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Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului Uniunii Sovietice
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de

Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, luni 20 
ianuarie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice la

București, A. V. Basov, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cor
dială, tovărășească.

■

Convorbire cu ING. EUGEN COLIBABA, directorul 
Stației de ce.catâri pentru securitate minieră Petroșani

In acest an. Statia de cercetări 
pentru securitate minieră din Pe
troșani — institut departamental pen
tru industria minieră — împlinește 
20 de ani de activitate. Au fost 
două decenii de căutări, în condiții 
de lucru perfecționate -an de an. 
îndreptate spre asigurarea securită
ții celor care își desfășoară munca 
în minele țării noastre. Convorbirea 
cu directorul S.C.S.M. ne-a prilejuit 
cunoașterea preocupărilor colectivu
lui institutului în pragul aniversării 
a 20 de ani de la înființare.

pri- 
mi- 
sta-

— Mai înlîi, vă rugăm să 
ne spuneți ceva despre rezul
tatele activității depuse de co
lectivul pe care-1 conduceți in 
anul de curînd încheiat.

— Toate temele luate in studiu 
au fost rezolvate, eficienta lor con- 
cretizîndu-se prin punerea la dis
poziția unităților miniere a unor me
tode de lucru, utilaje și materiale 
mai bune și mai sigure norme și 
instrucțiuni menite să ducă la îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Dintre numeroasele studii finalizate 
aș da drept exemplu pe cele intitu
late :

O Protecția antic;; izutcasă a lo
comotivelor miniere dic~el românești 
și toxicitatea gazelor arse.
• Verificarea relațiilor de calcul 

a debilului de aer necesar pentru 
aerisirea lucrărilor miniere in fund 
de sac și îmbunătățirea instrucțiu
nilor anexe la N.T.S.

♦ Studiul măsurilor de luat pentru 
combaterea prafului periculos alîl 
din aerajul principal cît și din cel 
secundar precum și al gazelor no
cive.

fost primită lucrarea de sinteză 
vind îmbolnăvirile de silicoză în 
nerit, expusă de un lucrător al 
țici la cel de-al II-lea Congres Na
țional de Igienă din octombrie anul 
trecut. La Conferința națională de 
tehnică minieră (noiembrie, 1968), 
cercetători ai institutului nostru au 
prezentat 6 lucruri, bine apreciate, 
pe diferite teme — aeraj, combaterea 
locurilor de mină și a silicozei ele.

Pe linia lărgirii colaborării cu ins
tituie similare din alte țări se înscrie 
și încheierea unor convenții de co
laborare cu Institutul de cercetări 
miniere VostNII (U.R.S.S.) și Mina 
experimentală „Barbara" din R.P. 
Polonă. Vom studia în colaborare 
problema prevenirii și combaterii fo
curilor endogene.

— Ce are in vedere condu
cerea institutului în ceea ce 
privește creșterea eficienței 
cercetărilor, legarea lor mai 
strîns de cerințele produc
ției ?

— In stabilirea temelor incluse în 
planurile de cercetare, consiliul știin
țific al institutului a ținut seama de 
orientarea și sarcinile stabilite, pen-

Francisc VETRO

(Continuare în pag. a 2-a)
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Tovarășul 
Alinășan Ștefan

Duminică dimineața, sala de șe
dințe a clubului sindicalelor din 
Lupeni a devenit neîncăpătoare. Mi
neri, filatori, ceferiști, constructori, 
cadre didactice și medicale au ve
nit să susțină propunerile de candi
dați ai Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de la 2 martie. Luînd 
cuvintul, tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Petroșani, membru al 
Consiliului județean al Frontului U- 
nitălii Socialiste, a făcut o trecere 
în revistă a rezultatelor cu care oa
menii muncii din municipiul Petro
șani întîmpină alegerile de la 2 
martie. Vorbitorul a propus, din par
tea Frontului Unității Socialiste, drept 
candidat pentru alegerile de depu- 
lali în circumscripția electorală ju
dețeană nr. 106 pe tovarășul Almă- 
șan Ștefan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R.

Susținînd propunerea, mai mulți 
parlicipanți s-au referit la realizări
le frumoase obținute pe linia gos
podăririi orașului, au făcut propu
neri privind dezvoltarea și înfrumu
sețarea lui.

Candidatura a fost susținută și a- 
probată cu multă căldură de iova-

școlar, Ciripe- 
Lupeni și al ți

au fost pro-

rășii Neag Wilhelm, prim-secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
Raczek loan, secretar al comitetu
lui de partid de la mina Lupeni, Bă- 
dău Victor, inspector 
ru Vasile, șeful E.M.
participant.

In aceeași adunare
puși să candideze pentru alegerile 
de deputați dc la 2 martie tovarășii 
Raicu Florian, supraveghetor trans
port la E.M. Lupeni, pentru circum
scripția electorală municipală nr. 164, 
Joca loan, șeful stației C.F R., pen
tru circumscripția orășenească nr. 37 
și Alb Carol, maistru miner, pentru 
circumscripția orășenească nr. 38. 
Propunerile au fost susținute de to
varășii : Iureș Stan, miner, Coroi 
Vasile, miner, Vitan Emil, ceferist. 
Dumbravă Dimitrie, directorul liceu
lui din localitate, Pîrvu Emilia, soră 
medicală, Ardeleanu Victor. șeful 
preparației Lupeni.

Mulțumind adunării pentru încre
derea acordată, candidați) Frontului 
Unității Socialiste și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci cu toată pasiu
nea pentru a fi la înălțimea înda
toririlor ce le vor reveni.

nr.

INIȚIATIVEI LOCALE

A

— In ce lei s-a manifestai 
activitatea institutului pe plan, 
național și internațional ?

— La ultima Conferință interna
țională a institutelor de tehnica se
curității miniere, desfășurat la Dort- 
mundt (R.F. a Germaniei), cercetă
tori ai institutului nostru au prezen
tat patru comunicări. Cu interes a
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BLOCURILE CU 10 ETAJE ÎNLOCUIESC TOT MAI MULT CASELE MICI — UN RAPORT DE FORȚE 
IN CARE NOUL. MĂRFȚ Șl ELEGANT, COPLEȘEȘTE VECHIUL. (VEDELE DIN PETROȘANI).

Foto : A. Hăvîmeanu

M-am așezat comod pe 
canapea, privind prin 
geam peisajul alb, în
văluit intr-un misterios 
sentiment al tăcerii. Deo
dată și-au făcut apariția 
citeva persoane. Un ins 
mărunțel, cu o tunsoare 
scurtă, nas 
subțirică, iritată, 
dat de o matroană 
colturile buzelor 
dorite și plecate 
dispreț, cu pălărie 
1929 virilă pină-n 
și glas dogit de 

lingă 
fixez 
de reperele 
altele. Vo

cea de bas-butoi, porni
tă pe completări, adău
giri, argumentări, preci
zări a ceea ce spunea, 
cu glasu-i țiriit, umilul 
soț, are valori fonice 
de-a dreptul pustiitoare; 
toii din 
gali să 
si eu. 
reche a 
Ren:

s au așezat 
Caut să-mi 
rea, dincolo 
albe, mereu

lung, voce 
secon- 

cu 
împă- 

spre 
model 
umeri 
butoi, 
mine, 
privi-

jur devin obli- 
asculle. Ascult 
Nepotrivita pe- 
călălorit mult, 

uliul lor i-a dus piin 
multe- (ari. Aud : Viena, 
Zagreb, Praga. Conslan-

Tovarășul 
Cotof Iosif

Sala Teatrului de stat din Petro
șani a găzduit, ieri după-amiază, o 
întrunire a alegătorilor, prilej cu 
care au fost prezentate propuneri 
de candidați pentru alegerile de la 
2 martie.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Violeta Berbiuc, membră a Consiliu
lui județean al Frontului Unității So
cialiste, a vorbit despre entuziasmul 
și succesele în muncă, pe toate pla
nurile vieții sociale, cu oare întim- 
pină poporul nostru alegerile de 
la 2 martie. In numele Frontului U- 
nității Socialiste, tovarășa Violeta 
Berbiuc a propus drept candidat în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 58 și în circumscripția electorală 
municipală nr. 10 pe tovarășul Cotoț 
Iosif, miner pensionar.

Printre cei care au luat cuvintul 
exprimîndu-și acordul față de pro
punerea făcută s-au numărat tova
rășii Blaj Traian, prim-vicepi'eședin- 
te al Consiliului popular municipal, 
Mujic Ștefan, pensionar și Muntea- 
nu Simion, șeful biroului personal la 
S.C.S.M. Petroșani.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Cotoț Iosif, care și-a exprimat mul
țumirea pentru încrederea ce i-a 
fost acordată de către .alegători.

In cadrul aceleiași adunări au mai 
fost desemnați drept candidați ai 
Frontului Unității Socialiste tovară
șa Vinga Marla, pentru circumscrip
ția electorală municipală nr. 11, și 
tovarășul Elisei Gheorghe, pentru 
circumscripția electorală municipală 
nr. 12.

Alte propuneri 
de candidați

Duminică, în cadrul întrunirilor 
alegătorilor au fost propuse alte 
candidaturi în vederea alegerilor de

(Continuare în pag. a 2-a)

Iarba tunsă
tinopol. Foarte bine- îmi 
spun, și-ncerc să aflu cit 
mai multe despre locuri 
care mi-au înflăcărat i- 
maginalia. Ascult:

— Să vedeți, continuă 
omul, aproape de Zagreb, 
intr-o seară, n-am putut

să-mi vîndă un furou...
— Știi, cind ne-am dat 

seama că butelia e pe 
terminate și-am mîncal 
carnea mai mult crudă ?

— Și trăgeai cu dinții 
(!'• fleică, de parcă erai 
dine...

JURNAL CITADIN

Institutului dc mine

In istoria societății, în conștiința 
proletariatului și a întregii omeniri 
progresiste, Lenin va rămîne întot
deauna — alături de Marx și Engels 
— o figură prometeică, unul dintre 
cei care au smuls focul științei pu- 
nîndu-1 la îndemîna forțelor chemate 
a realiza un vis milenar.

Genial ca teoretician, ca luptător, 
ca om, V. 1. Lenin a continuat in 
mod strălucit opera întemeietorilor 
concepției despre lume și societate 
a proletariatului și, dezvoltînd-o 
creator, a elaborat marxismul epocii 
imperialiste, al revoluției proletare, 
al epocii construirii noii societăți.

Acționind in condiții diferite, a- 
ceștr trei oameni iluștri au dovedit 
o perfectă identitate de scop, con
cepție și poziție, dominanta comună 
lor ca teoreticieni fiind depășirea 
iluziei și pietenției că un sistem 
teoretic poate fi încheiat ca ultim 
cuvînt al dezvoltării științei. Fiecare 
și-a terminal în mare opera, dar n-a 
consideral-o încheiată, fiecare a în
țeles că teoria pălește dacă nu se 
alimentează din arborele falnic al 
vieții, că orice sistem — chiar re- 
flectînd just viața socială la un mo
ment dat — este supus perimării 
dacă e rigid și-i lipsesc porți des
chise spre reînnoire, spre dezvol
tare în pas cu viata însăși.

In .acest spirit a dat Lenin răs
puns problemeloi ridicate de dez
voltarea socială și progresul știin
ței la începutul- secolului nostru și 
in același spirit s-a dezvoltat leni
nismul în condițiile socialismului 
devenit realitate.

O schiță măcar, a multilateralei 
activități și a aportului adus de Le
nin în teoria și practica edificării 
socialismului reprezintă o încercare 
temerară iar in acest cadru de-a 
dreptul imposibila, astfel îneît ae 
vom refei* doar la citeva dintro as-

peclele cele mai caracteristice.
Trăsătura 

activități a 
problemelor 
materialiste, 
zînd legile 
capitalismului monopolist, Lenin 
evidențiat în „Imperialismul — 
diul cel mai înalt al capitalismului" 
crearea de către acesta a deplinei 
pregătiri materiale a trecerii la so
cialism, a formulat strategia și tac
tica proletară, a elaborat noile teze 
ale revoluției socialiste și a demon
strat necesitatea creării 
revoluționar constituit pe 
organizatorice 
să-i asigure rolul conducător.

Trăind în epoca revoluției prole- 
taie iminente el a elaborat și planul 
concret de construire a socialismu
lui axat pe industrializarea socia
listă, transformarea socialistă a a- 
griculturii și înfăptuirea unei largi 
revoluții culturale. Teoretician de 
geniu, era în elementul său și in 
luptă, în practica politică căreia i-a 
închinat marea parte a activității, 
fapt de altfel firesc pentru cei care 
a creat primul partid revoluționar 
si a condus revoluția ce a instaurat 
pentru prima oară in lume dictatura 
proletară.

Opera lui Lenin este extrem de 
vastă (ultima ediție completă însu
mează 55 de volume) și cuprinde pe 
lingă „lucrări clasice" un mare vo
lum de material ce l-am putea numi 
— folosind o analogie — drept „ști
ință aplicată". Opera în întregime 
reprezintă un bogat tezaur de gîn- 
dire și experiență revoluționară a 
cărei studiere denotă o concepție 
unitară, o activitate 
scop unic, fie că o < 
r-o lucrare, studiu

comună a întregii safe 
constituit-o 
in spiritul 
Descoperind 

interne de dezvoltare a 
a 

sta

abordarea 
dialecticii 
și anali-

partidului 
principii 

și ideologice care

; orientată în 
desprindem din- 
ori articol, fie

desface spătarele mași
nii. Am dormit- șezirid...

