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Sob semnul unul puternic avint politic șl in munca Nicolae 
Maurer,

VALEA JIULUI SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI

ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATIVE

Profil de candidat

un 
oa-

ani de cind 
pentru prima 
Atelierelor Cen- 

lh

îmbinare armonioasă
de călităfi

Repartizarea teritorială echilibrată a foițelor de
producție va constitui și în viitor o preocupare de 
bază. Suflpl înnoitor al industriei va pătrunde mai 
intens în județele și localitățile mai puțin indus-
trializate, accelerîndu-se dezvoltarea lor social-
economică și culturală.

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNI-
TĂTII SOCIALISTE*.

Manifestul Frontului 
Unității Socialiste, acest 
ghid al viitoarelor suc
cese, această chemare 
adresată harnicului 
nostru popor, a prile
juit, in ultimele zile, 
vii dezbateri în multe 
Întreprinderi și insti
tuții din municipiul 
Petroșani. Capitole în
tregi din acest măreț 
program de Înflorire a 
României socialiste au 
fost citite de asemenea 
in fata 
Bănită, 
Iscroni, 
Neag.

sătenilor 
Cimpa, 

Cimpi.

din
Jief, 

lui

★
Simbătă și duminică,

o sene de formalii ar
tistice de amatori de la 
cluburi și cămine cul
turale. angrenate in 
marea lor competiție 
pe tară, Concursul al 
IX-lea, au prezentat 
pe scenele proprii pro
grame artistice închi
nate sărbătorii de la 2 
martie. Contind ca 
„ieșiri pregătitoare" 
înaintea startului in 
ampla întrecere ama- 
toristică, programele 
formațiilor de artiști 
amatori au fost apre
ciate de spectatori da
torită bucuriei pre
zentului socialist care 
străbate pregnant vo-

ioasele cinlece și jo
curi ’ folclorice locale.

★

„Unitatea moral po
litică a poporului nos
tru", „Frontul Unităfii 
Socialiste — expresie 
a unității poporului In 
jurul partidului", „Re
alizări ale ■ 
populare în 
Hunedoara", 
democratism 
duirii noastre 
te" slnt citeva din te
mele simpozioanelor 
sau expunerilor pre
zentate in fafa cetă
țenilor, de către acti
viști de partid

puterii 
judelui 
(naltul 

a] orin- 
socialis-

de

stal, la punctele de 
consultație de la clu
burile sindicatelor din 
Lupeni, Lonea, Petrila 
Vulcan ș. a.

Cei care la 2 martie 
vor păși pentru prima 
dată in fata urnei de 
vot participă, in aceste 
zile, la acțiuni organi
zate special pentru ei, 
pentru a cunoaște 
deosebita importantă 
a apropiatelor alegeri 
de deput'ăfl în Marea 
Adunare Națională și 
Consiliile populare. A- 
semenea manifestări 
entuziaste au avut loc 
la Aninoasa, Lonea, 
U.R.U.M.P., Vulcan.

„Întîlnire

Sini 39 de 
llnăr a intrat 
rd pe poarta 
trale Petroșani. A venit
orașul de pe Jiu să invefe me
serie spre a putea ciștiga o bu
cală ■ de pi ine. De atunci și 
pină acum au (recul aproape 
patru decenii. Aniit i-au picu
rat lui Șerban Francisc stropi 
de argint in pâr. Despre ei se 
poate spune pe drept cuvtnt 
că a crescut o dată cu uzina. 
Sub ochii lui, in anii socialis
mului s-au schimbat multe. 
Modestele ateliere au început 
să se transforme intr-o puter
nică uzină de reparat utilaj 
minier. Hala ,nouă a turnăto
riei, strunguri, freze, rabateze 
și alte' mașini au imbogălit 
zestrea uzinei. înnoirile conti
nuă. Fostele ateliere se trans- 
lormă sub ochii noștri în uzi
na constructoare de utilaj mi
nier. (nalta calificare dobindi- 
lă de-a lungul anilor, expe
riența și exigenta profesională 
au- făcut ca, acum 6 ani, lăcă
tușul Șerban Francisc, sub în
drumarea căruia au 
meserie multi tineri 
construcții metalice 
să fie promovat 
tehnic de calitate
mecanică. In calitate de de
putat, din inițiativa lui, pe 
urcușul, greu, accesibil, dintre 
străzile 6-.-Mintie și II Iunie 
au fost turnate* scări de beton 
și făcute balustrade metalice. 
A mai iost deschis un drum de 
legătură spre strada Institu
tului, iar in strada Muncii s-a

introdus canalizarea. Acestea 
sînt doar cileva din realizările 
obștești Înfăptuite de depu
tatul Șerban Francisc, împre
ună cu cei care l-au ales in 
două legislaturi la rind. Apre- 
ciindu-i calitățile el a fost 
propus pentru a treia oară 
candidat de deputat in circum
scripția electorală municipală 
nr. 2 și circumscripția electo
rală județeană nr. 55,

R. BALȘAN

I uni I0 februarie, tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al 'Prezici’ ii Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte
Consiliului de Slat, a împlinit 65 
de ani. Cu acest prilej, luni la a- 
miază Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., a oferit o masă tovărășeas
că in onoarea tovarășului Emil Bod
naraș.

Au participat tovarășii 
Ceaușescu, Ion Gheorghe
Gheorghe Apostol, Cliivu Stoica, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- 
lu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, lostf Banc, Petre Bla- 
jovici, Emil Drăgănescu, Mihai Gore, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea, Vasile Patllineț.

In timpul 
Ceaușescu 
cald la 
Cred, a 
neral al < 
în asentimentul tuturor 
să te felicit călduros cu 
plinirii vîrslel de 65 de 
felul în care multi ani 
al slujit poporul român 
pentru eliberare socială și națională 
și pentru construcția socialismului 
in tara noastră. Sigur, s-ar putea 
spune mult despre acești ani pe- 
trecuți in mișcarea muncitorească 
și revoluționară din România. Toți, 
sau o bună parte din tovarășii de 
aici au lucrat cu tine și în ile
galitate și după 23 August și știu 
cu cită abnegație, cu cită hotărîre 
ai acționat ’și acționezi și astăzi în 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
guvernului nostru. Problemele 
care le-am 
și după cum se știe, le-am rezolvai

I mesei tovarășul Nicolae 
a rostit un toast 
adresa sărbătoritului, 
spus secretarul ge- 

C.C. al P.C.R,, că slnt 
tovarășilor 

prilejul im
ani, pentru 
de-a rîndul 
în lupta sa

pe 
rezolvat au fost multe

iu general bine. Mai e, desigur, 
mult de rezolvat — pe plan Intern
— pe drumul construcției socialiste, 
precum și pe plan internațional, pa 
drumul realizării unor relații princi
piale intre țările socialiste, intre par
tidele comuniste, a unor relații de 
colaborare cu toate statele.

Doresc să-ți urez tovarășe EmH 
Bodnaraș J- a spus în continuare 
tovarășul Ceaușescu, ca și în viitor, 
cu aceeași pasiune și energie, sS 
acționezi împreună cu colectivul din 
care faci parte, cu întregul partid, 
pentru promovarea politicii elaborate 
de Congresul al IX-lea politică 
ce asigură mersul tot mai hotărlt 
înainte pe colea socialismului a Ro
mâniei, politică ce militează pentru 
promovarea unor relații de deplină 
egalitate între țările socialiste, Intre 
partidele comuniste, pentru asigura
rea dezvoltării libere și independenta 
a României, ca și a tuturor țărilor 
socialiste. IU doresc, in numele men 
și al tuturor tovarășilor din con
ducerea de partid și de stat, al par
tidului nostru, multă sănătate, putere 
de muncă, multă fericire.

Răspunzînd, tovarășul Emii liodna- 
raș a spus, printre altele: Perml- 
teți-mi să exprim deosebitele mele 
mulțumiri, întreaga și profunda mea 
gratitudine pentru manifestările de 
atenție, de prietenie și puternicele 
sentimente tovărășești care mi-au 
fost adresate astăzi, și îndeosebi, pen
tru cuvîntul cald al tovarășului Ni
colae Ceaușescu.

Referlndu-se la semnificația împli
nirii unei anumite virste, tovarășul 
Emil Bodnaraș a spus: Nici un ora 
ca ființă superioară,'socială, nu se 
poate realiza decit în măsura în 
care reușește să dea ceva oamenilor
- și a da oamenilor însemnează In

(Continuare in pag. a 3-a)

SEPTIMIUKRAU8Z 
lector universitar 

Institutul de mine Petroșani

Un vis a devenit realitate! Dura
ta visului la nivelul omenirii —pes
te două mii de ani, durata realității 
ia noi în tară — două decenii.

Și totuși, doar douăzeci și ceva 
de ani au fost suficienti pentru ca 
aspirația istorică a poporului să se 
concretizeze, să se dezvolte multila
teral pînă la a se identifica cu însăși 
viata sa, să devină starea de fapt 
normală, indispensabilă, fără de care 
progresul social ar fi de neconceput.

DEMOCRAȚIA 1 Poporul o trăieș
te si beneficiază de efectele ei ■, ge
nerațiilor tinere existenta ei pare 
extrem de firească, iar în memoria 
celor mai vîrstnice amintirea luptei 
încordate duse pentru a 
este mereu vie. Intr-un 
„avem în sînge", în așa 
cit dacă ai întreba odată 
care se referă la ea, „dar 
fond democrația ?", sînt
întrebarea să-i pară aproape totatit 
de lipsită de sens ca și aceea „de 
ce respiri ?"

Și, cu toate acestea, cît timp, cile 
lupte și jertfe au fost necesare pen
tru ca de la un cuvînt — „democra
ția" — să se parcurgă drumul pină 
la o realitate politico-economico- 
socială care să coincidă cu sensul 
său etimologic - „PUTEREA POPO
RULUI".

Căci democrația este înainte de 
toate o formă de stat care in dife
rite grade de realizare a existat în 
antichitate și există în societatea

însă demo- 
denaturată, 
De ce și-a

cu poezia”
acțiunilor organizate 
campaniei electorale

Învățat 
din secția 
a uzinei, 
controlor 
Ia sec/ia

meșteșugarilor din municipiu

o instaura 
cuvînt, o 
măsură in- 
pe cineva 
ce este în 
șanse ca

burgheză. De ce numim 
crația buigheză drept 
falsă, limitată, ciuntită ? 
propus proletariatul revoluționar ca
misiune istorică însăși lichidarea 
acesteia 7

Fiindcă, fără a mai fi în mina 
unui singur om, puterea nu e nici 
în mina majorității. Și fiind stat, 
democrația e implicit dictatură, deci 
fiind stat al minorității e implicit 
dictatură împotriva majorității po
porului asuprit și exploatat. Iată 
un adevăr in esență — și în apa
rentă — simplu, dar pentru a cărui 
înțelegere au trebuit să militeze con
ducătorii proletariatului, partidele 
revoluționare și generații întregi de 
muncitori conștienti, astfel incit în 
focul revoluției socialiste poporul 
să răstoarne vechea „democrație0 
inlocuind-o cu una autentică, stat de 
tip nou in care poporul define pute
rea și tot el o exercită. Evident că 
e și aceasta o dictatură, dar e dic
tatura pe care imensa majoritate a 
poporului o opune împotriva celor 
ce ar voi să-i pericliteze cuceririle 
revoluționare și progresul noii so
cietăți.

De la instaurarea la 30 Decembrie 
1947 a democrației populare ca for
mă a dictaturii proletariatului, Parti
dul Comunist Român a condus pro
cesul dezvoltării sale continue in 
sensul realizării cît mai depline a

In cadrul 
în sprijinul 
șl a „Lunii cărții la sate", simbătă 
seara, la clubul din ~ 
a avut loc o întîlnire 
susținută de membrii 
literar „Meșterul Manole" din Pe
troșani. In fața a peste 200 de 
spectatori, au citit creații literare 
Somășescu Paul, Dascălu Con
stantin, Strochi Lucian, Hogman 
Cornel, ChirgșiJoan și Florian Pa- 
raschivescuy Lectura versurilor 
creatorilor 'din Valea Jiului a stîr- 
nit mult interes, fiind răsplătită cu 
vii aplauze de către participanți. 
O întîlnire asemănătoare a avut . 
loc, duminică, la căminul cultural 
din Turdaș, unde cei peste 300 de 
cetățeni au ascultat versuri în lec
tura acelorași autori. După cele 
două întilniri s-au difuzat mai 
multe volume din culegerea „Mu
guri de piatră", cu autografele 
autorilor.

Gura Barza 
cu poezia, 
cenaclului

H. C.

(Continuare in pag. a 3-a)

Cinema și întrebări

Padina a 2-a
SPORT

republicanCampionatul' 
de gimnastică, etapa ju
dețeană
Pregătirile baschetbaliș- 
tilor
Echipa de fotbal Știința 
vizează „B-ul"
Juniorii de la1 Minerul Lu
peni se antrenează intens

Aplauze pentru
* o

t
4
♦
4
♦
♦
♦ 
ț
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Duminică, la clubul sindicatelor 
din Lupeni a avut loc adunarea 
generală a salariatelor de la coope
rativa Deservirea din localitate, un
de s-a făcut bilanțul anului 1968 și 
au fost dezbătute sarcinile do plan 
pe acest an.

La adunare au participat tovară
șii Neag Wilhelm, prim-secretar al 
comitetului orășeneșc Lupeni al 
P.C.R. și Leonlin Blăjan, președin
tele U.J.C.M. Hunedoara-Deva.

După cufii a reieșit din materia
lele prezentate și din -discuțiile pur
tate de participant, colectivul de 
cooperatori din Lupeni a încheiat 
anul 1968 cu rezultate deosebit de 
rodnice. Planul producției marfă, 
prestări de servioii industriale și 
neindustriale a fost realizat în pro
porție de 104,4 la sută, iar planul 
de livrări către fondul pieții a fost 
depășit cu 33,5 procente. Membrii 
cooperatori au realizat în anul trecut 
407 mii lei beneficii, cu 4,6 la sută 
mai mult decît prevedeau sarcinile 
de plan.

