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Vineri dimineața, ia Consi
liul Superior al Agriculturii 
s-a semnat protocolul privind 
colaborarea lehiuco-șliinlificfi 
tn perioada 1971—1975 între 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Consiliul Agriculturii

șl Industriei Alimentare al Re
publicii Democrate Germane.

Protocolul prevede schimbul 
de Informal]} șl rezultate ale 
cercetării științifice și practi
cii in domeniile culturii car
tofului, ameliorării terenurilor 
nisipoase, semințelor de soiuri

valoroase, animalelor de rasă, 
în creșterea nurcilor și meca
nizarea lucrărilor in zooteh
nie. Sint prevăzute, de ase
menea, vizite reciproce pentru 
documentarea specialiștilor In 
diferite ramuri ale agriculturii.

(Agerprea)

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE SALARIAȚILOR 
puternic factor de mo
bilizare a întregului po
tențial din unitățile eco
nomice ale municipiului

Zilele act stea au început adună
rile generale ale saiariaților din în
treprinderile și organizațiile econo
mice ale municipiului. Desfăsurindu- 
se in condițiile puternicului avint 
politic și de elan sporit în mun
că pentru îndeplinirea exemp’ară a 
sarcinilor planului de stat pe 1969 
— an hotăritor pentru îndeplinirea 
obiectivelor întregului cincinal, pen
tru înfăptuirea mărețului program al 
României socialiste elaborat de Con
gresul al l.X-lea al P.C.R. - adu
nările generale ale salariatiloi din 
acest an au o adincă semnificație po
litică și socială.

Anul acesta este anul marii în
treceri între organizațiile județene de 
partid in inlimpinarea celei de a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al X-lea Congres al 
partidului, pentru depășirea planului 
de dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1969, pentru obținerea unor 
noi victorii pe toate fronturile con
strucției socialiste. In acest context 
adunările generale au un rol deose
bit de important in mobilizarea largă 
a tuturor saiariaților din întreprin
deri și organizațiile economice, in 
imprimarea nnui caracter tot mai 
concret și eficient participării active

a clasei muncitoare la conducerea 
activității economice.

Numeroase sint problemele care 
trebuie să figureze pe agenda de lu
cru a acestor adunări. Ele sini che
mate să dezbată bilanțul activității 
economice și financiare pe anul 
1968, sarcinile de plan pe anul 1969 
precum și măsurile tehnico-organiza- 
torice menite să asigure îndeplinirea 
lor. Dezbătind larg aceste proble
me în lumina sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea 
Marii Adunări Naționale din decem
brie 1968, precum și a sarcinilor re
ieșite din recentele conferințe ale or
ganizațiilor de partid, adunările ge
nerale ale saiariaților din întreprin
derile și unitățile economice ale mu
nicipiului Petroșani trebuie să gă
sească noi posibilități de perfecțio
nare a întregii activități economice 
și de valorificare cit mai deplină a 
rezervelor de sporire a producției, 
de creștere a productivității muncii, 
a eficienței economice și rentabili
tății.

I n moment important in desfășu
rarea adunărilor generale ale sala- 
rialilor îl constituie definitivarea și
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IMBOLD PUTERNIC
PENTRU REALIZĂRI

SUPERIOARE
Joi după amiază, după ce schimbul 

I și-a încheiat lucrul, in sala de fa
bricație a Industriei de morărit și 
panificație Petroșani a avut loc o 
adunare la car > au participat aproape 
100 de salariați — brutari, morari, 

maiștri, ingineri și funcționari. A- 
duaarea a dezbătut Hotărirea Con
siliului de Miniștri privind genera
lizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor 
In întreprinderile din ramura indus
triei alimentare.

După ce economistul Lupulescu 
Constantin. directorul Industriei de 
morărit și panificație Petroșani a 
dat citire hotăririi, au luat cuvîntul 
mai multi saiariati ai întreprinderii. 
Exprimindu-și profunda satisfacție fată 
do măsura luată de a se majora, înce- 
pind de la 1 februarie, salariile lu
crătorilor din industria alimentară, 
vorbitorii au arătat că aceasta cons
tituie o nouă manifestare a preo
cupării partidului și guvernului pen

tru îmbunătățirea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Pentru sala
riat» întreprinderilor din ramura in
dustriei alimentare, pentru întregul 
colectiv al Industriei de morărit și 
panificație din Petroșani, hotărirea 
constituie un puternic imbold în ve
derea îndeplinirii și depășirii sarci
nilor planului cincinal, a angaja
mentelor de întrecere, conștienti 
fiind că în acest fel contribuie la a- 
provizionarea in condiții tot mai bu
ne, cu produse alimentaro, a popu
lației.

.Faptul că pe baza hotăririi, se 
introduc primele de calitate și de 
vechime constituie un important sti
mulent pentru a scoate pe poarta 
unității numai produse de bună ca
litate. Totodată, aceasta ajută la 
permanentizarea oamenilor în fabri
că' — a arătat brutarul Cazan Ze- 
vedei. «Prin aplicarea prevederilor 
hotăririi, — spunea șeful biroului 
desfacere, Popescu Tiberiu, se înlă-

Cartierul .Tudor Vlodimirescu" din Lupeni cunoaște in anii noș
tri o înnoire urbanistică : aici s-au construit pină acum 11 blocuri 
moderne insumînd 1 040 apartamente. In prezent, constructorii de 
aici ou moi pus în lucru două blocuri cu cite 10 etaje și 88 aparta
mente fiecare.

IN CLIȘEU : Vedere parțială a cartierului „Tudor Vlodimirescu” 
- Lupeni.

Sub semnul muncii cicrvcsccntc șl a avintuliil politic
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Obiectivul primordial al colectivului forestierilor
în acest an: RENTABILIZAREA, OBȚINEREA 

CELOR DINȚII BENEFICIIreșțe spiritul de răspundere al fie
cărui salariat pentru felul cum sint 
onorate comenzile față de benefi
ciar". Tovarășii Frălilă Aurel, șeful 
secției panificație Petiila, Dragomir 
Constantin, maistru, și Brezoi Cons
tantin, contabilul șbf al întreprinde
rii, s-au referit la faptul că prin in
trarea în vigoare a hotăririi, în 
realizarea cantitativă și calitativă a 
sortimentelor sînt 
numai salariații 
direct productive 
T.A., ceea ce-1 va

cointeresați nu 
din sectoarele 
ci și personalul 
mobiliza să-și a-

ducă un aport mai substanțial la 
realizarea și depășirea sarciniloi.

în încheierea adunării a fost a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se arată, 
între altele: Răspunzind grijii pă
rintești pe care o poartă partidul 
și statul nostru ridicării continue 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, colectivul unității noastre 

de a nu 
pentru ca 
primească 

de bună

își afirmă hotărirea 
precupeți nici un efort 
locuitorii Văii Jiului să 
produse de panificație 
calitate, intr-un sortiment cit mai 
bogat. Ne angajăm ca în anul 
1969 să realizăm 100 000 lei bene
ficii peste plan, iar productivitatea 
muncii pe cap de salariat să 
crească cu cel puțin 1 990 lei".

F. V.

Adunarea generală a saiariaților 
Petroșanide la I. F.

Prin grija comitetelor executive 
ale consiliilor populare din orașele 
și comunele municipiului nostru au 
fost afișate listele de alegători.

in orașul PETRILA : la Clubul mun
citoresc din Petrila — pentru cetă
țenii domiciliați in străzile cuprinse 
in secțiile de votare nr. 49, 50 și 51; 
Consiliul popular al orașului — Sec
țiile de votare nr. 52 și 53; Clubul 
muncitoresc Lonea — secția de votare 
ni. 53; Căminul cultural Jieț — sec
ția de votare nr. 52; Căminul cultural 
Cimpa — secția d« votare nr. 54.

In VULCAN au fost afișate listele 
de alegători la : Consiliul popular al 
orașului — pentru secțiile de votare 
nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 și 67; 
Clubul I.E.C. Paroșeni —• străzile in
cluse în secția de votare nr. 59; Că
minul cultural din Dealul Babii — 
secția de votare nr. 60.

In orașul LUPENI listele de ale
gători pot fi consultate la : Școala 
generală nr. 2 — străzile aflate în 
raza secției de votare nr. 68; Clu
bul sindicatelor — secția de 
votâre“ ~nr. 69 ,- Școala generală 
nr. 6 — pentru cetățenii domiciliați 
în cuprinsul secției de votare nr. 70; 
Școala generală nr. 4 (cartier Ștefan)
— secția de votare, nr. 71; Școala 
generală nr. 1 — secția de votare 
nr. 72; Școala generală nr. 3 — sec
ția de votare nr. 73,■ Cinematograful 
„Cultural" — secția de votare nr. 
74; Școala generală nr. 5 (Bărbăleni)
— secția de votare nr. 75.

Listele de alegători din orașul 
URICAN1 sînt afișate la: Consiliul 
popular al orașului — pentru secțiile 
de votare nr. 76 și 77; Căminul cul-

tural din Cimpu lui Neag — locui
torii domiciliați in cuprinsul secției 
de votare nr. 78.

In comuna ANfNOASA listele de 
alegători au fost afișate la : Clubul
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în scopul analiză- 
producție, valorifi- 
acumulate și ini- 
a maselor, stabili-

Recent, a avut loc adunarea gene
rală a saiariaților întreprinderii fo
restiere Petroșani 
rii activității de 
cării experienței 
țiativei creatoare
rii celor mai eficace măsuri de per
fecționare a muncii în vederea în
făptuirii sarcinilor ce stau în fața 
colectivului forestierilor în 1969.

La adunare — care a avut un ac
centuai caracter de lucru — au par
ticipat tovarășii ing.- Chiribău Vic
tor, adjunct al ministrului Economiei 
Forestiere, ing. Bălașa Nicolae, din 
partea comisiei economice de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, ing. Mo- 
culescu David, director general al 
T.E.T.I.L.-Tg. Mureș, Ghinea Ioan, șe
ful secției organizatorice a Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
Gava Sever, din partea Consiliului 
județean al 
din partea 
sindicatelor, 
nisterului
T.E.T.I.L.,
oale șl Băncii de Investiții, factori

sindicatelor, Blaga loan, 
Consiliului municipal al 
delegați din părtea Ml- 
Economiei Forestiere,

I.M.T.F., ai Băncii Națio-

ITINERAR
la sfirșil de sâptămînă

CULTURAL
• In cadrul acțiunilor 

ganizate in intimpinarea 
legerilor de la 2 martie, azi, 
la ora 10, in sala bibliote
cii Casei de cultură din Pe
troșani are loc o interesan
tă expunere cu tema „Ju
dețul Hunedoara ieri și azi", 
Expunerea va fi urmată de 
un diafilm despre realizările 
din ultimii ani înfăptuite in 
județul nostru.
• Tot simbâtă, la Casa 

de cultură, Teatrul muzical 
din Brașov prezintă specta
colul Brașovul in festival, la 
ora 17, și seara la ora 20.
• Duminică dimineața, la 

o;a 10, in sala bibliotecii 
Casei de cultură are loc o 
șezătoare, in aceeași sală, 
iși dau intilnire filateliștii.

9 Miine, ora 19, Teatrul 
de stat „Valea Jiului" pre
zintă pe scena Casei de cui-

or- 
a-

tură din Petroșani piesa 
„Icre negre sau fasole", 
comedie în trei acte de G. 
Scarnicci și R. Tarabusi.

SPORTIV
• Etapa județeană a cam

pionatului republican de 
schi — rezervat copiilor — 
are loc duminică dimineața 
pe dealul Rakoczi. Participă 
schiori de la Școala sportivă 
și Spartac Petroșani, centrul 
Lupeni și Energia Paroșeni.
• Ca de obicei, campio

natul municipal de popice 
se desfășoară in două man
șe. Simbâtă de la ora 16 și 
duminică de la ora 8. Pro
gramul etapei a lll-a a retu
rului cuprinde intilnirile : Pre
paratorul Lupeni — Jiul II 
Petrila ; Jiul I Petrila — Vis- 
coza Lupeni, și derbiul din
tre Utilajul Petroșani — Mi
nerul Vulcan.
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Există unii oameni 
ror spirit gospodăresc 
atil de dezvoltat incit molip
sește și pe cei din jur. Un a- 
semenea om e și Martin Ele- 
mer, șeful Depoului 
Petroșani. In anii, 
mul fi .la număr, de 
pă această funefie 
prin exemplul său.
muncă educativă permanentă 
șiperseverentă să imprime în
tregului colectiv simțul gos
podăresc, să cultive dragostea 
pentru frumos. Ordinea și 
curăfcnia sint aspectul domi
nant, și acum iarna, peste lot 
in depou.

