
se documenteze suficient și să se 
consulte — acolo undo apare nece
sar acest lucru — pentru a-și forma 
un punct de vedere suficient do ju
dicios și a veni cu propuneri con
crete care să reflecte opinia respec
tivă în problema discutată. Prezenta 
membrilor comitetelor de direcție la 
întreprinderile analizate se poate a- 
procia ca bună. Există. Insă, și ca
zuri cînd reprezentanții sindicatului 
șl ai salariatilor nu slnt anunțați să 
participe la ședința stabilită.

Se constată unele deficiențe șl în 
exprimarea unor opinii ale membri
lor comitetului de direcție asupra 
unor probleme analizate, în sensul, 
că aceștia, uneori, se referă numai 
la compartimentul pe care 11 con
duc și mai puțin la activitatea uni
tății în ansamblul său. In foarte 
multe cazuri discuțiile purtate nu 
se axează pe problema analizată, ci 
Indică unele deficiente de aprovizio
nare, dotare, forță de muncă, etc. 
Asemenea probleme se întilnesc mai 
frecvent la Întreprinderea de moră- 
rit și panificație Petroșani șl întreprin
derea forestieră. Nimeni nu contestă

în- 
stl- 

nle a- 
•te necesar ca să fio luate 

conducă

de conducerea operativă.
Am arătat unele preocupări ale 

milelelor do direcție din unele 
Ireprindeii Pentru îmbunătățirea 
lului și metodelor do muncă 
restora
o seric de măsuri care să 
în llnnl la creșterea eficienței mun
cii acestor organe ale muncii colec
tive. Dintre acestea amintim : alege
rea problemelor pentru planul de 
muncă să reflecte pveocunarea pentru 
ceea ce este esențial, 
delimitare intre 
lor curente și 
în sensul dc-a 
nile conducerii
se face o analiză temeinică, pe bază 
de studii, a unor aspecte sau pro

anai i zarea probleme- 
celc de perspectivă 
nu se prelua sarci- 
operatlvc, ci de n

dn ascmepeB să se adopte j măsuri 
< orespunzătoare. care să lie urmă
rile în pcrmanrnlă ao^rdindn-sc n- 
tonlia < uvenită și aceror propuneri 
pe cate le ridică reptlezcnidniil sa- 
lari.iiilor șl ai sindlr.Jidiii. /Trcbuh’ 
găsite forme și metode' care ‘să iacă 
posibil 
unifăfl șl învățarea 
altora, paralel cu depunerea efortu
rilor pontrn obținerea unor rezultate 
bune — rezultat al promovării cil 
consecventă a progresului tehnic. 
Deși sîntom la început do drum — 
trebuie să facem lotul ca sarcinile 
trasate de conducerea superioară de 
partid sl de slat să fie mal blue în
deplinite.

scbirobul do <>\norlnn|ă la 
din exnerlenla

Pentru un cămin muncitoresc 
ospitalier

WRFF':

[ plâcnt pc luciul ghcțll
d«r mai c coa dc Mcuf

Mercurul 
undevv 

pe 
mai

SIMBATĂ 11 IANUARIE

PROGRAMUL 1

5,05—6,00 Program muzical de
dimineață ; 5,45 Gimnastică ■, 6,05— 
8,25 Muzică și actualități; 8,20 Mo
ment poetic 7 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Matineu lite- 
îar, 10,00 Din repertoriul corului 
Radioteleviziunii; 10.20 Portrete 
muzicale; 10,30 Emisiune muzicală 
dr la Moscova,- 11,05 „De la A la 
Z* - muzică ușoară; 11,45 Sfatul 
medicului 12,00 Muzică ușoară de 
Noru Demetriad , 12,20 Cronica re
vistelor literare.- 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat, 13,10 Avanpremieră cotidia
nă ; 13,20 Soliști și orchestre de mu
zică ușoară: Ilinca Cerbacexy Dick 
Rivers, orchestrele Richard Oscha- 
nitzky si Roberto Delgado; 14,30
A nlomobil-Club; 14,50 Piese folclo
ric? de virtuozitate; 15,05 Concer- 
tuf zilei ; 15,54 Jocuri din Vrancea; 
16.00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
im feorologir; 16,10 Recital de ope
ră Magda Ianculescu,- 16,30 Ante
na tineretului : 17,00 Cintă orches
tra de muzică ușoară a Casei de 
•discuri „Electrecord',- 17,15 Opinii 

zbateri; 17.45 Orizont știin- 
ți'i 18,05 Muzică populară și ușoa- 
' '8.30 Gazeta Tadfo; 19.00 © me
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,20 
Sport; 19.30 Concert folcloric,- 20,05

Muzică ușoară; 20.15 Teatru serial: 
„Ursita" după B P. Hașdeu,- 20,35 
Voci, orchestre, melodii’...; 21,00 In 
ritm de dans,- 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,20 Romanțe; 
22,40 Moment poetic; 22,45 Carna
valul ritmurilor ■ 0,05—6,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Cîntece și jocuri populare; 
7,37 In sunet 1 de fanfară; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,25 Melodii interpretate la chitară; 
B,35 Muzică populară cu Ileana Să- 
răroiu, Nelu Iovănescu și Ion Du
ca; 9,10 Lectură în premieră; 9,45 
Din cintecele și dansurile popoare
lor ; 10,30 Vreau să știu (emisiune 
de știinfă și tehnică pentru școlari); 
10,55 Concert simfonic popular; 
12,05 Avanpremieră cotidiană; 12,15 
Rapsodii de compozitori români i 
13,00 Emisiunea de divertisment mu
zical „De la 1 Ia 5'; 17,00 Radio
jurnal. SporL Buletin meteorologic; 
17,10 Muzică; 17,15 Ateneu; 17.45 
Din pîlnia gramofonului; 18,05 Iti
nerar turistic; 18,25 Din cele mai 
frumoase melodii— cele mai fru
moase,- 19,05 Cîntă Maria Cornes- 
cu și Iosif Mihuț; 19,30 Odă limbii 
române,- 20,00 Concert simfonic. In 
pauze: Buletin de știri și Manuscris 
radiofonic; 22,30 Cronica revistelor 
literare; 22,40 Jazz; 23.07 Muzică 
ușoară și de estradă. 0 07—1,00
Ritm și melodie.