— Ba, tu te-ai plimbai, 
câți eta frig, completea
ză ea.

— La Viena, niște to
varăși de drum și-au 
parcat undeva mașina și 
au uitat locul. A fost- 
nevoie să apelc-z la aju
torul poliției.

— La Consta nlinopol. 
ghidul ăla, care vorbea 
stricat franțuzește, a vrut

— In peștera aia din 
Iugoslavia am inlrat fără 
să plătim.

Și, uite-așa, la nesfîr- 
șil. Ceva despre oamenii 
intîlniți, despre monu
mentele și muzeele vă
zute, despre natura pi
torească a țărmurilor 
Adriaticii, despre strălu
cirile capitalei Ceho
slovaciei ? Ferit-a sfîntul 1

Cindva. un fotbalist 
care fusese in Egipt și

se bucurase de atenții 
oficiale ca și colegii 
săi: excursii la pirami
de, în Valea Regilor, A- 
lexandria, Cairo, a fost 
întrebat, la înapoiere, ce 
l-a impresionat mai mult. 
Stupefiat, reporterul a 
înregistrat următorul răs
puns : Mai mult și mai 
mult mi-a plăcut... iarba 
de pe stadionul din Cai
ro, care-i foarte bine 
tunsă...

Ce Sfinx, ce Tutanka- 
mon, ce Keops — iarba 
de pe stadion, domnule!

Frate cu oamenii cu 
caie-am călătorit!

Sfinții Sofia sau Hra- 
du) praghez? Ce-i aia?

— 1-Irn, dar să vedeți 
cum a fost cind n-am 
pulul deloc să întindem 
cortul,..

Viorel MORARII
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...Oameni și foc. Foc și oa
meni. înfrățiți.

Așa ar putea fi exprimai sin
tetic continuul proces de mun
că al celei mai mari oțelării 
Siemens Martin din țară, ole- 
lăria nouă de la1 Hunedoara.

Renumele oțelului plămădit 
aici a trecut de mult grani
țele țării. In sclipirile1 trăini- 
ciei lui s-au înscris nume cu
noscute de-acum pretutindeni 
Ștefan Tripșa, Aurel Stanciu, 
loan Miculic, Lucian Pane, 
Marian Axente, Constantin E- 
nache, Ioan Baștea. Numele lor 
figurează la loc de cinste pe 
fișele primelor 
în cuptoarele 
1958—1959, pe 
citalea de 185

„Bălrinului" 
s-au alăturat i 
alți și alți neinfrfcați 
tători ai focului: loan 
lean. Valentin Căltuh, 
Pasconi, lean Crișan, 
Prodan, tie Bleotti, Constan
tin Dragomir. Emil lonescu, 
Augustin Maier. Alexandru 
Ciocan O dată cu stăpînitorii 
locului a crescut capacitatea 
cuptoarelor numărul tonelor 
pe șarjă 185, 200, 350, 385. 400. 
Astăzi cele opt cuptoare sini 
toate la fel: 400 de tone oțel 
pe șarjă. Și toate „respiră" în 
același ritm sacadat. Ritmul o- 
xigenului injectat prin suflă
toare și prin lance. Lancea 
„tip Hunedoara", înfăptuire a 
colectivului de oțelari în frun
te cu maistrul loan Cismaș. De 
la 12 și chiar 14 ore, durata 
șarjelor s-a redus la 7, 6 și 
chiar 5 ore și jumătate. Recor
dul îl deține cel mai tinăr cup
tor, numărul 8, cu 5 ore și 15 
minute. Deocamdată. Pentru că 
aici recordurile au o viață ex
trem de scurtă. De ore. Dacă 
schimbul inginerului Cristian 
Boiangiu realizează 5 ore și 
20 de minute, cel a lui Viorel 
Panaiteșcu face totul pentru 
a-1 „bate". Și. de cele mai 
multe ori doborirea recordu
rilor se face cu regularitate 
de metronom, do la un schimb 
la altul. Întotdeauna 
se in vedere și 
lu lui,

■ șarje elaborate 
oțelăriei, prin 
atunci la capa-

> tone, 
contingent 

o dadă du anii 
înfrun- 

Arde- 
Aurel. 

loan

avindu- 
calitatea oțe-

Gh. I. NEGREA

(Continuare in

pag. a 3-a)

Concurs

. cultural-artistic

Consfătuire cu cititorii

Sea ră cultural-d is tract i v ă

to-

proî. ELZA GYO’RGY
Liceul industrial minier Petroșani

(Continuare în

ORA DE PRACTICA IN ATELIERUL DE STRUNGARIE AL GRUPULUI ȘCOLAR MINIER
Foto

Spectacol folcloric 
în pregătire

Orchestra de muzică populară a 
Clubului sindicatelor din Vulcan și 
soliștii acestei formații artistice (in
structor Sergiu Boiță) pregătesc 
spectacolul folcloric „Dragi nj-s cîn- 
tecele noastre".

In următoarele zile, artiștii ama
tori vulcăneni, după un prim spec
tacol la sediu, își vor prezenta „cîn- 
tecele" in toate localitățile Văii Jiu
lui, de la Uricani la Lonea.

Joi 23, ianuarie a.c., redacția zia
rului „Steagul roșu" din Petroșani, 
organizează la clubul sindicatelor 
din Lupeni o consfătuire cu cititorii 
și corespondenții voluntari oi zia
rului din acest important centru car
bonifer al Văii Jiului.

Consfătuirea are loc la ora 17,00, 
Sint invitați să participe cititorii și 
corespondenții voluntari ziarului 
nostru.

ler), temperatura maximă a aerului 
a fost de minus un grad la Petro
șani și de minus 5 grăde la 
iar minima de minus 3 grade 
pectiv, de minus 11 grade.

Paring,

PENTRU URMĂTOARELE
ORE: Temperatura în scădere, 
variabil. Vînt slab din sud.

al elevilor

încă 30 de apartamonle 
se pregătesc 

pentru predare
Constructorii din Vulcan, 

pregătesc in aceste zile pre
darea blocului C 24 cuprinzînd 
30 apartamente. Pină la sfîr- 
șitul trimestrului I, ei vor mai 
preda blocurile C 25 cu 30 
apartamente și B 2 cu 66 a- 
partamente — din totalul pla
nului anual de 326 apartamen- 

ce revine șantierului.

Pentru stimularea 
cultural-artistice și descope
rirea de noi talente, în cadrul 
Grupului școlar din Lupeni 
este in curs de desfășurare 
un concurs cultural-artistic al 
elevilor.

Sîmbătă și duminică, elevii 
anilor I și 11 au prezentat în 
fala juriului un bogat program 
de muzică uștfară. muzică 
populară, dansuri, recitări și 
scenete. Câștigătorii concursu
lui urmează a fi cunoscut 
duminica viitoare, cînd va a- 
vea loc faza finală a concur
sului.

Peste 200 de elevi de la Liceul industrial Petroșani și 
Școala profesională comercială, s-au întîlnit simbălă seara in 
localul Liceului industrial. Gazdele, elevii acestui liceu, au 
pregătit un interesant și atractiv concurs pe tema: „Frumu
sețea muzicii ușoare româAești". La concurs au participai cile 
doi elevi din partea fiecărui an de studiu.

A urmat apoi un concurs al soliștilor amatori de muzică 
ușoară. Cîștigătorilor li s-au înminat premii în cărți.

Seara cultural-distractivă s-a încheiat cu o reuniune 
vărășească.
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După cum am mai relatat in ziarul 
nostru. Consiliul popular municipal 
a analizat în recenta sa sesiune 
modul cum a lost îndeplinit planul 
economie și bugetul pe anul trecut, 
a aprobat planul economic și buge
tul pe anul 1969 și a adoptat hotă
rî i i privind <>.).s|inerea răspunsului 
Consiliului popular județean Hune
doara la i hemarea adresată de Con
st "ml popular al județului Galati că
tre țoale consiliile populare din tară.

Materialele prezentate, discuțiile 
p t '.ale in sesiune, de către deputat! 
și invitați au prilejuit un bilanț rod
iu- al realizărilor obținute în dez- 
V 'tarea economiei locale, a jalonat 
principalele direcții spre care 
trebui să-și mobilizeze forțele
inițiativa organele: administrației
noastre locale de stat, unitățile sub
ordonate, toii cetățenii municipiului 
pentru a înfăptui sarcinile anului 
1969. pentru a obține noi realizări 
în dezvoltarea economică, social- 
cullurală si urbanistică a Văii Jiu
lui.

va
Și

ficăril lor într-o singură întreprin
dere.

Referindu-se la necesitalea unor 
progrese mal însemnate în ridicarea 
nivelului urbanistic al localităților 
municipiului, tov. Ilogman Cornel a 
propus comișelului _ executiv ca pla
nurile de sistematizare a orașelor 
noastre să fie luate în discuția depu
te (Ilor și chiar a cetățenilor pentru 
ca locuitorii Văii Țiului să vină cu 
sugestii în acest sens. Doar fata de 
miine a orașelor noastre privește și 
cetățenii municipiului, îi preocupă 
pe to|i acei care și-au legat viata 
de Valea Jiului.

In discuțiile purtate de deputat! 
s-au adus critici și organizațiilor co-

Dezideratul
primordial
fim mai buni
gospodari I

Din prezentarea sintezei rezullale- 
lor obținute în anul 1968 și a pla
nului economic și bugetului pe 1969 
reiese că pentru realizarea sarcini
lor sporite ce revin unităților eco
nomice locale, de prestații și social-

Din obiectivele social-culturale 
ale anului 1969

(slrăzi, trotuare), de înfrumusețare 
(parcuri, zone verzi, arbori și arbuști- 
flori), la îmbunătățirea iluminatului. 
Un accent deosebit trebuie pus pe 
atragerea toi mai largă a maselor 
la executarea unor lucrări prin ac
țiuni patriotice, mai ales la : între
ținerea zonelor verzi din cartiere, 
plantarea pomilor și a florilor, în
grijirea acestora.

Conducerile instituțiilor bugetare, 
de sănătate și cultură, asistentă so
cială vor trebui să acorde o aten
ție sporită utilizării judicioase a fon
durilor, evitării risipei și cheltuieli
lor nceronomicoase, unei mai bune 
întrețineri și îngrijiri a obiectelor de 
Inventar, respectării regulilor 
vinci gestionarea, administrarea 
circulația bunurilor în general.

Cadrelor didactice le revine 
cina să gospodărească mai bine 
za materială a învățămîntului
să-și aducă mai mult aportul la com
pletarea > materialului didactic prin
resurse locale, la întreținerea și re
pararea mobilierului, să facă mai
mult pentru amenajarea unor baze 
sportive, a unor sere și pepiniere 
de arbuști și flori pentru înfrumu
sețarea orașelor în care 
șoară activitatea.

In domeniul sănătății, 
medicale le revine sarcina 
podari mai bine medicamentele, să 
depună strădanii pentru folosirea ju
dicioasă a aparaturii din dotare, pen
tru scurtarea duratei de spitalizare, 
extinderea formelor de spitalizare la 
domiciliu, să dea dovadă de mai 
multă solicitudine fată de bolnavi.
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Bilanț rodnic
in domeniul vieții
social-economice

Dezbaterile din cadrul sesiunii, au 
reliefat că în perioada analizată, în 
urma perseverentei cu care s-a mun
cit pentru traducerea în viată a ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R.. a Conferinței Naționale a 
partidului. în municipiul nostru s-au 
oblinut rezultate importante pe linia 
înfăptuirii sarcinilor economice și 
social-culturale care au revenit con
siliilor populare.

n anul care a trecut, toate unită
țile subordonate consiliului popular 
municipal și-au realizat și depășit 
Indicatorii economici de plan, s-a îm
bunătății calitatea produselor și' a 
prestațiilor, iar prin unitățile comer
ciale s-au pus la dispoziția cetățeni
lor importante cantități de produse 
industriale și alimentare. Rezultate 
bune s-au obținut și în sectorul in
vestițiilor social-culturale, care și-a 
realizat și depășit planul fizic și va
loric. Anul trecut, constructorii au 
predat 1 051 apartamente fală de 997 
planificate, un liceu modern cu 20 
s 'i de clasă, un complex comercial, 
un atelier mecanic pentru industria 
locală, precum și alte lucrări edilitar- 
gospodăresli- Prin strădania comite
telor executive și a unităților pres
tatoare, s-au realizat importante • lu
crări gospodărești-edilitare care 
contribuit la ridicarea aspectului 
banistic al localităților noastre. 
Importantă contribuție au adus
acest domeniu masele de cetățeni 
care au realizat prin acțiuni patrio
tice lucrări gospodărești în valoare 
de 10.7 milioane lei. De asemenea, 
prin contribuția voluntară a cetățe
nilor din mediul rural au fost reali
zate diferite obiective de interes pu
blic cum ar fi: căminul cultural din 
Cimpu lui Neag, dependințe și îm
prejmuiri la școli, reparări de dru- 
ronri și poduri, electrificarea parția
lă a comunei Bănită și altele.

Printr-o preocupare mai bună din 
partea comitetelor executive fală de 
realizarea veniturilor planificate și 
cheltuirea judicioasă a fondurilor, 
s-au putut finanța în bune conditiuni 
acțiunile gospodărești, unitățile de 
învătămint și cultură etc.

