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COMUNICATUL
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

cu privire la rezultatul alegerilor de deputați 
în consiliile populare

Consiliul dc Stat ol Republicii Socialiste România comunica
La 2 martie 1969 au avut loc alegeri pentru 39 consilii 

populare județene, pentru Consiliul popular al municipiului 
București și pentru cele 8 sectoare ale acestuia, pentru 46 
consilii populare municipale, 189 consilii populare orășe
nești și pentru 2 706 consilii populare comunale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale ju
dețene, a municipului Bucure ști, ale sectoarelor acestuia, 
municipiilor, orașelor și comun elor, rezultatele alegerilor de 
deputați sînt următoarele :

Consiliul popular Numărul 
alegătorilor

Numărul voturilor exprimate Voturi pentru candidații 
Frontului Unității Socialiste Voturi contra Voturi nule

cifre 
absolute % cifre 

absolute %. cifre 
absolute % cifre absolute %

Consiliile populare județene 12 368 429 12 363 677 99,96 12 327 577 99,71 33 618 0,27 2 482 0,02
Consiliul popular al municipiu-
lui București 1 207 087 1 206 858 99,98 1 200 800 99,50 5 063 0,42 995 0,08
Consiliile populare ale sectoare-
lor municipiului București 1 113 567 1 113217 99,97 1 103 911 99,16 8 012 0,72 1 294 0,12
Consiliile populare municipale 3 039 396 3 037 996 99,95 3 019 437 99,39 17 056 0,56 1 503 0,05
Consiliile populare orășenești 1 642 099 1 641 267 99,94 1 634 460 99,58 6 429 0,39 378 0,03
Consiliile populare comunale 8 295 565 8 292 681 99,97 8 251 875 99,50 38 607 0,47 2 199 0,03

In total au fost aleși în consiliile populare 165 060 depu
tați care au candidat din part ea Frontului Unității Socialiste. 
Dintre aceștia au fost aleși 7 818 deputați în consiliile popu
lare județene, 369 deputați în Consiliul popular al munici
piului București, 7 358 deputați în consiliile populare muni
cipale, 1 208 deputați în consi liile populare ale sectoarelor 
municipiului București. 11 375 deputați în consiliile populare 
orășenești și 136 932 deputați în consiliile populare comu
nale.

Nu au fost declarați aleși 6 candidați pentru consiliile

populare comunale, întrucît nu au întrunit cel puțin jumă
tate plus unu din totalul voturilor exprimate.

In 12 circumscripții electorale nu au avut loc alegeri : 
în 2 circumscripții electorale comunale, din cauza retragerii 
candidaturilor ; într-o circumsc ripție electorală județeană, 2 
circumscripții electorale municipale și în 7 circumscripții 
electorale comunale, din cauza decesului candidaților.

In circumscripțiile electorale rămase-vacante vor avea 
loc noi alegeri în termenul prevăzut de art. 85 din Legea 
nr. 28/1966.

Rezultatul alegerilor de deputați 
în consiliile populare de toate categoriile 

din județul Hunedoara

CONSILIUL POPULAR

Nr. total 
al alegă

torilor 
potrivit 
listelor 

de 
alegători

Nr. total al votu
rilor exprimate

Nr. vitarilir pinlra 
candiditll Fnoliloi 
Uoililll Sitlilislt

Nr. voturilor 
contra

Nr. voturilor 
nule Nr. cir

cumscrip
țiilor 

electorale 
stabilite

Nr. depu- 
taților 
aleșiCifre 

absolute % Cifre 
absolute % Cifre 

absolute % Cifre 
absolute %

Consiliul popular județean 340 566 340 491 99,98 339 447 99,69 1 011 0,30 33 0,01 209 209

Consiliile populare municipale 162 355 162 320 99,98 161 691 99,61 591 0,36 38 0,03 493 493

Consiliile populare orășenești 101 C48 101 025 99.98 100 679 99,66 282 0,28 64 0,C6 599 599

Consiliile populare comunale 141 236 141 204 99,98 140 283 99,35 855 0,60 66 0,05 2 535 2 585

Orientări noi 
cu privire 
la tăierea 
mecanică 

în strateie 
de cărbuni

Una din căile cele mai sigure de 
creștere a productivității muncii in 
abataje este mecanizarea complexu
lui operațiilor de tăieie.

în urmă cu citeva zile a avui 
loc la mina Lupeni un simpozion 
a cărui temă a constituit-o tăierea 
mecanică în strateie de cărbune din 
Valea Jiului. In cadrul simpozionu
lui s-au discutat probleme legate de 
îmbunătățirea randamentelor la uti
lajele de tăieie existente (pluguri 
și combine).

Printre alle concluzii care s-au 
desprins a fost și aceea că va tre
bui să se acorde o atenție deose
bită stratelor care permit tăierea 
cu plugul, deoarece ultimele cons
trucții de pluguri — cu ancoră și 
glisante — au o productivitate de 
peste 30 tone pe post.

în ceea ce privește combinele 
pentru strateie groase se impune 
necesitatea reglării pe înălțime și 
găsirea unor soluții pentru elimi
narea nișelor.

După ce la 2 martie își dădu
seră cu însuflețire și încre

dere votul candidatilor Frontului 
Unității Socialiste, aleșilor din Sfa
tul țării, minerii Văii Jiului și-au 
reluat in zorii zilei de 3 martie cu 
și mai mare avînt munca din sub
teran. Au coborît în adine — par
că mai deciși ca niciodată să de
pună eforturi sporite, să nu precu
pețească nimic din priceperea și 
puterea lor de dăruire pentru a a- 
duce la lumină tot mai multe tone 
de energie.

Harnicii ironlaliști ai Iul 
CONSTANTIN PETRE și VA- 

SILE CAILA, oamenii Iui CONS
TANTIN DOBRE șl CONSTANTIN 
POP, ce străpung perseverenfi, te
nace, mun(ii de cărbune pentru pre
gătirea noilor fronturi, și-au valori
ficat din plin strădaniile și capa
citatea de care dispun. Rezultatul ? 
La finele celor trei schimburi ale 
zilei de 3 martie, sectorul V al mi
nei Lupeni, in cadrul căruia aceste 
brigăzi își desfășoară activitatea, a 
raportat un plus de 414 tone de 
cărbune, siiuindu-se la început de 
lună pe primul loc in Valea Jiului.

La depășirea sarcinilor de plan 
cu 1 562 tone de cărbune cu

mulate de mina Lupeni după cea 
de-a doua zi de lucru din luna 
martie au contribuit substantial și 
sectoarele IV, III, VIII și VII.

După cea dinții zi care a ur
mat marii sărbători a alege-

Minerii Văii Jiului 
întăresc votul 

prin realizări remarcabile 
pe îrontul cărbunelui

rilor, colectivul sectorului IV al ex
ploatării miniere Aninoasa se pre
zintă cu o cantitate de 125 tone de 
cărbune extras peste prevederile 
planului, cu trei tone mal mult de- 
cil are pe aceeași perioadă sectorul 
I, fruntaș pe bazin. Iată, deci, că 
asistăm la o pasionantă întrecere 
filtre brigăzile lui TRAIAN NICOA- 
RA, DUMITRU FULGA, NfCOLAE 
RADOI, pe de o parte, și cele ale 
lui AUREL CRISTEA, PETRU RO
MAN. ADRIAN BUȚUȚUI pe de 
altă parte. Întrecere intre oameni 
capabili, destoinici, de pe urma că
reia întregul colectiv nu are de- 
cit de cîșllgal.

Un cuvinl special pentru bri
gada lui ANDRONIC RADOI, 

fratele Irontalislului de care am 
amintit mai sus, care se străduiește 
asiduu să execute, cit mai repede 
și cil mai corespunzător calitativ, 
pregătirea orizontului IX in cadrul 
stratului 3. Sarcinile de plan au fost 
îndeplinite in proporție de 107 la

sută. Pentru asigurarea liniei de 
front viitoare există deci, oameni 
de nădejde. Aici se poate spune, 
și la propriu, că minerii se ajută 
ca frații I

Rezultate bune in procesul de 
producție au mai obținut sec

toarele I de la mina Petrlla — un
de s-au evidential, în uit imul timp, 
brigăzile conduse de VASILE A- 
VARVARE1, CAROL FAZEKAȘ și 
ALEXANDRU ROȘCA — II șl III de 
la mina Uricanl și V de la mina 
Lonea.

Tone peste tone — depășire 
de plan. Eforturi, inițiativă, 

maturitate, lată cum au înțeles să 
răspundă, imediat după evenimentul 
trăit duminică, cu intensitate și en
tuziasm, colectivul minelor Văii 
Jiului, întărind astfel în mod grăi
tor votul dat celor mal buni dintre 
cei mai buni cetățeni ai tării.

Traian MULLER

In temeiul articolului 46 alineatul 2 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. Se convoacă Marea Adunare Națională în pri

ma sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 12 martie 1969, 
ora 10 dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

La 2 martie, în localitățile municipiului

IISTIITIIEE IE Li 
SECȚIILE OE VOTifiE

In fața urnei, candidatul circumscripției electorale de Mare Adunare 
Națională nr. 5, tovarășul Lazăr David

Votează cadre din conducerea Institutului de mine.

Patru eleve din clasa a Xll-a de la liceul din Vulcan la primul lor vot. Incâ un 
amănunt. Secția de votare se află chiar la liceul în care învață ?i care a fost dat 
în folosință în toamna anului trecut.

Poezia
Orice sărbătoare con

fine intrinsec elemente 
ale lastului, ale măre
ției. Pentru că orice zi 
de sărbătoare prilejuieș
te descătușarea unor for
te, unor energii și ima
ginații, in zile obișnuite 
reținute. Și sini reținute 
aceste viabile resorturi, 
poate tocmai pentru ca, 
la ocazii, desprinse din 
strinsorile obișnuitului 
să se pună plenar în 
mișcare, să stimuleze și 
să generalizeze ambian
ta sărbătorească.

Duminică — tocmai o 
asemenea atmosferă fes
tivă a fost revărsată a- 
supra întregii Văi a Jiu
lui.

încă din primele ore 
ale dimineții, ornate cu

fastului
afișe policrome, drapele 
șl covoare In balcoane 
și ferestre, cu oameni 
in haine de sărbătoare 
deasupra cărora plutea 
voia bună și exuberan
ta — litătile muni
cipiului Petroșani trăiau 
clipe de adevărată splen
doare.