& BULETINE DE ȘTIRI. Progra-
a mul I: 5,00; 5.30; 6,00,- 6,30;2 9,00; 11,00; 13,00; 15,00;
“ 20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4,00.
• Programul II: 7,30; 10,00; 
® 12,00; 14,00; 18,00; 10,00;
® 21,00; 23,00 0,55.

suirîla au generat 
mici accidente, care 
din 
do 
măs 
(luminări 
t<l, ferind astfel d< 
micuții patinatori. ■ 
mori.

Punindu-fi patinele și pălrunzind 
intre cel ce se desfată prin a alu- 

graiios pe luciu) gheții le iz-

Sinlom în toiul iernii. ' 
lermomctriilui stă inglielat 
sub zero grade. S-ar părea 
ii' a i rann a timp nimic nu 
plă< ut de< it să stai la gura sobei 
sau să to lipești de calorifer (dar 
nu de < ele ..inghețale' ).

Șl lotuși există o plăcere cel pu
țin egală cu cele enumerate ante
rior. Aceea de a înfrunta frigul alu- 
nccînd pe mantia albă a zăpezii 
6chiurile 
patinele, 
vîrstnidi, 
iarnă se simt li 
cur! pentru pirtii nimeni nu se poa
te plinge in minunata noastră Va
le împrejmuită de munți. Păcat 
nu sini amenajate la nivelul 
bililătilor și cerințelor zilelor 
tre, poale odată...

Spre satisfacția celor rare 
Hcă patinajul, anul acesta, Pctroșa- 
niul arc un patinoar care șf-a des
chis porțile nu la apariția primilor 
ghiocei (ca în Irerut), ci chiar din 
primele zile geroase ale Iernii. Con
ducerea A.S. Jiul a amenajat în in
cinta stadionului un patinoar care 
satisface aproape Integral cerințele, 
De ce numai aproape ? Pentru că în 
timp ce datorită eforturilor conside
rabile depuse de Văduvoiu Zamfir 
șl Cocîrlă Mihai — administrator, 
calitatea ghefii este bună, nu același 
lucru se poale spune despre insta
lația de iluminat. După cile se știe, 
porțile palinoarului se deschid nu
mai după orele 17, deci cînd seara 
începe să se aștearnă peste melea
gurile noastre. Numărul redus de 
becuri nu satisface nici pe departe 
condiția de a se patina

bi nein tel 
î meritele organizatorilor, 

dorit să se ia cele mal urgente 
isuri pentru a se asigura o bună 

dreptunghiului de ghea- 
Ic pericol alif pe 
rit Și pe roi mal

r-u 
sau pe luciul ghefii cu 
Copii, tinerii sau chiar 
Iubitori ai sporturilor de 

In largul lor. Do lo-

că 
posi- 
noas-

prac-

neca
bești de copii care pur și simplu 
se chlnule să învețe acest ' umos 
spoil. Consider că ar fl bineveriilfi 
organizarea unor cursuri de ini
țiere în patinaj care sfl-și desfă
șoare programul Înainte de ora fixa
tă pentru patinajul public. Șl ar moi 
fi două recomandări : prima, de a 
se încerca instalarea unor microfoa
ne la care să se difuzeze muzică 
și a doua, înființarea unui bufe’ un
de să se poală boa un ceai cald sau 
un pahar de vin fiert.

Vineri 10 ianuarie
11.fX) Limita tusri — lecfia a 

30-a (reluare).
11.30 limba spaniolă - I 

a 40-a.
12,00 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17,35 AcliialUulca In agricul

tură.
17,50 Actualitatea tn Indus

trie.
18,05 La porțile cunoașterii — 

emisiune pentru tineret.
10,00 Tcleltirnalul de seară.
10,10 fn direct • Transmisiune 

de la InslliUlul meteoro
logic București.

20,00 Teleglob.
20,20 Desene animale.
20.30 Re IIeclor.
20.45 Film artistic: ,De doi 

bani speranță".
22,15 Studioul muzical.
22.45 Tele furnalul de noapte.

lecția

Nicolae LOBONȚcămine în Valea Jiului unde mun
citorii tineri găzduiți trăiesc iîn con
diții plăcute manifesting grij# și res
pect pentru locuințele lor. O biblio
tecă, eventual o sală de club pre- 
văz-ulă cu un aparat do radio, 'ele- 
vlzor, șah, ziare și reviste sînt mij
loace menite să recreeze un om 
după o zi de muncă, să-i îmbogățeas
că cultura, să-l lină la curent cu ce 
se petrece în Iară și peste hotare. 
Sînt numai ci leva sugestii, care ar 
putea fi puse în aplicare și la cămi
nul muncitoresc al T.C.M.M. O ade
vărată ambiantă de cămin, ar facp 
ca tinerii să se simtă la ei acasă.

,,ca la lu- 
întunericul șl Inghe-

Jurnal de vacantă

va salariatilor găzduit! in cămin ca
re au manifestări huliganice și pen
tru a fi apărate bunurile statului,- 
trebuie să colaboreze cu biroul 
U.T.C. de la T.C.M.M.; trebuie să e- 
xiste în cămin un comitet care să 
vegheze asupra conduitei locatarilor. 
In cazuri extreme să se ia măsuri 
aspre, pînă la înlăturarea din cămin 
a celor care nu vor să ducă o viață 
civilizată. Cile din acestea s-au fă
cut ?

O toleranță împinsă la infinit nu 
poate să ducă spre bine. Sînt multe

Zilele vacantei de iarnă a elevi
lor sint pe sfîrșite. De luni dimi
neața școlile vor cunoaște animația 
specifică zilelor de școală. începe 
noul trimestru școlar.

Vacanța le-a oferit prilejul să se 
recreeze, să se distreze, să-și forti
fice organismul în taberele organiza
te pentru ei, pe pîrliile de schi ?1 
patinoarele amenajate în fiecare lo
calitate a municipiului.

Aproape în fiecare școală au fost 
amenajate cluburi, s-au organizat 
serbări școlare, elevii au participat, 
în număr foarte mare la tradiționala 
sărbătoare a pomului de iarnă, la 
concursurile sportive initiate de că
tre Consiliul municipal al organiza
ției pionierilor. Comitetul muni
cipal U.T.C. și Casele pionierilor din 
Petroșani și Lupeni.