O dală cu venirea primăx e 
rii, depoul se transformă in
tr-un adevărat parc cu alei,

D. CR1ȘAN
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responsabili din cadrul întreprinderii, 
salariați.

La începutul adunării ing. Bădică 
Nicolae, directorul I. F. Petroșani, a 
prezentat darea de seamă privind 
bilanțul activității economice și fi
nanciare a întreprinderii pe 1968 și 
căile de realizare a indicilor superiori 
de plan pe anul în curs. Atit din ex
punere cit și din cuvîntul salariați- 
lor, au ieșit în evidență realizările 
întreprinderii, dar și lipsurile caro 
— din păcate — mai persistă în mun
ca lucrătorilor forestieri. Nerealiza- 
rea integrală a planului sortimental, 
neutilizarea la capacitățile lor a uti
lajelor și mecanismelor, nefolosirea 
cum trebuie a fondului de timp pen
tru producție, carențele manifestate 
în repartizarea și fructificarea cu 
maximum de efect a forțelor de man
că disponibile, precum și în asigu
rarea asistentei tehnice a locurilor 
de muncă, in aprovizionare, în apli
carea normelor de tehnică a secu- 

principalele puncte 
să se

rității — sînt 
nevralgice unde e necesar 
acționeze cu operativitate și răspun
dere in perioadele următoare.
Jn adunare ș-au adus la cunoștința 

saiariaților planul de măsuri și che
mările la întrecerea socialistă ale co
lectivului 1. F. Petroșani către* cele
lalte întreprinderi forestiere din ju
deț și a sectorului Roșia către toate 
sectoarele de exploatare ale între
prinderii, pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan 
1969.

Mulți dintre participanlil 
luat cuvîntul au ridicat
necesității creării condițiilor cores
punzătoare de muncă și ^viață pentru 
muncitorii forestieri, au dezvăluit 
greutățile care mai sînt întimpinate 
la sectoare și parchete, făcînd totoda-

pe anul

care au 
problema

Traian MOLLER

(Continuare In pag. a 2-a)
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In Editura politică

a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara Consi
liului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție 28 ianuarie 1969

Lucrarea a apărut intr-un tiraj 
de masă.

în atenția cititorilor și co

CONCURSUL
organizat de redacția 

ziarului „Steagul roșu*'
In cinstea celei de a XXV-a aniversări a Eliberării 

patriei, redacția ziarului „Steagul roșu" inițiază un con
curs publicistic, deschis tuturor cititorilor din municipiul 
Petroșani. Concursul are drept scop : reliefarea mai preg
nantă a marilor transformări care au avut loc în viața 
economică, socială și culturală a municipiului, trăsăturilor 
moral-potitice ale membrilor societății noastre socialiste, 
luptei pline de abnegație desfășurate de minerii din Va
lea Jiului în frunte cu comuniștii, pentru înfăptuirea po
liticii partidului ; realizarea unei mai strînse legături în
tre ziar și cititori, descoperirea și afirmarea de noi cola
boratori, diversificarea tematicii materialelor publicistice 
ale colaboratorilor și corespondenților permanenți, stimu
larea înclinațiilor reportericești ale unor cititori, creșterea 
continuă a calității materialelor publicate în paginile 
ziarului.

Pentru concurs se pot 
următoarelor genuri :

trimite materiale aparținind

£ reportaj

• informație (știre)

• fotografie

PENTRU INFORMAȚIE

I
II

500
300

Malerialele trimise pentru 
concurs vor trebui să fie inspi
rate din activitatea entuziastă 
a oamenilor muncii, români șl 
aparținind naționalităților con
locuitoare din Valea Jiului, să 
vorbească despre înnoirile prin 
care trece bazinul nostru car
bonifer, să albă în centrul lor 
omul de azi, constructor al 
unei vieți fericite, libere si 
prospere.

Autorilor celor mal bune 
materiale, primite pentru con
curs șl publicate în perioada 
1 februarie — 15 august a.c. 
li se vor acorda următoarele 
premii:

PENTRU REPORTAJ

— Premiul 1 1000 lei
— Premiul II 700 lei
— Premiul III 300 lei

— Premiul
— Premiul
— Premiul III 200

PENTRU FOTOGRAFIE

— Premiul
— Premiul
— Premiul

700
500
300

lei 
lei 
lei

lei 
lei 
lei

La stabilirea premiilor se va 
ține cont, in aiara calității, de 
operativitatea cu care materia
lele au fost oxpedijle redac
ției șl de numărul materiale
lor publicate.

Rezultatele finale vor ii pu
blicate după încheierea con 
cursului. Parficlnanțil sint ru
gați să scrie alit pe plic cit 
si pe material mențiunea ..PEN
TRU CONCURS"

In afara acestor premii se 
vor acorda șl mențiuni în re- 
chizile gazetărești.

I



2 STEAGUL ROȘU
STMDATA 1 FEBRUARIE 1000

A V-a Expoziție bienală
de arfă populară

0 ampli manifestare deschisă tuturor creatorilor populari

Pil-

Valea JiuluiLa Teatrul

V. T.

i 
ț

arid 
clo- 
Mai

ANDRAȘ — Manu- 
pragul adolescenței", 
îngrijit scris, n-are

T

Medalion literar

ADY ENDRE
La 27 Ianuarie 1919 a murit Ady Endre, unul dintre cei 

mai de seamă poeți ai secolului al XX-lfea.
După cum remarca Eugen Jebeleanu „Ady Endre este nu 

numai unul dintre cei mai specifici cîntăreți maghiari, ci ca 
toii marii lirici, un poet valabil pentru țoale meridianele".

S-a născut în anul 1877, în satul Mecenliu (azi satul Ady) 
comuna Găuaș, județul Satu Mare. Și-a dovedit vocația pen
tru farmecul poeziei încă de pe băncile școlii. După termi
narea studiilor de drept intră în ziaristică, atras fiind de li
teratură. In calitate de redactor al ziarului „Libertatea" din 
Oradea, se dovedește a fi un ziarist curajos, atrăgînd aten
ția claselor dominante asupra poeziilor și articolelor sale.

Pubbcă volumele „Versuri" în 1899, „încă o dată" (1993), 
„Versuri noi" (1905), „Sînge și aur' (1907), „In carul lui Ilie" 
(1908), „M-aș bucura să fiu iubit" (1909), „Din versurile tutu
ror tainelor" (1911), „Viața care fuge" (1912), „Cine m-a vă
zul" (1914), „In fruntea morților" (1918) etc.

In primele volume, orientarea poetului a fost simbolistă, 
Ideile revoluționare fiind exprimate într-o formă nouă — 
simbolică.

Poetul a recunoscut, curînd. misiunea istorică a proleta
riatului. s-a considerat aliat al lui, a Înțeles năzuințele lui 
eroice. Luptător dîrz pentru libertate, pace șl frăție între po
poare, Ady Endre a avut o fermă atitudine critică împotriva 
asupririi naționale a popoarelor din imperiul austro-ungar: 

„De ce nu naște năzuința noastră 
Trupul de foc al unei singuri vreri ?
Cînd slavi, maghiari, români, pe toți ne-apasă 
Poverile acelorași dureri".

Mare maestru al cuvîntului, Ady utilizează o limbă bo
gată în imagini neobișnuite, Îndrăznețe, prevestind iminenta 
revoluției proletare. Poet dotat cu o mare clarviziune, Ady 
a întrezărit viitorul luminos, viața nouă socialistă.

„Cu piele roșii zboară noii zori, 
Vestind din trimbiți marea veste cînd, 
Un nou oraș va îi întreaga lume, 
Cîntată de poeți triumfători".

Poetul a salutat cu entuziasm mișcările revoluționare ale 
popoarelor, cum a fost, de pildă, revoluția rusă din 1905. răs
coala țăranilor din 1907 din tara noastră pe care a consi
derat-o ,.continuarea luptelor înremil*» de Horia. Cloșca și 
Cri șan”.

Grozăviile primului război mondial și-au lăsat pecetea 
în sufletul poetului. Ady condamnă războiul anunțîndu-se un 
partizan al păcii, totodată manifestînd simpatie pentru po
porul român și pentru scriitori români din epoca sa.

Bun prieten cu Octavian Goga. în 1914 îi mărturisește 
acestuia „Te iubesc, îți Iubesc poporul tău splendid și senti
mental, 11 iubesc la fel ca șl pe al meu...".

Despre această mare prietenie vorbește și castelul de la 
Ciucea... unde a trăit ultimul an de viată (1918).

Personalitatea lui Ady a lăsat urme 
revoluționat întreaga poezie maghiară, 
va Tămîne un bun al clasei muncitoare

adinei în poezie și 8 
iar opera sa poetică 
internaționale.
MIHAI FERENCZY

• Teatrul de miercuri • Expoziții de artă în hol
• Teatru de cafenea • Un supliment al caietului-program

Anul trecut Teatrul „Valea Jiului' 
tl-a sărbătorit două decenii de e- 
■ istență, prilej binevenit pentru e- 
fectuarea unui bilanț edificator al 
activității depuse de această insti
tuție în procesul de culturalizare a 
meselor.

In decursul existentei sale insti
tuția- noastră s-a impus în conștiința 
oamenilor de teatru și a marelui pu
blic prin spectacole de ținută, dar și 
prin unele inițiative remarcabile, 
consemnate la timpul potrivit de 
presă și lucrările de specialitate.

Acum, la jumătatea cela de-a 
XXl-a stagiuni, aceste initiative sînt 
pe cale de a fi continuate și diver
sificate potrivit noilor cerințe ale 
publicului nostru, ultimelor cuceriri 
fn domeniul teatrului. In concepția 
noastră teatrul trebuie să devină un 
centru de cultură polivalent, a că
rui prezentă să se facă simțită nu 
numai prin spectacole de teatru ci 
și prin alte manifestări artistice de 
înalt nivel. Ne gîndim, astfel, la 
realizarea unor expoziții de pictură 
și [dacă e posibil'; de sculptură în 
holul teatrului, foarte potrivit pen
tru astfel de manifestări. De altfel, 
începutul în această direcție a fost 
făcut prin expoziția de scenografie 
» pictorului Aure] Florea, deschisă 
anul trecut La aceste expoziții do
rim să invităm artiști profesioniști,

membri ai filialei Petroșani a U.A.P. 
șl artiști amatori talentați.

Expunerile pot fi în grup sau In
dividuale, pe o temă dată, reprezen
tative pentru întreaga operă a artiș
tilor, ori pentru ultima lor etapă de 
creație etc. Evident, în măsura posi
bilităților expozițiile pot fi și de 
altă natură, de pildă de artă popu
lară, numismatică, filatelie ș,a.

O altă inițiativă, care sperăm că 
se va impune în curînd atenției pu
blicului, constă în apropiatul dobut 
a ceea ce noi am numit provizoriu 
„Teatrul de miercuri". Este vorba 
de un studio experimental care va 
prezenta pentru început recitaluri 
de poezie susținute de tineri actori. 
Pentru miercuri, 5 februarie, ora 18, 
a fost pregătită o selecție din scrie
rile publicate și inedite ale poetului 
Radu Selejan, recitate de actorii 
Violeta Berbiuc, Mihal Clita și 
Conslanlin Dumitra. Va cili, din ul
timele sale creații, și autorul. Mani
festarea va avea loc într-un cadru 
adecvat (în sala de repetiții a tea
trului), unde scaunele vor fi dispuse 
după dorința fiecărui auditor șî un
de se va consuma cafea, ca la o ve
ritabilă întîlnire cu poezia. Intrarea 
va fi liberă. Vom prezenta apoi se
lecții din poeziile unor poeți con
temporani (cu precădere), româDl 
sau universali, încercînd sfi folosim

Schijă

TABLOUL
După închiderea ex

poziției. în sala mare 
de ședințe a apărut un 
tablou. Ce greu le-a 
fost femeilor să-l fixe
ze pe perele. Ilabar 
n-aveau cum să-l aran
jeze. Nu știau ce re
prezintă. De fapt nimeni 
nu știa.

L-au întors. L-au ră-

sucit ele în toate chi
purile. in zadar! Pină 
la urmă s-au hotărî!:
O să-l punem cum o 

fi". Și așa l-au pus, 
acolo, pe peretele alb, 
in stingă ușii ce ducea 
la bibliotecă. Toți se 
uitau Ja el, dar nepu- 
liudu-1 tălmăci, ii dă
deau pace.

Intr-o zi. în sală a- 
păru o fetiță de vreo 
cinci anișori. Mare-1 fu 
mirarea cînd văzu ta
bloul. Se apropie de el 
și, după oe-1 privi pu
țin. exclamă plăcut sur
prinsă :

— Uuuu, ce 
prăjituuuri I ! 1

Toți au rămas mirați, 
ochii țintă la tablou, 
parcă-șl spuneau : 

știi că așa el

multe

cu
Si
Să

Mircea MUNTEANU

Prof. CORNEL HOGMAN 
președintele Comitetului municipal 

pentru cultură și artă

In ciclu) manifestărilor culturale, 
organizate pe plan central, de către 
Comitetul do Stat pentru Cultură șl 
Arlă și Consiliul Central a) U.G.S.R., 
In cinstea celei de a XXV-a ani
versări a eliberării patriei, se în
scrie și cea dc-a V-a Expoziție bie
nală de artă a creatorilor populari 
de la orașe șl sate.