întregirea acestui de
cor fastuos a venit apoi 
din partea artiștilor ama
tori, din partea acestor 
ardenli admiratori al 
frumosului care, conș- 
tienfi că In această zi 
mare numai ei pot fi 
diapazonul veseliei, al 
bunel dispoziții, au fost 
prezenfi acolo unde ce
tățenii, alegătorii, i-ar ii 
dorit: In preajma sec
țiilor de votare. Și au 
cîntat, șl au dansat, și

sărbătorii
au recitat, in aer liber 
sau in Încăperi, pe stră
zi sau In autobuzele ca- 
re-i deplasau, potrivit 
unei rotafii prestabilite, 
din oraș în comună, din- 
tr-un lăcaș de cultură 
pe o scenă oarecare, im
provizată. Și alegătorii 
i-au ascultat, i-au a- 
plaudat, s-au contami
nat de fluturăloarea lor 
veselie, s-au lăsat pur
tat! în ritmurile jocuri
lor lor sau pe aripile 
melodiilor lor. Și în
treaga Vale a fost un 
cintec, a fost o poezie. O 
poezie cu sensuri expu
se in/elesului general, o 
poezie care nu poale H 
recitată decit In aseme
nea cazuri.

T. V.



2
STEAGUL RO$U

MîFRCURI 5 MARTIE 1969

0 ANALIZA TEMEINICA 7

UN ANGAJAMENT MOBILIZATOR
i:id, în Întregul județ s-nu 
plenarele activelor U.T.C. 
care au dezbătut rezultate

le in primul trimestru șco- 
urile ce se impun pentru 
itirea situației la 
elevilor, întărirea 
Dalie. Buc.urîndu-se de par- 

școli, a 
organizațiilor U.T.C., 
diri- 

ronducători- 
cercurt. a 

cadrelor didactice, 
plenarele au efec
tuat o analiză te
meinică a întregii 
munci desfășurate

în primul trimestru școlar, a rezultate
lor bune obținute, cit și a deficien
telor constatele in această perioadă.

Astfel, a fost apreciat faptul că in 
multe scoli organizațiile U.T.C., 
sprijinite de cadrele didactice, au 
reușit să inițieze activilăti intere
sante și atractive, diferențiale pe 
vîrste. pentru mobilizarea elevilor 
la învățătură, la seriozitate in stu
diu. Se poate aprecia că, datorită 
acestor preocupări, la liceele din 
Simeria, Ghelar, „Decebal" Deva, cit 
ți în școli din municipiul nostru,

încheiat
di o școli.

Iar, tnâsu 
îmbunată! 
Tură a i 
de organ! 
ticipareo directorilor de 
îndrumătorilor
profesorilor 
ginți, 
lor de

școlare miniere

iov.ill-
vioții

om sini grupurile
Petroșani și Lupeni s-a reușit să se 
obțină un bun procent de promova- 
biHtate, Intre 80-90 la sulă. Mai 
mult, in unele grupe U.T.C. fim 
sînt anii III ai grupurilor școlare 
miniere din Lupeni și Petroșani, pro
centul se ridică la valori intre 95 
și 100 la sută. Aceasta dovedește că 
organizaliile U.T.C. de aici au reu-

Plenarele activelor U.T.C.

care nu cunosc o serie de hotărîri 
de partid și de stat, nil citesc nici 
măcar presa pentru tineret, Iar In
formările politice, lăsate ex< lusiv po 
scama d’riginților, nu și -nu af‘us efi
ciența dorită. O bună parte din caren
țele existente so daloresc și fap
tului că in ultima vreme s-au orga
nizat manifestări pe școală, activi
tatea in grupe fiind neglijată și ini
țiativa elevilor ulecișli nev «lorlfi- 
cată.

Pentru remedierea acestor neajun
suri, plenarele au stabilit o seamă 
do măsuri pe linia organizațiilor 
U.T.C, din școli. Deosebit de semni
ficativă este și chemarea lansată de 
organele și organizațiile U.T.C. din 
municipiul Hunedoara către toate 
liceele, școlile profesionale și teh
nice din județ, pentru îmbunătăți
rea activității în anul 1969. în che
mare sini incluse obiective mobili
zatoare privind intensificarea activi
tății politico-Ideologice, educația co
munistă a tineretului, mobilizarea e- 
levilor pentru îmbunătățirea situa
ției la învii lătură, îmbunătățirea ac
tivității în cercuri, obținerea unor 
rezultate mai bune la concursurile 
pe obiecte, acțiuni utile în dome
niul muncii volunlar-patriotice.

Difuzată în toate școlile din județ, 
chemarea mobilizatoare a elevilor 
hunedoreni a fost primită cu viu 
ecou .de organizațiile U.T.C. Avem 
convingerea ’că, printr-o muncă en
tuziastă, organizațiile de tineret din 
școlile municipiului nostru vor răs
punde chemării prin rezultate bune 
la învățătură, in întreaga viață de 
organizație.

Organizarea neștiințifică
și reclamă măsuri energice pe linia 
oiganizatiei. Pentru că un aseme
nea bilanț impune de la sine con
cluzia că în organizațiile U.T.C. de 
la clasele cu asemenea exemple nu 
s-a acționat concret și eficient pen
tru mobilizarea elevilor la îndeplini
rea obligoțici lor fundamentale — 
învățătura.

Pe bună i nfdle plenarele au e- 
vfdențlat faptul că, 
în multe școli, 
a fost înțeleasă 
greșit noțiunea de 
lărgire a atribuții
lor organizațiilor 
U.T.C., în multe co
mitete si grupe 

acordindu-se o atenție nejustificat 
de mare manifestărilor turistice, 
sportive sau cultural-distractive, în 
dauna obiectivului esențial — îm
bunătățirea situației la învățătură și 
disciplină. Do asemenea, a fost sesi
zată și o slnbă activitate în cercu
rile pe materii (pîrghia importantă 
în consolidarea cunoștințelor elevi
lor), dintre caro o mare parte duc 
doar o existentă formală, pe hîrtie.

S-a remarcat și o insuficientă 
muncă politico-educal rîndul
tinerilor. Există

slt să mobilizeze toii elevii la ob
ținerea unor rezultate bune si foarte 
bune la învățătură.

Cu toate acestea, situația gene
rală pe întregul municipiu Petroșani 
nu este satisfăcătoare. Numai în 
licee, școli profesionale și tehnice 
sfîrșitul primului trimestru a con
semnat peste 913 corigenți, multe 
note scăzute la purtare, un număr 
destul de mare de elevi eliminați șl 
exmatriculați. Iată un „palmares* 
care nu face cinste tinerilor, este 
incompatibil cu calitatea de utecist

■ ■a cercetării științifice
Revoluția șlilnțiilcă-lehnică ce se 

desfășoară in lume a produs un ase
menea salt în domeniul cunoștințelor 
umane Incit previziunea, prodlcțla, 
prognoza au devenit activități curen
te, fundamentate științific, statalul 
științei a atins cota celni mal înalt 
prestigiu, funcția (plastic denumită) 
de „forare" a acesteia a trecut pe 
nrlm plan, tnțeleqîndu-se prin aceas
ta menirea el de a croi noi drumuri, 
de a deschide noi orizonturi. F inu
til de a mai lungi justificarea aten
ției acordată pe plan mondial acti
vității de cercetare, atenție devenită 
și la noi preocupare fundamentală 
a conducerii de partid și de stal. 
Problemele de anvergură ale dezvol
tării cercetării științifice sl în primul 
rînd direcțiile, asigurarea bazei mate
riale, criteriile de ridicare a efica
cității, legătura intimă cu problemele 
majore ridicate de practica dcsăvlr- 
șirli construcției socialismului, crea
rea unui cadru instituțional de coor-

Laclor univ. SEPTIMiU KRAUSZ
Institutul de mine Petroșani

Atl etism

întreceri pasionante
la Petroșani

LUPTE

Gheor-

Comportare1)

buna
a sportivilor

Școala
Pe-tro- 1) Școala generală nr.

2) Școala generală nr.
Școala generală nr. 4

prezentat in 
febraarie a.c.

In munți iarna se menține încă tare pe „poziții". Schiorii proiită și 
ei de longevitatea sezonului alb, avîntîndu-se spre pîrtiile înzăpezite din 
munți. IN CLIȘEU: Un astfel de aspect din Paring.

Juniori II: 
III:

elevi s-au
zilei de 23
de atletism organizat, în

Ion CIOFÎCÂ
vicepreședinte al C.M.E.F.S

Junioare III: 1) 
nr. 1 Petrila; 2)

SCHI

republican

Preparatorul 
Petrila promite

Anul ccesla campionatul jude
țean de fotbal va Începe o dată cu 
campionatul celorlalte divizii de fot
bal ale țării. In vederea returului 
echipa Preparatorul Petrila, care ac
tivează în cadrul campionatului ju
dețean Hunedoara, s-a pregătit cu 
intensitate. Lotul echipei s-a întărit 
cu cițiva jucători noi printre care 
Foca Gheorghe, Miclea Marchean, 
Teodosiu Viorel și Haidu Rudolf.

De pregătirile echipei se ocupă 
fostul jucător Ștefan Baky. Antre
namentele se desfășoară de trei ori 
pe •yăptămină, cu accent pe pregăti
rea tehnică și îmbunătățirea trasu
lui la poartă. Cei 18 jucători ai 
Joturui se prezintă cu regularitate 
la antrenamente și depun mult In
teres in pregătire.

Obiectiv ele echipei Preparatorul 
Petrila (în lotografia de mai jos) 
eint de a ocupa un loc cil mai bun 
in clasament, de a presta jocuri de 
bună calitate, in limitele unei de
pline sportivități.

Cu puțin limp în ur
mă, pe pîrtiile de schi 
de la Predeal s-a dis
putat etapa finală a 
campionatului republi
can la juniori și ju
nioare. Ca și la finala 
campionatului republi
can la copii, Valea 
Jiului a prezentat con- 
curenți tot de la Școa
la sportivă Petroșani.

Concurînd la cate
goria juniori II, proas
păta noastră campioa
nă republicană la co
pii (10—11 ani), Ga
briela Leib, a ocupat 
un meritat loc V la 
proba de slalom uriaș 
și locul VIII la slalom 
special.

La băieți se puneau 
mari speranțe in elevul 
Victor Mihut. Dur fap
tul că timp de două 
săptămîni nu a făcut 
antrenament, deoarece 
suferise un ușor acci
dent, i-a diminuat po
sibilitățile la concurs. 
Totuși, locul VI 
slalom uriaș și 
XI la slalom 
sînt multumiloaie, 
portate la condițiile 
care s-a prezentat 
la numărul mare 
concurenti (50).