Impulsionați 
anul trecut, 
interne pe oare le au, 
din Lupeni au lansat 
toare

25-a aniversare a 
și cel de-al X-lea 
și ca urmare a sarcinilor 
din documentele celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației meșteșugă- , 
reștl,’ privind diversificarea procesu- 

de producție, îmbunătățirea ca-

eliberării patriei 
Congres al P.C.R. 

izvorî te

lității produselor și a prestațiilor 
de servicii pentru populație cil șl 
depășirea pianului la toți indica
torii, chemăm Ia întrecere cele două 
cooperative din municipiu, angajin* 
du-ne să realizăm următoarele obiec
tive :

pionierii petroșaneni
Duminică dimineața, a avut loc 

la Oasa de cultură din Petroșani, 
concursul „Din lumea manualelor și 
aptitudinilor", organizat de Consiliul 
municipal al Organizației pionieri
lor, la care au participai! pionieri și 
elevi din clasele IV—VIII ale celor

Șl 
ne

La cinematografe, există o 
tradifie ca, atunci cind vreun 
Ulm are mai multe sau mai 
puf ine scene „tari", pe aliș 
să se lipească ștraifuri prin 
care se atrage alenfia copiilor 
sub 16 ani că n-au acces la ■ 
filmul respectiv. De ce ? După 
cite se știe, sarcina de a ho
tărî care filme pot fi vizio
nate de elevi, căci lor le sună 
In primul rind acel „Interzis", 
revine școlii. Mai e nevoie de 
acea punere In gardă ?

Dar, să zicem că impărlă- 
șim inițiativa cinematografe
lor de a lua, cind se crede 
că e nevoie, asemena măsuri 
de prevenire. In această situa
ție insă, de ce nu se respectă 
de către toate angajatele ci
nematografelor ? Spre exem
plu, cine a iost la filmul 
„Noaptea", duminică de la 
14,30, Iși amintește cili spec
tatori sub 16 ani au fost in 
sală st rec ural i cu largul con-

curs al celor ce le-au rupt bi
letele. Atunci e vorba de o 
scăpare, sau de o falsă alar
mă, știlndu-se că de fapt, prin 
caracterul ei tentant, „interzi
cerea" afișată atrage specta
tori 7

O altă Întrebare, pe care

Jurnal 
citadin

mi-arn pus-o In urma vizionă
rii Ulmului amintit, este legată 
de jurnalele cinematogralice. 
Știm cu toții că jurnalele 
nematogralice sirii foarte 
leresante. Cum Petroșaniul 
ne oferă posibilitatea de

cl
in- 
nu 

a 
merge la multe filme lnlr-o 
suplă mină, nu ajungem in si
tuația de a vedea același /ur
na! de multe ori, ca să ne

plictisească. Am vrea totuși 
să-l. vedem, măcar o dată, 
nu știm de ce operatorul 
frustrează de acest drept al
nostru, așa cum a făcul-o du
minică. la ora 14,30. Și nu e 
un caz izolat, un accident. A- 
semenea „scurtări" de 10—15 
minute se obișnuiesc. Se gră
bește operatorul sau e plicti
sit 7 Oricum, n-are nici o scu
ză 1

Fenomenele .sini generale, • 
dar credeji că s-ar intimpla 
vreo nenorocire dacă ar dis
părea complet din 
Iul.

șase școli generale din orașul Petro
șani.

Concursul s-a desfășurat sub o 
formă nouă, deosebită fală de cele
lalte care au avut loc pînă în pre
zent in Valea Jiului, cuprinzind ur
mătoarele probe: chimie, literatură, 
istorie, muzică, desen, istețime (un 
fel de rebus lingvistic). Participantii 
au fost organizați în „echipaje", for
male din cile șase membrii : „Spe
ranța I" (Școala, generală nr. 1), „Spe
ranța 11“ (Școala generală nr. 2), „Cu
tezătorii" (Școala generală nr. 3), 
„Avîntul" (Școala generală nr. 4), 
„Val-vîrtej" (Școala generală nr. 5), 
„Meteor SN 6" (Școala generală nr. 
6), avindu-i șefi pe elevii ; Domokoș 
Atila, Tontea Florinela, Oprean Po
int, Itu Wilhelm, Trăileanu Adrian 
și Kalasch Agneta.

Dacă la chimie, literatură Si isto
rie s-au formulat întrebări din lec-

Valea Jiu-

MIRCEA
Ulmi Mul-

M.
P.S. Apropo de 

lumim, pe această cale, produ
cătorilor de semințe prăjite 
pentru că și-au luat, in aceas
tă iarnă, concediu, puțind ast
fel și noi viziona in liniște un 
film, fără Iritantele acompa
niamente sonore. Șlim că le 
vine greu șl unora și altora, 
dar tot răul e spre bine. De 
dala aceasta spre binele spec
tatorilor de film. Ce Irumos e 
iarna.

Prof. Mircea MUNTE ANU

(Conlinuare in pag. a 3-a)

învătămîRWI politic 
al cadrelor didactice

Duminică, ora 9, la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani și la Școala 
generală nr. 1 Lupeni vor avea loc 
orele, pe luna februarie, de invă- 
țămint politic al cadrelor didacti
ce.

Materialele orientative și tema
tica vor fi afișate, zilele acestea, 
in toate școlile.

ÎNTRE-

(Continuare In pag. a 3-a}
P. R.

de succesele din 
convinși de "rezervele 

cooperatorii 
o însufleți-

lei, din

-

Peisajul modern al Petdlel de azi: arhitectură dominată de siluete suple, aeriene, pline de armonie.

CHEMARE LA
GERE ADRESATĂ COLEC
TIVELOR DE MUNCA DE 
LA COOPERAȚI VELE 
„JIUL“ PETROȘANI ȘI 
„PARÎNGUL“ VULCAN.

In chemare se spune:
„In cinstea celor două importan

te evenimente din acest an

depășirea planului producției marfă și a presta
țiilor de servicii pe anul 1969 cu 100 mii lei. din 
care cu 60 mii lei pînă la 23 August;
lărgirea rețelei unităților de deservire a popu
lației, diversificarea serviciilor și îmbunătățirea 
calității lucrărilor, astfel îneît planul de încasări 
de la populație să crească cu 50 mii 
care cu 
livrarea 
lum de 
care 30 
realizarea a 10 mii lei economii suplimentare, 
prin reducerea prețului de cost, din care 6 mii 
lei pînă la 23 August ;
depășirea planului de beneficii cu 10 mii lei, din 
care 6 000 lei pînă la 23 August ;
prestarea de către membrii cooperatori a 500 ore 
de muncă patriotică, din care 300 ore pînă la 23 
August ;
întreținerea în cele mai bune condiții a încăpe
rilor și a secțiilor, a instalațiilor și a utilajelor 
din dotare ;
întărirea controlului tehnic de calitate în vede
rea lichidării reclamațiilor de Ia populație și a 
evitării oricărui refuz de produse din partea 
beneficiarilor ;

30 mii lei pînă la 23 August; 
suplimentară la fondul pieții a 
produse în valoare de 50 mii 
mii lei pînă la 23 August;

unui vo- 
lei, din
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STEAGUL ROȘU

Steagul
Campionatul
republican

de
gimnastică

Elapn jude(ennA

Sala dc spori a Institutului de 
mine — Petroșani a găzduit, în ziua 
de 8 februarie, etapa județeană a 
campionatului republican școlar de 
gimnastică.

La startul competiției s-au aliniat 
tinerii gimnaști reprezentanți ai lo- 
calităților Petroșani, Deva, Hunedoa
ra Simerta și Brad. Concursul a fosl 
mult superior fată de cele din anii 
trecuți. atît prin numărul mare de 
pariicipenți cît și prin calitatea exe
cuți:.:or tehnice prezentate dc ma
joritatea gimnaștilor.

S-au evidențiat cu acest prilej ti
nerii gimnaști reprezentanți ai Sco
li; generale nr. 1 Petroșani (prof. 
Pop Rozalia) și gimnastele Liceului 
din Hunedoara (prof. Balas Maria) 
care au ocupat locurile I pe echipe 
ia categoria copii. O comportare me
ritorie a avut-o și echipa de fete 
a Școlii generale nr. 4 Petroșani care 
8 ocupat un merituos loc II din cele 
canei echipe participante la concurs.

Evidențiem în mod deosebit pe 
tânăra speranță a municipiului nos
tru Enoiu Cristian, care a cucerit 
șl de această dală titlul de campion 
județean la categoria copii. Prin re
zultatele bune obținute pînă în 
prezent, micuțul Cristi se dovedește 
un talent în plină afirmare. Sperăm 
ca împreună cu colegii lui ne va 
reprezenta cu cinste la faza de zohă 
ce se va țin la 
ceslei luau.

lată rezultatele 
trate la concursul 
Clasament individual băieți: Caleg. 
copii: 1) Enoiu Cristian (59,90 p), 
2) Cormoș Romulus (58,85 p), 3) Lu
pu Gheorghe (56,40 p), toți din Pe
troșani. Categoria I: 1) Tomșa loan 
(40,50 p), 2) Iacob Horia (34,80 "p), 
6) Beier Augustin (33.80 p). toți din 
Petroșani.

Fete: Caleg. maeștrii: 1) Boian
giu Dorina (30,55 p), 2) Urs Florica 
(30.10 p), 3) Mustață IulLana (28.60 
p), toate din Petroșani. Categ. IH-a: 
1) Demeter Elena (35,50 p), 2) Hor- 
goș Rodica (34,80 p), 8) Vass Maria 
(27,20 p), 4) Medrea Liana (28,60 p), 
5) Vass Ilca (24,10 p), toate din Pe
troșani. Caleg. copii: 1) Șerban Ste
la (68,30 p), 2) Chimbuțan Doina
(65,55 p), 3) Vlădoiu Armina (65,10 
p), toate din Petroșani.

Clasamentul pe echipe: Băieți — 
categoria copii: 1) Școala generală 
nr. 1 Petroșani; 2) Liceul nr. 
nedoara; Fete — categoria 
1) Liceul nr. 1 Hunedoara ; 2) 
gc-nerală nr. 4 Petroșani; 3) 
pedagogic Deva ; 4) Jâceul Simeria ; 
5) Școala ni. 1 Brad.

La categoriile maeștri, 
lila au participat numai 
de la Petroșani.

la Arad în cursul fi

tehnice înregis- 
tinerilor gimnaști:

1 Hu- 
copii: 
Școala 
Liceul

I-a și

Z.

a
concurenti

VASILE
I.M.P.
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Nc așteptam la mai mult
Duminică. P februarie a.c., 

sala 
trila a găzduit clapa munici
pală a campionatului republi
can Individual de box rezer
vat seniorilor.

La această primă înîățișare 
a tot ce are mai bun la ora 
actuală Valea Jiului în mate
rie de box trebuie să scoa
tem în evidență faptul că 
cei peste 200 de spectatori 
prezenți la gală au plecat 
oarecum mulțumiți. Spunem 
aceasta pentru că ia o serie 
de categorii, atît Jiul Peirila 
cît si Minerul Lupeni nu au 
avut boxeri, iar pe de altă 
parte aspectul speclacular al 
întrecerilor lasă de dorit. Ca
litatea galei au ridicat-o Be
rințan Teodor — Jiul. Lupu 
Mihai — Minerul și alți pu- 
gilișli.

In ce privește modul de or
ganizare cit și de desfășura
re a unor partide, vom reveni 
cu amănunte înlr-unnl din nu
merele viitoare ale ziarului.

Și acum campionii munici
pali pe 1969 :

Categoria semi-muscă : Sas 
Ion — Jiul Peirila. cîșligă 
fără adversar ; Categoria mus
că : Muntean Zaharîd — Mi
nerul Lupeni, cîștigălor lără 
adversar ; Categoria cocoș :

clubului minier din Pe-
Cotigă Șerban — Minerul Lu
peni, cîșligă îără adversar; 
Categoria pană: Pașitoiu Pe
tru — Minerul Lupeni, cîștl- 
gă la puncte în fața lui Morar 
Silviu, Jiul Peirila. A fost un 
meci plin de neregularitățl 
din cauza boxerului petrilean 
care a abuzat în rețineri ne- 
permise. Categoria semi-ușoa- 
ră: Intîlnlrca Berințan — 
Lupii a fost cea mai atracti
vă. Ambii combatanți au prac
ticat un box curat și au fă
cut o adevărată risipă de e- 
nergie de-a lungul celor trei 
reprize. Decizia de învingă
tor în unanimitate i-a fosl a- 
cordată lui Teodor Berințan, 
Jiul Peirila, dar meritele în
vinsului său sînt egale cu ale 
învingătorului. Categoria u- 
șoară : In limitele acestei ca
tegorii s-au întîlnit boxerii 
Costinaș Vladimir — Jiul, 
Crețu Gligor — Minerul Lu
peni. Avantajat de calitățile 
fizice, boxerul lupenean ter
mină în avantaj prima repri
ză. Coslinaș egalează în cea 
de-a doua repriză, dar cu un 
minut înainte de terminarea 
partidei îo urma linei lovi
turi primită la cap, el nu mai 
poate relua lupta și pierde 
prin K.O. Această situație ne
plăcută se putea evita dacă

arbitrul din ring l-ar fi nu
mărat regulamentar. Dar ar
bitrul Păun Gheorghe a fost 
complet absent așa că... Ca
tegoria seml-mijlocie : Cunos- 
cînd valoarea celor doi spor
tivi Inlrați în ring: Morar 
Petru — Minerul și Capătă 
Vasile — Jiul publicul spec
tator se aștepta la un meci 
spectaculos dar o contră de 
dreapta a Iui Morar îșl găseș
te adversarul descoperit ?1 
meciul (a slîișlt chiar din 
prima repriză. Deci cîștigălor 
prin K.O. Morar Petru, Mine
rul Lupeni. Categoria mijlo
cie mică. Oprea Aurel, Jiul 
nu ne-a dat prilejul spre a-i 
putea vedea măiestria jrentru 
că arbitrul de ring Vasile 
Mandrea dictează abandon în 
repriza a I-a pentru Moldo
van Izidor —' Minerul Lu
peni.