Re7.ultalele. a apreciat sesiunea, 
exprimă cu prisosință atenția cu 
care au fost îndrumate organele ad
ministrației locale de către organele 
șj organizațiile de partid, grija lor 
continuă pentru perfecționarea acti
vității consiliilor populare.
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Promptitudine,
solicitudine in

rezolvarea cereri’or
oamenilor muncii

Concomitent cu evidențierea rezul
tatelor obținute, dezbaterile din ca
drul sesiunii Consiliului popular mu
nicipal s-au oprit 
telor semnalate 
za la.

Deputății care < 
tribuna sesiunii < 
multiplele sarcini 
consiliilor populare, 
tutelate, nu au fost 
la nivelul cerințelor, 
junsuri îndeosebi în 
te 'alitatca unor lucrări și prestații 
de servirii către populație, prompti- 
1 fn.a și solicitudinea in rezolvarea 
uiv>r cereri ale oamenilor muncii. 
Tovarășii Bcleringhe Vasile și alli 
vorbitori s-au referit in cuvîntu! lor 
la neajunsurile ce se manifestă în 
a< t vîtalea sectoarelor I.G.L. si I.G.C., 
la indisciplina din rindul persona
lului acestor unități, la lipsa de răs
pundere dovedită Iată de calitatea 
lucrărilor ce le execută precum și 
fală de soluționarea cererilor oaroe- 
nilor muncii. Vorbitorii au făcut pro
punerea ca pentru îmbunătălir a ac
tivității unităților prestatoare de «-ci
vicii să se studieze posibilitatea ani-

asupra deficien- 
perioada inali-

au
au

i care

luat cuvintul la 
arătat că din 

au revenit 
unităților sale

rezolvate toate 
Au existat nea- 
ceea ce priveș-

* Orașele municipiului nostru se vor îmbogăți în a- 
cest an cu 1 215 apartamente din care : 
strui la Petroșani, 236 la Lupeni, 264 la 
Vulcan

389 se vor con-
Petrila, 326 la

mai da în folo
sință : un complex comercial la Vulcan, o creșă-grădiniță 
cu 300 locuri și un depozit de mobilă la Petroșani, o 
școală cu 8 săli de clasă, un depozit de legume-fructe 
și un monument al minerilor în valoare de 2,8 milioane 
lei la Lupeni, o stație de întreținere a autoturismelor la 
Livezeni.

• Tot in acest an, constructorii vor

• 22,5 milioane lei se vor cheltui pentru continua
rea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizarea gene
rală a Văii Jiului. Se vor pune în funcțiune 2,5 km rețele 
apă, 2,5 km rețele de canalizare, 16 448 mp străzi-pavaje.

® Organizațiile comerciale vor desface populației 
din Valea Jiului un volum de mărfuri în valoare de 750 
milioane lei, cu 5 milioane mai mult decît în anul 1968.

I
•
I
I
♦I

® 37 milioane Iei sînt alocate din bugetul Consiliu
lui popular municipal pentru ocrotirea sănătății popu
lației și asistență-sociafă.

® Pentru finanțarea procesului instructiv-educativ în 
școli și in vederea generalizării învățămîntului obligatoriu 
de 10 ani au fost alocate 22 700 mii lei.

merciale, unor lucrători din comerț 
care nu numai că nu-și fac datoria, 
dar îi jignesc și au o atitudine ncci- 
vilizată fală de cumpărători. Tov. 
Dan Vaier s-a oprit în cuvîntul său 
asupra nemulțumirilor existente în 
rindul populației din Uricani din 
cauza preocupării insuficiente a or
ganizațiilor comerciale faț<\ de apro
vizionarea corespunzătoare a maga
zinelor.

Era de așteptat, ca reprezentanții 
unităților vizate, și aici avem în ve
dere îndeosebi cele două întreprin
deri prestatoare de servicii — I.G.G. 
și I.G.L. — organizațiile comerciale, 
pe seama cărora s-a discutat cel mai 
mult în sesiune, ca de altfel și Sec
ția de distribuire a energiei electrice, 
a industriei locale, să fi răspuns la 
criticile ce le-au fost aduse în ma
terialele prezentate în sesiune de par- 
licipantii la discuții și să fi înfățișat 
cu acest prilej strădaniile întreprin
se pentru a remedia neajunsurile, 
pentru a ridica activitatea de deser
vire a populației, de gospodărire a 
localităților noastre la nivelul cerin
țelor actuale. Or, surprinzător, se
siunea a fost lipsită tocmai de in
tervențiile reprezentanților unităților 
vizate.

pe calea dezvoltării
municipiului

Ca și in celelalte domenii, și în 
sectorul economiei locale și a vieții 
social-culturale, municipiul nostru va 
face în acest an noi pași înainte. 
Grija partidului și a guvernului pen
tru dezvoltarea continuă a Văii Jiu
lui este ilustrată prin volumul im
portant de fonduri alocate pentru 
construcțiile social-culturale. pentru 
finanțarea gospodăriei comunale etc. 
Pe această linie, sarcini importante 
revin și unităților tutelate de consi
liile populare.

Astfel, la industria locală planul 
producției globale prezintă o creș
tere de 3,3 la sută care asigură con
tinuarea diversificării producției, ob
ținerea unor noi produse, extinderea 
prestațiilor de servicii pcnt'u popu
lație. creșterea ponderii bunurilor 
de consum.

In gospodăria comunală și focali/ă, 
respectiv, I.G.C.
de plan sînt de 13. respectiv 
28.8 la sută. Ele asigură 
unor importante 
și întreținere a 
Tețelelor de apă 
prestarea unui 
crări și servicii

I.G.L. creșterile 
de 

iSpriitar<,a
lucrări de rep.iratii 
fondului locativ, a 
și canal, precum și 
volum sporit In- 
penlru poo. dalie.

In vederea dezvoltării sO'ia’-vul- 
lurale a Văii Jiului au fost aiurite 
peste 105 milioane lei pentru cons
trucții de locuințe și a*t • obru tive* 
social-culturale. Suorafala de locuit 
ce se va cla in folosință in acest 
an se ridică la 55 829 mp.
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în vederea 
economice

acest sens 
strădaniilor

culturale la un nivel calitativ supe
rior, este necesară îmbunătățirea ac
tivității la toate nivelele 
obținerii unei eficiente 
maxime.

Sesiunea a indicat în 
principalele direcții ale 
de viitor.

In unitățile economice accentul 
trebuie șă fie pus pe valorificarea 
tuturor resurselor existente, pentru 
creșterea productivității muncii, nor
marea pe baze științifice a muncit, 
întărirea disciplinei în muncă, lichi
darea stocurilor supranormalive, e- 
liminarea cheltuielilor neproductive, 
folosirea la capacitatea maximă â 
utilajelor, reducerea consumului spe
cific de materii prime și materiale, 
concretizarea tuturor soluțiilor reie
șite din studiile întreprinse privind 
organizarea științifică a producției 
și a muncii.

Tn industria locală, comitetul de 
direcție trebuie să acorde mai mul
tă' atenție diversificării producției, 
producerii unor materiale necesare 
gospodăririi și înfrumusețării orașe
lor (borduri pentru drumuri și zone 
verzi, garduri din prefabricate, cri
bluri necesare asfaltării, piatră spar
tă), extinderii producției bunurilor 
de larg consum și a unor obiecte 
de uz casnic.

In gospodăria comunală se cer lua
te măsuri pentru o mai bună gos
podărire și administrare a fondului 
looativ. Fondurile de reparații și 
întreținere trebuie orientate cu pre
cădere spre acele lucrări care să 
asigure conservarea fondului locativ 
proprietate de stat. îmbunătățirea de
servirii populației cu apă și căldu
ră. Se cere acordată o mai mare a- 
lenlie întreținerii parcului auto care 
deservește transportul în comun, îm
bunătățirii calității lucrărilor de în
treținere a străzilor - parcurilor 
și zonelor verzi, salubrizării orașelor.

In domeniul investițiilor, comitete
le executive, beneficiarii de lucrări 
și constructorul, trebuie să asigure 
toate condițiile pentru ca planul să 
se realizeze ritmic, iar la sfîrșitul 
trimestrului I să raportăm îndeplini
rea a cel puțin 22 la sulă din 
anual.

In domeniul aprovizionării 
lațiel, comitetele de direcție
mitetele executive trebuie să dea do
vadă de mai multă pricepere în gos
podărirea fondului de marfă, avînd 
în vedere că Valea Jiului se bucură 
de atenlie deosebită din partea or
ganelor centrale de partid și de stal 
în repartizarea produselor. Sesiunea 
a cerut organizațiilor comerciale să 
facă mai mult pentru introducerea 
formelor noi de deservire, moderni
zarea unităților, îmbunătățirea re- 
f lamei și a prezentării mărfurilor, să 
sporească exigenta fală de deservirea 
civilizată a cumpărătorilor.

In privința execuției bugetare, se
siunea a ri' -nluat necesitalea folo
sirii cu mai multă chibzuință a fon
durilor alocate. Să fie finanțate nu
mai a< ele lucrări care sini de strictă 
rw'<■ ilate și care contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de circulație

planul
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își desfă-

cadrelor 
de a gos-
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...Oameni și foc.. Foc- șl oa
meni. înfrățiți.

Opt cuptoare enorme plămă
desc în pîntecele lor opt șarje 
de otel. Opt ori 40h de -tone. 
Fiecare șarjă poartă o altă 
marcă, pentru o altă destina
ție. Șuvoiul incandescent al 
fluviului de otel curge aici 
aproape lără contenire. „Cup
torul opt, evacuează. Trimi
teți garnitura pentru a începe 
încărcarea altei 
dispecerii ! Aici 
tru. Ne pregătim 
„Cuptorul doi, 
Am elaborat o 
export. începem 
In pilnia microfonului glasurile 
primilor topi lori raportează în- 
tr-una. Se elaborează o șarjă, 
se încarcă una nouă. Și șu
voiul de oțel incandescent, cu 
sclipiri de soare, curge necon
tenit...

— Din balconul casei mele, 
ne spune maistrul ololar. Ște
fan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, ara o vedere pano
ramică a oțelăriei. Văd, după 
culoarea fumului pe < 
scol cele opt coșuri, ce 
la o anumită oră fiecare cup
tor, le cunosc, cum s-ar 
ne, fiecare răsuflare.

In vorbele omului pentru ca
re foc și otel înseamnă însăși 
existenta lui, se citește indes
tructibila înfrățire care-1 leagă 
de tainele plămădirii oțelului. 
Vremea cînd maistrul Tripșa 
își mutase patul într-una din
tre cabinele cuptoarelor, a 
trecut de cîțiva ani. Dar din 
balconul casei sale știe totuși 
în oricare ceas ce fac cele 
opt cuptoare, a căror naștere 
este legată și de neastîmpă-

șarje". „Alo, 
cuptorul pa
să evacuăm", 
cuptorul doi. 
șarjă pentru 
încărcarea..."

care-1 
; face

spu-

ml cutezanței și îndrăznelii 
pentru nou a acestui om.

...Limbi de foc amenințătoare 
se preling necontenit prin des
chizăturile ușilor do la cuptoa
re. Lava de otel nărăvașă se 
zbate în pinlecelc- cuptoare
lor, strunită de mîna acestor 
oameni : oțelaril. Scăpat din 
slrinsorile cingătorilor de foc 
dintre zidurile cuptorului, rîul 
de otel fluid pornește vije
lios spre cele două oale enor
me. Se face o nouă evacuare. 
In cîteva minute ghearele ma
caralelor de turnare vor dure 
deasupra trenurilor noi canti
tăți de otel, ce va fi transfor
mat, lot in cîteva minute, In 
lingouri. Apoi locomotiva va 
da un semna) și din hala de 
turnare lingourile vor călători 
spre laminoare. „Metamorfoza" 
va continua în cuploarele și 
sub cajele laminoarelor, trans
forming lingourile în blumuri, 
tagle, siemă. profile mici etc., 
după trebuință. Și oțelul fabri
cat la Hunedoara va fi pul
sat pe arterele industriei noas
tre, spre beneficiarii interni 
și externi, cu ritm de metro
nom. In vremea cit otelul fluid, 
revărsat în oalele de turnare 
asemenea unei constelații de 
seîntei, a ajuns sîrmă sau 
blum, acolo sus, pe platforma 
cuptoarelor, alte și alte șarje 
au văzut lumina zilei. Șuvoiul 
lor curge fără contenire, zi șl 
noapte...

...Oameni' și foc. Foc șl oa
meni. înfrățiți.

La 1 600 de grade, otelul cli
pocește în cuptor asemenea 
unui lac liniștit în îngînarea 
serii, peste care un nor răz
leț își presară stropii mari. în
tinderea limbilor de foc îl fa
ce să tresară, ori îl molco- 
mește. După cum cere proce
sul de fabricație. Cuptorul res-

piră sacadat, prin plămînll si 
noastîmpărați, după voia omu 
lui din cabina de comandă 
după dirijarea procentelor de 
carbon și mangan care dau 
trăinicie și durabilitate vilto 
rului otel, folosinței lui.