Este îmbucurător 
faptul că pe zi ce tre
ce crește valoarea 
schiorilor din Valea

la 
locul 

special 
ra
in 
și 

de

Jiului, ei fiind prezențl 
la majoritatea concur
surilor organizate pe 
plan județean și repu
blican. Este meritul 
conducerii Școlii spor
tive din Petroșani care 
le asigură elevilor săi 
cele mai bune condiții 
de pregătire, a profe
soarei Virginia Peterfi 
care se preocupă 
multă pasiune 
cești copii, care 
putea urca mline 
cel mai înalt podium 
în întreceri la sportul 
îndrăgit.

S. BALOI

donare etc. și-au găsit rezolvarea In 
Indicațiile șl hotărârile elaborate In 
ultimii ani de către conducerea 
Partidului Comunist Român.

La realizarea unei producții știin
țifice de valoare concură însă o se
rie întreagă de variabile care — 
credem noi — no! chiar altora rezul
tatele unei munci exrplenl dirilafe 
îa n’an na,ln»'»l tin a»
nomenul localizai al cercetării, de 
organizarea, conducerea ii structura 
unor colective concrete. Știința a fă
cut din propria sa activitate obiect 
de cercetare: a anărut o sociologie a 
silinței, o sfllntă desnre silință, „scien- 
tlca". Știința Iși exolorează si per
fecționează propria activitate nzînd 
de aceleași Instrumente pe care le-a 
elaborat spre folosința domeniilor 
pe care Ie deservește șl între care 
oroanlzarea (de asemenea științifi
că !| canăfă o însemnătate tot mal 
mare. Folosind o analogie, am de
numi-o rin important element al ar
senalului , tactic" de care disnunem 
pentru atingerea obiectivelor de 
strategie, do notifică științific*

Șl domeniul cercetării resimte ne
cesitatea perfecționării, organizării, a 
conducerii, a climatului (și etic!) 
propriu, în primul rind ca o conse
cință a faptului că indiscutabil cer
cetarea modernă presupune munca 
de echipă. Ea constituie însă un co
lectiv al cărui performanțe depind 
decisiv de judicioasa conducere și 
coordonare a eforturilor celor ce-1 
compun. Să presupunem că avem în 
vedere un grup ai căror membri fac 
din cercetare activitatea lor de ba
ză; ca indivizi ei diferă, iar din punc
tul de vedere specific diferența con
stă în gradul de creativitate. Pose
dată de toată lumea, creativitatea 
gîndirii e necesară la valori supe
rioare în munca de cercetare și nu 
atît posedată cit mai ales cultivată, 
educată. In treacăt am spune că stu
dii serioase atestă pe plan mondial 
chiar între cercetătorii științifici 
(deci oameni cu creativitate medie 
ridicată) că un adevărat creator re
vine la 50 de persoane, și în plus 
repartizarea acestora este inegală, un 
colectiv puțind poseda 5 creatori 
autentici, în timp ce 35 de colective 
să nu dispună de niciunul. Intr-un 
institut profilat pe cercetare, abili
tatea conducerii trebuie deci axată 
pe identificarea și valorificarea crea
torilor efectivi, ei înșiși tinzind spre 
statutul de conducător.

In toate țările un procent însem
nat al potențialului de cercetare se 
află în domeniul învățămîntului su
perior, deci într-o activitate în care

— de regula — cercetarea este un 
aspect subordonat. Deși activitatea 
didactică șl cea științifică se presu
pun reciproc, deși există cerințe de 
a Ic efectua pe amindouă, in prac
tică, realizarea cercetării poate In* 
tîmplna (încercăm să nu generali
zăm, dar fenomenul chiar redus ca 
proporții există) piedici la a căror 
depășire sclentlca poate contrîbnL 
Cele donă activități pot fi practicate 
separat, deci un sistem șl o scară 
de valori proprie fiecăruia poate 
funcționa Independent. Din acest mo
ment pot apărea erorile, prima fiind 
aceea de a aplica mecanic cercetă
rii scara valorică (implicit Ierarhia 1) 
didactică. Intervine apoi problema 
cadrelor tinere pentru care idealul 
este de a lucra sub mina unul maes
tru, a unul creator de ..scoală" care 
să temnc-erc visul de a „debuta cu 
o catedră" și să îndrume primii 
pași făcuțl pe „șoseaua neasfaltată" 
a cerce.tărtL Dar acești prestiqlo.șt 
maeștri sînt puțini. Șl atunci se poate 
intîmpla ca din principii excelente 
și Indispensabile, mm ar fi acela a! 
muncii colective șl al necesității 
transformării catedrelor universitare In 
focare de cercetare speciallzale pe 
probleme majore, să rezulte lucrări 
ai căror autori semnează în ordinea 
stalului de funcțiuni și a căror me
nire este de a justifica pe calea unei 
dări de seamă îndeplinirea unei obli
gații de cercetare. Dacă o asemenea 
concluzie poate părea chiar pentru 
cazuri izolate nefondată, două con
statări vin — din păcate — să o sus
țină : numărul relativ mare de lucrări 
elaborate extraplan și care atestă 
preocupări de multe ori mai consis
tente decît cele nominalizate în pla
nurile de cercetare și predilecția 
spre restrîngerea colectivelor de au
tori din catedre, care merqe spre 
tendința lucrărilor personale

Prima constatare ridică probleme 
de cointeresare, de finalizare a cer
cetării, cea de a doua — într-un fel 
de apreciat — conduce la fărîmița- 
rea potențialului, la dificultăți d« a- 
bordare a marilor probleme. Și am
bele suscită - după părerea noastră 
— o regîndire, o reevaluare a or
ganizării (structură, conducere) si 
climatului, astfel incit dacă „valoa
rea constă în ceea ce lipsește" ‘'a 
să fie căutată de către, în și prin 
flecare luat separat și grupul privit 
ca totalitate.

Ne-am permis a formula cîteva o- 
pinii asupra unor probleme pe care 
le credem actuale fără a nutri mărar 
o clipă Iluzia că ele ar putea întruni 
consensul unanim; aceasta nu numai 
ca urmare a faptului că pot fi e- 
ronate, ci și pentru că dacă o accep
tare unanimă ar fi posibilă n-ar mai 
exista nici problemele care ni le-au 
prilejuit.

Peste 150 
după-amiaza 
la concursul 
cinstea alegerilor, de către C.M.EF.S. 
împreună cu Comitetul municipal 
U.T.C. și Consiliul organizației pio
nierilor din Petroșani. Traseul din 
jurul Casei de cultură a cunoscut e- 
lanul și dragostea tineretului de a 
urca noi trepte în pregătirea sporti
vă. La acest concurs, desfășurat sub 
semnul luptei pentru obținerea titlu
lui de campion județeaD, la băieți, 
și a obținerii diplomelor cu mărți- 
șoare, la fete, și-au trimis reprezen
tanți multe școli din Valea Jiului, 
dovadă a preocupării și grijii acoT- 
date sportului de profesorii Eugen 
Bartha, Dan Cocor, Iacob Imling, Lu
cia Ganga, Iuliana Pop, Maria VăcaTu. 
Constanța Voiciloiu.

A existat însă și reversul acestei 
situații. Unele școli ca nr. 1,5, 6 și pro
fesională de ucenici Petroșani. Liceul 
din Uricani, nu și-au trimis repre
zentanții la concurs, au ignorat o 
competiție de amploare la care ele
vii lor nu aveau decît de cîștigat 
(chiar dacă numai experiență).

Conducerile școlilor respective vor 
trebui să analizeze activitatea pro
fesorilor lor de educație fizică Ro
zalia Pop. Dan Tolu, Elena Belei, 
Stela Poliș, Gheorghe Dărac care frî- 
nează dorința unor elevi talentali de 
a se afirma în sportul preferat.

De remarcat că la acest concurs 
au participat și componentele echi
pei de handbal Școala sportivă Pe
troșani, care din toamna acestui an 
va participa la campionatu] republi
can divizionar.

lată locurile obținute la individual 
si pe echipe, pe categorii de virsiă:

Individual junioare î: Georgeta Ni-

culescu,- Junioare II: Monica Iacob; 
Junioare III: Marcela Radu; Juni
ori I: Aurel Macarie;
Nicolae Hariton,- Juniori 
ghe Budai.

Pe echipe junioare I:
sportivă Petroșani; 2) Liceul 
șani 1; 3) Școala sportivă Petroșani 
II. Junioare II: 1) Jiul Petroșani; 2) 
Liceul Petroșani; 3) Școala generală 
nr. 2 Petroșani; 
Școala generală 
Școala generală nr. 4 Petroșani; 3)

Școala generală nr. 2 Petroșani; Ju
niori I: 1) Jiul Petroșani; 2) Școala 
profesională Lupeni; 3) Liceul indus
trial Petroșani; Juniori II: 1) Școala 
profesională Lupeni; 2) Școala gene
rală nr. I Petrila; 3) Liceul Lonea,- 
Juniori III: 
2 Petroșani;
1 Petrila; 3)
Petroșani.

Tenis de masă

Sala de gimnastică a Școlii gene
rale nr. 3 din Hunedoara a găzduit 
nu de mult etapa județeană a cam
pionatului republican individual de 
tenis de masă seniori. Valea Jiului 
a fost reprezentată de sportivi de la 
Minerul Lupeni, Minerul Vulcan, 
Energia Paroșeni, Utilajul și Școala 
sportivă Petroșani. Dacă la băieți 
reprezentanții noștri nu au înregis
trat rezultatele scontate, fetele s-au

comportat excelent reușind să cîș- 
tige titlul de campioane județene 
la dublu (Ildico Gyongyosi — Vic
toria Chinceșan) și la simplu (Vic
toria Chinceșan). De altfel, finala la 
fete s-a dat între reprezentantele 
Văii Jiului, Victoria Chinceșan și 
Ildico Gyongyosi, Prima a întrecut- 
o pe campinoana municipală, obti- 
nînd titlul de campioană județeană 
pe anul 1969.

BASCHET

știința a învins categoric

de la Știința

s-au comportat 
să cîștige două 
județeni, două 
trei.

Șt ii n la 
foarte 
titluri 
locuri

La recenta etapă a campionatului 
județean de lupte libere au fost pre- 
zenți și cinci sportivi de la 
Petroșani. Ei 
bine reușind 
de campioni 
doi și un loc

Iată dp altfel locurile ocupate. în 
ordinea categoriilor de greutate: 
Categ. 68 kg: Dumitru Carabineanu, 
locul I; Categ. peste 100 kg: Dan 
Butaru, locul 1; Categ. 74 kg : Mircea 
Ortelecan, locul II; Categ. -57 kg: 
loan Rovența, locul II și Categ. 62 
kg: Emil Pătruică, locul III.

