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Posibiiitâdte dc reducere
a prețului de cost i

Puls neîntrerupt
în arterele minei

Tovarășul IOACHIM MOGA 
propus candidat in circumscripția 
electorală a M.A.N. nr. 7 Hațeg

r.-au losl nici pe departe 
epuizate

Prețul de cost al tonei dc cărbui 
exlr -si 
dicalor 
va'orii 
lucru 
nutei.il de partid aJ E. M. Lupeni a 
anali 
ședința, posibilității, 
costului 
incadorea in prevederile S.T.E. Cu 
acea-'i ocazie s-au purtat discuții 
fructuoase, încheiate cu prețioase 
propuneri menite să contribuie efec
tiv la obținerea unor rezultate din 
ce în ce mai bune pe linia reduce
rii prețului de cost.

Referatul prezentat de către con
dur erea exploatării, a scos în evi
dența o serie de aspecte legale de 
activitatea economică a minei, cu 
referiri concrete la fazele mai im
portante ale procesului tehnologic, 
Printre altele, a rezultat că în 1968, 
prețul de cost realizat a fost mai 
mare decît cel prevăzut in S.T.E. 
cu mai mult de 8 lei/tonă. La această 
depășire au contribuit mai ales cos
turile la materiale, amortizări, chel
tuielile secțiilor și ale exploatării. 
Acest lucru s-a datorat, pe de o par
te, modificărilor intervenite în me
todologia calculării prețului de cost 
de ia data întocmirii S.T.E. (anul 
I960; iar. pe de altă parte, volu
mul de lucrări realizat a fost mult 
mai mare decit cei planificat ini
țial. Astfel, lucrările de pregătire 
prevdzvle in S.T.E. au fost depășite 
cu peste 6 500 mc. iar cele de ram
bleu cu mai mult de 13 500 mc, din 
care obiectivă de. altfel, pre
țul de cost a fost afectat cu 1.49 
lei/tonă. De asemenea, incepînd din 
luna mai 1968, prețul do cost se 
calculează conform unei dispoziții a 
G.C.V.J., pe deplin justificată, ra- 
portind cheltuielile la producția ne
tă ir vreme ce calculele din S.T.E. 
s-ac in tocmit pentru producția bru
tă. A astă diferență de calcul spo
rește prețul de cost realizat cu peste . 
230 lei/tonă.

In același timu. din cauza modi- i 
licării ponderii producției pe straie, 
față de S.T.E. productivitatea mun- < 
cii reaîiz-ată ia abataje a fost de s 
5,23 tone/post. respectiv. cu 82 
kg/post mai mică, aceasta în condi
țiile depășirii product;xității muncii 
pe mină. Nerealizarea randamente-

• reprezintă un important în
de plan, o măsură certă a 
activității unei mine. Acest 

fiind îndeobște cunos. ut, co-

intr-una din ultimele sale 
de reducere a 

tonei de cărbune, pentru

lor ia abataje a determinat un con
sum de 72 posturi/1 000 tone în 
piu*. in vreme ce consumul de pos
turi la activitățile de regie s-a re
dus cu 132 posturi/1 000 tone, fapt 
ce a determinat de altfel, sporirea 
productivității pe mină.

O altă cauză a nerealizării pro
ductivității muncii în abataje o con
stituie faptul că încă nu a fost a- 
tins gradul de mecanizare prevăzut 
în S.T.E. Așa de exemplu, 75 la sută 
diu producția realizată în abatajele 
cameră trebuia să fie încărcată me- 
< anic, cu mașini ușoare de încărcat. 
In abatajele frontale pe înclinare 
din stratelo groase, deși au fost pre
văzute 465 000 tone cu tăiere me
canică, iar in stratele subțiri 210 000 
tone s-au realizat cantități cu mult 
mai mici (doar aproape 30 la sută 
în primul caz și circa 10 la sută în 
cel de-al doilea).

Dar. după cum a reieșit din dis
cuțiile celor care au participat la 
această analiză, posibilitățile redu
cerii prețului de cost, la mina Lu
peni n-au fost nici pe departe epui
zate. Acest fapt poate fi pe deplin 
dovedit și numai printr-o succintă 
analiză a acestuia pe articole de 
calculație.

La materiale, de pildă, deși s-au 
făcut însemnate eforturi pentru re
ducerea consumurilor specifice, to
tuși multe rezerve interne au ră
mas încă nevalorificate. La lemnul 
de mină, din cauză că aceșta nu se 
recepționează așa cum scrie la car
te ia intrarea în depozit, datorită 

- neconcordanțeî între * cantitățile fizi
ce și scriptice, anual se pierd — 
ca valoare — circa 2 000—3 000 mc. 
Pe de altă parte, cantități însem
nate de lemn se irosesc din pricina 
gospodăririi uneori necorespunzătoa
re, comenzile sectoarelor nefiind o- 
norate întotdeauna cu lemn de di
mensiunile cerute — lungime și grosi
me. Dacă la acestea se mai adaugă 
și faptul că recuperarea armăturilor 
TH pentru susținerea galeriilor se 
menține încă deficitară, că în abata
jele frontale susținute metalic — 
cu stîlpi hidraulici și grinzi în con
solă — consum* d de l^mn n-a scăzut

R. S.
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Zile geroase. Cei care plea
că in ad incuri simt frigul doar 
ptnă ce 
puiului, 
așteaptă 
ridicată, 
laici ?

Allindu-ne la mina Uricani 
la Începutul acestei săptămîni, 
am adresai șefului exploată
rii, inginerului Teodorescu 
Constantin, ■ întrebarea : „Care 
dintre oamenii minei conside
rați că s-au evidential in 
mod deosebii in ultima vre
me?" Răspunsul a venit 
prompt: „Cei de la transpor
turile de la suprafață. Au fă
cut adevărate fapte de eroism 
prin felul cum au rezistat la 
posturi in aceste zile frigu
roase. Amănunte putefi alia 
la sector. Tehnicianul Radu 
loan, șeful sectorului, locții
torul său, Răgan Constantin, 
maistrul metanie Cetean loan 
au lost prezenfi la mină pină 
seara tirziu pentru a contro
la și îndruma, pentru a îmbăr
băta oamenii din subordine. 
Ei cunosc detaliile care even
tual vă interesează".

Mai ales noaptea, cinci 
mercurul cobora în termome
tru sub 20 grade, apărea peri
colul înghețării impingătoare-

coboară din colivia 
Ba unele abataje ii 
cu temperatură prea 
Dar cei de la supra-

toi pulului auxiliar. Este locul 
unde se extrage îătreaga pro
ducție a minei; in jurul a 
2 000 de vagonete zilnic. Pe 
aici sini dirijate spre subteran 
vagonetele goale, materialul 
lemnos, armături metalice, ba
last, ciment, bolfari. Pentru a 
evita surprizele, cuplălorii-sem- 
naliști Rad I., Circiu C., Ți- 
ganlele /., Șerbănică V. și Ur- 
sescu C. au recurs atunci la 
un procedeu ingenios: au lă
sat să funcționeze impingă- 
toarele în permanentă. Cind 
se- defectau, imediat își făceau 
aparifia lăcătușii Coirufă V, 
lonașcu C. și Zămar, N. O mi
siune dificilă a revenit dul
gherilor Voicu M., Kreischer 
A., Baba T., Georgi N. și Ca
lotă M.să coboare in puf 
pentru a curăța țurțurii, lungi 
de cîte 1—2 metri, să menți
nă in funcfle canalele de cap
tare a apei.

Mersul neîntrerupt al funi- 
cularelor, a întregului circuit 
de vagonete l-au asigurai e- 
chipele conduse de suprave
ghetorii Bălășoiu V., Sleian I- 
și Boboloâcă N. Și pentru că 
gurile buncărelor de la silozul 
de cărbune înghețați, impiedi- 
cind încărcarea, -muncitorii 
Popov ici I. și Cioară I., au co-

horit deseori in siloz înarmafi 
cu răngi, lirnăcoape și plka- 
mere. Eventualele deiecfiuni 
de la siloz erau prompt re
mediate de lăcătușii Bălăloi 
Cornel șl Bunea Nicolae. Toi 
la sector am aliat că dacă 
locomotivele de la suprafață 
și din subteran au alergat ne
întrerupt de-a lungul arterelor 
exploatării, acest iapt se da- 
torește șl conștiinciozității, 
perseverentei de care au dat 
dovadă lăcătușii Zincă F., și 
Săuleanu Gh.

★
In aparentă, nimic neobiș

nuit. Și lotuși, ce a impresio
nat pe cei din conducerea ex
ploatării ? Faptul că in acele 
zile, cind gerul inccpuse să 
producă griji privind bunul 
mers ai producției, oamenii de 
la transporturi au dovedit te
nacitate, dăruire, destoinicie. 
Veneau și plecau de la șut 
cu palmele șl fetele înroșite 
de ger dar nimeni nu s-a 
plins. Cei de la fronturile de 
cărbune și piatră au primit 
vagonete și material suficient 
șt la timp. In arterele minei 
pulsul muncii n-a stagnat nici 
o oră.

im- 
stat 
ob-

Miercuii după-amiază, in sala fes
tivă a liceului din localitate a avut 
loc o entuziastă adunare de depu
nere a candidaturii in alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Na
țională, în circumscripția electorală 
nr. 7 Hațeg. La adunare au fost pre- 
zenți peste 600 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din întreprinderile 
industriale ale orașului, țărani co
operatori, intelectuali, reprezentanți 
ai cetățenilor din comunele din 
prejurimi. activiști de partid, de 
și ai organizațiilor do masă și 
ștești.

In cadrul adunării a luat cuvintul 
tovarășul Sabin Botlciu, vicepreședin
te al Consiliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean provizoriu.

Vorbitorul, după ce a subliniat în
semnătatea deosebită a alegerilor de 
deputați de la 2 martie, precum și 
faptul că acestea au loc în condițiile 
cînd întregul nostru popor muncește, 
cu însuflețire pentru a da viață sar
cinilor celui de-al patrulea an al cin
cinalului și angajamentelor luate în 
marea întrecere ce se desfășoară pe

FranciSG VETRO

național în înlimpi narea ani-plan 
versăril a 25 de ani dc la elibera
rea patriei și a Congresului al X-lea 
al partidului, a propus, din partea 
Frontului Unității Socialiste, drept 
candidat de deputat in Marea Adu
nare Națională, în circumscripția e- 
lcclorală nr. 7 Hațeg pe tovarășul 
IOACHIM MOGA, prim-sccrelar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean provl* 
zoriu.

Propunerea a losl primită cu pu
ternice aplauze din partea celor pre
zent i in sală.

A luat apoi cuvintul tovarășul Ni
colae Zamora, secretarul comitetului 
orășenesc de partid, președintele co
mitetului executiv al consiliului popu
lar al orașului care a exprimat cu 
căldură adeziunea tuturor locuitori
lor localității la propunerea făcută. 
Vorbitorul a arătat că Hațegul a cu
noscut în anii socialismului o dez
voltare continuă, datorită grijii pe 
care partidul și statul nostru o a- 
cordă înfloririi tuturor IncalitâțtloF

K'oritiriuaie în pag n 3 a)

BODENLOSZ IOANPrim-maistrul miner 
propus candidat în circumscripția 

electoraiă nr. 4 Petrila a M. A. N.

Sarcina de propagandist obligă 
la autoperfecționare continuă

IN ZIARUL
DE AZI

Au trecut citeva luni de la des
chiderea noului an al învățăminlu- 
lui de partid. Spre deosebire de anii 
precedenți, în acest an organele și 
organizațiile de partid au acordat o 
atenție sporită organizării învăță- 
mîntului de partid, selecționării cor
pului de propagandiști.

In strădania lor de a crea toate 
condițiile pentru imprimarea unul 
suflu proaspăt învățămîntului de 
partid, de a-1 face mai interesant, 
de a-i asigura un conținut mai bo
gat și în același timp o eficiență 
sporită, la indicația Comitetului mu
nicipal de partid, organele și organi
zațiile de partid au selecționat, cu 
răspundere, cele mai competente ca
dre în munca de propagandist, oa
meni bine pregătiți, în stare să sti
muleze gîndirea creatoare a oame
nilor, să le dezvolte capacitatea de
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Sportivi 
bucureșteni 
la Paring

In curind în tabăra I.E.F.S. 
București, organizată la Paring, 
vor fi cazați 180 de studenți 
care îșl vor susține exame
nele sportive de iarnă la pro
ba de schi. Studenții sportivi 
din București vor rămîne în 
Paring pe perioada 19 ianua- 
' — 15 februarie.

mtm
MziLei

vor

Pasărea 
cîntătoare“ 

la Petrila și Lonea
Teatrul maghiar de stal din 

Sfiutu Gheorghe va prezenta 
in cadrul turneului ce-1 în
treprinde in Valea Jiului, du
minică la ora 17 (la Lonea) și

Ia ora 20.30 (i,i Petrila), în să
lile 
cu 
re"

ușoară românească și din re
pertoriile cîntărețilOT străini 
Cliff Richard, Tom Jones, Az
navour, Modugno, Celentano șl 
Rita Pavone.

Direcția muzicală a spectaco
lului este semnată de Walter 
Vogel.

cluburilor, două spectacole 
comedia . Pasărea eîntătea- 
de Tamasi Aron.

„Parada 
melodiilor"

propria noastră experiență — releva 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea ținută cu prilejul celei de-a

acțiune în direcția înfăptuirii politi
cii partidului. Astfel, din cei 218 
propagandiști selecționași, un număr 
de 198 au studii medii și superioare, 
majoritatea fiind cadre cu munci de 
răspundere în aparatul de partid, de 
stai sau în economie.

