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CONTRIBUȚIA FORMAȚIILOR 
ARTISTICE OE AMATORI 
LA DEZVOLTAREA GUSTULUI 
ELEVAT AL PUBLICULUI

Prof. Ghcorghe POPA 
directorul Scolii populare de 

artă Petroșani

Sub semnul unui puternic 
a v î n t politic ș î în m u n c Ă

VALEA JIULUI 
INTIMPINĂ 
ALEGERILE

o grăitoare afirmare a spiritului 
gospodăresc

întâlnirea tovarășului David Lazăr cu alegătorii din comuna Aninoasa

EMILIA BUDESCU, 
circumscripția electorală 

șenească nr. 41

ION VASILE,
circumscripția electorală oră

șenească nr. 49

Ieri după-amiază, la Aninoasa. a 
avut loc o entuziastă întâlnire a ale
gătorilor din circumscripția electorală 
tir. 5 a Marii Adunări Naționale, cu 
oandidatul Frontului Unității Socia
liste pentru alegerile de deputeti de 
la 2 martie, tovarășul DAVID LA
ZAR. prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.G.R., preșe
dintele Consiliului popular municipal 
provizoriu. In sala de festivități a 
clubului muncitoresc din localitate 
s-au adunat zeci de alegători, mineri, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, funcțio
nari, cadre didactice, săteni și gos
podine, activiști de partid și de stat 

precum și numeroși reprezentanți ai 
unor întreprinderi și instituții din 
municipiu.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Ghinea, șeful secției orga
nizatorice a Comitetului municipal 
de partid, care, a subliniat în cuvîn- 
tul său faptul că întâlnirile dintre a- 
legători și candidați! Frontului Uni
tății Socialiste, ce se desfășoară in 
prezent în întreaga tară au un carac
ter de lucru, ele fiind un prilej de 
analiză profundă a tuturor probleme
lor ce-i frămîntă pe locuitori pentru 
bunul mers al treburilor obștești.

Au luat apoi cuvîntul numeroși a-

Candidați în circumscripțiile 
electorale ale orașului Petrila

legători care au făcut propuneri pri
vind măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru dezvoltarea continuă a co
munei, pentru creșterea bunăstării 
locuitorilor săi.

Inginerul Gheorghe Feier, șeful ex
ploatării miniere, după ce a făcut e

(Continuare în pag. a 3-a)
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Candidași 
în mijlocul 
alegătorilor

CURICAN ANA,
circumscripția electorală mu

nicipală nr. 63

oră-

Conslder necesară deschiderea 
unei discuții in jurul problemei for
mării și dezvoltării gustului artistic 
al publicului sălilor de spectacole, 
întrucît acum, mal mult ca orieînd. 
spectatorii au început deja să nu se 
mai mulțumească cu orice li se oferă, 
să nu mai „digere" spectacolele ief
tine, de prost gust, insuficient pregă
tite. In ultimii ani, nivelul de înțe
legere a artei, pretențiile justificate 
ale marelui public s-au ridicat sim
țitor. Nu cred că mai există, In acest 
sens, oameni care să nu aibă în casă 
un aparat de radio sau chiar un tele
vizor. Arta, această hrană sufleteas
că, pentru care omul contemporanei
tății noastre simte o atracție firească, 
trebuie insă să fie aleasă. Făcînd 
abstracție de formațiile profesioniste 
care ne vizitează municipiul și care 
nu întotdeauna dau spectacole de 
înalt nivel artistic, trebuie să spunem 
că grupările de artiști amatori, care 
activează pe lingă lăcașele de cul
tură șl așezămintele culturale din 
Valea Jiului, au menirea și obligația 
de a se prezenta în fața publicului 
cu programe bine pregătite, care să 
fie apreciate de spectatori, să contri
buie din plin Ia dezvoltarea gustului 
artistic al publicului. -Prezentindu-Se,

KRISTALY LUDOVIC, 
circumscripția electorală mu

nicipală nr. 7-1

Tractorul S—1300 ia numărul 
de fabricație 1750

La Brașov s-a încheiat montajul 
tractorului greu S-1300 cu numărul 
de fabricație 1750. In afara lamelor 
de buldozer și a scarificaloarelor, 
tractorul greu a fost dotat și cu de- 
frișoaie pentru amenajarea terenuri
lor agricole. Unele modificări. con
structive au dus la îmbunătățirea 
mecanismului de rulare, a sistemu
lui de injeefie, turbosuflantei și 
pompei de apă. Puterea motorului 
cu care este echipat tractorul greu 
S-1300 a sporit pînă la 150 CP. 

de multe ori, pe scenă cu programe 
încropite in pripă, anoste, nepuse la 
punct, multe dintre formațiile noastre 
de amatori au contribuit, fără să vrea 
la deformarea gustului public. Si. 
poate de aceea, azi se-nlîmplă nu de 
puține ori ca acest public, care a 
avut încredere cîndva in amatorii 
noștri, in semenii lor, să ocolească 
sălile de spectacole atunci cînd sînt 
chemați spre a aplauda. Să ne amin
tim de anii trecuți, cînd formalele 
cluburilor sindicatelor prezent >u 
parcă, mai mult deci! acum, specta
cole mult gustate, spectacole în urma 
cărora publicul părăsea sălile cu sen
timentul mindriei că orașul lor dis
pune de asemenea valoroase formații. 
Să ne amintim de cele cinci-șase 
coruri, din Lonoa, Petrila. Aninoasa, 
Vulcan, Lupeni, Petroșani, pe atunci 
formalii de bază ale cluburilor, care 
polarizau atenția tuturor iubitorilor 
de frumos în jurul lor. Unde-s for
mațiile de teatru de la Aninoasa, 
Petrila, Lupeni, Lonea, Vulcan, etc,, 
care prezentau piese, din dramaturgia 
originala și universală, bine pregă
tite, cu- decoruri și costume pitorești, 
pretențioase, atrăgătoare ?

(Continuare in pag. a 3-a)

Specialiștii uzinei au creat, de a- 
semenea, o varianta a lui S-1300, 
echipat cu troliu de intervenție pen
tru exploatările forestiere.

Un colectiv de specialiști întoc
mește acum proiecte pentru cea de-a 
treia etapă de extindere a sectoru
lui de fabricație a tractorului S-1300 
Prin aceasta se va ajunge la o pro
ducție anuală de 1600 tractoare 
grele și a unui volum de piese de 
schimb pentru 3 000 tractoare.

(Agerpres)

PAROȘENI— 
stea luminoasă a sistemului 

energetic național
Alexandru REBREANU

director I.E.C. Paroșeni

Sarcina de importanță majoră a 
electrificării întregii țări — -condi
ție hotărîtoare pentru accelerarea 
Ritmului industrializării și ridicarea 
țrontinuă a standardului de viață al 
oamenilor muncii — a fost inclusă 
nică de la Conferința Națională a 
P.C.R. din 1945 printre obiectivele 
de perspectivă care presupuneau o 
Concentrare amplă de forte umane 
și posibilități materiale.

Pînă la acea dată, de esențială 
Gotituiă, Valea Jiului era, din punct 
de vedere energetic, slab dezvolta
tă avînd două centrale electrice 
mici — care alimentau consumatori 
locali — cu agregate de mică pu
tere totalizînd doar 28 MW, în 7 
grupuri funcționînd cu parametri 
reduși și neeconomici.

In lumina noilor cerințe care se 
Impuneau a început construcția unor 
Obiective energetice puternice, e- 
ohipate cu agregate de mare capa

citate șl tehnicitate înaltă.
Rod al planului de electrificare 

de 10 ani din perioada 1951—1960 
este și termocentrala Paroșeni. Si
tuată in mijlocul bazinului carbo
nifer această centrală termoelectrică 
a fost proiectată de o așa manieră 
incit să consume deșeurile de com
bustibil solid provenite de la pre- 
parațiile de cărbune din Valea Jiu
lui și dimensionată să corespundă 
in perspectiva disponibilităților unor 
astfel de deșeuri.

Uriașul obiectiv energetic a fost 
proiectat și realizat în două etape. 
Piatra dinții de la fundația termo
centralei s-a pus în 1953, iar trei 
ani mai târziu a intrat în funcțiune 
primul grup, fiind primul agregat de 
o asemenea putere din țară. După 
etapa I-a, puterea instalată era de 
150 MW — furnizată de trei gru-

(Gontinuare In pag. a 2-a)

circumscripția electorală

Numeroase alte întâlniri ale can- 
didaților Frontului; Unității Socialiste, 
cib alegătorii au avut loc, îrr aceste 
zile, in întreaga Vale a Jiului.

Astfel, Ia Petrdșani, în ziua de 
10 februarie, la Școala generală nr. 
5 a avut loc întâlnirea alegătorilor 
din circumscripția electorală jude
țeană nr. 69 cu tovarășul Aron Popa, 
reotorul T.M.P., precum și a alegăto
rilor din 
municipală nr. 44. cu tovarășul Vic
tor Bădău, inspectorul școlar al mu
nicipiului. In sala Teatrului de stal 
din Petroșani, tovarășul Alexandru 
Kovacs s-a întâlnit cu alegătorii din 
circumscripția electorală județeană 
nr. 59. Au avut loc de asemenea, 
întâlnirile candidaților Florica Ilieș și 
Remus Marcu cu alegătorii din cir
cumscripțiile electorale municipale 
nr. 14 șl 15.

In cursul zilei de Ieri, la cinema
tograful din Livezeni a avut loc în
tâlnirea alegătorilor din circumscrip
ția electorală municipală nr. 26. cu 
candidatul Alexandru Hristea. Tot 
la Livezeni, la atelierul de timplărie 
al I.I.L., a avut loc întâlnirea candi
datului Emeric Farcaș cu alegătorii 
din circumscripția electorală munici
pală nr. 27.

La Uricani, au avut loc întâlnirile 
candidaților Elena Rindițeanu, cu a- 
legălorii din circumscripția electo
rală municipală nr. 193, Ana Gafti- 
niuc, cu alegătorii din circumscrip
ția electorală municipală nr. 191 și 
Ion Butulescu și Margareta Vaț, cu 
alegătorii din circumscripțiile elec
torale orășenești nr. 14 și 25.

Fluxul muncii din a- 
dincurile minei Lupeni 
se desfășoară zi și noap
te fără întrerupere. Doar 
in zilele de repaus rit
mul trepidant al muncii 
scade în intensitate. Re
paus absolut însă nu e- 

I xistă. Acest timp este 
valorificat la secundă de 
cei ce răspund de repa
rarea și întreținerea uti
lajelor. Aceștia șînl lă
cătușii. Asemenea lu
crări trebuiau executate 

. mai acum citeva zile la 
puțul centru și la puțul 
nr. 12 al minei Lupeni.

Mecanicul de sector 
Sefșik Vasile, maistrul 
mecanic Silvășan Carol 
și șeful echipei de lăcă
tuși Predoșanu loan au 
pregătit in mod amănun
țit planul reparațiilor. 
Deși in fața micului co
lectiv al sectorului XII 
stăteau și alte sarcini, 
trei lucrări importante 

au (ost atacate simul
tan. Toți lăcătușii co

mandați la șut au răs
puns prezent. Lăcătușii 
Cățănaș Ioan, Fulga Eu
gen, Andrei Aurel și Păr 
lăduță Vasile, sub con
ducerea lui E. Cioantă, 
lucrau de zor la înlocui
rea instalației Hazenkle- 
vor de la puțul central, 
orizontul 480. La putui 
12 Didi Iosif, Bărbules- 
cu Ioan și Feher loan 
schimbau lanțul și axa 
unei instalații. Șeful de 
echipă Predoșan Ioan cu 
un ortac au montat (ri
na de la puțul nr. 12. ori
zontul -400.- S-a muncit 
cu spor și simț de -răs
pundere. Datorită muncii, 
conștiincioase depuse do 
lăcătuși, cele trei lucrări 
au fost terminate intr-un 
singur schimb in loc de 
două cit era planificat. 
Transportul pe verticală 
a cărbunelui nu a stân
jenit nici o clipă fluxul 
muncii din abatajele mi
nei.

A. MICA

SARCINI SPORITE
Creșterea eficienței activității eco

nomice, valorificarea gospodărească 
a resurselor locale,' satisfacerea în 
condiții mereu mai bune a cerințe
lor populației — ău fost principalele 
aspecte dezbătute def adunarea gene
rală a salariatilor de la întreprinde
rea de industrie locală Petroșani, a- 
dunare la care au participat peste 
400 de salariațk Din darea de sea
mă prezentată de inginerul Farcaș 
Emerik, directorul întreprinderii, a 
rezultat că, în .anuls trecut, sarcinile 
s-au realizat la.' toate sortimentele, 
PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE FI
IND DEPĂȘIT CU 715 000 LEI, AL 
PRODUCȚIEI MARFĂ CU 472 000 
LEI, IAR PRODUCTIVITATEA MUN
CII A FOST SPORITĂ CU 8 LA SU
TA. ÎNTREPRINDEREA A ÎNCHEIAT 
BILANȚUL ANUAL CU UN BENE
FICIU DE 3 84L000 LEI. S-AU OB
ȚINUT DEPĂȘTRI SUBSTANȚIALE 
LA RAMURILE METALURGIE. 
TERIALE DE CONSTRUCȚII, 
TILE, CONFECȚII, fia aceste 
cese. au contribuit 
sebit atelierul 
Petroșani, secția

MA- 
TEX-
suc- 
deo- 
din

în mod 
de timplărie 
vată, carierele de 

piatră Peștera 
Bolii și Sașa, 
atelierul de tim
plărie Livezeni.