„Pionierii șl școlarii au avut oca-

zia să petreacă în mod plăcut zilele 
vacanței de lamă. Parte dintre ei 
au fost în taberele organizate In 
Prislop, Moneasa. Miercurea Cluc 
șl tabăra interjudețeană de la Lu- 
penJ. Aici au avut ocazia să se dis
treze, să facă sport, să se recreeze 
în mod cît mai plăcut" — ne spunea 
profesorul Dumitru Cornea, activist 
al Consiliului municipal al organiza
ției pionierilor.

Elevii Liceului din Vulcan au or
ganizat 2 reuniuni tovărășești, e ex
cursie la Straja iar revelionul l-au 
făcut împreună cu cadrele didactice 
din școală. Pe toată perioada vacan
tei în cadru] liceului a funcțional 
șl un club școlar.

Despre activitatea clubului elevii 
liceului nu se declară ' de loc mul
țumiți. Elevul Gurtavenco Alexan
dru din clasa Xl-a arată: „Clubul a 

funcționat spora
dic, Iar activitatea 
Iul s-a redus nu
mai la o masă de 
tenis. Ar fl trebuit 
ca el să 
activitate
tensă, să se orga
nizeze 
sportive și progra
me riiai atractive".

Aceeași părere 
are și elevul 

Tivdă Victor din 
clasa a X-a a li
ceului și mai multi 
elevi cu care am 
stat de vorbă.

Ln Școala gene
rală nr. 3 din Vul-

aibă o 
mai in-

întreceri

Din plăcerile va
canței. Clipe de 
desfătare In Oră
șelul copiilor — 
Petroșani.

can — Paroșeni pe toată perioada 
vacanței au fost organizate audiții 
muzicale, Întreceri sportive, serbări 
școlare și Carnavalul notelor bune. 
Cu ajutorul comitetului de părinți 
de la această școală a fost organi
zată o tabără de 10 zile Ia Straja. 
O mare parte dintre elevi au parti
cipat 
nluta 
cată* 
drian

Si elevii școlilor generate din Lu
peni au avut ocazia să petreacă in 
mod plăcut zilele vacantei 
La Școala generală nr. 2, 
profesorul Ivănescu loan, 
școlii, a fost amenajat un 
Iar unde elevii au putut 
tenis de masă, șah, să participe la 
diferite întreceri sportive și siibări 
școlare. Ei au prezentat -și un Inte
resant program artistic la stația de 
radioficare din Lupeni, au organ 'zat 
de revelion o paradă a măștilor iar 
biblioteca școlii le-a stat tot timpul 
la dispoziție.

La Școala 
amenajat un 
Iii, Iluminat 
drumare a profesorilor de sport, e- 
levil .au organizat concursuri spor
tive.

Si în școlile din cadrul orașului 
Petroșani au fost amenajate cluburi 
școlare, patinoare în curtea școlilor 
șl au fost organizate întreceri spor
tive, serbări în cinstea zilei de 30 
Decembrie șl cu ocazia revelionului 
iar la Casa de cultură un carnaval 
al notelor bune și o paradă a măș
tilor. Cei mici au avut ocazia să 
petreacă clteva ore plăcute în lu
mea de basm a orașului copi’lor

Unele initiative bune au rămas 
insă nefinalizate.-. Este cunoscută pa
siunea copiilor pentru patinaj. Toc
mai de aceea a fost luată inițiativa 
amenajării de patinoare aproape de 
fiecare școală, 
amenajate dar 
ocupat nimeni 
fost acoperite 
impracticabile, 
najat in incinta stadionului „JîuP 
este seară 
Ar fi bine 
se aibe în

la concursurile spoilive „Să- 
zburătoare* țl „Patina ferme-
— arăta tov. Horhoianu A-
— directorul școlii.

de Iarnă, 
ne arată 
directorul 
club șco- 
să Joace

generală nr. 3 a fost 
patinoar In curtea șco- 
unde, sub directa în-

Unele au fost chiar 
de ele nu s-a mai 
și în scurt timp au 
de zăpadă devenind 
iar patinoarul ame-

de seară suprasolicitat, 
ca măcar pe viitor să 
vedere și acest aspect.

Pavel MUNTEANU

U.R.U.M. Petroșani. La secția turnătorie a uzinei se elaborează o 
nouă șarjă de oțel necesar turnării pieselor folosite pentru reparațiile 
efectuate la utilajele miniere.

AJUTORUL UMAN
Pe marginea unei scrisori

Zilele trecute ne-a sosit o scri
soare la redacție, în care tovarășa 
Andreescu Lucia, muncitoare la pre- 
parafia Coroești, elevă în clasa a 
Xl-a la liceul seral ne încunoștin- 
tează că nu mai poate face față, 
concomitent, sarcinilor de produc
ție și ale școlii menționînd că 
găsește în fata pericolului de a 
bandona școala deoarece munca 
care o prestează este deosebit
obositoare și nu mal poale învăța.

Ne-am deplasat la preparația Co
roești pentru a ceiceta veridicitatea 
afirmațiilor. Un loc de muncă obiș
nuit, care într-adevăr cere eforturi 
mai mari dccît celelalte locuri de

se 
a- 
pe 
de

SIMBATA 11 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiem-
ie: Mariana agent 0555;

Republica: Veșnicul întîrziat; 
LONEA — Minerul: Hiroși- 
ma dragostea mea; 7 Noiem
brie : Pentiu clțiva dolari în 
plus ; VULCAN : Columna,
seria I și II; LUPENI — Cul
tural : Samuraiul.

muncă din secție. Dar nimeni d n 
colectivul în mijlocul căruia mun
cea nu cunoștea situația grea fami
lială a tovarășei Andreescu Luria, 
ca dovadă că ea nu s-a adresat cu 
încredere tovarășilor săi de muncă, 
sindicatului, conducerii uzinei care 
cu siguranță ar fi înțeles-o și ar fi 
ajutat-o asigurîndu-i condițiile ne
cesare pentru a putea urma cursu
rile liceului seral.

Șeful secției spălare, inginerul 
Appel Francisc, maiștri și tov. Pa
loș de la biroul personal au privii 
acest caz cu multă înțelegere.