Această manifestare de amploare 
are drept scop de a contribui din 
plin la stimularea aptitudinilor ar
tistice ale oamenilor muncii de la 
orașe șl sate, la încurajarea talen
telor reale ce se afirmă în rindul 
acestora, în vederea dezvoltării crea
ției populare prin preluarea și îm
bogățirea artei tradiționale, orienta
rea, sprijinirea și consolidarea acti
vității cercurilor de artă populară 
din cadrul căminelor culturale și ca
selor de cultură, stimularea organi
zării de noi cercuri de artă popu
lară și de mici muzee sătești, for
marea gustului artistic al maselor 
largi și educarea lor patriotică, creș
terea prestigiului artei populare au
tentice și valorificarea ei pe scară 
mai largă.

Genurile de creație care pot parti
cipa la această expoziție slnt: costu
me naționale: cusături șl broderii 
(li, cămăși, fețe de masă, ștergare 
ert-c.); țesături (fote, catrințe, cârpe
le, covoare etc.),- ceramică smălțuită 
și nesmăițuită (ulcioare, blide, stră
chini, cești, oale etc.),- crestături în 
lemn (elemente de arhitectură popu
lară : stîlpi, porți, piese de mobi
lier și bite, furci de tOTs, 
donițe, cofe, căușe etc.); lucrări in

piele (cojoace, pieptare, chimire, șer- 
pare, semne de carle etc.); fmplell- 
hiri în pal, papură, răchită, rafie etc,; 
lucrări in metal, os, piatră, obiecte 
lucrate în fier forjat (lustre, supor
turi pentru cărți otc.); pictură pe 
sticlă, măști, ouă încondeiate etc.; 
Instrumente muzicale (fluiere, naturi, 
oavale, buciume, tulnice, oca rine, 
cobze ele.); jucării (figurine, păpuși 
etc.).

La expoziție pot participa creatori 
populari de la sate și de la orașe 
numai cu lucrări noi, realizate de 
la ultima. bienală de artă populară 
(1967) și pină la data prezentării la 
actuala exfooziUej (în afara membrilor 
U.A.P. și Fondului Plastic).

Ca șl-n ceilalți 
fășurat asemenea 
lorificare a ariei 
cest an expoziția 
te, cîteva etape 
anume: pînă in 
siv) va avea loc etapa pregătitoare 
a expoziției, în care se va populari
za aceastfi competiție de masă în 
vederea unei largi participări a crea
torilor populari, a meșteriilor, gospo
dinelor și cooperatorilor talentați șl 
dornici de a continua tradițiile ar
tei noastre populare. Tot în această 
primă perioadă vor fl organizate 
expoziții de artă populară in cadrul 
unor cămine culturale cu săli cores
punzătoare. Dorim ca de această 
dată. Comitetul municipal pontru cul
tură și arlă șl Consiliul municipal 
al U.G.S.R. (pentru că și-n cadrul 
cluburilor sindicatelor se .pot orga
niza asemenea expoziții) să nu mai

ani, cînd s-au des- 
manifestări dc va- 
populare, șl în a- 
bienală va cunoaș- 
de desfășurare. Și 
luna martie (inclu-

treacă cu... vederea organizarea ex
pozițiilor de artă populară. întmeit 
motive nu există, Iar de creatori 
populari lalenlațl Valea Jiului nu 
duce lipsă. Recomandăm, astfel, nu 
numai organizarea de expoziții ale 
creatorilor Individuali, dar și iniție
rea de carouri do artă populară.

A doua fază a expoziției va avea 
țoc în aprilie — mal 1969. cînd se 
vor organiza expoziții intercomunale 
dc artă populară, care vor grupa 
obiecte din citeva comune învecinate. 
In lunile Iunie—iulie vor avea loc 
expoziții județene în care vor li ex
puse cele mai valoroase piese de 
artă populară selecționate din expo
zițiile intercomunale și ale cercuri
lor de artă populară de la orașe, in 
luna august so va organiza, la Bu
curești, expoziția republicanii de anlă 
populară, care va cuprinde cele mal 
valoroase obiecte de artă populară 
selecționate din Judele. După cum 
se precizează în regulament, de în
treaga muncă de pregătire șl orga
nizare a expozițiilor dc" artă popu
lară, dc cerc șl Intercomunale, răs
pund comitetele de cultură și artă 
și consiliile municipale ale sindica
telor.

Aprecierea lucrărilor, de către Jurii 
numite special în acest scop, se va 
face după următoarele criterii : au
tenticitatea pieselor din punct de ve
dere etnografic, realizarea artistică. 
Pentru cele mai valoroase lucrări de 
artă populară din expoziția republi
cană se vor acorda importante pre
mii în bani și premii speciale ale 
unor instituții de artă și cultură, or
ganizații de masă și obștești, muzee, 
organe de presă. Cele mai de seamă 
lucrări selecționate de juriul cen
tral vor fi expuse în cadrul expozi
ție! internaționale de artă populară 
ce se va deschide cu prilejul pri
mului Festival international de fol
clor din București.

Pilonul cu reflec

toare pentru Ilu

minarea pieței de1 

manevră din stația 

C.r.R. Petroșani a- 

flat In construcție.

Porto i

V. Grfldunescu

Obiectivul primordial al colecti
vului forestierilor în acest an :

RENTABILIZAREA, OBȚINEREA 
CELOR DINȚII BENEFICII

Audiție

muzicală
Un număr de 28 elevi ai Școlii 

de muzică și arte plastice din Pe
troșani au susținut, marți seara, 
in localul școlii, in fața o peste 
100 spectatori, un recital instru
mental de muzică cultă. Audiția 
muzicală s-a bucurat de unanime 
aprecieri. In 4 februarie, ora 19, 
la Casa de cultură, va avea loc 
un recital susținut de către pro
fesori al Conservatorului „Gheor- 
ghe Dima" din Cluj, oaspeți 
școlii petroșănene.

cît mai variate mijloace de sugestie. 
Astfel, ne gîndim Ia Introducerea 
(treptată) a fondului muzical adec
vat, a luminilor atent dozate, a 
mișcării scenice necesare. De pildă, 
un poem poate fi început de un ac
tor, reluat de alții, dialogat ori ros
tit în cor. Lumina poate fi mai pa
lidă sau mai intensă, cu punctări șoc 
ori cu scăderi lente, fondul muzi
cal — de Inspirație simfonică sau 
populară după cum cere textul etc. 
Astfel de manifestări vom încerca 
să realizăm și la Cafe-barul din Pe
troșani, precum și la cele din Deva 
șl Hunedoara. Vom prezenta apoi 
piese într-un act și în mai multe, 
cu foarte puține elemente scenice 
tradiționale. Piesele vor fi de fac
tură modernă, pentru a oferi publi
cului noi modalități de expresie și 
actorilor posibilități pentru exersa
rea unor Insolite formule scenice, 
începutul va fi făcut cu piesa lui 
Marin Sorescu „Există nervi", aflată 
în curs de realizare.

„Teatrul de miercuri" va mai pre
zenta piese în lectură dramatizată, 
monologuri sau dialoguri celebre din 
piese, eventual prelegeri despre 
tendințele actuale din arta scenică 
mondială etc.

Secretariatul literar se va stră
dui să editeze un supliment la caie
tul program care să oglindească acti
vitatea teatrală locală șl de pretutin
deni. In coloanele acestui supliment 
vom Iniția discuții cu publicul, In
terviuri cu personalități remarcabile 
ale teatrului românesc, mlcrostudil 
de cercetare științifică teatrală, pro
filuri de artiști șl altele.

FIră îndoială vom realiza șl alte 
manifestări toate în măsura timpu
lui șl a posibilităților pe care le 
avem la dispoziție. Pentru ca aces
te manifestări să albă viată lungă, 
ele trebuie să fie sprijinite de pu
blicul nostru, pentru care au fost 
gtndile, cu alît mai mult cu cit ac
torii le' fac din pasiune, sacrifieîn- 
du-șl o parte 
lor liber.

însemnată din timpul

secretar
Constantin PASSU 

literar al Teatiulul 
„Valea Jiului'

POSTA LITERARA
LYN — Printre neclari

tăți și lucruri comune, iată și 
cîteva șemne de bun augur: 
„Privesc coloanele invizibile/ 
înălțate de ape/ Pe gîndul 
șl infinit/ spirala verde 
cește/ un strop de otravă", 
trimiteți.

GH. BOZU, Petroșani — 
riflcați de decrepitudini acțiu
nea schiței „Serenada pe în
tuneric", dovediți-vă mai stră
veziu în conceperea lucrărilor 
literare și... totul va fi bine.

IULIANA KOVACS, Uricani
— Același răspuns ca acum 
două săptămîni.

COCOTA JANA, Vulcan — 
Ne-ați specificat, pe versurile 
trimise, că „e prima încercare 
iar, dacă nu va fi bună, ulti
ma". Noi adăugăm : ar fl păcat 
să fie ultima. Mai Încercați.

S1MTEAN C. IOAN, Lupeni
— Sperați că din cele trei 
„compoziții" cel puțin una să 
îndeplinească condițiile publi
cării. Regretăm, dar nici... cel 
mult una din cele trimise nu

va vedea lumina tiparului. Re
nunțați la prozalsme, la repe
tări discursive, clădlți-vă ver
surile pe imagini inedite. Și 
apoi... reveniți.

DAMIAN FLORIAN, Vulcan 
— încercări ușoare, naive, cu 
oarecari influențe din versurile 
poeților citiți de curînd. Nu 
vă cerem să vă îndreptați pri
virea spre poezia actuală, păs- 
trați-vă stilul, dar dezbărați-vă 
de „nopți meschine, zinc, feți- 
frumoși care zboară călare, co- 
borîri din ceruri" și... însuși
ți-vă ortografia limbii noastre 
românești.

CAROL 
scrisul „In 
destul de
însă virtuțlile cerute de o schi
ță literară. Pe fondul acțiunii 
țesute de dv„ renunțind la 
stilul publicistic, simplu, repor
tericesc, puteți „construi", cu 
mai multă trudă, o adevărată 
schiță.

(Urmare din pag. 1)

l& propuneri în vederea Înlăturării 
acestora.

Tov. Tănase Ioan, inspector 
Banca Națională, a Unul să preci
zeze necesitatea lichidării împrumu
turilor restante (peste 4 milioane lei) 
imobilizate In stocuri supranormafi- 
ve, debitori, locații, amenzi, refuzuri 
de calitate.

In cuvîelul său, tov. lng. Mocu- 
lescu David a reliefat necesitatea 
stringentă a unei mal bune colabo
rări între I. F. Petroșani și I.M.T.F. 
Sebeș. După ce a arătat' unele defi
ciențe existente in activitatea de 
transport in cadrul întreprinderii fo
restiere Petroșani (timpi mari de în- 
cărcare-descărcare în depozite, ex
ploatarea necorespunzătoare a unor 
mașini și utilaje etc.), vorbitorul a 
accentuat asupra necesității curmă
rii urgente a modului defectuos de 
aprovizionare și lansare a comenzi
lor — semnalat la ora actuală — 
a lichidării supranormativelor, în 
special la piesele de schimb (care se 
ridică la circa 700 000 lei). S-a mai 
relevai imperativul stabilirii riguroa
se a nivelului cheltuielilor pe 1 000 
lei producție și - legat de acest 
aspect — al efectuării unui instruc
taj temeinic cu muncitorii parchete
lor în așa fel îneît fiecare să fie edi
ficat asupra fazelor tehnologice, me
nirii acestor faze și prețului cores
punzător pentru vînzare.

Tov. Ghinea loan, după ce și-a ex
primat convingerea că lucrătorii din 
domeniul forestier sînt capabili sărși 
ducă la bun sfîrșit sarcinile de plan 
pe anul curent — dovadă : însufleți- 
toarele chemări la întrecere — a a- 
rătal că resursele interne de creștere 
a producției șl productivității muncii 
nu sînt nici pe departe epuizate. Ar
gumentarea s-a axat, în principal, pe

necesitățile folosirii mai raționale a 
capacităților de producție și gospo
dăririi judicioase a mijloacelor bă
nești ale întreprinderii. Vorbitorii) a 
apelat la conducerea Ministerului, sq- 
licitind sprijinul acesteia in rezob 
varea. dificilei probleme de recrut.'.re 
a muncitorilor deoarece soluția apli
cată pină in prezent influențează 
negativ asistența tehnică și benefi
ciile (numa' în 1968 s-au chellnil a- 
proape 400 000 lei cu delegații după 
muncitori, consumîndu-se peste 2 000 
zile muncă).

In închei ’rea discuțiilor, tov. Chi- 
ribău Victor a evidențiat faptul că 
pentru colectivul I. F. Petroșani, anul 
1969 trebuie să fie anul calității șj 
al eficientei economice, adică mobi
lizarea factorilor de răspundere în 
cauză să se bazeze pe convingerea 
fermă că din fiecare metru cub tre
buie dai tot ce este mal bun și să 
se chelluiască cit mai puțin pentru 
1 000 (gî producție, la aceeași exi
gență de calitate. Vorbitorul a subli
nia! că baza materială a realizării 
acestor deziderate există, dar va fi 
necesară o îmbunătățire radicală a 
organizării muncii, crearea unor con
diții corespunzătoare la Hecare loc 
de muncă pentru buna desfășurare 
a procesului de producție.