. moara de po
rumb. sifonăria, 
atelierul meca
nic și tapițeria. Dan POPESCU(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Francisc VETRO

1 ilotnl loan Lehoczky, șeful stației Aviasan Deva, înainte de plecarea intr-o obișnuită

LA I. I. L. PETROȘANI

POZITIV,

gradul de prelucrare 
îl materialelor și ma- 
iar planul' de investi- 
integral.

Realizările întreprinderii își găsesc 
explicația în faptul că în anul tre
cut au intrat în fugeție noi capaci
tăți de producție — atelierul meca
nic de la Livezeni, cariera de pia
tră Sașa — au fost asimilate 11 sor
timente noi, s-a diversificat produc
ția, a crescut 
și valorificare 
teriilor prime, 
ții s-a realizat

Continuînd să parcurgă un drum 
ascendent în ceea ce privește acti
vitatea economico-financiară, în a- 
cest an — comparativ cu 1968 — se 
prevede ca I.I.L. Petroșani să obțină 
un spor de 7 Ia sută la producția 
globală și marfă, iar beneficiile ur
mează să ajungă Ia 4 900 000 lei.

Participant!! la discuție au supus 
unei analize exigente activitatea de
pusă de comitetul de direcție, au fă
cut numeroase propuneri exprimin- 
du-și totodată hotărîrea și convinge
rea că sarcinile de plan pe 1969 sînt 
pe deplin realizabile. „Alături de 
valorificarea rezervelor interne și fo
losirea judicioasă a utilajelor, va 
trebui să ne preocupăm de perfec
ționarea fluxului tehnologic la toate 
unitățile și îndeosebi la timplăria 
Petroșani — a arătat ing. Scroban 
Ioan, șeful serviciului producție. De 
c mai mare atenție va trebui să se

Materiale de construcție
livrate la export

Însemnate cantâ-lăți de materiale 
de construcție au fost recent livrate 
la expoit prin intermediul întreprin
derii „Mineralimportexport". Peste 
51 000 tone de ciment au fost expe
diate în Cehoslovacia, China, R.D. 
Germană și Polonia; în Ungaria — 
diferite articole sanitare, tuburi de

999999E9 (9 E96ii999(9t9 (99999(999999(3

Coordonate hunedorene

SANATATE
„PAR AVION“!

Mii de 
brăzdează 
tre. Sînt 
muncit cu atila dăruire Aurel Vlaicu 
și alți corifei ai înălțimilor, din loată 
lumea. Omenirea a învins legile 
naturii și s-a ridicat cu aripi proprii 
spre soare, completând astfel como
rile create și amplificate spre binele 
omului. Mai sînt și azi în lume a- 
vioane care transportă moarte și îm
prăștie groază dar despre ele nimeni 
n-ar dori să mai audă. Aviația Ro
mâniei socialiste are o misiune no
bilă. Ea . trebuie ' să apere hotarele 
patriei și să slujească interesele o- 
mului pașnic. Pe aceste coordonate 
se înscrie și stația Aviasan din De
va. E suficient un semnal, un apel 
de mult cunoscut și avioanele sta
ției se pun în mișcare ca să trans
porte bolnavi spre diverse centre din 
-țară. E suficient o chemare și aceste 
păsări de metal spintecă văzduhul 

păsări cu aripi de metal 
azi văzduhul patriei noas- 
„păsările" pentru care au

gresie, piatră din ghips și ipsos; în 
Uniunea Sovietică și alte țări — po- 
licloiură pe suport textil și prelu
crat. Peste 100 000 mp de geam me
canic tras, laminat au fost expor
tate în Cehoslovacia, Italia și Tur
cia.

(Agerpres)

ca să parașuteze surse de sănătate 
în satele indepărlate. Peste tot duc 
speranțe și bucurii, izbînzi și recu
noștințe. Aviasanul înseamnă în pri
mul rind sănătate dar esle în ace
lași limp o expresie a luplei pentru 
viață a poporului, luptă care s-a ri
dicat în zilele noastre la rangul ma
rilor probleme de stat.

Cu vreo 20 de ani în urmă cînd a 
luat ființă stația aviației sanitare din 
Deva, toată zestrea ei se rezuma la 
un singur avion. Am notat zilele 
trecute citeva elemente din patrimo
niul ei aciuai: 7 avioane, dintre ca
re două bimotoare, trei piloți încer
cați și doi mecanici. Cu aceste forțe 
vii și materiale s-au realizat anul 
trecut 1 464 ore de zbor pentru viața 
și sănătatea oamenilor. Avioanele sta-
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înaltul simt al datoriei,
întărirea disciplinei
premise determinante
pentru ridicarea caiita

■ ■tivă a întregii activități
1. In ce măsură răs

punde climatul de mun
că din colectivul dv. e- 
xigențelor ce le incum
bă realizarea sarcinilor 
noului an ?

2. Care sint factorii 
care frînează puterea 
de afirmare a colectivu
lui ?

3. Ce considerați că 
ar fi necesar pentru a- 
sigurarea unui climat 
de înaltă disciplină ? 
Cum perseverați în a- 
cest sens ?

REALIZAREA 
ÎN TERMEN A
OBIECTIVELOR

o „Infinitate neglijabilă". La 
fel, se stă bine și în privința 
utilizării timpului de lucru. 
Timp neutilizat — 4 la sulă din 
totalul de timp disponibil. Stag
nările sint tot infime încît pot

din lipsă de combustibil), pre
cum și neajunsuri în angaja
rea personalului, lipsă de dis- 
cernămînt încit pe șantier sint 
trimiși unii oameni care mai 
mult încurcă treburile decît să

șl rtisciplinizării efectivelor. 
Fluctuația s-a redus substan
țial, am reușit prin cîteva re
organizări să eliminăm unele 
verigi intermediare între con
ducerea grupului și șantiere 
și, pe această rale, să perfec
ționăm și (luxul informational. 
Sint doar cîteva din premisele 
organizatorice care no permit 
să afirmăm că vom face fată 
sarcinilor. Adevărul e că ne 
așteaptă sarcini mari, obiecti
ve multe și, concomitent, exi
gentă și in ceea ce privește 
îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiere a șantierelor. 
Pentru realizarea acestora am 
întreprins deja măsuri multi
ple, mai ales în ceea ce pri
vește îmbunătățirea manipulării 
materialelor, extinderea meca
nizării. iar în prezent sînlem 
în curs de generalizare a mun
cii în acord. Una din princi
palele noastre preocupări o 
constituie sporirea răspunderii 
și a competenței cadrelor teh
nice de pe șantiere. In acest 
scop am fixat cîteva principii 
funcționale noi pentru activi
tatea personalului T.A., în func
ție de specificul șantierelor, 
măsură ce este susținută de o 
acțiune amplă pentru ridicarea 
pregătirii tehnico-economice a 
cadrelor. Aceste preocupări 
sînt însoțite de strădanii me
nite să ne creeze o atmosferă 
de muncă mai optimă, să ne 
permită să putem pretinde mai 
mult, să dovedim o exigență 
sporită fală de toți factorii cu 
munci de răspundere.

Neîndoios, eficierița măsuri
lor tehnico-organi . atorice va fi 
garantată doar în condiția ca 
ele să fie susținute de o mun
că politico-educativă perseve
rentă pentru a crea pe fiecare 
șantier. în rîndul fiecărei for
mații de lucru un climat de 
muncă optim : exigență față de 
manifestările de irosire a tim-

PAROȘENI -
stea luminoasă a sistemului energetic național

(Urmare din pag. 1)

puri a 50 MW, cu parametrii aburu
lui de 90 atmosfere și 5000C.

Grupurile 2 șl 3 au fost puse în 
funcțiune succesiv In anii Î957 ol 
1959.

Etapa a doua de dezvoltare reali
zată în I9G4 a însemnat intrarea în 
funcțiune a celui mai ■ mare grup 
energetic din tară de 150 MW cu 
patamcirii de 130 atmosfere sl 
570/570°C in acea perioadă. S-n a- 
tins In acest fel capacitatea proiec
tată de 300 MW a centralei.

Termocentrala Paroșeni are un rol 
de bază in sistemul energetic natio
nal și asigură alimentorca cu ener
gie electrică nu numai a consuma

torilor din Valea Jiului, prin cele 
patru linii aeriene de 35 kV (LEA- 
Pelriln 1, LEA-Pctrlln II, LEA-Lu- 
peni I șl LEA-Lupenl II), cl șl a 
consumatorilor din nordul și sudul 
Văii Jiului, și anume: Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Oțelul Roșu 
*1 Industria chimică și petrolieră 
din Oltenia, de care este legată prin 
liniile de 110 kV. (LEA-BîrseșW, 
LEA-Laminoare, LEA-Hunedoara, 
LEA-Oțelul Roșu 1, LEA-Oțelul Roșu 
II) șl de 220 kV (LEA-Ișalnlța șl 
LEA-Pcștlș).

Producția de energie electrică de 
la termocentrala Paroșeni o crescut 
de la 179 028 MWh în 1956 — clnd 
primul grup a început să pulseze e- 
nergle In conductori — la peste
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Am continuat ancheta noas
tră pe unul din șantierele de 
construcții industriale din Va
lea Jiului — șantierul nr. 2 
Vulcan al Grupului T.C.M.M. 
Colectivul de constructori din 
Vulcan are în programul ac
tivității sale pe acest an o- 
biective dintre cele mai im
portante : uzina de brichetaj 
de la Coroești cu anexele a- 
ferente, puțul auxiliar pentru 
mina Vulcan, puțul principal 
cu schip de la Paroșeni, o sta
ție de turbocompresoare și al
tele. In vederea realizării pro
gramului de construcții-mon- 
taj, în 1969 activitatea șantie
rului s-a amplificat, colectivul 
este în curs de completare. 
Numai la Coroești, ne-a infor
mat șeful șantierului, ing. Po
pescu Sabin, urmează să lu
creze cel puțin 500 de oa
meni. Tot de la dînsul am a- 
flat că, în vederea creării tu
turor premiselor necesare rea
lizării in termen a obiective
lor s-au elaborat grafice cu 
stadiile fizice pe etape și cote.

Startul pe noul an a fost 
luat cu bine. Șantierul trăiește 
deja sub tensiunea febrilă a 
termenelor; colectivul s-a an
gajat In bătălia cu timpul — 
apropiind cu fiecare zi sca
denta obiectivelor aflate în 
construcție. Dar pentru ce do
rința să devină certitudine se 
mai impune vn deziderat pri
mordial : asigurarea pe fiecare 
lot al șantierului a unui climat 
de ordine, di^cinlină șî punc
tualitate.

In cc- măsură e satisfăcut a- 
cest deziderat ?

Dacă în cursul anului trecut, 
mei ales în prima parte, au e- 
xistat diferite fenomene 
natură indisciplinară, ele 
fost remediate și s-au luat 
timp măsurile pentru a 
preîntimpina repetarea lor.
ședințele operative ale șantie
rului se discută cu regularita
te probleme ale disciplinei pe 
șantier, respectarea graficelor 
de execuție și in general — 
ne-a asigurat șeful șantierului 
— lucrurile merg bine, nu e- 
xisiă indisciplină, nici alte nea
junsuri. Aceleași asigurări 
le-am primit și din partea to
varășului Tordai Gavrilă, șeful 
organizării muncii. încă din 
decembrie lucrurile au pornit 
pe un făgaș destul de bun. Nu 
s-au înregistrat decît (?) 103 
absențe nemotivate care nu 
reprezintă decît 0,8 la sută 
din posturile planificate, deci

loculori ne-au asigurat că nu 
există motive pentru punerea 
pe tapet a stării indisciplina- 
re. Adică, totul e în ordine, 
există punctualitate, absențe 
pe ianuarie nu au fost etc.

Tov. Bălan loan, secretarul 
organizației de partid, ne-a in
format cu aceeași certitudine i 
probleme nu sînt. Absentele 
și fluctuația s-au redus în ul
timele luni, șantierul a ajutat 
chiar și alte loturi din cadrul 
grupului cu cadre calificate 
și tehnice. Chiar mai mult, șan
tierul a chemat la întrecere 
toate colectivele din cadrul 
grupului pentru realizarea îna
inte de termen a obiectivelor 
pe 1969. Pe linie obștească 
atît organizația de partid cit și 
cea sindicală au luai toate 
măsurile pentru mobilizarea co
lectivului la realizarea anga
jamentelor. Așadar, ..nu sînt 
probleme".