Categoria semi-grea: Ulti
mul mccl al galei nu ne-a ofe
rit nimic deosebit pentru că 
Fugaru. Ion de la Energia 
Paroșeni este declarat clști- 
gător prin descalificarea Iul 
Ona Gheorghe — Jiul.

Categoria grea: Rusu La- 
zăr — Minerul Lupeni, este 
declarat cîștlgător fără ad
versar.

S. BĂLOI
C. VÎRLAN

Timp excelent pentru schi și zăpadă din abun- 
spectatori 

să-și
Iar 

părinfi

Activitatea educativă
a organizafiei U.T.C
în atenția
de partid

comitetului
din uzină

Pregătirile baschetbaliștilor
In continuarea pregătirilor 

pe care le susține pentru re
luarea returului, echipa de 
baschet Știința Petroșani, 
care activează în divizia B 
seria a Il-a, a susținut în zi
lele de 8 și 9 februarie a.c. 
două jocuri amicale în com
pania liderului acestei serii, 
Comerțul Tg. Mureș. De alt
fel, planul de pregătire al 
echipei Știința va cuprinde 
jocuri de verificare și cu e- 
chipa Universitatea Craiova.

Dar iată filmul celor două 
jocuri:

In primul joc victoria a 
revenit studenților la dife
rență de ti ei puncte, scor 
66—63. In acest joc echipa 
studenților s-a mobilizat 
mplt, jucătorii au luptat pen
tru fiecare minge, reușind să 
conducă pe tot parcursul 
desfășurării partidei. De alt
fel Bochiși, David și Rotaru 
au prins zi bună la coș do
vedind o „sete” continuă de 
a maica. In cel de-al doilea

joc mureșenii au făcut mu-ltă 
risipă de energie reușind să 
cîștige categoric cu scorul 
de 88—66. Chiar de la înce
putul jocului oaspeții au, 
preluat conducerea pe care 
nu au mai cedat-o pînă la 
sfîrșit. Așa că după finalul 
celor două Jocuri de verifi
care, victoriile au fost îm
părțite. In tot cazul cele 
două jocuri au fost utile am
belor formații.

V. z.

La orizonf returul

Echipa de lolhal 
știința vizează „B-ulu

campio- 
interes

Parcă niciodată reluarea 
natului 
pentru 
Știința 
firesc, 
a promovat în divizia C. Startul a 
fost timid. Finișul puternic de la 
sfîrșitul turului a adus-o în fruntea 
plutonului seriei a Vl-a. In ultimele 
5 meciuri, 3 în deplasare și două 
acasă, Știința n-a pierdut decit 2 
puncte, reușind invidiata performan
ță de a deveni campioană de toam
nă.

Va oferi Știința 
meciuri frumoase ? 
performanța- de la sfîrșitul tuiului ? 
Va avea șanse de promovare în B ?

n-a prezentat atita 
iubitorii echipei de fotbal 

Petroșani ca acum. Și este 
După eforturi mari, Știința

și in continuare 
Va reedita ea

Acestea sînt întrebările pe 
le pun acum numeroșii ei 
zanți. Cu aceste întrebări 
ei nerăbdători returul.

La toate aceste întrebări, 
că întreaga echipă răspunde afirma
tiv. Se citește pe fețele jucătorilor 
la antrenamente, se observă pe... 
tricourile lor scăldat? în transpira
ție. Primul antrenament, a cărui con
dică de prezentă a fost semnată de 
toți componenții lotului, a avut loc 
la 8 ianuarie în sala de sport a 
l.M.P. Pînă la 15 ianuarie, antrena
mentele s-au ținut de trei ori pe 
săptămînă, în sală și în aer liber. 
Obiectivul principal fiind dezvoltarea 
condiției fizice generale. După sesi/u-

care 
simpati- 
așteaptă

și

se pare

Posibilitățile de dezvoltare
n-au fost încă epuizate

In codrul Asociației sportive Mi
nerul Vulcan rși desfășoară activita
tea mai multe secții. Primul loc, ca 
popularitate, este ocupat și la Vul
can de fotbal. De altfel reprezenta
tiva minerilor din Vulcan a încheiat 
prima jumătate a campionatului ju
dețean de fotbal ocupînd locul patru 
In olasament. Rezultate $1 mai sem
nificative a obținut echipa de juniori. 
Alcătuită din tineri talentați, din lo
calitate, cu dragoste pentru culorile 
asociației, juniorii au făcut în tur 
meciuri frumoase, spectaculoase și de 
un nivel tehnic bun, fapt ce le-a 
adus victor:’, aprecieri și locul doi 
In clasament. Aceste rezultate me
ritorii sînt in bună măsură și opera 
antrenorului Golgoțiu Marcel care se 
ocupă cu pricepere și tragere de ini
mă de pregătirea ambelor echipe. Du
pă cum ne relatează corespondenții 
noștri voluntari Mucuță Tudor și 
Damian Florin, de la venirea profe
sorului Golgoțiu Marcel la conduce
rea tehnică a secției de fotbal în 
lotul primei formații a avut loc o a- 
devărată Infuzie de tinere talente

curajautohtone promovate cu mult 
din rindurile juniorilor. Alături de 
jucătorii Zagonj, Ripa, Pădjr.el și 
DamiaD, reapăruți în lot după o lun
gă absență, se mai contează pe a- 
portul tinerilor Tudoran, Fior ea. a 
fraților Cojereanu și alții. Pozitiv 
este faptul că antrenorul Golgoțiu 
Marcel comAinuă să persevereze pe 
calea, e drept grea și fără rezultate 
Imediate, de a crește și promova ju
niorii. De altfel antrenamentele au 
începui de mult și continuă să creas
că în Intensitate. Exercițiile menrte 
să ducă la îmbunătățirea condiției 
fizice, a tehnicii individuale alter
nează cu lecții teoretice și diferite 
scheme tactice. In faza finală a pre
gătirilor sînt prevăzute citeva meciuri 
a căror scop este omogenizarea for
mației și verificarea potențialului e- 
chipei.

Rezultate meritorii au obținut $1 e- 
chipele de handbal băieți și fete 
precum și cea de volei, formații ca
re activează în campionatul munici
pal. Amenajarea, prin munca patrio
tică a tinerilor, a unei frumoase baze

sportive pentru handbal și volei Un
gă clubul din localitate se înscrie 
de asemenea 
obținute.

Venind în 
dornici de a 
sindical de la E. M. Vulcan a or
ganizat cu regularitate întreceri de 
fotbal, popice, volei și șah între sec
toare. întreceri ce s-au bucurat de o 
largă participare și popularitate.

Dezvoltarea sportului In orașul 
Vulcan este însă frînată din lipsa 
unui stadion care să asigure condiții 
optime de desfășurare a antrenamen
telor și întrecerilor de fotbal și atle
tism. Amenajarea bazei sportive în
cepute acum vreo doi ani se desfă
șoară mult prea lent. Prea puțin s-a 
făcut și pentru dezvoltarea schiului, 
boxului și tirului, sporturi cu veche 
tradiție în orașul Vulcan.

Premisa dezvoltării sportive multi
laterale există in orașul Vulcan Iar 
mănunchiul de oameni entuziaști sînt 
puși pe fapte mari. Să fie sprijiniți 
de organele locale competente I

pe linia realizărilor

întâmpinarea tinerilor 
face sport, comitetul

denlă. Concurenji multi, 
și mai multi. Au venit 
vadă copiii pornind ca săgeata pe pirtla albă. 
Bunici și bunicule să-șl încurajeze nepoții. Prin
tre combatanți se afla și Mihuf Victor de Ia 
Liceul industrial din Petroșani care are la activ 
multe concursuri. A privit Întrecerea cu multă 
seriozitate, ca de obicei. Nici un concurs nu-i 
dinainte ciștigat chiar dacă ai ca 
întrecere tineri fără nume sonore, 
pornit in cursă. Pornit din start ca 
ajuns repede la punctul de sosire, 
comparat cu cel al corifeilor
rezultatul lui Victor a lost destul de 
altfel el s-a detașat net In cîștigălor.
Insă multe de lnvă/at și va trebui să se ia la 
luptă cu minutele, secundele și chiar zecimile de 
secundă. Locul U a lost ocupat de Sos Anton o 
tinără speranfă din Lupeni. Învingător pe toată 
linia a fost Insă acest minunat spjort ce se chea
mă schi. E doar sportul celor temerari, sportul 
care cultivă curajul, călește organismul.

parteneri de 
Dar uite-I 

o vijelie a 
Deși nu s-a 

schiului mondial, 
bun. De 
Mai are 

trebui să se ia

Educarea tinerel generații constituie 
o sarcină de seamă a organizațiilor 
de partid. Apllcînd prevederile sta
tutului P.C.R. cu privire la îndruma
rea activității organizației U.T.C., co
mitetul de partid de la U.R.U.M.P. 
manifestă preocupare susținută pen
tru îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor șl organiza
țiilor de partid în indrnmorea șl co
ordonarea activității . organizațiilor 
U.T.C. In organele de conducere ale 
organizațiilor U.T.C. au fost recoman
dați și aleși un număr corespunzător 
de membri de partid clin rindul tine
rilor care prin activitatea lor/ au do
vedit inițiativă, spirit de organizare 
șl experiență în munca cu tineretul. 
Pentru a asigura o îndrumare efi
cientă a organizațiilor U.T.C., atît 
în cadrul comitetului de partid cit și 
în cadrul birourilor organizațiilor de 
bază de partid au fosl stabiliți con
cret tovarășii care să se ocupe de 
îndrumarea șl coordonarea activității 
organizației de tineret.

Recent comitetul de partid de la 
U.R.U.M.P. n analizat preocuparea co
mitetului coordonator al U.T.C. pen
tru educarea tinerelului, în mobiliza
rea lui la acțiunile cu caracter ob
ștesc.

Din re|-eri ;r,ul prezentat de comi
tetul U.T.C. precum și din discuțiile 
tovarășilor Olaru Gheorghe, Pitic 
Leon, Kereji Ladislau. Dane Alexan
dru, Voinea Petru, și alții a reieșit 
faptul că tineretul reprezintă majo
ritatea salariaților acestui colectiv. 
Devin tot mai substanțiale contribu
ția tineretului la realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan. S-a apreciat 
faptul că, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, organizațiile U.T.C.

Iau manifestat mai multă preocupare 
pentru sădirea în conștiința tineretu
lui a răspunderii față de avutul ob
ștesc. Tineretul de la U.R.U.M.P. a 

t la colectarea fierului vechi, 
și-a adus contribuția la înfrumuseța
rea incintei uzinei.

Analiza a mai scos la iveală și u-
5 în stilul și metodele^ 

de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, în Îndrumarea ac
tivității organizației U.T.C.

ca birourilor 
irizațiilor de bază U.T.C. și a 
telului U.T.C. pe uzină nu s-a 
tătenit încă principiul conducerii și 
muncii colective, unii membri de

nea de examene, ciolul antrenamente
lor s-a mărit atît ca număr (6 pe 
săptămînă), cît ca și intensitate. Toți 
jucătorii slnt conștienți că pentru a 
se menține în 
trebuie să se 
să-și dezvolte 
îmbunătățească 
mai ales trasul la poartă (înaintașii 
bineînțeles).

La rindul său, antrenorul 
Gheorghe Irimie este convins că re
turul va fi tare, la propriu șl la fi
gurat. La lupta pentru titlu participă 
6 echipe cu șanse aproximativ ega
le. A șasea clasată are doar cu două 
puncte mai puțin decît Știința. Toc
mai de aceea este foarte importantă 
participarea cu regularitate la an
trenamente, seriozitatea In pregătire, 
dăruirea totală în jocuri.

Știința va relua campionatul cu for
mația cunoscută, adică: 
Păsculescu, Tudor Vasile, 
Varhonic, Cons tanti nescu, 
Știr, Matei, Mercureanu, 
Răsădeanu, Munteanu, Pănescu, Mer
eu, Bălăneanu, Făgaș, Martinescu, 
David, Tugearu. Acestora li se adau
gă două nume noi: portarul Dlu- 
janschi Ilie de la Preparatorul Petri- 
la și mijlocașul Farcaș Carol de la 
Băimăreana Baia Mare.

Pînă la primul meci din retur mai 
este destul timp. Destul pentru ca 
fotbaliștii de la Știința să dobindeas- 
că o formă maximă de pregătire in
cit să-și poată atinge țelul propus.

fruntea clasamentului 
pregătească temeinic, 
calitățile fizice, să-și 
tehnica individuală și

Vasile ZARCULEA
l.M.P.

partid care slnt șl membri ai orga
nelor U.T.C. nu participă la viața ele 
organizație. Organizațiile de partid 
din secții nu au analizat această sta
re de lucruri și nu au luat măsuri 
corespunzătoare pentru remedierea 
deficiențelor.

Activitatea organizației U.T.C. nu 
se desfășoară pe baza unul program 
încadrai în termen șl cu responsa
bilități concrete fapt care face ca 
participarea tinerilor la unele acțiuni 
să fie sporadică.

Lipsa unui control permanent și a 
unei îndrumări eficiente a organiza
ției U.T.C., face să se mențină unele 
manifestări de Indisciplină în rindul 
tineretului ct:: absențe nemotivate 
de la serviciu, neingrijirea șl nefo- 
losirea rațională a mașinilor, atitu
dine necorespunzăloaro față de vîrst- 
njei, subaprecierea și pasivitatea față 
de sarcinile obștești.