Rezultatele luptătorilor de la Ști
ința sini cu alît mai valoroase 
nînd cont că ei nu beneficiază de 
antrenor calificat și de o sală 
pregătire corespunzătoare.

ȘTIRI SPORTIVE
de peste hotare

• BUENOS AIRES. — La Mar del 
Plata au început campionatele mon
diale de lupte greco-romane. In pri
ma zi a întrecerilor sportivii români 
au cîștigat cinci dintre cele șase în- 
tilniri susținute.

Cea mai rapidă victorie a fost ob
ținută de Nicolae Neguț (oateg. 90 
kg), care l-a învins prin tuș după nu
mai 55 de secunde pe Ellio Francone 
(Argentina). Tot prin tuș a cîștigat și 
Cornel Turturea (categ. 52 kg) învin
gător în fata lui Miguel Aguilar (Ar
gentina). In limitele categoriei 68 kg, 
Simion Popescu a cîștigat prin des
calificare la canadianul Gordon Gar- 
vie. Gheorghe Berceanu (categ. 48 
kg) l-a întrecut la puncte pe Soung 
Hyn Baek (Coreea de sud), iar Petre 
Coman (categ. 62 kg) l-a învins la 
puncte pe americanul Jim Hazewin- 
kel. La categoria 57 kg, Ion Baciu a 
pierdut la puncte în fata america
nului Dave Hazewinkel.

Viteză de înaintare 
record, in abataj 

cu front lung
La exploatarea minieră Ploștina 

din bazinul carbonifer Motru, ju
dețul Gorj, a fost înregistrat un 
nou record. Lucrînd cu un com
plex mecanizat de tăiere și susți
nere intr-un abataj cu front lung, 
colectivul brigăzii conduse de Ma
rin Firulescu a realizat o viteză 
lunară de avansare de 102 metri. 
Vechiul record, obținut în iunie 
precedent, în aceeași întreprinde
re, la exploatarea Leurda, a fost 
depășit cu 5 m. De semnalat că 
actualul record se situează prin
tre cele mai ridicate din lume.

Brigada deținătoare a noului 
record a extras în luna februarie 
32 000 tone lignit, față de 15 000 
tone ctt prevedea plan”l de pro
ducție.

(Agerpres)

ti-
un
de

• CURACAO. - In proba de du
blu bărbați a turneului Internațional 
de tenis de Ia Curacao (Circuitul Ca
raibilor), românul Ilie Năstase și sue
dezul Bengtsson au învins cu 6—2, 
7—5 perechea Mandarino (Brazilia) 
— Cox (Anglia). Cuplul Orantes (Spa
nia) — Andrew (Venezuela) au dis
pus cu 6—3, 6—2 de perechea Ruffels 
(Australia) — Piaza (Venezuela).

La simplu, americanul Richey a 
cîștigat cu 6—4, 6—2 în fata lui
Bengtsson.

POȘTA
REPRCȚIEI

T- xt și foto: EMILI AN DOBOȘ

obiective, 
Știința 
Hune- 
turului 

baschet

Deoarece, din motive < 
întilnirea dintre echipele 
Petroșani și Constructorul 
doara din etapa a V-a a 
campionatului diviziei B de 
nu s-a disputat, meciul a fost re- 
programat duminică 2 martie a.c. 
Partida 
care a 
înainte

Spre 
chipa antrenată de prof. Teodor 
Szilagy a manifestat o formă bună, 
s-a observat că este pusă La punct 
din toate punctele de vedere pentru 
retur. Ca urmare, ea a făcut un 
joc frumos și a cîștigat cu un scor 
categoric: 113—68. Forma slabă a 
adversarului a permis echipei noas
tre să joace degajat, să uzeze de 
subtilități tehnice, a dat posibili
tate antrenorului Szilagy să rujeze 
tot lotul de jucători, inclusiv pe 
cei mai tineri, schimbul de mline 
al titularilor de azi.

a constituit o utilă verifi- 
formatiilor cu puțin timp 
de reluarea campionatului, 
satisfacția spectatorilor, e- 

de

Jucătorii de la Știința au început 
bine jocul încă de la început, în- 
cît în minutul 9 conduceau deja 
cu scorul de 28—4, iar la sfîrșitul 
primei reprize cu 45—19.

La reluarea meciului, in terenul 
Științei apar numai jucători tineri. 
Oaspeții încep să remonteze. Dar 
în teren revin Bochiș, Rotaru, Iano
șiga, David, Boboiceanu și mai în
scriu 68 de puncte 
pețli mai fac doar 
final: 113—68.

Cele mai multe 
înscrise de Bochiș 
Boboiceanu cîte 18, de la gazde, 
Gavaziuc 32 și llea 12 de la oas
peți. De la Știința s-a mai remarcat 
tinărul Buzdugan, In timp ce Weber 
nu și-a făcut jocul de altă dată, 
căutînd prea multe rezolvări de 
unul singur prin care frînează jocul 
colectiv a) echipei.

V. ZARCULEA 
IMP.

FOTBAL
Rezultate în meciurile de pregătire 

pentru reluarea campionatului
în timp ce
23 puncte.

oas- 
Scor

fostpuncte au
28, Ianoșiga și

Jiul — Politehnica Timișoara 2-1 
Metalul Turnu Severin - Jiul 0-1 
Victoria Tg. Jiu - Știința Petroșani 1-1 
Foresta Zăvoi - Știința Petroșani 0-0 
Știința Petroșani - Jiul tineret 3—1 
Metalul Oțelul Roșu - Minerul Lupeni 1-2

bune, concluden- 
jocul calitativ al 
din Valea Jiului, 
lor temeinică în

Rezultate
te, vădind 
formațiilor 
pregătirea
vederea reluării campionatu-

lui de fotbal — duminică 9 
martie a.c. — in cele l di
vizii ale tării — A.B.C. — pre
cum și în campionatele ju
dețene.

Cruce ru Viorica Petroșani. Au 
fost luate măsuri pentru instruirea 
personalului operativ al magazine
lor de desfacere ale O.C.L. produse 
industriale in 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 caic a- 
parțineti care este în măsură să vă 
dea lămuririle necesare ,•

- programul de apă caldă a 
stabilit de Consiliul popular al 
nicipiului Petroșani, de comun 
cord cu așocialiile locatarilor 
fiecare cartier in parte, în 
de specificul instalațiilor de 
tralele termice respective.

Tarr D. Arpad, Petroșani, 
să treceți pe la secția 
corespondenți 
liniă de rezultatele cercetării 
treprinse, la cererea redacției, 
către oficiul pentru probleme 
muncă și ocrotii i sociale Petroșani, 
în cazul dv. de pensionare.

fost 
mu- 

a- 
din

funcție 
la cen-

Rugăm 
noastră de 

pentru a lua cunoș- 
în- 
de 
de
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în centrul muncii politice 
desfășurate de organizațiile

de partid realizarea
angajamentelor de întrecere

Wilhelm NEAG 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Lupeni

Conferința organizației municipale 
de partid a stabilit sarcini de răs
pundere organelor si organizațiilor 
de partid din Valea Jiului pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la obține
re,» unor noi succese în înfăptuirea 
c blecklvelor elaborate de ■"ongresul 
el JX-lea și de ConferinDi Naționala 
e partidului, pentru ridicarea întregii 
munci de partid la un nivel superior 
mai ales In ceea oe privește condu
cerea mai competentă • activității e- 
conomice. Deși nu au tre it nici trei 
Tuni de Ia data conferinței municipa
le. organizațiile de partW din orașul 
nostru în frunte cu com tetu) orășe
nesc de partid, au reușit că obțină 
realizări importante pe linia înfăptui
rilor hotărîrilor elaborate.

In contextul efervescentei crealoa- 
»e declanșată de chemarea adresată 
de Conferințele o-ganizaliilor de 
partid ale municipiului București și 
a tudetului Timiș către toate orga
nizațiile județene de pari: 4 către toți 
oamenii muncit pentru înlănțuirea și 
depășirea Dlew.ihil pe 1969 precum 
și de răspunsul Conferințe; județene 
de partid Hunedoara organele si or
ganizațiile de partid au des^surat o 
intensă muncă politică pentru popu
larizarea acestor importante documen
te pentru mobilizarea colectivelor de 
muncă la punerea In valoare a tutu
ror rezervelor interne în vederea în
făptuirii angajamentelor pe care și 
le-au asumat în întrecere.

Mobilizate de organizațiile de Dar
ted. colectivele unităților economice 
din orașul Lupeni au muncit cu elan, 
reușind în cursul lu-nii ianuarie, cu 
toate greuLătile intîmplnate din cauza 
intemperiilor, să obțină Tezullale ca
re ne dau certitudinea că sarcinile 
stabilite do Conferința organizației 
B'uvjis.Xi.e tie partid vor fi " -alizatf 
și chiar depășite. In luna :ann arie, 
colectivul minei Lupeni a ext-as pes
te prevederile plenului 4 695 tone 
cărbune brtiL la F.F.A. „Viscoza"

producția globală a fost realizată în 
proporție de 100.3 la sulă iar planul 
producției marfă vîndută și încasa
tă in proporție de 100,9 la sută. Me
rită să scoatem în evidentă si preo
cuparea colectivului de lo Propara- 
lia Lupeni pentru prelucrarea la un 
nivel calitativ superior și a întregii 
canlităli de cărbune livrată de ex
ploatările miniere Lupeni si Uricsni. 
Astfel, planul producției nete a fost 
realizat de către preparatori în pro
porție de 100.9 la sută, iar la cărbu
nele special în proporție do 1009 la 
sulă.

Pentru a ridica eficiența muncii de 
partid în conducerea economiei, co
mitetul orășenesc de partid Ln- 
peni. biroul său. au urmărit. îndeo
sebi traducerea in viată a sarcinilor 
Stabilite la Conferințele municipală 
și orășenească do partid pentru per
fectionarea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor si organizațiilor 
de partid sporirea competentei și ini
țiativelor lor în ronducerea activi
tății economice Biroul comfretnlul 
orăsene c <te nartid a rinMt orcane
le și organizațiile de partid în studi
erea aprofundată si m iltilatcraLă a 
complexelor probleme ce le ridică ac
tivitatea de oroducțtc, în găsirea de 
noi izvoare și rezerve pentr î realiza
rea sarcinilor si i angajamentelor 
sporite în cinstea de-a XXV-a
aniversări a eliberării si a celui de-al 
X-lea ConqTes al partidului.