Nu ne îndoim de puterea de 
muncă a colectivului șantieru
lui din Vulcan, de capacitatea 
lui de a-și înfăptui și în acest 
an sarcinile și angajamentele. 
Dar. absolutizarea laturilor po
zitive din activitatea șantieru
lui, spiritul de 
ni s-au părut, 
exagerate. Și 
fost confirmate.
tov. Șundri Victor, șeful lotu
lui Coroești al șantierului, am 
aflat despre abateri atît în 
ceea ce privește prezenta la 
serviciu cît și a folosirii tim
pului de lucru. Un exemplu e- 
locvent. Una din cele' mai bu
ne echipe de dulgheri — con
dusă de Szakacs Sigismund, a 
lipsit în ianuarie 3 zile de la 
serviciu. Tot în această lună 
și tot 3 zile au lipsit de la ser
viciu nemotivat ce: 9 membri 
ai echipei de fie rar heloniști 
conduse de Gheoacă Vasile. 
In echipa lui Boldică Nicolae 
sint, de asemenea, dese cazu
rile cînd după zilele de plată 
cel puțin 3—-I oameni lipsesc 
de la serviciu. Și tot în a- 
ceastă echipă sînt frecvente 
cazurile de întârzieri de la 
serviciu. Acestea privind aba
terile disciplinar?. Dar am a- 
flai și neajunsuri de altă na
tură : risipă de efective (echi
pa Gheoacă Vasile a fost re
partizată pe lot peste efeoti- 
vul necesar și execută lucrări 
de care va fi nevoie abia peste 
două luni, dacă pînă atunci nu 
se va modifica proiectul!), lip
să de combustibil (de 24 de 
ore unele utilaje se odihnesc

automnllunrire 
totuși, puțin... 
temerile ne-au 
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de roză precaut încercau să 
ne-o înfățișeze tovarășii din 
conducerea șantierului. Aceas
tă concluzie avea să fie con
firmată și la serviciul organi
zarea muncii al grupului 
T.C.M.M. Am aflat că șantierul 
din Vulcan stă cel mai slab 
în privința utilizării timpului 
de lucru, în trimestrul IV în- 
registrînd, în medie, 100 om/zi- 
le nemotivate pe lună.

Așâdaî, concluziile în pri
vința șantierului 3 sînt evi
dente. Asupra acestor conclu
zii vom reflecta mai tirziu. 
Profitind de discuția cu tov. 
Nichita Teodor, șeful serviciu
lui de organizare a muncii, 
am solicitat cîteva referiri a- 
supra stării disciplinare în ge
neral pe șantierele grupului. 
Am aflat, astfel, că în ultimul 
trimestru indicele de utilizare 
a timpului pe șantierele 
T.C.M.M. a fost abia 93,68 la 
sută. Cauzele sînt multiple: 
Intemperii, stagnări, învoiri, 
concedii medicale, absențe ne
motivate. Neutilizarea din plin 
a timpului își are drept una 
din cauze indisciplina, care îm
bracă diferite forme: absențe, 
întârzieri. risipă de timp. Am 
putea enumera exemple nume
roase în acest sens, unele sanc
ționate chiar de conducerea 
grupului. Ne referim, însă, la 
sublinierea oitorva cazuri de 
indisciplină în rândul maiștri
lor — oameni care, prin na
tura funcției și a rolului lor, 
ar trebui să fie exemple de 
disciplină, de responsabilitate 
față de sarcini, mobilizatorii 
colectivelor la respectarea ter
menelor de execuție. Iată, insă, 
că unii nu sînt. De pildă, 
maistrul Mirea Constantin de 
pe șantierul 1, a fost sancțio
nat pentru nejuslificarea acti
vității și stare de ebrietate în 
timpul serviciului. Superficia
litate. lipsă de interes dovedesc 
fată de soarta realizării in 
termen a obiectivelor și maiș
trii Trifan Iosif, de la incinta 
Lonea II. Ciorăngan loan de 
la atelierele S.C.S.M., Mandea 
Ionel de pe șantierul Uricani.

La solicitarea noastră de a 
ne informa despre gradul de 
maturizare a colectivelor gru
pului. despre măsurile între
prinse în vederea omogenizării 
lor continue, tov. Timofei Va- 
leriu, inginerul șef al grupu
lui, ne-<a relatat următoarele:

— Fată de anii trecuti. co
lectivul grupului a făcut pro
grese mari pe linia maturizării

partid de pe șantiere să acțio
neze cu competență, cu promp
titudine în combaterea mani
festărilor de indisciplină.

— Tocmai aici avem încă 
unele greutăți, ne-a declarat 
tov. Balaj Tudor, secretarul co
mitetului de partid al grupului 
T.C.M.M. Deși în birourile or
ganizațiilor de bază de pe șan
tiere avem tovarăși buni, ini
moși, multi sînt noi, fără ex
periența necesară. Din această 
cauză unele organizații de ba
ză nu intervin cu suficientă 
promptitudine, nu dovedesc 
destulă combativitate fată de 
neajunsurile de pe șantiere, nu 
au o poziție hotărâtă în fața 
conducerilor șantierelor aștep
tând intervenția comitetului de 
partid pentru . soluționarea pro
blemelor ivite. Asemenea situa
ții avem și pe șantierul din 
Vulcan. Or, aceste neajunsuri 
favorizează atmosfera lîncedă, 
de apatie, tolerantă față dea- 
baterile disciplinare și irosirea 
timpului. Este un neajuns care 
preocupă comitetul nostru de 
partid, și prin ajutorul ce-1 a- 
cordăm birourilor organizațiilor 
noastre de partid urmărim să 
le întărim rolul în viata șan
tierelor. Concomitent cu stră
daniile noastre pentru omoge
nizarea și disciplinizarea for
mațiilor de lucru va trebui să 
facem mai mult pentru crește
rea răspunderii personalului 
tehnic față de folosirea, valo
rificarea la maximum a tim
pului de lucru, a utilajelor din 
dotare, fată de respectarea ri
guroasă a termenelor de exe
cuție.

Sînt, într-adevăr. direcțiile 
principale spre realizarea că
rora trebuie mobilizate toate 
eforturile organizațiilor de 
partid și sindicale, ale persona
lului tehnic, ale întregului co
lectiv 
sensul 
lor în 
plinei
suri prompte și hotărâte pen
tru eliminarea lor, pentru 
crearea premiselor oare să nu 
permită repetarea lor. Iată unul 
din dezideratele primordiale pe 
șantierele T.C.M.M.!

.♦

înscrierea dobînzilor la unitățile C.E.C.
Unitățile Casei ' de Economii și 

Consemnațiuni din întreaga țară au 
început să efectueze înscrierea do
bînzilor cuvenite titularilor librete
lor de economii cu dobindă, libre
telor de economii cu dobindă și câș
tiguri, libretelor de economii cu do
bindă și ciștiguri in autoturisme 
pentru sumele păstrate la C.E.C. in 
anul 1968. Operafiunc-a se efectuea
ză in toi cursul anului de către fi
lialele C.E.C. de care depind unită
țile ce a®emis libretele.

Pentru a evita deplasările, depu
nătorii cu domiciliul în alte locali
tăți decît cele în caie funcționează 
unitățile C.E.C. Ia care trebuie să se 
prezinte pentru înscrierea dobînzilor, 
pot solicita filialelor și agențiilor 
C.E.C. trimiterea libretelor de eco
nomii la alte unități C.E.C. caie 
sînt in măsură să le înscrie dobîn- 
zile. In localitățile în care nu exis
tă agenții C.E.C., depunătorii pot 
solicita inscrierc-a dobînzilor prin

oficiile poștale, care vor trimite li
bretele de economii unităților C.E.G. 
ce efectuează asemenea operațiuni.

Datorită faptului că dobînzile fl- 
cordate de Casa de Economii și 
Consemnatiuni depunătorilor nu se 
prescriu și se înregistrează cu data 
de 31 decembrie ca orice depunere, 
operațiunea de înscriere a acestora 
în librete se poate efectua oricînd, 
la prezentarea depun.

al grupului. Dar nu în 
înregistrării neajunsuri- 
privinta ordinei și disoi- 
pe șantiere, ci prin mă-

Anchetă realizată de 
Ion DUBEK

VREMEA
leii, la Petroșani, s-a înregistrat 

o temperatură maximă de minus 4 
grade și minimă de minus 7 grade, 
iar la Paring de zero grade și, res
pectiv, minus 13 grade. Grosimea 
stratului de zăpadă: 37 cm la Pe
troșani și 58 cm la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme instabilă, cu cer mai 
mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ninsoare. Vînt 
slab din sectorul nord-vestic.

(Urmare din pag. 1)

ției au transportat intr-un singur au 
795 dc bolnavi, au parașutat sau dus 
pînă la destinație 33 kg de medica
mente și 568 kg de singe și plasmă. 
Dar acesta e numai bilanțul anului 
care s-a încheiat. Pilofii s-au făcut 
cunoscuti Î11 țară pentru curajul cu 
care au pornit in unele curse ca să 
salveze viața bolnavilor. Un avion al 
stației din Deva a ajuns pînă la Bu
dapesta ca să contribuie la salvarea 
unui om din tara vecină. Sînt cîteva* 
fapte care vorbesc despre nobila 
misiune a aviației sanitare. Pe adre
sa stafiei din Deva sosesc mereu 
noi scrisori dc mulțumire prin care 
oamenii își arată recunoștința fată 
de cei care i-au salvat sau le-a a- 
parat sănătatea: loan Lehoczky, pi
lot de prima clasă și șeful stației a 
traversat de peste 1 000 de ori Gar- 
patii. De multe ori a fost în primej
die datorită condițiilor grele de zbor, 
dar gîndul la nobila misiune și în
credere în izbînda luptei pentru via
ța și sănătatea altora a sporit pute
rea pilotului și a mașinii cu care 
spinteca norii. Cînd l-am solicitat să 
no povestească întîmplări deosebite 
din activitatea colectivului, acest om 
ne-a spus cu modestie:

— In ultima vreme 11-am avut ceva 
deosebit. Oamenii noștri s-au obiș
nuit de mult cu cețurile de pe Valea 
Mureșului sau cu crestele înzăpezite 
ale Carpaților. Avem tot mai multe 
solicitări pentru curse în Capitală sau 
la Constanta, la Cluj, în Moldova dar 
acestea fac parte din chemările da
toriei noastre. Important este că fie
care pilot, fiecare om din colectivul 
statici noastre vrea să răspundă cît 
mai bine misiunii încredințate. A-

cum colegii mei Vasile Filipoiu și 
Gh. Șuba se pregătesc să dea exa
men de pilot la prima clasă. Acest 
rang profesional e foarte necesar în 
munca de pilot al aviației sanitare. 
El dă dreptul omului de la bordul 
avionului să aprecieze condițiile at
mosferice și să aleagă pe proprie 
răspundere orice loc de aterizare 
dacă un pericol barează continuarea 
cursei. Asemenea situații se ivesc 
destul de des. Suspendat între cer 
și pămint pilotul trebuie să hotărască 
singur soarta echipajului și a oame
nilor pe care-i transportă. Spre sa
tisfacția colectivului, n-am avut sur
prize- neplăcute. Succesele dobindite 
confirmă pregătirea și curajul pilo
telor dar au la bază și munca pre
tențioasă a mecanicilor Nicola Iștoc 
și Remus Berar care pregătesc apa
ratele pentru zbor. Toate sînt însă 
fapte obișnuite.

Am reținut că nici loan Lehoczky 
și nici ceilalți piloți nu vor laude. 
Ei au ocolit să ne spună despre zbo
rurile grele pe care le-au făcut în 
ultima vreme, despre montarea de 
schiuri la avioane ca să poată zbura 
și in timpul iernii sau despre alte 
acțiuni îndrăznețe. Pentru ei totul 
pare obișnuit deoarece lupta pentru 
viața și sănătatea oamenilor a de
venit în zilele noastre o chestiune 
de onoare care nu drămuiește e- 
forturile deosebite care se fac. Păsă- 
rlile de metal, cu cruce roșie, care 
străbat văzâ.uhul țării, completează 
dovezile despre înalta grijă pe care 
partidul și statul nostru o poartă 
omului și nevoilor sale. In acest 
context se încadrează șf „mesagerii" 
stafiei „Aviasan" din Deva care 
poartă cu ei sănătate și speranțe, răs
pundere și curaj.

2 000 000 MWh în 1968. Din graficul 
Alăturat reiese ascendenta din ulti
mii 3 ani.

Făcând o comparație între pro
ducția de energie electrică a țării 
din 1938, care ora de I 130 000 MWh. 
și producția termocentralei Paroșeni 
din 1968, care a fost de 2 107 123 
MWh, rezultă că in 196 de z//e din 
anul 1968 termocentrala Paroșeni 
a realizat producția de energie e- 
leclrlcă a tării din anul 1938.

In prezent ponderea termocentra
lei Paroșeni reprezintă circa 8 la 
sulă din producția totală de ener
gie electrică a țării.

Creșterea producției de cneigie 
electrică a asigurat valorificarea 
deșeurilor de combustibil solid ale 
preparaliilor Văii Jiului. Cantitatea 
de cărbune folosită s-a mărit de la 
an la an, consumul specific de com
bustibil pentru producerea energiei 
electrice a scăzut treptat ajungînd 
In 1968 la 389,59 qr. cc/KWh fată 
de 490 gr. cc/KWh în 1956, ca ur
mare a introducerii unei serii de 
îmbunătățiri, modernizări și automa
tizări.

Trebuie menționat că termocen
trala Paroșeni, prin tehnicitatea a- 
gregatelor, prin colaborarea fructu
oasă cu organizațiile de proiectare, 
montare și raționalizare a constitui! 
șl o școală de calificare șl perfec
ționare pentru cadrele energetice —• 
ne referim în special la acelea le
gale de centralele prevăzute cu a- 
gregate de mare putere unitară șl 
consumatoare de combustibili solizi.