Analizând propria activitate cu pri
vire la îndrumarea organizației U.T.C., 
comitelui de partid a stabilit o serie 
de măsuri menite să ducă la elimi
narea lipsurilor manifestate In stilul 
șl metodele de muncă ale organiza
țiilor de partid pentru mobilizarea 
mai activă a tineretului la realizarea 
sarcinilor ce revin colectivului din 
uzină. Comitetul de partid a apre
ciat că una din cele mai importante 
măsuri care se impun a B luate e,te 
aceea cu privire la intensificarea 
muncii de educare patriotică a tine
relului. Se impune ca o necesitate 
obiectivă organizarea unor actuini 
care să ducă la dezvoltarea răspun
derii tinerilor pentru sarcinile încre
dințate, la creșterea prestigiului or
ganizației U.T.C.

Subliniind necesitatea îmbunătățirii 
conducerii organizațiilor U.T.C. de 
către organizațiile de partid, plenara 
a cerut acestora să controleze și să 
îndrume sistematic activitatea orga
nelor U.T.C. să analizeze periodic 
modul în care-și duc la îndeplinire 
sarcinile încredințate.

In vederea asigurării unei parti
cipări active a tuturor tinerilor din 
uzină la traducerea în viață a sarci
nilor ce revin organizației U.T.C., 
comitetul de partid a desemnat un 
colectiv care să ajute conviețui 
U.T.C. coordonator la programarea 
activităților la organizarea unor ac
țiuni cultural-educative în perioada 
de iarnă.

I participat
și-a adus

I.....
h nele carențe
_ de mitnr.l a1

I
Invitații organizației

Astfel, în practic.

I
I
I

■ȘTIINȚA < TEHNICA
| Locomotivă minieră

orga- 
comi- 
înce-

J. N.

Marincan, 
Izvemari, 
Popovici, 

Bulbucau,

Azi învață să-șl mențină e-

chilibrul. mîine va trece la...
cristiane.

cu aer comprimat
R. S. Cehoslovacă se produce 

locomotiva BVD. 
comotivă medie, 
care corespunde 
rii miniere. Da 
numai circulației 
pale ale minei, ci și pe traseele de 
joncțiune.

Puterea motorului cu aer compri
mat la turația nominală adică la 
1 000 rot./min. șl o presiune de re
gim de 40 at. la treapta a cincea de 
mers, este de 50 CP.

Turația nominală a motorului co
respunde unei viteze de mers de 9,4 
km/h. Viteza maximă a locomotivei 
este de 14 km/h. Motorul cu mers 
rapid asigură o pornire rapidă. Ca
racteristic cuplului motor care favo-, 
rizează mai ales pornirea, contribuie 
la o desfășurare mai bună a carac
teristicii forței de tracțiune. Caracte
ristica forței de tracțiune a acestei 
locomotive cu aer comprimat atinge

Aceasta este o lo- 
cu. aer comprimat, 
cerințelor exploată- 
este destinată nu 
pe traseele princi-

în gama cea mai folosită de viteze, 
în comparație ou o locomotivă Diesel 
hidraulică de 60 CP, proprietăți de 
tracțiune similare și chiar mai bune, 

in timp ce la locomotiva cu doi 
cilindri consumul este de circa 35 
m3/cph (metri cubi/cal putere oiă), 
la motoarele noi cu rotire mai ra
pidă și la treptele de putere cele 
mai folosite el se reduce la 20 
m/^cph.

Consumul specific se reduce o dală 
cu scăderea turației. Scăderea con
sumului se realizează prin reducerea 
parțială a alimentării cu aer prin 
ventilul de mers. Cuplul motorului 

. scade o dată cu creșterea turației, 
și caracteristica sa are o influență 
favorabilă asupra proprietăților de 
tracțiune ale locomotivei.

Lățimea locomotivei — 950 mm; 
înălțimea deasupra muchiei șinei — 
1610 mm; lungimea totală — 5 220 
mm; distanta dintre osii — 1 140 mm.

! Calculatorul electronic
„profesor"

Universitatea din Edinburgh 
experiențe în vederea 
calculator electronic 
stare să raționeze șl 
Bl trebuie să fie o

(Anglia) se fac 
realizării unui 
care să fie In 
să converseze.

Juniorii de la Minerul Lupeni 
antrenează intensse

fotbal a Asocia-Despre secția de 
ției sportive Minerul Lupeni se poate 
afirma cu certitudine că are tradi
ție în creșterea și promovarea tine
relor talente. Sub culorile asociației 
au crescut jucătorii Creiniceanu, 
Mihăilă și mul ți alții. Mergînd pe 
aceeași linie de creștere și promo
vare a talentelor autohtone, la Mi
nerul Lupeni se acordă multă aten
ție antrenării juniorilor. In prezent 
această muncă, plină de răspundere, 
a fost încredințată fostului jucător al 
echipei Minerul Lupeni, Mlhalache 
Teodor.

Sub bagheta noului antrenor ti
neri jucători au pornit la muncă.

Pregătirea fizică este împletită 
îmbogățirea cunoștințelor de tehnică 
individuală, lecții teoretice.

Tineri talenbați sînt destui în ora
șul Lupeni. Condiții materiale au 
fost create prin procurarea de echi
pament în valoare de 15 000 lei. 
Componenții lotului dovedesc multă 
conștiinciozitate și seriozitate la an
trenamente. Cîțiva tineri printre care 
enumerăm pe Szabo Matei, Kelemen 
Ștefan. Uilecan Aurel șl Abraham 
Petre dovedesc realp calități. Dacă 
se vor pregăti cu aceeași seriozitate 
vor putea fi in scurtă vreme promo
vați în lotul primei echipe.

Cll

Giî-Deac ION

siile cuprinse în acest dicționar spe
cial. Mașina va înțelege aceste ex
presii și le va transforma în comenzi 
pentru efectuarea unor calcule com
plicate. Limbajul este elaborat în 
așa fel îneît omul și mașina să poa
tă progresa în muncă prin schimb 
de idei. Dacă cineva Intîmpină unele 
dificultăți în această activitate, cal
culatorul îi va veni în 
de bine cum reușește 
profesor.

B.sa converseze, tsi ireouie sa ne o 
mașină ieftină șl accesibilă școlilor,

I bibliotecilor șl laboratoarelor știin
țifice. In prima fază

Ia fost elabora' 
denumit „Pop".

I
| Tren pe pernă de aer

I
1
I
I
I
I

a experiențelor, 
a fost elaborat un limbaj special 

. Beneficiarii comuni
că ou mașina, folosindu-se de expre-

ajutor la fel 
s-o facă un

cu motor silențios
In Franța va fi pozat un nou tip 

de șină de-a lungul liniei pentru a 
permite acționarea vehiculelor cu a- 
jutorul unul motor electric linear. 
Acest tip de motor are unul din com- 
ponenții săi staționar — șina — în 
timp ce celălalt se deplasează în li
nie dreaptă dc-a lungul căii, deoare
ce este continuu respins cînd se a- 
pllcă curentul. El funcționează ca șl

cum. în loc de a fi circulare, rotorul 
și statorul unui motoT obișnuit ar 11 
deschise și plane.

Caracteristicile avantajoase ale u- 
nui asemenea dispozitiv : el furnizea
ză o propulsie de avansare fără ne
cesitatea vreunui contact între vehi
cul și șina conducătoare șl, în ace
lași timp, este complet silențios.
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țoale situațiile a depf.și propriul 
•ău eu. Cu cit mai multi sint oame
nii că. ora le poli da c i atit reali- 
i. : ■ -le mai n'.riiâ. Corn* lirill 
• ea categorie rl<? oameni care 
prin poziția lor. științific lunden-en- 
tnl.i se situează la nivelul celri mal 
dep'inc realizări — pentru că scoptil 
k»r nu este simplu altruist, nu este 
de simplă blnelacc-re, ci un scop 
conștient, de luptă de transformare 
a ’etării umane.

Marea satisfacție pe care o încerc 
cu prilejul acestei aniversări — a 
»pus voi bitorul — este de a fi putut 
participa activ, mai bine de 37 do 
ani. intr-o octlvitatc conștientă și 
deci a justifica — in măsura în care 
aceasta a fost făcută aici de către 
to-, „r -el Ceausescu și în aprecie
riexprimate de dumneavoastră In 
cursul zilei de astăzi — existența 
factorului caâtaliv in ajirmarea e- 
t stentei mele ca om. Sigur, în re- 
cuneașteroa acestei satisfacții nu 
Mp-este si nn poate lipsi, judecind 
fără pretenția de a face un bilanț, 
constatarea că prin prisma experien
ței și a învățămintelor a 37 de ani 
de activitate in mișcarea revoluțio
nară. multe lucruri le-aș fl pulul

i vremea lor, sau 
; declt așa cum 

aceasta poate aș
> contribuție mai 
Jrăduințele colecll- 

dln

face mai bine, la 
poale chiar alllei 
le-am făcut. Prin 
fi pulul aduce o 
constructivă la st 
vului noslru de conducere 
caie do peste 26—27 ani fac parte
— de n rezolva probirmclo qrclc 
care l-au stat în față, deși pînă la 
urmă ele nn au rămas nerezolvate
— dovadă că România, Partidul Co
munist Român se situează acolo un
de se găsesc astăzi în prestigiul lor, 
In capacitatea lor de creație șl de 
airmnte.

Pai Udul nostru se prezintă astăzi, 
a spus tovarășul Bodnaraș, cu co
lectivul de conducere cel mai pu
ternic pe care l-a avut pînă acum, 
Sub îndrumarea acestui colectiv, 
după al IX-lea Congtes, partidul 
nostru a putut să se angajeze cu 
mai multă hotărîre pe drumul desă- 
vîrșirii operei socialiste.

După ce s-a referit la Stilul de 
muncă colectiv instaurat consec
vent in conducerea partidului, tova
rășul Bodnaraș a spus: Sigur, nu 
poți să nu te oprești în acest con
text al judecății la persoana 
tarului general al Comitetului 
Central. In formația noastră, 
iăsul Nlcolae Ceaușescu

secre- 
noslru 
tova-

exprimă

TRIBUNA ȘCOLII 11

acum insă

In jurul problemei școlarizării co
piilor care au împlinit vîrsta de 6 
ani s-au purtat, în presă și-n școli 
numeroase discuții, unele chiar 
controversate; s-au emis păreri, s-a 
vorbit de pe pozitiiie experienței 
înaintate. Experimentarea devansării 
virstei școlarității de-abia
Iși spune cuvintul. Acum, la începu
tul celui de-al doilea trimestru școlar 
cind multe nedumeriri și controverse 
au fost elucidate, cind se pot trage 
concluzii, cind cei care au „lucrat" 
timpsde trei luni și ceva cu cei mai 
mici elevi au acumulat deja o anu
mită experiență.

Pentru că m-am numaiat printre 
b cadre didactice desemnate să... 
ai. .: „de furcă" cu micuții de 6 ani, 
pot spune, de la început, că elevii 
celor mai mici clase fac lată progra
mei școlare actuale.

I.a școala noastră, s-au înscris 
pentru clasa înliia 32 copii de 6 ani, 
dintie care 3 s-au transferat. Mi-au 
rămas 29. Recunosc că am „luat în 
primire" această clasă cu o oarecare 
suspiciune, mai bine zis cu o mare 
teamă de necunoscut, gÎDdindu-mă 
și la faptul că din cel 29 elevi doar 
10 frecventaseră cursurile grădiniței, 
Iar unii, dună cum mi-au măiturisit 
mamele lor, au fost trimiși la școală 
pont™ a... scăpa de ei de-acasă.

Obișnuirea ele\ Hor cu ambianta 
șc. Hi n-a fost deloc ușoară. In pri
mele săptămini, copii oboseau repede 
se plictiseau după primele două ore 
de clasă, își luau ghiozdanele și ce- 
reau să niece acasă. Trebuia să do
vedesc multă răbdare si acel atit 
ne°.sar tact pedagogic. Procedînd 
astfel, troptat-lreptat. inconvenientul 
a fost înlăturat. Pentru a-i putea 
antrena aimonios pe elevi la activi
tățile de instruire școlară, am încer
cat, și am reușit, să îmbin corect

predarea cunoștințelor generale cu 
jocurile distractive, exercițiile fizice, 
toate cu bogat conținut didaclico- 
educativ, prevăzute în planificarea 
calendaristică. Am procedat in acest 
fel întrucît știam că pariu ore de 
clasă in fiecare zi obosesc mult pe 
încă „necoptii" elevi. Trecînd de la 
o activitate „grea" la una distractivă 
echilibrul intelectual si psihic al 
copiilor n-a fost afectai cu nimic. 
Perioada cea grea, de acomodare a 
elevilor de 6 ani du școala, de obiș- 
nuire a acestora cu activitatea de 
predare In clasă și cu respectarea 
anumitor reguli de purtare a trecut. 
Activitatea la clasă are acum un alt 
caracter, mult mai organizat. In ceea 
ce privește rezultatele, sint mulțu
mită. Majoritatea elevilor declarați 
promovați la finele trimestrului I au 
fn catalog note bune și toarte bune. 
Toare — obținute pe merit. Cauza 
care a concurat la răminerea sub li
mita de trecere a doi elevi a fost 
lipsa de preocupare a părinților și, 
slaba frecventă. In urma discuțiilor 
pe care le-am avut cu părinții 
acestor elevi, sper ca în trimestrul al 
doilea să-i aduc la „linia de plutire" 
și pe cei doi „întîrziati".

Avînd în vedere concluziile pe 
care le-am desprins după un trimes
tru de muncă nicidecum ușoară, dar 
plăcută lotus!, am convingerea 
că virsta de 6 ani pentru școlaritatea 
copiilor nu este nicidecum improprie. 
De aceea cred -că generalizarea 1n- 
văfămintului obligatoriu de la vir
sta de 6 ani nu va aduce nici un lei 
de prejudicii procesului instrucliv- 
educaliv.