Un om cu miinile adine iu 
fipte in mănușile protectoare 
de azbest, face „rondul" obiș 
nuit prin fala cuptorului. își 
apără obrazul de dogoarea ne 
cmlăloare a focului, privește 
atent, stăpinlt do grija pentru 
destinul celor 400 do tone do 
otel. Acest om se poate numi 
Marian Axente sau Constantin 
Dragomir, Emil lonescu sau 
Ioan Baștea, oricare din cei 24 
de priin-topltorl ai oțelărlei 
La semnalul săli se lucră pe 
șarjă. Minereu sau var. dezoxi- 
danli sau decarburanli. după 
cum arată „fata" șarjei în 
plămădire. Nu rostește vorbe 
doar arareori. Face un semr>. 
Unu) dintre semnele conven 
tionale, cunoscute alît de bine 
de neînfricații slăpînilori ai 
focului. Apoi brațul macara
lei de sarjare se înfige adine 
In inima cuptorului, alimentînd 
lava do oțel incandescent cu 
adaosul de care are nevoie.

• •■Acești oameni impresionea
ză prin toate mișcările 
prin tot ce fac. Sînt 
care-și încrustează zi 
ceas de ceas numele 
pirile de soare ale 
Tn miile de tone de
„curge" fără întrerupere 
cuptoarele strunite de el, în 
miile de tone de otel date pri
nos patriei, peste prevederile 
planului de producție. Lor li 
se supune ascultător, focul, o- 
telul ia dimensiunile compozi 
liei prescrise...

...Oameni și foc. Foc și oa
meni. înfrățiți I

lor. 
oamenii 

de 7.1 și 
în scli- 
olelului. 
otel ce

din

Despre sarcinile de răspundere ce 
revin consiliilor populare, unităților 
tutelate, în anul 1969, au vorbit în 
sesiune tovarășii Pîinișoară Thus, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid și Ramba Mircea, vicepreșe
dinte al Consiliului popular județean. 
Vorbitorii au 'subliniat necesitatea 
strădaniilor ce se cer depuse pentru 
crearea' în cadrul fiecărui colectiv 
a unui climat de muncă optim, efer
vescent, plin de inițiativă pentru va
lorificarea tuturor rezervelor interne, 
pentru utilizarea cu chibzuință a 
fondurilor bănești, precum și stimu
larea inițiativei cetățenilor în vede
rea îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
noului an 1969.

In încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvînlul tovarășul LAZĂR DAVID, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid, președintele Consiliului 
popular municipal.

Pe baza rezultatelor de pînă a- 
cum, a experienței acumulate, a 
arătat vorbitorul, există toate con
dițiile pentru realizarea sarcinilor e- 
conomice, a prevederilor bugetare, 
cît și a angajamentelor asumate de 
consiliile populare pe anul 1969. In 
acest sens, tovarășul Lazăr David a 
dat numeroase indicații comitetelor 
executive, unităților tutelate do con
siliile populare, exprimîndu-și con
vingerea că deputății, lucrătorii din 
administrația locală de stat, toii ce
tățenii își vor mobiliza toate forțele 
șl inițiativa pentru a obține în acest 
an noi succese în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală

Local nou pentru

Policlâni ca
din Lupe ni

De cîteva zile, serviciul de 
proiectări al întreprinderii de 
gospodărie locativă Petroșani a 
predat Spitalului unificat din 
Lupeni — în calitate de benefi
ciar — documentația privind 
amenajarea Policlinicii orașului 
Lupeni. (In prezent, cabinetele 
policlinicii funcționează în clă
direa spitalului unificat). Po
liclinica urmează să fie muta
tă în imobilul pe care l-a o- 
cupat, pînă în primăvara anu
lui trecut, Consiliul popular al 
orașului Lupeni.

La parterul clădirii vor fi ir. 
stalale cabinele de chirurgie, 
radiologie, Interne și fișierul 
Iar Ia etaj se vor afla cabine
tele de neurologie, O.R.L., of
talmologie, ginecologie șl ex
pertiza capacității de 
laboratoare. In cadrul 
jărilor șl reparațiilor 
care urmează să se
se va monta și instalația pen
tru încălzire centrală.
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17,30 Telex TV.
17,35 Consultații la matema

tică (cl. Xll-a). Tema: 
Probleme de calcul inte
gral.

ALTE PROPUNERI DE CANDIDAȚI
(Urmare din pag. 1)

la 2 martie. La PETROȘANI 
fost desemnați drept candidați

muncă, 
amena- 
capitale 
execute

lec-Limba engleză
tia 43.
Pentru copii: „Micii
meșteri mari".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Orizont economic — 
1969.
Tele-universitatea. 
toria civilizațiilor.
lizatia Khmer.
Seară de teatru : 
rila", de Valeriu 
nia. In pauze,

„Mio- 
Ana- 

filmele 
documentare: Nota zece 
la sport. Pe urmele unui 
film dispărut. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

au 
---- -----------,. _._r. ----------  to
varășii Bartha bionisie și Munleanu 
Nicodim, în circumscripțiile electo
rale județene nr. 72 și 73, Dirlea 
Gheorghe, Delioreanu Nicolae, Pa
triciu Gheorghe, Stoica Emil, Bîrsan 
Iosif și Ilia Anton, în circumscrip
țiile electorale municipale nr. 52, 53, 
54, 55, 56 și 57. In adunarea des
fășurată la căminul cultural din 
Dîlja a fost propusă candidatura to
varășului Kalath Adalbert, pentru 
circumscripția electorală municipală 
nr. 24. Alegătorii prezenti duminică 
la căminul cultural din Jieț, orașul 
PETRILA, au desemnat drept candi
dați pe tovarășii Grunță Dumitru și 
Zeța Elena, în circumscripțiile elec
torale municipale nr. 31 și 82, Stoica 
Gheorghe, Grunță Dumitru, Vasile 
loan și Pilea loan, în • ircumscrip- 
țiile orășenești nr. 47, 48, 49 și 50.

Cu prilejul adunărilor desfășurate 
la VULCAN au fost desemnați drept 
candidați tovarășa Morar Dorina, 
pentru circumscripția electorală ju
dețeană nr. 99, tovarășii Licher Vic
tor, și Cocota loan, pentru circum
scripțiile electorale municipale nr. 
143 și 144, Bîcoi Ioan, Gavriloiu Lau
ra, Șaucă Nicolae și Cocota loan — 
în circumscripțiile electorale orășe
nești nr. 70, 71, 72 și 73. In adunări
le care au avut loc in orașul LU
PENI au fost desemnați drept can
didați pentru circumscripțiile electo
rale municipale nr. 157 și 165, tova
rășii Beke Wiliam și Cita Margareta, 
iar pentru circumscripțiile electora
le orășenești nr. 23, 24, 39 și 40 to
varășele Stoicoiu Maria, Rad Cata
lina, Musca Magdalena și Medrea 
Olimpia.

Adunarea alegătorilor întruniți la 
clubul muncitoresc din URICANI a

desemnat drept candidat pentru cir
cumscripția electorală municipală nr. 
194 pe tovarășa Coslea Elena, iar 
în circumscripțiile orășenești nr. 23 
și 25 pe tovarășele Diaconescu Vic
toria și Valz Margarefâ.

★

In cursul zilei de Ieri au continual 
propunerile de 'candidați. In adună
rile care au avut loc în orașul PE- 
TRILA au fost desemnați drept can
didați tovarășii Belean Aurel, pentru 
circumscripția electorală județeană 
nr. 81, Țurnă Dumitru, Orban Iosif, 
Cerchezan Maria și Scoroșan Cons
tantin pentru circumscripțiile electo
rale municipale nr. 72, 78. 79 și 80, 
Ungur Pompiliu, Cerchezan Maria. 
Mercioiu Maria, Bretoiu Victoria. Jo- 
ra Petru, Belu Ioan, Budescu Emilia 
și Farcaș Dionisie. in circumscrip
țiile electorale orășenești nr. 43, 44. 
29, 30. 45, 46. 41 și 42. La VULCAN, 
cu ocazia adunării desfășurate au 
fost desemnați drept candidați tova
rășii Săcăluș gheorghe, pentru cir
cumscripția electorală județeană nr. 
98, Abraham Otto și Rusu Gheor- 
ghe, pentru circumscripțiile electora
le municipale nr. 139 și 127, tovară
șii Stoica I. Petro, Stîlpeanu Gheor- 
glie. Drob Floarea și Luca Emil, pen
tru circumscripțiile electorale orășe
nești nr. 38. 39. 62 și 63. Adunările 
desfășurate în orașul LUPENI au de
semnat drept candidați pe tovarășa 
Mătăsărean Florica, in circumscrip
ția electorală județeană nr. 102. pe 
tovarășii Barna Constantin și Rad 
Radu, pentru circumscripțiile electo
rale municipale nr. 152 și 180. Laszlo 
Iosif, Abraham Vfisile. Daradics Fri- 
derich, Florea Nicolae, în circums
cripțiile electorale nr. 13, 14, 69 șl 
70.

(Urmare din pag. 1)

M5CA PUBLICITATE
călduroase bunilor prieteni, stimaților 
tuturor cunoscuților ale căror condo-

Aducem mulțumiri 
tovarăși de muncă și 
leanțe și a căror participare la funeralii, au constituit o rea
lă mtngîiere pentru pierderea neprețuitei noastre soție și 
mamă. IOAN Șl BUJOR BOGDAN

T.A.P.L. PETROȘANI
Anunfa publicul consumator, că 
în orașul Petroșani, ia grădina 
Constructorul, s-a amenajat un 
BUFET care funcționează 
timpul iernii, fiind deschis 

între orele 6 —22.

și pe 
zilnic

Unitatea este permanent aprovizionată cu 
timent bogat de preparate din producție proprie și 

băuturi naturale.

un sor-

[>
8

tru cercetare, de recentele documen
te de partid și de stat. Ne propunem 
să abordăm teme la nivelul cercetă
rilor efectuate, în domeniul securi
tății și igienei muncii, pe plan mon
dial. Comparativ cu anii precedonli, 
tematica de cercetare a fost axată 
îndeosebi pe rezolvarea problemelor 
organic legate de cerințele produc
ției. Așa este cazul, spre exempli
ficare, cu studiile privind stabilirea 
unei metode de evacuare a metanului 
din lucrările cu emanații mari de me
tan de la E.M. Anina, căile de reducere 
a rezistenței aerodinamice in puțu
rile de extracție, protecția cu sigu
ranță intrinsecă a 
electric antigrizutos șl antiexploziv, 
elaborarea de-tabele standard pentru 
valorile spirograiice ale volumelor 
ventilatorii normale la mfțjeri. <;in
tern totodată hotărîți să adînclB) co
laborarea cu unitățile miniere prin 
intensificarea asimilării unor noi uti
laje, să urmărim mai îndeaproape 
aplicarea în practică a soluțiilor re
zultate din studii.

Se va amplifica, de asemenea, co
laborarea cu Unitatea de proiectări 
și cercetări miniere pentru l-nilă a 
C.C.V.J. Împreună urmează să rezol
văm teme ca : determinarea conținu
tului șl vitezei de cedare a gazului

echipamentului

din cărbune și stabilirea indicilor 
, caracteristici erupțiilor de metan și 

rocă; prevenirea focurilor in stra
turile groase de cărbune ; studiu cri
tic asupra aparaturii antigrizuloase 
fabricate în țară și propuneri de îm
bunătățire a lor; asimilarea de noi 
utilaje pentru minele grizuloase 
(locomotive diesel și cu acumula
tori, ventilatoare pneumatice și o!ec- 
tropneumalice). In colaborare cu Ins
titutul de mine vom lucra la rezol
varea temei „Cercetarea proceselor 
chimice care pot conduce la tem
peraturi ridicate în minele de nrino- 

: reuri".
Important consider faptul că dis

punem de un potential de activitate 
i corespunzător, atit ca bază materială 
, cît și ca încadrare cu personal de 
i specialitate, și că suflul mobilizator 

al întrecerii. în care sînt angajate 
institutele de cercetare din tara noas- 

. tră — ca răspuns la chemarea adre- 
i sată de institutele de cercetări șl 

proiectări din s. torul 7 al munici
piului București — a cuprins și co
lectiv”! nostru. La unitatea noastră 
sînt create prwnise care vor asia ura 
dezvoltarea unei cercetări eficiente, 

1 operative și la un nivel tehnico-econo- 
1 mic ridicat, în pas cu cerințele in

dustriei noastre miniere în plină dez- 
I vollare.
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Din programul de pregătire
al echipei Jiul Petroșani

6 ianuarie. După un reconfortant 
con> edili, după terminarea turului 
campionatului diviziei A, fotbaliștii 
d a Jiul Petroșani, in frunte cu 
antrenorii Tilus Ozon și Emil Ciur- 
diitescu, au răspuns prezent la ape
lul primului antrenament din u-est 
an. O scurtă ședință do prezentare 
a programului și obiect* ve lor noului 
sezon compelitional și prim i .încăl
zire* a început în sala de sport a 
l.M.P. Patru zile la rind, fotbaliștii 
au jucat... volei, baschet, handbal. 
Exuberantă și energie, voință și 
dîrzenie, bucuria specifică celor 
care Îndrăgesc și se dăruiesc spor
tului iată primele impresii 
antrenamentelor.

10 ianuarie. O nouă etapă d 
gătite la Predeal. Aerul curat 
cunoscutei stațiuni montane, împre
jurimile sale oleră condiții optime 
de pregătire jucătorilor. Pînă în 23 
ianuarie, gazda primitoare a băieți
lor noștri este vila Florentin. Aler
gările în urcuș și în coborire, prin 
zăpada abundentă, tulind „f 
dîndu-i calitatea necesară p' 
maniei. Antrenorul Titus Ozon 
bine acest secret. Și băieții 
să-l înțeleagă. De-1 vor înțelege bine, 
îndeajuns, vor vedea spectatorii în 
meciurile pe care Jiul le va suspne 
în a doua parte a campionatului.