O dată cu creșterea tehnicității a- 
gregatelor și ridicarea calificării oa
menilor a fost posibilă creșterea 
simțitoare a productivității muncii. .

Sarcinile anului 1969 sint 
mobilizatoare: o producție su
plimentară de 23 000 000 KW fi, 
creșterea productivității mun
cii cu peste 5 la sută, obține
rea unor economii peste plan 
la preful de cost in valoare 
de 2 400 000 lei.

In deplină consonantă cu sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și de Conferința Națională din 
decembrie 1967, colectivul lînăr și 
entuziast de energelicieni al termo
centralei Paroșeni va contribui și în 
continuare cn hotărîre la ti aduce
rea în viată a acestor sarcini prin 
valorificarea tuturor rezervelor in
terne și organizarea mai rațională 
a producției si a munci:, având ca 
scop final semnarea unei prezente 
tot mai active și mai convingătoare 
la marile dezlănțuiri de energii ale 
socialismului.

Afumătoriie improvizate — 
focare de incendii

Majoritatea familiilor din Valea Jiu
lui au în cămară, în acest sezon, 
carnea și gustoasele preparate din 
unul sau doi iîmători. Pînă să ajungă 
în cămară, carnea de porc este pre
parată și afumată. Așa se explică nu- 
măTul mare de afumători improvi
zate în diferite dependințe, din seîn- 
duri, și chiar în podurile caselor in
dividuale. Afumătorile improvizate 
constituie focare permanente de in
cendii. Numai în ultimul timp au 
ars afumătorile cu carne cu tot ale 
gospodarilor Ungureanu loan și Flo- 
rea Grigore din Lupeni, Gruîanu Au
rica din Petroșani, a lui Dumitrache 
Vasile din Iscroni și a altora.

Spre a evita incendiile aducătoare 
de pagube materiale, am găsit de 
cuviință să indicăm cîteva reguli ce 
se cer respectate la afumarea cărnii:

— este necesar să se renunțe la 
utilizarea podurilor și a altor impro
vizații pentru afumători;

— afumătorile să se construiască 
din material rezistent la foc și am
plasate la distantă cil mai mare de 
case și anexele gospodărești;

— focul pentru producerea fumu
lui să se Iacă de preferință numai 
ziua șl sub supraveghere continuă;

— de la nivelul focarului pînă la 
produsele expuse, fumul trebuie să 
fie la o distantă de cel puțin 2 me
tri ;

— suspendarea produselor de car
ne pe suporți de1 susținere să se facă 
numai cu ajutorul cîrligelor de me
tal ;

— lemnele de conifere nu sînt re
comandate a se folosi întrucit dau 
seîntei ce produc ușor incendii.

Este necesar ca fiecare cetățean să 
ia toate măsurile necesare pentru 
prevenirea incendiilor în timpul afu- 
mării cărnii. Președinții comisiilor 
P.C.I. de la consiliile populare să 
mobilizeze formațiile voluntare P.C.I. 
pentru a controla modul in care sînt 
amenajate afumătorile și a da indi
cații de amenajare și folosire a lor, 
pentru a nu prezenta pericol de in
cendiu.

MITREA IOAN,
ajutor inspector P.C.I.

Răspundem 
cititorilor

Cruce ru Viorica Petroșani. Au 
fost luate măsuri pentru instruirea 
personalului operativ al magazinelor 
de desfacere ale O.C.L. produse in
dustriale în scopul asigurării unei 
deserviri civilizate a cumpărătorilor.

Marincan loan, Petroșani. Condu
cerea întreprinderii de gospodărie 
locativă Petroșani ne-a comunicat 
următoarele:

— în legătură cu taxele privind 
încălzirea centrală și deservirea cu 
apă caldă este necesar să vă adre
sați asociației de locatari de caie 
aparțineți, care este în măsură să 
vă dea lămuririle necesare;

— programul de apă caldă a fost 
stabilit de Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani, de comun acord 
cu asociațiile locatarilor din fiecare 
cartier în parte, în funcție de spe
cificul instalațiilor de la centralele 
termice respective.

Tarr D. Arpad, Petroșani. Rugăm 
să treceți pe la secția noastră de 
corespondenți pentru a lua cunoș
tință de rezultatele cercetării între
prinse, la cererea ledacliei, de 
către oficiul pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale Petroșani, 
în cazul dv. de pensionare.
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Noutăți 
din librării

CUNESCU S. ț. a. 

îndreptar 
automobilistic
Creșterea continuă a parcu

lui auto prin mărirea număru
lui de automobile proprietate 
personală cît și a diferitelor 
întreprinderi și instituții pe de 
o parte, iar pe de alta, dez
voltarea turismului în tara 
noastră, face necesară apariția 
unor lucrări care să trateze 
probleme diferite legale de 
tehnica automobilului.

Cartea „îndreptar automo
bilistic”, editată în acest scop, 
cuprinde patru părți: elemen
te din teoria și construcția 
automobilului; exploatarea au
tomobilului ,• întreținerea auto
mobilului și conducerea aces
tuia.

Modul de prezentare, pe în
țelesul tuturor, va face ca 
lucrarea să fie larg folosită de 
marea masă de conducători 
auto, amatori și profesioniști, 
fiind un ghid în activitatea 
lor curentă legată de condu
cerea automobilelor.

(560 pag., 22 lei).

ALEXANDRU CRISTEA

Ventilarea și 
condiționarea 

aerului, 
voi. I

Lucrarea tratează problemele 
teoretice și de proiectare ale 
sistemelor dp ventilare, dez-

voltînd principiile fizice, me
todele de calcul, de alegere 
și de realizare constructivă ale 
acestor sisteme.

Lucrarea urmărește să con
stituie un instrument de bază 
pentru activitatea științifică și 
tehnică în domeniul ventilării 
și prezintă în acest scop, un 
material cil mai complet, la 
nivelul cunoștințelor celor mai 
recente, care să servească la 
înlelegerea aprofundată a fe
nomenelor ce determina func
ționarea sistemelor de venti
lare și, pe această bază, la 
proiectarea lor corectă.

(656 pag., 46 lei).
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STEAGUL ROȘU

(Urmare difr pag- U

(Urmart din pag.

Sireanu Gheorghe și Prlcop 
președinta comitetului sindi- 
la I.I.L., au arătat că se mo- 
încă neajunsuri în asigurarea

și locativă
precum și aportul pe care 
trebuie să-l aducă pentru 
înfrumusețare a comunei

?a unor
ășul Feier Gh. a făcut apoi cî- 

vizează activi- 
laice întreprinderilor de gospodărie 

din municipiul

Adunări generale ale salariaților

BILANȚ POZITIV, SARCINI SPORITE
a spirimiiii

•uccintă troc ei e in revistă a cle-vol- 
tfiriî Impetuoase pe care a cunoscu

t-o comuna Aninoasa in ultimii ani, 
s i referit în mvîntul său la nereri- 
♦elea urgentării lucrărilor de alimen
tare cu ap.» potabilă atît a comunei 
cit și <> minei, ostiei ca în trimcslr 1 
11 acestea să fie terminate. De ase
menea — a spus vorbitorul — sînt 
r sore o scamă de lucrări pentru 
f .-'ca șoselei ce străbate comuna, 
pentru amenajarea trotuarelor, care 
a ; fost în parte degradate prin exe
cutarea unor lucrări de ranalizaTe. 
To 
leva propuneri care

comunală 
Petroșani, 
locuitorii 
continua 
Iot.

Minerul pensionar Albert Konya, 
e-a referit în cu^ntul său. la trans
formările care în ultimii ani au 
schimbat înfățișarea comunei, ex- 
primlnd apoi dorințele mai multor 
locuitori din Aninoasa. Inlîmpinăm 
neajunsuri — a spus vorbitorul — 
din cauza aprovizionării unecți ne
corespunzătoare a magazinelor, cu 
mărfuri. In comuna noastră, lipsa 
p.elel trebuie compensată printr-o a- 
provizlonare abundentă cu legume și 
fructe de către G.L.F. Sini necesare 
Fn prezent unele hiCTări de repara
ții a fondului locativ și dependințe
lor, a coșurilor de fum, repararea 
drumului de la stadion pină la lo
cul denumit Piscu, îmbunătățirea ilu
minatului public.

Numeroși alegători intre care loan 
Moldovan, președintele comitetN :i 
sindicatului minei, Paul Bonguț, pen
sionar, Gheorghe Blaj, supraveghe
tor, Pândele Linca, au făcut propu-

Contribuția formațiilor artistice amatori
(Urmare din pag. 1)

m prezent, cir.e rint cei chemați 
fă fonneze gustul public ? Formațiile 
<ie muzică ușoară sau tarafurile ? 
Cred că sînt insuficiente aceste surse 
cie lnrîurire asupra gustului 'public. 
Si in afară de aceasta o altă cauză a 
spontaneității activității acestor for
mații (și a altora, de alt gen), o 
constituie și lipsa acută de instruc
tori calificați, pasionați pînă la dă
ruire de această frumoasă îndeletni
cire, lipsa acelor „lactori molori", care 
«ă muncească cu abnegație, să-și 
dispute întiletatea acolo, pe scenă, 
nu la culise, în discuții arogante și 
Interminabile (cum s-a intimplat cu 
ocazia recent încheiatului Festiva] 
de muzică ușoară). Neexistind peste 
tot asemenea oameni pasionați, este 
și explicabil că publicului i se mai ofe
ră ș’ișanele" ocazionale, pregătite așa

i să fie". La cluburi și cămine cul
turale nu se insistă, cred, snficent 
pe formarea la artiștii amatori a unei 
puternice dorințe de a fi, pe zi ce 
frece, mai buni, mai valoroși ; nu se 
depun eforturi pentru ca acești ar-

CINSTEA CALATORULUIca-

DE PE AU1ODUZ

de

Joi 13 februarie

Pro-

Dumitru GHEONEA

trebuit să plă- 
între 20—150

Viorica din 
83, aparta- 

de la Pelro- 
Biletul costă

• con- 
situa- 
mulle 
inlon-

vorba de unele 
cînd cetățeanul 
să scoată bilet

de asemenea oameni, 
ou cinstea și demnila- 

onoarea

le
chiar ..amabilități fl-

de procedee de
de

Esle știut că Iarna transpor
tul în comun nu funcționează 
la fel ca în celelalte anotim
puri. Este influențat, evident, 
de starea drumurilor și de a- 
genlii atmosferici, care cau
zează dese defecțiuni autove
hiculelor. Aceasta face ca au
tobuzele să circule mai tot 
timpul aglomerate, să nu-și 
poală respecta întocmai grafi
cele de plecare în cursă, să 
genereze nemulțumiri in rin- 
dul călătorilor și. de multe ori, 
discuții deplasate intre aceștia 
și personalul de pe autobuze. 
Asemenea probleme au fost 
tratate nu o dată în ziarul 
nostru și poate vor mai'i.Rin- 
durile care urmează sînt des
tinate altui capitol; unui
pito! ia care multi călători de 
pe autobuze sînt corigenți. Es
te vorba de cinstea călătoru
lui de pe autobuz, de acei că
lători care încearcă să înșele 
vigilența taxatoarelor si a con
trolorilor, circulind fără bilete, 
cu bilete vechi, sau scoțind 
bilete pentru o distantă mai 
mică decîl aceea pe care, de 
regulă, circulă. Tariful bilete
lor a fost întocmit de persoa
ne oompetente, cu munci de 
răspundere șl este valabil pen
tru toată lumea, chiar dacă pe 
alocuri el prezintă unele ano
malii. Ne referim, mai ales, la 
costul biletelor din Petroșani 
la Paroșeni și la Lupeni. Adi
că, de la orice stație din Pe
troșani. inclusiv de la cele de 
la Aeroport, un bilet pînă la 
Paroșeni (uzină, Sohodol) cos
tă 6.50 lei. Tot atît costă pină 
la Lupeni (Cucu și centru). In 
schimb, pînă în Braia costă 
9,50 lei. Știm, s-a procedat asa 
pentru ca aceste autobuze să 
nu devină în Lupeni locale și 
să se supraaglomereze. Dar la 
întoarcere, autobuzele de Uri-

ridicate

neri pentru îmbunătățirea transportu
lui în comun a asistenței medicale, 
înființarea unei cantine pentru mun
citorii nefnmlliști. aprovizionarea cu 
lemne de foc, îmbunătățirea deser
virii cetățenilor prin atelierele coope» 
rației meșteșugărești și altele.

— Locuitorii din Aninoasa solicită 
ca traseul a itobuzului local să fie 
prelungit el pe Vale în sus — a 
spus în cuvtntul său maistrul miner 
Ghcorqhe Pagnejer. Tovarășul loan 
Slcllan, funcționar la mină, a arătat 
că se impune de urgență ca stația 
de radioamplificare a comunei, să fie 
pusă din nou în funcțiune, prin ra
cordarea ei la orașul Vulcan.

La numeroase propuneri 
în adunare, delegații I.G.G., 
ai organizațiilor comerciale, 
cooperativei „Parîngul" Vulcan, care 
se aflau în sală, au răspuns pe loc 
alegătorilor aducind la cunoștința a- 
ceslora măsurile ce se vor lua pen
tru înlăturarea neajunsurilor semna
late.