Dimpotrivă...

înv. Ghizela POPA
Școala generală nr. 2 Petrila

MARTI H FEBRUARIE

'.or.

18.05
46.

Telex TV.
Pentru elevi — Consul
tata la limba română: 
Tema: .George Coșbuc, 
cintăref al frumuseților 
naturii șl patriei’.
Limba engleză. Lecția

două lucruri deosebit de valoroase: 
Trecutul său l-a legat do )a început 
de cadrele cele mai vechi ale parti
dului și l-a pus în contact cu pe
rioada cea mal grea în creșterea 
partidului nostru ceca co l-a permis 
să acumu'c.o o bogată experiență. 
In același timp el arc suficientă ti- 
ncTote pentru a avea curajul adop
tării noului fără prejudecăți, reali- 
zînd o îmbinare armonioasă în care 
să se întrunească toate elementele 
necesare luării unor hotărîri cît mai 
aproape d° reoa ce exprimăm prin 
noțiunea just. Cu un astfel de co
lectiv, tovarăși, așa așezat șl cu răs
punderile astfel împărțite, cred că 
putem să facem fată în bune condi- 
țlunl sarcinilor la care s-a referit 
tovarășul Ccaușescu aici.

Vă rog - a spus în continuare 
Iova fișul Rodnaraș — ca în înche
iere să-mi permiteți, o dotă cu 
potaroa mulțumirilor mele, să 
prim întreaga convingere care 
animă pe mine și, indiscutabil,
tregul noslru colectiv, că vom păși 
cu succes șl In viitor spre realiza
rea marilor îndatoriri ce revin parti
dului nostru, atit pe scară națională, 
cît șl Internațională.

Conducătorii de partid și de stat 
!-au felicitat călduros pe tovarășul 
Emil Bodnaraș, urîndu-1 multă sănă
tate, fericire, putere de muncă în 
slujba partidului și a poporului 
nostru.

re- 
ex- 
mă 
In

(Agerpres) Foto: V. ONOIUcultură.tnteridrul Casei de

DINAMISMUL ROMÂNIEI SOCIALISTE :

O nouă cetate
a chimiei

re- 
dln cele mal 
ale clnclnaht-

pe care-l va da Combinatul 
pelro-chlmlc din Plleșll aliat 
șl el In construcție), din care 
«o va produce octanoluf, n-hn- 
tanolul șl l-butanolul necesare 
In elaborarea clorutanlllor șl 
plartiflranților.

FABRICA DE MASF PI *,S- 
TTCF (policlorură de vinii) 
este al tre’Iea obleri v Impor
tant din cadrul combir-rinllll. 
A'rl se va produce tnitcrla 
primă necesară In ' i tri I de 
prelucrare a ma- 'or plastice, 
la nn pre! de co l foarte re-

I

la Întreaga 
Constructorii, 
rămină mal

Se așfeapîă 
invitație specială ?

FOLM
MIERCURI 12 FEBRUARIE

dus, fapt ce va d°'( rmlna re-
ducerea substanțială a prețu
rllor cu amănuntul ia produ-
sc'° din pollclcriiră dc vHft.

In curind va Inlra In func-
țluno o fabrică de p rod ii Ce re
a IfndanuIuL preparat ce va
avea o întrebuința re foarte
mare in agricultură la comba-

Pe Valea Oltului, In apro
piere de Rlmnlcu Vîlcea, se 
conturează profilul gigantului 
Combinat chimic care va 
prezenta unul 
mari obiective
Iul. Construirea Iul a început 
In anul 19G0. șl a pus In lața 
realizatorilor șl clilmistilor sar
cina do a ridica o nouă cetale 
a chimiei destinală să valori
fice Imensele resurse de sare 
șl calcar ce le oferă subsolul 
vîlcean.

Combinatul chimic, conceput 
să se dezvolte în mal multe 
etape, va Ii gata în anul 1980 
cind va produce 
sa capacitate, 
care nu vor să
prejos decîl proiectanții, sînt 
angajați într-o luptă continuă 
în vederea executării la timp 
a acestui Important obiectiv. 
Printre principalele unltălf ale 
combinatului se numără T A- 
BRICA DE PRODUSE CI.ORO- 
SODIC.E, care funcționează 
deja, producind în instalațiile 
sale ultramoderne însemnate, 
cantități de sodă caustică, de 
clor lichid, acid clorhidric șl 
hlpoclorlt de sodiu. Aceste 
produse care au o mare uti
lizare în industria chimică șl 
ușoară datorită calităților lor 
superioare, sini foarte 
late peste hotare, chiar 
tre țări cu tradiție in 
tria chimică. Al doilea 
tiv care se află într-un 
de construcție avansat, 
prezintă FABRICA DE
ALCOOLI ce va folosi ca ma
terie primă propilena (produs

ferea dăunătorilor. Acest pro
dus — lindanu) — are o con
centrație ridicat* d« l-’omeri 
■efivi.

Combinatul se \a dezvolta 
In continuare prin construirea 
fabricii de clor-elllenă, tetra- 
clorură de carbon, detergent! 
blodegradabili și glicerina sin
tetică. Punerea în funcțiune în 
mod treptat a obiectivelor a- 
mint'te va duce la c-es’.erea 
producției marfă a combinatu
lui care va ajunge în 1989 la 
cîteva miliarde lei. Numărul 
muncitorilor, tehnicienilor șl 
Inginerilor care vor lucra în 
cadrul combinatului, va depăși 
cifra de șapte mii.

PETROȘANl — 7 Noiembrie : 
Expresul colonelului van Ryan, 
Republica : , Valea; PETRILA : 
Judoka, agent secret; LONEA 
— Minerul : Muzicantul; PA- 
ROȘENI : Alegere de asasini; 
VULCAN: Taffy și Vînătorul; 
LUPENI — Muncitoresc: Libe
lula; Cultural: Intilnfre în 
munți; URICANI: Zosia.

solici- 
de că- 
indus- 
obiec- 
stadiu 
11 re- 
0X0-
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zăpada 
iarna 

Valea, 
și tro-

dia
Asemenea 
pot pune

cu aceste pro- 
chiar obligații 
prin decizii ale

nea 
cetățeni ai

Dar...
Mai sînt 

se fac că
insistente ale gospodarilor

și din aceia care 
nu aud apelurile

— PE TEME LA ORDINEA ZILEI —

(Urmare din pag. 1)

DIALECTICA DEMOCRAȚIEI

Iarna e în toi. După 
apreciabilă căzută, 
s-a înstăpînit în toată 
transformînd străzile
tuarele în veritabile patinoa
re.

Sarcina curățirii trotuarelor 
revine cetățenilor, conduceri
lor de unități economice sau 
de instituții care trebuie să ia 
măsurile ce se impun pentru 
curățirea zăpezii și a ghețil 
de pe trotuar, degajarea rigo
lelor, a gurilor canalelor de 
scurgere, doborîrca țurțurilor 
de gheată care atirnă de 
streșini etc.

In legătură 
bleme există 
legale, fixate 
organelor locale ale puterii de 
stat, decizii care prevăd și 
sanctionarea cu amendă a ce
lor care nu se achită de aces
te îndatoriri.

Multi cetățeni, conducători 
de unități economice etc. au 
înțeles acest lucru șl au luat 
măsurile necesare.

Merită relevate strădaniile 
conducerii întreprinderii de 
industrie locală, ale întreprin
derii de gospodărie locativă, 
ale multor gestionari de ma
gazine de pe strada principa
lă a Petroșaniului care au cu
rățat zăpada și gheata de pe 
trotuare, au desfundat rigolele 
din fata unității lor. Aseme- 

măsuri au luat și multi 
orașului.

rașului ca fiecare cetățean 
participe la această acțiune 
îmbunătățire a condițiilor 
circulație rutieră In orașul 
nostru.

Ce motivări jiot prezenta, 
spie exemplu, tovarășii de 
la T.C.M.M. pentru faptul că 
trotuarul din dreptul clădi
rii lor este plin de gheată, 
iar rigola necurățată?

Dacă vînzătorii. magazinului 
de Radio-televizoare au curățat 
trotuarul de gheață, de ce e- 
levii Liceului din Petroșani nu 
Inițiază o acțiune de curățire 
a gheții de pe trotuarele 
jurul școlii lor ? 
întrebări se mai 
și la personalul magazinului 
cu autoservire, cetățenilor de 
pe strada Ion Budai Deleanv, 
tovarășilor de 1< 
I.G.C. din centrul' Artf-Șnlui, 
levilor de la școala 
dală, responsabilului 
„Odobești", locatarilor 
strada Vasile Conta șl 
Totodată, este necesar 
varășii de la I.G.C. să 
teze ridicarea zăpezii 
străzile principale de 
ție a autovehiculelor 
Vasile Conta, Cloșca, 
dai Deleanu, 23 August.

Neglijentele distonează 
părător pe tabloul general al 
muncii gospodarilor. De aceea 
este necesar ca împotriva ce
lor care le sWîrșesc să se 
treacă la măsuri hotărîte. Prea 
se așteaptă o invitație 
cială (eventual amendă!)

Th. SCĂRI AT

STARTUL ÎNTRECERII
meșteșugarilor din municipiu

membrii co
vor lucra pe

18.30 Pentru copii: Micii meș
teri mari. Cum se con
struiește u.i radiorecep
tor cu reacție șl 
tranz:

19.00 Tefejuhialm de seară.
19.30 2 Martie 1902 -■

carnetul scriitorului, 
.întrebări le. cere 
răspunn... întrebări 
ca. a nu f->t răspun; 
cd..."
Mecanismele cerebrale 
răndv Încă o enigmă ? 

20.05 Ctonica artelor plastice. 
20.20 Seară de teatru: ,Pro

cesul Horia“. Interpre
tează un colectiv al Tea
trului National din Cluj. 

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

Ieri, temperatura la Petroșani a 
oscilat Intre minus 10 grade și mi
nus 2 grade, iar la Paring între mi
nus 13 grade și minus 8 grade. Gro
simea stratului de zăpadă măsoară 
la Petroșani 35 cm, iar Ia Paring 68 
cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține închisă, 
vot cădea precipitații slabe sub for
mă de ninsoare. Vînt slab din sec
torul sudic.

Miercuri 12 februarie

Pro-

autogara 
’e- 

comei- 
cramel 
de pe 

. altora, 
ca to- 
urgen- 
de pe 

circula

esentei și scopului său suprem, a 
reliefării cît mai pregnante a tră
săturilor caracteristice generale, de
finitorii pentru tipul socialist de 
democratic.

In lumina tezei clasice, potrivit 
căreia problema fundamentală a de
mocrației constă in baza ei materia
lă, partidul s-a preocupat permanent 

--------- unei asemenea baze 
alta decîl proprieta- 

asupra mijloacelor 
economia socialistă 

al bunăstării ma- 
proprietatea socialistă este

® extinderea muncii la domiciliu cu 
operatori și diverși meseriași care 
bază de contract ;

întreaga activitate economică se va 
se spune în chemare — în condițiile 
cienței economice, folosirii cît mai raționale a mij
loacelor materiale și bănești și a creșterii calitative 
a muncii fiecărui cooperator".

desfășura — 
sporirii efi-

Mai mulți cooperatori, printre care 
Biro Dominic, Polgar loan, Sireanu 
Maria, Merceoni Florica și-au ma
nifestat hotărirea nestrămutată de 
a munci cu tot elanul în vederea 
realizării sarcinilor de plan și a 
obiectivelor de întrecere, pentru a 
face să crească și mai mult presti
giul colectivului din care fac par
te. Mai multi cooperatori au arătat 
că rezervele interne nu sînt valo
rificate îndeajuns sau au criticat li
nele stări de lucruri care încă se 
mai fac simțite în activitatea co
operativei. Să facem cîteva referiri.

Timpul de lucru nu este folosit la 
maximum de către toti cooperatorii 
(Haiducsi Geza) ; atelierele auto Și 
spălătoria chimică nu au spatii co
respunzătoare și nu sînt dotate cu 
utilajele necesare (Banu Alexandru 
și Bistrianu Iosif), calitatea unor pro
duse de încălțăminte și timplărie 
sînt puse sub semnul întrebării toc
mai din cauză că unitățile primesc 
material — piele și lemn — de o 
calitate corespunzătoare doar în... 
acte (Deliu Marin, Neagu Alexan
dru).