Dar sarcina de a conduce un curs, 
un cerc, implică nu numai un nivel 
ridicat de cunoștințe teoretice, nu 
numai cunoașterea la zi a actualită
ții politicii interne și internaționale 
ci și tact pedagogic, priceperea de 
a vorbi oamenilor. Capacitatea de a 

- discerne esențialul din dezbateri, de 
a limpezi lucrurile în mod just, con
vingător, atunci cînd au apărut con
troverse, opinii diferite în • anumite 
probleme, reprezintă, de asemenea, 
un atribut de frunte: al activității 
propagandistului. Or, acest lucru se 
poate dobîndi numai și numai prin
tr-o pregătire metodică.

Propagandistul nu poate uita ce
rința pusă de partid ca învățămîn- 
tul, propaganda să fie totdeauna un 
factor viu al vieții ideologice, un 
mijloc eficient de ridicare a conști
inței socialiste a oamenilor, în ul
timă instanță un instrument i al lup
tei pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste. Specificul muncii propagan
distului este acela de a ajuta 
înțelegerea sarcinilor și, implicit, 
rezolvarea lor.

„Marxism-leninismul, precum

@ Pe cuprinsul patriei.

© Programul televiziunii pen
tru sâptămîna viitoare.

• Metode de intimidare in 
locul unor drepturi legi
time.

Pag. a IlI-a

9 Zborul nayelor cosmice 
sovietice .,Sbluz-4“ și „So- 
iuz-5".

Pag. a IV-a

Orașul Petrila a cunoscut ieri după- 
amiază animația proprie unor eveni
mente mai deosebite. Intr-o atmosfe
ră de entuziasm, expresie a încrede
rii plenare a oamenilor muncii în 
politica partidului și statului nostru, 
cei peste 300 de alegători întruniți 
în sala clubului din localitate, au 
dat glas voinței lor unanime dc a 
aproba propunerea candidaturii prim- 
maislrului miner Bodenlosz loan, în 
alegerile de deputați de la 2 martie 
pentru Marca Adunare Națională.

Adunarea de propunere a candi
daturii a fost deschisă de tovarășul 
Popa Aron, rectorul Institutului de 
mine Petroșani, vicepreședinte al Con
siliului județean al Frontului Unită
ții Socialiste. In cuvintul său, vor
bitorul a subliniat marea însemnătate 
a alegerilor de la 2 martie, care con
stituie un prilej de afirmare puter
nică a democratismului orînduirii 
noastre de stat, de trecere în revistă

a succeselor obținute pină in pre
zent sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, de reflecții asupra sarci
nilor de viitor pentru dezvoltarea 
multilaterală a țării. Valea Jiului, a 
arătat vorbitorul, este integrală ca un 
puternic centru, în economia tării. 
An de an. animați de dorința una
nimă de progres, minerii noștri, do
vedind o inepuizabilă capacitate de 
muncă și entuziasm, de pricepere și 
dăruire, au contribuit prin realiză
rile lor, la sporirea continuă a- 
vuției țării. Alături de întregul po
por, oamenii muncii din Valea Jiu
lui întîmpină alegerile de la 2 mar
tie cu tot mai însemnate succese 
în muncă, expresie a profundului lor 
atașament față de politica partidului 
și statului nostru.

Vorbitorul a propus apoi ca pen
tru circumscripția electorală nr. 4

(Continuare in pag. a 3-a)
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SESIUNEA DE
Incepînd de astăzi și pină 

în 6 februarie, cei peste 1 100 
de studenți ai Institutului de 
mine din Petroșani vor sus
ține examenele sesiunii de 
iarnă. Este prima sesiune de 
examene în condițiile 
zute de noua lege a 
mîntului.

Studenții institutului 
vut în acest semestiu 
condițiile pentru a se putea 
pregăti, accentul punîndu-se

prevă- 
învăță-

EXAMENE A
pe pregătirea practică. Planu
rile de învățămînt au fost re
făcute urmărindu-se o propor
ție mai rațională între orele 
de cuts, seminarii, lucrări de 
laborator și o eșalonare mai 
judicioasă a proiectelor de an 
șl a practicii în producție. Pa
ralel, au fost îmbunătățite șl 
programele analitice la majo
ritatea disciplinelor astfel ca 
ele să corespundă stadiului 
actual de dezvoltare a ștlln-

STUDENȚILOR
lei și tehnicii, cerințelor ac
tuale șl de perspectivă ale e- 
conomiei noastre naționale.

Studenții au avut la dispo
ziție bibliotecile, 
Institutului, orele 
tii.

Studenții sînl 
facă, în această
vada cunoștințelor 
prin răspunsuri cît mai bune 
șl obținerea de note cit mai 
mari.

laboratoarele 
de consulta-

hotărîti să 
sesiune do- 

însușite,

Ansamblul de estradă „Opti
miștii" din București va pre
zenta, joi 23 ianuarie, la ora 
17 și la. ora 20, în sala mare 
a Casei de cultură din Petro
șani. două spectacole muzical- 
satirice intitulate „Parada me
lodiilor".

In program figurează bucăți 
muzicale cunoscute din muzica

Ieri. temperatura maximă a 
aerului a fost de plus 5 grade 
la Petroșani și de plus 2 grade 
la Paring. Minimele au fost de 
minus 1 grad la Petroșani și 
de minus 2 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme relativ căldu
roasă, ușor instabilă, cu cer 
schimbător, mai mult noros. 
Precipitații slabe cu totul izo
lat. Vînt slab din sectorul sudic.

loan CAZAN
Cabinetul municipal de partid

(Continuare in pag. a 2-a)

Pagini vechi și noi

Divertisment la minus 20 de grade
din istoria

Duminică 12 ianuarie 
ora 20,20, temperatura 
aerului, în jur de minus 
20 de grade. In stația 
de autobuze „Viscoza" 
din Lupeni. lume multă. 
La ora 20,55 apare in 
sfirșit autobuzul mult, 
pr-j-a mult așteptat. Are 
numărul 31 — HD — 
3 809.

Cei din stație se urcă 
grăbiți in mașină și se 
întreabă nedumeriți. De 
ce circulă autobuzele atît 
de rar pe un asemenea 
ger pe acest traseu im
portant ?

La volan 
(dacă există 
• o smon.au ți 
fi și inof

motonaulul 
acvanauți și 
de ce n-ar 

mauți?) insta
lat bine intr-o șubă groa
să. cu o căciulă imensă

in creștet „nu vede, nu 
aude". După prima opri
re se adresează unui cu
noscut care-1 asistă în 
picioare. „Sint singur pe 
tot traseul și fac și eu 
ce pot. De-ar da Dum-

„Ce te-a apucat? mi-o 
„servește" din capul lo
cului. Nu vezi că circulă 
una, nu-ți ajunge?"

Apropo de circulație. 
Cum stați cu educația 
cetățenească in rlndul

JURNAL CITADIN
nezeu să se defecteze 
și mașina mea ca să 
scap de-o grijă. Dacă aș 
da drumul la apă intr-o 
clipă s-ar rezolva pro
blema" (? ! ?)

Încerc să m-j apropii 
de dinsul și să-l întreb 
despre cauza circulației 
necorespunzătoare a au
tobuzelor la acea oră.

conducătorilor auto to
varăși de la I.G.G., sec
torul Lupeni ? Tot pe te
ma circulației vroiam să 
amintesc că 
tot in județul nostru s-a 
extins un obicei nu nu
mai demn de laudă dar 
si civilizat in ceea ce 
privește relațiile dintre 
întreprinderile posesoare

mai peste

de mijloace de transport 
destinate folosinței pu
blice și cei care doresc 
să beneficieze de servi
ciile acestora, publicul 
călător. Peste Lot în in
teriorul mijloacelor de 
transport comun se află 
cîte o tăbliță cu numele 
conducătorului 
taxatoarei de 
Din autobuzele 
lipsește cu 
acest „amănunt". Nu de 
altceva dar să știm și 
noi cui ne încredințăm 
viața în timpul în care 
avem de parcurs niscai 
distanțe in cadrul preo
cupărilor cotidiene.

auto și 
serviciu, 
noastre 

desăvîrșire 
I" Mii dr.

T. KARPATIAN

l

Northampton-ului
După vreo 100 de kilometri pai- 

curși pe autostrada care leagă Lon
dra de nord-vestul țării, se desprin
de șoseaua spre orașul Northamp
ton, situat în imediata vecinătate. 
Am intrat, astfel, în inima regiunilor 
centrale cunoscute sub numele de 
Middleland, unde peisajul terenului 
fertil face, treptat, loc spre nord 
celei mai dense aglomerări, industri
ale de pe harta Angliei. , Capitală 
a regiunii cu același nume, Nort
hampton oferă imaginea caracteris
tică unui oraș • cu o istorie străve
che, care începe prin secolul X — 
dar care a cunoscut de-a ’ ’
secolelor pasul constant al 
țării. Astăzi face parte din 
dc „orașe noi" care, potrivii 
telor oficiale, sini destinate 
congestioneze capitala .și alte mari 
centre industriale.

lungul 
dezvol- 
rețeaua 
proiec- 

să des-

ratorul de măsurători e-

lectrice al I.M.P.

Foto i V. Onoiu

au a- 
toate

Oră practică în labo-

(Continuare în paa. a 3-a)

L. RODESCU 
Corespondentul Agerpres la Londra

Așezat pe malurile riului Nene, 
orașul a străbătut secole de frămîn- 
tări sub succesivele dominații ale 
saxonilor, danezilor și normanzilor, 
la o importantă încrucișare de dru
muri și interese. Aici se afla, de 
pildă, un castel normand devenit 
reședința preferată a regilor engle
zi. Baronii rebeli l-au obținut de la 
regele Ioan fără de țară, ca zălog 
pentru respectarea promisiunilor a- 
cestuia de a pune în aplicare Magna 
Gharta. Mai tirziu, in 1459, pe malu
rile riului in apiopiere de oraș, s-a 
dat una din bătăliile decisive în 
Războiul rozelor, cind armata Casei

nutei.il
smon.au
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Sarcina 
de propagandist obligă 

la autoperfectionare 
continuă

i Ictunlitâfi • IctunlitAfi • 4chmlitâ<i • 4chialih«(i • Achmlkttfi

PE CUPRINSUL PATRIEI

(Urmare din pag. 1)

45-b aniversări a creării P C R. — 
demonstreaîă că dacă viața mate
rială determină conștiința oamenilor, 
In același timp viata spirituală joacă 
un rot deosebit de important în a- 
siqurarea mersului înainte al socie
tății. in înfăptuirea mărețelor Idea
luri ale oamenilor muncii".

In îndeplinirea misiunii sale, pro
pagandistul are de făcut (ață unei 
responsabilități moral-politico înalte i 
explicarea matură și pasionată. în 
deplinul înțeles al cuvintulul, a sar
cinilor desăvîrșirii construcției so
cialiste.

Muncind în acest spirit, cei mai 
multi propagandiști obțin rezultate 
însemnate în activitatea lor. Cursan- 
țli cercurilor și cursurilor pe care 
le conduc acești propagandiști își 
lărgesc continuu aria cunoștințelor 
ideologice, se maturizează politiceș
te, devin mai activi în producție șl 
în viata socială. Asemenea exemple 
sini propagandiștii Piso Pompiliu, 
Mozes Alexandru de la C.C.V.J., 
Munteanu Carol de la E. M. Dîlja. 
Hanacu Mihai și Lepădatu Emil de la 
Spitalul din Petroșani. Sîrbulescu 
Ioan si Neanță Gheorghe do la 
C.F.R., Radu Nicolae și Plic Ale
xandru de la E. M. Vulcan, Arhire 
Lucia și Martina Robert de la I.E.G. 
Paroșenî si multi alții.

O condiție indispensabilă pentru 
îndeplinirea atribuțiilor de răspunde
re ce revin propagandiștilor o con
stituie perfecționarea continuă a pre
gătirii lor politico-ideologice. Un a- 
jutor prețios se acordă în acest sens 
propagandiștilor prin activitățile or
ganizate de către cabinetul munici
pal de partid. In cadrul acestor pre
gătiri propagandiștii sint înarmați cu 
cele mai actuale probleme ale poli
ticii interne și internaționale a parti
dului. cu problemele de. metodică 
specifice activității in cercuri și 
cursuri. Mai avem însă propagandiști 
cum sint tov. Nicolau Claudiu, Mi- 
clăusoiu Ionel, de la E. M. Lonea, 
Stoica Emil, Sălăjan Aurel, Stoicescu 
loan de la E. M. Petrila. Teodores- 
cn Virgil, Turca Toma de la T.C.M.M., 
Toodorescu Florian, Grosu Aurelian 
și Purece Vasile de la E. M. Pa^o- 
șeni. Stoiculescu Gheorghe, Ardelean 
Augustin și Farcaș Tiberiu de la 
F.F.A. „Viscoza" care se consideră

Noi construcții 
pe litoral

In plină iarnă, pe litoralul Mării 
Negre continuă intens construcția 
de hoteluri și clădiri diverse pentru 
•ozonul estival. In 1969. litoralul nos
tru va înregistra oel mai mare vo
lum de construcții turistice din ulti
mii ani. Se prevede o creștere a ca
pacității stațiunilor cu circa 14 000 
de locuri în hoteluri, vile, căsuțe, 
campinguri.

Lucrările sint concentrate In Man- 
galia-Nord. unde anul acesta urmea
ză a fi terminate trei din cele pa
tru zone prevăzute în planul gene
ral de dezvoltare a acestei noi lo
calități balneare. Printre altele, aici 
se ridică încă 20 de hoteluri. 9 res
taurante, numeroase căsuțe șl vile 
cu cite 2. 4 și 6 camere, un mare 
complex comercial. Astfel, în sezo
nul turistic din vara aceasta, lînăra 
stațiune va dispune de 15 000 de 
Jocuri.

(Agerpres)

ajunși la perfecțiune șl nu pârlitipă 
deloc la pregătirile orgnnlaale la ca
binetul de partid.

Acești tovarăși au uitat, se pare, 
un lucru elementar: că nu se poa
te concepe munca de propagandist, 
nu se poale ajunge la Tezullate mul
țumitoare în activitatea cercurilor șl 
cursurilor fără ca cel căruia i s-a 
încredințat sarcina do propagandist 
să fie exigent mai întii fată de el 
însuși.