Căile și metodele de îmbunătățire 
a activității întreprinderii, dezbătute 
șl .perfectate la adunarea generală 
a salarialilor de la I. F. Petroșani, 
completate de măsurile care vor tre
bui luate ținînd cont de situațiile 
concrete care vor apare pe parcurs 
și urmărirea lor cu strictețe vor a- 
sigura Îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an în așa 
fel incit în final să se poată raporta 
cu mîndrie realizarea țelului primor
dial — rentabilizarea, obținerea ce
lor dinții beneficii.CHEMAREA

Cit durează oare via
ța unui spectacol ? Se 
stinge ea o dală cu 
trecerea ultimei secven
țe după faldurile cor
tinei ? Și da șl nu. Da 
— cînd Intre scenă și 
sală n-a fost construit 
acel 
prin care .* 
dinlr-o parte 
tensiunea 
Cînd, însă, cei de pe 
scenă cred în publicul 
pe care-I au în față, 11

cit ne-o putem închi
pui.

necesar „Jgheab" 
să curgă, 

î în alta, 
emoțională.

★
Cineva-mi spunea că 

cetatea prestigiului e 
bine să țl-o construiești 
oriunde altundeva, de- 
cît acolo unde viețu- 
ieșli. E adevărat — e- 
diîiciul succesului se ri
dică cu greu. Și „cără
mizi" mal de greutate 
pentru avansarea lu
crărilor poți afla nu
mai dincolo de ai tăi,

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

dăruirii totale
îndrăgesc, 11 respectă, 
recurg Ia rafinamente 
ale sensibilității pentru 
a vibra puternic la în
țelesurile operei Inter
pretate și a face, astfel, 
șl pe cei din sală să 
„afle" scîntelerlle artei, 
cînd spectatorii cer in
sistent interpreților să-și 
redovcdească sensibili
tatea — e semn că 
spectacolul tșl confir
mă o vitalitate îndelun
gată. Cînd cel ce dau 
grai unul spectacol, ațî- 
ță mereu acest foc vi
tal, cu pasiuni puterni
ce, cînd arta nu este 
„făcută" spre a frapa, 
cl simțită spre a face 
șl pe alții s-o simtă, 
viața unul spectacol e 
lungă, e mal lungă de-

unde nu te simți... ca 
acasă, dar nici nu-țl 
poți permite să greșești 
ca acasă (unde de, se 
mai inchid ochii).

Ne-am convins de a- 
cest adevăr Indubitabil 
cu ocazia vizionării a 
două spectacole prezen
tate de artiști amatori 
al Casei de cultură din 
Petroșani pe scenele 
sătești din Llvadia, Po
nor șl Pui.

Deși pînă acum, pri
lejurile de a asculta ta
raful Casei de cultură 
sau formația „Atlas" 
n-au fost puține, deși 
aceste formații de ama
tori au dat concerte 
mult mal valoroase pe 
scena proprie, prlvin- 
dn-i în minusculele săli 
din Ponor și Llvadia 
cîl și la Pui, am înțe
les ce-nseamnă seriozi-

lalea In aria de ama
tori, am priceput că 
cei „mușcați" de pa
siunea ardentă pentru 
nestematele muzicii 
noastre populare așa 
vor rămine toată via
ța, ne-am convihs că 
artiștii amatori încearcă 
deja — cu mult succes 
pe alocuri — să iasă 
din sfera convenționa
lului obișnuit, să in
tre pe făgașul unei in
terpretări complete, 
simțite, exteriorizate. 
Rica Morarii, Nelu Bo- 
logel, Adela Revitea, 
Viorel Loșniță, Floren
tina Dorcu, Nicolae Si- 
minic, Constanța Tăna- 
se, Lizica Folea, Viori
ca Brîndușan, Mia del 
Mondo sînl tineri pa
sionați de cînlec, tineri 
care iubesc muzica, că
rora plăcerea de a cîn- 
ta le aduce poale cele 
mai mari satisfacții,
sînt tineri pe care mu
zica nu-i obosește
chiar dacă exersează
ore In șir, chiar dacă
sînt „bisați" ore în șir 
— sînt tineri care după 
un spectacol epuizant 
nu se hotărăsc să se 
„lase de meserie", ci 
cer să fie invățați mal 
multe, să devină mai 
buni, mal apreclați, mal 
des chemați la rampă.

Urmărind evoluția 
raiului petroșănean 
Llvadia și Ponor și 
cea a „Atlasului"

U- 
la 

pe 
Ia 

Pul — șl imprumutînd 
ceva din concepția pa- 
slonațllor artiști ama
tori — am început să 
mă îndoiesc că ar e- 
xlsta undeva o bucurie 
mai marc decit acea 
dăruire totală a... tot 
ce al mai bun șl rea
lizarea acelei depline 
Înțelegeri spirituale cu 
oamenii...

V. TEODORESCU

la
șirea sarcinilor de plan pe 
tivul I. F. Petroșani 
din județul Hunedoara.
Călăuziți de Hotărîrlle Congre

sului al IX-lea și ale Conferinței 
I Naționale a P.C.R., de măsurile sta

bilite de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1968, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni din cadrul 
I.F. Petroșani, în lumina sarcinilor 
mobilizatoare ce îi revin pentru 
realizarea exemplară a planului eco- 

2 nomic pe anul 1969, cheamă la în- 
■! ’ r-'r? socialislă toate întreprindc-ri- 
ii le forestiere din județul Hunedoara, 
( cu următoarele obiective:

I @ Depășirea planului produc
ției globale cu 500 000 lei ;

® Depășirea planului produc
ției marfă cu 400 000 lei ;

® Depășirea planului produc
ției marfă vîndută și încasată cu 
250 000 lei ;

> Depășirea planului fizic la 
următoarele sortimente : construc
ții rurale export - cu 450 mc ; 
celuloză fag export - 300 mc ; 
bușteni gater fag — 650 mc ; 
bușteni derulai fag - 300 mc.; 
bușteni gater rășinoase - 200 mc ; 
P.F.l» - 300 mc și cherestea răși- 
noașă - 300 mc ;
• Realizarea unor economii la 

prețul de cost de 100 000 lei ;
• Creșterea productivității mun

cii cu 0,5 la sută, ceea ce repre
zintă 250 lei/salariat ;

> Livrări la fondul pieții - 15Q00Q 
le) preț plan ;

9 Depășirea indicelui de utili
zare a masei lemnoase cu 1,5 la 
sută ;

O Reducerea personalului auxi
liar eu 5 la sută față de plan ;

® Depășirea productivității 
planificate la utilaje și mecanisme 
astfel : tractoare - cu 5 la sută ; 

■ funiculare - cu 3 la sută și fe- 
arăstroie - cu 8 la sută.

întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depă- 
anul 1969 adresată de colec- 

tuturor întreprinderilor forestiere

Sintem hotărîți ca prin îndeplini
rea și depășirea exemplară a s i- 
nilQX de plan și a angajam 
luale să ne afirmăm atașamentul 
fală de politica înțeleaptă a parti
dului, adueîndu-ne în felul acosta 
contribuția la desăvîrșirea construc
ției- socialismului în patria noastră.

CHEMAREA 
sectorohii 

Roșia
Colectivul de muncitori și tehni

cieni din cadru] sectorului Roșia, a- 
parlinînd I.F. Petroșani, cheamă la 
întrecere socialistă pentru îndepli
nirea exemplară și depășirea ir- 
cinilor de plan pe anul 1969 leale 
sectoarele de exploatare a lemnului, 
cu următoarele obiective-

• Realizarea planului produc
ției globale și marfă pină la 20 
decembrie a.c. ;
• Depășirea planului la sorti
mentele celuloză fag - cu 200 
mc și construcții rurale — cu 100 
mc, destinote exportului ;
• Lichidarea integrală o par

chetelor vechi si predarea lor la 
ocoalele silvice pentru a fi plan
tate ;
• Depășirea indicelui de utili

zare a masei lemnoase la fag cu 
2 Io sută ;

© Reducerea personalului auxi- 
Ito cu 5 la sută față de plan ;

Depășireq productivității pla
nificate pe utilaje și mecanisme, 
și anume, la tractoare — cu 5 la 
sută, funiculare - cu 3 la sută, 
ferestraie mecanice — cu 8 la 
sută.
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Profilul efico-profesional
al muncitorului de mîine

redeschiderea unității. Nu g-o 
II constmlnd metrou acolo de 
durează aii la reparațiile I?

Din oase iese
ciolanul"...

Pentru conducerea Uzinei de re
parat utilaj minier din Petroșani
pregătirea schimbului de miine al
uzinei constituie o problemă ma
jori. în prezent în secțiile
U.R.U.M.P.-ului învață tainele roo- 
sv-riilor de strungari, frezori, lăcă
tuși. electricieni si sudori, peste 
150 elevi înscriși la cursurile Gru
pului școlar minier si 100 
care se vor califica prin 
terale - fii ai muncitorilor 
Valea Jiului. Tinerilor 
croate condiții optime 
tai ea meseriei, fiecare 
rat pe lingă muncitori 
llficare, care să le 
din cunosllnîcle lor, p< 
ma ca viitoare cadre di 
uzinei. în toate secții! 
ucenicilor este privită < 
pundeie. Periodic, pentru 
organizează acțiuni specif 
susțin ample discuții asupri 
hii meseriei alese, înțilniri 
citorl fruntași etc.

Toate aceste acțiuni au 
după cum -era șl firesc, un 
teres din partea tinerilor, ajulîndu-i 
să înțeleagă răspunderile ce le re
vin în producție, consecințele abate
rilor de la disciplină. Veteranii u- 
zinel. oameni cu o bogată experiență 
profesională pe oare o transmit tine
rilor relatîndu-le fapte de muncă 
dintre cele mai semnificative, exer
cită, zl de zi, o mare lnrîurire asu
pra evoluției profesionale si morale 
a ucenicilor.

Prin grija conducerii uzinei, s-au 
creat posibilități ca elevii din anii 
II șl III să lucreze în brigăzi sepa
rate, acestea oferindu-le condiții mai 
prielnice Însușirii meseriei.

de tineri 
cursurile 

din 
le-au fost 

pentru învă- 
ftind reparli- 
cu înaltă ca- 

entru a-i for- 
e nădejde ale 

ralificarea 
ivită rls- 
tineri se 

ice, se 
a profilu- 
cu mun-

st irnit, 
mare In

Ucenicii sînt tineri între 15 șl 18 
ani, vîrslfi cînd ei caută răspunsuri 
la marile probleme ale vieții, dar, 
totodată, cînd pot fl ușor modelați, 
insuflindu-li-se dragostea de muncă, 
pasiunea pentru meseria aleasă, do
rința de a se afirma necontenit. A- 
cam este momentul ca o dală cu în
vățarea meseriei să fio ajutați spre 
a-și însuși o conduită morală spe
cifică orîndulrli noastre.

Aceste deziderate însă nu consti
tuie întotdeauna obiectul unor preo
cupări susținute în activitatea orga
nizației U.T.C. din uzină. Lipsa unei 
atente supravegheri asupra compor
tării lineriloi, a croat teren propice 

"unor manifestări de indisciplină. 
Ucenicii Liciu Valerin, Moldovan 
Ghoorghe, Cerbu Toadcr, Haring 
Octavian, Ursa Sabin, si alții s-au 
obișnuit să irosească din timp în 
plimbări, discuții inutile. Organiza
ția U.T.C. a manifestat în aceste 
cazuri indiferență fată de abaterile 
lor.

în rîndul ucenicilor sînt frecvente 
șl cazurile de comportare necivili
zată, lipsă de respect față de vîrst- 
nici. Pentru exemplificare relatăm 
două cazuri: tînărul Gegău Ștefan 
s-a comportat nedemn față de un 
coleg al său, amenințîndu-1, dar or
ganizația U.T.C nu a luat cazul în 
seamă pentni a-1 dezbate, pentru 
a preveni repetarea Iul. De aseme
nea, elevul Buterschi Dumitru din 
anul Ill, secția modelorl, a amenin
țat muncitorul caie-1 învață mese
ria pentru simplul motiv că acesta 
l-a mustrat pentru comportarea lui 
Incorectă. Mal amintim și compor
tarea necorespunzătoare a ucenicilor 
Oancea Ștefan, Rad Vasile care au

fost sancționați disciplinar pentru 
abaterile ce le-au sfivirșil.

Faptele reprobabile săvirșlte de 
ucenici trebuie dezbătute pe larg în 
fata colectivelor de tineri. Organi
zația U.T.C. de la U.R.U.M.P. tre
buie să Inițieze mal multe acțiuni 
pentru Întărirea disciplinei, dezbateri 
pe teme do etică axate pe analiza 
unor fapte concrete invilind în mij
lociii ucenicilor muncitori vlrstnicl 
cu vechime In uzină, prețuițl pentru 
calitățile lor morale, caro să vor
bească tinerilor despre îndatoririle 
ce le revin. Profesia pentru care 
se pregătesc tinerii Implică astăzi 
un mare grad do perfecționare, care 
să le pormilă mînulrea precisă și cu 
maximum de randament a mașinilor 
și agregatelor de înaltă tehnicitate, 
cu caro este dotată uzina. Califi
carea lor se cere deci a fi asigurată 
la nivelul unei tehnici superioare 
pentru a Tace fală cu succes cerin
țelor uzinei.