A urmat alegerea noului consiliu

PROGRAML L 1 : 5,05 — 6,00 
gjam muzical de dimineață ; 6,05— 
8,30 Muzică ți actualități; 9,30 Ma
tineu UîeraT,- 10,00 Melodii pe ntru 
cei mici; 10,10 Curs de limba ger- 
Biană. Clchil II, lecția a 19-a , 10,30 
Soliști de muzică populară ; 11,05
Muzică ușoară; 11,25 Duete din o- 
pera „Lakmă" de DClibes; 
Sfatul medicului. Prevenirea o- 
■ei 12,00 Confidente pe por!-, nv ; 
12,20 Cronica muzicală ; 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și In-’ 
lerpretul prefera! ; 13,10 Avanpre
mieră cotidiană; 13,20 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 14,10 In- 
țlr-te mărgărite (emisiune pentru 
copii); 14,35 Concertul zilei; 15,05 
€> melodie, do! Interpret!; 15,15 Stu
dioul de poezie; 15,35 Prelucrări

11.45

corale; 16,00 Radiojurnal. Sport 
16,10 Compozitorii noștri cînlă dra
gostea ; 16,30 Antena tineretului;
16,55 Radio publicitate; 17,00 Mu
zică ușoară ; 17,15 Ediție specială, 
2 martie — Alegerii; 17,30 înalță-te 
frumoasă tară — cintece,- 17,45 
Radiosimpozion : Anul 25 ol libertă
ții noastre,- 18,05 Muzică populară 
și ușoară; 18,30 Gazeta radio; 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,20 Sport,- 19,30 Actualitatea 
muzicală ,• 20,05 în jurul globului; 
20,25 Muzică ușoară .- 20,45 Recital 
de operă Lucia Bcrcescu ; 21,05 Știin
ță, tehnică, fantezie; 21,30 Muzică 
populara ,- 21,50 Canțonete în ritmuri 
noi; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport: 22,20 Romanțe
22,40 Moment poetic; 22,45 Meri
diane — melodii; 0,05—5,00 E-lrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,10 Melodiile 
dimineții .- 6,45 Muzică populară din 
Transilvania; 7,10 Cîntă fanfara; 
7,37 M"-zică ușoară; 7,45 Drag m:-e 
cîntecul și jocul; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,25 Arii 
din operete,- 9,10 Curs de limba 
germană. Ciclui I, lecția a 10-n; 
9,30 Melodii distractive; 10,05 Re
cital de pian Maria Cardaș; 10,30 
Antena tineretului,- 10,55 Arii din

corală de Constantin Palade ; 
Consultație juridică ; 16,25
de estradă,- 17,00 Radio-

Sport : 17,10 M^izjcă popu- 
17,30 Muzică ușoară; 18,05

opere; 12,05 Avanpremieră cotidia
nă ; 12,15 Concert de prînz; 13,00 
Cintece și jocuri populare; 13,15
Recital vocal Constantin Dumitres
cu ,- 13,30 Unda veselă; 14,10 Me
lodii populare ; 14,30 Moment știin
țific j 15,00 De la preclasici la mo
derni; 15,40 Radio publicitate,- 16,00 
Muzică 
16,15 
Muzică 
jurnal. 
Iară;
Arte frumoase; 18,25 Mozaic sonor,- 
19,05 Luminile rampei ; 19,30 Curs
de limba germană. Ciclul II, lecția 
a 19-a (reluare). 19,50 Noapte bună, 
copii; 19,55 Cercul melomanilor,- 
20,30 Ora specialistului, 20,50 Tea
tru radiofonic: Pe viată și pe moar
te, de John Galsworthy; 22,22 Mu- 
7 ă ușoară; 23,07 Concert din ope
rele lui
24,0(T

Ravel,- 23,45 Serenade;
— 1,00 Oratoriul „Miorița*.

i?
Buletine de știri : Progra

mul I : 5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00 ;
20,00 ; 24,00 ; 1,00 ; 2,00 ;
4,00. Programul II : 6,05; 7,39; 
10,00; 12,00; 14,00 ; 18,00 ; 
19,00 ; 23,00 ; 0,55.

de asigurarea 
care nu este 
tea obștească 
de producție, 
înfloritoare. Izvor 
țeriale, 
în același timp premisa obiectivă, 
reală, de întărire a stalului, de in
tensificare a activității organizațiilor 
politice și obștești, de înflorire a 
vieții politice a maselor, este în 
fond temelia drepturilor și libertă
ților largi, consecvent democi atice.

Rolul de inițiator șf conducător 
al întregului proces do dezvoltare 
socială pe care îl deține pai tidul, 
rolul conducător al clasei munci
toare în sistemul social, ca și parti
ciparea mereu lărgită a maselor 
conducerea treburilor de stat 
obștești, repre/’ntă legitățile 
bieclive esențiale in construirea 
desăvîrșirea sor’etălii socialisto.

Ca principiu de bază în meca
nismul democraliei socialiste, creș
terea rolului conducător al Partidu
lui Comunist Român reprezintă tot
odată și condiția de bază a înaintă
rii raoide oe calea progresului so
cial. Partidul _ forma cea mai 
înaltă a organizării clasei munci
toare — inițiază, orqanizeaz.ă, în
drumă si conduc0 zi dp z.i activita
tea luturor organelor de stat.

Participarea 
rea treburilor

șl

maselor la conduce- 
de stat si obștești 

constituie un principiu fundamcn'al 
al activității politice, iar caracterul 
conștient al aportului pe caro ele II 
aduc la elaborarea politicii interne 
șl externe este unul din Izvoarele 
forței orinduirli socialiste.

O expresie grăitoare a principiilor 
democratice promovate de Partidul 
Comunist Român o constituie însăși 
recentul Manifest al Frontului Uni
tății Socialiste în care se subliniază: 
„Pornind de la concepția că socia
lismul și democrația sînt de nedes
părțit, că societatea noastră poate 
și trebuie să asigure cele mai largi 
drepturi și libertăți, Partidul Comu
nist Român promovează politica de 
adîncire și perfecționare a democra
ției socialiste. Problemele care pri
vesc dezvoltarea societății, prezen
tul și viitorul patriei, sînt și vor fi 
puse și în viitor în dezbaterea ma
selor largi ale populației. Intîlnirile 
de lucru ale conducătorilor partidu
lui și statului cu oamenii muncii, cu 
reprezentanții organizațiilor de ma
să, obștești, de creație, prilejuiesc 
rodnice dezbateri asupra mersului 
construcției socialiste. Mai mult de- 
cît oricînd, politica partidului și 
statului reprezintă expresia intere
selor maselor, sinteza experienței și 
înțelepciunii lor colective". Participa
rea maselor la conducere — feno
men continuu — îmbracă două for
me de bază: cea nemijlocită, di
rectă și participarea activă prin in
termediul organelor reprezentative. In
diferent de forma concretă și nuanța 
pe care ea o îmbracă în unul sau 
altul din domeniile vieții sociale, o 
cerință pe care însăși viata o ridică 
în fata lor este 
tiei permanente, 
daptării acestora 
tarea întrcoului 
ti:’or sociale.

Democrația socialistă nu este o 
formulă teoretică imuabilă ; ea ex
primă organic relațiile socialiste în 
continuă dezvoltare. Așa cum so
cialismul ca orînduire nu e un sis
tem final, nici 
fi considerată 
fl susceptibilă 
perfecționare.

E deci o cerință a vieții, un ■ ele
ment Indispensabil etapei noi In care 
se găsește tara noastră ca 'opera

generală de desăvîrșire a construc
ției socialismului să-și găsească o- 
glindirea in perfecționarea continuă 
a democrației socialiste. Aceleași 
sarcini sporite care reclamă mobi
lizarea superioară a tuturor forțelor 
materiale și spirituale .ale societă
ții, obligă și la sporirea aportului 
maselor populare la perfecționarea 
modalităților participării lor active 
la conducerea și rezolvarea variate
lor aspecte ce tin de domeniul ac
tivități’ obștești și de stat.

Cu toate libertățile și drepturile 
do care beneficiază cetățenii Repu
blicii noastre și acesta dispune de 
dubla garantare: juridică și — 
ceea ce este esențial — garantarea 
materială.

Organele reprezentative sînt în 
contextul democrației socialiste ins
tituții de lucru, care îmbină activi
tatea legislativă cu cea executivă 
în folosul și sub controlul alegăto
rilor, în interesul oamenilor mun
cii. Sistemul electoral specific de
mocrației noastre socialiste a evo
luat permanent, oglindind transfor
mările tevoluționare radicale ce 
s-au produs în societate. Democra
tismul real, material garantat al 
sistemului electoral se manifestă a- 
tit în normele și regulile exercită
rii dreptului de vot cît și in me
canismul n’’oyrT---!s a] ah-rf-:’nr.

Democrația socialistă asigură
niversalitatea și legalitatea, carac
terul direct și secret al votului ex
primat de cetățean, permițînd prin 
toate acestea manifestarea de către 
fiecare în parte a opiniei și a apor
tului adus la edificarea orînduirii, 
iar la nivelul întrequlni popor ex
presia rolului săn do conducător al 
destinelor țării în care este singur 
stăpin pe soaila sa. $i, în ultimă 
Instanță, acesta este aspectul e- 
sențial care face din domnrratia so
cialistă o realitate plină de, sens, 
Iar din necesitatea dezvoltării și 
perfecționării sale continue, o legi
tate obiectivă a progresului social.

necesitatea evolu- 
a schimbării si a- 
în ritm cu dezvol- 
complex al rela-

u-

democrația nu poate 
ca încheiată, fără a 
de dezvoltare, de

încheiat 
iind 

cu sar-

de conducere al cooperativei și a 
delegalilor la confeiinta U.J.C.M, 
Hunedoam-Deva.

In încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Neag Wilhelm.

„Succesele pe care le raportați 
astăzi se înscriu armonios în rea
lizările cu care colectivele de mun
că din orașul Lupeni au
anul 1968, la finele anului n- 
nici o unitate 
cinile de plan nerealizale.

Faptul că în 1968 ați fost primul 
colectiv care și-a realizat planul 
anual, ne dă garanția că sarcinile 
de plan pe 1969, angajamentele asu
mate vor fi realizate". In continuare, 
vorbitorul a dat indicații prețioase 
noului organ de conducere ales al 
cooperativei Deservirea, cooperato
rilor prin a căror aplicare in practi
că ’ '
te.

economică

se vor obline rezultatele sconta-

---- ®-----

Aplauze
pentru

pâonâerii
petroșăneni

(Urmare din pag. 1)

țiile pe care elevii le-au parcurs de 
le începutul anului școlar, în schimb 
la desen, muzică, istețime au fost 
puși în situații ceva mai dificile, cu 
scopul de-a li se cunoaște aptitudi
nile artistice și felul în care se des
curcă in împrejurări neprevăzute. 
La sfîrșitul concursului, juriul a a- 
nunțat clasamentul, după numărul de 
puncte acumulate și premiile.

® locul I (58.33 puncte) — 
cursie la București 
„Speranța 1“ (Școala

o ex- 
și un album : 

generală nr. 1).

• locul II (57,60 
minge de fotbal și 
vin tul “ (Școala generală nr. 4).

puncte) — 
un album :

® locul III (55.33 puncte) — o 
minge de fotbal: „Val-vîrtej" (Școa
la generală nr. 5).

Celelalte echipaje au ocupat locu
rile : IV. (Școala generală nr. 3), V. 
(Școala generală nr. 2), VI. (Școala 
generală nr. 6). LfrmăTind concursul, 
am constatat că marea majoritate a 
participanților au fost bine pregătiri, 
dovedind seriozitate și aptitudini ar
tistice frumoase. Dar au fost și unele 
cazuri, care au demonstrat că nu în
totdeauna s-au făcut cele mai feri
cite selecționări pentru unele probe, 
fapt rare a atras scăderea de puncte.

Sala a irm.lrit cu atentie evolu
ția concurentilor, dar nu s-a simțit 
întotdeauna atmosfera specifică u- 
nui concurs public, datorită timidită
ții cu care au fost încurajați cei de 
pe scenă.

Aceste mici .breșe" nu scad însă 
din valoarea evenimentului cultural- 
artistic organizat duminică diminea
ța. inițiativa Consiliului municipal al 
Organizației pionierilor fiind bine
venită, cu atit mai mult cu cit s-a 
văzut, la sfîrșit că n-a fost -orba 
numai de o experiență cl -și de o 
reușită care, sperăm, va ft urmată 
de altele cit mai des.
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STEAGUL ROȘU

RAPORTUL LUI LUI6I L0N60 LA CONGRESUL 
PARTIOULUI COMUNIST ITALIAN

ORIENTUL APROPIAT
• NOI PRECIZĂRI ALE PURTĂTORULUI 
LUI R.A.U. • INTERVIUL PREMIERULUI

DE CUVINT AL GUVERNU- 
ISRAELIAN LEVY ESHKOL

SOSIREA UNOR HAVE MILITARE
AMERICANE LA ISTANBUL A PROVOCAT

BOLOGNA 10 (Agerpres). — In 
raportul prezentat la al Xll-lea Con
gres al P.C. Italian, Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I.. a amin- 
Ht marile lupte muncitorești, țără
nești și studențești din ultimele luni, 
Subliniind că s-au conturat posibili
tăți noi de alianțe și de unitate in
tre clasa muncitoare, larg: pături 
de intelectuali, tehnicieni șl cerce
tători și masele studențești. S-a ica- 
Ilzat astfel o lărgire misivă a evan
taiului forțelor sociale interesate în
tr-o transformare democrată și so
cialistă.

Vorbitorul a reafirmat angajamen
tul comuniștilor italieni pentru a se 
forma o alternativă democrată la 
actuala formulă guvernamentală de 
„centru-stînga".

Abordînd problemele vieții interna
ționale, secretarul general al P.C.I. 
a declarat: Trăim în epoca cuceri
rii spațiului, dar o treime din ome
nire continuă să trăiască în mize
rie, iar pacea este amenințată. In 
întreaga lume are loc o revolta ho- 
lărîlă împotriva actualei stări de lu
cruri, explodează o voință de con
testare bazată pe idealuri de liber
tate, de dreptate și egalitate. La ori
ginea acestei mari zguduiri, se află 
Shiar reflectarea saltului calitativ 
pe care l-a străbătut întreaga lume 
0rin Revoluția din Octombrie și 
pașii înainte făcuți treptat, treptat, 
după cel de-al doilea război mon
dial, intr-o serie de țări europene 
ttf asiatice: de la revoluția chineză 
la prăbușirea colonialismului, de la 
revoluția cubană pînă la victorioa
sa, eroica rezistență a poporului vi- 
otnamez. Vrem ca această criză pro
fundă prin care trece lumea să fie 
6 criză rodnică, în stare să promo
veze o lume mai liberă și mai 
dreaptă, o lume de pace. Pacea este 
condiția oricărui progres civil și 
șocial. In trecut, înainte de era ato
mică, un popor se putea reface după 
îăzboi. Astăzi un război ar însem
na distrugerea omenirii. Longo a a- 
rătat apoi pericolele tendinței de a 
lă'T problemele nerezolvate.