Atitudinea critică față de propria 
muncă. principialitatea. conștiința 
înaltei responsabilități a funcției de 
propagandist, sini trăsături definito
rii pentru comunistul oare are o 
asemenea sarcină. Drumul spre înal
tă eficientă a activității propagandis
tice trece prin stăruința pentru mi- 
toperfecționare, pentru acumularea 
de noi cunoștințe în toate domeniile 
șl în mod deosebit în problemele 
de metodică. Iată de ce modul in 
care se preocupă unii propagandiști 
de pregătirea lor, sub toate aspec
tele, trebuie să stea și în atenția 
organelor și organizațiilor de partid. 
Acestea trebuie să țină cont do fap
tul că alegeri unui tovarăș și în
credințarea sarcinii de propagandist, 
implică răspunderi sporite. In mod 
firesc, organizației de partid din ca
re face parte propagandistul nu-l 
poate fi indiferent modul în care a- 
cesla își îndeplinește misiunea. De 
aici și grija pe care trebuie să o 
manifeste organele și organizațiile 
de partid pentru întărirea și dez
voltarea răspunderii personale a pro
pagandistului.

Paturile de răcire ale laminorului de benzi de la Combinatul side 
rurglc Hunedoara.

Tîrgul Secuiesc — 
un vast șantier

Se (oniureazâ noul aeroport 
inlernalional al Capitalei
La Otopenl, în ciuda condițiilor 

atmosferice nefavorabile, se desfă
șoară într-un ritm intens construc
ția noului aeroport Internațional al 
Capitalei.

S-a consemnat terminarea piste
lor de aterizare, decolare, platfor
melor de îmbarcare-debarcare, pre
cum și a majorității drumurilor de 
acces. De asemenea, au fost amena
jate depozitele de combustibil șl lu- 
brefianți, sectoarele de revizie și în
treținere tehnică curentă, aerogara 
de mărfuri. Instalațiile de dirijare și 
proteclie a navigației aeriene au 
fost montate și sînt gata să Intre în 
funcțiune.

Zor la .construcțiile' de 
sezon.

Foto: E. FRITSCH

Setea de
Ger. 20 de grade sub zero. în

gheață urechile, oamenii pe stradă 
sini grăbi/i. Nimeni sau aproape 
nimeni nu se mai plimbă. Maga
zinele sini vizitate nu numai de... 
cumpărători. Trecătorii mai intră să 
se și încălzească! In cămăruța 
chioșcului principal de ziare și re
viste din Petroșani, am asistat la 
două discuții pline de semnificații. 
La început au intrat doi tineri. Vlr- 
sta — în Jurul anilor majoratului. 
In ușă, unul i-a 
șoptit celuilalt: „Să 
Întrebăm de ceva 
care nu are 1° 
Așteptam. După ce 
șl-a servit clien
ta sosiți Înainte, 
vlnzătoarea i-a
Întrebat și pe cei doi ce doresc. 
Dezorientați (se vedea clar că nici 
nu știau ce să ceară în afara publi
cațiilor răspindile pe tejghea), cei 
doi s-au privit' zlmbitori, o clipă, 
după care unuia i-a sclipit o idee 
salvatoare. „Sportul popular aveți ?" 
„Nu, nu mai apare" — li s-a răs
puns. „Cum nu mai apare, noi 11 
citim zilnic". „Apare ziarul Sportul, 
revistele Fotbal și Sport, dacă vă 
interesează' — a explicat vlnză
toarea. „Atunci, Sportul de azi vă 
rog „Nu-l avem, diseară trecefi 
pe-aici". „Dar, cel de ieri ?" „Da, vă 
rog, poititi' a Încercat să-i mulfu 
meascâ amabil vlnzătoarea. „De fapt 
pe cei de ieri... l-am citit' — s-a 
introdus In vorbă cel de-al doilea 
„client". Si pentru că goniseră pen
tru moment frigul din ei. cei doi 
s-au Îndreptat spre ieșire nu înainte 
de a arunca din mers Încă două- 
trei cuvinte: „Mulțumiri pentru... 
căldură".

După un minut apare un copil. De 
virstă școlară (in clasa a V-a la o 
școală generală din Petroșani, am

INSEMftAKI 
DE 

KEl'OitTEIt

cunoștințe
aflat apoi). „Aveți cumva ROMANIA 
LITERARĂ nr. 2 „Nu, s-a epuizat". 
„Dar Flacăra cu... Tom Jones ?" „Este 
— i-a răspuns vlnzătoarea, Inlinzln- 
du-i-o. Puștiul a plătit și dădea să 
plece. „Nu mai stai să le-ncălzeșli?' 
i-am zis, gindindu-mă la cei doi cli
ent! de mai Înainte. „Nu, mă grăbesc, 
n-am timp". „ROMANIA LITERARA 
o cumperi pentru tăticu „Nu,
pentru mine...'. Descentrat, Încerc 
să-l supun unui mic interogatoriu : 

„Ce voiai să ci
tești din ultimul 
număr?' Urmăresc 
mereu Însemnările 
lui Titu Maiores- 
cu, citesc regulat 
Ochiul magic și a- 
cum am văzut in 

revistă, la unchiul meu, un articol 
despre Artur Enășescu, autorul ro
manței Rifa, pe care vreau să-l ci
tesc. Și-apoi, am Întreaga colecție..." 
„Și despre Tom Jones ce te Intere
sează ?" „Orice, pentru că îmi place, 
de fapt oricui li place". „Reușești să 
impaci literatura și muzica cu... pre
ocupările școlare, ai timp pentru 
toate acestea ?" l-am Întrebat, în 
linal. „Cine vrea să nu rămlnă de 
căruță iși face timp. Eu mă stră
duiesc și să nu credeți cumva că 
Învăț rău la școală 1"

Pe micul Înflăcărat cililor, pe ti- 
nărul atil de dornic de tnavu/ire 
spirituală l-am condus cu privirea 
pină a dispărut. Deși mi-a spus nu
mele nu-l dau in vileag. Nu pentru 
că n-ar merita. Dar, aș vrea să 
cred șl cred că nu e unicul, că Ia 
fel ca el sînt și alții, că tineretul 
școlar de azi Învață să fie la curent 
cu viaja, Încearcă mereu să se de
pășească. Pentru el și pentru alții 
am scris aceste rinduri... compa
rative.

V. TEODORESCU

In decursul existentei 
sale seculare, Tîrgul 
Secuiesc n-<a (ost decît 
un loc de popas pen
tru cărăușii și negusto
rii din Țara Bîrsei, Ța-' 
ra Vrance'k din Ciuc, 
Oituz. șir Trotuș. După 
oum menționează ve
chile hrisoave, aici se 
întîlneau transilvănenii 
cu moldovenii nu nu
mai pentru schimbul 
de prodiise, ci și pen
tru a-și împărtăși unii 
altora bucuriile și neca
zurile. Vreme îndelun
gată Tîrgul Secuiesc 
n-a depășit cu nimic 
semnificația toponimi
că. deși manualul de 
geografie se străduia' 
să-l plaseze printre cen
trele urbane ale țării. 
Orientîndu-șe după fac
torul demografic, au
torii unor asemenea 
clasificări au scăpat din 
vedere, criteriul esen
țial și anume activita
tea economică. Ori, din 
acest punct de vedere, 
Tîrgul Secuiesc pulsa 
în ritmul lent al atelie
rului de materiale de 
construcții și al micilor 
întreprinderi textile, a- 
limentare și de prelu
crare a lemnului. Pu
țini erau aceia care se 
dovedeau dispuși să 
vorbească despre indus
tria din Tîrgul Secu

iesc. In accepția gene
rală, așezarea din Car- 
jwițl vlețuia mai mult 
STib semnul zeului 
Mercur...

Am poposit nu de 
mult la Tg. Secuiesc. 
Imaginea preconcepută, 
croită din ritmuri len
te, la dimensiunea a- 
telierului, a dispărut 
sub cuvertura noului 
peisaj industrial care 
mijește pe schele. So
cialismul infirmă astfel 
toponimia de odinioară, 
deschizînd calo liberă 
progresului. Tîrgul din 
Carpați a devenit un 
vast șantier. In prim 
plan se conturează fa
brica de confecții, una 
din cele mai moderne 
unități de acest fel din 
țară. In apropiere se 
ridică fabrica de ami
don, iar ceva mai de
parte au început lucră
rile de construcție a 
noii fabrici de șuruburi 
cu o capacitate de 
20 000 tone anual.

Macarale, basculante, 
autocamioane, excava
toare, buldozere, sume
denie de utilaje impri
mă muncii pe șantier, 
o dinamică înaltă. Sim
fonia muncii pe cele 
trei mari șantiere de la 
Tg. Secuiesc este înre
gistrată de înaltul grad 
de mecanizare al lu

crărilor grele și ou vo
lum mare de muncă. 
Macarale puternice, trac
toare, platforme pen
tru transportul prefa
bricatelor și alte utilaje 
de Înaltă productivitate 
vin la tot pasul în spri
jinul constructorilor.

Tabloul acestei zone 
Industriale urmează să 
fie întregit. In perime
trul lui se va profila 
un nou siloz și alte u- 
nități industriale. Un 
microraion va rupe si
metria medievală a 
„curților" din Tîrgul 
Secuiesc, conferind nou
lui centru industrial al 
județului Covasna, ți
nuta edilitară adecvată 
modernelor obiective 
Industriale ce se înalță 
aici. In partea de vest 
a orașului, unde se ri
dică noua școală, cămi
nul pentru copil și un 
complex comercial, a 
început construcția ex
perimentală a unor blo
curi cuprinzlnd 150 a- 
partamente cu grad di
ferențiat de confort.

Această sumară schi
ță întrunește imaginea 
de mîine a unej locali
tăți Intrate pe traiecto
ria Industrială, ca șl 1 
tîrgul care pășește cu j 
adevărat pe treapta 
centrului urban.

Traian CATINCESCU

Cea mai mare autobază 
din Dobrogea

La Constanța a fost dată în ex
ploatare cea mai mare autobază din 
Dobrogea. Ea este dotată cu hale 
șl ateliere modeme de întreținere, 
stații de spălare, gresare, schimbare 
a uleiului și de alimentare cu car

buranți, platforme betonate și altele. 
In cadru] stației au fost date In fo
losință un centru de colectare șl ex
pediere a mărfurilor, precum și un 
dormitor pentru șoferii de tranzit.

(Agerpres)

DUMINICĂ 19 IANUARIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea ?

8,40 Pentru copii și școlari. 
10,00 O'ra satului.
11.30 TV pentru specialiști. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.15 închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.30 Telex TV.
15.35 Duminică sportivă. Re

trospectivă olimpică Me
xico — 1968 (III).

. !,00 Magazin duminica).
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 „Cinlece de deal'. Re

portaj.
19,40 Studioul de teatru TV. 

„Flecărelile Femeilor" 
de Carlo Goldoni.

21.15 Muzică ușoară cu Norina 
Alexiu și Luigi Ionescu.

21.30 Film artistic : Comoara 
neguțătorului Bizantin. 
Premieră pe Iară.

23,05 Telejurnalul de noapte.

LUNI 20 IANUARIE

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiștii 

din industrie.
18,05 Limba franceză. Lecția 

43.
18.30 Albatros — revistă lite

rară pentru tinerel. „Re
vista școlară".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,40 Slop I Emisiune pentru 

automobiliști.
20,00 Zoo — Din lumea ani

malelor. Insulele lerme- 
cate (IU).

20,25 întrebări ia care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns incă.

20,45 Film artistic. Lenin In 
Polonia.

22.15 Cronica ideilor. Frontul 
Unităfii Socialiste, sinte
ză a tuturor forțelor po
litice și sociale ale na
țiunii noastre socialiste.

22.30 Recitalul pianistei Sofia 
Cosma.

22,50 Telejurnalul de noapte.

Metode de intimidare 
in locul unor drepturi 

legitime
O sesizare cu șapte semnături pe 

ea ne-a parvenit nu demult de la 
E.M. Uricani. Autorii el — fochfetll 
celor două cazane de încălzire cen
trală de la respectiva întreprindere — 
ne rugau să le răspundem dacă au 
dreptul la echipament de protecție, 
dacă după o perioadă de 5 10 ani 
în funcție de fochiști II se ponte ma
jora salariul, dacă există posibilitatea 

'deschiderii unor cursuri de calificare 
pentru fochiști In cadrul minei, dacă 
au dreptul la spor de toxicitate. Cc-i 
îndemnase pe acești oameni să cc-ară 
lămuriri asupra unor probleme per
sonale de la redaoțla noastră ne-au 
spus tot ei în următoarele cuvinte: 
„Noi vă rugăm să ne răspundeți la 
aceste întrebări deoarece am sesizat 
de mai multe ori conducerea minei ți 
sîntem trimiși de colo dincolo". In 
dorința de a le da un răspuns cîl mai 
competent, ne-am -adresat în scris 
conducerii C.C.V.J. înainte de a 
primi răspunsul combinatului, colec
tivul de fochiști de la E.M. Uricani 
ne-a trimis o altă scrisoare în care 
ne Informează că, în loc să primească 
drepturile ce 11 se cuvin, au primit 
avertismente și amenințări că dacă 
mai scriu la ziar au de-a face cu 
tovarășii de la muncă și salarii și că 
dacă nu le place, n-au decît să 
meargă unde vor I De asemenea, ne 
invitau să mergem la fața locului, să 
le vedem condițiile de lucru, să stăm 
de vorbă personal cu ei.

Avind asupra noastră și răspunsul 
serviciului muncă și salarii al C.C.V.J. 
ne-am deplasat la mina Uricani. N-am 
putut sta de vorbă cu toți cei șapte 
fochiști dar cei cu care am discutat 
ne-au confirmat încă o dată justețea 
celor sesizate, ne-au vorbit despre 
indiferența cu care sînt tratați atunci 
cînd își cer drepturile.