Fără îndoială, pregătirea și forma
rea ucenicilor ca muncitori cu o 
conștiință înaintată, nu constituie un 
atribut exclusiv al organizației 
U.T.C. Organizația de tineret este 
cherijată însă să intervină prin ac
țiuni educative aducînd o reală șl 
valoroasă contribuție în pregătirea 
cadrelor de mîine ale uzinei. Acțiu
nile educative temeinic pregătite, 
vor ridica pe o treaptă superioară 
răspunderea tinerilor pentru mese
ria aleasă, pentru pregătirea lor ca 
muncitori destoinici cu o înaltă ca
lificare, cu o ținută morală cores
punzătoare.

Petru BAI. AN 
activist U.T.C.

Groapa
Locuitorii di'IP'caitlerul Oa

rdei _ Bărbălenl se aprovi
zionau cu apă potabilă dinir-o 
Itnllnă din earlier. Din toam
na anului 1967 nu mai au apă. 
Conducerea 1.1 .U.S.. șantierul 
Valea Jiului superior de la 
Valea de Pești n-a găsit alt 
spațiu pentru un depozit al 
său decit tocmai pe locul un
de era tlntlna oamenilor. Și 
1-a lăsat lără apă. Le-a pro
mis că le va construi o pom
pă care este prevăzută In de
vizul de lucrări Dar promi
siunea a rămas apă... de ploa
ie. De lapl, ceva lot au făcut 
cel de la șantier pentru locui
torii din Bărbăteni: au săpat 
o groapă. După un an de zile 
de la „secarea" ffnlinii, au 
venii la Bărbăteni clfiva „meș
teri mari" de la șantier șl au 
tăcut o groapă de vreo 4 me
tri. Apoi și-au slrlns unelte-

ie $/... duși ou lost. Măcar de 
o făceau mal adfncă să I ne 
poală Zice flnlină. Dar așa nu-l 
nici pompă, nici lintlnă ci e 
pericol pentru copiii din car
tier care, in loaca lor, ar pu
tea ușor cădea In groapă.

Trufandale ! ?
Unitatea C.L.P. nr. 40 din 

Petroșani (colonia din spatele 
gării va pune In curlnd In 
vfnzare trufandale. De aceea 
respectiva unitate este închisă 

luni de 7l- 
conducerea 
ca o unl- 
Intotdeauna

de peste trei 
le. Cum acceptă 
C.L.P. Petroșani 
tale care a mers
bine, o unitate mare, Inimoa
să, să stea Închisă atila vre
me, fn timp ce locuitorii bat 
drumul pe la alte unități 
C.L.P. din oraș pentru procu
rarea legumelor și zarzavatu
rilor fără de care nu-i posi
bilă ciorba ? Oamenii așteaptă

Gospodine din cartierul Ae
roport ne-au adus la cunoștin
ță practica măcelarilor de la 
cele două unități de carne din 
cartier, la vlnzarea de carne 
se dă bineînțeles și os. $1 pen
tru că-l os, costă mult mai pu
țin decit carnea. Prețul unul kg 
de os costă 3 lei, pe cirul car
nea... Dar vlnzdtoril de la cele 
două unități amintite au iuțeală 
de mină și rapiditate fn calcul 
In timp ce, cred el, cumpă
rătorii au... nebăgare de sea
mă. Iți dau 800 grame carne 
șl 200 grame os șl încasează 
rapid pentru... carne. Cu 
ostiei de oase, el „toacă" 
mulți bani de la cumpărători. 
Păi sigur: din oase mici iese 
„ciolanur mare.

Dem SARARU
(După scrisorile corespon
denții™ Conți? CONSTAN
TIN, Tecuș FRANC1SC, 
Tâlnaru AURICA)

Locul unde sînt 
afișate listele 
de alegători 
în orașele 

și comunele 
municioiukii
(Urmare din pag. 1)

muncitoresc — secțiile de votare ni. 
56 și 57, Căminul cultural din IscroiM 
— locuitorii Incluși în secția de vo* 
tare nr. 58, Iar în comuna BĂNIȚA, 
unde va funcționa secția de votare 
nr. 55, la Căminul cultural, Școate 
generală din salul Merișor și Școala 
generală din satul Crivadia.

Locuitorii din municipiul Petroșani 
pot afla la care secție vor vota la 2 
martie din Decizia nr. 6/1969 a Cam- 
siliului popular județean decizie a- 
fișată în toate localitățile.

Toii cetățenii cu drept de vot sîwt 
Invitați de a verifica dacă sînt tre- 
cuți pe listele de alegători. In cazul 
că au fost omiși, sau au fost înscriși 
greșit, an dreptul să facă întîmplna- 
re la consiliul popular care a întoc
mit listele.

La orizont returul PRONOSPORT

Pasiune
și inițiativă

cofrajelor nu este

de loc o problemă

minoră șl de acest

lucru s-au convins

Modașdulgherii

Alexandru și Coa-

ră Nicolae de pe

șantierul minei Li

se

Recondiționarea

vezenl — în ima-

Voleibaliștii de la Știința 
sînt optimiști

PRONOSTICUL NOSTRU

LA CONCURSUL Nr. 5

DIN 2 FEBRUARIE SÎMBÂTA 1 FEBRUARIE

mii de ticni, arbori și arbuști 
ornamentali. Te și miri de 
unde au cei de la depou ati- 
tea Hori. Explicația o alli vi- 
zltlnd mica sera a depoului, 
amenajată lot din inițiativa 
lui Martin Elemer.

Tocmai pentru cd i-au cu
noscut dragostea și pasiunea 
pentru frumos, spiritul și ini
țiativa gospodărească, cetățe
nii din circumscripția munici
pală nr. 20 din Petroșani, un
de locuiesc mulți ceferiști 
i-au susținut cu atîta căldură 
candidatura de deputat In a- 
legerile de la 2 martie.

„Propunerea e cum nu
poate mai potrivită — spunea 
tovarășul Ceteraș Virgil, mais
tru de atelier la depou. Dato
rită activității lui, In ultimii 
zece ani nici o locomotivă nu 
a avut pierdere de combusti
bil cl numai economii. Bun 
gospodar, plin de energie și 
Inițiativă, tovarășul Martin E- 
lemer se bucură de încrederea 
și aprecierea Întregului colec- 
tt\’ al depoului, al cetățenilor 
din cartierul In care locuiește. 
La 2 martie îmi voi da cu 
bucurie \ olul candidatului • 
nostru și mă angajez să-l spri
jin In Întreaga activitate de 
gospodărire și înfrumusețare a 
depoului și orașului".

„Lucrăm Împreună de 23 de 
ard șl mai bine — spunea cu 
îndreptățită mlndrie șelul ate
lierului depoului, Crișan loan. 
Acum 20 de ani In depou nu 
exista nici măcar lumină elec
trică. Acum avem o unitate 
modernă, frumoasă In care 
Introducerea mecanizării a mă
rit productivitatea și a ușurat 
munca. Depoul nostru se nu
mără printre unitățile de a- 
cest fel fruntașe pe țară. Fă
ră îndoială că la aceste rea
lizări și-a 
’ribuția si 
Elemer".

Cuvinte 
încrederea 
rășilor săi
cel pe care l-au pro] 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de 
deputați de la 2 martie, ală
turi de care vor pune cu toții 
umărul la înflorirea și dez- 
■ oltarea unității unde mun
cesc, a cartierului In care lo
cuiesc. Cu un asemenea gos
podar destoinic și întreprin
zător totul e realizabil.

După cum se știe, echipa de vo
lei Știința Petroșani a terminat tu
rul campionatului diviziei B, în care 
activează, pe locul 10 din 12 echi
pe, avînd doar cu 2 puncte mai 
mult decît ultima clasată. Trebuie 
să recunoaștem, este o poziție. care 
nu-l prea face cinste. Dar cauzele 
care au dus la această situație o 
voleiului Văii Jiului sînt in mare 
pai te obiective. Plecarea jucătorilor 
de bază în fiecare an o dală cu 
absolvirea institutului și imposibili
tatea înlocuirii lor cu alții de va
lori cel puțin apropiate este facto
rul prim care a făcut ca echipa de 
volei Știința Petroșani să lupte din 
răsputeri undeva la periferia clasa
mentului seriei a II-a a diviziei B. 
Pe cînd alte formații sportive au 
posibilitatea de a alege jucători va
loroși, antrenorul Eronim fC£acu tre
buie s-o ia în fiecare an de la ca
păt, cu jucători tineri care, deși la- 
ienlați, trebuie să învețe A.B.C.-ul 
acestui sport.

Cu toate greutățile întîmpinate, 
prof. Eronim Ceacu și tinerii săi 
elevi sînt optimiști pentru returul 
campionatului. Deoarece studenții se 
află în plină sesiune de* examene,- 
antrenamentele voleibaliștilor se 
desfășoară de două ori pe săptămî- 
nă, urmînd ca de la 1 februarie 
numărul lor să se ridice la șase pe 
săptămînă. In această primă perioa
dă precompetlțională se insistă mai 
ales pe latura piegătirii fizice mul
tilaterale, treeîndu-se treptat la pre-

gătlrea tehnico-tactică. La acest al 
doilea capitol se va urmări îmbună
tățirea serviciilor, a loviturilor de 
atac și, mai ales, a blocajului — 
compartimentul cel mai deficitar 
al echipei.

Antrenorul Ceacu își dă seama că 
în retur echipa sa va avea o misiu
ne mai grea decît în tur. Echipele 
din primele rînduri vor lupta pen
tru titlu, cele de la periferie se vor 
„bate" pentru supraviețuire în divi
zie. Dar este convins că elevii săi. 
știu acest lucru, că-1 vor înțelege, 
și se vor angrena în așa fel în în
treceri încîl să-i scutească de emo
ții pe iubitorii voleiului din Valea 
Jiului. A viza un loc anume în cla
samentul final este destul de greu, 
dar antrenorul crede că în orice 
caz va . sălta" de pe locul 10.

Returul campionatului diviziei B 
de volei, care începe în 16 februa
rie, îl va afla la start pe antrenorul 
Ceacu Eronim cu următorul lot de ju
cători : Șchiopii. Manea. Mitrică, 
Miiller, Comarnitchi, Sălăjan, Țvein, 
Mircea, Stoica, Ivașcu. Bogdan, Fi- 
lipaș, Luncan, Pănescu.

Deoarece voleibaliștilor petroșă- 
neui li s-a ridicai dreptul de organi
zare a unei etape pe teren propriu, 
primul meci din retur, cel cu Se
mănătoarea București, ocupanta lo
cului 3 la sfîrșitul turului, se va 
disputa la Craiova. Le dorim mult 
succes tinerilor noștri voleibaliști 1

Vasile ZARCULEA
I.M.P.

----•----

adus din plin con- 
tovarășul Martin

excalde ce exprimă 
și aprecierea iova- 
de muncă la fă de 

drept

ADUNĂRILE 6ENERALE ALE SALARIAȚILOR
(Urmare din pag. 1)

aprobarea angajamentelor fiecărui 
colectiv de muncă în întrecerea so
cialistă. Aceasta solicită o analiză 
temeinică a posibilităților existente 
pentru stabilirea unor obiective de 
întrecere mobilizatoare care să ri
dice pe o treaptă superioară reali
zările de pînă acum.

Principala condiție ca adunările 
generale să-și atingă aceste scopuri 
este pregătirea și organizarea lor de 
muncă. Manifeslind grijă pentru a 
înlătura orice tendință de festivlsm 
sau de formalism, organizațiile de 
partid sînt datoare să asigure ca a- 
ceste foruri obștești să dezbată înlr-o 
atmosferă de lucru, exigentă și com
petentă problemele majore ale între
prinderilor și organizațiilor economi
ce din Valea Jiului. Folosirea cil 
mai deplină a capacităților de pro
ducție și a utilajelor, reducerea chel
tuielilor materiale de producție, creș
terea eficienței economice și renta
bilității, aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, îmbunătățirea calității produse
lor, înlăturarea cauzelor care frî- 
nează îndeplinirea ritmică șl constan
tă a planului de producție — iată 
probleme care trebuie să stea In 
centrul dezbaterilor Ia adunările ge-

nerale ale salariaților din Valea 
Jiului.