Această tendință se manifestă în 
refuzul încăpățînat de a recunoaște 
actuala realitate din Asia : adică de 
a recunoaște R.D. Vietnam, R.P.D. 
Core.-ză, drepturile legitime ale Re
publicii Populare Chineze in cadrul 
O.N.U. și rolul ce revine acestei 
mari țări în construirea unei noi 
lumi. Dincolo de deosebirile pro
funde ideologice și politice, care ne 
desuart în prezent de tovarășii chi
nezi, a declarat el, noi urăm Chinei 
socialiste să contribuie în mod po
zitiv la afirmarea unor noi relații 
internaționale în concordantă cu ce
le cinci principii ale coexistenței 
pașnice elaborate la Conferința de 
la Bandung, la care R.P. Chineză a 
fost imul dintre promotori, și să 
contribuie, de asemenea, pe această 
bază, la depășirea conflictului care 
□ix ide lumea socialistă și mișcarea 
comunistă.

■n legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, vorbitorul a afirmat 
că refuzul Israelului de a-și retrage, 
așa cum a hotărît O.N.U., tiupele 
Be pe teritoriile arabe ocupate con
stituie obstacolul de fond in căuta- 
tea unei soluții politice care să a - 
ferme dreptul la existență al tuturor 
statelor și să permită stabilirea de 
ielatii de coexistență pașnică. El a 

~bpreciat ca anacronic refuzul de a 
fce recunoaște R.D.G. și s-a pronun- 
Jat pentru respectarea principiului 
lntanqibilității 4r°ntierelor.

In continuarea raportului a fost 
subliniată necesitatea câ Italia să 
promoveze o politică menită să facă 
pin Mediterana o mare denucleariza- 
tă și de pace. Italia nu trebuie și 
nu poate juca nici rolul de scut, nici 
rolul de țintă pentru nimeni. De a- 
ceea este necesar să fie îndepărtate 
iît mai curînd toate bazele nuclea
re și străine care se află astăzi pe 
teritoriul italian. Nu în apartenență 
la un bloc militar îsi poate găsi Ita
lia propria sa securitate.

După ce. s-a pronunțat în favoa
rea unor acorduri mai vaste în pro
blema dezarmării nucleare și con
venționale. L. Longo a declarat: 
Pentru noi este fundamental ca po
porul italian să aibă garanția că ni
ciodată, in nici un caz, nu va fi 
â.’ras într-un nou conflict, că nicio
dată teritoriul nostru, poporul nos
tru nu x-a deveni ținta unor atacuri 
îtomice. Poporul italian nu vrea să 
Bucă un nou război și nu îl va duce. 
In cazul în care cineva ar voi să-l 
atragă, într-un război agresix-, 
țh’za mecanismului N.A.T.O. — liU- 
potriva voinței sale șl încălcînd nor- 

el va folosi 
îăslurna re- 
să-1 ducă la

socialistă nu pol pune pe al doilea 
plan momentul național, ci dimpo
trivă trebuie să-l recunoască și să-l 
valorifice, deoarece o colaborare in
ternațională mai largă, o diviziune 
a muncii mai avansată, chiar și în
tre țările socialiste, put fi create nu
mai respectindu-se cu rigurozitate 
particularitățile fiecărui popor și ale 
fiecărei țări.

Condamnînd atitudinea adeptilor 
atlantici ai relansării războiului re
ce si ai cursei înarmărilor, L. Lon
go s-a pronunțat în favoarea unei 
politici îndreptată spre desființarea 
simultană a pactului atlantic și a 
Ti alaiului de la Varșovia.

Raportul a arătat că P.C.I. va cău
ta să colaboreze cu toate forțele de 
stînga din țările occidentale, î 
vingerea că aceste forțe sînt > 
te nu numai să caute toate c 
gențelo posibile în domeniul 
pentru lichidarea blocurilor, 
pentru a efectua o legătură 
luptele muncitorești și democrate clin 
diferitele țări la nivelul Europei oc
cidentale și al Pieței comune.

In această lume actuală, a decla
rat L. Longo, dezbinată de contra
dicții aspre de clasă, noi, comuniș
tii sintem de partea socialismului, 
împotriva imperialismului, 
triva foametei, împotriva 
echilibruriloi dramatice 
re le-au creat capitalismul 
colonialismul, sîntem și vom 
întotdeauna de partea marii mișcări 
mondiale a popoarelor 
pentru pace, libertate 
Este ușor de prevăzut 
mișcarea revoluționară 
largă și mai puternică 
mare va fi diversitatea.
te această diversitate este o pi emi
să fundamentală pentru a putea ac
ționa in vederea unității și pentru 
a face să înainteze, în acțiune și in 
luptă, o convergentă și o voință po
litică comună. Referindu-se la ro
lul mișcării comuniste internațio
nale, raportorul s-a pronunțat în fa
voarea unei atitudini deschise față 
de toate celelalte forte revoluțio
nare progresiste și democrate.

Arătînd că mișcarea comunistă a 
trăit în ultimii ani și îndeosebi în 
lunile trecute, momente dificile în 
care au apărut divergente profunde 
care au cuprins și probleme de 
principiu, L. Longo, a arătat că miș
carea comunistă trebuie să se elibe
reze definitiv de metoda dăunătoa
re a aprecierilor sumare și a etiche
tărilor. Acest pas, a spus el,

în con- 
chema- 
conver- 
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ci șl 

5 între
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care
Și 
că
va fi
cu atît mai 
A recunoas-

in 
îm-

Inele constituționale, 
toate armele pentru a 
jimul care ar înțelege 
piei re.

După ce a reafirmat
le dezaprobare a intervenției arma- 
a din Cehoslovacia, L. Longo a 
;cos in evidență faptul că P.C.I. a- 
Tibuie valoare de piincipiu depll- 

i a autonomiei șl suve- 
oricărui partid comunist șl 
stat socialist, respingerii 

teorii despre un partid șl 
călăuză, și deci respingerii 
teoretizări a unei așa zise 

pități politice șl de luptă, care nu 
tie întotdeauna și sub toate aspec- 

!e rezultatul unor dezbateri și ac- 
ptăil libere, fără nici un fel de 

mestec și presiuni.
E. Longo a declarat i „Mișcarea 

țpuncitorească și comunistă, lumea

jribuie valoar 
tei respectări

1 anilățli orică
licărul 
rcărei 
m stat 
^icărei

poziția P.C.I.

necesar să fie înfăptuit dacă se vrea 
să se înlesnească o confruntare sin
ceră de păreri și de experiență, 
desfășurată înlr-o atmosferă de res
pect reciproc, fără nici un fel de 
amestec în treburile interne ale al

de la pre- 
păstrătorul

lor partide, pornindu-se < 
misa că nimeni nu este 
adevărului.

In legătură cu relațiile 
rile socialiste, raportorul 
nunțal în favoarea unor 
Ire popoare egale, libere 
dacă se dorește să se construiască 
o adevărată comunitate socialistă, 
bazată pe o prietenie din convingere 
și de durată.

In continuarea raportului său, L. 
Longo a declarat: Considerăm că 
viitoarea conferință internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești 
va fi utilă numai dacă va reuși să 
marcheze un moment important al 
procesului de relansare a internațio
nalismului, de care toți avem 
voie.

Italia socialistă pentru care lup
tăm, a spus raportorul, trebuie să 
fie . o țară liberă, independentă și 
suverană, fără ipoteci și condițio
nări străine, o țară în care opțiunile 
politice vor fi hotărîte întotdeauna 
numai de voința și de interesele oa
menilor muncii și ale poporului ita
lian. Aceasta, numai aceasta, va fi 
legea fundamentală care va călăuzi 
construirea și dezvoltarea noii so
cietăți. Aceasta este opțiunea noas
tră.

Raportorul a arătat că în sprijinul 
comuniștilor vine ca un element im
portant de forță, identitatea profun
dă care există între obiectivele pen
tru care luptă și interesele națiunii 
și ale maselor largi populare.

In ultima parte a raportului său, 
Longo a spus că P.C.I. este un partid 
de masă, un partid care vrea nu nu
mai să indice perspective, ci și să 
înfrunte problemele și să le rezol
ve. Vrem să asigurăm pe viitor dez
voltarea democrației de partid, să 
actualizăm și să reînnoim'organiza
rea partidului, normele vieții sale 
interne, metodele sale de muncă și 
de conducere. Sarcina pentru care 
luptăm, înaintarea spre socialism, în 
democrație și pace, într-o societate 
avansată din punct de vedere indus
trial, este o sarcină nouă din punct 
de vedere istoric — a spus în în
cheierea raportului său secretarul 
general al Partidului Comunist Ita-

dintre ță- 
s-a pro- 

relatii in
și frățești,

ne-

CAIRO 10 (Agerpres). — Referin
du-se la posibilitatea restabilirii re
lațiilor diplomatice americano-egip- 
lene, purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului R. \.lHassan Zayat, a 
declarat că tara sa nu a pus nicio
dată vreo condiție pentru reluarea 
acestor relații, informează agenția 
MEN. De asemenea, R.A.U. nu a 
considerat niciodată că pentru a în
treține relații diplomatice cu S.U.A. 
trebuie să există intre cele două țări 
puncte de vedere identice în toate 
problemele. „Tot ce ani cerut — a 
subliniat Zayat a fost ca S.U.A. 
să se opună ocupării de către Israel 
a păminturilor arabe".

Fiiud rugat să comenteze declara
țiile președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, cu privire la criza din Orien
tul Mijlociu, ^purtătorul de cuvînt 
al guvernului R.A.U. a afirmat: 
„Președintele Nixoîi a declarat 
noua inițiativă.- trotuiie să fie 
laterală și nufiintr-o singură 
ție.- Dacă aceasta înseamnă o 
bare a politicii 
salutăm această

unilaterale a 
schimbare".

că 
miilti- 
direc- 

Schim- 
S.U.A.,

Ashdod". Levy Eshkol a ară-sau la 
tal cu dacă reprezentanți ai orga
nizației „El Fatah" ar dori, pai tea 
israeliană este gata pentru convor
biri directe. Premierul israelian a 
declarat că „este oricînd gata să se 
inlilnească cu președintele Nasser".

In cursul interviului, primul minis
tru israelian a respins planul în 
cinci puncte propus săptămina tre
cută de către președintele Republicii 
Arabe Unite. El a declarat că „nu 
este vorba de o reîntoarcere la si
tuația care a precedat războiul din 
iunie 1967, actualele linii de înceta
re a focului nu vor fi modificate de- 
cît ducă vor fi stabilite de comun 
acord în cadrul unei păci definitive 
și durabile care să prevadă granițe 
sigure".

Vil profesie In Turcia
ISTANBUL 10 (Agerpres). — Port

avionul „Forrestal" și trei distrugă
toare aparținînd flotei a șasea a 
S.U.A. staționate în Marea Meditera- 
nă au sosit luni în portul Istanbul, 
intr-o vizită de șapte zile. Sosirea 
acestor nave militare americano a 
provocat vii proteste în rîndul unor 
largi pături ale populației turcești. 
Au fost difuzate manifeste chcmind 
populația din Istanbul să participi 
la acțiuni de proiect. „Acei care se 
pregătesc să demonstreze împolrixa 
vizitei navelor americano vor avea 
tot sprijinul șl simpatia populației 
în măsura în care acțiunea lor sc 
va desfășura in moi legal", scrie

■ziarul independent .Milliyet". Un alt 
z:ar turc, ,.Aksam', exprimă părerea 
că „nu este posibilă atenuarea și. 
mai ales, suprimarea climatului anti- 
american creat în Turclj de către 
imperialismul S.U.A.". In continuare, 
ziarul menționează că sint proiectat'’. 
numero1’-1 demonstrații împotriva 
staționării navelor americane în por
tul Istanbul și că nimeni nu are 
dreptul să-i împiedice pe demons
tranți să-și exprime părerile. Pentru 
a evita eventualele dezordini, auto
ritățile au luat măsuri Drevenlive. 
încă de duminică In port au fost 
postate importante forțe de politie.

★

NEW YORK
Primul ministry aljj 1 
Eshkol, a acordat gui 
tămînalului american 
în care prezimă poziția țării 
față de situația d® 
piat. Levy Esftkc: ,...
raelul nu revendică „i 
din teritoriul gcupâț pe 
tic al IordanuȚCii", riar a 
„acest fluviu irebuje

ne scur »
»

10 (Agerpres). — 
Israelului, Levy 
in interviu săp- 
i „Newsweek", 

............. i sale 
1 dih Orientul Apro- 
kol a precizat că Is- 

„nici o parte 
» țărmul ves- 
a subliniat că 
să devină o 

frontieră sigură" pentru Israel. El a 
adăugat că IsțaeluV nu a făcut nici 
o. cerere pentru demilitarizarea Pe
ninsulei Sinai. -Pe de altă parte însă, 
Eshkol a spus (că Israelul nu va res
titui colinele Golan și a respins 
orice compromis ini legătură cu Ie
rusalimul.

Referindu-se la problema refugia- 
ților palestinieni, el a declarat că 
țara sa „este de acord de a reda 
unui număr de 40 000 de refugiațl 
terenuri de compensație și este gata 
să plătească anumite sume drept 
compensații". El a menționat în con
tinuare că „dacă Iordania are ne
voie de un port mediteranian 1 se 
vor acorda facilități in portul Haifa

© SOFIA. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. leva, trans
mite : Ansamblul românesc 
de muzică de cameră „Cole- 
gium musicum" a prezentat la 
Galeria națională de pictură 
din Sofia primul său concert. 
Acesta s-a bucurat 
succes.