Pe lîngă jucătorii din tur : Stau, 
Zamfir, Talpai, Georgevici, Stoketț 
Mihai, Tonca, Georgescu, Popes-rt, 
Sandu. Grizea, Nădășan, Peronescu, 
Libardi, Achim, Naidin, lotul Jiului 
va fi completat cu Baicu (C.F.R. Paș
cani’, Anghel (Electronica 
rosti), Foca fA.S.A. Bîrlad), 
mani (Politehnica Timisoara).

veste bună : Ionescu
care s-a accidental grav in 
cu Crișul, a părăsit spitalul, fiind in 
curs de refacere, cu dorința de a

reveni alături de coechipierii lui.
Pină la 15 februarie, programul 

de pregătire al echipei noastre cu
prinde jocuri amicale cu echipe de 
categorii inferioare. Vom juca la 
Oțelul Roșu, la Hunedoara, la Cu- 
gir și Timișoara.

Intre 15—24 februarie, vom efec
tua un turneu în Iugoslavia, ca răs
puns la vizit^ făcută anul trecut de 
Spartac Subolița. Jocurile au urmă-

torul program : în 16 la Subolița, în 
19 cu o echipă din Bosnia, in 
cu o formație din Serbia.

Apoi Jiul va reveni la Petroșani 
unde se va pregăti cu mai multă in
tensitate in vederea reluării cam
pionatului. Dar înaintea primului 
meci din retur, cel cu Vagonul A- 
cad la Petroșani, va susține la 2 
martie un meci în cadrul „Cupei 
României" cu o echipă ce va fi de- 

• semnală prin tragere la sorți.
Pină atunci însă antrenamente, 

antrenamente. Muncă și transpira-

23

Prof. Mircea PASCU, 
secretarul A.S. Jiul Petroșani

N O T A

Bucu- 
Cotor-

Fotbalistul Vasile Ionescu, 
dintre cei mai temuți atacanți ai 
Jiului în turul campionatului (pînă 
la accidentarea din meciul cu Cri- 
Șul).

a.c., 
s-a

și 19 ianuarie 
din Petrila 

finală, pe minister,

Minerul
echipei

j COMIfliPOIMNEIIlIEA 
LENINISPIULIII

Lotul echipei Minerul Lupeni a 
reluat pregătirile în vederea retu
rului campionatului diviziei C. La 
minuțioasa și riguroasa vizită medi
cală toti jucătorii au fost găsiți să
nătoși.

Antrenamentele au început în 6 
Ianuarie. Ele se desfășoară în aer 
liber, avînd drept scop reintegrarea 
treptată în plenitudinea condiției fi
zice necesare practicării acestui' 
sport are solicită un mare volum 
de energie. Exercițiile de gimnas
tică alternează cu alergările. Pen
tru acestea din urmă condițiile sînt 
destul de... tari. Alergările se fac 
pe zăpada, groasă încă, de pe dea
lurile din apropierea stadionului, 
întregul lot, format din : Hlopețchi, 
Dae, Ambruș, Pall. Rus, Popescu. 
Stănciol, Poenar, Sima, Col r oază, 
Precup, Macavei, Polgar, Uilecan 
și Lenu se pregătește cu multă se
riozitate sub îndrumarea antrenoru
lui Cărare. Desigur va surprinde 
absenta antrenorului principal Crici- 
foiu sub a cărui îndrumare, după 
cum se știe, echipa a încheiat tu
rul campionatului pe locul II in cla
sament, la numai un punct diferență 
de lider — Minerul Anina. Despre 
aspirațiile echipei am aflat cîte ceva 
dar să nu anticipăm. Să așteptăm 
ultimul fluier al arbitrului prin care 
să anunțe sfirșitul actualului cam
pionat spre a vedea dacă năzuin
țele vor deveni sau nu realitate. Și

acum cîteva vești de altă natură. 
Garderoba echipei a fost îmbogățită 
cu 20 perechi ghete, 20 treninguri 
și alt echipament sportiv în valoare 
de circa 14 000 lei. Vestiarele sînt 
$i ele în general corespunzătoare. 
Există și perspectiva ca echipa să 
beneficieze de sarcinile unui nou 
antrenor principal în persoana lui 
Victor Stănculescu de la Rapid Bu
curești. Sînt însă unele deficiențe ce 
stopează buna pregătire a echipei. 
Unele din aceste deficiențe, dacă 
nu se remediază, vor influența chiar 
și. nivelul tehnic, spectacular și ran
damentul 
campionat. E vorba 
terenului.
smocuri de iarbă, răslețe, 
aproape 
nice, pasele și controlul 
în general. Amenajarea 
este deci imperios necesară. Se mai 
resimte lipsa de mingi, iar conduc
tele de la baia vestiarelor 
ghețat. Să sperăm că pînă la apa
riția ghioceilor vor fi dezghețate și 
conductele și vor... apare și mingi 
de fotbal. Un inconvenient îl con
stituie și numărul redus de jucători 
din lot. înlăturarea neajunsurilor, 
seriozitatea în pregătire a tuturor 
jucătorilor vor conduce cu siguran
ță la o mai bună comportare a e- 
chipei în retur spre satisfacția iubi
torilor fotbalului din orașul Lupeni.

echipei în meciurile de 
“ ’ despre starea
Complet denivelat, cu 

el face 
imposibile execuțiile teh- 

balonului 
terenului

au în-

Pe zăpadă, 
fără 

treninguri!
Vremea, in prezent, este 

cam capricioasă. Și ne ia cind 
cu ger, cind cu... desprimăvă- 
rare. Dar, trebuie să recu
noaștem, că oricare ar ii tim
pul alară, amatorii sporturilor 
de vara pentru a atinge o 
formă acceptabilă la Începu
tul competițiilor, doresc să se 
antreneze. Și o iac, in funejie 
de... conștiinciozitate, in aer 
liber sau in săli. Pentru a se 
antrena in săli, e adevărat, 
sportivii n-au nevoie de cine 
știe ce echipament. Se pot io- 
losi tricourile și chiloții din 
campionatul trecut, chiar dacă 
nu mai sini alit de 
In fond, nu-i vede 
Dar, cind timpul le 
iubitorii sportului doresc 
se bucure din plin de aerul 
tare, să se călească, anlre- 
nindu-se alară. pe terenul 
sportiv, pe zăpadă. Și atunci 
au nevoie de treninguri, nu 
se pol antrena In echipament 
de stradă.

Juniorilor fotbaliști de la 
„Paringul" Lonea li s-au pro
mis noi treninguri pentru an
trenamentul din această pe
rioadă. S-au afectat și bani in 
această direcție. Necazul cons
tă insă in faptul că, deși are 
bani pentru cumpărarea tre
ningurilor, Iov. Feher losif, 
director adjunct al Școlii ge
nerale nr. 2 Petrila — Lonea 
și antrenor al juniorilor .Pa- 
ringului11 nu găsește modali
tatea procurării acestui echi
pament absolut necesar. De 
ce ? Pentru că oriunde au în
cercat, pină în prezent, la ma
gazinele din Petrila, Lonea, 
Cimpa, Jieț, Petroșani, „dele
gații" trimiși după cumpără
turi s-au înapoiat fără trenin
guri. Nu există ? Fa da, insă 
gestionarii acestor 
refuza să vindă 
treninguri unui 
lanț, Iratindu-I 
Iul răspuns: 
jungă pentru toți!" Ca 
briluri 1

Poate C.M.E.P.S. le 
tinde o mină de ajutor I Sau 
poale magazinele vor cuteza 
totuși să vindă unor tineri 
sportivi* in bloc, alit de nece
sarele treninguri 1

la 2ilole de 18 
în sola de sport 
desfășurat clapa 
a campionatului republican de lupte 
greco-romane și libere. Și-au dispu
tat inlîietalea reprezentanți ai șco
lilor piofesionalo din ' orașele : Baia 
Mare, Miercurea Ciur, Laponi și 
Petroșani.

In urma
s-au înregistrat 
late : 
kg: 1. Caldărar Marcel, Petroșani;
2. Beștelea Octavian, Lupeni. Caleg. 
52 kg: I. Nadoș Aurel, Baia Mare;
2. Anghelescu Haralambie, Lupeni;
3. Tudoriță Vlad, Miercurea Ciuc. 
Caleg. 56 kg: 1. Grigore Gheorghe, 
Petroșani; 2. Pop Vasile, Baia Mare;
3. Vîlcică Ion, Lupeni. ~
kg; 1. Iftimie Stelian,
2. Oana Gheorghe, Lupeni; 3. Todea 
Gheorghe, Baia Mare. Caleg. 65 kg :
1. Bîrsan Nicolae, Baia Mare; 2. 
Ciucian Traian, Petroșani; 3. Zol- 
lan Andraș, Miercurea Ciuc. Caleg. 
70 kg,: 1. Sabău Petru; 
Mircea, ambii din Baia 
Șinka Zollan, Miercurea Ciuc. 
leg. 75 kg: 1. Roman Ion, 
Mare; 2. Osensky Grigore, Miercu
rea Ciuc; 3. Simion Ștefan, Bai* 
Mare. Caleg. 81 kg: 1. Kadar Iosif,-
2. Popescu Nicolae, ambii din Pe
troșani ; 3. Porumb loan, Baia Maro.

întrecerilor disputate, 
următoarele rezul- 

GRECO-ROMANE : Categ. . 18

Cat eg. 60 
Petroșani;

2. Rain
Marc; 3.

Ca-
Baia

Caleg. -j- 97 kg: I. Csonlos Tihe- 
riu. 2. Turcu Nicolae, ambii din Lu
peni.

LIBERE: Caleg. 48 kg: I. Căldă- 
rar Marcel. 2. Doboș Olimpiu, 
din Lupeni ; 3. Beștelea Octavian. 
Categ. 56 kg: 1. Grigore Gheorghe; 
2. Grigore Vasile, Petroșani; 3. Vîl
cică Ion. Caleg. 60 kg: 1. Matyas 
Florian, Baia Mare; 2. Iftimie Șle- 
lian ; 3. Stoian loan, Petroșani. Ca
teg. 65 kg: 1. Nicoară loan, Lupeni; 
2. Kelemen Dumitru• 2. Kelemen
Dumitru, ambii din Baia Mare; 3. 
Mitirofan Victor, Lupeni. Categ. 70 
kg: 1. Haring loan, Petroșani; 2. 
Rad Gheorghe, Baia Mare; Caleg. 
75 kg : 1. Simion Ștefan ; 2. lordă- 
chiță Vasile, Petroșani. Caleg. -|- 87 
kg: 1. Turcu Nicolae,- 2. Csonlos 
Tiberiu.

Pe echipe, locul I a revenit Școlii 
profesionale din Petroșani, pe locul 
ti s-a clasat .Școala profesională din 
Baia Mare, iar locul III a fost ocu
pat de Școala profesională Lupeni.

Cei mai buni sportivi ai întîlnirii, 
'■are au oferit adevărate spectacole 
•iporlive, de curaj, talent și pregă
tire, au fost cotați Grigore Gheor
ghe și iftimie Stelian din Petroșani, 
Anghelescu Haralambie din Lupenî, 
Pop Vasile Raia Maro.

•a răzbate din cuvîntărl, cons
pecte, note ori din scrisori.

Clasicii au subliniat in repetate 
rinduri ră valoarea concepției lor 
rezidă in faptul că nu c o dogmă 
ci o călăuză in ncțiune; ca atare, 
studiul operei lor nu urmărește înar
marea cu rjlova citate „de bază" și 
cu o erudiție de genul (aptului că 
autorul lucrării „Materialism si em- 
piriocrilicism* a fost și ce] care a 
întocmit machetele unor labele ne
cesare unei bune evidente in tinărul 
stal sovietic. înțelegerea sufletului 
viu al marxism-leninismului presu
pune atingerea acelui nivel de ma
turitate ideologică care „nu se mă- 
uoară subliniază tovarășul Nicolae 
Ceausescu - după numărul citate
lor memorate, după capacitatea de 
a reproduce definiții învălale pe de 
rost, ri după justețea răspunsului 
rial fenomenelor noi apărute în pro
cesul dezvoltării sociale*.

Fidelă spiritului creator inerent 
socialismului științific, politica Parti
dului Comunist Român realizează 
sinteza dintre principiile fundamen
tale ale marxism-leninismului șl 
cerințele noi ale epocii, dintre ge
neral ca expresie a legității obiec
tive din societate și particularul 
concretizat în multitudinea și di
versitatea fenomenelor. Planul leni
nist al construirii socialismului oferă 
un cadru teoretic general pe care 
partidul nostru l-a dezvoltat creator, 
strategia și tactica sa asigurînd 
prin concordanța cerințelor epocii și 
realităților social-economice româ
nești victoria definitivă a orinduirii 
socialiste în patria noastră.

Succesul politicii de industriali
zare — pentru a ne referi doar la 
un aspect — pretutindeni evident, 
reprezintă cea mai bună confirmare. 
Exemplul cel mai la indemînă il o- 
feră impetuoasa dezvoltare a indus
triei cărbunelui, ramură do bază de 
al cărei dinamism depinde in bună 
măsură economia națională. La pri
mul Congres al minerilor din Rusia, 
Lenin spunea că pentru salvarea 
terii 
dăm 
dăm 
ritul 
exprima totodată 
tehnica omenească 
coastă muncă să înceteze de a mai 
fi „cea mai grea, cea mai murdară 
cea mai ucigătoare".