In încheierea discuțiilor purtate de 
cetățeni, tovarășul David Lazăr 
făcut o amplă trecere în revistă 
înfăptuirilor poporului român, refe- 
rindu-se pe larg la perspectivele ce 
se deschid în dezvoltarea întregului 
municipiu, precum și a comunei Ani
noasa, care, prin harnicii ei locuitori 
a adus un însemnat aport la crește
rea puterii economice a Văii Jiului.

Tovarășul David Lazăr și-a expri
mat apoi hotărîrea de a-și consacra 
întreaga capacitate de muncă viitoa
relor acțiuni ce trebuie întreprinse 
pe tărim obștesc pentru rezolvarea 
problemelor edili ta r-gospodărești ale 
comunei, pentru înfrumusețarea tutu
ror localităților municipiului, pentru 
creșterea continuă a bunăstării mate
riale a oamenilor muncii din Valea 
Jiului.

ILști amatori să crească valoric, nu 
se dau îndeajuns sfaturi privind in
terpretarea scenică.

Concursul ai IX-lea va fi declanșat 
In curînd. Sper intr-un reviriment al 
formațiilor participante. In ce sens ? 
In sensul că formațiile admise la 
concurs fși vor da, în sfîrșit, seama 
de rolul pe care-1 au. In această 
direcție aș recomanda instructorilor 
formațiilor orchestrate s? renunțe la 
zgomot (apropo de „Color"), să 
dea o mai mare atenție acordajului 
inrlrumenlelor (aviz fanfarelor, or
chestrelor de muzică ușoară și tara
furilor). să cînte pentru întregul pu
blic și să nu se adreseze unei singure 
categorii de oameni.

S-au purtat și se poartă îucâ dis
cuții, polemici, în legătură cu „ro
dul* muzicii culte în Valea Jiu- 
hih De ce la concertele de mu
zică cultă (simfonică, de cameră, 
operă, etc.) sălile noastre nu sînt. 
poli.vit așteptărilor vizitatorilor, pli
ne? De ce? Simplu — din cauza 
inconsecvenței, din cauza unor ac
țiuni începute dar neduse Ia capăt. 
Cu cîțiva ani în urmă, au fost pre-

câni — Petroșani devin de la 
Aeroport locale, iar pentru 
călătorii care vin din alte lo
calități biletul costă la fel pen
tru oricare stație, din Aero
port sau din Petroșani. Lăsînd 
la o parte această paranteză 
la care așteptăm răspunsul con
ducerii I.G.C. Petroșani, să re
venim la tema cinstei călăto
rului de pe autobuz.

Profitînd de aglomerație, u- 
nii călători nu-și mai scol bi
lete, frustînd în felul acesta 
statul de o sumă de bani. Sau 
scot bilete pentru o distanță

mai mică, aducind, de aseme
nea, prejudicii financiare sta
tului. Găsiți in nereguli 
către organele de control ale
I.G.C., cîțiva asemenea călă
tori, cu pete negre pe certifi
catul cinstei și al demnității, 
au uzat de mijloace josnice în
cercând să „aranjeze" cu con
trolorii pentru a Ie trece cu 
vederea „furtul* de încredere 
și de bunăcuvilnță.

Controlorul Vasile Pușcu 
ne-a relatat cîteva situații de-a 
dreptul penibile în care a fost 
pus de unii călători din cate
goria celor de mai sus. fiind 
nevoit să ajungă la miliție cu 
unii dintre ei, să le întocmeas- 
ră proces-vcrbal de contraven
ție. Vom da nominal aceste 
cazuri și nu pentru că ar fi 
senzaționale, sau că ar ridica 
probleme deosebit de importan- 

Verticala la Uricani.
Foto: A. HAVIRNEANU 

zentale cîteva operete și opere de 
către artiștii amatori din Petroșeni și 
Pelrila (Domnișoara Vulpe, Crai Nou, 
Vini de libertate, Traviata), Se în
jghebaseră și cîteva orchestre semi- 
simfonice (la Petroșani, Pelrila, Lu
peni), care nu „mergeau" de loc rău. 
Dar toate au dispărut. Asupra cau
zelor dispariției planează încă o 
enigmă : e de vină publicul nostru 
care, cu excepția unei minorități de 
intelectuali nu știe să aprecieze ge
nul greu al muzicii, sau de vina sînt 
organizatorii acestor formații care 
n-au „forțat" la timp ritmul, pigmen- 
tînd spectacolele de alt gen cu 
bucăți din „aparentul inaccesibil" — 
care ar fi dus, sîntem siguri, la for
marea unui anumit gust și pentru 
muzica grea, pentru arta elevată.

Pe această temă s-ar putea discuta 
mult și... bine. Rezolvarea însă nu 
va veni decît din partea animatorilor 
culturali, din partea acelora caTe 
răspund de educarea maselor, de for
marea și dezvoltarea unui gust po
trivit cerințelor epocii contemporane. 
Să așteptăm.

te, ci în scopul de a constitui 
motive de reflecții pentru ’ al- 
ți asemenea călători, de a-i 
pune în temă că și atunci cînd 
aglomerația este foarte mare, 
controlorii I.G.C. se află prin
tre călători, în exercițiul func
țiunii.

Tinăra Bor oca
Paroșeni, baraca 
meniul 1, circula 
șani la Paroșeni.
6.50 lei. Ea și-a scos unu) de 
5 lei, adică de Vulcan, .dar n-a 
coborît la Vulcan. La control 
a început să facă fețe-fețe. In

stația Sohodol, controlorul o 
coborît insă împreună cu «cli
enta* pentru a-i întocmi pro
ces verbal de contravenție.

Un alt exemplu, tînărul 
Bereczki Alexandru, din Aero
port, blocul 5, apartamentul 
23, circula spre casă fără bi
let. Prins in flagrant delict, și 
el a început s-o scalde. Și n-a 
mal ajuns prea repede acasă, 
ci a ajuD.s intîi la miliție. îna
inte însă de a ajunge aici, l-a 
invitat pe controlor la „Hai la 
noi* să-l cinstească.

— Hai dom'le să bem o țui
că. să uităm și să fim prieteni.

La refuzul categoric al con
trolorului, tînărul s-a purtat 
obraznic, i-a vorbit urît. Nu
mai la miliție i s-a Îndulcit 
glasul și a acceptat, de nevoie, 
să plătească amenda legală.

Fără bilet în autobuz au fost 

bucuie eliminarea stagnărilor, coope
rarea între secții, evitarea transportu
rilor inuUle”. Tov. Stănescu Eugen, 
inginerul șef al întreprinderii, a ac
centuat asupra folosirii mai judicioa
se a fondului de mică mecanizare.

Tîmplarli Dobrică Marin, Gurlnp 
Constantin, Dosonlu Dumitru, șeful 
<lo brigadă Marian Sabin, maiștrii 
Istrate Dumitru, Lazăr Petru și Co- 
droanu Traian ou cerut ca, în viitor, 
comitetul de direcție să se preocupe 
mai îndeaproape de aprovizionarea 
ritmică cu materiale, ridicarea cali
ficării profesionale, îndeosebi a ti
nerilor muncitori, lansarea din timp 
a comenzilor. Referindu-se la condi
țiile de muncă ale salariaților, lim- 
plarul 
Elena, 
cal dc 
nitestă 
muncitorilor cu echipament de uzu
ră și protecție, dormitorul de la că
minul din Livezeni este pardosit cu... 
ciment, iar acoperișul timpliiriei de 
la Livezeni a fost reparat de min- 
tuială.

Prezent la adunare, Iov. Blaj Tra
ian, membru al Biroului Comitetului 
municipal de partid Petroșani, prim-

LA I. G. L. PETROȘANI

PĂRERI, SUGESTII, SOLUȚII
PENTRU 0 ACTIVITATE MAI BUNĂ

pe

Reprezentanții salariaților întreprin
derii de gospodărie localivă Petro
șani s-au întrunit zilele trecute în 
sala mică a Câsei de cultură pentru 
analiza activității pe anul 1968 și 
dezbaterea sarcinilor de plan 
noul an. La adunare au participat 
tovarășii Mircea Ramba, vicepreșe
dinte al Consiliului popular jude
țean, Nicolae Muntoiu, directorul 
direcției județene de gospodărie co
munală, loan Iacob, din partea Con
siliului municipal. al sindicatelor, in
vitați.

Darea de seamă prezentată de tov. 
Gheorghe Gălan, președintele comi
tetului de direcție al I.G.L. Petro
șani, a oglindit realizările obținute 
de salariații întreprinderii în anul 
1968, realizări la care și-au adus 
contribuția toate sectoarele intre- 
Drinderii, majoritatea salariaților, 
întreprinderea realizînd planul anual 
la toii indicatorii.

Dare-a de seamă/ ca și majoritatea 
participanțllor la discuții au reflec
tat realizările dar n-au trecut cu ve
derea lipsurile oare s-au manifestat 
în activitatea întreprinderii. Si în 
anul trecut au fost semnalate multe 
deficiențe privind încălzirea centrală, 
reparațiile la fondul locativ, funcțio
narea defectuoasă a lifturilor, s-au 
Înregistrat multe cazuri de indiscipli
nă din partea unor salariați, de ne- 
respectare a obligațiilor la serviciu.

Punînd în balanță sarcinile de a- 
nul trecut și pe cele din acest an, 
vorbitorii loan Cîrstea, șeful secto
rului Petroșani, loan Ciornei, șeful 
sectorului Lupeni, loan Dubleș, Insta
lator la seotorul Vulcan, Sima Sico- 
șan, șeful serviciului centrale termi
ce și ascensoare, Vasile Nemes, zidar 
la sectorul Lupeni au remarcat că 
sarcinile pe 1969 sînt mobilizatoare 
dar pe deplin realizable.

— Anul trecut — a spus Vasile 
Nemeș — am întîrapinat multe greu- 

găsiți șl Nagy Carol, salariat 
al U.R.U.M.P. Gaidoș losif, din 
cartierul „8 Martie" Pelrila, 
Kuron Francase, din Petroșani, 
Bontea Georgică, din Vulcan. 
Neacceptînd să plătească în 
autobuz amenda minimă de 10 
lei, li s-au încheiat, procese- 
verbale de contravenție, în ur
ma cărora au 
tească amenzi 
lei.

Așadar, nn-i 
cazuri izolate, 
n-a avut timp 
sau n-a avut bar.i potriviți ori 
pur și simplu a scos și a pier
dut biletul, cazuri pe care 
trblorii le înțeleg. In 
țiile subliniate, și în i 
altele, călătorii sînt voit i 
tionali să nu scoată bilet, să 
plătească mai puțin decît tre
buie, gîndind că poate nu vi
ne controlorul sau dacă vine 
,,aranjează" cu el. IaT atunci 
cînd ,,cad în plasă", încearcă 
tot felul 
a-1 lămuri pe controlor 
cinstea lor, că e prima dată, 
că n-o să se mai înlîmple, cer 
scuze, li fac promisiuni dar nu 
se grăbesc să achite amenda mi
nimă. să-și recunoască greșea
la, să n-o mai repete altădată. 
Dimpotrivă, unii dintre ei sînt 
brutali cu controlorii, le adre
sează jigniri și amenințări. 
Împart 
zice".

Fată 
certați 
tea, care-și pătează 
pentru 50 de bani sau pentru 
1 leu, care Ignorează legile 
onoarei și buneicuviințe, opi
nia publică aie datoria de a 
lua atitudine fermă, de a aju
ta personalul de pe „autobuze 
in aducerea lor la ordine. 

vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal, a apreciat în ciivinlul său 
că, in comparație cu anii anteriori, 
activitatea întreprinderii s-a îmbună
tățit substanțial. A crescut ponderea 
bunurilor de consum, a existat preo
cupare pentru realizarea unor noi 
sortimente. Din dezbateri au reieșit 
șl unele deficiențe caro vor trebui 
nerntîrziat înlăturate. Este vorba de 
faptul că aprovizionarea lehnico- 
malerlală și disciplina au șchiopătat. 
Forțele întreprinderii, ale organiza
ției dc partid de aici, a arătat tov. 
Blaj Traian, vor trebui canalizate spre 
îndeplinirea in mod exemplar a sar
cinilor de plan, creșterea producti
vității muncii, iar activitatea fiecă
rei secții, a fiecărui lucrător, să de
vină mai rodnică. In acest fel, co
lectivul 
sură

întreprinderii va ii în mă- 
realizeze angajamentul luat,să

IATĂ ȘI ANGAJAMENTEIE STABILITE DE ADUNARE PEN
TRU ACEST AN. SE VOR OB]INE URMĂTOARELE DEPĂȘIRI: 
5 000 TONE PIATRĂ CONSTRUCȚII, MOBILĂ ÎN VALOARE DE 
2000000 LEI, 1 000 MP BINALF. BĂUTURI RĂCORITOARE ÎN VA
LOARE DE 20 000 LEI, 7 TONE VATA CROITORIE ȘI PRODUSE 
METALICE VALORÎND 50 000 LEI. SE PREVEDE CA PLANUL 
PRODUCȚIEI MARFĂ VlNDUTĂ ȘI ÎNCASATĂ SĂ FIE DEPĂȘIT 
CU 400 000 LEI, SĂ SE PRODUCĂ 5 SORTIMENTE NOI. VOR FI 

ORGANIZATE 2 PRESTAȚII DE SERVICII NOI.

tăți. Vrem ca anul acesta să na mai 
știm de ele. Solicităm mai mult spri
jinul comitetului dc direcție și noi 
ne angajăm să realizăm și să depă
șim sarcinile pe care le avem.