„Intr-adevăr, actualul loc de mun
că al tovarășei Andreescu este 
ceva mai greu, presupunind eforturi 
mai mari, dar noi nu am cunoscut 
condițiile familiale pe care le are. 
In următoarele zile vom căuta s-o 
schimbăm de la acest loc de mlincă 
pentru a. putea să urmeze în bune 
condiții cursurile liceului seral I 
a-i da posibilitatea să-și crească fe
tița pe care o are* — arăta ingine
rul Appel Francisc, șeful secției spă
lare.

După cum se vede, semnatara 
scrisorii, Andreescu Lucia, se găseș
te în mijlocul unui colectiv gata 
șă-i acorde tot sprijinul. Apreciem 
dorința de a învăța, hotărîrea dc a 
termina liceul a celei ce ni s-a a- 
dresat cu încredere și ne exprimăm 
convingerea că tovarășii de muncă, 
maiștrii și conducerea secției, vor 
face tot posibilul s-o ajute.

M. P.

DUMINICA 12 IANUARIE
830 Ora exactă. Cum va II 

i temea ? Gimnastica de 
dimineafâ.

8,40 Pentru copii și școlari. 
La șase pași de o excur
sie - emisiune concurs. 
Participă echipele repre
zentative ale școlilor din 
județele Harghita șl Hu
nedoara. Film serial: 
Meteor fCL-5 — .Pasă
rea periculoasă".

10.00 Oro salului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12.00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.20 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16.00 Telex TV.
16,05 Duminică sportivă. Re- 

l rospectivă olimpică. 
Mexic 1968 (II).

17,00 Magazin duminical. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Telesport.
19,45 .Codlea — color" repor

taj filmat.
Program interpretai de 
Ansamblul de cîntece și 
jocuri din Tirgu Mure-,.

20,25 Film ari,st ic : .Violă
particulară" cu P.iiqitte
Bardo! și Marcello Mas- 
trolanl.

22,15 Jean Claude Pascal la 
Festivalul de la Brașov 
— ediția 1968.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 13 IANUARIE
17.30 Telex TV.
1735 TV pentru specialiștii 

din Industrie.
16,05 Limba lranceză. Lecția 42.
18.30 Pentru tineret: Șoimii.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.40 Invitafie la drumețe.
20,00 Zoo — din vlafa anima

lelor. Insulele fermecate 
(Ii).

20,25 Film artistic: .Bela". O 
producție a studiourilor 
sovietice.

22,20 Magazin științific.
22.40 Cărți și autori.
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,05 închiderea emisiunii.

MARTI 14 IANUARIE
17.30 Telex TV.
17.35 Consultații la limba ro

mână (ci. VIII).
18,05 Limba engleză. Lecția 42.
18.30 Pentru copii: .Taine dez

legate".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.

19,40 Actualitatea economică.
Treptele tndeminărll — 
Pregătirea cadrelor la lo
cul de muncă.

20,05 Film serial pentru tine
rel : .Cutreierlnd pămin- 
tul". (Episodul Canada).

20.30 ,.In lumina rellecloare- 
lor“... Concert de muzi
că ușoară.

22,00 Gong. Emisiune de ac
tualitate teatrală.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 15 IANUARIE

11,00 Limba franceză. Lecfia
42 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecția 42 
(reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciberneti
că.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști — 

medicină.
18,05 Limba germană. Lecția 

38.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,40 Avanpremiera.

PROGRAMUL
TELE- 

VIZIUNII 
pentru 
săptămîna 
viitoare

20,00 Translocator.
20.30 Telecinemateca: „Gllda". 

Filmul care a Iansat-o 
ca vedefd pe Rita Hay
worth.

22,20 Ecranul literar. Revista 
TV.

22.40 O operă ln 20 de minu
te. .Oberon" de Weber.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

JOI 16 IANUARIE

11.30 Limba germană. Lecția 
38 (reluare).

11.30 TV pentru specialiștii
din agricultură.

12,00 TV pentru specialiști.
Medicină.

19.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Consultații la chimie 

(cl. XII).
18,05 Limba rusă. Lecția 37.
18.30 Studioul pionierilor. 

.Start In anul turistic 
pionieresc".

19,00 Telejurnalul de seară.
10.30 Publicitate.
19.40 Medicul vă sfătuiește. 

„Aprinde o țigară... șl-n 
fumul ce se-nalță..." dis
cuție despre fumat cu

dr. Leonid Petrescu.
20,00 Roman foileton: Forsyte 

Saga (XI).
20.50 Poșta TV.
21,00 Album folcloric.
21.30 Lira — emisiune de ver

suri.
21.45 Prim plan. Victor Efti- 

miu.
22,05 Varietăți pe peliculă.
22.30 Artă plastică. Prin expo

ziții.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 17 IANUARIE
11,00 Limba rusd. Lecția 37 

(reluare).
11.30 Limba spaniolă. Lecția 41. 
12,00' închiderea emisiunii de

dimineață.
17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea 1n agricul

tură.
17.50 Actualitatea In Industrie.

Noulăji tehnice. Forja
uzinei.

18,05 Limba spaniolă. lecția
41 (reluare).

18.30 La porțile cunoașterii — 
Emisiune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,40 Desene animale.
20,00 In direct.

20.15 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice.

20.30 Studioul muzical.
21,00 Reflector.
21.15 Itinerar folcloric.
21.30 Film artistic „Helzap- 

popin".
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 18 IANUARIE

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru copii: Lanterna 

magică.
18,05 .Mult e dulce șl iru- 

moașă..." emisiune de 
limba română.

18.30 Pentru școlari. „Interviu 
ln do diez". Participă 
pionieri și școlari de la 
Liceul de muzică din Bra
șov

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.10 „Pe strune șl pe fluier*. 
20,00 Tele-enclclopedia.
21,00 Un Invitat pe săplămină: 

Stela Popescu.
21.20 Film serial; Siintul. ..Im

portatorii de oameni".
22.10 Avancronică duminicală.
22.20 „Iarna și-a trimis un... 

sol”.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.
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Vizita delegației 
Republicii 

Socialiste România 
în Cuba

HAVANA 9 — Corespondentul A- 
gerpies, Victor Stamate, transmite: 
Delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Florian Dănăla- 
che, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministru al 
căilor ferate, care se află înlr-o vi
zii : oficială in Cuba, a fost primită 
miercuri de către președintele Re
publicii Cuba, Osvaldo Porticos. In 
aceeași zi, delegația a avut o între
vedere cu Armando Hart Davalos, 
membru al Secretariatului C.C. ai 
P.C. din Cuba. In cadrul convoi biri- 
lor sincere, tovărășești a avut loc 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre Cuba și România, precum și a- 
supra altor probleme de interes co
mun. De ambele părți a fost expri
mată dorința ca aceste relații să se 
dezvolte pe mai departe spre bi
nele ambele i popoare.