Contemporanei lalea leninismului, 
triumful său consta in materializarea 
ideilor sale de bază în existența și 
desăvirșirea societății socialiste; 
din această cauză pagini scrise a- 
cum aproape 50 de ani ne par a fi 
așternute pe hîrlie abia ieri sau as
tăzi.

Și daca e adevărat că gindind o- 
magiem cel mai bine memoria unui 
mare gîndilor, pentru Lenin oma
giul trebuie completat cu efortul 
realizării, astfel incit progresul ne
încetat al orinduirii socialiste sl 
constituie monumentul pe care omeni
rea îl ridică acestui gigant al gin- 
dirii și acțiunii revoluționare. Fiind
că fără îndoială că dacă acum 45 
de ani cind a murit Lenin, Engels 
n-ar fi fost el însuși de mult dis
părut, ar fi putut repeta fără teama 
de a greși cuvintele pe care le-a 
rostit la mormintul lui Marx: „Nu
mele și opera lui vor trăi, slrăbă- 
tind secolele!"

Sovietice „esle necesar 
industriei plinea el, adică 
cărbune" și făcind apel la 
de sacrificiu al minerilor 
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CULTURALE
Prof. Ioan VLAD

Concurs al cenaclurilor

și cercurilor literare

Un nou sport îndrăgit la Lupeni — hocheiul pe gheață.

Istoricul materialelor sportive

SCHIURILE
Inlrucît schiurile reprezintă un 

mijloc rapid de deplasare jac zăpa
dă, primele dovezi .despre existența 
lor trebuie căutate la popoarele care 
trăiesc în pat tea do nord a globului 
pămînlesc, acolo unde zăpada aco
peră din abundență solul aproape 
lot timpul anului. Oamenii nordici 
trebuiau să se deplaseze pe zăpadă 
mai ales pentru 
care o constituia 
tul.

Primele dovezi 
schiurilor ni le oferă desenele de pe 
pereții peșterilor, care datează din 
era neolitică (sfirșitul ' celui de al 
doilea mileniu înaintea erei noastre’. 
Din cele mai vechi timpuri au exis
tat două feluri de schiuri : unele 
care se puteau folosi numai la pășire 
și altele cu ajutorul cărora se putea 
aluneca — adevăratele precursoare 
ale schiurilor de azi.

procurarea hranei, 
în principal vîna-

despre existența

Rugbi $tiin(a Petroșani dorește reabilitarea
Rugbișlii de la Știința se pregă

tesc asiduu atil pentru examene cit 
și pentru reluarea camplonatalui. In 
ziua de 15 ianuarie a.c. a avut Ioc 
primul antrenament. Au fost prezenți 
toți cei 23 de componenți al lotu
lui. Ședința de antrenament a fost 
condusă de ing. Dljmărescu Ion, noul 
coordonator tehnic al secției de rug- 
bi Știința, ajutat de experimentalul 
internațional Vasile Rusu. In munca 
sa, inginerul Dljmărescu va mal fl 
ajutai și de ing. Constantin Dumitru, 
precum și de jucătorul Iliescu lla 
echipa a doua).

Foarte amabil, antrenorul Dijmă- 
rescu ne-a oferit clteva noutăți pri
vind pregătirea elevilor săi.

— După cite se vede se muncește 
foarte serios...

— Mai serios ca oricînd — răs
punde ing. Dijmăresca. Toată lumea 
dorește reabilitarea în fața numero
șilor noșlri susținători. Jn tur echipa 
a fost departe de adevărata valoare. 
In retur vom arăta ce știm, ce pu

tem. In munca educativă, un pre
țios ajutor primim din partea lecto
rului Aurel Suciu, nonl președinte al 
secției de rngbl.

— Dumneavoastră ați preluat des
tul de recent conducerea tehnică a 
echipei. Ce metode Intenționați să 
folosiți în pregătirea rugbiștilor ? 
Ce notă doriți să Imprimați jocului 
echipei pe care o conduceți ?

— Elementul numărul unu pe care 
mizez este disciplina. Doresc să fiu 
ascultat șl cred că voi fi. Nu tre
buie să fiu privit ca un „sergent 
de fler", ci ca un prieten sincer al 
băieților. Referitor la stilul de joc 
al echipei, mă orientez spre rug- 
biul modern practicat de marile e- 
chipe de pe glob. Cu alte cuvinte 
dorim să realizăm un joc pur ofen
siv, dinamic, cu circulația rapidă a 
balonului, cu evitarea momentelor 
statice. Pentru aceasta este nevoie 
de o excelentă pregătire fizică și 
tehnico-taclică.

— Care sînt principalele etape

ale perioadei de pregătire ?
— Noi nu am întrerupt pregătiri

le după terminarea turului. In pre
zent se efectuează două antrenamen
te, săplămiaaf, cu o durata medie 
de două ore. Numărul redus al an
trenamentelor se explică prin faptul 
ca jucătorii echipei noastre sînt în 
plină sesiune de examene. Antrena
mentele se desfășoară în sală șl ur
măresc dezvoltarea forței fizice și 
perfecționarea tehnicii în mînuirea 
balonului. In vacanța de iarnă, lo
tul se va deplasa la Herculane unde 
vom începe si seria jocurilor de ve
rificare.

Avem perfectalc următoarele jo
curi de verificare înainte de reluarea 
campionatului : trei jocuri cu Uni
versitatea Timișoara, la Herculane, 
două jocuri la București, <n Grivița 
Roșie și cu Constructorul, un joc la 
Petroșani. <u Minerul Lupeni. E po
sibil să participăm și la „Cupa de 
iarnă" organizată de F.R.R. la Bucu
rești. Returul ne va găsi deci cu a-

proape 10 jocuri în „picioare" ceea 
ce este ioarte bine pentru omogeni
zarea echipei.

— Pe ce Iot contați în retur?
— Notați: Dinu, Teodorescu, Dij- 

mărescu (pilieri), Bojenescu (talo- 
neurj, Rusu, Tudor, Hristovici, Mo- 
roe (linia a Il-a), Moromete, Pop, 
Ailenei, Roșea, Florescu (linia a 
111-a), Hutnenluc, Roibașu (mijlocași 
Ia grămadă), Bărgăunaș, f 
(mijlocași la deschidere), 
Iliescu, Truță (centri), 
goș (aripi). Crăciunescp (fundaș).

— Un lot foarte valoros deci, în 
care remarcăm pe internaționalii A 
și B: Dinu. Rusu, Pop, Bărqâunaș, 
Teodorescu. Marinescu ’Săbă.i.

— Dorința noastră esle să iurnl- 
zăm si pe viitor un număr cil mai 
mare de jucători loturilor reprezen- 
lallve.

Marinesen
Drăcea, 

Saban, Dra-

Nicolae LOBONȚ
student

Originea schiurilor a fost stabilită 
recent cu destulă precizie. In regiu
nea Mării Albe s-au găsit desene 
din neolitic pe slînci, înfățișînd 
schiori avînd în mîini bețe cu ron
dele. Din regiunile siberiene, schiu
rile s-au răspîndit în nordul Japo
niei, prin strîmtoarea Boring, în nor
dul Americii și mai apoi nordul Eu
ropei în țările scandinave. In Scan
dinavia s-au găsit schiuri. De multe 
ori, pe talpa acestor 
întinse piei de animale 
sau fîșii de piele. Cu 
spre Răsărit, schiurile 
late si mai scurte.

Mărturii ale existenței schiurilor 
din cele mai vechi timpuri le cons
tituie și legendele vechilor popoare 
nordice.

Ca sport, schiul începe să se dez
volte abia după anul 1 700. Primul 
mare concurs se organizează pentru 
militarii norvegieni în 1767 la Cris
tiania (orașul Oslo de astăzi), 
anul 
schi 
1883 
rație 
dezvoltarea și propagarea schiului".

In 
suri • 
șele 
Aici 
schi : 
studios' 
schi din Brașov", 
club organizează la 12 februarie 
1909 primul concurs oficial de schi 
din (ara noastră.

La 28 februarie 1911 se înființea
ză la Sibiu „Clubul de schi din Si
biu". Ulterior, toate aceste cluburi 
sini conduse de „Comisiunea sportu
rilor de iarnă" ce funcționa în ca
drul F.S.S.R. (Federația societăților 
de sport din România).

Treptat in concursurile de schi s-au 
impus mai multe probo. cum ar fi : 
slalom, fond, săriLuri etc., pentru 
fiecare schiurile avînd o construc
ție specială.

Din păcate, acest frumos sport 
este îndrăgit de prea putini locuitori 
ai Văii Jiului, care au „terenul a- 
casă", cum se spune.

In ciclul manifestărilor culturale, 
organizate pe plan național în 
cinstea aniversării a 25 de ani de 
la eliberarea patriei se înscrie și 
concursul cenaclurilor și cercuri
lor literare. Concursul are drept 
scop : descoperirea și promovarea 
de noi talente literare din rîndul 
oamenilor muncii și din mijlocul 
tineretului studios ; consolidarea 
activității cenaclurilor și cercurilor 
literare existente și stimularea în
ființării de noi cenacluri și cercuri 
în cadrul unor cluburi, case de 
cultură, cămine culturale ; realiza
rea unor lucrări literare de valoa
re, inspirate de realitatea contem
porană a României socialiste sau 
din trecutul de luptă al poporului 
nostru, abordarea unor genuri li
terare utile îmbogățirii repertoriu
lui formațiilor cultural-artistice de 
amatori.

La concurs pot participa (cu lu
crări aparținînd genurilor : poezie 
lirică, poem dramatic, piesă in
tr-un act, montaj literar pe ver
surile autorului, program complet

de brigadă artistică, scenariu lite
rar pentru filme de scurt metraj) 
toți membrii cenaclurilor și cercu
rilor literare, membri ai cineclubu- 
rilor, precum și alți creatori din 
domeniul literaturii (în afara mem
brilor Uniunii scriitorilor). Regula
mentul concursului cenaclurilor șl 
cercurilor literare precizează câ 
toate lucrările, inedite, vor putea 
fi expediate pînă-n 15 mai 1969, 
pe adresa : Casa centrală a crea
ției populare, București, str. Popa 
Soare nr. 39. Celor mai bune lu
crări le vor fi decernate premii 
importante în bani, iar culegerea 
specială editată cu ocazia închi
derii concursului va 'fringe toate 
lucrările premiate.

Invităm, pe această coie. mem
brii cenaclului literar „Meșterul 
Manole" din Petroșani, oi cercului 
literar „Lira" din Lupeni, ai tutu
ror cercurilor 
Văii Jiului să participe 
mare concurs, 
lor, valorificării potențelor artistice 
pe care le au.

literare din liceele 
la acest 

în scopul afirmării

Stupă Festivalul municipal <le muzică ușoară

schiuri erau 
cu păr scurt 
cît înaintăm 
devin mai

In 
1877 ia ființă primul club de 
„Cristiania Ski-Club", iar în 
ia ființă la Oslo prima Fede- 
de schi: „Federația pentru

țara noastră, primele 
de schi sînt găzduite 
Cluj și Brașov în anul 1893. 
iau ființă și primele cluburi de 

.Clubul sportiv al tinerelului 
la Cluj și „Societatea de 

Acest din urmă 
la 12

concur- 
de ora-

I. GHEORGHE

PAREREA
Hotărîrile juriului primului Fes

tival municipal de muzică ușoară au 
stîrnit, datorită — bineînțeles — 
popularității de care se bucură acest 
gen al muzicii, multe comentarii în 
rîndul celor care au asistat la spec
tacolul final al formațiilor ritmice și 
soliștilor de la cluburile Văii Jiului 
și Casa de cultură din Petroșani. Pă
rerile, ca oricînd în această privință, 

e 
In

conțin multă subiectivitate. Și 
firesc,- gusturile sînt împărțite, 
afara faptului că, solicitind opiniile 
unor spectatori, am aflat nu numai 
justificări, puneri de acord cu de
ciziile juriului, dar și dezamăgiri pri
vind faptul că „Lbrincz. n-a ocupat 
locul I la soliști", că „formația Color 
merita să se claseze prima", că „Bo- 
togel a ocupat un loc pe care l-ar 
fi meritat altcineva". Pe adresa re
dacției ne-a sosit și o scrisoare (doar 
una, deși am solicitat opinia masei 
de spectatori care i-a văzut .,1a lu
cru" pe „finaliști"), intitulată „Pă
rerea noastră" și semnată cu trei nu
me indescifrabile, din care, eonfor- 
mîndu-ne dreptului oricui de a-și 
spune părerea în presă, spicuim : 
„Departe de a avea vreo legătură 
cu membrii vreunei formații partici
pante la „finale", noi, un grup de 
spectatori ai acestui inimos concert 
public, ne întrebăm : Poate ii dat un 
verdict precis, poale ii făcut un 
clasament al unor formații atunci 
cind genul acestora diferă ? E vorba 
de Alias — formație de suflători - 
și „Color" — orchestră ritmică, (n.r.