— Chiar și în condițiile schemei 
reduse pe care o avem — a pre
cizat tovarășul ing. Silviu Rișca, șe
ful serviciului mecanic șef și tehnic 
— stă în putința noastră să realizăm 
și chiar să depășim sarcinile de pion 
pe 1969. Pentru aceasta este nevoie 
însă de o muncă mai organizată, co- 
leclivă, de mai multă mobilizare din 
partea fiecărui salariat al întreprin
derii, de mai mult sprijin din partea 
organelor noastre superioare.

Pentru a ridica în continuu gradul 
de eficiență economică al întreprin
derii, mergînd pe linia trasată de 
partid, de rentabilizare a tuturor în-, 
treprinderilor — a afirmat tovarășul 
Traian Pătrui, șeful serviciului plan 
al I.G.L. — planul M.T.O. va trebui 
riguros respectat, sarcinile să fie ur
mărite cu multă răspundere pe par
cursul îndeplinirii l<5r, iar periodic 
să fie analizate de comitetul de di
recție și să se ia măsurile corespun
zătoare.

In cuvîntiil său, tovarășul Nico
lae Muntoiu a femarcăl realizările 
obținute de I.G.L. Petroșani, a făcut 
recomandări concrete pentru îmbu
nătățirea activității de viitor. Anul 
acesta, a spus vorbitorul, va tre
bui ca reparațiile la centralele ter
mice să fie începute și terminate in 
vară, făcute probele tehnologice ne
cesare, remediate eventualele defec-

cuDepășirea planului de prestații în construcții
7 000 lei pînă la 23 August 1969.
Depășirea planului de prestații către populație 
suma de 2 000 lei pînă la 23 August 1969.
Depășirea planului la întreținere fond locativ cu 
suma de 20 000 lei pînă Ia 23 August 1969. - 
Realizarea planului de încasări de la populație 
în proporție de 100 la sută.
Reducerea prețului de cost Ia lucrările de pres
tații în construcții cu 2 Ia sută față de valoarea 
de deviz.
Reducerea totală a accidentelor de muncă.
Realizarea integrală a planului de reparații ca
pitale.
Reducerea numărului de reclamații și sesizări ale 
oamenilor muncii prin îmbunătățirea calității lu
crărilor de reparații și reducerea termenelor de 
execuție.

Participanții la discuții, salariați ai celorlalte sec
toare, au arătat că vor studia posibilitățile fiecărui 
sector și vor răspunde la chemare cu angajamente 
mobilizatoare.

cu

PROGRAMUL I : 5,05 — 6,00 
gram muzical de dimineață ; 6,05—
9.30 Muzică șl actualității 9,30 Odă
limbii române,- 10,00 Cîntece de 
Vasile Timiș,- 10,10 Gurs de limba 
rusă. Ciclul II, lecția a 19-a,■ 10,30
Cu cînlecul și jocul pe întinsul pa
triei,- 11,05 Ora specialistului; 11,25 
Estrada instrumentelor; 11,45 Sfatul 
medicului. îngrijirea copilului bol
nav de reumatism; 12,00 Glume pe 
portativ; 12,20 Cronica teatrală ;
12.30 întîlniie cu melodia populară
șl interpretul preferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană,- 13,20 Soliști șl 
orchestre de muziefi-ușoară,- 14,10
Emisiune literară pentru școlari ,•
14.30 Gonceitul zilei; 15,05 Trlo-uri 
vocale de muzică ușoară,- 15,15 Bi
bliotecă de literatură română; 15,80 

să se ridice la înălțimea sarcinilor 
pe care le pune partidul în fața uni
tăților economice.

Tov. Albii Bujor, Inginer șef al 
Direcției județene de Industrie locală, 
a scos in evidență seriozitatea, rom- 
potența și dragostea de muncă mani
festată in anul trecut la I.l.L. Petro
șani „colectiv mic dar cu lapte mari'’. 
Vorbitorul a făcut cunoscut că în
tre cele șase întreprinderi de indus
trie locală din județ, Unitatea din 
Petroșani a obținut cele mai bune 
rezultate. Tov. Albii a făcut apoi 
referiri la necesitatea introducerii 
unui regim sever de economii, uti
lizării la întreaga capacitate a insta
lațiilor și mașinilor, folosirii judicioa
se a forței do muncă, a unei preocu
pări sporite pentru aplicarea soluți
ilor rezultate în cadrul organizării 
superioare a producției șl a muncii.

țiuni pentru a nu mai avea surprize, 
ca anul trecut. De asemenea, va tre
bui să se ia toate măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea calității presta
țiilor, folosirea cu mai multă chib
zuială a banilor în scopul creșterii 
gradului de confort al populației. A- 
nul acesta planul întreprinderii a fost 
întocmit pe baze mai realiste și, 

este majorat față de anul tre- 
sînt convins că I.G.L. Petroșani 
resurse să-l realizeze și chiar 
depășească. Unele lucruri bune

deși 
cut, 
are 
să-l 
se fac deja simlile din prima lună a 
anului.

In încheierea adunării a luat cu- 
vîntul tovarășul Mircea Ramba, care 
a subliniat importanța ce trebuie a- 
cordată de către conducerea I.G.L. 
Petroșani deopotrivă tuturor sectoa
relor sale, tuturor ramurilor de pro
ducție. Lipsurile din anul trecut — 
a spus tovarășul Ramba — vor trebui 
să constituie motive serioase de re
flecții, de mobilizare a întregului 
colectiv la realizarea sarcinilor spo
rite din acest an. Atenție deosebită 
va trebui acordată calificării lucrăto
rilor întreprinderii, folosirii fonduri
lor destinate construcțiilor și repa
rațiilor, unirii eforturilor pentru 
tabilizarea tuturor sectoarelor.

ren-

•V

cadrul adunării, sectorul 
fruntaș pe întreprindere 
trecut, a lansat o chemare la 

toate

Pe- 
în

In 
trila, 
anul 
întrecere către toate sectoarele 
I.G.L. din Valea Jiului. Printre obiec
tivele mai importante ale chemării 
la întrecere, se numără :

Corul Palatului pionierilor din Ca
pitală; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,10 Melodii de Aurel Giroveanu ;
16.30 Antena tineretului; 16,55 Ra
dio publicitate ,• 17,00 Arii din ope
rete ; 17,15 Ce e nou în județul 
dv. ? — Ilfov: 17,45 Revista eco
nomică ; 18,05 Muzică populară șl 
ușoară; 18,30 Gazeta radio,- 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră ; 19,20 Sport. 19,30 Melodii 
popțilare19,50 Cîntă Gică Petrescu; 
20,05 Emisiune literară 20,30 Mu
zică ușoară de pretutindeni21,05 
Oameni de seamă,- 21,25 Almanah 
muzical,- 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport,- 22,20 Album
folcloric ; 22,40 Moment poetic ; 23,15 
Muzică din operele lui Francisc 
Poulenc ,- 0,05—5,00 Estrada noctur
nă.

PROGRAMUL II : 6,10 Oinlecele 
tinereții,- 6,45 Soliști și orchestre de 
muzică populară ; 7,10 Melodiile
fanfarei; 7,37 Voioșie și ritm. 7,45 
Prelucrări de folclor,- 8,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri': 9,10 
Gurs de limba rusă. Ciclul I, lecția 
a 10-a 9,30 Am îndrăgit un cinlec;
10.30 File de legendă ,- 12,05 Avan
premieră cotidiană; 12,15 Concert 
de prînz,- 13,00 Melodii populare
oltenești,- 13,15 Recital vocal Ion

Majorarea 
salariilor sporește 

cointeresarea
noastră In muncă

Am luat cunoști nță cu vie 
satisfacție de hotărîrea Consi
liului de Miniștri referitoare 
Io generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare șl 
majorarea salariilor in indus
tria ușoară. Corespunzător a- 
ceslei holărirî, salariile noas
tre, ale muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor și funcționa- 

de 
cărnii vor 
cu 1L5 la 

1 februarie 
noastre vor

noul 
duce

rilor di-n întreprinderile 
industrializare a 
crește in medie 
sută, începind cu 
a.c. Deci, salariile 
fi mai mari și legate mai di
rect de calitatea și cantitatea 
producției, de răspunderea pe 
care o avem fiecare la 
dc muncă.

Sintom conșlienți că 
sistem do salarizare va 
la creșterea cointeresării fie
căruia dintre noi pentru ridi
carea eficientei economice a 
întreprinderii.

Întregul nostru colectiv de 
muncă, pe deplin satisfăcyl, a- 
nalizează cu simț de răspunde
re posibilitățile pe care le a- 
vem pentru a spori producti
vitatea muncii și a obține eco
nomii suplimentare.

Tn cinstea celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre, a celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., mulțumind 
grijii partidului și guvernului 
pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viață, mă anga
jez, alături de întregul colec
tiv de muncă, să muncesc mai 
judicios, să contribui la creș
terea eficientei economice a 
întreprinderii și la sporirea 
volumului dc produse de car
ne destinate 
populației din

i
l

aprovizionării 
Valea Jiului.

ROIBAN,Iordan
muncitor la Abalorul-Pelrosaui

TELEVIZIUNE
Miercuri 12 februarie

11,00 Limba franceză. Lecția 46 (re
luare).

11.30 Limba engleză. Lecția 46 're
luare).

12.30 TV pentru specialiștii din in
dustrie. Chimie. Dezvoltarea ba
zei de materii prime pentru in
dustria chimică (reluare).

12.30 Închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiști. Medici

nă. Consultații pentru medici.
18,05 Limba germană. Lecția 42.
18.30 Club XX — emisiune pentru 

tineret; „Tineri electroniști".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Madrigal. Film documeniar rea

lizat de studioul „Alexand-u Să
li ia".

19.45 Monografii contemporan.
anii trec...".
Piatra Neamț: 1959—1964-1969.
Reportaj de Alexandru Stark. 

20,05 Șapte arte. Cronica muzicală. 
20,20 Căsuța poștală 111. Dialog cu

spectatorii.
20.35 Avanpremieră.
20,50 Telecinemateca : „Extravagan

tul Mr. Deeds" — comedie cu 
Gary Cooper și Jean Arthur.

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

Si

FILME
Joi 13 februarie

— 7 Noiembrie:PETROȘANI
înțeleptul de la muntele bles
temat ; Republica: Ziua în 
care vin peștii; PETR1LA : 
Judoka, agent secret ■, LONEA 
— 7 Noiembrie: Topkapy; 
Minerul: Mărturisirile unui
domn cu camera mobilată ; 
ANINOASA : Vremea păgine- 
lor ; PAROȘENI: Alegere de 
asasini; VULCAN: Zile de 
vară; LUPENI - Cultural: 
Expresul colonelului Von Ryan; 
URICANI: Zosia.

Budoiun 13,30 Din țările socialiste; 
14,10 Muzică populară; 14,30 Mo
ment științific; 14,35 Muzică ușoară; 
15,00 Lexiconul compozitorilor ro
mâni; 15,40 Radio publicitate,- 16.00 
Coruri din opere: 16,15 Un cîntec 
popular și un nume drag ■, 17,00
Radiojurnal. Sport 17,10 Muzică u- 
șoară; 17,25 «Simfonia* de Adrian 
Rațiu; 17,45 Cînlecul patriotic îp
creația compozitorului Matei Socor ,- 
18,05 Scriitori ai secolului XX Cărei 
Capek,- 18,25 Concert de seară; 
19,05 Pagini celebre din opere,- 19,30 
Curs de limba rusă. 19,50 Noapte 
bună, .copii; 19,55 Muzică;
Concertul Orchestrei simfonice și 
al Corului Radioteleviziunii; 21,20 
Buletin de știri • 21,25 Muzică popu
lară ; 21,45 Fonoteca da aur: Tudor 
Arghezi; 22,00 Muzică din opere ,-
22,30 Cronica teatrală ,- 22,40 Muz;i a 
ușoară.- 23,07 Mari violoniști: Ye
hudi 
ră.

violoniști:
Menuhin ; 23,45 Muzică ușoa-

Buletine de știri : Proqra- 
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: 7,30; 
10,00; 12,00; 14,00 ; 18,00 ; 
19,00 ; 21,00; 23,00 ; 0,55.



MIERCURI 12 FEBRUARIE I9604
STEAGUL ROȘU

4 A

Vizita delegației Partidului 
Comunist Român în Italia

R.S.F. lugos'avia Rezultatele Nigeria

BOLOGNA 11 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, transmite: 
In cadrul înlilnirilor dintre delega
ții.'e partidelor comuniste și munci
torești -- prezente la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.I. — și 
acFviști ai Federațiilor provinciale 
și comunale ale P.C.I. din regiunea 
Emilii Romagne luni seara, delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă 
Miz.il, 
culiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a fost oas
peți 
tem 
cu
P.C 
un Consiliu comunal de stingă 
căluil din comuniști, socialiști și 
prezentanți ai P.S.I.U.P. și ai 
forte democratice.