Alegerile din R.A.U.
CAIRO 9 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite t Mier
curi, aproximativ șapte milioane de 
al. ători egipteni s-au prezentat în 
fața urnelor pentru a alege pe cel 
336 de deputați ai Adunării Națio
nale a R.A.U., organul legislativ su- 
piem al țării. Pe lista candidaților 
au figurat numele a 858 candidați, 
338 candidați propuși de Uniunea 
Socialistă Arabă (U.S.A.), unicul 
partid politic din R.A.U., precum și 
520 de candidați individuali, care 
sint, de asemenea, membri ai U.S.A. 
Alegerile s-au desfășurat în 21 de 
guvernorate, împărțite în 169 de 
circumscripții electorale. Pentru re
giunile Canalului de Suez șl Sinai, 
aflate sub ocupația Israelului, au fost 
desemnați din oficiu 12 deputați de 
către U.S.A.

Agitația, caracteristică de obicei 
înaintea și în timpul unor asemenea

SIRHAN IN FAȚA JURAȚILOR
Fa latul Justiției din Los Angeles. 

Intr-o sală cu ferestrele blindate cu 
plăcj de oțel pentru a împiedica un 
eventual atentat din afara zidurilor, 
deși trebuie să urci opt etaje ca să 
ajungi acolo, domină neliniștea și fră- 
mintarea. Cele 75 de persoane admi
se să ocupe locurile rezervate asis
tentei și judecătorii protejați de un 
paravan din sticlă incasabilă, privesc 
spre o boxă confecționată din ace
lași material, capabil să reziste ori
căror gloanțe, unde se află cel mai 
„costisitor" acuzat din istoria pro
ceselor penale din S.U.A...

Astfel a început marți procesul lui 
SIrhan Bishaîa Sirhan, acuzat de a- 
sasinarea senatorului Robert Ken
nedy, la hotelul Ambasador- din 
Los Angeles. Va putea oare procesul 
să răspundă la întrebările care preo
cupă opinia publică din Statele U- 
nlte ? A fost vorba de un atentat po
litic pas la cale de adversarii fami
liei Kennedy ? Există vreo legătură 
între asasinarea președintelui John 
P. Kennedy, a pastorului Marlin Lu
ther King și cea a senatorului Ro
bert Kennedy? Sau este vorba de o 
crimă comisă de un dement ? Multe 
personalități politice americane, zia
riști șl oameni de diferite profesii. 
Împărtășesc ideea că între cele trei 
asasinate pol exista legături, unii 
alntre ei mergînd pînă la a vorbi des

Dezbaterile conferinței
Commonwealthului

LONDRA 9 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 17-a conferințe a Com- 
monwcalthulul au continuat dezba
terile asupra situației Internaționale 
actuale pe baza raportului prezen
tat de ministrul de externe al An
gliei, Michael Stewart. Au luat cu- 
vintul primii miniștri ai Australiei, 
Ceylonului, Ugandei și Malayeztel, 
care au amintit pozițiile țărilor lor 
asupia marilor probleme internațio
nale. —

Pe de altă parte, guvernul brita
nic a întreprins miercuri în cadrul 
conferinței o autentică ofensivă, du
pă cum se exprimă agenția France 
Presse, împotriva Indiei și Pakista
nului pentru ca aceste țări să pri
mească pe cei aproximativ 100 000 
de cetățeni de culoare, avînd pașa
poarte britanice șl fiind amenințați 
cu expulzarea din Kenya, Zambia șl 
Uganda. In majoritate, aceștia sînt 
de origine indiană și pakistaneză. 
Se știe că guvernul britanic a ho- 
tăiît să reducă numărul imigranți
lor de culoare la 1 500 familii pe 
an, urmind să-i expedieze pe cei
lalți în India și PakisTan, ca și in 
alte țări asiatice. Dar reacția celor 
două țări vizate a fost promptă. Pri- 

evenimente, a lipsit de această da
tă. Ziarele egiptene au publicat nu
mai informații privind tehnica votă
rii. Oficialitățile egiptene explică 
aceasta prin faptul că R.A.U. are de 
făcut față în prezent unor situații 
dificile. Rezultatele alegerilor n-au 
fost date publicității, ele urmind a 
fi cunoscute în următoarele 24 de 
oie.

Vechea Adunare Națională a 
R.A.U. a fost dizolvată de președin
tele Nassei la 13 noiembrie anul 
trecut, înainte de expirarea manda
tului constituțional. Holărîrea pri
vind dizolvarea Adunării Naționale 
fusese adoptată de fapt în cadrul re
formelor prevăzute în programul de 
l-a 36 martie, propus de președintele 
Nasser. In acel document se arăta 
că fosta Adunare Națională nu și-a 
îndeplinit o sarcină principală — 
elaborarea constituției țării.

pre un complot al unor grupări care 
au intenționat să înlăture din viața 
politică unele dintre cele mai lucide 
personalități politice americane. 
Mark Lane, autorul cărții „Judecată 
pripită", in care contestă concluziile 
comisiei Warren în legătură cu asa
sinarea lui John Kennedy. înclină 
să accepte această părere, aducînd 
în sprijinul afirmațiilor sale — în- 
tr-un articol publicat în revista new- 
vorkeză .Free Press'- — o serie de 
date rezultate din examinarea celor 
trei cazuri. Alții susțin că Sirhan a 
comis asasinatul de unul singur.