Colectivele de muncă din orașul 
nostru, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid și-au reanalizal posibilită
țile pentru sporirea producției și îm
bunătățirea. în general a activității 
economice, pe anul 1969 slabi li ndu- 
și obiective mobilizatoare in acest 
sens. Astfel, colectivul minei Lupeni, 
pe baza noilor angajamente luate de 
brigăzi și sectoare, și-a sporit sub
stantial angajamentul initial, slabilin- 
dn-și să depășească sarcinile de plan 
anuale cu 25 00(1 tone cărbune brut.

23
cu

planul productivității muncii cu 
kg/post. planul valoric la investiții 
1 milion lei și să realizeze un milion 
lei economii la prețul de cost. Ase
menea angajamente sporite și-au luat 
și colectivele de la F.F.A. „Viscoza" 
și preparație, iar Cooperativa mește
șugărească „Deservirea'' a lansat o 
chemare la întrecere către cooperati
vele „Jiul" Petroșani <i ..Parrngul' 
Vulcan.

Așadar, angajamentele au fost de
finitivate. Tn centrul muncii politice 
ce o desfășoară organizațiile de partid 
din orașul nostru se află de acum 
mobilizarea colectivelor la realizarea 
Integrală a angajamentelor. Este o 
sarcină complexă de răspundere care 
cere organizațiilor de partid multă 
inițiativă, nerseverență.

Cu ocazia instructajelor prin în
drumările concrete pe teren, prin 
schimburile de experiență ce le or
ganizăm. urmărim să perfecționăm 
în continuu metodele do muncă ale 
organizațiilor noastre de partid în 
conducerea activității economice mai 
ales în ceea ce privește urmărirea 
sistematică a modului cum se desfă
șoară întrecerea, valorificarea rezer
velor materiale și umane din fiecare 
unitate, generalizarea experienței îna
intate, intensificarea activității orga
nizațiilor sindicale și U.T.C. pentru 
educarea salariaților în spiritul unei 
înalte responsabilități față de sarci
nile profesionale, activizarea fiecărui 
comunist pentru ca prin exemplul lui 
în realizarea sarcinilor de plan 
să constituie un exemplu mobili
zator în mijlocul colectivului 
oare lucrează.

Comitetul orășenesc de partid 
iește cu convingerea că în frunte 
comuniștii, colectivele de muncă
orașul Lupeni vor obline și în aces’! 
an succese de seamă în activitatea 
economică. își vor înfăptui integral 
angajamentele luate în întrecere.

In

tră-
cu 

din

Lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Comisiei Dunării

Azi se deschide

marți lu-La Butlapesla tu început 
or Ari te celei de-a 27-a sesiuni a Co
misiei Dunării. La lucrări participă 
delegațiile țărilor membre ale Comi
siei — Austria, Bulgarin, Cehoslova
cia, Iugoslavia, România. Ungaria, U- 
n'.nnea Sovietică. In calitate do ob
servator participă o delegație a R. F. 
a Germaniei. In cadrul sesiunii, nare 
se va desfășura intre 4 și 15 mar
tie se vor discuta probleme do ordin 
tehnic referitoare la îmbunătățirea

navigației pe Dunăre, precum și cele 
legate de activitatea aparaf i'ii aces
tei comisii.

Delegația Republicii Socialiste Ro
mânia este condusă de Dumitru Tiir- 
citș, ambasadorul României In Buda
pesta. iar locțiitorul reprezentantului 
tării noastre în acest organism inter
național este Mircea Marinescu, di
rector în Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene.

(Agerpres)

Festivalul international
de muzică ușoară

de la Brașov

La muncă patrioticii
Din Inițiativa organizației de partid 

și a U.T.C., muncitorii caro lucrea
ză la deschiderea noii mine Bărbă- 
tenl au întreprins o acțiune de mun- 
că patriotică în incinta mi
nei. La ucliune au participat 35 
de muncitori în frunte cu responsa
bilul secției Bărbăteni. Petrovan 
Gheorghe. De la această acțiune nu

Alexandru 
Particlpan- 
curățnt în- 
ou reparat

a lipsit nfct comunista) 
Szilagyi. cu brigada lui. 
(ii la munca patriotică au 
tregul parc de vagonete.
instalația de haldare șl au adunat o 
mare cantitate de fier vechi care ur
mează să fie predat I.C.M.-ulul.

Dumitra CÎMPEANI’ 
corespondent

R.D. Germană,
Cipru, Dane-
R.F. a Ger-

Noi materiale didactice
In ultimul timp, Liceul lebretlc din 

Petroșani a fost dotat cu noi mate
riale didactice: un aparat de proiec
ție, o fotodiodă, truse pentru stu
dierea semiconductorilor, un aparat 
de c-mlsie-receptie, tuburi acustice.

dlafHme, diapozitive etc.
Aceste materiale vin în ajutorul a- 

profundării cunoștințelor de fizică, fi
ind un ajutor prețios în predarea noi
lor cunoștințe.

V. COCHECI, coresp.

Finlanda, Franța, Luxem-
Polonia, România,

de țari care șl-au

dintre concurenți, 
din vedetele invi-

CONCURS PE TEMA
DE CIRCULAȚIE

La Școala generală nr. 4 din Vul
can a avut loc concursul cu tema: 
„Circulația pietonilor, bicicfiștilor|șî 
căruțașilor pe drumurile '.publice", 
organizat de militia municipiului Pe
troșani și Consiliul municipal al 
pionierilor. Au concurat elevii șco
lilor generale nr. f, 4, 5 și ai Liceu
lui Vulcan.

La întrebările examinatorului, Ion 
Băgineanu. au răspuns bine concu- 
rentii: Otilia Sieder, Ion Jifcu, Au
rel Costea și Petrache Bugan de -la 
Școala generală nr. 1, care s-au 
clasat pe primul loc, totalfefnd 225 
puncte. Pe locul II s-au clasat ele
vii Mihai Pîrvu, Mozes Șipoș, loan 
Bujor și Emilian Drconi, de la‘Școa
la generală nr. 4, cu 175 puncte, far 
pe locul III — elevii Liviu Ffrizoiu 
de la Liceul Vulcan, Ion Cocotă, 
Mircea Turcu și Alexandru Czegledi, 
de la Școala generală nr. 5. tolali- 
zînd 100 puncte.

In 
fo-

Concurentfi au primit premii 
obiecte (stilouri, albume pentru 
fografii, cărți care tratează proble
me legate de circulația rutieră;.

Cpt. C. ȚIU 
Prof. C. VULPE

Trimișii Agerpres, S. Maximilian 
și Tr. Calincescu, transmit : După, 
un an de la debutul său In rlndul 
marilor competiții mondiale ale ge
nului, Festivalul internațional de 
muzică ușoară de la Brașov, orga
nizai de radiolele\ izlunea română, 
se prezintă azi pentru a doua oară 
la start.

la actuala ediție participă 28 de 
concurenți din Anglia, Belgia. Bul
garia, Cehoslovacia, 
marca,
maniei. Irlanda, Italia, R.S.F. Iugo
slavia, 
burg, Olanda,
Spania, Suedia șl Uniunea Sovieti
că.

Juriul festivalului, prezidat de 
scriitorul Ion Grigorescu, vicepre
ședinte al Comitetului de radio șl 
televiziune, este alcătuit din repre 
zentanțil celor 20 
trimis concurenți.

O mate parte 
precum și clieva
late ia festival, se află la Brașov. 
Printre ei sini binecunoscutele „ca
pele de afiș" Udo Jurgens, Tereza 
Kesowya și Waldemar Matuska.

In aceste zile, la Teatrul drama
tic din Brașov, unde se vor desfă
șura cefe -5 seri ale „Cerbului de 
aur’, scena și culisele sini tot al ft 
de animate ca in plin festival. Au 
Ioc repetiții cu orchestra festivalu
lui, sub conducerea artistului eme
rit Sile Dinicu și a Iui Gelu Solo
monescu. Scenografia spectacolului

Armând Crini ea, 
și Vfrgll I.uskov, 
aparține duelului

este semnată de
Teodora Dlnulescu 
iar regia artistică 
Alcx. Jlpcăneț șl Vaferlu Lazarov.

Spectacolele Cerbul de aur — 
1960 vor li transmise in direct de 
la Brașov de posturile românești de 
televiziune, de cele din rețeaua in
ie rvlziunll, ca și de numeroase pon
turi ale eurovizlunlf, printre care 
cele din Belgia. Danemarca, Franța, 
Iugoslavia, Portugalia.

Printre candida/ii la troleele în
trecerii se afld: Kaare Sundelln 
(Suedia), Cherryl Cldir (Anglia), 
Margarita Dimitrova (Bulgaria), Ser
ge Davignac (Belgia), Midinette 
Jacqueline (Elveția), Slavro Shialis 
(Cipru) șl Mihaela Mihai (România), 
care vor intra in concurs miercuri 
seara. In a doua parte a spectaco
lului din aceeași seară, publicul va 
aplauda și primele vedele ale festi
valului : clntărcața sovietică Giull 
Cioheii și solistul englez Cliff Ri
chard.

Marți dupâ-amiază, oaspeții stră
ini au avut prilejul să Iacă cunoș
tință cu comorile și frumusețile fol
clorului brașovean, 
spectacol prezentat 
artiști amatori ale 
rii din localitate.

Seara, Constantin Cirțină, prima
rul municipiului Brașov, a oferit un 
cocteil in cinstea parlicipanților la 
feslival.

asislind la un 
de formațiile d» 
palatului cultu-

(Agerpres)

JlIMRI I
JOI 6 MARTIE Respectați normele 

de tehnica securității !
PETROȘANI — 7 Noiembrie : 

Pantoful cepușăresei; Republi
ca : Aventurile lui Tom Sawyer; 
PETRILA : Apelul; LONEA — 
7 Noiembrie: Ce noapte bă
ieți 1; Minerul : Samuraiul; A- 
NINOASA: Ea va ride; VUL
CAN : Veșnicul întîrziat; LU- 
PENI — Cultural: Lustragiul; 
PAROȘENI: Răzbunătorii; URl- 
CANI: Război și pace, seria 
I și IT.