La „Casa 
recent prin 
comunei, a 
vărășească 
P.C.I. din Castenaso. Cu acest pri
lej, tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a vorbit despre diferite aspecte ale 
vieții de partid și construcției so-

tilnirea de

de tovarășul Paul Niculcscu- 
mcmbru al Comitetului Exe-

comuniștilor din comuna Cas- 
dc lingă Bologna. Localitate 

a 
de 
al- 
re-

altor

caraclei industrial, citadelă
.1.. comuna este administrată

construită 
locuitorilor 

Intîlnire to-

poporului”, 
contribuția 

avut lor o 
cu membrii organizației

•—
declarația

Ministerului 
Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam, a- 
nunță agenția VNA, a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
in mod hotărît acțiunile întreprinse 
de aviația americană la 30 ianuarie, 
cînd avioane de tip „B-52" au bom
bardat partea de vest a provinciei 
Quang Binh. După ce a menționat că 
îd ultimul timp au devenit tot mai 
frecvente cazurile de violare a spa
țiului aerian și de bombardare a 
teritoriului R.D. Vietnam de către 
avioane americane, purtătorul de cu
vînt a cerut să se pună capăt acțiu
nilor de încălcare a suveranității și 
securității Vietnamului de nord.

cialistc, ale politicii interne și ex
terne a P.C.R. și a răspuns la între
bările puse de cei prezenți.

Vizita în comuna Gastenaso și in
ia „Casa poporului" a

decurs intr-o atmosferă caldă, tovă
rășească, expiesie a relațiilor de 
strinsă prietenie și solidaritate in
ternațională între P.C.R. și P.C.I., 
dintre popoarele roman și italian.

R. S. Cehoslovacă

Aprobarea legilor cu privire la 
apărarea națională $1 

serviciul militar
BELGRAD 11 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc o ședință comu
nă a Vecel Federale și Vecei Po
poarelor ale Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, în cadrul căreia 
deputății au ascultat expunerea se
cretarului de stat pentru apărarea

O cuvîiitare a lui A. Dubcek
PRAGA 11 (Agerpres). — Alexan

der Dubcek, prim-secretar al C.C, al 
P.C. din Cehoslovacia, a participat 
la ședința de dare de seamă și -ale
geri a Cooperativei agricole unice 
din comuna sa natală Ugrovec (Slo
vacia;. Luind cuvintul, el a relevat 
că datorită lichidării piedicilor
xistenle in trecut, în viața politică

e-

au intrat mii de oameni care pînă a- 
tunci stăteau de o parte și care sînt 
gala să-și asume o parte din răspun
dere pentru dezvoltarea socialistă a 
societălii. Atitudinea activă față de 
moștenirea națională, față de aspec
tele progresiste ale istoriei naționa
le reprezintă o parte inseparabilă a 
politicii de după ianuarie — a spus 
vorbitorul.

națională, Nikolai Liubîcici, pe mar
ginea proiectului de lege cu privire 
ia apărarea naționalii șl proiectului 
de lege cu 
viciul militar, 
rește asigurarea 
xime a întregului potențial 
și material al țării in lupta de re
zistență împotriva inamicului și în 
eforturile de a se crea condiții pen
tru ducerea tuturor formelor de răz
boi — a subliniat vorbitorul — ară- 
tind că noua 
rolul tuturor 
rație pînă 
națională.

In urma 
în ședințe separate deputății au 
probat legile respective. Cele două 
camere au numit, de asemenea, Co
misia federală electorală.

privire la ser- 
Noua lege urmă- 

unef angajări ma
ilman

la

T -lege pțeA 
fcfctdril®,
coniunff,

lege prevede locul și
, de la fede- 

in apărarea

dezbaterilor desfășurate
a-

parțiale ale
alegerilor
din India

DELHI 11 (Agerpres). — Congre
sul Național Indian, partid de guver- 
nămînt, are mari șanse de a obține 
majoritatea din cele 425 mandate ale 
Adunării legislative din Uttar Pra
desh, cel mai populat stat din India, 
apreciază observatorii politici. Potri
vit rezultatelor anunțate pînă acum 
Congresul Național Indian a ciș'igal 
în acest stat 101 locuri, fiind urmat 
de partidul Bharatiya Kranti Dai, 
care a obținut 32 de mandate.

Deși au fo’st mobilizate efective 
importante ale poliției pentru menți
nerea ordinii, în cursul alegerilor an 
fost semnalate mai mu'.te incidente, 
soldate cu victime. In urma încăie
rărilor ce au avut loc între grupări 
cu diverse orientări și-au pierdut via
ța 20 de persoane, iar alte 100 au 
fost rănite.

ORIENTUL APROPIAT
FRANȚA A RESPINS PROPUNEREA BRITANICĂ DE A SE CONVOCA 

O REUNIUNE A CONSILIULUI ................. .................. .......MINISTERIAL AL U.E.O.

RECRUDESCENTA OFENSIVEI BIAFREZE 
ÎMPOTRIVA TRUPELOR FEDERALE

UMUAHIA 11 (Agerpres). — Ulti
mele comunicate oficiale transmise 
de postul de radio Umuahia Infor
mează despre o recrudescență a 
ofensivei biafreze împotriva trupelor 
federale nigeriene. In acest sens se 
citează sectoarele Abagana, Onltsha- 
Enugu, Ahoada, Ikot-Ekpene, unde 
au avut loc ciocniri puternice, sol
date cu victoria unităților biafreze. 
In sectorul Ahoada, menționează co
municatele militare, trupele biafreze 
au înaintat cu peste o sulă de kilo
metri, in timp ce, intr-o regiune la 
nord de Onilsha, în interval de o 
săptămînă, au fost scoși din luptă 
350 de soldați federali și au fost 
distruse opt vehicule militare ale 
armatei federale.

In același timp, Antony Enahoro, 
comisarul federal pentru problemele 
informațiilor, a declarat la Lagos că 
forțele guvernului Gowon au reușit 
să respingă atacurile biafreze în re
giunea fluviului Niger, dar că în 
prezent f continuă .să aibă loc lupte

PARIS 11 (Agerpres). — Guvernul 
francez a respins propunerea brita
nică de a se convoca o nouă reu
niune a Consiliului Ministerial al 
Uniunii Europei occidentale pentru 
a lua în discuție situația din Orien
tul Apropiat. Franța — precizează 
AFP — consideră că discuțiile de la 
Luxemburg au permis miniștrilor de 
externe ai țărilor U.E.O. (Anglia și 
cele șase state ale Pieței comune) 
să-și exprime punctele de vedere a- 
supra situației din Orientul Apro-

Cercurile autorizate franceze apre
ciază că singura procedură în măsu
ră a face să progreseze pacea în 
Orientul Apropiat este punerea în 
aplicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967. 
La sediul O.N.U. continuă consul
tările bilaterale în vederea pregăti
rii reuniunii celor patru mari puteri. 
In această situație — se consideră 
la Paris — nu este 
plicarca instanțelor 
problema Orientului

£ LONDRA.-— Aproape 3 500 de 
docheri din portul Lgndra au parti
cipat la o grevă de scurtă durată, 
care a paralizai operațiunile de în
cărcare și descărcare' a 46 de nave. 
Cu o săptămînă în urmă, docherii 
din Londra hotărîseră să declare o 
serie de greve de scurtă durată in 
sprijinul revendicărilor lor. întreru
perea lucrului, intervenită luni, 
prezintă una dintre aceste greve.

necesară multi- 
care să discute 
Apropiat.

GREVA FEROVIARILOR 
AUSTRALIENI

e scure

predării geografiei țârilor străine.

• PARIS. — Radiodiluziunea școlară franceză a trans
mis pe posturile France Inter și France Culture o emisiune- 
lecfie intitulată „En Roumanie" despre istoria, geogralia, e- 
conomia și cultura tării rjoaslre.

Totodată, Institutul pedagogic national a difuzat in 5 000 
de școli din Franța casele cu diapozitive in culori, (ivind a- 
celași titlu „En Roumanie", ce au fost proiectate concomi
tent cu emisiunea radiodifuzată.

Prin această aefiune, Ministerul Educației Naționale al 
Franfei introduce in școli cu titlu experimental o nouă me
todă de Îmbunătățire a

grele pe două fronturi in apropiere 
de Aba, importantul oraș biafrez cu
cerit în luna septembrie de către 
forțele federale.

Totodată, el a dezmințit știrile po
trivit cărora avioane din Lagos ar 
fi primit ordin să bombardeze o lo
calitate pașnică biafreză — Umuo- 
hiagu. El a menționat in legătură 
cu aceasta că avioanele primiseră 
indicații să bombardeze o serie de 
obiective militari! din apropiere, 
dar că „o eroare de calcul a piloți- 
lor nu poale fi exclusă".

★
UMUAHIA 11 (Agerpres,1. — Osti

litățile din Nigeria vor continua atil 
timp cil autoritățile federale nu vor 
accepta încetarea focului șl angaja
rea de negocieri între părțile in 
conflict a declarat liderul biafrez, 
colonelul Ojukwu Odumegwu, într-o 
convorbire cu parlamentarul cana
dian Stephen Lewis, Reafirmind ho- 
lărirea autorităților de la Umuahia 
de a continua disputa cu autoritățile 
de la Lagos, Ojukwu a declarat că 
dorește ca o inițiativă africană de 
pace iu? vederea încetării ostilități
lor să provină din partea împăiatu
lui Etiopiei, Haile Selassie,

Ojukwu s-a pronunțat din nou in 
favoarea instituirii unui embargou 
asupra livrării de armament pentru 
cele două părți în conflict, subli
niind că după părerea sa, sistarea 
livrărilor de armament către cele 
două parii ar pune în mod sigur ca
păt conflictului in decurs de două 
luni.

3----

Statelor

In întreaga Australie trenurile au 
fost trecute marți pe linie moartă. 
Greva declarată de Uniunea meca
nicilor de locomotive a paralizat în 
întregime circulația feroviară din 
țară.

Greviștii revendică sporirea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

Viclnacnul de sud

Baza aeriană

atacată de forțele 
patriotice

SAIGON 11 (Agerpres). — Detașa
mente ale Frontului Național de E- 
fiberare diD Vietnamul de sud au 
atacat luni noaptea spre marți baza 
aeriană de la Da Nang și alte trei 
bozii ii ale inamicului, transmit co
respondenții din Saigon ai agenții
lor de presă. O acțiune de amploare 
6 fost lansată de patrioții sud-viet- 
țțamezi în urmă cu cîteva zile asu- 

i provinciale Phu Bon, 
circa 350 km de Saigon, 

a fost precedat de un intens 
artilerie și mortiere dirijat 
localității respective. In rîn- 

s-au inre-

£ CARACI. — Guvernul pakis
tanez a anunțat marți că un număr 
de 46 de persoane, printre care oa
meni politici și lideri ai studenți
lor, acuzați că au luat parte la vio
lentele demonstrații împotriva pre
ședintelui Ayub Khdn, au fost ell- 
Iberali. Acest grup fusese arestat în 
timpul incidentelor care au izbucnit 
cu două săptămîni în urmă la Ca- 
raci. La sfirșitiil săptămînii trecute 
a fost eliberat un alt grup de 145 
de oameni politicii

După cum comentează agențiile
de presă, ultimele măsuri luate de
guvernul pakistanez' au drept scop 
punerea în pradtică a 
președintelui Ayub Khan 
întrunire în cadrul unei 
tunde a tuturor liberilor
de opoziție pentru a examina posi
bilitățile de soluționare a crizei po
litice din țară.

WASHINGTON. — Averell 
Harriman, fostul șef al delegației 
S.U.A. la tratativele de pace de la 
Paris în problema vietnameză, a de
clarat într-o cuvîntare rostită la 
Clubul național al femeilor membre 
ale Partidului democrat că adminis
trația Nixon trebuie să ia foarte se
rios în considerație posibilitatea li
nei retrageri a trupelor americane 
din Vietnam. Harriman a spus că 
foarte curind va sosi vremea cînd 
Statele Unite nu vor mai avea drep
tul să ceară tinerilor americani să 
moară în războiul vietnamez. „Sta
tele Unite, a spus el, trebuie să 
permită sud-vietnamezilor să hotă
rască singuri asupra viitorului lor 
guvern pe

Conferința 
parlamentară 

japono-americană

baza un om — un vot".

pop îlaliei 
in propor- 
urnelor e- 
a fost ca-

® BANGKOK. — Relatând despre 
desfășurarea primelor alegeri gene
rale organizate de guvernul tailan- 
dez, telegramele de presă semnalea
ză participarea slabă a 
care s-a prezentat numai 
ție de 25 la sută în fala 
lectorale. Această situație
racterizată de candidata partidelor de 
opoziție ca o reacție firească a cetă
țenilor față de existența unui regim 
militar ce s-a impus prin forță de 
mai bine de două decenii. In același 
timp, atitudinea populației si-a găsit 
expresia în unele regiuni in acțiuni 
soldate cu atacarea centrelor de vot 
și a forțelor de ordine. In Tallanda 
de sud, in ziua alegerilor au acționat 
intens grupurile de guerilă ale pa- 
trioților care luptă de mai mult timp 
împotriva regimului de la Bangkok.