NOASTRA
Regulamentul festivalului n-a preci
zat nimic în această direcție). Și 
o altă întrebare: de ce din juriul 
festivalului a făcut parte și un ins
tructor al unei formații ? (n.r. Și noi 
considerăm că prof. Bruno del Mondo 
nu trebuia să fie inclus în juriu). 
Privind seriozitatea acompaniamen
tului oferit de „Color" solistului 
vulcănean Udroiu Antonin, credem 
că e simplu de înțeles. N-aveau nici, 
un interes cei de la „Color* ca U- 
droiu să fie o... revelație 1 Noi aș
teptăm mai mult de la „Color", aș
teptăm să nu copieze exagerai com
portamentul scenic al ailor formații 
mari, văzute îu săli sau la televizor, 
ci să fie 'ei înșiși, tineri entuziaști, 
cu mult farmec.

Felicităm și noi linăra formație 
loneană pentru sobrietatea scenică, 
pentru grija față de public. Credem 
că Loșniță Viorel, și-a meritat locul 
I. fiind aplaudat mult de toți spec
tatorii".

Cu această ocazie, facem un nou 
ap.'l la spectatorii care au văzut, nu 
numai „finalele" Festivalului de mu
zică ușoară, ci și alto etap° ale a- 
ceslui concurs artistic. solicitîi:du-l 
să no scrie argumentat părerea lor. 
asigurindu-i de păstrarea strictă a 
opiniilor proprii la apariția lor în 
ziar. întrucît credem că schimbul 
acesta de vederi va contribui la 
creșterea calității spectacolelor mu
zicale oierii-- do artiștii noștri ama
tori publicului propriu.

v r.
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SOSIREA LA BERLIN 
A UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE 

ROMÂNE
BERLIN 20 — Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite: Luni 
dimineața a sosit la Berlin delega
ția guvernamentală română condusă 
de Gheottjhe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, re- 
prc -ntantul permanent a) Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R., 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 23-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, care se 
va desfășura in capitala R.D. Ger
mane între 21 și 23 ianuarie.

Oaspeții români au tost salutați 
la sosire de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., dr. 
Gerhard Weiss, de secretarul 
C.A.E.R., Nicolai Fadeev, precum și 
de alte persoane oficiale.

O declarație a guvernului 
sovietic privind dezarmarea

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a avut loc luni o conferin
ță de presă, în cadrul căreia L. N. 
Zamiatin, șeful Secției presă din 
M.A.E. al U.R.S.S., a prezentat o 
declarație a guvernului sovietic, în 
care se «eafirmă că U.R.S.S. este 
gata să înceapă un schimb de păreri 
cu guvernul S.U.A. cu privire la li
mitarea reciprocă și reducerea mij-

- - * . — — ....

ANGLIA: Demonstrație de 
protest a populației de culoa
re, pe Downing Street, la Lon
dra, împotriva discriminărilor 
rasiale.

MIERCURI 22 IANUARIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9 30 Muzică și actua
lități : Știri. Radiojurnal. Agenda pio- 
nieruluL Sport. Sumarul presei. La 
microfon, melodia preferată,- 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 Piese corale cla
sice; 10,10 Curs de limba germană;
10,30 Prelucrări de folclor,- 11,05 Ora 
specialistului; 11,25 Cintece de Geor
ge Grigoriu și Paul Urmuzescu; 11,45 
Sfatul mc-dicului: Infecțiiltr'dentare 
și reumatismul; 12,00 Muzică ușoară; 
12,20 Cronica muzicală; 12,30 Inlil- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară; 14,10 Inșir-te măr
gărite (emisiune penlru copii); 14,30 
Concertul zilei; 15,05 Potpuriuri de 
muzică ușoară; 15,15 Studioul de poe
zie; 15,35 Cintecul patriotic în crea
ția compozitorilor români înaintași; 
16,00 Radiojurnal. Sport; 16,10 Mu
zică de estradă; 16,30 Antena tine
retului; 16,55 Radio-publicilate; 17,00 
Muzică ușoară,- 17,15 Agendă electo
rală,- 17,30 Muzică ușoară; 17,45 Ra- 
diosimpozion: Perfecționarea întregii 
vieți politico-sociale — trăsătură a 
realităților noastre,- 18,05 Muzică popu
lară și ușoară,- 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,20 Sport,- 19,30 Nestema
te folclorice; 19.50 Canțonete,- 20,05 
In jurul globului; 20,25 Muzică u-

CINEMATOGRAFE
MIERCURI 22 IANUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Judoka, agent secret; Re
publica: Un idiot la Pari-., PETRILA : Secerișul roșu; LONEA 
— Minerul : Ocolul; VULCAN: Omul pe care-1 iubesc; PARO- 
ȘENI : „33",- LUPENI — Cultural: Hombre,- Muncitoresc: 
Vulturii zboară devreme,- URICANI : Tarzan, omul maimuță.

încheierea lucrărilor 
primei Comisii 
guvernamentale 
româno-franceze

PAR1S 20 — Corespondentul A- 
gerprcs Al. Gheorghiu, transmite: 
Luni s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
mixte româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și tehnică. In 
cursul ultimei ședințe s-a convenit 
asupra Protocolului primei sesiuni a 
Comisiei guvernamentale mixte șl 
asupra Comunicatului comun. Cele 
două delegații au hotărît ca a doua 

loacelor strategice de transportare a 
armei nucleare, inclusiv sistemele 
defensive.

Guvernul sovietic subliniază că 
realizarea unei înțelegeri în proble
mele concrete ale frînării cursei 
înarmărilor, inclusiv în problema 
limitării cursei înarmărilor nucleare, 
este un lucru efectiv realizabil, deși 
este dificil.

șoară; 20,45 Pagini celebre din ope
re,- 21,05 Știință, tehnică, fantezie;
21.30 Actualitatea muzicală; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Romanțe; 22,40 Moment poe
tic,- 22,45 Caruselul melodiilor; 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

7,00 Soliști și orchestre de muzică 
populară; 7,37 In sunet de fanfară; 
8,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,25 La trompetă Sașa Bîz- 
gu; 9,10 Curs de limba germană; 9,30 
Piese distractive; 10,30 Antena tine
retului; 10,55 Arii din opere; 11,40 
Pagini din operete,- 12,05 Avanpremie
ră cotidiană; 12,15 Coifcert de prînz; 
13,00 Un cintec popular și un nume 
drag; 13,15 Recital Mircea Buciu;
13.30 Unda veselă; 14,00 Melodii 
populare; 14,30 Moment științific; 
14,35 Tineri soliști de muzică ușoa
ră; 15,40 Radio-publicitate,- 16,00 Pre
lucrări corale; 16,15 Consultație juri
dică,- 16,25 Șlagăr după șlagăr; 17,00 
Radiojurnal. Sport,- 17,10 Muzică 
populară; 17,30 Arte frumoase,- 17,45 
Simfonia în Re major „Pastorala" de 
Jan Vaclav Stamitz; 18,05 Pagini an
tologice din creația scriitorilor noș
tri; 18.25 Melodii de Temistocle Popa 
și Edmond Deda,- 19,05 Luminile ram
pei; 19,30 Curs de limba germană; 
19,50 Noapte bună, copii; 19,55 Disco- 
grafie,- 20,30 Ora specialistului; 20,50 
Teatru radiofonic: „Vinovatul'' de 
Ion Băîeșu; 21,42 ConceTtul penlru 
orchestră de Ovidiu Varga; 22,00 
Muzică ușoară; 22,30 Cronica muzi
cală; 23,45 In ritm de tango.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro- 
zw gramul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 

9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
W 24,00; 1,00; 2,00; 4,00.
® PROGRAMUL II : 7,30; 10,00; 

12,00; 14.00; 18,00; 19,00; 23,00; 
/W 0,55. 

sesiune a Comisiei mixte să albă 
loc la București în cursul ultimului 
trimestru al anului 1969.

In aceeași zi, la Palatul Luvru a 
fost semnat Acordul cu privire la 
activitatea Comisiei guvernamentale 
mixte româno-franceze, constituită 
în baza Declarației comune din 1963 
semnate de președintele Consiliului 
de Stat al R. S. România, Nicolae 
Ceaușescu, și generalul Charles de 
Gaulle, președintele Republicii Fran
ceze. Cu acest prilej, Manea Mănes- 
cu și Francois Orloli au rostit scur
te alocuțiuni.

Inii-o declarație făcută corespon
dentului Agerpres, ministiul Francois 
Ortoli a spus: „îmi exprim satisfac
ția deosebită pentru încheierea aces
tui acord pe care l-am semnat îm
preună cu dl. Manea Mănescu. Ca 
membru al guvernului francez am 
convingerea că am creat condiții 
pentru dezvoltarea unei cooperări 
foarte rodnice în spiritul tradiției 
de prietenie întie cele două țări ale 
noastre".

întreruperea legăturilor telegrafice 
dintre Anglia și restul lumii

LONDRA 20 (Ageppres). — Luni 
a început greva lucrătorilor telegia- 
fiști din Marea Britanic. Aceasta 
este prima grevă oficială în istoria 
de 98 de ani a sindicatului telegra- 
fișlilor. Ea a fost organizată în spri
jinul revendicărilor privind îmbună
tățirea salariilor. Greva, la care 
participă 3 500 de operatori telegra- 
fiști, dintre care 2 000 din Londra, 
a provocat întreruperea totală a le
găturilor telegrafice dintre Marea 
Britanie și restul lumii. Secretarul

LANȚUL REVENDICĂRILOR CONTINUĂ
Anul care abia a începui in Ita

lia este marcat de puternice acțiuni 
revendicative. Zeci de mii de mun
citori au declarat greve de protest 
in cursul săptămînii trecute, împo
triva „zonelor de salarizare', prac
ticate în întreprinderile particulare. 
Potrivit acestui sistem discriminant, 
muncitorii din sud primesc salarii 
mai mici decît cei din nordul in\ 
dustrializat. Grevele, sprijinite de 
cele trei mari centrale sindicale ita
liene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.l.L — 
vor continua pînă la sfirșitul lunii 
Ianuarie. Greviștii revendică, pe 
lingă îmbunătățirea sistemului de sa
larizare, desființarea șomajului, care 
afectează aproximativ I milion de 
persoane, acordarea de drepturi sin
dicale oamenilor muncii din indus
trie și altele. Primele acțiuni greviste 
din acest an au fost declanșate de 
muncitorii aparținîn'J industriei chi
mice din Livorno, Gorizia, Monfal- 
cone, Siracusa și Cagliari. In zilele 
următoare, acțiunile revendicative se 
vor extinde, cuprinzînd masele de 
muncitori din Savona. Alessandria, 
Manlova, Modena și din allo orașe. 
S-a apreciat că, numai în acest sec-

Instalarea 
noului președinte 

al S. U. A.,
Richard M. Nixon

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Luni au avut loc la Washington fes
tivitățile consacrate instalării celui 
de-al 37-lea președinte al Statelor 
Unite ale Americii, Richard Milhous 
Nixon. In același timp, Spiro Agnew 
a fost instalat ca vicepreședinte al 
S.U.A. Evenimentul a marcat veni
rea la putere a unei administrații 
republicane după ce în ultimii opt 
ani Statele Unite au fost conduse 
de un guvern format do partidul 
democrat.

Președintele Richard Nixon a de
pus jurămîntul, după care a rostit 
tradiționala cuvîntare de instalare.

Noul președinte al S.U.A. a de
clarat că cea mai importanta sarcină 
a poporului american este de a ur
mări o politică de pace.

Subliniind că America „trebuie 
să-și analizeze cu sinceritate slăbi
ciunile și să le abordeze cu speran
ță", președintele a declarat că tara 
trece prirttr-o „criză a spiritului". 
„Noi constatăm — a spus el — că 
sîntem bpgați în bunuri, dar defi
cient! în' ce privește spiritul, ajun- 
gînd cu o precizie minunată la Lună, 
însă sfîșiati de dezbinări aioi pe Pă- 
mînt". Referindu-se la sarcinile de 
viitor, președintele S.U.A. și-a ex
primat speranța că „bogăția noastră 
va putea fi transferată de la războiul 
distrugător la necesitățile urgente 
ale poporului, pe plan intern".

-----•------

Întîlnire 
a reprezentanților 

vieții publice 
diu U.R.S.S. și S.U.A.

NEW YORK4 20 (Agerpres). — O 
întîlnire a reprezentanților vieții 
publice din S.U.A. și U.R.S.S., a- 
vînd drept scop studierea la nivel 
neoficial a celor mai importante 
probleme și divergențe existente 
între cele două țări, a avut loc în
tre 13 și 18 ianuarie în orașul Ray 
din statul New York, anunță agen
ția TASS.

In cadrul conferinței s-a discutat 
un larg cerb de probleme privind 
pacea, precum și relațiile sovieto-a- 
mericane. A' fost relevată necesita
tea lărgihî -legăturilor economice, 
științifice ' și. culturale dintre S.U.A. 
și U.R.S.S. ’ ,

Delegația , sgvielică la conferință 
a fost condusă de N. Blohin, preșe
dintele Institutului pentru relațiile 
sovieto-aineriedno.

general al sindicatului lucrătorilor 
poștali, Tom Jackson, a arătat că 
greva a fost precedată de tratative 
cu ministrul poștelor, John Stone
house, care: a refuzat să facă orice 
concesii pentru evitarea grevei.

Greva vă afecta foarte mult ex
porturile' britanice, prin faptul că 
numeroase comenzi din străinătate, 
transmise în mod obișnuit prin ca
blu, vor fi amînale sau contractate 
cu alte 'țări.

tor de activitate, numărul total al 
greviștilor va fi de aproximativ 
500 000. Grevele vor afecta în specia] 
marile grupuri industriale „Monte
dison", „Ferrania" și „Sainf Cobain".