PROGRAMUL I:TELEVIZIUNE
MtERCLTU 5 MARTIE

49 (re-

49

din >n-12,00
JOI 6 MARTIE

12,30

18,30

PROGRAMUL II :
in- Cîn-

17,00
17,05

Muzică ușoară de Vasile V. Vasila- 
che, Gelu Solomonescu, Constantin 
Alexandru; 21,05 Oameni de seamă 
— N. Grigorescu; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport,- 22,20

tare României ^socialiste; 22,45 Jazz; 
23,45 Sonata în sol minor pentru plan 
de Dimitrie Cuclin (Ana Iftinchi); 
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

ti

0. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI

NU UÎTAT.Î • REFUZAÎ.I 
LĂMPILE DEFECTE . ÎNTRO
DUCEREA LOR 
ÎN MiNÂPOAie 
AVEA URMĂRI

GRAVE

11,00 Limba franceză lecila
luare).

11.30 Limba engleză lecția
luare).
TV pentru specialiștii 
dustrie.
închiderea enfsiunii de dimi
neață.
Telex TV.
Campionatul mondial de pati
naj artistic. Colorado Springs 
— program d demonstrații. 
Club XX — misiune pentru 
tineret: „Șantierele tinereții".

39,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „ 4971 — File din cronica unei 

sonde*.
19,45 Avanpremieră.
20,00 Festivalul internațional de mu

zică ușoară „Cerbul de aur*. 
Brașov — 1969. Concurs de 
îerpretare (I).
Participă :
— Kare Sundelin, Suedia
— Cherryl Clair, Anglia
— Margarita Dimitrova, Bulga

ria
— Serge Davignac. Belgia
— Jacqueline Midinette. Elve

ția
— Stavro Shialis. Cipru
— Mihaela Mihai, România 

C3 00 Telejurnalul de noapte.

5.05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—9.30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Odă limbii române,- 10,00 
Cîntece de Mauriciu Vescan; 10.10 
Curs de limba rusă; 10,30 Cîntece și 
jocuri populare; 11,05 Ora specialis
tului. Știința conducerii întreprinde
rii; 11.25 Să cînle tinerețea — mu
zică ușoară; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Muzică ușoară românească; 
12.20 Cronica teatrală de Mirela 
Nedelcu; 12/30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 14,10 
Emisiune literară pentru școlari; 14,30 
Concertul zilei; 15,05 Potpuriuri de Romanțe; 22,40 Moment poetic. Cîn- 
muzică ușoară; 15,15 Bibliotecă de Ii- ’ ~
tevatură română. Ion Pas; 15,30 Fes
tivalul international de muzică ușoa
ră „Cerbul de aur" — Brașov 1969. 
Selectiuni din recitaluri; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,30 Antena tineretului. Radio- 
Cenaclu A. T.,- 17.15 Ce e nou in 
județul dv. ? — Satu-Mare; 17.30 Re
cital de operă Dionisie Konya; 17,45 
Revista economică; 18,05 Muzică 
populară și ușoară; 18.30 Gazeta ra
dio; 19.00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,20 Sport; 19,30 Din 
comoara folclorului nostru; 20,05 
Teatru radiofonic serial. „Aurul ne
gru" de Cezar Petrescu, dramatizare 
de Ilie Păunescu. Seria a IV-a. ,.A- 
devăralul stăpin al comorii"; 20.24

6,00 Din programul zilei; 6,10 
tec și voie bună; 6,45 Muzică popu
lară din Moldova; 7 10 Id pas voios 
— program de marșuri; 7.37 Cnrfă, 
trio Caban; 7,45 Soliști și formații 
artistice de amatori; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 9,10 Curs 
de limba rusă; 9,30 Muzică ușoară 
de pretutindeni; 10,05 Recital Pierre 
Fournier; 10.30 Muzică ușoară,- 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12,15 Con
cert de prînz; 13,00 Cîntă Ștefania

Stere și Ion Copil; 13,15 Recital Re
gine Crespin; 13,30 Din țările socia
liste,- 14.10 Un flăcău cu mindra 
lui — muzică populară; 14,30 Mo
ment științific; 14,35 Cîntece inter
pretate de Anca Agemolu și Johnny 
Dorelly; 15,40 Radio publicitate; 16,00 
Arii din opere; 16.45 Clarinetistul 
lliuță Rudăreanu,- 17,00 Radiojurnal. 
Sport Buletin meteorologic; 17.25 
Festivalul internațional de" muzică 
ușoară ..Cerbul de aur" — Brașov 
1969. Selectiuni din concurs; 18,05 
Capodopere ale literalurii. Reporta
jele lui Geo Bogza; 18,25 Recunoaș
teți melodiile ? Muzică ușoară; 19,30 
Curs de limba rusă; 19,50 Noapte 
bună, copii; 19,55 Muzică; 20,00 Con
certul orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii; 21,05 Piese instrumentale 
de compozitori romani; 21.25 Festi
valul international de muzică ușoară 
..Cerbul de aur" — Brașov 1969. Re
citaluri In afară de concurs. Trans
misiune în direct: 23,07 Mari violo
niști; 23,45 Am îndrăgit o melodie; 
23,57—1.00 Concertul pentru pian și 
orchestră de Sabin Drăgoi, Simfonia 

de Dmitri Șostakovici.

BULETINE DE ȘTIRI : Proqra- 
mul I: 5.00; 5,30; 6,00; 6,30;

11,00; 13,00; 15,00; 20,00;
1,00; 2,00; 4,00. 'Progra

mul II : 6,05; 7,30; 10,00; 12,00; 
14,00; 18,00; 19,00; 23,00; 0,55.

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani a oscilat între mi
nus 4 grade și plus 5 grade, 
Iar la Paring între minus 7 
grade și zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, cu cer variabil Vini 
slab din sectorul sudic. Tem
peratura în ușoară creștere.

ANUNȚA 
publicul consumator că s-a deschis 
magazinul nr. 43 din orașul Vulcan

____ fiaF4în**iii PriFftAO&i
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Comunicat privind succesele obținute 
de forțele patriotice sud-vietnameze

SAIGON 4 (Agerpres). — Agenția 
de piesă Eliberarea a difuzai un co
munal referitor la succesele obți
nute de forțele patriotice sud-vict- 
neruoze din regiunea plalourilor înal
te h 
briiu-
zeazâ agenția 
National de E 
de 
zon 
fort 
gon

ultima săplămînă a lunii fe- 
ie. In această perioadă — preci- 

— Unitățile Frontului 
liberare din Vietnamul 
acționează în această 

>1 peste 40 de poziții 
ale forțelor americano-sai- 
ri scos din luptă aproxi-

d.

mativ 1 400 militari inamici. Activi
tatea patrloțllor a fost concentrată 
mai ales în sectoarele Kontum, Pleiku, 
Ban Me Thuot, Dak To, unde trupele 
americano-saigoneze dețin importante 
instalații militare. In cursul lupte
lor, relatează agenția Eliberarea, de
tașamentele F.N.E. au doborî! sau a- 
variatl la sol 22 de avioane și au 
distrus aproximativ 80 de vehicule 
militare și 20 de depoz.ile de muni
ții ale forțelor inamice.

solidaritateMiting de
cu lupta 
vietnamez la Paris

poporului

PARIS 4. — Corespondentul Ager- 
pr-' Georges Dasta’. transmite: Luni 
seara a fost organizat în sala Mu
tuality din Paris un miting de soli
daritate cu lupta poporului vietnamez 
pentru libertate și independență. La 
miting, organizat de Partidul Comu
nist Francez, Uniunea Tineretului 
Comunist și Comitetul național pen
tru sprijinirea și victoria poporului 
•vietnamez au participai citeva mii 
de persoane.

Luînd cuvîntul. Waldeck Rochet, 
secretar general al P.C.F., a spus, 
printre altele: „Dacă S.U.A. întîrzie 
în restabilirea păcii, aceasta se dato- 
rește faptului că nu au renunțat de
finiți la intenția de a-și menține sub 
o formă sau alta dominația colonia
listă 
este 
oare 
cite 
Stati ’or Unite pentru ca ei să pună 
cap l agresiunii în Vietnam, s* or
done retragerea trupelor și lichida
rea bazelor străine din Vietnamul de 
sud și să lase poporul vietnamez să-și 
hotărască singur soarta".

în Vietnam. In aceste condiții 
de datori popoarelor, printre 
și a poporului francez, să exer- 
presiuni asupra conducătorilor

Șeful delegației R. D. Vietnam la 
conferința in patru de la Paris, Xuan 
Thuy, a declarat în cuvîntarea ros
tită : „Avem convingerea fermă că 
cele 31 de milioane de vietnamezi, 
uniți și hotărî ți să lupte, puternioî 
prin sprijinul țărilor socialiste, al 
partidelor comuniste și muncitorești, 
al guvernelor iubitoare de pace și al 
popoarelor lumii, vor obține cu si
guranță victoria finală".

La rîndul lui, șeful delegației Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, Tran Buu Kiem, a 
declarai: „Unui dușman, care pînă 
astăzi nu a vrut să înceapă convor
biri decit de pe poziții de forță, noi 
trebuie să-i arătăm că ambițiile sale 
sînt iluzorii și că rezistența poporului 
vietnamez nu va înceta înainte ca 
toate trupele americane și ale sate
liților lor să fie retrase în întregime, 
fără nici o condiție";

încheierea lucrărilorPRAGA

R D. GERMANA : 
Not construcții de 
locuințe la Leipzig.

Declarațiile
de externe

PARIS 4 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul în cadrul emisiunii televizate 
«în „fața 'presei", Midiei Debre, mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
a făcut unele precizări asupra re
centelor convorbiri purtate la Paris 
între președintele Nixon și gene
ralul de Gaulle, precum și asupra 
poziției guvernului francez, intr-o 
serie de probleme internaționale ac
tuale.

Întrevederile Nixon — de Gaulle, 
a arătat ministrul francez, n-an avut 
ca obiectiv nici ducerea de trata
tive, nici încheierea de acorduri. 
Ele au constituit doar un schimb de 
explicații necesar, pentru că anu
mite puncte de vedere nu întruneau 
adeziunea Franței, ca de exemplu 
cele privind structurile N.A.T.O., 
Vietnamul, problemele monetare etc. 
Referindu-se la N.A.T.O., Michel 
Debre a subliniat opinia guvernului 
francez că „o aliniere politică nu 
este obligatorie într-o alianță".