„Acum, după cele două sesizări 
către dumneavoastră, spuneau fochiș- 
tii Duminică Constantin și Bălan 
Gheorghe, ni s-au majorat și salariile 
am primit și hainele de protecție 
— respectiv salopete, ochelari și mă
nuși — la care avem dreptul. E 
adevărat că am cerut să ni se dea 
șl bocanci, chiar contra cost, dar dacă 
asemenea echipament nu este prevă
zut în normativ, nu putem spune 
nimic. Nu înțelegem de ce tovarășii 
de la muncă și salarii și de la comi
tetul sindicatului vorbesc atît dc dur 
cu noi, ne amenință că vom fi retro
gradați dacă scriem la ziar, ne aver
tizează că vom fi mutați la depozitul 
de lemne dacă nu ne convine ca 
fochiști. Oare, acum cînd nu mai 
putem lucra în mină, unde am mun
cit mulți ani de zile, atîta prețuire 
merităm ? I"

L-am căutat pe tovarășul Tomșa 
Octavian, președintele comitetului 
sindicatului, omul cel mai în măsură 
să se ocupe de condițiile de muncă 
șl de viață ale salariaților, dar care 
le spusese cu indiferență că n-aude- 
cît să plece în altă parte. Nu l-am 
găsit. Tov. Tomșa O. este plecat pen
tru o perioadă mai lungă la un curs.

Despre această stare de lucruri am 
căutat să luăm relații de la serviciul 
muncă și salarii al E.M. Uricani. In
ginerul Voichița loan, șeful’ serviciu
lui, șocat, ne-a spus: „Doar ați primit 
răspunsul serviciului muncă și sala
rii de la C.C.V.J., eu ce să mai 
spun ? 1"

— Spuneți-ne, vă rugăm, un singur

lucru : de ce nu le-ați dat un răspuns 
concret acestor oameni ci nd vi s-au 
adresat dv„ de ce le-ațl amînal atîta 
timp acordarea drepturilor ce li se 
cuvin, de ce discutați cu ei dc* pe 
poziții de înaltă superioritate?

- Le-am dat toate drepturile : le- 
am făcut la toți salariul maxim 908 
lei pe l ină, le-am dat echipamentul 
de protecție la care au dreptul; în 
legătură cu sporul de toxicitate, aș
teptăm de multă vreme ca Inspecto
ratul sanitar do stat din Petroșani să 
măsoare noxa din cele două centre
le și, condiționat de răspunsul ce 
ni-1 vor da, le vom acorda sau nu 
sporul de toxicitate fochiștilor noș
tri.

— Acest lucru îl știm,* ne-au con
firmat chiar fochiști! că li s-au a- 
cordat unele drepturi, dar numai In 
urma mizărilor • făcute. Cum expli
cați ?

— Dacă vreți să .știți, nici acum 
nu merită, dar noi le-am făcut un 
bine. Șl pe mine să nu mă înfurie, 
că le rețin diferența de salar pe un 
an de zile în urmă. Am dreptul. Mie 
n-are cine ce să-ml facă. Cel mult 
voi primi o sancțiune, pe cînd ei vor 
suferi materialicește.

Nn la fel ne-a înlimplnal Iov. lancu 
Mircea, delegatul combinatului, care 
a analizat cu promptitudine și simț 
de răspundere sesizarea celor șapte 
salariați de la E. M. Uricani.

„Știu ce au sesizat, am mers la 
fața locului, am discutat cu rinei 
dintre ei, am convenit cu conduce
rea exploatării să le asigure drep
turile pe care le au. Si acest lucru 
s-a realizat. Personal nu i-am aver
tizat „că nu vrem noi să se califice", 
dovadă că acest lucru este pe cale 
dc a se realiza în termenul cel ma> 
scurt, iar referitor la dreptul la spo
rul de toxicitate, conducerea Inspec
toratului sanitar de stat Petroșani ne-a 
asigurat că pînă la 20 ianuarie a. c. 
se va deplasa la fața locului, va 
face măsurătorile necesare și, în 
funcție de rezultate, conducerea mi
nei va proceda în consecinlă".

Cu metodele de muncă ale uno» 
tovarăși de la E. M. Uricani, nu pu
tem fi de acord. Prin funcțiile lor, 
oamenii din conducerea minei, din 
serviciile ei de bază, au datoria de 
a lichida la vreme neajunsurile ce 
se ivesc în producție, de a rezolva 
cu promptitudine cererile, nevoile 
oamenilor, de a ști să și-i apropie, 
de a-i suda în angrenajul de muncă 
al întregului colectiv.

Referitor la posibilitatea deschide
rii unui curs de calificare pentru 
fochiști, în cadrul exploatării, tova
rășul Neranțu Marcu, de la serviciul 
aeraj și normative al exploatării, 
ne-a spus că problema va fi rezol
vată în cel mai scurt timp.

Această stare de lucruri am dis
cutat-o, în frnal, cu tovarășul Dră- 
ghici Aurel, secretarul comitetului 
de partid al minei. Nu cunoștea în a- 
mănunțime cele sesizate și modul de 
rezolvare a lor. Ne-a asigurat. însă, 
că problemele de muncă și de viață 
ale salariaților întreprinderii vor sta 
mai mult în atenția comitetului de 
partid, că vor fi lichidate metodele 
de intimidare a salariaților pe care 
le folosesc unele persoane cu munci 
de răspundere din întreprindere- a- 
tunci cind oamenii își cer drepturile.

Dumitru GHEONEA 
Petru BRFBEN

P ROG RAMUL
pentru 

săptămîna 
viitoare

MARȚI 21 IANUARIE

17.30 Telex TV.
17,35 Consultații la matemati

că (cl. XII). Tema: Pro
bleme de calcul irite- 
grai.

18,05 Limba engleză. Lecfia 43
18.30 Pentru copil; Micii meș

teri mari.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,40 Orizont economic — 

1969. Planul pe 1969 in 
coordonatele cincinalu
lui.

20,05 Tele-Universilalea. Is
toria civilizațiilor. Civi
lizația Khmer.

$0,30 Scară de teatru: „Mio
rița" de Vaier iu Ananla.

22,50 Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 22 IANUARIE

11,00 l.imba Iranceză. Lecfia
43 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecfia
43 (reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciberneti
că (reluare).

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști. 

Medicina. Stomacul o- 
petal.

18,05 I irnba germană. Lecfia 
39.

18.30 Prestigii artistice Emi
siune pentru tinere!.

l'.i.OO Telejurnalul de scară.
10.30 Publicitate.
19, '0 Avanpremieră.
20,00 Invitai ie pentru ora 

20,00. Există anli-gra\ i- 
lafia ? Unde se allă 
„Curtea veche a Crai

lor" lui Matei Caragiale.
20.40 Ecouri prin timp: Uni

rea Principatelor.
20,50 „Steaua fără nume" — 

emisiune concurs de mu
zică ușoară.

21,20 Telecinemaleca.
„S-a intimplat intr-o 
noapte". Un film cu 
Clark Gabie și Claudette 
Colbert.

23,05 Telejurnalul de noapte.

JOI 23 IANUARIE
11,00 Limba germană. Lecfia 

39 (reluare).
11.30 TV pentru specialiștii

din agricultură.
12,00 TV pentru specialiști.

Medicină.
17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi. Consulta

ții la fizică (cl. VIII).
18,05 Limba rusă. Lecfia 38.
18.30 Studioul pionierilor: 

„l.egămînlul Iul Cuza’. 
Scenariu de Vasile Mâ- 
nuceanu.

19,00 Telejurnalul de scară.
49.30 Publicitate.
19.40 Medicul \ ă sfătuiește. 

Otitele acute.
20,00 Roman loileton: Forsyte 

Saga (XII).
20,50 Trepte spre viilor. „Tir- 

gul cel dulce" (Ulm)
21,10 Seară de romanțe in in

terpretarea laureafilor 
Fesl i valului „Crizantema 
de aur" - Tiranvișle 
1068

21.40 Studioul mic. Prescripția 
de Ste'on Perdu. Regia 
Radu Miron.

22,25 Lira. „Această fard" — 
versuri.

.22,40 Telejurnalul de noapte.

VINERI 24 IANUARIE

11,00 Limba rusă. Lecfia 38 
(reluare).

11,30 Limba spaniolă. Lecfia 
42.

13,00 — 15,00 Concurs inter
national de schi-sâriluri. 
Transmisiune de la 
Szcirk (Polonia).

17,30 Telex TV.
17,35 Actualitatea 

tură.
In agricul-

17,50 Actualitatea 
trie

In indus-

18,05 Limba spaniolă.
42 (reluare).

Leclia

18.30 La porțile cunoașterii — 
emisiune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Public Hale.
19,40 „Orele amiezii' — re

portaj de Ion Marina.
20.00 Tribuna săptăminii.
20.15 „Hai să dăm mină cu 

mină" — montaj muzi- 
cal-literar.

21,00 Film artistic: „Răscoa
la" — o producfle a 
studioului cinematografic 
„București".

22.35 Telejurnalul de noapte.

StMBĂTA 25 IANUARIE

17.30 Telex TV.
17.35 Lumea copiilor „Slelufa 

năzdrăvană".
18,05 Mull e dulce și Inimoa

să. Emisiune de limbă 
română.

18.30 Pentru școlari: Să ne 
cunoaștem patria. „De-a 
lungul Dîmboviței".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.36 Publicitate.
19,40 C.ununita griului — Film 

realizat de Studioul de 
Televiziune.

20.00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Un invitat pe săplămină: 

Constantin Drăghici.
21,20 Film serial: Sfintul — 

„Cumpăna justiției".
22,10 Avancronica duminicală.
22.15 Muzică... la zero grade 

— emisiune muzical- 
distractivă.

23,00 Telejurnalul de noapte.
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Propunerile de candidați ai Frontului 
Unității Socialiste în alegerile de la 2 martie

Tovarășul I0ACHÎM MOGA 
propus candidat In circumscripția 

electorală a M. A. N. nr. 7 Hațeg

Prim-maistrul miner BODENLOSZ IOAN 
propus candidat In circumscripția 

electorală ur. 4 Petrila a M. A. N.
(Urmare din pag. 1)

tfl i s ihliniind (aptul că locuitorii 
orașului sînt holăriti sfi depună $1 
In continuare o activitate Intensă 
pentru edificarea economică, socială 
și culturală a localității lor, pentru 
b Îndeplini cu cinste sarcinile și an
gajamentele ce le revin din Între
cerea pe tară între consiliile popu- 
ln-o

'.'punerea făcută a fost sprijinită, 
d. asemenea, cu bucurie și căldură 
de tovarășii Alexandru Moise, direc- 
tnrul Școlii generale din Hațeg. Va- 
e Zgîrcea. secretarul comitetului 
comunal de partid Sarmizcgetusa. pri
marul comunei Petru Bolea, munci
tor la Fabrica de produse refractare 
din Baru, Petru Tripon. secretarul 
comitetului, de partid din C.A.P. To- 
tești, Maria Med rea. inginer agro
nom la C.A.P. Hațeg, Alexandru 
Jeledințan. ofițer în M.F.A. Vorbi
torii s-au angajat. în numele colec
tivelor lor de muncă să depună efor
turi deosebite pentru a întîmpina a- 
leqerile de la 2 martie cu realizări 
cit mai bogate, pentm a îndeplini 
și depăși angajamentele ce și le-au 
luat în cinstea marilor evenimente 
din anul acesta.

Pusă la vot deschis, propunerea 
ca tovarășul loachlm Moga să can
dideze în circumscripția electorală 
M A N. nr. 7 a fost aprobată în u- 
nanimitate.

luînd cuvîntul în cadrul adunării, 
tovarășul loachlm Moga a spus i 
,,Cunosc de multă vreme meleagurile 
„Țării Hațegului' și pe locuitorii ei. 
Cunosc priceperea cadrelor caro mun
cesc In conducerea organizațiilor de 
partid .și do stat, hărnicia și hotă- 
rîrea cetățenilor din localitățile cir
cumscripției. De aceea apreciez cin
stea ce mi se face astăzi de a fi 
propus drept candidat pentru alege
rile în Marea Adunare Națională și 
lin să vă mulțumesc pentru marea 
încredere ce ml-o acordați. Această 
încredere Incumbă însă șl o mare 
răspundere fată de partid, fată de 
Frontul Unității Socialiste șl față de 
alegători. Vă asigur, stimati tovarăși, 
că voi depune șl în viilor toate e- 
forturile pentru îndeplinirea atribu
țiilor ce-mi revin șl, împreună, să 
muncim neobosit pentm traducerea 
exemplară în viată a sarcinilor pe 
care partidul și statul le pun în fata 
noastră".

Pkcarca fa Paris 
a unei delegații guvernamentale 

conduse de tovarășul 
Ha nea Mănescn

Joi dimineața, a plecat la Paris o 
delegație guvernamentală condusă de 
Manea Mănescu, președintele Con
siliului economic. Din delegație fac 
parte Florea Dumitrescu, vicepre
ședinte al Consiliului economic, Ște
fan Bîrlea, prim-vicepreședinle al 
Consiliului National al Cercetării Ști
ințifice. Grigore Bargoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnică, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stal al 
Planificării. Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor de 
mașini, precum și reprezentanți ai al
tor organe centrale.

Delegația urmează să ducă trata
tive și să încheie acordul între gu
vernele român și francez privind în
ființarea Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică și să 
participe la lucrările primei sesiuni 
a acestei Comisii.

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite» 
Joi după-amiază a sosit la Peris de
legația guvernamentală română con
dusă de tovarășul Manea Mănescu, 
președintele Consiliului economic a) 
Republicii Socialiste România.

La aeroportul ,,Bourget", delega

ția guvernamentală română a fost 
salutată de Jean de Llpkowski, mem
bru al guvernului francez, secretar 
de stat pentru afacerile externe, și 
de alte persoane oficiale, de ziariști 
și operatori de televiziune. In întîm- 
pinarea delegației au venit, de ase
menea, Constantin Flitan, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Paris, și membri ai ambasadei.