Cum s-au petrecut lucrurile ? La 
5 iunie 1968, seara tîrziu, la numai 
cîteva minute după ce Robert Ken
nedy aflase că a cîștigal alegerile 
preliminare din statul California, în 
timp ce se îndrepta spre o ieșire a 
hotelului „Ambasador", un tinăr a- 
flal în mulțime a tras în el de la mal 
puțin de 2 metri. Ca și la moartea 
fratelui său, John, momentul a fost 
înregistrat pe peliculele camerelor 
de luat vederi, imortalizat de apara
tele de fotografiat ale reporterilor. 
Alături de Robert se aflau soția și 
prietenii săi, suporteri și membri al 
personalului hotelului. Asasinul a 
fost imobilizat de către martorii o- 
culari, fiind ulterior predat politici. 
Din acest moment cel ce-1 omorîse 
pe Bob Kennedy a devenit o per

mul ministru indian, Indira Gandhi, 
a declarat că problema acestor imi
granți, posesori de pașapoarte bri
tanice, trebuie rezolvată exclusiv 
de Anglia. O replică asemănătoare 
e venit și din partea ministrului de 
externe al Pakistanului, Arshad Hu
sain, caie, în cuvintarea sa, a ex
primat părerea că intențiile Angliei 
de a repatria pe imigranți nu ajută 
la soluționarea acestei probleme. In 
cele din urmă, primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, s-a văzut ne
voit să anunțe că spre sfîrșltul aces
tei săptămînl va face o declarație 
asupra problemei imigranți fir.

-----•-----

IIBVX

Consultări 
pentru formarea 
unui nou guvern
BEIRUT 9 (Agerpres). — Președin

tele Libanului, Charles Helou, a în
sărcinat cu formarea unui nou gu
vern pe Rashid Karame, fost prim- 
ministru în cîteva rînduri, liderul 
unuia din grupurile majoritare din 
parlament, „Frontul democratic par
lamentar', care grupează 30 din cel 
99 de deputați ai parlamentului.

Surse libaneze informează că Ra
shid Karame intenționează să for
meze un guvern de coaliție, în care 
să fie reprezentate tendințe politice 
diverse. La puțin timp după desem
narea sa ca premier, el a și înce
put consultările cu diferite persona
lități politice. Sarcina sa însă, scrie 
corespondentul agenției Associated 
Press, nu este dintre cele mai ușoa
re : între reprezentanții unor orien
tări politice diferite, dacă nu con
tradictorii, s-a stabilit un fel de e- 
chilibru al forțelor, ceea ce de la 
început face neviabil un guvern u- 
nilateral, dar împiedică totodată ca 
o grupare să se impună în dauna 
celeilalte.

©

R. F. a GERMA
NIEI : Pentru O- 
Iimpiada viitoare, 
un arhitect a schi
țat un model de 
stadion olimpic cu 
acoperiș — cort.

soană „prețioasă" pentru securitatea 
căreia am fost luate cele mai dras
tice măsuri. „Umbra" lui Oswald, 
asasinul prezumtiv al celuilalt Ken
nedy, și teama de consecințele pe 
care le-ar fi avut moartea lui Sirhan, 
i-au oferit o protecție teșită din co

mun.- închis într-o celulă a infirme
riei de la etajul doi al închisorii 
centrale din Los Angeles, suprrve- 
ghiat în permanență, Sirhan a -deve
nit o persoană la care se pu'ca a- 
junge cu mare greutate. Medicii tre
buiau să se controleze reciproc îna
inte de a-1 vizita pe deținut șl să se 
lase percheziționați de către gar
dieni. Aceluiași „ritual" trebuiau să 

Un raport al 
Comitetului special 

al O. N. U.
pentru Rhodesia

NEW YORK 9 (Agerpres). — Co- 
miletul special O.N.U., instituit în 
luna mai anul trecut de Consiliul de 
Securitate, pentru urmărirea îndepli
nirii sancțiunilor economice împotri
va regimului rasist din Rhodesia, a 
dat publicității un raport în care se 
subliniază că comerțul acestei țări 
continuă să rămină „realmente sub
stanțial". Principalul partener co
mercial al Rhodesiei este Africa de 
Sud. In 1967. importurile Republicii 
sud-africane din Rhodesia au fost de 
aproximativ 80 milioane dolari, Iar 
exporturile de aproximativ 160 mili
oane dolari. In prima jumătate a a- 
nului trecut, exporturile R.S.A. că
tre Rhodesia au crescut și mai mult. 
In raport se menționează că Portu
galia: este, de asemenea, unul din 
principalii parteneri ai regimului de 
la Salisbury, ignorînd rezoluțiile Con
siliului de Securitate cu privire la 
embargoul impus în comerțul cu 
Rhodesia.

Din acest comitet fac parte re
prezentanți din șapte țări membre ale 
O.N.U. — Algeria, Franța, India, Pa- 
raguav, Marea Britanle, U.R.S.S. șl 
S.U.A f
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fidlntiiea [onîlitlului 
dinlie sindicale 

îi ouvBin în Anglia
LONDRA'- 9 (Agerpres). — Repre

zentanții Consiliului General al Con
gresului Tțade-Union-urilor britani
ce (T.U.C.) au informat în mod ofi
cial pe ministrul pentru problemele 
forței;, de muncă și productivității, 
Barbara Castle, asupra opoziției sin
dicatelor față de proiectul de Iqge 
cu caracter antimuncitoresc elaborat 
în prezent de guvern. Acest proiect 
de lege interzice în special așa-nu- 
mitele „greve neoficiale", adică a a- 
celor greve care nu sînt aprobate 
de conducerea sindicalelor.

-Poziția adoptată de Consiliul Ge
neral al T.U.C. adîncește confiictul 
dintre sindicate și guvern, conflict 
care ar putea să aibă serioase con
secințe politice. Se știe, de pildă, 
că Partidul' laburist obține principa
lele sale mijloace financiare din 
contribuția sindicatelor și a venit 
în 1964 la putere cu sprijinul aces
tora.

Miercuri seara, guvernul britanio 
s-a întrunii într-o ședință specială 
pentru a examina rezultatele con
vorbirilor Barbarei Castle cu repre
zentanții; sindicatelor.
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S. C. A.

Crește numărul 
celor chemați 

sub arme
WASl-jlNpTON 9 (Agerpres). — 

Ministerul -Apărării al S.U.A. a ordo
nat niiercuri încorporarea a 33 100 ti
neri jjerttru luna martie a. c., anun
ță agențiile americane de presă. Din
tre aceștia, 31 600 vor fi încadrați 
în armata terestră, iar restul de 1 500 
vor fi trecuți la corpurile de ma
rină. Numărul încorporărilor pentru 
luna martie depășește cu peste 6 000 
pe cel din luna ianuarie a. c. Potri
vit agoqției Associated Press, numă
rul celor chemați sub arme va con
tinua să crească și în lunile ce ur
mează.