PUTERNICE DEMONSTRAȚII LA ISTANBUL
portul Istanbul a purtă- 

avioane „Forestal" și a

propunerii 
privind o 
mese ro- 
partidelor

Vizita în 
torului de 
cinci distrugătoare din flota a 6-a 
americană din Marea Mediterană a 
provocat o furtună de proteste în 
rîndurile opiniei publice din Turcia. 
Nava „Forestal" a luat parte ante
rior la războiul din Vietnam, și în 
1967 a fost lovită de către unitățile 
R.D. Vietnam, iar repararea avarii
lor serioase pricinuite a durat un an.

Cu toate măsurile de protecție a 
cheiului, unde au acostat navele a-

mericane, la Istanbul au avut loc 
puternice demonstrații. Grupuri de 
tineri s-au adunat in diverse piețe 
ale orașului și au manifestat sub 
lozinca: „Să luptăm împotriva im
perialismului american". S-au pro
dus ciocniri cu poliția și mai multe 
imobile aparținînd unor instituții și 
unor companii particulare america
ne au avut de suferit.

fira capitalei
Situată la cir
'Atacul 
fir de 
asupra 
Gurile aimatei saigoneze 
gistrat morți și răniți.

Cele două pericole care a- 
menință continuu cu spectrul 
lor starea populației 
Unite — așa cum vede cari
caturistul publicației america
ne „U. S. News".
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MOZAIC EXTERN
EDILII TAȘKENTULUI, unul din cele mai călduroase 

orașe din U.R.S.S., unde deobicei o ninsoare constituie un 
eveniment Tar, sînt preocupați in aceste zile cu... deszăpezi
rea. In acest an la Tașkent s-a înregistrat o iarnă deosebit 
de aspră. De peste douăzeci de zile gerurile se mențin la 
sub minus 20 de grade Celsius, iar ninsorile au acoperit 
orașul cu o mantie de 16 milioane metri cubi de zăpadă.

UN GRUP DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI suedezi au 
inventat o metodă de purificare și prelucrare a apelor mena
jere reziduale, transformîndu-le intr-un produs continind 50 
la sută proteine comestibile și vitamina B.

COLONELUL FRANK BORMAN, comandantul navei 
spațiale ,,Apollo-8", care în cursul lunii decembrie a efec
tuat un zbor circumlunar, fără a avea vreo problemă de 
„transport" a avut astfel de încurcături pe Pămint. Aflat în
tr-o vizită oficială în unele țări vesl-europene, ca trimis spe
cial al președintelui S.U.A. Richard Nixon, el a fost nevoit 
să ia trenul de la Amsterdam spre Haga, deoarece avionul 
cu care trebuia să plece era imobilizat de zăpada căzută în 
ultima zi. Șirul neplăcerilor nu s-a oprit insă aici.

Ajuns la Haga, însoțitorii săi au observat starea proas
tă în care se află și au chemat imediat medicii.

DOI COMPOZITORI de muzică ușoară din Sydney, Ron 
Davis și Edward Mc Tavish, s-au acuzat reciproc de a fi 
plagiat unul de la celălalt. Verdictul pronunțat de ud tribu
nal civil, în urma consultării unui specialist, a fost: „Ambii 
au plagiat, și anume de la compozitorul Giuseppe Verdi, din 
opera „Traviata"...

UN TINA» VOIAJOR COMERCIAL caTe lucra pentru o 
firmă specializată în desfacerea aparatelor pentru stingerea 
incendiilor și-a început activitatea intr-un mod original. In- 
trind in biroul unei firme din Tokio, pentru a face reclamă 
aparatului pentru stingerea incendiilor, voiajorul comercial a 
turnat pe covor o sticlă de benzină și i-a dat loc. Speriat 
de flacăra puternică tînărul și-a luat aparatul și... a fugit din 
birou.

Din fericire, pompierii au sosit tocmai la timp pentru a 
preveni declanșarea unui mare incendiu.

In prima sa declarație publică de 
la intrarea în funcție, noul ministru 
de finanțe al Statelor Unite, David 
Kennedy, a subliniat că actuala si
tuație inflaționistă va constitui .pro
blema nr. 1 a economiei" pentru Ad
ministrația Nixon.

„Avem ferma hotărire de a men
ține un dolar puternic alit pe plan 
intern cit și pe plan extern. Nu 
căutăm o rezolvare a problemelor 
noastre intr-o schimbare a prețului 
aurului" a arătat el.

O afirmație asemănătoare a fost 
făcută de ministrul de finanțe al 
S.U.A. intr-o scrisoare adresată pre
ședintelui subcomitetului pentru pio- 
bleme financiare internaționale al 
Camerei Reprezentanților, Henry 
Reuss. Kennedy revine la ideea că 
prețul oficial al aurului — 35 de 
dolari uncia — nu va putea fi modi
ficat fără aprobarea Congresului.

Situația de inflație din S.U.A. a 
început să se facă simțită in ulti
mele luni ale anului trecut, conli- 
nuind și în luna ianuarie a acestui 
an. La 7 ianuarie, băncile america
ne au ridicat taxa de scont la 7 la 
sută, a treia sporire in decurs de 
numai trei săptămîni, și cea mai 
mare din ultimii 40 de ani.

Costul vieții a crescut cu peste 
cinci la sută în ultimele luni ale 
anului trecut, iar șomajul a afectai 
3,6 la sută din totalul muncitorilor 
americani. Sindicatele și-au intensi
ficat acțiunile revendicative, pentru 
a putea fi in ritm cu spirala prețuri- 
sa larii.

Guvernatorul Biroului federal al 
rezervelor, George Mitchell, consi
deră că este posibil ca o continuare 
a combinării restricțiilor fiscale cu 
cele monetare să ducă la o „înceti
nire" prea mare a economiei, astfel

înoît anul 1969 să fie anul unei re
cesiuni.

Pe de altă parte, Mitchell este de 
părere că suprataxa de 10 la sută, 
impusă de fostul președinte John
son, sauva fi redusă la jumătate

chiar desființată, in funcție' de 
dițiile economice ale1 acestui trimes
tru. Războiul din Vietnam, care ne
cesită sume imense din bugetul 
S.U.A., este principalul factor în 
crearea acestei situații inflaționiste.

In această privință, Robert Mayo, 
directorul bugetului, a precizat că 
problema suprataxei de 10 Ia sutij 
se va afla în centrul preocupărilor 
noii Administrații și a lăsat ofi se 
înțeleagă că reducerea sau suprima
rea taxei nu se poate pune în mo
mentul de față.

Presa americană este unanimă în 
a recunoaște existenta simptomelor 
unei boli de care suferă principalele 
ramuri ale economiei S.U.A. Ziarul 
„New York Times" scrie că Statele 
Unite au intrat în 1969 in situația 
cea mai dificilă a balanței comer
ciale, de la criza din anii '30

Tot mai multi bancheri și econo
miști se tem că lumea occidentală 
va fi zguduită de .crize monetare, 
scrie săptămînalul american .Time". 
Bancherii din occident au acum ten-

con-
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la

pentru, dolar crește, iar 
unei devalorizări devi- 

reală, continuă revista, 
declarația vicepreședin- 

,First National City

INFLAȚIA/
dința de a lichida stocurile de do
lari, înlocuiirdu-le cu aur. Revista 
explică acest curent prin faptul că 
rezervele americane de aur au scă
zut pînă la 10,9 miliarde de dolari, 
în timp ce valoarea deținută de ce
tățenii străini se ridică la 30 miliar
de dolari.

Pericolul 
posibilitatea 
ne tot mai 
Este citată
telui societății 
Bank", Harold Cleveland, caro afir
mă că rezervele de aur ale S.U.A. 
au scăzut la un asemenea nivel, in
cit „nu mai pot fi crezute" asigură
rile date de S.U.A. că actuala pari
tate aur-dolar va putea fi menținută.

Pe baza acestor aprecieri și pă
reri, experții economici americani 
au ajuns la o serie de concluzii care 
nu pot să liniștească marea masă a 
consumatorilor.

Acestora li se cere tot mai insis
tent „să economisească mai mult și 
să cheltuiască mai puțin". De ase
menea, s-a cerut muncitorilor „să 
dea dovadă de moderare" în formu
larea cererilor de sporire a salarii
lor. Recent, primarul orașului New 
York, John Lindsay, a "‘cfeclaral că 
nu poate satisface „pretențiile" mun
citorilor din serviciile salubrității 
și ale altor pături privind o sporire 

deoarece 
l-au acor-

substanțială a salariilor, 
autoritățile federale nu 
dat fondurile necesare.

Potrivit economiștilor, 
va trebui să continue 
de impozite suplimentare 
cile restricții asupra

guvernul 
perceperea 

■ și să excr- 
cheltuielilor, 

pină la atingerea unui ritm de dez
voltare „mai moderat", ceea ce nu 
constituie deloc o sarcină ușoară 
pentru noua Administrație.

Adrian NICOLESCU

• MOSCOVA. — La Moscova a 
avut loc ședința părții sovietice a 
Comisiei mixte sovieto-austriece de 
colaborare economică, creată anul 
trecut pentru intensificarea contacte
lor dintre cele două țări în domeniul 
economic, tehnic și științific,

In cadrul 
termen lung 
tria, relevă 
sporește an
țiilor de mărfuri sovietice. Totodată

I firmele austriece au primit o serie 
de importante comenzi pentru a li
vra în U.R.S.S. instalații complexe, 
inclusiv pentru industria materiale
lor de construcții și cea de automo
bile.

acordului comercial pe 
dintre U.R.S.S. și Aus- 
agenția TASS, Austria 
de an volumul ach'zi-

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres FI. Țuici, transmite: In primele 
zile de dezbateri ale conferinței par
lamentare japono-americane, des
chisă sîmbătă la Tokio lucrările au 
evidențiat alături de concordanțe 
de păreri în unele probleme de in
teres reciproc trecute pe agenda de 
lucru și deosebiri de vederi in ceea 
ce privește in primul rind aspectele 
pe care le ridică retrocedarea Oki- 
nawei. Congresmenii americani de
mocrat și republicani au afirmat că 
va fi dificilă retrocederea insulelor 
o dată cu retragerea bazelor milita
re aflate aici, unde se presupune că 
există arme nucleare.

Partea japoneză a adus in dezba
teri două alternative ce reflectă o- 
piniile diferențiate din interiorul Par
tidului liberal-democrct de guvernă- 
mînt. Unul, aparținînd unor deputați 
liberal-democrați, este identic celui 
avansat de congresmenii americani. 
Alți deputați sînt de părere că rea- 
lipirea Okinawei ar trebui însoțită 
de retragerea bazelor americane de 
aici, întrucît Hiroșima și- Nagasaki 
au creat în rîndurile populației ni
pone un puternic sentiment de îm
potrivire.

Este demn de remarcat faptul că 
în rindul deputaților liberal-demo- 
crați se manifestă un puternic cu
rent de opinie in favoarea reglemen
tării relațiilor dintre Japonia și R-P. 
Chineză. Observatorii constată că 
este tot mai dificil pentru „ulii" li
beral-democrați japonezi să se împo
trivească acestui curent.

Prezența militară americană în 
Asia de sud-est a constituit unul din 
punctele cele mai aprinse ale dez
baterilor. Parlamentarii japonezi au 
cerut ca flota a 7-a americană să 
fie retrasă din regiunea strimtorii 
Taivanului, ceea ce ă provocat ri
posta vehementă a pârtii americano. 
In- legătură cu problema vietnameză, 
parlamentarii japonezi au afirmat că, 
pentru ca pacea să revină in aceas
tă țară, este nevoie ca trupele ame
ricane de aici șă fie retrase.

Iarnă grea în S.U.A.
(Agerpres). 
multe țări 

pe 
a S.U.A. 

o iarnă foarte grea, cu

NEW YORK II 
— La fel ca și In 
ale Europei, regiunile de 
coasta răsăriteană 
cunosc 
viscole și mari căderi de ză
padă. Cel mai puternic lovit 
este orașul New York, uncle 
stratul de zăpadă căzui (le du
minică a atins o înălțime de 
61 cm. Cel puțin 34 de per
soane au încetat din viată, 
majoritatea deceselor fiind a- 
tribuite accidentelor de circu
lație și atacurilor cardiace 
provocate de viscol.

Activitatea in metropola a- 
mericană este mult îngreuna
tă. circulația trenurilor, auto
buzelor șl automobilelor fiind 
practic întreruptă. La sediul 
O.N.U. au lost aminate o 
rie de reuniuni, numai trei co
mitete puțind să se întruneas
că, potrivit programului stabi
lit. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, nu și-a pu-

se-

dintul părăsi apartamentul 
cauza zăpezii.

Autoritățile din New York 
-au - organizat un serviciu spe
cial de elicoptere pentru a a- 
duce alimente celor peste 
6 000 de persoane imobilizate 
pe aeroportul international 
„Kennedy", de unde nu a cle- 
colat nici un avion. Marile a- 
vioane de pasageri aflate Ic 
sol au fost transformate 
dormitore pe timpul nopții și 
săli de cinematograf In timpul 
zilei. Potrivit agenției AP. ae 
roportul are aspectul unei ta
bere de relugiali. In zona o- 
rașului Boston peste 100 000 
de persoane au rănras fără e- 
leclricilale. deoarece lirele e- 
leclrice au fost rupte sub 
greutatea zăpezii. Serviciile 
meteorologice prevăd o imbu- 
nătălire a condițiilor atmosfe
rice pentru următoarele 24 de 
ore.

ln

Tiparul I.P.I-I. Subunitatea Petroșani. 40 369