In Industria carboniferă din muni
cipiu se află Ia ordinea zilei pro
bleme deosebit de importante în le
gătură ai ridicarea în continuare a 
nivelului tehnic al producției — ex
tinderea mecanizării complexe șl mo
dernizarea proceselor de extracție a 
cărbunelui, creșterea vitezelor de a- 
vansare și obținerea unor randamen
te superioare la toate lucrările mi
niere din subteran. Concentrîndu-șl 
atenția asupra acestor probleme, a- 
dunărlle generale ale salariaților își 
vor aduce din plin conlribuția Ia so-

luționarea sarcinilor majore de care 
depinde îndeplinirea exemplară a 
planului șl angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Bine pregătite și organizate, adu
nările generale ale salariaților din 
unitățile economice ale Văii Jiului vor 
exprima hotărîrea entuziastă a colec
tivelor de mineri, ingineri și tehni
cieni, a tuturor oamenilor muncii 
de a depune întreaga lor capacitate 
șl energie pentru înfăptuirea obiec
tivelor puse de partid în fața lor, 
pentru a-și aduce o contribuție din 
ce în ce mai sporită la înălțarea con
tinuă a patrleL noastre.

La odihna si tratament
Prin grija comitetului 

sindicatului de la U.R.U.M. 
Petroșani, mai mulți sa- 
lariați ai uzinei șl pen
sionari caie au lucrat in 
uzină, Ișl petrec în aceste 
zile concediul de odihnă 
sau își îngrijesc sănă
tatea în diferite stațiuni 
balneo-climaterice.

Trasatorul Socaci Tibe- 
riu, strungarul Botică 
Stefan, lăcătușii Slrbu Ni
colae și Hoca Anton, 
pensionarii Balaban Ioan 
și Kalalh Bela sînt doar 
cîțlva dintre cei care In 
aceste zile se află în sta
țiunile Slănic Moldova,

Govora-băi, Borsec, 
deal și Sinaia.

Pînă la sfîrșitul primu
lui trimestru al anului, 
alți 50 de salari-ați ai 
U.R.U.M. Petroșani vor 
fi trimiși la odihnă și tra
tament în diferite sta
țiuni balneo-climaterice 
din tară.

Pre-
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Programul 1

6,05 Muzică populară ■, 7,00 Con
cert distractiv ; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei. Buletin nv-teo-rutj- 
ct ,- 8,15 Ilustrate muzicale. 9,00 Ra- 
diomagazinul femeilor,- 9,30 Corul de 
copii al Raclioteleviziunii dirijat de 
Ion Vanica ; 9,45 Selecțiuni din ope
reta „Mam'zelle Niîouche" de Her
ve,- 10,00 Ora salului; 11,05 Ediție

specială. 2 martie — Alegeri; 11,20 
Avanpremieră cotidiană; 11.30 Mu
zică populară; 12,00 De toate pen- 
îtu toți : 13,00 — 16,30 Estrada du
minicală ,- 14,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 16,30 Unda vese
lă ; 17,00 Concert de după amiază; 
18,05 Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 18,30 Teatru 
scurt. „Mozaic" de Radu Popescu 
— Ban.- 13,56 Varietăți muzicale; 
19,30 lancu Jianu — Serial radiofo
nic pentru tinerii ascultători; 19,45 
ArH celebre din opere,- 20,00Radio
jurnal. Sport; 20,10 Agendă folclo
rică : 21,00 Tineretul dansează; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 Noutăți de muzică u- 
șoară 22,30 Moment poetic; 22,43 
Sonata pentru violoncel și pian de 
Turior Ciortea,- 23,05 Cavalcada me
diilor 9,05—5,00 Estrada noctur
nă.

Programul II

6,00 Intermezzo cu muzica ușoară; 
7,00 Itinerar folcloric muzica); 7,30 
Divertismente pentru fanfară; 8,00 
Dansuri românești pentru vioară și 
pian de Hilda Jerea; 8,15 Teatru 
radiofonic pentru copii ; 9,00 Com
pozitori de muzică ușoară: Nicolae 
Kirculescu și H. Mălineanu ■, 9,45
Drag mi-e cintecul și jocul; 10,03 
Avanpremieră cotidiană ■ 10,13 So
liști de muzică ușoară; 10,45 A 7-a 
artă; 11,00 Concertul capodopere
lor ; 12,30 Cintăreți celebri și folclo
rul : Joan Sutherland ; 12,50 Muzică 
instrumentală românească ; 13,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 13,10 
Caleidoscop muzical ; 14,00 Orches
tra de muzică populară a Radiolele- 
viziunii; 14,20 De la operetă la o- 
peră; 15,00 Suită simfonică In trei 
părți de Dinu Lipatl; 15,30 Concurs

în instanță ; 16,00 Joacă fete și flă
căi ; 16,30 Formații românești de 
Jazz; 17,00 Revista literară radio; 
17,30 Caravana fanteziei (emisiune 
pentru tineret); 18,30 Romanțe; 19,05 
Melodii magazin20,00 Opera .Car
men" de Bizet — fragmente; 20,40 
Orchestra de muzică ușoară a Ra- 
dioleleviziunli dirijată
Popescu21,00 Radiojurnal 
Cîntece și Jocuri; 21,30 
poezie; 21,50 Canțonete 
ian; 22,00 O Istorie a 
capodopere comentată 
Bulan; 23.07 Lieduri
Strauss si Gustav Mahler ,- 23,29 So
nata pentru două piane „Duetto" de 
Johann Gottfried Musthel; 24,00— 
1.90 Parada ritmurilor.

BULETINE DE ȘTIRI: Programul 
I: 6,00; 11,00, 16,00, 18,00, 24,00;
1,00; 2,00; 4,00. Programul II: 6,30, 
7,30; 10.00; 19,00; 23,00; 0,55.

de Gomei 
, 21,10 

Studioul de 
cu Ion Sto- 

muzicii în 
de George 
de Richard

SCHI

„Cupa Unirii” 
Straja

In zilele de 25-26 ianuarie a.c.. pe 
pîrtiile de la Straja s-a desfășurat un 
concurs de schi dotat cu .Cupa 
Unirii". Au participat spor lin ai 
asociațiilor: Energia Paroșeni. Mine
rul Lupeni, Spartac și Voința Petro
șani. Condițiile atmosferice nefavo
rabile (ceață) din prima zi au împie
dicat buna desfășurare a probelor 
de slalom uriaș. In urma desfășurării 
concursului, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate :

Slalom special băieți: 1. Acs 
Alexandru, Voința ; 2. Qioflica Gri- 
gore, Minerul ; 3. Munteanu Constan
tin. Energia. Slalom specia] fete: 1. 
Kelt Lidia,- 2. Sicht Iulian?., ambele 
ele la Energia; 3. Varga Elena, Mi
nerul. Slalom uriaș băieți: 1. Birlida 
Dumitru, Spartac; 2. Kato Adalbert, 
Minerul; 3. Munteanu Constantin. 
Slalom uriaș fele: 1. Kelt Lidia.- 2, 
S' ht luliana; 3. Varga Elena. Fond 
10 km băieți: 1. Tdrdk Bella, Ener
gia ,- 2. Peter Aron, Minerul; 3. Td- 
rdk Iosif, Energia Fond 5 km fete : 
1. Sav Mariana. Minerul; 2. Sicht 
luliana ■, 3. Medrea Florica, Minerul.

In urma rezultatelor înregistrate, 
„Cupa Unirii" a revenit asociației 
sportive Energia, care a totalizat 61 
puncte. Pe locurile 11 șl III s-au cla
sat Minerul — 63 puncte și. respectiv 
Spartac — 98 puncte.

La buna organizare a concursului, 
un aport substanțial a ad-us comisia 
municipală de schi,.

Prof. Ioan VLAD

DUMIN1GA 2 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie Fiul 
lui Tarzan; Republica: Căderea im
periului roman seria I—II; PETRI- 
LA: Operațiunea San Genaro; LO- 
NEA — Minerul: Praștia de aur; 
ANINOASA: Piramida Zeului Soa
re ; VULCAN: Neînțelesul; PARO- 
ȘENI : Șapte oameni de aur; LU- 
PENI — Cultural: Cu toată viteza 
Înainte ; Muncitoresc : Loana ; URI- 
GANi: Procesul de la Verona,

1. Fiorentino — Roma
2. Internazionale — Lanerossi
3. Juventus — Atalanta
4. Palermo — Cagliari
5. Pisa - Torino
6. Sampdoria — Milon
7. Varese - Bologna
8. Verona — Napoli
9. Brescia - Genoa

10. Catania — Bari
11. Lazio - Monza
12. Perugia — Mantova
13. Reggina — Ternana

VREMEA
Ieri, temperatura maximă Ia 

Petroșani a fost de plus 3 gra
de. iar minima de zefo grade.

PENTRU
DE ORE:
re cu cer 
precipitații 
lapoviță și 
din nord.

URMĂTOARELE 24 
Vreme schimbătoa- 
mai mult acoperit, 
slabe sub formă de 
ninsoare. Vînt slab

1
1
1
2
X
2
1
1
1 
X
1
1
X

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru copil. „Detectivi prin.,» 

telescop".
18,05 Mult e dulce șl frumoasă. Emi

siune de limbă română.
18.30 Pentru școlari. „Aplauze pen

tru colegii noștri".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 Martie 1969. Din carnetul re

porterului.
19,45 Interpreți de muzică populară. 
20,00 Tele-enciclopedla.
21,00 Un Invitat pe săptămînă : Mar

gareta Pîslaru.
21,20 Film serial : Sfîntul. „Unde 

sînt banii".
22,10 „Triplu salt" — varietăți din 

lumea circului.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

LOTO
din 01 Ianuarie 
următoarele ou

La tragerea Loto 
1969 au fost extrase 
mere

Extragerea 1: 26 64 24 6 44 51 30 
49 42 88 22 18.

Fond de premii : 986 635 lei.
Extragerea a Il-a : 85 24 59 67.
Fond de premii : 704 702 lei.

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia nr. 52

ANGAJEAZA
- MUNCITORI NECA1IFICAȚI 

SUBTERAN

URGENT
PENTRU LUCRĂRI

PENTRU LUCRĂRI- MUNCITORI NECALIFICAJI 
DEPOZITUL DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

Salarizarea pentru suprafață este de 29,60 -

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA 
VAGOANELOR C.F.R.

Solorizareo - în acord - se face săptăminal din fon
dul nescriptic.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
exploatării, serviciul organizarea muncii, între orele 

. 7-15,30.
■

Secția de distribuire 
a energiei electrice

PETROȘANI

AN6AJEAZA UR6ENT
Trei conducători auto

care să funcționeze pe mașinile de intervenție. 
Condițiile de angajare :
— să posede permis de conducere gradul B și C.
— să aibă domiciliul stabil în orașul Petroșani. 
Salarizare conform condițiilor prevăzute în no

menclatorul de salarizare.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la 

serviciul administrativ al secției cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon 1830.
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Ministerului
Afacerilor Externe
al R. D. Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care condamnă guvernul S.U.A. 
pentru continuarea bombardamente
lor asupra unor zone ale tării. Deși 
Statele Unite au declarat că înce
tează bombardamentele asupra teri
toriului R. D. Vietnam, se arată în 
declarație aviația americană conti
nuă să întreprindă raiduri asupra 
unor zone din Vietnamul de nord. 
Astfel, la 26 ianuarie, două bombar
diere strategice americane de lipul 
„B-52* au bombardat mai multe punc
te populate din provincia Quang Binh, 
situată în sudul R. D. Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, se subli
niază în declarație, condamnă cu ho- 
tărire aceste acle criminale ale a- 
viației americane și cerc ca guver
nul S.U.A. să pună capăt acțiunilor 
agresive in Vietnam, să înceteze de
finitiv actele de încălcare a suvera
nității și securității R. D. Vietnam, 
să retragă toate trupele sale și ale 
oTiaților săi din Vietnamul de sud 
și să lase poporul vietnamez să-și 
rezolve singur treburile sale interne 
fără amestecul din afară.

----•-----

S. U. A. au extins
bombardamentele
asupra Laosului

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
După cum transmite din Saigon co
respondentul agenției United Press 
International, în ultimul timp Statele 
Unite au extins considerabil bom
bardamentele asupra teritoriului lao
țian. In afara bombardierelor „B-52" 
comandamentul forțelor militare ae
riene ale S.U.A. au început să folo
sească și avioanele de luptă și trans
port ..C-130" și „C-119".

De la anunțarea încetării bombar
damentelor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, continuă corespondentul, 
Statele Unite și-au sporit numărul 
avioanelor care efectuează bombar
damente asupra Laosului. In prezent, 
bombardierele americane efectuează 
zilnic 300—400 misiuni deasupra te
ritoriului laoțian. Avioanele ameri
cane iși iau zborul de pe aerodro
murile militare din Tailanda și de pe 
portavioanele staționate în apropie
rea coastelor Vietnamului de sud.

Adunarea Federală a aprobat 
Declaratia-program a guvernului

FRAGA 31 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. nnunță că Oldrich Cer
nik, președintele Consiliului de Mi
niștri, a prezentat Adunării Federale 
Dzclarația-program a guvernului 
R.S. Cehoslovace. în declarație sînty 
înfățișate măsurile preconizate de 
guvern in domeniul legislativ, al 
politicii economice, politicii externe, 
apărării, precum și formele și me
todele de activitate ale guvernului. 
Principiile suveranității, neameste
cului, colaborării reciproc avanta
joase, respectarea relațiilor bazate 
pe egalitate in drepturi și pe inte
gritatea teritorială sînt principiile 
de bază de la care vor porni efor
turile noastre — a spus Cernik.