Jean de Lipkowski și Manea Mă
nescu au rostit scurte alocuțiuni. Cu 
acest prilej a fost reliefat faptul că 
constituirea Comisiei guvernamentale 
mixte româno-franceze — prevăzută 
în Declarația comună româno-france- 
ză din 1968, semnată la București de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Franței, 
Charles de Gaulle — oferă posibili
tăți sporite pentru intensificarea 
schimburilor comerciale și dezvolta
rea cooperării economice dintre cele 
două tari.

Președintele delegației guvernamen
tale franceze este Francois Ortoli, 
ministrul economiei șl finanțelor. Lu
crările Comisiei mixte guvernamen
tale româno-franceze se vor desfă
șura în ședințe plenare și în grupe 
de lucru pe domenii de activi tete.

(Agerpres)

Note • Note
Mai mult hibernează 

decît lucrează
Există in arașul Petroșani o centrală termică ce asigură în

călzirea și apa caldă la blocul 19, de pe strada Minerului, blo
curile 14 și 16 din strada George Coșbuc. O asigură, dar cu osci
lații cam mari de temperatură. Cind atmosfera apartamentelor e 
mai scăzută, iar apa caldă e doar călduță, locatarii știu după 
aceste indicii că de serviciu este fochistul Blaj loan. Mereu ocu
pat cu treburi personale, el „ciupește" zilnic din cele 8 ore de 
muncă, deși este plătit suplimentar pentru încă două ore. Dacă-1 
întrebi cumva de ce nu respecta programul de apă caldă, iti dă 
un răspuns flegmatic de rămii ca... opărit:

— Ce să-tî fac dacă n-ai avut fericirea să aj apă caldă ?
Cind este el de serviciu și sosesc cărbunii la centrală „uită" 

intenționat 1—2 tone afară. A i grijă insă alții să nu-i lase afară 
în ger. Putin îi pasă lui Blaj - ă prin acest procedeu scade tem
peratura in apartamente.

Deci, după cum se vede, fochistul Blaj loan mai mult hiber
nează decît lucrează. Si pentru o așa muncă „ireproșabilă". Blaj 
loan sol irită I.G.L.-ului o primă. Locatarii din blocurile respec
tive propun să primească prima la... dreapta sau stînga la cen
trale cu mai multe cazane unde să i se poată controla în perma
nentă activitatea. Poate astfel va munci mai conștiincios și, evi
dent. va primi si... primă.

Gh. BOZU
Sir. Minerului,, blocul 19

„Mecanizare"
Trăim în era meca

nizării I Mecanizarea a 
pătruns în adîncul mi
nelor, în inima păduri
lor, peste tot. După 
cum relatează cores
pondentul Dostru volun
tar lordache Iulian ea 
e prezentă și la bucă
tăria cantinei construc
torilor din Vulcan. Prin

tre alte mijloace de 
mecanizare aflate aici 
se numără și mașina 
de cură lat cartofi. Ma
șina respectivă ar tre
bui să curele cartofii, 
dar DU-i curăță. Nu-i 
curăță fiindcă e defec
tă de multă vreme. A- 
tunci, s-a apelat la cîfi-

va abonați să curele 
în mod voluntar car
tofii după orele de 
muncă (!) Vâzindu-i, ai 
Impresie că sint la... 
clacă. Curățirea carto
filor in acest mod „me
canizat" merită să fie 
brevetată drept inven
ție.

Not e» _N o te

(Urmare.. din pag. 1)

Petrila a Marii Adunări Naționale, 
să fie desemnat drept candidai tova
rășul Bodcnlosz loan, prim-raaistru 
miner la Exploatarea minieră Petrila.

In continuare s-au înscris la cu- 
vtnt numeroși alegători care au sus
ținui cu căldură propunerea făcută. 
Actuala campanie electorală, a ară
tat In cuvîntul său tovarășul Cojo
carii Ghfeorghc, locțiitor al secreta
rului comitetului de partid al minei 
Petrila. constituie o dovadă grăitoa
re a inaltului democratism promovat 
de partidul și stalul nostru care chea
mă la conducerea treburilor de stat 
și obștești, pînă în col mai înalt for 
al tării, Marea Adunare Națională, 
oameni ai muncii de toate naționali
tățile și din toate domeniile de ac
tivitate. Tocmai de aceea susțin pro
punerea făcută în această adunare.

Inginerul Arghir Păcurarii, șeful 
sectorului unde muncește candidatul, 
a spus: Desemnarea tovarășului 
Bodenlosz loan drept candidat în ve
derea alegerilor de la 2 martie, Ilus
trează politica justă a partidului 
nostru de întărire continuă a prie
teniei frățești dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, ba
zată pe deplina egalitate în drep-

Alte propuneri
Pe întreg cuprinsul Văii Jiului au 

continuat, ieri adunările pentru pro
punerile de candidați ai Frontului 
Unității Socialiste in vederea alege
rilor de la 2 martie a. c. La Vulcan, 
în sala de apel a exploatării minie
re, sutele de alegători întruniți pen
tru desemnarea candidaților Frontu
lui Unității Socialiste au aprobat cu 
multă căldură propunerea ca în cir
cumscripția electorală județeană nr. 
92 și în circumscripția electorală 
municipală nr. 117, să candideze to
varășul LAZÂR DAVID, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului muni
cipal al Frontului Unității Socialiste. 
In cadrul aceleiași întruniri, au mai 
fost propuși drept candidați tovarășii 
Blaj Traian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal Petro
șani, pentru circumscripția electorală 
municipală nr. 116 și circumscripția 
electorală orășenească nr. 16, pre
cum și tovarășii Pașca loan, Golgoț 
Carol și Vlăduț Viorel, pentru cît- 
cumscripțiile electorale orășenești nr. 
17, 18 și 19.

★
Tot la Vulcan în cadrul întruni

rilor de propuneri care au avut loc 
la sediul cooperativei șl spitalului 
unificat, au fost desemnați drept 
candidați ai Frontului Unității Socia
liste, tovarășii Șuvalna Ioan, pentru 
circumscripția electorală municipală 
nr. 121 și Isac Fulviu pentru circum
scripția electorală municipală nr. 122 
și circumscripția electorală orășe
nească nr. 28, precum și tovarășii 
Rush Gheorghe, Cucu C. Ioan șl 
Durac Ecaterina, pentru circumscrip
țiile electorale orășenești ut. 26, 2? 
și 29.

In cadrul întrunirii care a avut 
loc în sala Teatrului de stat din 
Petroșani, a fost desemnat, într-o at
mosferă de pregnantă afirmare a a- 
deziunii alegătorilor fată de politica 
partidului și statului nostru, drept 
candidai al Frontului Unității Socia
listo. tovarășul Kovacs Alexandru, 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 59 și circumscripția elec
torală municipală nr. 13. Pentru cir
cumscripțiile electorale municipale 
nr. 14 și 15 au fost desemnat» drept 
candidați, tovarășii Ilieș Florie.» șl 
Marcu Remus.

l a Lupeni. în adunările de desem
nare a candidaților care au avut loc 
la clubul minier, Școala generală

turi a oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani ș| de nlte naționali
tăți.

Altl vorbitori, printre care Pădu- 
reanu Ioan, profesor Vlalcu ioslf, 
activist U.T.C., Boța Dumitru, do la 
U.R.U.M.P.. Zamfit Ana, țărancă din 
Bănița, au snsțintlt cu multă căldu
ră candidatura tovarășului Bodenlosz 
loan.

Colectivul do muncă din care face 
parte prim-malstrul miner propus 
drept candidat, a arătat tovarășul 
Smeu Florintiri, a declarat schimbul 
I al zilei de 16 ianuarie ca schimb 
de producție mărită In cinstea ale
gerilor în Marea Adunare Națională,, 
extrăgind din . abataje o producție 
de peste 400 vagonele de cărbune.

In continuare, adunarea a aprobat 
în unanimitate, prin vot deschis pro
punerea ca tovarășul Bodenlosz Ioan 
să fie desemnat candidat pentru cir
cumscripția eleotorală nr. 4 Petrila.

A luat apoi cuvîntul candidatul 
care a mulțumit celor prezenll pen
tru marea încredere ce 1 se acordă 
fiind desemnat candidat în alegerile 
de deputat! pentru Marea Adunare 
Națională și a asigurat alegătorii că 
va depune toate eforturile pentru a 
fi la înălțimea acestei încrederi.

de candidați
pentru circumscripțiile electorale co
munale nr. 18, 19 și 20 din comuna 
Aninoasa, și, Vladislav Aurel și Vla
dislav Lazăr pentru circumscripțiile 
electorale comunale nr. 10 șl 11 din 
comuna Bănită.

Adunările pentru propunerile de 
candidați continuă.

pentru cojocul lui
Oamenii care locuiau îm

pletind cu Marcus Vlaicu din 
Uricanl eiau frămlnlați de bă
nuieli. Dispărea ba un obiect, 
ba altul. Del Ini tiv. Cine să II 
lost „scamatorul*? Ișl dădeau 
cu presupusul: a-o fl ăla, că 
n-o li el... Șl Vlalcu, băiat de 
20 de ani (dar cu un an de 
închisoare In spate), era mal 
zbuciumat decit toți. Mare co
medie I Intr-o zl la E.M. Uri
canl au dispărut niște mănuși, 
o haină tmblănltă și alte o- 
biecte de îmbrăcăminte. Era 
și Vlaicu In schimbul care 
lucra alunei. Au mirosit el, 
oamenii, ce-au mirosit șl, du
pă vreo clleva zile, l-au luat 
pe Vlalcu la bani mărunfl. 
Dar el n-avea decit sute pen
tru că vinduse totul. A recu
noscut doar că el e făptașul. 
Lucrase el cu mănuși, ce-i 
drept, dar a lăsat urme sull- 
ciente. Și n-a mai zis nimic. 
A plecat însoțit șl va veni 
singur. Ce-I care-1 cunosc ișl 
amintesc de povestea cu co/o- 
cul și acul potrivit. Pentru 
cojocul Iul Marcus Vlalcu s-a 
găsit un

un bloc ca 
Doar locatarii 
Căci, șl dacă 
sprinceană tot 
mal bine decit așa I Ce mai, 
aici găsești oameni cu tot fe
lul de apucături. Gind unu/a-l 
vine poflă să-și facă promena
da, lasă robinetul de apă des
chis și-l Inundă pe vecinul de 
sub el. Dacă copiii se lan la 
gllceavă, părinții le Iau „apă
rarea"... cu înjurături și Insul 
le la adresa celorlalte odrasle 
șl a părinților acestora.

Nu lipsesc nici all lei de 
„caractere*. Unii locatari, du
pă ce Ișl fac „curaj" cu bău
tură, Ișl Iau rolul de „sfarmă 
uși sau „sfarmă geamuri*. 
Ca n filme I S-or 11 transfor
mai el locatarii amintitului 
Imobil In „eroi" de filme, dar 
cum rămine cu regulile de 
conviețuire, cu obligativitatea 
respectului lață de hunul ob
ștesc, cu măsurile de educa- . 
ție și de corist rîngere. Aude 
cineva ceva ?

toate celelalte, 
sini mal olt lei. 
erau aleși pe 
nu se potriveau

— Mal avem ceva de lucru 
la el Treceți mllne I

Și, așa, timp de 17 zile, cli
entul a tot trecut pe la unita
te. De flecare dată primea a- 
celași răspuns: .Venițl mll
ne'. In 26 decembrie, nea
Vasile s-a Inlurlal șl a scos 
„Temp-ul" de la cooperativă. 
Era lot nereparal șl, In plus, 
șl... descompletat. Adică 
lipseau niște căpăcele 
lămpi, cordonul de alimentare 
de. Obiectele lipsă au fost 
completate la cooperativa 
„•Hui*. Dar prestigiul celor de 
la „Parfngul* nu. El tot delect 
a rămas.

ac Întreg. De... un

pe strada 
Independenței

Clădirea cu nr. 23, din stra
da Independenței Petroșani, e

La mina Lupeni

prestigiu
Cetățeanului Hening Vasile 

din Vulcan I se delectase te
levizorul. L-a dus omul la u- 
nitatea de reparat televizoare 
din strada Gării.

— Poimiine e gata. pule[l 
veni după el — i-au zis lucră
torii cooperativei „Parfngul". 
După două zile, adică In data 
de 11 decembrie anul trecut, 
Hening s-a dus cu bonul să-și 
ia aparatul reparat.

Stafia C.F.R. Vulcan. Noap
te. Cl/lva călători așteaptă 
sosirea trenului de la Petro
șani spre Lupeni. Intră In sala 
de așteptare să se încălzeas
că. Aici e aproape toi așa de 
Dig ca șl alară. Cum ar pu
tea să fie altfel dacă sala 
n-are sobă ? Un călător, Mă
ruță Constantin, se duce la 
Impiegatul de serviciu să se 
intereseze dacă nu cumva au 
intrat Intr-o încăpere p 
sită, fără sobe. Ceferistul 
arată soba din biroul 
zicindu-1:

— Burlanul 
ce prin sala 
N-aveți decit 
pe lingă el I

.Soluția" nu
nimic pe călători. De aceea, 
propunem șefului stafiei Vul
can să schimbe el .macazul" 
pe... căldură. Și dacă se
convinge cd burlanul dă căl
dură. să-i lie de bine I

sobei mele tre- 
de așteptare, 

să vă încălziți

i-a Incdlzit cu

v a

N. ARBOREANU

Miljile de reducere a prelului de cosi 
ir-aii lost nici pe departe epuizate SIMBATA 18 IANUARIE

PROGRAMUL I :

(Urmare din pag. 1)

la limita minimă admisă de această 
metodă, rezultă clar unde trebuie 
acționat și asta cil mai grabnic, Incit 
consumul de lemn să se încadreze 
în limita rațională impusă în mod 
real de necesitățile procesului teh
nologic. Realizările de pînă acum 
Ilustrează pe deplin multitudinea de 
rezerve interne ne valorificate, căci 
cum altfel se pot explica variațiile 
mari ale consumului de lemn cu
prinse între 23,9 tac/1000 tone șl 
01,4 mc/1 000 m. ’ la cherestea între 
6,7 mc/1000 tone și 11,70 mc/1 000 
tone. Vorbind despre „alte materia
le", variația consumului acestora a 
fost cuprinsă valoric, în diferite pe
rioade. între 1,81 lei/lonă și 4,48 
lei/tonă, aceasta în condițiile exis
tentei fișelor limită. Faptul reflectă 
îndeajuns de convingător insuficien
ta ' preocupare din partea factorilor 
de răspundere ai minei și mai ales 
a șefilor de sectoare și. a maiștrilor, 
pentru gospodărirea _cît mai bună a 
materialelor intrate în procesul de 
producție.