•- fi

ministrului
al Franței
Vorbind în continuare despre po

ziția guvernului francez privind po
litica europeană și destinderea, 
ministrul de externe francez a de
clarat :„Nol considerăm că dreptul 
popoarelor de a-și hotărî singure 
soarta valorează pentru națiunile 
europene tot atil, dacă nu mal mult, 
cil și pentru restul lumii.., NoJ nu 
contenim să afirmăm că numai res
pectarea ace-lor principii va duce 
la un schimb, care, extinzlndu-se 
asupra întregii Europe, și dincolo 
de continent, va permite să se con
tinue progresul". Răspunzînd in în
cheiere unei întrebări, Michel De- 
bre a subliniat: «Franța nu dorește 
să fie un protectorat, cl o națiune 
independentă... De aceea spunem nu 
- integrării, nu — dispariției per
sonalității franceze. Numai cu a- 
ceastă condiție Franța poate să fie 
un aliat valabil pentru toți cei care 
doresc un viitor de progres și de 
pace".

Precizări 
ale purtătorului 

de cuvint al 
Secretariatului O.N.U.

în 
de

de 
ge-

NEW YORK 4 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U.. U Thant, 
consideră că numai Consiliul de Se
curitate poate acționa în legătură cu 
cererea Guineei Ecuatoriale de a fi 
dislocate pe teritoriul ei unități ale 
O.N.l . Un purtător de cuvint al 
Secretariatului O.N.U. a precizat că 
nici Guineea Ecuatorială și nici Spa
nia. cele două țări angajate în con
flictul care se află la originea ce
rerii amintite, nu au cerut pină 
prezent convocarea Consiliului 
Se' uritate.

Purtătorul de cuvint a făcut, 
asemenea, cunoscut că secretarul
nera1 al O.N.U. a respins propune
rea ministrului de externe sud-afri- 
can. Hilgaand Muller, ca un repre
zentant al O.N.U. să fie trimis în 
Republica Sud-Africană pentru a fi 
Informat despre „bunăstarea" popu
lației din Africa de sud-vest. Un a- 
semeaea reprezentant nu ar putea 
călători in R.S.A. decît pentru a dis
cuta aplicarea rezoluțiilor Adunării 
Generale a O.N.U. și ale Consiliului 
de Securitate cu privire la Africa 
de sud-vest. După cum se știe, aces
te rezoluții consideră ilegală alipirea 
Africii de sud-vest de către R.S.A.

ANGLIA

Camera Comunelor 
a-aprobat 

Cartea Albă 
privind reformele 

sindicale
LONDRA 4 (Agerpres). — Camera 

Comunelor a aprobat luni seara, cu 
Ș24 voturi pentru și 62 împotrivă, 
Gar-tea Albă privind reformele sindi
cale, prezentată de Barbara Castle, 
ministrul forței de muncă și produc
tivității. Un grup de 53 de deputați 
laburiști au votat împotrivă, conside- 
rind că textul acestui document con
stituie o limitare serioasă a dreptu
lui la grevă. Această Carte Albă are 
irept obiectiv reorganizarea vieții sin
dicale și vizează în mod deosebit 
eliminarea grevelor neoficiale și ca
re însumează un procent de 95 la 
»ută din cazurile de încetare a lu
ciului in Marea Britanie. Conținutul 
Cărții Albe va servi, pe de altă par
te, la întocmirea unui proiect de le
ge care va fi prezentat parlamentu
lui in anul viitor.

Barbara Castle și-a susținui proiec
tul, subliniind că pentru economia 
țării trebuie găsite noi procedee care 
să-i peimită să reglementeze rapid 
conflictele sindicale. Ea a arătat că 
„unele ramuri ale industriei sînt pe 
punctul de a se prăbuși datorită toc
mai a.' .-sloi greve neoficiale care le 
paralizează".

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
Ambasadorul Perului în Argentina, 
Gonzalo Fernandez Puyo, a declarat 
la o conferință de presă că Peru se 
va retrage din O.S.A. dacă nu va 
obține sprijinul acestei organizații în 
conflictul cu S.U.A. în urma expro
prierii bunurilor societății nord-ame- 
ricane „International Petroleum Com
pany". Diplomatul Peruvian a men
ționat că guvernul său a recurs la 
sprijinul O.S.A „intr-o încercare de 
ultim moment", contind pe convoca
rea de urgentă a unei reuniuni spe
ciale a acestei organizații. El și-a 
exprimat însă încrederea că diferen
dul dintre Peru și S.U.A. va fi dis
cutat de latino-americani cu prilejul 
viitoarei reuniuni a Comisiei Econo
mice pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), care va avea loc la sfir- 
șitul lunii martie în capitala chi- 
liană.

♦
f

t
♦1I
IiI

1

f
♦ 
* 
f
♦

♦

Nigeria
plenarei C.C. al P.C. 

din Venezuela Trupe federale încercuiteCongresului sindicatelor 
cehoslovace

f G
frunte cu P. Colotka, președintele 
Adunării, 0° delegație a guvernului 
federal al R.S.C., in frunte cu O. 
Cernik, președintele guvernului, o 
delegație a Frontului Național, in 
frunte' cu EuErban, președintele C.C. 
al Frontului. Național.

După cum precizează agenția 
C.T.K., congresul va dezbate princi
piile și direcțiile activității sindica
le în R.S. Cehoslovacă pe perioada 
următoare și va alege noile organe 
sindicale federale.

Karel Polacek, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, a pre
zentat un raport despre sarcinile 
sindicatelor în perioada următoare.

PRAGA 4. — Corespondentul Ager
pres, E. lonescu, transmite : La Praga 
s-au deschis, la 4 martie, lucrările 
celui de-al 7-lea Congres al sindi
catelor cehoslovace, la care parti
cipă aproape 1 800 de delegați, re
prezentând 5,5 milioane de membri 
ai sindicatelor din Cehoslovac.a. La 
congres participă o delegație a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, în frunte 
cu A. Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, o delega
ție a Adunării Fedeiale a R.S.C.,

S.U.A

în

Președintele Nixon 
intenționează 

să reorganizeze 
cabinetele ministeriale

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Nixon intenționează să* 
reorganizeze cel puțin jumătate din 
cele 12 cabinete ministeriale, anun
ță surse apropiate de Casa Albă. In 
urma acestei acțiuni, unele progra
me federale vor fi desființate.

Reforma va fi pusă in aplicare pe 
baza legii prezidențiale privind re
organizarea, lege aflată acum în 
studiul Congresului.

Președintele poate reorganiza pro
grame și departamente federale, da
că Senatul sau Camera Reprezentan
ților nu se pronunță în termen de 
60 de zile împotriva unei asemenea 
măsuri.

Evoluția navei cosmice
„Apollo-9"
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• MODULUL LUNAR ȘI CABINA NAVEI 
S-AU CUPLAT FORMIND UN COMPLEX 
SPAȚIAL * ULTIMA TREAPTĂ A RACHE
TEI PURTĂTOARE S-A ÎNSCRIS PE O OR- 
7.TTĂ SOLARĂ

CAPE KENNEDY 4 (Age' 
pres). — Cuplîndu-se solid, 
modulul lunar și cabina „A- 
pollo-9' au formal un complex 
spațial care este gala de a 
primi „botezul cosmic". Pentru 
a se ajunge aici, cei trei as- 
tronauți au fost nevoiți timp 
de mai bine de două ore du
pă lansare să execute mane
vre minuțioase în slare-de im
ponderabilitate.

După separarea celei de-a 
treia trepte a rachetei purtă
toare „Saturn-5a, care avea 
prins la unul din capelele sale 
modulul de excursie lunară 
(L.E.M.), echipajul cabinei „A- 
pollo" a puiuț observa — timp 
de citeva minute —, de la o 
distanță de aproximativ 15 
metri, evoluția pe o orbită te
restră a modulului lunar care 
n-a fost încă niciodată însoțit 
pe o orbită în jurul Pămîntu- 
lui de un vehicul cu echipaj 
la bord.

După joncțiunea cabinei de 
comandă și a micului „păian
jen", ultima treaptă a rache
tei „Saturn" s-a decuplat și 
s-a înscris pe o orbită solară, 
eliminîndu-se astlel pericolul 
unei ciocniri dintre această 
treaptă și cabina cu cei trei 
piioți. Un'purlător 
al Administrației 
pentru problemele

cil și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a precizai că 
ordinatorul de ghidaj al zbo
rului cabinei „Apollo-9" este 
in perfectă stare.
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de cuvint 
naționale 

aeronauli

CAPE KENNEDY 4 (Ager
pres). - Directorul programu
lui „Apollo-9", generalul Sa
muel Philips, a declarat că 
In urma rezultatelor obținute 
pînă în prezent s-ar putea ca 
N.A.S.A. să renunțe la expe
riența „Apollo-10" i.-i cursul 
căreia cabina spațială va tre
bui să fie plasată pe o orbită 
foarte apropiată in jurul Lunii 
(16 km) și să treacă direct la 
îndeplinirea programului de 
zbor „Apollo-11", care preve
de debarcarea cosmonaufilor 
pe satelitul natural al Pămîn- 
tului. O asemenea holărire 
privind misiunea ce va ii în
credințată unui viitor echipaj 
al cabinei „Apollo" va fi lua
tă in cursul lunii martie — a 
precizat generalul Philips. In 
ipoteza că N.A.S.A. va hotărî 
accelerarea programului „A- 
pollo", zborul lui „Apollo-11" 
în direcția Lunii și aseleniza
rea modulului lunar vor putea 
ii efectuate în luna iunie, în 
loc de jumătatea lui iulie, așa 
cum este prevăzut pentru zbo
rul lui „Apollo-11".
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CARACAS 4 (Agerpres). — In în
cheierea lucrărilor celei de-a 11-a 
plenare a Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Venezuela a 
fost dată publicității o declarație în 
care se exprimă poziția partidului 
față de actuala situație din țară. Po
litica noastră, menționează documen
tul, va fi îndreptată spre apărarea 
drepturilor politice, economice și so
ciale ale poporului, spre asigurarea 
progresului și independenței țării. 
Principala sarcină a activității noas
tre, se arată in declarație, va fi lupta 
pentru legalizarea Partidului Comu
nist, eliberarea deținuților politici, 
înfăptuirea unei adevărate reforme 
agrare, lichidarea șomajului și pen
tru stabilirea de relații comerciale 
de către Venezuela cu toate țările 
lumii.

la Owerri
LAGOS 4 (Agerpres). — Forțele 

biafreze au încercuit îji orașul Owerri 
o brigadă a trupelor federale, a de
clarat un purtător de cuvint al gu
vernului nigerian. Potrivit declarației 
sale, unitățile conduse de colonelul 
Benjamin Adekunle dau lupte pentru 
a asigura aprovizionarea trupelor în
cercuite. După cum transmite cores
pondentul din Lagos al agenției As
sociated Press, un avion aparținând 
forțelor aeriene federale a parașutat 
provizii pentru aproximativ 1 500— 
2 000 de soldați federali încercuiți. 
Owerri, este una din principalele lo
calități ocupate de forțele federale 
in octombrie anul trecut.