Guvernul R.S. Cehoslovace va ac
ționa în direcția transformării trep
tate a economiei tării într-o econo
mie modernă cu o structură adec
vată, corespunzătoare condițiilor 
noastre, a declarat premierul ceho
slovac. în cursul acestui an vor fi 
elaborate documentele cincinalului 
pe perioada pină in 1975, care vor 
include programul de restabilire a 
echilibrului economic, concepția dez
voltării în continuare 
cehoslovace, inclusiv 
structurale.

Guvernul cehoslovac
o politică externă activă și cu ini
țiative care să corespundă în cel 
mai înalt grad atît intereselor șl 
nevoilor noastre naționale, cît șl 
obligațiilor internaționale — a spus 
premierul cehoslovac. Temelia sigu
ră a politicii externe cehoslovace 
este alianla și colaborarea de ne
zdruncinat cu U.R.S.S. și cu celelal
te țări socialiste de care sîntem le
gali prin comunitatea intereselor 
de clasă și prin teluri comune — 
a spus Cernik. în spiritul declarației 
guvernamentale din 13 septembrie 
1968, guvernul acordă o mare aten
ție normalizării treptate și restabili
rii relațiilor bazate pe încrederea 
reciprocă cu țările socialiste, și în 
primul rînd cu U.R.S.S., în 
înlăturării piedicilor ridicate 
nimenteie din august trecut 
țiile dintre R.S. Cehoslovacă 
țări membre ale Tratatului 
Varșovia. Declarația guvernamentală 
constată că In această direcție exis-

a economiei 
modificările

va înfăptui

tă încă de pe acum o serie de re
zultate în domeniul contactelor p 
tico cu U.R.S.S. și alte țări socialis
te, în domeniul colaborării econo
mice și comerciale și în unele sec
toare ale schimburilor culturale și 
tehnico-științifice.

După ce relevă că factorul princi
pal de stabilizare în Europa este, 
după părerea guvernului cehoslovac, 
respectarea și recunoașterea rela
țiilor postbelice, inclusiv existența 
celor două state germane și a fron
tierelor existente, in Declarație se 
subliniază că șl în viitor guvernul 
cehoslovac 
tatea normalizării relațiilor 
R.S. 
nici, pe baza premiselor pe 
R.F. a Germaniei ar trebui să 
creeze în această direcție, inclusiv 
recunoașterea nevalabilității de la 
bun început a acordului de la Miin- 
chen.

în încheierea Declarației-program 
se arată că guvernul R.S. Cehoslova
ce este ferm holărît să continue ca
lea deschisă în ianuarie 1968, să 
urmărească cu perseverență normali
zarea vieții societății și să creeze 
condiții pentru asigurarea unui ritm 
de muncă normal și eficient în toate 
sectoarele de activitate 
hoslovacă.

In urma dezbaterilor, 
dunării Federale și-au 
cordul cu Declaratia-program a gu
vernului R. S. Cehoslovace prezen
tată de Oldrich Cernik, și au acordat 
votul de încredere noului guvern fe
deral. Adunarea Federală a adoptat, 
de asemenea, legea cu privire la con
stituirea Consiliului de apărare al 
R. S. Cehoslovace.

In încheierea lucrărilor sesiunii co
mune a celor două camere ale 
nării Federale a luat cuvîntul 
Colotka, președintele Adunării 
rale, forul legislativ suprem al 
Cehoslovace.

va porni de la posibili- 
dintre 

Cehoslovacă și R.F. a Germa- 
care 

le

din R.S. Ce-

deputății A- 
exprimat a-

Orientul
Apropiat

• PARLAMENTUL LIBANULUI A 
ACORDAT ÎNVESTITURA NOULUI

GUVERN

• MARILE PUTERI VOR ÎNCEPE 
IN CURIND CONSULTĂRILE

BEIRUT 31 (Agerpres) - După o 
îndelungată dezbatere asupra decla- 
rației-program a noului guvern liba- 

’ nez, prezidat de Rashid Karame, Par
lamentul a acordat joi seara înves
titura acestui cabinet, cu 60 de voturi 
pentru, 30 contra și 9 abțineri. In 
cursul ‘dezbaterii au luat cuvîntul 
peste 20 de oratori aparținînd diver
selor grupări 'politice reprezentate în 
parlament.

¥

(Agerpres;. — 
Consiliului de Securi- 
in curs, Max Jakobson 
declarat că marile pu- 
ale Consiliului de Se- 
începe „foarte curînd"

NEW YORK 31
Președintele 
late pe luna 
(Finlanda), a 
teri membre 
curitate vor 
consultările cu privire la modul cum 
să se pună capăt conflictului din O- 
riontul Mijlociu.

O precizare în legătură cu orga
nizarea acestor consultări este aș
teptată J dcipse reuniunea de simbă- 
tă a Consiliului național al securi
tății SȘJ.Â., 11a care președintele 
Nixon va '.discuta cu principalii săi 
consilieri situația din Orientul Mij
lociu și diveusele propuneri, inclusiv 
aceea făcută > de Franța, pentru gă
sirea unei soluții de rezolvare a ac
tualului,’ conflict arabo-israelian. 
Jakobson a anticipat chiar eventua
litatea ..unei jreuniuni a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., care să 
stabilească masurile menite să ducă 
la aplicarea rezoluției din 22 noiem
brie 1967 a acestui forum.

Președintele^ Consiliului de Secu
ritate a declarat că un rol important 
în cadrul consultărilor marilor puteri 
privind soluționarea conflictului a- 
rabo-israelian îl joacă șl Gunnar 
Jarring, trimisul special al secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat. „Acesta, a spus Ja
kobson, se află deja la New York 
și așteaptă desfășurarea evenimente-

vederea 
de eve- 
în rela- 
și cinci 

de la

MOZAIC EXTERN
CENTRALA ELECTRICA 

ATOMICĂ PENTRU NAVELE 
COSMICE

VENEȚIA SE SCUFUNDA 
IN MARE

In S.U.A. a început să func
ționeze o centrală electrică a- 
tomică construită pentru apro
vizionarea cu energie electri
că a viitoarelor nave cosmi
ce. Ea a fost instalată intr-o 
cameră cu vid subterană Ia la
boratoarele din Sania Susana 
ale Comisiei pentru Energie 
atomică a S.U.A. (A.E.C.) în 
apropiere de Los Angeles.

Uzina destinată unei stații 
orbitale circumlereslre va a- 
vea iorma unui trunchi de con 
cu înălțimea de 1,5 metri și 
diametrul între 1 și 2 metri.

Reactorul instalat în labora
torul de la Sania Susana pro
duce 600 kilowați la tempera
tura de 1300 grade Fahren
heit. Reactorul poate funcțio
na continuu timp de 2—5 ani, 
fără o fi nevoie de aprovizio
narea cu combustibil sau de 
lucrări de întreținere.

Letonia. Împrăștiată pe un te
ren umed, pulberea „învie', 
bacteriile iși reiac complet 
funcțiile, încep să se înmul
țească și să stimuleze substan
țele biologice active. Prepara
tul sporește simțitor recoltele 
de sfeclă de zahăr, cereale și 
legume.

R. S. CEHOSLOVACA: Noua linie de producție semi

automată a Fabricii de panouri din Vlntirov, Boemia de Vest.

POPULAȚIA GLOBULUI 
S-A DUBLAT

Biroul International al mun
cii apreciază In „Anuarul sta
tisticilor muncii' că în ulti
mele cinci decenii populația 
globului s-o dublat. Dacă nu
mărul locuitorilor globului era 
de 1860 000 000 In 1920, el a 
atins 3 355 000 000 în 1966. 
Peste jumătate din această 
creștere a fost înregistrată In 
țările Asiei, unde trăiește 55 
la sută din populația mondia
lă. Anuarul consideră că „a- 
ceastă expansiune va lua am
ploarea unei explozii demo
grafice în cursul următoarelor 
decenii. Asliel, se prevede 
ca in anul 2 000 populația glo
bului să depășească cifra de 
6 miliarde.

Veneția se scufundă în ma
re, aceasta este concluzia la 
care a ajuns comitetul de ex- 
perți constituit de guvern in 
vederea studierii căilor de 
protejare a celebrului oraș. 
Comitetul s-a întrunit în cea 
de-a 7-a sesiune a sa, în 
cursul căreia a adresat guver
nului italian un apel de a face 
tot ce-i stă în putință pentru a- 
pătarea Veneției.

Adresîndu-se membrilor co
mitetului, președintele aces
tuia, Antonio Franco, a subli
niat că problema nu constă 
în creșterea nivelului apelor, 
ci in scufundarea continuă a 
orașului. Studiile indică faptul 
că Veneția s-a scufundat in- 
cepind din 1908 cu 13,6 cm. 
iar pină în 1990 ea se va co
bori cu încă 20 cm.

PULBERE CARE „ÎNVIE*

Baclerii 
creșterea $/ 
rilor agricole au lost' transfor
mate in pulbere ușor de păs
trat și transportat, de către 
Institutul de microbiologic din

care stimulează 
dezvoltarea culiu-

PROIECTUL UNUI TURN 
DE 750 m ÎNĂLȚIME

Capitala Franței va fi do
tată cu unul din cele mai 
Înalte turnuri de televiziune 
din Europa. Cu ajutorul aces
tui turn, care va avea o înăl
țime de 750 de metri, se vor 
putea recepționa in condiții 
mult mai bune emisiunile de 
televiziune In culori în în
treaga regiune pariziană. Po
trivit proiectului, în partea su
perioară a turnului vor ii 
montate platforme turnante, 
avînd o suprafață de 5 400 me
tri pălrați. Aici vor fi insta
late un bar, cluburi, mici ma
gazine, săli de conferință, pre
cum și un restaurant care vor 
permite turiștilor să admire în 
timp de o oră întreaga pano
ramă a regiunii pariziene.

Masuri
A

încordare socială

pentru protejarea 
sănătății cosmonauților

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Iradierea cosmonauțllor care 
s-au aflat la bordul navelor 
„Soluz-4" ș| „Soluz-5" a fost 
de 31,5—32 mlllrad, a relevat 
Intr-un articol publicat In zia
rul „Pravda" Avetik Burnazlan, 
locțiitor al ministrului sănătă
ții al U.R.S.S. Aceste doze sînt 
foarte mici, fiind aproximativ 
egale cu cele la care este ex
pus omul în timpul unei ra
diografii obișnuite.

In articol se relevă, 
menea, că echipajele 
cosmice au dispus de 
tre individuale plasate 
turnele de scafandru și in 
zunarele hainelor. Pentru 
zurile unor explozii solare 
prevăzute șl creșterii, prin 
mare, a radiațiilor, echipajul 
avea la dispoziție medicamen
te adeveate împotriva efectelor 
iradierii.

de ase- 
navelor 
dozlmc- 
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bu- 
ca- 
ne- 
ur-

pe

Pentru protejarea sănătății 
cosmonauțllor, In timpul zbo
rului s-a efectuat In permanen
ță măsurarea temperaturii șl 
pulsațiilor Inimii, Iar rezulta
tele acestor măsurători se în
registrau șl se prelucrau au
tomat. In cazul depășirii limi
telor fiziologice 
masa 
mice
Ilzator optic. Rezultatele zboru
rilor au arătat că trecerea cos- 
monauților Hrunov șt 
prin spațiul liber de pe 
pe alta n-a influențat 
stării sănătății. Nu s-a 
cat nici o supraîncălzire a or
ganismului, ceea ce a demon
strat atit calitatea costumelor 
de scafandru, cit șl faptul că 
cosmonauțil au fost bine antre
nați în vederea zborului.

normale pe 
de comandă a navei cos- 
se aprindea un semna-

Ellseev 
o navă
a.supra 
remar-

In
ROMA 31 (Agerpres). — „Italia nu 

a mai cunoscut în ultimii arii un mo
ment de încordare socială atit de a- 
cută", scrie zlari.il „L'Unita", refe- 
rlndu-se la amploarea actualei mișcări 
greviste, care se extinde în tot mal 
multe sectoare. Grevele personalului 
de la stațiile de benzină și ale pro
fesorilor netitulari au fost urmate, in
Întreaga vale a provinciei Vincenza, 
de o grevă generală de solidaritate 
cu muncitorii care au ocupat fabri
cile textile de la Valdagno. Se află, 
de asemenea, în grevă muncitorii din 
întreprinderile industriale din Trieste, 
iar in Calabria muncitorii și func
ționarii au ocupat sediul asociației 
provinciale a industriașilor. La Pa
lermo, delegații de muncitori din toa
te regiunile Siciliei pregălesa o serie 
de acțiuni greviste.

a-

EXPLOZIE NUCLEARĂ SUBTERANĂ 
ÎN NEVADA

plătească o anumită sumă 
părinților fetei alese. Nu- 

în ultimul timp, o mireasă 
să „coste" între 100—200

• HELSINKI. — Le teatrul 
studențesc din orașul finlan-’ 
dez Turku a avut loc premie
ra piesei „Nu sînt turnul Eif
fel' de Ecaterina Oproiu. Pie
sa a fost primită cu multă căl
dură de publicul spectator. 
Presa locală, precum și mai 
multe ziare din Helsinki au 
publicat cronici elogioase,
tlt cu privire la piesă, cit șl 
la punerea în scenă și inter
pretarea el.