1 se siipuhă și autoritățile. Inclusiv 
judecătorul care conducea ancheta 
preliminarii. Cu toate aceste măsuri 
severe - s-a considerat că Sirhan nu 
se află în deplină siguranță nici 
chiar in ’ închisoarea socotită drept 
cea mai rAodernă și mai bine amena
jată, lă etajul 13 la Palatul de Justi
ție din Los Angeles. Aici patru oa
meni supraveghează in permanență 
cele mai mici mișcări ale deținutului 
pentru a-1 împiedica să r.-.-urgă la 
orice tentativă de sinucidere Mîn- 
carea servită lui Sirhan este exa
minată cu atenlie pentru a se des
coperi /dacă este sau nu otrăvită. 
Din această celulă, condus do o gai- 
dă puternică, Sirhan străbate cori
doare special amenajate pentru a 
ajunge la etajul 8 în sala de jude
cată. Facturile completate pentru a 
onora- „transformările" necesare șl 
orele suplimentare efectuate de paz
nicii,- deținutului au totalizai pinii a- 
cum aproape 300 000 dolari, lista 
cheltuielilor rămînînd deschisă da
torită mai ales perspectivelor de pre
lungire a; dezbaterilor procesului

Deși probele juridice sînt eviden
te șl nici măcar apărarea nu le poa
te pune la îndoială, asasinul fiind 
prins in flagrant delict, totuși incer
titudinile în legătură cu sentința ce 
va fi pronunțată persistă: Pină la 7 
ianuarie, avocații lui Sirhan au tras

Vicliiainiil sud

Lupte în apropierea unor 
baze militare americane

SAIGON 9 (Agerpres). — In apro
pierea bazei americane de la An 
Loc, la aproximativ 100 kilometri de 
Saigon, au avut loc lupte intre un 
detașament al patrioților și o uni
tate a diviziei I de infanterie ame
ricană — relatează corespondenții o- 
gențiilor de presă occidentale. Oioc- 
niri între o unitate a diviziei a 25-a 
a Infanteriei americane și grupuri 
alo Frontului Național de Eliberare 
au fost semnalate, de asemenea, la 
20 kilometri nord-est de localitatea 
Ge Dau I-Ia. In cursul luptelor, care

® AMMAN. — După cum a anun
țat un purtător de cuvînt al armatei 
lordaniene, în regiunea Manchiet a 
avut Ioc un incident între trupele 
lordaniene și israeliene. Acesta, po
trivit declarației sale, a fost provo
cat de tentativa unei subunități Is
raeliene de a traversa Iordanul. Nu 
au fost semnalate victime de partea 
Iordaniană.

★
AMMAN. — Consiliul de Miniștri 

Iordanian a aprobat marți proiectul 
de lege privind Introducerea servi
ciului militar obligatoriu pentru toți 
cetățenii țării între 18 șl 40 de ani.

® TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei Israeliene a infor
mat joi că în sudul lacului Tiberiada 
a avut loc un duel de artilerie între 
unități iordaniene și israeliene. El a 
acuzat forțele iordaniene de provo
carea acestui incident.

ZĂPADĂ ROȘIE ÎN SUEDIA

STOCKHOLM. — In ultimele două 
zile, în regiuni întinse ale Suediei 
au fost înregistrate precipitații de 
zăpadă de' culoare roșie. Institutul 
meteorologic a precizat că fenome
nul se datorește norilor de nisip 
roșu, purtați de curenții de aer 
dinspre est.

© GENEVA. — Cel mai lung fu
nicular din lume a fost pus în func
țiune în localitatea Flims (Elveția). 
El măsoară 3,7 km și poate trans
porta 700 persoane pe oră.

• CIUDAD DE MEXIC©. — Popu
lația Mexicului a atins cifra de 47 
milioane locuitori. Dintre aceștia, a- 
proximaliv 7 milioane — adică 15 
la sută — locuiesc în districtul fe
deral Ciudad de Mexico. In ultimii 
cinci ani, sporul anual al populației 
a fost de 3,5 la sută. Un rol impor
tant l-a avut scăderea mortalității 
infantile și a mortalității generale.

de timp. Mai înlîi el au obținut un 
răgaz de trei săptămînl „pentru nrc- 
gătirea • apărării", după expirarea că
ruia au solicitat și li s-au acordat alte 
amînări pentru supunerea clientului 
lor la’ ci.ferite tesle de psihiatrie. 
Procesul care trebuia să înceapă la 
60 do zile după punerea sub acuza
re adică la începutul lunii august 
1968 a fost astfel amînat în repetate 
rînduri sub diverse pretexte.

După ce a epuizat, fără succes, 
toate posibilitățile de atac împotriva 
probelor de fond, apărarea a invocat 
„iresponsabilitatea" acuzatului, re- 
curgînd la diverse subtilități de pro
cedură penală pentru a încerca să 
împiedice pronunțarea unei sentințe 
capitale, prevăzută de legislația a- 
mericană în cazurile de crimă preme
ditată și să obțină condamnarea la 
închisoare pe viață. In acest‘caz, le
gislația statului California dă posibi
litatea condamnatului să fie pus în 
libertate condiționată după executa
rea a șapte ani din pedeapsă.

Va reuși oare apărarea să-și atin
gă scopul ? Este greu de răspuns. 
Deocamdată, judecătorul Herbert 
Walker a respins la primele ședința 
publice o serie de cereri ale avei a- 
tulul principal, printre care acelea 
de a amina cu 30 de zile deschide
rea procesului, de a se constitui un 
„juriu dublu" și moțiunea de a in
valida actul de punere sub acuzare 
pe motiv că membrii „marelui juriu" 
au fost selecționați în mod „nepo
trivit".

PAUL DIACONU 

au durat patru ore, a intervenit șl 
artileria americană.

Totodată, corespondenții agențiilor 
de presă occidentale informează că 
detașamente ale F.N.E. au atacat ba
za militară americană de la Dau 
Tieng, precum și pistele aerodromu
rilor americane de la Kontum ?i Ban 
Mc Thuot.