Bătălia penlru desființarea defini
tivă a „zonelor de salarizare", pen
tru salariul unic pe plan național, 

Țări și evenimente

în care sini interesați nu mai puțin 
de 300 000 de oameni ai muncii, a 
înregistrat unele succese în cursul 
anului •precedent, cînd s a ajuns la 
un acord intre reprezentanții între
prinderilor dț stat și sindicate pen
tru abolirea-'acestui sistem. Lupta 
continuă acum pentru obținerea aces
tor drepliiri și în sectorul particu
lar. Oamenii muncii din Italia și-au 
propus ca în acest an să determine 
autoritățile să reconsidere întreaga 
lor politică lată de Mezzogiorno 
(sudul țării). Ei sini, de asemenea,

întrunirea experților 
guvernamentali pentru cooperare 

științifică și tehnică
Cuvîntul delegatului României

GENEVA 20 — Corespondentul
Agerpres, H. Liman, transmite: Luni 
s-au deschis la sediul Palatului Na
țiunilor lucrările unei reuniuni a 
experților guvernamentali pentru 
cooperarea științifică și tehnică, or
ganizată de Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa.

Ordinea de zi prevede examina
rea activităților Comisiei economice 
O.N.U. penlru Europa în domeniul 
promovării cooperării științifice și 
tehnice și a perspectivelor dezvol
tării transferului de tehnologie, di
fuzării de informații științifice șl 
tehnice, încurajării organizării cer
cetării internaționale conjugate, pre
viziunilor tehnologice și planificării 
pe termen lung.

Participanții voi discuta, de ase
menea, stabilirea unei ordini de 
prioritate pentru diferite proiecte 
concrete și modalitățile de întărire 
a mecanismului instituțional de co
operare științifică și tehnică exislînd 
în cadrul Comisiei.

Delegația română la reuniune este

CONCEDIERI MASIVE IN BRAZILIA• SALISBURY. — Autoritățile 
rhodesiene au formulat luni împo
triva liderului organizației de gue
rilă Zanu, reverendul Ndabaningi 
Sithole, arestat în urmă cu patm ani, 
acuzația de incitare la crimă. Data 
procesului nu a fost anunțată. Potrivit 
declarațiilor făcute agenției Reuter 
de apărătorii (numiți din oficiu) ai 
reverendului Sithole acesta ar urma 
să apară în fața instanței la data dc 
3 februarie.

NICI UN SUPRAVIEȚUITOR...

LOS ANGELES. — Nu există nici 
o speranță să se găsească vreun 
supraviețuitor din cei 37 pasageri 
allați la bordul avionului „Boeing 
727", aparținînd companiei america
ne „United Airlines", care s-a pră
bușit în flăcări sîmbătă seara în 
apele Pacificului, nu departe de Los 
Angeles, a declarat comandantul li
nei nave de salvare. Vremea nefa
vorabilă și faptul că marea este 
înțesată de rechini în zona unde 
s-a prăbușit avionul au împiedicat 
operațiunile de recuperare. A fost 
găsi> un singur cadavru și cîteva 
rămășițe ale fuselajului răspîndite 
pe o suprafață de peste 1 km pă
trat. Se presupune că avionul a ex
plodat în aer înainte de a se pră
buși.

Șeful comisiei de anchetă, Tom 
Saunders, a declarat că practic este 
imposibil să se determine cauzele 
catastrofei.

• ROMA. Președintele Aulomo- 
bil-clubului italian, Luigi Bertett, 
împreună cu cîțiva funcționari su
periori ai acestei asociații, a fost dat 
în judecată pentru escrocherie, după 
o anchetă care a verificat actele de 
contabilitate din 1954 pînă în pre
zent. Se presupune că ei au înca
sat în mod abuziv aproximativ 14 
miliarde de lire italiene. La Procu
ratura din Roma s-a . anunțat că cea 
mai mare parte a veniturilor ilicite 
a provenit din încasarea unor taxe 
fictive asupra transferului de auto
mobile dintr-un oraș în altul și din 
majorarea ilegală a tarifelor privi
toare la înmatricularea automobile
lor.

hotărîți să impună și Confindustriei 
(Asociația industriașilor italieni) eli
minarea „zonelor de salarizare", pa
re reprezintă nu numai un anacro
nism dăunător, ci și un element de 
permanentă subdezvoltare a părții 
sudice a țării.

Aproape n-a existat lună in care 

să nu se fi desfășurat o grevă impor
tantă intr-o ramură sau alta a eco
nomiei italiene. Acțiunile revendica
tive s-au intensificat mai ales in ul
tima parte a anului, culminin 1 cu 
greva pe plan național de la mijlo
cul lunii noiembrie, la care au parti
cipat peste 12 milioane de muncitori 
din industrie, agricultură, comerț și 
instituțiile de credit. Ca acest prilej 
și-au încetat activitatea transporturi
le urbane, întreprinderile furnizoare 
do gaz, electricitate, telefoane. A- 
ceaslă grevă, desfășurată sub sem- 

condusă de acad. Aurel Avramescu, 
directorul Institutului de Documen
tare al Academiei Republicii Socia
liste România.

In ședința de după-amiază, dele
gatul român, Stelian Ilinoiu, a luat 
cuvîntul, insistînd asupra necesității 
de a se dezvolta cooperarea științi
fică și tehnică in domenii noi, ast
fel îneît circuitul valorilor materia
le să fie cit mai larg. Schimburile 
acestea — a subliniat el — trebuie 
concepute în spiritul 'respectului 
pentru suveranitatea națională și al 
asigurării avantajului reciproc. Vor
bitorul a amintit că România a pro
pus elaborarea unui proiect de pro
gram de lucru în vederea intensifi
cării cooperării internaționale în 
cadrul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa și a identificării unor 
forme eficiente de cooperare. El 
și-a exprimat speranța că actuala 
reuniune va marca un pas impor
tant în aprofundarea și diversifica
rea cooperării științifice și tehnice 
între țările membre ale Comisiei.

RIO DE JANEIRO — Aproximativ 
100 000 de funcționari ai administra
ției publice braziliene vor fj conce- 
diați, în conformitate cu programul 
guvernamental de reducere a chel
tuielilor bugetare federale, a decla
rat Belmiro Siqueiro, directorul de
partamentului administrativ al ser
viciilor publice.

El a precizat că această măsură 
se va aplica în mod eșalonat și va 
afecta 10 la sută din totalul de un 
milion al funcționarilor publici bra
zilieni.

• DJAKARTA. — Activitatea 
vulcanului Merapi, situat în partea 
centrală a Insulei Java, a început 
să slăbească in intensitate în ulti
mele zile. De cînd a redevenit activ, 
în urmă cu 10 zile, vulcanul a pro
dus pagube apreciabile și moartea 
a cel puțin 10 persoane, mențio
nează agenția Antara.

• BUENOS AIRES. — Ministerul 
Finanțelor din Argentina a dat pu
blicității o statistică în care se a- 
rată că deficitul țării în anul 1968 
a fost de 49 804 000 000 pesos, echi- 
vâlînd cu 142 milioane dolari.

CUTREMUR DE PAMÎNT

WASHINGTON. — Centrul de 
seismografie din Washington a anun
țat că duminică s-a înregistrat un 
cutremur de pămînt în Arhipelagul 
Insulelor Noile Hebride din Ocea
nul Pacific, avînd intensitatea de 6,9 
grade pe scara internațională Rich
ter. Epicentrul mișcării seismice s-a 
aflat la 160 km sub nivelul mării 
in zona cuprinsă între 14 grade la
titudine sudică și 168 grade longitu
dine estică.

O TOKIO. — Cei 13 000 de anga
jați ai firmei japoneze de radio-tele
viziune „The Japan Broadcasting 
Corporation" au declarat luni o gre
vă de 24 de ore revendicînd ma
jorarea salariilor. Greva afectează 77 
de stații de radio și televiziune.

nul . unității muncitorești și sindica
le, a fost apreciată drept una din 
cele mai importante confruntări so
ciale din istoria postbelica a Italici. 
O grevă de proporții similare, ur
mată de mitinguri și demonstrații 
în toată Italia, s-a produs în luna 
decembrie a anului trecut, fiind ca
racterizată drept cea mai „paralizan
tă" de la război încoace. Aceste ul
time greve ale anului trecut s-au îns
cris în șirul acțiunilor inițiate de sin
dicatele muncitorești penlru a gră
bi elaborarea și traducerea în vi-a ții 
a unui program de înnoire economi- 
co-socială, program care să lină sea
ma de interesele majore alo mase
lor muncitoare. Acest? interese vi
zează, in primul rînd, majorarea sa
lariilor și abolirea discriminării in 
domeniul remunerației în funcție de 
zone, lichidarea șomajului, garanta
rea drepturilor sindicale, îmbunătăți
rea condițiilor de muncă si încheie
rea contractelor colectiv;:, obiective 
care continuă să se alle inscribe pe 
lista revendicărilor actualelor nc- 
țiun» greviste din Italia.

Marin GHEORGHE

Orientul Jjțropi:<i

Reuniunea
cabinetului

israelian
TEL AVIV 20 (Agerpres). — O 

reuniune a cabinetului Israelian a 
avut loc duminica, sub președinția 
premierului Levi Eslikol. Ministrul 
de externe Abba Eban a declarat 
că Franța nu a comunicat Israelului 
propunerea cu privire la o reuniu
ne a reprezentanților celor patru 
puteri privind reglementarea conflic
tului israeliano-arab. El a reafirmat 
că politica Israelului consta în cău
tarea unei reglementări pe baza 
unui acord între toate părțile inte
resate și că guvernul său va res-' 
pinge orice reglementare impusă din 
afară. Știri provenite din Tel Aviv 
anunță că ambasadorul Israelului la 
O.N.U., Joseph Tekoah, a fost re
chemat in țară pentru consultări.

In cursul reuniunii cabinetului, 
primul ministru, Levi Eshkol, a a- 
nunțat că a avut un schimb de me
saje cu președintele Johnson cu 
privire la acordarea de către S.U.A. 
israelului a unui credit de 40 mi
lioane dolari pentru construirea li
nei uzine de desalinizare a apei de 
mare.

MINERII DIN ASTURIA DIN NOU 
IN GREVA

MADRID. - Minerii din Asluria 
au intrat din nou în grevă revendi
cînd sporirea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. Incepînd 
de la 1 octombrie anul trecut, ei nu 
au lucrat decît 25 de zile. Adminis
trațiile minelor din bazinul Astu- 
îjei au amenințat că vor proceda la 
noi concedieri și la închiderea mi
nelor, dacă greva va continua.

© LONDRA. — Aproximativ 30 000 
de mineri vor îngroșa in acest an 
marea masă a șomerilor britanici 
ca urmare a închiderii, conform pla
nului guvernului laburist, a încă 32 
de mine.

DEMONSTRAȚIE LA SAN JOSE

SAN JOSE. — In capitala costa- 
ricană, San Jose, a avut loc o de
monstrație în sprijinul partidului 
progresist Avangarda Populară.

Demonstranții au cerut încetarea 
acțiunilor arbitrare ale autorităților 
împotriva acestui partid. Poliția a 
intervenit, areștînd 20 de pârtiei-» 
panii la demonstrație.

HRANA COSMONAUȚILOR 
ÎN TIMPUL ZBORURILOR 

ÎNDELUNGATE

MOSCOVA. — Sini sufi
ciente temeiuri sâ se afirme 
că și în timpul zborurilor 
cosmice îndelungate, cum ar 
ii, de exemplu, cele spre 
Marte și inapoi, cosmonau/ii 
vor lua cu ei alimentele ne
cesare de pe Păminl — a- 
ceasta este concluzia expusă 
de un grup de oameni de ști
ință din domeniul medicinii 
intr-un articol publicat la 20 
ianuarie de ziarul „Pravda*. 
Această soluție este, după pă
rerea autorilor, mai economi
coasă și mai sigură, deoarece 
nici un iei de sisteme <le re
producere a alimentelor in 
timpul zborului nu pol asigura, 
înlocuitorii necesari în ali
mentație.

Referindu-se la experiența 
acumulată in timpul zboruri 
lor cosmice, și mai ales a ce 
lor două nave „Soiuz-d" și 
KSoiuz-5“, autorii articolului 
arată că alimentele cosmonau- 
(ilor se compun din produse 
bogate in calorii, pregătite 
printr-o metodă specială de 
deshidratare în vid.

Cosmonauta se pol luăm 
timp de 10—1-1 zile cu ali
mente uscate, fără ca-aceasta 
să dăuneze sănătății lor, afir
mă medicii. In cazul cînd zbo
rurile vor dura mai mult, cos
monauta vor trebui însă să-șl 
pregătească luană caldă, di- 
zolvind produsele deshidratate 
în apă clocotită.

PARIS. — Nava britanică de 
război „Tartar" a efectuat duminică 
o vizită de bunăvoință în portul 
francez St. Nazaire. La plecare, bi
lanțul vizitei a (ost dezolant:. un 
marinar a fost spitalizat în urma 
unei încăierări, un altul a fo^t a- 
reslal de poliție penlru că l-a ame
nințat pc proprietarul unui bar, s-a 
înregistrat o listă întreagă de plîn- 
geri privitoare la deteriorarea unor 
automobile folosite fără consimtă- 
mintul proprietarilor.
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