Interpreta români 
cunoscufi publicului
la participarea lor la festiva
lul international de muzică de 
cameră de Ia Plovdiv.

de mult

slnt bine 
bulgar de

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram’

„STARE DE URGENȚĂ" LA NEW YORK

Cantitatea abundentă de zăpadă 
care a căzut în ultimele zile asupra 
părții de nord-est a Statelor Unite 
a creat mari dificultăți în toate do
meniile comunicațiilor. Peste 6 000 
de pasageri au fost blocati duminică 
la aeroportul international „Kenne
dy" din New York, de unde nici un 
avion nu a putut decola. De aseme
nea a fost oprit traficul pe aeropor
turile din Newark și Boston. Școlile 
din New York și din împrejurimile

FRANȚA: Sala de conferințe din Paris unde se desfășoară convorbirile in problema vietnameză.

'-«KW»»
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•
publică declarația făcută de preșe
dintele Republicii Populare a Yeme
nului de sud, Kahtan Al Shaabi, în 
cursul escalei făcute duminică la 
Cairo în drum spre patrie. Guvernul 
sud-yemenit —- a declarat Al Sha
abi — este de acord cu orice în
cercare de conciliere din partea Re
publicii Arabe Unite în legătură cu 
actuala
RPYS și R. A. Yemen. Președintele 
sud-yemenit — arată „Al Ahram" — 
s-a declarat de acord cu inițierea 
unor tratative între reprezentanții 
celor două state, indiferent la ce 
nivel, pentru soluționarea probleme
lor rămase în suspensie.

© HANOI. — Forțele armatei 
populare din provincia Ha Tay au 
doborît duminică un avion american 
de recunoaștere fără pilot, care vio
lase spațiul aerian al R.D. Vietnam, 
transmite agenția VNA. Număsul 
total al avioanelor americane dobo
rî te 
nam

marelui oraș au fost incluse. S-au 
oprit trenurile care deservesc marea 
metropolă americană și a fost între
ruptă circulația pe anumite linii ale 
trenului aerian. Circulația automo
bilelor este, practic, paralizată. Du
minică seara se anunțase că traficul 
pe căile ferate, cu punctul de ple
care din New York, va fi redus cu 
50 la sută.

Luni . dimineața, municipalitatea o- 
rașului New York a declarat „starea 
de urgentă", intrucît zăpada a atins 
35 de centimetri. Sint interzise sta
ționările pe anumite artere. Obser
vatorii apreciază că de multi ani 
New Yorkul nu a cunoscut 
menea viscol.

un ase-

stare de tensiune dintre

MIȘCAREA GREVISTA
Bin irlanda

Mișcarea grevistă din Irlanda, care 
de oîteva zile paralizează aproape 
întreaga industrie a țării, este pe 
punctul de a se extinde și a cuprin
de alte sectoare importante, 
crede că o grevă de 
putea fi declanșată de 
la centralele electrice, 
turi și de la serviciile 
nare cu combustibil.

Pe de altă parte, muncitorii de la 
serviciile de întreținere, caTe 
inițiat actuala mișcare grevistă, au 
respins apelul liderilor sindicali de 
a înceta greva în așteptarea unul 
acord între sindicate șl patronat.

Se 
proporții ar 
lucrătorii de 
din transpor- 
de aprovizio-

au

• WASHINGTON. — La Cape 
Kennedy a fost lansat duminică sa
telitul de telecomunicații „Taccom- 
sat" unul din cei mai mari sateliți 
de acest gen. Satelitul a fost plasat 
pe o orbilă geoslaționară la o alti
tudine de peste 35 000 de kilometri 
deasupra arhipelagului Galapagos.

deasupra teritoriului R.D. Viet- 
se ridică în prezent la 3 264.

© WASHINGTON.
mai mare 
din lume 
va putea 
pasageri
9 000 de km, fără escală, cu 
o viteză de 450 km la oră, a 
efectuat la 9 februarie primul 
său zbor de încercare pe ae- 

_ roportul Everett. Durata zbo-
Q rului, prevăzută inițial la 2

* ore, a fost redusă la o oră 
și un sfert. Jack Wadell, pilo
tul de încercare, a declarat 
după aterizare că a fost ne
voit să întrerupă zborul, dato
rită unor mici defecțiuni.

©

9
©

persoa- 
oamenl

Cel 
avion de pasageri 
„Boeing-747", 
transporta 490 
pe o distanță

care 
de 
de

© TANANARIVE. — 11 
ne ucise și peste 25 000 de 
rămași fără adăpost, acesta este bi
lanțul provizoriu al ravagiilor pro
vocate de ciclonul „Dany" in regiu
nile de vest ale Madagascarului.

In regiunile de vest ale tării, 
nouă sate au fost complet acoperite 
de ape: locuitorii s-au refugiat în 
păduri și pe dealurile din împreju
rimi, așteptînd să fie evacuați. Pînă 
atunci primesc parașute cu medica
mente și hrană.

©BERLIN. Mareșalul I. I. laku- 
bovski, comandantul suprem al 
Forțelor Armate Unite ale State
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, a sosit luni la Berlin.

DJAKARTA. Administrația•
din Java de vest a demis anul tre
cut 2 800 de salariati din diverse in
stituții, suspectați de a fi fost im
plicați in cvenim'entele din 1965 — 
a anunțat agenția de presă indone- 
ziană Antara.

• JOHANNESBURG. — Ministrul 
apărării al Republicii Sud-Africane, 
P. W. Botha, a declarat că forțele 
aeriene sud-africane vor fi moderni
zate. El a adăugat că un rol impor
tant în dotarea aviației sud-africane 
îl vor avea rachetele cu caracter de
fensiv și că Republica Sud-Afrlcană 
a alocat aproximativ jumătate de 
miliard do dolari. în cursul ultimi
lor ani, pentru dezvoltarea aviației 
sale militare.

DEDESUBTURILE UNEI TACTICI
Interdependenta dintre conferința 

de Ja Paris și situația de pe cîmpul 
de luptă din Vietnamul de sud este 
o realitate evidentă pentru orice ob
servator al convorbirilor ce se des
fășoară de aproape un an în capitala 
franceză. Victoria în Vietnamul de 
sud nu ne este accesibilă, iată 
de ce ne aflăm la Paris — declara 
Clark Clifford, fostul ministru al 
apărării al S.U.A., păstrînd bineîn
țeles nota de optimism de rigoare. 
Iată însă că o dată cu începerea 
negocierilor propriu-zise cu partici
parea R.D. Vietnam, Frontului Na- 

-țional de Eliberare, Statelor Unite 
și Administrației saigoneze, a inter
venit, alături de evoluția situației 
militare, un al doilea element care 
și-a pus amprenta asupra desfășură
rii convorbirilor. Este vorba de in
fluența unor discuții de pace serioa
se asupra precarei stabilități a regi
mului sud-vietnamez. Acesta este 
r.otjvul pentru care H. Ki-.singer 
consilier special pentru problemele 
securității al președintelui S.U.A., 
preconiza tactica cișligăru „unui 
timp rezonabil pentru consolidarea 
politică a Vietnamului de sud...". 
Este clar deci în ce direcție se vor 
Îndrepta, pentru o anumită perioa
da, eforturile delegației americane

și ale celei saigoneze la conferința 
de la Paris.

Tactica pieconizată la masa ro
tundă a convorbirilor și-a găsit ex
presia în Vietnamul de sud, în pla
nul 
nu s-a reușit, începînd din 
de 
de consilieri americani, se speră a 
fi realizat în... 90 de zile. La Sai
gon nu se face nici un secret din 
faptul că această acțiune urmărește 
„ameliorizarea poziției de negociere 
a guvernului sud-vietnamez înainte 
de abordarea propriu-zîsă a aspec
telor reglementării politice a con
flictului". Pentru început au fost a- 
iese 1 118 sate pentru a fi transfor
mate în „enclave saigoneze" în te
ritoriul controlat de Frontul Națio
nal de Eliberare, astfel ca autorită
țile saigoneze să nu mai apară atit 

‘de pregnant izolate în marile orașe, 
la adăpostul centurilor de securitate 
asigurate de trupele americane. Lo
calitățile au fost selecționate dintre 
cele mai prospere șl cu cea mai nu
meroasă populație, situate lingă 
drumurile de acces, in zone „soft", 
ceea ce in jargonul militar ameri
can înseamnă iegiuni nu chiar atit 
de ostile. Metodele rămîn aceleași 
ca și pe timpul trecutelor „pacifi
cări" : sosirea trupelor și stabilirea

.pacificării accelerate". Ceea ce
1967, 

,echipele de pacificare" conduse

securității zonei respective, aresta
rea cadreldr F.Fl.E. și a membrilor 
comitetelor populare și începerea, 
deobicei simbolică, a unor construc
ții menite să demonstreze prcocupa-

și grija administrației pentru...refl 
populație. Exprimat in termenii uti
lizați de oficialitățile saigoneze, pla
nul „pacificarea accelerată" își gă
sește următoarea concretizare în co
municatele militare : operațiuni 
curățire și distrugere, transmutarea 
forțată a unor mari mase de popu
lație, bombardarea zonelor suspecte 
sau recalcitrante. Două exemple re
cente. O știre lapidară a agenției 
UPI semnalează ultimul raid al 
„superfortărețelor zburătoare" B-52

de

asupra regiunii Can Tho, ceea ce a 
reprezentat cea mai intensă acțiune 
aeriană din acest an avîndu-se în 
vedere cantitatea-celor 4 530 de tone 
de explozibil revărsate într-o singu
ră zi pe suprafețe restrinse. La rîn
dul lor, forțele militare americane 
înconjoară peninsula Batangan, a- 
restînd, interogînd și deporlînd trei 
sferturi din cei opt mii de locuitori 
în vederea „depistării elementelor 
vietcong". Angajîndu-se pe terenul 
primejdios al recîștigării influenței 
și pozițiilor pierdute în rinele regiu
ni rurale, administrația 
meză este pusă 
lupta pe două 
sigure pe care ] 
de cît marile 
saigoneză este 1 
Au început să j 
ale populației urbane, altă dată inac
tive sau socotite ca reazăm al regi
mului generalului Nguyen Van 
Thieu. Noi voci se ridică în favoa
rea încetării imediate șl complete a 
focului. Ciștigă tot mal mult teren 
punctul de vedere al budiștilor ’mi- 
litanți 
Quang", care se 
transformarea suspendării temporare 
a ostilităților cu prilejul Anului Nou 
Vietnamez.— Tel, înlr-o încetare 
Imediată și totală a focului. Partidul

șud-vietna-
i în situația de a 
fronturi. In refugiile 
le mai reprezintă cil 
orașe, administrația 
tot mal mult izolată, 
se miște pături largi

aparținînd pagodei „An 
pronunță pentru

Dan-Xa, grupînd pe aderenții sectei 
Iloa-Hqa și „Forțele Marii Uniuni", 
partid catolic, organizații importan
te ce sprijineau pînă nu de mult pe 
generalul Thieu, ieclamă în prezent 
o încetare imediată a focului înainte 
de a se trece la discuții. Tot mai 
desele demonstrații reunesc mase 
impresionante de cetățeni ce mani
festă sub deviza „totul pentru pace". 
In cursul acestor ieșiri în masă se 
cere demisia guvernului actual, ve
nirea unui cabinet al păcii de largă 
coaliție. In același timp presa cere 
restabilirea libertăților elementare 
„în acest moment cînd populația 
trebuie să-și spună părerea ’ asupra 
viitorului țării".

Oricît răgaz ar oferi tactica ame
ricană la conferința de la Paris, nu 
pot fi eludate realitățile sud-vietna- 
meze ce se impun de la sine : exis
tența unui teritoriu eliberat, ce se 
întinde pe patru cincimi din supia- 
fața țării, aflîndu-se sub controlul 
și administrația Frontului Național 
de Eliberare, influența .tot mai ac
centuată In rîndul meseriașilor, co- 
mercianților, industriașilor, a inte
lectualilor pe care o are Alianța 
forțelor naționale, democratice și 
pașnice din Vietnam.

Adrian lONESCU
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DECERNAREA PREMIILOR 
,CASA DE LAS AMERICAS"

Simbătă a avut loc la Ha
vana decernarea premiilor 
„Casa de las Americas", dis
tincție care se acordă celor 
mai bune lucrări de literatură 
latino-americane cu continui 
popular-democratic.

Juriul, formal din oameni 
de cultură din diierite țări, a 
hotărlt să acorde acest pre
miu următoarelor lucrări: .Pe
ru 1965 — Experiență a lup
tei de partizani", de Hector 
Be jar Rivera (Peru); „Circiu
ma Silate-poeme de Roque 
Dalton (Salvador); „Cintecul 
crisalidei", roman de Renato 
Prada Oropesa (Bolivia); „Dez
brăcat pe acoperiș", nuvelă 
de Antonio Scarameta Vra
mele (Chile).

© LAHORE. — Curtea Supremă 
din Pakistanul de vest a cerut'gu
vernului eliberarea din închisoare 
a fostului ministru de externe, Zul- 
fikar Aii Bhutlo, și trimiterea aces
tuia la reședința sa din Larkana, un
de ar urma să fie ținut în stare de 
arest la domiciliu — informează a- 
genția Associated Press.

După cum se știe, arestarea din 
ordinul autorităților pakistaneze a 
lui Bhutlo, acuzat că a făcut o serie 
de declarații care au incitat la vio
lență, a provocat vii proteste în rin- 
dul opoziției.

ARESTĂRI LA SAIGON

Autorilățile saigoneze continuă 
arestările in rîndul persoanelor bă
nuite că desfășoară acțiuni împotri
va guvernului sud-vietnamez. Zia
rul „Saigon Post" relatează că 6 
persoane, majoritatea dintre ei ti
neri, au fost arestate și vor fi de
ferite tribunalului militar pentru că 
ar fi difuzat lista unui „guvern al 
păcii". De asemenea, ziarul mențio
nat arată că, la sfirșitul săplăminil 
trecute, tribunalul militar a condam
nat la 5 ani muncă silnică doi ti
neri pentru că asupra lor s-ar fi gă
sit drapele ale Frontului Național 
de Eliberare.
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