Bombardierele gigantice de lip 
„B-52" au efectuat miercuri seara și 
joi dimineața raiduri în provinciile 
Tay Ninh șl Phuoc Long, unde Co
mandamentul american presupune că 
F.N.E. deține poziții fortificate.
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© LONDRA. — Toate autobuzele noi pu e in circulație in 
orașul Wolverhampton din Anglia vor ii înzestrate cu sirene. 
Totodată, controlorii vor purta aparate de radio de emisie șl 
recepție pentru a putea comunica cu ușurință cu posturile 
de politie. Aceste măslin au fost adoptate de Consiliul Muni
cipal al orașului pentru a face iață actelor de huliganism ra
sial. Orașul dispune de una dintre cele mai dense populații de 
culoare din Marea Brllanie. In rindul personalului mijloacelor 
de transport in comun, funcționarii de culoare sini foarte nu
meroși, și ei s-au plins deseori că sini bătuți sau insultați de 
iasiști albi. Pe de altă parte, aceștia din urmă călătoresc ade
sea fără a plăti, deoarece .șoferii șl taxatorii de culoare se 'tem 
să-i abordeze. Sirenele, ca și aparatele de radio .sînt menite 
să permită personalului să ceară ajutorul poliției.

• XIENG QUANG. — După cum 
anunță agenția Khaosan Pathet Lao, 
Comitetul Central al Frontului Pa
triotic din Laos a dat publicității un 
memorandum în legătură cu intensi
ficarea raidurilor aviației america
ne asupra regiunilor controlate de 
forțele patriotice din Laos. In trei 
săptămîni din luna noiembrie, se 
menționează în document, avioane 
americano de diferite tipuri, inclu
siv „B-52", au efectuat în trei pro
vincii 1 790 de raiduri.

Frontul Patriotic atrage atenția 
guvernelor și popoarelor tuturor ță
rilor iubitoare de pace și organiza
țiilor democratice internaționale a- 
supra acestor acțiuni contrare acor
durilor de la Geneva din. 1962 cu 
privire la Laos.

• TOKIO. — In cadrul pregătiri
lor pentru lansarea unui satelit ști
ințific japonez, la centrul din Ka
goshima al Institutului de cercetări 
spațiale al Universității din Tokio au 
fost lansate două rachete „Kapp? 
nr. 25" și „SO". Prima rachetă (cu 
o lungime de 11,2 metri și o greu
tate de 1,4 tone) a atins altitudinea 
de 343 kilometri, iar cealaltă (cu o 
lungime de 10,5 metri șl o greutate 
de 1,5 tone) 26 kilometri.

PASAGERI PENTRU... LUNĂ

NEW YORK. — Compania ame
ricana de aviație „Pan American 
World Airways" a pregătit în ulti
mii doi ani o listă cu eventuali pa
sageri ai unul zbor spre Lună. Un 
purtător de cuvînt al societății a 
declarat că pină în prezent lista cu
prinde 200 de persoane.

Deocamdată compania nu primește 
bani pentru achitarea biletelor.

Una din principalele probleme 
care vor trebui rezolvate este asi
gurarea confortului pasagerilor în 
timpul lansării vehiculului respectiv 
spre Lună.

ELVEȚIA: Actrița Sofia Lo
ren cu fiul nou născut pri
mind primele vizite la spita
lul din Geneva unde se află 
internată.

Declarația 
Ministerului 
de Externe 

al Argentinei
BUENOS AIRES 9 (Agerpres,. — 

Ministerul de Externe al Argentinei 
a dat publicității o declarație in 
care se reamintește poziția acestei 
țări în problema Insulelor Falkland 
(Malvine), Guvernul argentinian se 
spune în declarație, afirmă din nou, 
cu toată claritatea, că sm.;i:rn solu
ție este să se restituie -irn-i.- insule 
Argentinei.

Reamintind știrile potrivo cărora 
Argentina și Marca Britanic an n- 
juns la o înțelegere privind punc
tele esențiale alo disputei, declarația 
relevă că eserțța acelei înțelegeri 
o reprezintă dorința Marii Britanii 
do a discuta problema suveranită
ții Insulelor Falkland.

• STOCKHOLM. - La 18 ianua
rie va avea Ioc o reuniune a șefilor 
statelor scandinave, anunță surse ale 
Ministerului de Externe suedez. Reu
niunea urmează să se țină Ia Palatul 
Haga din împrejurimile Stockholm- 
ulni.

ERUPȚIA VULCANULUI MERAPI

DJAKARTA. — Vulcanul activ 
Merapi, unul din cei mai mari vul
cani din Jawa centrală, erupe fără 
încetare de cîteva zile. Mari canti
tăți de lavă și cenușă sînt azvîrlite 
din craterul vulcanului la o înălți
me de 2 km. Autoritățile au luat 
măsuri pentru evacuarea localități
lor din jurul vulcanului. Pînă in 
piezent, trei persoane au fost data 
dispărute.

• MELBOURNE. la Ob 
servatorul astronomic Mount 
Stromlo s-a realizat, pentru 
prima oară, analiza chimică 
a unei stele care se găsește 
In afara Galaxiei noastre. A 
ceaslă uriașă stea luminoasă, 
„Hd 33 579“, din marele No> 
al Iul Magellan conține 15 e- 
lemente chimice care, in pro 
porții de amestec aproape ega
le se găsesc șl In stele compa
rabile din Galaxia noastră. Nu
mai aluminiul se găsește in can 
tități considerabil mai reduse 
in steaua magelanică. De aici 
se poale deduce că Norii Iu: 
Magellan sînt fragmente des 
prinse pe cale explozivă din 
Galaxia noastră, In etape de 
evoluție mai recente.

& KIEV. — In Ucraina s-a con
struit șl supus probelor o locomoti
vă industrială rapidă. Ea poate re
morca în cariere garnituri de mine
reu în greutate de 2 000 t, cu o vite
ză de pînă la 60 km/h. înainte, greu
tatea garniturilor nu depășea 800 L

Locomotiva electrică poate depăși 
curbe sinuoase și pante abrupte.

Noua mașină este dotată cu mo
toare a căror putere depășește 6100 
kW, în timp ce cele folosite în pre
zent au o putere de 1 600 kW.
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