La acest capitol s-ar mai putea 
adăuga și faptul, general de altfel 
la minele din Valea Jiului, că. o 
cantitate însemnată de conducte de 
aer comprimat și apă, de tuburi de 
aeraj, sînt „uitate" în diferite gale
rii în loc să fie irecondiționate și, 
bineînțeles, folosite în ’locul celor 
care se scot noi de la magazie.

In ce privește consumul de ener
gie electrică, și asupra reducerii lui 
se poate acționa cu mai multă efi
ciență. Eșalonarea funcționării unor 
utilaje în funcție de necesități (sta
ții de compresoare), evitarea func
ționării în gol a transportoarelor, 
sînt doar cîteva măsuri care, apli
cate, pot duce la rezultate imedia
te. Aceasta în condițiile în care nu
mărul utilajelor minei Lupeni, a cres
cut considerabil fată de anul 1960.

Costul energiei pneumatice, afec
tează într-o pondere destul de mare 
prețul de cost. Și în acest caz. ca 
și în cel al energiei electrice, n-au 
fost încercate toate posibilitățile pri
cind reducerea consumului specific 
și implicit al costului cu care inter
vine aerul comprimat în prețul tonei 
de cărbune. Astfel, deși în ultima 
perioadă au -fost montate unități mari 
de aer comprimat, precum și două 
turbo-compresoare, n-au fost luate 
măsuri de îndepărtare' a utilajelor 
vechi a căror contribuție este mai 
mult decît neînsemnată. Acest lucru 
poate avea o influentă pozitivă șt 
asupra reducerii amortismentului. Tn 
aceeași ordine de idei, trebuie să 
arătăm că reducerea prețului de cost 
al aerului comprimat se mai poate 
realiza și prin întreținerea în perfec
tă stare a conductelor, eliminîndu- 
se pierderile de aer pe rețea datorită 
proastei etanșeități. elirainindu-se 
punctele de ștrangulare, prinlr-o 
raționalizare a rețelei care să cores

pundă Întocmai necesității fiecărui 
punct de alimentare.

Referitor la amortismente, care in
tră cu o pondere de 18 la sulă în 
prețul de cost al tonei de cărbune, 
trebuie spus că și aici posibilitățile 
de reducere sînt nevalorificate pe de
plin. Sînt încă utilaje pentru care 
se plătesc amortismente, dar care nu 
produc nimic. Scoaterea acestora din 
inventar — prin casare sau transfer 
la alte unilăti — ar constitui un 
prim pas în direcția diminuării chel
tuielilor aferente amortismentului.

Concluzia care se desprinde față 
de această situație, cunoscînd reali
zările bune obținute de colectivul 
minei Lupeni — în 1968, peste 
2.000 Q00 lei economii la prețul de 
cost —, cunoscînd rezervele interne 
mari încă nefrucllficate pe deplin, 
este una singură: prețul de cost al 
tonei de cărbune poate ii redus, fac
torii care conduc șl supraveghează 
procesul de producție trebuie să ac
ționeze mai holărît și cu mai mult 
simț de răspundere în această di
recție.

Din analiza făcută de către comi
tetul de partid al E. M. Lupeni. din 
propunerile făcute cu această oca
zie, rezultă cu multă claritate că. în 
această direcție, colectivul de aici 
are un cîmp larg de investigație și 
acțiune. Urmează doar să pornească 
la atac pe toate fronturile.

nr. 2, exploatarea minieră și F.F.A. 
„Viscoza", au fost propuși drept 
candidați, pentru circumscripțiile e- 
lectorale județene nr. 100 și l>0, to
varășii Ardei Dumitru și Nastase 
Constantin, pentru circumscripțiile e- 
lectorale municipale nr. 151, 146 160 
și 176, tovarășii Arieșan Maria, Mun- 
leanu LIviu, Moțoc Iosif și Vijlov.,;?,)I 
Ștefan, iar pentru circumscripțiile 
electorale orășenești nr. 11, 12, I. 2, 
29, 30, 61 și 62, tovarășii Cuțui Ma
ria, Mătăsărean Florica. Rujoi Adam. 
Munteanu Li viu. Biro Dominic, Man
te Nicolae, Crizbășan Nicolae și Vij- 
lovschi Ștefan.

In sala de apel a minei Uricanl. 
au fost desemnați drept candi-lați 
ai Frontului Unității Socialiste to
varășii Dan Vaier, pențru circum
scripția electorală județeană nr. 113, 
Mischle loan și Mogoș loan, pentru 
circumscripțiile electorale municipale 
nr. 188 si 186, precum și tovarășii 
Sandru Iile, PantiLie Gheorghe, Pe- 
ligran Dumitru, Butulescu Leonid, 
Pavelonesc Vaier și Mogoș loan, 
pentru circumscripțiile electorale o- 
rășonești nr. lî, 12, 13. 14 și, res
pectiv. 2

In comunele Aninoasa și Bănită, a- 
dunările de propuneri au desemnat 
drept candidați ai Frontului Unității 
Socialiste pe tovarășii Găgean Dumi
tru, Marinca loan și Ceapă Nicolae,

Pagini vechi și noi din istoria 
Northampton-ului

(Urmare din pag 1)

de Lancaster a fost înfrintă, iar re
gele lor, Henric al Vl-lea, capturat 
de yorkLșli Cu 200 de ani mai tii- 
ziu, Northampton s-a situat de par
tea armatei lui Cromwell, împotri
va regelui Carol I. Urmașul monar
hului decapitat s-a răzbunai crunt, 
ordonând dătîmarea castelului și a 
zidurilor de apărare ale orașului. 
Locuitorilor nu li s-a iertat mai ales 
faptul că au furnizat ostașilor Par
lamentului 1 500 de perechi de bo
canci și cisme, meșteșug care adu
sese mai de mult renume Northamp
ton-uLuj.

Iutr-adevăr, această meserie a 
constituit principala ocupație locală 
timp de secole, lucru demonstrat, de 
altfel, de originalul Muzeu al încăl
țămintei. Am văzut expuse acolo 
modele de o rară varietate, de la 
opinca și sandaua romană pină la 
pantofii de tip modern, ghete și 
conduri care au aparținut unor per- 
soaue celebre, pie->e lucrate cu mul- 
l i măiestr o, tocuri de cele mai va
riate form*', care dezvăluie în mare 
parte că a-tual'i creatori de modă — 
tocul de lip cui sau masiv — nu au 
inventat ceva nou. Intr-o vitrină cu

încălțăminte militară am găsit și 
un model de bocanc românesc, una 
din putinele piese străine. Tradiția 
s-a păstrat pină în zilele noastre, 
astfel incit Northampton ca și alte 
orașe din jur a devenit un centru 
al industriei de încălțăminte. Sin
gură această regiune acoperă cam 
a cincea parte din producția totală 
de încălțăminte a Marii Britanii, cu 
modele și mărci de prestigiu în co
merțul intern și peste hotare. O 
fructuoasă activitate se desfășoară 
fn cadrul Asociației pentru cerce
tări, unde se experimentează noi sti
luri,. mașini, metode și procese mo
derne in folosirea pielii și altor ma
teriale. Există și uu colegiu de teh
nologie, unde sint predate cursuri 
de prelucrare a pielei și de confec
ționare a încălțămintei, pregătind 
cadre de specialiști pentru această 
ramură industrială și atrăgind, toto
dată, studonti diu alte țări ale lumii. 
Potrivit unui dicton local* .Nort
hampton a pășit spre prosperitate 
cu picioarele altora'. Afirmația este 
partial contestată, deoarece în pre
zent economia orașului nu se mai 
bazează în întregime pe încălțămin
te. In uzinele și fabricile sale se 
produc astăzi piese pentru avioane,

motoare pentru mașini de curse, as
censoare, îmbrăcăminte, cosmetice, 
jucării și multe altele. Pe acest fun
dal industrial dezvoltarea viitoare 
este privită cu optimism, deoarece 
întrunește premisele dimensiunilor 
nrb»ne privite in perspectivă. De pe 
acum se lucrează intens la schitele 
și proiectele care urmează să trans
forme înfățișarea actualului oraș. De 
la Î2l 000 locuitori cili are in pre- 
z.eak se prevede ca Northamptonul 
să aibă 230 000 în I98t și să atingă 
cifra de 300 000 la sfirșilul acestui 
secol. !h planul edilitar sînt cuprin
se construcțiile viitoarelor uzine și 
fabrici, .școli, spitale, parcuri, centre 
comerciale,. locuințe, una din preo
cupări fiind îmbinarea unor idei 
arhitecturale moderne cu st'Iul vechi 
al clădirilor. Se speră că această 
țnisiunc nu va întîmpina diticultăți 
mai mari, deoarece centrul orașu
lui, așa cum se prezintă astăzi, este 
rezultatul unei dezvoltări ulterioare 
anului 1675, cind un puternic in
cendiu a devastat sute de case șî 
pitorești edificii medievale. Spațiul 
suburban oferă, însă, posibilități 
mari fanteziei proiectanților, care 
prefigurează în machetele lor o nouă 
pagină in istoria Northampton-ului.

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9,30 Muzică și actua
lități. Știri. Buletin meteo-rutier. Ra
diojurnal. Agenda pionierului. Sport. 
Sumarul presei. La microfon, melo
dia preferată; 9.30 Matineu literar; 
l(X00 Din repertoriul corului Radio- 
televiziunii; 10,20 Uverturi; 10.30 E- 
mîsiune muzicală de la Moscova* 

i 11,05 Muzică ușoară; 11,45 Sfatul 
medicului: Păstrarea alimentelor in 

1 gospodărie; 12.00 Zilele folclorului 
bihorean,- 12,20 Cronica revistelor li
terare; 12.30- Intilnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13.10 
Avanpremieră cotidiană; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14. tO 
Piese Instrumentale,- 14,30 Aiitomobil- 
Club; 14,50 Din cîntecele lui Vasile 
Cănănău,- 15.05 Concertul zilei; 15.50 
Melodii populare executate la driro
bă de Ion Constantinescu; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gie; 16,10 Recital de operă Elena 
Dima Toroiman; 16,30 Antena tine
retului; 16,55 Radio-publici tete,• 17,00 
Cîntă orchestra Casei de discuri E- 
lectrecord; 17,15 Pe teme economi
ce; 17,30 Patru piese pentru pian 
de Adrian Ratiu. La pian Gabriel 
Amiraș; 17,45 Orizont științific; 18.05 
Muzică populară și ușoară; 18,30 Ga
zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport;
19.30 Concert folcloric susținut de 
orchestra Ansamblului de cînlece și 
dansuri „Ciocîrlia"; 20,05 Almanah 
sonor,- 21,00 In ritm de dans,- 22 00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Interpret) de romanțe > 
Dorina Drăghici și Nicolae Florei; 
22,40 Moment poetic; 22,45 Carna
valul ritmurilor,- 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL U:

7,00 Muzică populară; 7,37 Diver
tismente pentru fanfară; 8,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri); 8,25 
Pe strune de chitară; 8,35 Prelucrări 
de folclor; 9,t0 Lectură în premieră;
9.30 Muzică ușoară; 9>45 Cîntă Ana 
Pop Corondan,- 10,05 Cvartetul în Mi 
major op. 3 de Pascal Bentoiu; 10.30 
Vreau să știu (emisiune de știință și 
tehnică pentru școlari); 10.55 Concert 
simfonic popular,- 12,05 Avanpremie
ră cotidiană; 12,15 Viate de concert 
a Capitalei; 12.45 Album de madri
gale,- 13.00 Emisiunea „De la 1 la 5"; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 17.10 Muzică; 17,15 Ate
neu,- >7.45 Din pilnia gramofonului. 
Gheorghe Litra și taraful său din 
Bălesii — Gorj,- 18.05 Itinerar turis
tic românesc,- 18.25 Caruselul melo
diilor,- 19 05 Transmisiunea concer
tului sim'onic al Filarmonicii „Bana
tul" din Timișoara: 21.30 Arii din 
opere.- 22,00 Vă invităm la dans»
22.30 Cronica revistelor literare; 
22,40 Jazz; 23,07 Meridiane melodii» 
23,52-—L00 Suită de ritmuri.

1
 BULETINE DE ȘTIRI. Pro

gramul T : 5,00; 5,30; 6,00; 6.301 
9,00; lf.00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,60.

Programul II r 7,30; 10,00;
12.00; 14,00; 18,00; 19.00; 23,00; 
0,55.
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Delegațiile R. D. Vietnam 
și S.U.A. au ajuns 

la un acord privind 
deschiderea conferinței 

în problema Vietnamului
PARIS 16 (Agerpres). — Purtătorii 

de cuvînt ni delegațiilor R. O. Viet
nam șl Statelor Unite la Conferința 
de la Paris in problema Vietnamului, 
respectiv Nepyen Thanh Le și William 
Jordan au dat publicității, în mod 
separat, un comunicat in care anun
ță că in urma întrevederilor care 
au avut loc intre adjunclil celor 
două delegații Ha Van Lau și Cyrus 
Vance, s-a ajuns la un acord privind 
deschiderea conferinței plenare a ce
lor patru delegații in problema Viet
namului.