Comisia pentru energie atomică a 
S.U.A. a anunțat că joi, la poligonul 
din Nevada, a avut loc o explozie 
nucleară subterană de intensitate 
iiedie. Aceasta a fost a treia explo
zie subterană efectuată de S.U.A. în 
acest an, în cadrul programului nu
clear militar.

$ LONDRA. — Un contract de 2,5 
milioane lire sterline a fost semnat 
intre sooietatea britanică „Leyland1' 
și organizațiile de comerț exterior 
din Cuba — anunță ziarul „Daily 
Telegraph'1. In baza contractului so
cietatea britanică va 
Gubei 115 autobuze 
schimb.

livra în 1970 
și piese de

GRAV ACCIDENT DE
IN UNGARIA

CALE FERATA

aooident de cale ferată 
vineri dimineața în sta- 
din vestul Ungariei, cînd 

Budapesta

Un grav 
s-a produs 
ți a Herend 
expresul Szombathely 
s-a ciocnit ou un tren de marfă aflat 
în stație, anunță agenția M.T.I. Ac
cidentul s-a soldat cu 9 morți și 
67 de răniți, dintre care 30 în stare 
gravă. Se fac cercetări în legătură 
cu cauzele aceștei catastrofe.

SCUMPIREA... MIRESELOR IN 
MALI

în ultima vreme, în Mali ia am
ploare un fenomen îngrijorător, con
semnează cu neliniște ziarul guver
namental „L'Esoi", comentînd știrile 
care anunțau scumpirea considera
bilă a mireselor. Nu, nu este o gre
șeală de tipar. în această țară din 
Africa francofonă, conform unor o- 
biceiuri străvechi, tînărul care do
rește să-șl întemeieze o familie tre
buie să 
de bani 
mai că, 
a ajuns 
dolari, preț care depășește conside
rabil posibilitățile celor mai mulți 
dintre tineri.

Așa că, scrie în continuare ziarul, 
majoritatea acestora renunță la mi
reasă și cu suma respectivă (daci 
o are) preferă să-și cumpere o... 
motocicletă.

9 CARACAS. — Q nouă patrulă 
a trupelor guvernamentale venezue- 
lene a căzut într-o ambuscadă a for
țelor de guerilă care acționează în 
zona muntoasă din statul Falcon la 
aproximativ 250 kilometri vest de Ca
racas. Incidentele s-au produs în a- 
propiere de orașul Coro, capitala 
statului Falcon.

® BELFAST. — Premierul Irlan
dei de Nord, Terence O'Neill, are 
de înfruntat un nou atac al unui 
grup de 13 deputați ai propriului 
său partid unionist. Acești deputați 
cer demisia lui. Noul atac a fost 
lansat da mai puțin de 24 de ore du
pă ce premierul obținuse un vot de 
încredere în Parlament. Cei 13 de
putați solicită convocarea pentru luna 
viitoare a unei reuniuni a grupului 
parlamentar unionist, pentru a 
cuta înlocuirea eventuală a 
O'Neill în fruntea guvernului.

Deputaților rebeli, premierul 
răspuns categoric: „Nu mă voi 
trage. Intenționez să lupt".

dis- 
lul

le-a 
re-

ARGENTINA: REALITĂȚI Șl PERSPECTIVE
De curînd, ministrul argentinian 

al economiei, Adalbert Krieger Va
sena a participat la o conferință 
de presă privind perspectivele dez
voltării economice a Argentinei în 
anul 1969 și măsurile ce vor fi lua
te pe plan social.

Potrivit spuselor sale, începind 
din anul acesta în Argentina se va 
pune un accent deosebit pe dezvol
tarea industriei metalurgice, în ca
drul căreia „siderurgia va avea 
prioritatea nr. 1', spre deosebire de 
situația din anul precedent cînd ea 
a fost „pur și simplu neglijată" 
(„Clarin"). în același timp, guver
nul va acorda un sprijin substanțial 
Industriei extractive, în special ce
lei de stat sau cu capital autohton, 
mal ales că în ultima perioadă au 
fost descoperite în diferite regiuni 
ale țării, bogate zăcăminte de 
plumb, cupru, molibden și uraniu. 
Pe de altă parte, Krieger Vasena a 
subliniat că statul va acorda aju
toare financiare și avantaje comer
ciale întreprinderilor extractive cu 
capital argentinian, fie ele particu
lare sau de statiar în ceea ce 
privește companiile străine, se va 
Institui, de la caz Ia caz, un con
trol de stat asupra modului în care 
acestea respectă normele juridice și 
clauzele menționate în contractele 
semnate cu statul argentinian. „A- 
ceastă măsură are drept scop să îm
piedice specula cu materii prime 
sau de orice altă natură" — a de
clarat ministrul argentinian. El a 
avertizat totodată că „guvernul va 
descuraja sistemul de investiții 
străine, care consta in cumpărarea 
de acțiuni ale firmelor naționale

aigenliniene". încurajînd investițiile 
cu capital autohton. De altfel, este 
cunoscut cazul 
una 'din cele 
nord-americane 
triei chimice - 
intenția de a investi suma de 120 
milioane de dolari în construirea 
unei importante uzine chimice la 
Bahia Blanca, cu condiția ca guver
nul argentinian să restrîngă pe timp 
de trei ani producția întregii in
dustrii chimico naționale, ceea ce

„Don Quimical" — 
mai mari societăți 

în domeniul indus- 
• care tși anunțase

în același timp, ministrul argenti
nian a subliniat că a constatat cu 
prilejul voiajului său în Europa că 
„nu există piedici mari nici în ca
lea exportului argentinian de pro
duse industriale". Se știe că pînă 
nu de mult Argentina se rezuma 
in domeniul exportului doar la pro
duse tradiționale — carne, piei, 
fructe și cereale (grîu) — consecin
ță a unei dezvoltări economice uni
laterale.

Guvernul preconizează și unele

citorilor și-a găsit expresia și 
grevele care au izbucnit în div<
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ar fi dus pină la urma la subordo
narea ei totală față de monopolul 
nord-american. Evident, propunerea 
a fost respinsă de guvern.

Pe de altă parte, Kriegei Vasena 
a relevat că se vor depune eforturi 
serioase pentru intensificarea co
merțului cu toate țările lumii, in
clusiv cu țările socialiste. „Trebuie 
să ieșim pe piață", a declarat el, 
recomandind întreprinderilor de co
merț exterior, precum și industria
șilor.- particulari, să stringă legătu
rile cu cercurile comerciale de pre
tutindeni. El a insistai în această 
ordine do’ idei asupra intensificării 
exportului de produse nelradiționa- 
le, arălind că în ultimele nouă luni 
ale anului trecut acesta a crescut 
cu 26,Gî la sută in comparație cu 
aceeași perioadă a anului precedent.

măsuri care să ducă la o îmbună
tățire a nivelului de trai în Ar
gentina. Astfel el a hotărit mări
rea in medie cu 8 la sută a salariilor 
și acordarea unor ajutoare finan
ciare familiilor cu mulți copii. Zia- 
iuI „Le Monde" — citind surșe au
torizate — precizează însă că mă
rirea salariilor vizează în primul 
rînd cadrele din forțele armate, pen
tru celelalte categorii de salaîiați 
procentul fiind în mod substanțial 
redus, uneori, ca in cazul învățăto
rilor, el ajungînd pînă la zero, 
altfel, Confederația Generală 
Muncii din Argentina a declarat 
„mărirea de salarii preconizată
guvern în prezenta formulă este 
neînsemnată pentru muncitori, de
oarece salariile lor sint extrem de 
mici". De altfel, nemulțumirea mun-

De 
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că 
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i în 
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sectoare ale economiei, mai ales că 
guvernul a anunțat o dată cu mă
surile de mai sus și înghețarea sa
lariilor pînă Ia 31 decembrie 1969. 
Pentru a împiedica desfășurarea gre
velor și mișcărilor revendicative or
ganizate de sindicate, 
au instituit 
vită ții Confederației 
Muncii, i 
de presă 
puternicelor acțiuni de protest și 
grevelor muncitorești de mare an
vergură din industria petrolieră, ex
tractivă, metalurgică, alimentară șl 
din alte întreprinderi și instituții 
argentiniene, guvernul a permis re
apariția ziarului „C.G.T." și a înce
put să ducă tratative cu reprezen
tanții sindicatelor, în vederea îm
bunătățirii condițiilor de trai și de 
lucru ale oamenilor muncii.

Măsurile luate pe plan intern sînt 
apreciate de cercurile muncitorești 
ca insuficiente. Pe do altă parte, 
cercurile guvernamentale argumen
tează că nu se poate întreprinde mai 
mult pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, întrucât 
situația economică nu permite acest 
lucru. Noile obiective economice, 
mai îndrăznețe decil ale guvernan
ților din trecut, vor asigura acea 
bază trainică ce va permite un pro
gres mai substantial in 
privește ridicarea bunăstării, 
tratativele angajate 
vădesc tendința de 
concursul populației 
realizarea planurilor

autoritățile 
controlul asupra aoti- 

Generale a 
interzicînd și organul său 

1 .C.G.T.". Datorită, însă

ceea ce 
însăși 

cu sindicatele 
a se asigura 

muncitoare in 
economice.

Dan BULGĂR

• WASHINGTON. — Preșa 
dintele Nixon a dat instruc
țiuni Pentagonului de a ela
bora un plan detaliat de ac
țiune in vederea înlocuirii ac
tualului sistem de recrutări cu 
sistemul voluntariatului. Secre
tarul de presă al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a declarat că 
„lui Laird (ministrul apărării 

r.) i s-a adus Ia cunoș- 
hotărîrea președintelui 
stabili sistemul recrută- 
bază de voluntariat, du- 
cheltuielile pentru Viet

nam vor fl reduse substanțial 
și de a forma o comisie care 
să elaboreze un plan detaliat 
pentru înlocuirea actualului 
sistem de recrutări".

INUNDAȚIILE DIN IRAN

In ^principalul port iranian la Gol
ful Persic — Khorramshahr — se 
desfășoară intense lucrări pentru stă
vilirea apelor care amenință să dis
trugă instalațiile portuare și locuin
țele. Apele au inundat deja mai mul
te localități din împrejurimile portu
lui. Au fost amenajate tabere pentru 
adăpostirea a peste 12 000 de sinis- 
trați. La lucrările din port și la o- 
perațiundle de salvare și ajutorare 
a sinistraților iau parte și unități 
ale forțelor armate iraniene.

• RIO DE JANEIRO. — Autori
tățile braziliene au holărît interzice
rea a opt organizații sindicale din 
statul Pernambuco și încearcă să sub
stituie pe actualii lideri sindicali ai 
acestor organizații ou reprezentanți, 
care sprijină politica guvernului. 
Gomildo Laite, reprezentant al guver
nului local, a acuzat pe liderii sin
dicali de „corupție".

GREVA TEXTILIȘTILOR 
DIN TURCIA

muncitorilor textiliști din 
declarată în urmă cu patru 
extins și în alte orașe ale

Greva 
Istanbul, 
zile, s-a 
Turciei, cum ar fi Izmir, Kaiseri și
Adana. In prezent se află' în grevă 
aproximativ 12 000 de muncitori. Gre
viștii revendică majorarea salariilor 
șl Îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Sindicatul muncitorilor din indus
tria textilă a făcut cunoscut guver
nului că, în cazul cind aceste cereri 
nu vor fi satisfăcute, muncitorii de 
la alte 25 de întreprinderi textile vor 
declara, la rindul lor, grevă.

• TUNIS. — O dală cu lan
sarea reușită a primei rachete 
teleghidate de către autorită
țile sud-africane, primejdia pe 
care o reprezintă regimul ra
sist de la Pretoria devine toi 
mai evidentă pentru statele a- 
îricane — subliniază revisța 
„Jeune Afrique" inlr-o recentă 
luare de poziție pe această te
mă. In această ordine de idei, 
publicația relevă declarația mi
nistrului P. W. Botha, cu pri
lejul reușitei experimentului, 
asupra efectului pe care acest 
succes îl va avea peste hota
re, interpretind-o ca un aver
tisment voalat adresat Africii 
Negre, In mod deosebit Zam- 
biei. îngrijorarea este mare in 
statele africane de la nord de 
fluviul Zambezi, arată „Jeune 
Afrique", cu atit mai mult cu 
cit Uniunea Sud-Africană dis
pune de numeroase avioane 
supersonice. In curînd, preciza 
o telegramă de presă, autori
tățile de la Pretoria vor fi în 
măsură să producă submarine. 
Deocamdată R.S.A. achizițio
nează submarine din străină
tate.
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