Un purtător militar <!e cuvint fede
ral a declarat că nu s-au primit nici 
un fel de știri în ultimele cinci zile 
din partea colonelului Adekunle.

Agențiile de presă relatează că la 
esl de Onitsha, localitate situată în 
partea de nord a orașului Owerri, 
au loc lupte deosebit de grele. For
țele biafreze încearcă să taie toate 
liniile de comunicații aflate sub con
trolul federalilor pe principala rută 
dintre Onitsha și Enugu, fosta capi
tală biafreză.

electrică. Aeroportul 
fost închis din cauza

internațional „Logan" din Boston 
vremii nefavorabile.

• PAR1S.: — Ziarul „Le Monde", 
referindu-se la recentele convorbiri 
Nixon — de Gaulle, scrie printre al
tele: „Se pare că președintele Fran
ței a insistat nu numai asupra refu
zului față de orice integrare milita
ră, justificat in ochii săi de necesi
tatea 1 conservării caraateruilui națio
nal al apărării Franței, dar și asupra 
imposibilității de a concepe o inte
grare1 economică, ce nu corespunde 
expresiei unei voințe de independen
tă a Europei".

• Arestări masive 
în Vietnamul de sud

In lora.șifl 
km mid-vest

In jorașin Long An, situat la 40 
km shd-vest de capitala sud-vietna- 
meză. poliția saigoneză a arestat 
40 de persoane, printre care nume
roși profesori și studenți, acuzate că 
ar fi avui legături cu forțele patrio
tice.

în total, peste 400 de persoane au 
fost arestate în întreg Vietnamul de 
sud în ultimele opt zile, sub învi
nuirea că at fi desfășurat „activități 
subx|jrsiv^|.

: Grevă generală
J în pakistanul de est

ln| Pafcisanul de est, oare a fost 
timp| de nțai multe săptămîni scena 
unoț puteâiice manifestații ale opo
ziției, a fost declarată marii o grevă 
genorală. activitatea celor mai multe 
instituții publice a fost paralizată — 
relatează corespondentul agenției U- 
nited Presș International. Serviciile 
aeripne și0 feroviare nu au mai pu
tut .funcționa conform programului 
stabilit. •

Greva a fost organizată de Liga 
Awami și Partidul Național Awami 
din Pakistanul oriental — două din
tre principalele organizații politice ale 
opoziției.
• HANOI (Agerpres). Foițele a- 

părării antiaeriene din capitala R. D. 
Vietnam au doborît marți un avion 
american de recunoaștere fără pilot, 
care violase spațiul aerian al Hanoiu
lui, transmite agenția V.N.A. Numă
rul total al avioanelor americane do
borâte deasupra teritoriului 
Vietnam se ridică la 3 267.

R. D.

DATORIILE

scurt
• NEW YORK. — Vremea nefavorabilă a continuat să 

se iacă simțită in Statele Unite chiar de la Începutul aces
tei luni. Căderi de zăpada insolite de furtuni au lost sem
nalate in jurul orașului New York. Serviciul meteorologic 
a declarat că această furtună „a fost cu totul neobișnuită". 
/n orașul Port Jervis — situat Ia 80 kilometri nord-vest de 
New York, stratul de zăpadă a atins 84 centimetri, iar in 
Middletown, în apropiere de Port Jervis, 63 centimetri.

in alte regiuni ale Statelor Unite viscolele puternice au 
provocat Închiderea școlilor și mai multor fabrici. Furtuna 
a smuls pomi din rădăcină și a deteriorat rețele de energie 

a

„Objigațiile financiare intematio- 
nale ale Marii Britanii vor avea o 
influență predominantă nu numai a- 
supra politicii economice din anul a- 
cesta, dar și asupra bugetului viitor. 
La recenta reuniune a O.E.C.D., care 
a avut loc la Paris, la care au luat 
parte unii din principalii creditori, 
guvernul britanic ar fi primit aver
tismentul limpede de a nu relaxa 
restricțiile sale prea curînd. Impli
cațiile unui asemenea avertisment 
pentru politica economică și pentru 
buget sînt evidente. Orice speranță 
într-o ușurare a poverii fiscale este

Din presa străină
MOSCOVA. — Wladislaw Go

mulka, priin-secrelar al C.C. al 
P.M.U.P., șl Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, au părăsit marți Mos
cova, îndreptîndu-sc spre patrie, 
transmite agenția TASS. Ei au făcut 
o vizită de prietenie în U.R.S.S., la 
invitația Comitetului Central 
P.C.U.S.

îngrijorare în legătură 
cu incidentele din zona 

Canalului de Suez

al

că

©

O delegație engleză 
a sosit la Sofia

delegația engleză alcătuită din 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Consiliului Brita
nic a sosit luni la Sofia pentru a sem
na planul de schimburi culturale și 
științifice bulgaro-englez pe anii 
1969—1970, anunță agenția B.T.A.

La sediul O.N.U. s-a anunțat 
generalul Odd Bull, șeful observa
torilor O.N.U. din Orientul Apropiat, 
a înaintat un raport secretarului ge
neral U Thant, in care și-a exprimat 
îngrijorarea față de incidentele arma
te ce au loc zilnic în zona Canalu
lui de Suez. Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a declarat că secretarul ge
neral U Thant împărtășește îngrijo
rarea lui Odd Bull în legătură cu 
aceste incidente și consideră că dacă 
nu li se va pune capăt „ar putea re
zulta o deteriorare și mai serioasă a 
acordului de încetare a focului".

In Grecia nu vor avea loc 
alegeri în 1969

Vicepreședintele grec, Stilyanos 
l’atakos, a declarat că în 1969 nu 
vor avea loc alegeri în Grecia. El 
a spus că guvernul grec se con
sacră anul acesta problemelor eco
nomice, și, pentru ca eforturile în 
acest domeniu să dea rezultate, ar 
fi necesară „o perioadă de calm”.

• NEW ORLEANS. — După ce a eșuat în încercarea 
sa de a dovedi că președintele Kennedy a fost victima unui 
complot din care a făcut parte și Clay Shaw, procurorul dis
trictual Jim Garrison îl acuză acum din nou pe același Clay 
Shaw de „mărturie falsă". El se referă la declarația lui Shaw 
că nu i-ar fi cunoscut niciodată pe David Ferrie șl pe Oswald. 
Garrison se bazează pe declarațiile mai multor martori pre
zentați de acuzare în pTocesul lui Shaw, care au afirmat că 
cel doi pretinși complici — Shaw și Ferrie — au fost văzuțl 
împreună în dlîerito împrejurări. Unul dintre aceștia, Nicholas 
Tandin, agent de publicitate, a declarat că Șhaw l-a fost pre
zentat de David Ferrie la Aeroportul internațional din New 
Orleans. Tandin a adăugat că nu are nici o Îndoială asupra 
Identității acuzalulul șl că îl recunoaște perfect.

• CORTINA D'AMPEZZO. — Luni 
a început la Cortina d’Ampezzo al 
XXV-lea Festival internațional al fil
mului sportiv. Aproximativ 50 de fil
me din 27 de țări, printre care și Ro
mânia, au fost selecționate pentru a 
ii prezentate publicului.

• WASHINGTON. — Secretara 
particulară a președintelui Nixon, 
Rose Mary Woods, care l-a însoțit 
în călătoria prin Euiopa occidenta
lă, a descoperit la sosire că aparta
mentul ei din Washington a fost 
«vizitat" de hoți. Au dispărut biju
terii de mare valoare precum și mai 
multe documente.

• FRUNZE. — In condițiile 
marilor înălțimi, organismul 
bolnav de infarct miocardic 
iși mărește calitățile anticoa- 
gulante ale singelui. Acet fapt 
a fost dovedit de savanții din 
Kirghizia in numeroasele ex
periențe pe animale la care 
infarctul s-a schimbat.

Cercetările au fost făcute 
într-o stațiune de cercetări la 
înălțimea de 2150 metri. A- 
ceastă calitate a climatului 
montan este folositoare orga
nismului bolnav.

Bolnavul cu mai mult suc
ces poate să opună rezistență 
infarctului, precum și urmări
lor lui.

Savanții au propus să se 
deschidă o stațiune cardiolo- 
glcă pe Tianșan, unde se află 
acum așezată stațiunea de 
cercetări.

583 milioane 
1965 din par- 
Internațional. 
Marea Brita-

prematură. Pentru guvern, problema 
care îl îngrijorează peste măsură 
este cum să-și plătească datoriile din 
acest an.

Avem de plătit, în patru rate de 
oîte 83 milioane lire sterline — pri
ma rată a devenit scadentă — circa 
332 milioane din cele 
lire sterline, primite în 
tea Fondului Monetar 
In cursul lunii martie,
nie trebuie să plătească F.M.l. 51 
milioane lire sterline, pentru ajutorul 
primit în 1966. Avem de găsit pină 
în luna mai 36 milioane, pentru a 
achita împrumutul pe care ni l-a a- 
cordal în 1965 Banca pentru regle
mentări internaționale. De alte 40 
milioane este nevoie pentru a ne a- 
chita față de Banca de export-import 
a S.U.A., care ne-a acordat credite 
cu care să cumpărăm avioane mili
tare americane, iar în decembrie de
vin scadente ratele anuale, cifrate 
la peste 70 milioane lire sterline, ale 
împrumuturilor primite în 1945 de la 
S.U.A. șl Canada. Mai avem de o- 
norat sume necunoscute, dar naarl, 
pentru credite pe termen scurt acor
date de băncile centrale de peste o- 
cean. Nu trebuie să trecem cu ve
derea nici noul împrumut, de 583 mi
lioane, contractat în 1968 cu F.M.L 
La reuniunea anuală a F.M.L. care 
a avut loc în septembrie la Rio de 
Janeiro, directorul general Schweitzer 
a amintit că creditele trebuie să fie 
plătite intr-un termen de 3 pînă la 
5 ani. Ne putem oare achita de a- 
ceste datorii, cînd dispunem de re
zerve care abia depășesc un miliard 
de lire sterline ?

Dacă Marea Britanie și-ar recunoaș
te, sub o formă sau alta, incapaci
tatea de a-și achita datoriile, aceasta 
ar putea provoca o criză, iar lira 
sterlină ar fi supusă unor presiuni 
mari.
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