In comunicatul publicat de dele
gați-a R. D. Vietnam se arată : La 16 
Ianuarie 1969, delegația R. D. Viet
nam cu consimtăm intui delegației 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud, a căzut de acord 
cu delegația guvernului Statelor U- 
nfte asupra problemelor de procedu
ră privind prima ședință 1 Confe
rinței de la Paris asupra Vietnamu
lui. Acorde? prevede că delegațiile

Reuniunea miniștrilor apărării 
din 14 țări membre ale N.A.T.O.

BRUXELLES 16 (Agerpres). — Joi 
a avut loc o reuniune a miniștrilor 
Apărării din 14 țări membre ale N.A.T.O. 
țfără participarea Franței). Intr-un 
comunicat publicat la încheierea reu
niunii este anunțată realizarea unui 
acord de principiu cu privire la crea
rea unei flote a N.A.T.O. în Marea 
Mediterană. Această flotă se va com
pune din unități navale provenite din 
5 țări. Se subliniază că nucleul a- 
cestei flote îl vor constitui navele 
de război americane, precum și cele 
provenite din Marea Britanie și ita- 
iia.

Grecia și Turcia nu vor contribui 
la această (iotă decit din timp în

—e

S.U.A.

Președintele
Lyndon Johnson 

a prezentat 
Congresului 

mesajul asupra 
Stării Uniunii

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
e prezentat marți seara Congresului 
american tradiționalul mesaj asupra 
fetăril Uniunii, ultimul înainte de* a 
părăsi Casa Albă, la 20 ianuarie a.c. 
En partea consacrată politicii exter
ne președintele, ocolind eșecurile 
Unor acțiuni internaționale ale State
lor Unite, a arătat că ele au parti
cipat la elaborarea unor documente 
destinate limitării cursei înarmărilor. 
Vorbitorul a spus că în viitor efor
turile pentru pace cer menținerea 
tonei politici comerciale liberale, în
tărirea sistemului monetar interna
tional și „căutarea de noi domenii 
de înțelegere cu Uniunea Sovietică, 
acolo unde aceasta este în interesul 
mnb'e :<r națiuni și ai păcii mon
diale'.

Referindu-se la problema vietname
za președintele a declarat că deși 
este posibil ca in Vietnam să mai 
pioo lupte grele, lotuși ..ame
ricanii speră că actualele convor
biri de la Paris vor duce la o pace 
grabnică în Vietnam". El a trecut sub 
td _ dificultățile create ca rezultat 
al : rdinii delegației S.U.A. și a ad- 
tni .strației saigoneze.

In ce privește situația din Orien
tul Mijlociu vorbitorul a declarat 
Că Statele Unite sprijină pe deplin 
Rezoluția adoptată de Consiliul de 
Securitate; care indică o cale pentru 
Instaurarea unei păci stabile în a- 
Ceastă regiune.

Referindu-se ..la probleme interne, 
Johnson a trecut in revistă unele 
din realizările administrației sale in 

‘domeniile asistenței medicale, încer
cărilor de lichidare a segregației ra- 
Sale, dezvoltării sistemului educa
ți ei

Președintele a declarat că princi
pala- problema economică a S.U.A. 
psle in prezent inflația, arătând că 
bugetul pentru anul fiscal viitor pre
vede menținerea suprataxei fiscale 
'de 10 Ia sută, aprobată anul trecut 
de Congres. Vorbitorul a spus că 
a -'isrutat această problemă ou pre
ședintele ak-s Nixon, care a ajuns 
la concluzia că ,,pină cînd adminis
trația sa și Congresul vor aprecia că 
faptele justifică desființarea sau re- 
du-erea suprataxei, va sprijini reco
mandarea ca suprataxa fiscală să 
fie menținută '.

R. D. Vietnam, Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, Sta
telor Unite și Administrației de la 
Saigon vor lua loc în jurul mesei 
rotunde, avînd de o parte și de alta 
a acesteia două alte mese mici pen
tru secretariatul conferinței. Delega
țiile R. D. Vietnam și Statelor Unite 
au căzut, de asemenea de acord 
ca prima ședință a Conferinței de la 
Paris in problema Vietnameză, care 
să reunească delegațiile R. D. Viet
nam. F.N.E. din Vietnamul de sud,
S. U.A. și Administrației de la Sai
gon. să aibă loc la 18 ianuarie 1969 
la ora 10.30 ora locală, la Centrul 
de conferințe internaționale din ca
pitala Franței.

In comunicatul părții americane se 
menționează că delegațiile S.U.A. șl 
R. D. Vietnam au căzut de acord 
ca locurile ocupate la masa conferin
ței să nu fie marcate de nici un dr<y 
pel al participantelor.

timp. Navele afectate flotei N.A.T.O. 
din Marea Mediterană nu vor părăsi 
escadrele lor naționale decit pentru 
manevre, vizite în porturile țărilor 
membre ale alianței și în timp de 
război. In comunicat se alirmă că 
această flotă a fost creată pentru 
„a demonstra solidaritatea aliaților" 
și ,,a supraveghea regiunea medite
raneană".

DEMONSTRAȚIE ANTIRĂZBOINICĂ LA NEW YORK

NEW YORK. — In centrul New 
York-ului, în fața hotelului „Pierre", 
reședința temporară a noului preșe
dinte al S.U.A., a avut loc miercuri 
o demonstrație antirăzboinică, iniția
tă de organizația „Femei, luptați 
pentru pace'. Manifestația a fost or
ganizată cu prilejul zilei de naștere 
a fostului lider al populației de cu
loare din S.U.A., Martin Luther 
King, asasinat anul trecut la Memp
his.

® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

@ PHNOM PENH. — Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a reafirmat acuzațiile sale Împotriva acelor 
cercuri americane șl tailandeze care au finanțat echiparea 
unei armate de 9 000 oameni, membri ai unei organizații de 
extremă dreaptă șl alo căror acțiuni vizează în mod deosebit 
provincia Oddar Meanchey și alte regiuni de frontieră. Inter
venția energică a trupelor guvernamentale a provocat derută 
în nodurile rebelilor — se anunță oficial în capitala cambod
giana — sute dintre ei predîndu-se cu întreg armamentul. 
Surse guvernamentale menționează că cea mai mare parte 
dintre cei care s-au raliat forțelor guvernamentale provin 
din rîndnrlle khmerilor originari din Vietnamul de sud, fiind 
aduși cu avionul la granița dintre Tallanda șl Cambodgla.

Vietnamul de sud

Bazele logistice americane au primit 
noi lovituri dm partea patrioților

SAIGON 16 (Agerpres). — Ba
zele logistice ale corpului expedi- 
ționar american au primit în ulti
mele zile noi lovituri din pai tea 
palrioților sud-vietnamezi, tactică 
caracterizată în telegramele de 
presă ca deosebit de eficientă pen
tru contracararea „operațiunilor de 
cui ă lire" ale trupelor intervențio- 
nîste. Astfel, in cursul unei singure 
zile au fost distruse importante can
tități de echipament tehnic în urma 
atacurilor declanșate împotriva ta
berei celei a 173-a brigăzi de para- 
șuliști, a unităților cantonate in ju
rul Saigonului și în Delta Mekon- 
gului, precum și a celor întreprinse 
împotriva unor aeroporturi, printre 
care cel de la Pleiku, unde au fost 
incendiate 227 000 litri de carbu-

Dupâ catastrofa de la bordul 
portavionului „Enterprise *

WASH1NGTON 16 /Agerpres,'. — 
Un purtător de cuvînt al marinei 
militare a comunicat că, în urma 
cercetărilor pentru salvarea victi
melor catastrofei produse marți la 
bordul portavionului „Enterprise", 
s-a stabilit că un număr de 25 de 
marinari și-au pierdut viața. El a 
precizat că mulți dintre aceștia erau 
membri ai echipajelor avioanelor ce 
uimau să decoleze în cadrul exer- 
cițiilor militare. Cei 17 marinari dați 
dispăruți au fost găsiți la bordul 
navei, iar peste 90 au fost trans
portați la spital în stare gravă.

0 victorie remarcabilă a științei și tehnicii sovietice

PRIMA STAȚIE COSMICĂ EXPERIMENTALĂ 
A EFECTUAT UN ZBOR PE 0 ORBITĂ 

CIRCUMTERESTRĂ
• STATIA COSMICA A FOST REALIZATĂ PRIN CUPLAREA NAVELOR „SOIUZ-4" Șl „SOIUZ-5" • 
COSMONAUTII ALEXEI ELISEEV Șl EVGHENI HRUNOV AU ÎNFĂPTUIT O NOUA PREMIERA COS
MICA - TRECEREA DE PE NAVA „SOIUZ-4" PE NAVA „SOIUZ-5" • CELE DOUA NAVE COSMICE AU 
FOST DESPĂRȚITE Șl IȘI CONTINUA ZBORUL SEPARAT.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
16 ianuarie, ora 11,20, ora Mosco
vei, deasupra teritoriului U.R.S.S., 
pe ® orbită drcumtereslră, a fost 
realizată cu succes joncțiunea na
velor cosmice sovietice „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5" prin manevre efectuate de 
piloții cosmonauți.

La ora 10,37, în timp ce nava 
„Soiuz-4" efectua cea de-a 34-a ro
tație, iar nava „Soiuz-5" — cea de-a 
18-a rotație în jurul Pămîntului — 
a început apropierea automată a 
navelor, ele ajungînd la distanța de 
100 metri una de cealaltă.

Apoi, Vladimir Șatalov a preluat 
comanda manuală a navei și s-a a- 
lăturat de „Soiuz-5". După ce nava 
„Soiuz-4" s-a lipit de nava „So
iuz-5", s-a produs prinderea meca
nică reciprocă și fixarea lor, una 
de cealaltă, unindu-.se și rețelele e- 
lectrice ale celor două nave. In a- 
cest fel, pe o orbită de satelit arti
ficial al Pămîntului, a fost montată 
și a început să funcționeze prima 
stație cosmică experimentală. In 
timpul apropierii, alăturării și jonc
țiunii navelor cosmice „Soiuz-4" și 
„Soluz-5“, toate sistemele celor două 
nave au funcționat normal. Mane
vrele de apropiere și joncțiunea au 
fost transmise pe Pămînt cu ajuto
rul unor camei e de televiziune fi
xate în afara navelor cosmice. In
tre compartimentele stației a fost 
stabilită legătura telefonică inte
rioară.

Participantele la demonstrație pur
tau pancarte pe care erau scrise 
citate din cuvîntările lui King, în 
care acesta cerea să se pună capăt 
războiului din Vietnam. O delegație 
de femei a intrat în hotel și a în- 
mînat o petiție, chemîndu-1 pe noul 
președinte să adopte asemenea ho- 
tărîri îneît anul 1969 să fie anul în
cetării războiului din Vietnam, iar 
trupele americane să fie aduse a-
casă.

ranți. Acțiunile surpriză ale palrio- 
ților au fost realizate prin bombar
damente de morliere și proiectile 
reactive, iar in unele cazuri prin 
grupe de șoc specializate în arun
carea în aer a obiectivelor militare. 
In același timp, împotriva unităților 
saigoneze și americane aflate în de
plasare au fost organizate ambus
cade chiar în apropierea bazelor de 
pornire, așa cum s-a întimplat la 
15 km de Tay Ninh și în apropierea 
bazelor de la An Hoa și Da Nang. 
In încercarea de a anihila prezența 
activă a foițelor de eliberare in 
apropierea bazelor americane, co
mandamentul trupelor S.U.A. din Vi
etnamul de sud a folosit avioanele 
de bombardament.

Potrivit ultimelor infoimații furni
zate de marina militară americană, 
una din cauzele catastrofei ar fi 
fost o explozie, produsă la ateriza
rea unui avion „F-4 Phantom", în
cărcat cu bombe și rachete. S-a 
precizat, de asemenea, că exploziile 
și incendiul au izbucnit in momen
tul în caie portavionul efectua e- 
xerciții de bombardament aerian a- 
supra unor insule pustii situate la 
130 km de Pear] Harbor. In urma 
cercetărilor s-a constatat că siste
mul de propulsie, dotat cu 8 reac
toare nucleare nu a suferit avarii.

Pentru îndeplinirea iii continuare 
a programului, stația cosmică orbi
tală a fost orientată de comandantul 
navei „Soiuz-5", Boris Volînov.

Parametrii presiunii și temperatu
rii în compartimentele stației orbi
tale se află în limitele stabilite. 
Starea cosmonauților este bună. 
Stația cu patru compartimente pen
tru echipaj asigură, după cum rela
tează agenția TASS, îndeplinirea 
unui complex de experiențe și cer
cetări, precum și condiții conforta
bile pentru muncă și odihnă.

Echipajul stației orbitale îndepli
nește în continuare programul de 
zbor. Legătura prin radio cu cos- 
monauții este stabilă.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Gos- 
monauții Evgheni Hrunov și Alexei 
Eliseev au îmbrăqat costumele de 
scafandru și au ieșit în( spațiul cos
mic prin chepengul cabinei orbitale 
a navei „Soiuz-5". Dupd o plimbare 
de o oră, ei au^ treqijt în nava 
„Soiuz-4" și au Juat l<^c alături de 
Vladimir Șatalov,’ care, s-a aflat 
două zile singur în Cosmos.

Eliseev și Hrunov s-au aflat si
multan liberi în spa|iuli( cosmic timp 
de o oră. Această experiență, sub
liniază agenția TASS, creează pre
misele pentru efectuarea schimbului 
de echipaje în Cosmos la stațiile 
orbitale de lungă durată și pentru 
salvarea echipajelor navelor cosmice 
în caz de accident.

Pentru prima oară în lume, pe o

• PARIS. — La Palatul UNESCO 
din Paris a avut loc ședința Comi
tetului consultativ al O.N.U. 
pentru aplicarea științei și teh
nicii în domeniul dezvoltării econo
mice. Din țara noastră a participat 
prof. univ. Irimie Stalcu, director ge
neral al Institutului Central de Cer
cetări Agricole din București, mem
bru corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Comitetul a discutat probleme în 
legătură cu organizarea în anul 1972 
a unei conferințe internaționale a- 
supra mediului ambiant uman (polua
rea In diferite medii, zgomotul etc.).

• MANILA. — Forțele patriotico 
care acționează, în Tailânda au do- 
borît sau distrus la sol în cursul 
ultimelor două luni peste 20 de a- 
parate de zbor aparțînlnd forțelor 
S.U.A. șî trupeilor guvernamentale, 
a anunțat recent postul de radio 
„Vocea poporului tauandez". Agen
țiile de presă au transmis frecvent 
în ultima perioadă Informații privind 
acțiunile detașamentelor patriotice 
tallandeze. Ele se desfășoară în mal 
multe regiuni muntoase din nordul 
tării.

ÎNZĂPEZIRI ÎN ELVEȚIA

GENEVA. — Zăpada abundentă că
zută în ultimele 48 de ore a provo
cat blocarea mai multor regiuni din 
cantonul Ticino (Elveția). Satele izo
late sini amenințate,, de avalanșe. In 
numeroase localități-js-a produs între
ruperea curentului electric, iar tra
ficul feroviar , a foLt perturbat. Se 
semnalează ury mari^ număr de acci
dente de cir cp la ție./

® WASHINGTON. - Două explo
zii nucleare subterane au fost efec
tuate la poligonul din Nevada, a a- 
nunțal oficial1 Comisia pentru ener
gia nucleară 3 S.UA. Experiențe nu
cleare au fost făctfte în scopuri mi
litare.

Cu acest prilej s-a comunicat că 
S.U.A. au efectuat anul trecut 33 de 
explozii nucleare subterane, dintre 
care 28 în scopuri militare.

DAKAR. — Reluînd o emisiune 
a postului de radio Conakry recep
ționată In capitala'^ senegaleză, agen
ția France Presse anunță că Ahmed 
Seku Ture, serul stalului guineez, a 
făcut cunoscut membrilor Consiliu
lui Revoluției posibilitatea unei lovi
turi de stat. Seku Ture a mențio
nat că deține aceste informații de la 
o autoritate a Organizației pentru 
cooperarea africană și malgașă. A- 
vortizlnd populația in legulură cu a- 
ceaslă inteiițle a unor cercuri de a 
organiza o Jovltură de stat, președin
tele Guineei a chemat pe compatrlo- 
țli săi la cea mal mare vigilență. 

orbită de satelit artificial al Pămîn- 
lului a fost înfăptuită trecerea a 
doi cosmonaut! dintr-o navă în alta. 
In timpul cît s-au aflat In Cosmos 
și au efectuat trecerea de pe o navă 
pe alta, cosmonauți! au menținut 
legătură permanentă între ei. Co
mandanții celor două nave cosmice 
au raportat pe Pămînt că starea tu
turor cosmonauților este bună.

Eliseev 4 și Hrunov au efectuat în 
spațiul cosmic experiențe științifice 
și observații. Activitatea în afara 
navelor și trecerea de pe o navă pe 
alta a fost realizată în costume de 
scafandru de tip autonom înzestrate 
cu un sistem autonom de asigurare 
prin regenerare a condițiilor de 
viață.

Ieșirea și trecerea de pe o navă 
pe alta au fost urmărite de pe Pă
mînt, prin intermediul camerelor de 
televiziune instalate la bordul ce
lor două nave cosmice.

Zborul navelor cosmice cuplate 
continuă.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Na
vele cosmice sovietice „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5" au fost despărțite după 
zborul lor comun pe o orbită 'în ju
rul Pămîntului și își continuă zbo
rul separat. Cosmonauțil Alexei Eli
seev și Evgheni Hrunov de la bor
dul navei „Soiuz-5" se află acum 
împreună cu Vladimir Salalov, în 
nava „Soiuz-4". Boris Volînov a ră
mas singur la bordul lui „Soiuz-5" 
și continuă să îndeplinească progra
mul prevăzut.

După cum au raportat comandan
ții navelor și potrivit informațiilor 
telemetrice, toți cosmonauțil se 
simt bine, presiunea și temperatura 
în compartimente sînt în limitele 
fixate, programul de experiențe în 
Cosmos este îndeplinit cu succes.

Prin cuplarea navelor „Soiuz-4" cu 
„Soiuz-5",. efectuată joi dimineața, a 
fost realizată o stație cosmică ex
perimentală, care a efectuat un 
zbor pe o orbită circumtereslră.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
ce au fost din nou despărțite, cele 
două nave cosmice „Soiuz-4" și 
„Soiuz-5" își continuă zborul în 
grup. Cele două echipaje își înde
plinesc cu succes programul de lu
cru, relatează agenția TASS. Potri
vit comunicărilor făcute de cosmo
nauți și datelor telemetrice, siste
mele de bord funcționează normal, 
iar starea cosmonauților este exce
lentă. A. Hrunov șl A. Eliseev, noii 
locatari ai navei cosmice „Soiuz-4", 
s-au familiarizat deja cu noile locuri 
de muncă, au efectuat controlul sis
temelor de bord ale navei șl au fă
cut observații și experimente, con
form programului de zbor. Cosmo- 
nauții au relatat că după trecerea 
dintr-o navă cosmică în alta 9e simt 
bine și nu au Intimpinat dificultăți 
însemnate.

La ora 17,32 (ora Moscovei), cele 
două nave au ieșit din zona de ra- 
dlovizibilitate e-? teritoriul U.R.S.S.

Societa" greu lovită
Sentința procesului de la Catan

zaro a dat o lovitură grea Mafiei. 
Cei 113 acuzați din cușca uriașă 
special construită, deoarece boxa o- 
bișnuită era neîncăpăloare, au fost 
condamnați — în total — la...- mii 
de ani închisoare. Șefii celor două 
bande rivale se află îndărătul gra
tiilor : Angelo la Barbera pentru 22 
de ani, Pictro Teoretta pentru 27 de 
ani, iar alți „capo" au de ispășit pe
depse între 10 și 14 ani. Cele 108 
crime sărvîrșite în ultimii patru 
ani în orașele siciliene în cadrul 
luptei dintre ramurile „occidentale" 
și cele „vechi" (centrale și orien
tale) ale sinistiei „Onorata Societa" 
au fost principalele, dar nu singu
rele capete de acuzare.

Alegerea unei localități în afara 
Siciliei pentru judecarea procesului 
a urmărit împiedicarea exercitării 
de presiuni din partea Mafiei. Sta
bilirea vinovăției a avut de întim- 
pinat dificultăți legate nu numai de 
cercetarea fărădelegilor comise in 
decurs de mulți ani, dar și de func
ționarea sinistrei „omerta" a Mafiei 
(legea tăcerii), a cărei încălcare s-a 
soldat de atîtea ori în Sicilia cu 
răzbunări crâncene.

Din dosarele voluminoase ale a- 
cuzaților a reieșit că investigațiile 
au mers pină in anii '50, cînd s-au 
înapoiat din America în Sicilia na
tală doi cunoscuți mafioți, frații Sal
vatore și Angelo la Barbera. Ei s-au 
lansat in ramura construcțiilor, a- 
vînd protectori influențl, printre 
care fostul primar democrat-creșlin 
al orașului Laerrno, Lima, deputatul 
democrat-creșlin, Gioja și alții. Pen-

R.S.F. IUGOSLAVIA : In urma operațiunilor de recon
strucție și modernizare, raiinăria de petrol de Ia Brod, a de
venit cea mai mare și mai moderna uzină de acest lei din 
țară.

Vedere parțială a rafinăriei de petrol de la Brod, după 
reconstrucție.

Noul guvern al Libanului
BEfRUT 16 (Agerpres). — Presa 

libaneză de joi dimineața a publi
cat lista noului guvern libanez, pre
zidat de Rashid Karame.

Caracteristica principală a noului 
guvern libanez este aceea că el 
înglobează reprezentanții majorității 
organizațiilor politice din țară, fiind, 
așa cum se preconiza, un „cabinet 
de uniune națională". Dintre mem
brii săi, opt aparțin Frontului de
mocratic , și parlamentar, partid al 
cărui lider este premierul Rashid 
Karame, șapte sint membri sau sim
patizant ai Alianței tripartite, care

AMMAN. — Sui se oficiale din 
capitala iordaniană au anunțat că 
două elicoptere israeliene și un a- 
vion de vînătoare care le proteja 
au pătruns miercuri în spațiul ae
rian al țării, in dreptul unei locali
tăți situate în sudul Iordaniei. Apă
rarea antiaeriană iordaniană a in
trat imediat in acțiune.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a infor-

Incident iordancwsraelian

Consultări între marile puteri pentru 
soluționarea crizei din Orientul Apropiat
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert Mc Closkey, a 
anunțat că între S.U.A. și celelalte 
mari puteri au loc consultări în ve
derea găsirii unei soluții pentru ac
tuala criză din Orientul Apropiat. 
El a declarat că S.U.A. s-au adresat 
în scris guvernului sovietic pentru 
a cere anumite clarificări cu privire 
la poziția U.R.S.S. față de coopera
rea celor patru mari puteri în ve- 

tru a achiziționa camioane necesare 
transportului de materiale, frații la 
Barbera l-au lichidat pe proprieta
rul unui mare garaj cumpărând pen
tru o sumă derizorie, de la văduva 
lui, cîteva zeci de camioane. Dar 
victima era, la rîndul ei, legată de 
o altă „familie" a Mafiei, condusă 
de Pietro Teoretta. Acesta din urmă, 
însă, in mod straniu, nu s-a arătat 
vindicativ, considerînd că momentul 
răzbunării va veni mai tirziu. In

consecință, Teoretta a preferat pină 
una-alta să se asocieze cu cei doi 
frați. Afacerile se dezvoltă, și a- 
sociații se lansează și in traficul de 
stupefiante. Aici, insă, ei au de în
fruntat o altă grupare a Mafiei, 
care, pentru a-și apăra monopol.il, 
recuige la lichidarea „noilor veniți". 
O rafală de mitralieră îl ucide pe 
Salvatore la Barbera, iar Angelo se 
refugiază la Milano. Acum, Pietro 
Teoretta consideră că a sunat cea
sul răzbunării și încearcă să-i elimi
ne pe Angelo și pe prietenii aces
tuia. Teoretta plasează mai multe au
tomobile încărcate cu dinamită la 
Palermo în fața caselor locuite de 
membri influenti ai „ramurei slune- 
li.milelor", ceea ce are ca efect, prin
tre altele, și uciderea unui grup de 
polițiști. Crima aceasta a provocat 
o reacție puternică din partea aulo-

a reunit intr-un singur toi Partidul 
liberal național, Falangele libaneze 
și Blorul Național, iar lin ministru 
este considerat independent.

Intr-o declarație făcută presei, 
Rashid Karame a menționat că noul 
guvern libanez și-a stabilit ca prin
cipale obiective instituirea serviciu
lui militar obligatoriu și fortificarea 

>ca li taților de frontieră, coordonarea 
politicii externe a țării cu politica 
celorlalte state arabe și respectarea 
tuturor rezoluțiilor adoptate în ca
drul conferințelor la nivel înalt ale 
Ligii Arabe.

mat că două avioane israeliene au 
bojnbardat în dimineața zilei de joi 
poziții ale mișcării „El Fatah", în 
interiorul teritoriului iordanian. Ca 
o justificare oficială pentru acest' 
atac este relatat faptul că de pe a- 
ceste poziții s-a deschis foc de arme 
automate împotriva unei patrule is
raeliene aflate in apropierea loca
lității Maoz Havm, în valea Iorda
nului.

dorea reglementării situației din O- 
rientul Apropiat. In cercurile oficia
le din Washington se subliniază că 
documentul american este „un docu
ment de așteptare" care nu anga
jează Administrația Johnson ci are 
ca scop esențial sa mențină des
chis dialogul în această problemă și 
să permită noii administrații Nixon, 
care va fi instalată la 20 ianuarie, 
să decidă linia de conduită a noului 
guvern american.

rilaiilor. Politia a lansat „operația 
mamut", in cursul căreia au fost a- 
reslate 2 500 de persoane, a căror 
„triere” s-a soldat cu inculparea lo
tului de la Catanzaro.

In fața procurorului, Pietro Teo- 
retla a încercat să pară nepăsător: 
— Mafia ? N-am înțeles niciodată 
ce înseamnă acest cuvînt I Alți mar
tori, insă, s-au dovedit mai limbuți. 
Din răzbunare sau din dorința de a 
scăpa de rivali, de teamă față de 
consecințele legii sau dezarmați de 
probele adunate de autorități, ei au 
tăcut de această dată dezvăluiri 
care au mers mai departe decit cu 
alte prilejuri.

...Epilogul Mafiei nu a fost încă 
scris. Nimeni nu-și închipuie că o 
singură lovitură ar putea distruge 
temuta „Onorata Societa", ale cărei 
ramificații se întind cu mult dincolo 
de granițele Italiei. De altfel, poli
tia americană a izbutit să afle date 
suplimentare despic legăturile „Fa
miliilor" ’ Mafiei din sudul Italiei și 
din cîteva mari orașe americane. De 
la faimosul proces intentat în S.U.A. 
lui Joc Valachi, căruia, pentru a nu 
fi suprimat, i s-a asigurat o gardă 
neobișnuită în închisoare și in tim
pul depozițiilor făcute in fața unei 
comisii senatoriale, cercetările des
pre activitatea Mafiei au dus la 
concluzia că ea a devenit o organi
zație americano-Siciliană a cărei ac- 
livitale cuprinde cele mai neaștep
tate sectoare. Dur semnificația pro- 
1 - 1 : de la C itanzaro rezidă in 
spulberarea mitului invuln’’•abilității 
M .i -i.
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