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Adîncirea democrației interne, 
sporirea răspunderii comuniștilor
față de sarcinile încredințate, 

cerințe fundamentale ale creșterii-> _> 

rolului conducător 
al organizațiilor de partid

♦ Calitatea de membru al unui organ de partid nu e 
onorifică, ea incumbă atribuții de mari răspunderi

♦ Tendințele de gîtuire și nesocotire a criticii frî- 
nează inițiativa, dezvăluirea lipsurilor

«> ♦ Spiritul combativ reclamă nu inventarierea nea-
q junsurilor, ci intransigență partinică față de cei ce nu-și
0 îndeplinesc sarcinile

Adîncirea continuă a democrației interne și în
tărirea disciplinei de partid, stimularea iniția
tivei tuturor comuniștilor, manifestarea creatoa
re a aptitudinilor lor organizatorice, politice și 
profesionale constituie coordonatele fundamen
tale pe care le-a trasat Congresul al X-lea al 
P.C.R. in vederea dezvoltării continue a vieții 
de partid.

Constituind o premisă hotăritoare pentt;»’ afir
marea tuturor organelor și organizațiilor de 
partid ca forțe motrice în dinamizarea vieții so- 
cial-economice, în mobilizarea colectivelor de

muncă la înfăptuirea sarcinilor de răspundere 
ce le incumbă realizarea planului de producție 
pe anul 1970 — ultimul an al cincinalului — 
este firesc ca adîncirea democrației intetne să 
constituie o preocupare primordială, să se afle 
mereu în atenția organelor noastre de partid.

Intr-o recentă ședință de lucru. Biroul Comi
tetului municipal de partid a dezbătut preocu
parea organelor și organizațiilor de partid din 
Valea Jiului în vederea dezvoltării continue a 
democrației interne de partid, a creșterii răspun
derii membrilor de partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate.
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VORBELE SE CER
MATERIALIZATE

IN MONOLITUL ÎMPLINIRILOR

Dezbaterile purtate in cadrul 
ședinței de birou au apreciat, 
în unanimitate, că la baza ac
tivității organelor și organiza
țiilor de partid stau principi
ile și normele statutare cu pri
vire la dezvoltarea continuă a 
democrației interne de partid, 
stimularea criticii și autocriti
cii, conducerea colectivă, parti
ciparea activă a comuniștilor la 
dezbaterea și elaborarea hotă
rârilor și traducerea lor in via
ță. Respectarea acestor principii 
și norme ale vieții interne de 
partid, modul cum își îndepli
nesc membrii de partid obliga
țiile statutare, abaterile de la 
disciplina de partid au fost a- 
nalizate cu regularitate in ca
drul ședințelor de birou, in ple
narele comitetelor de partid și 
în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, ceea cc 
a determinat îmbunătățirea sti
lului de muncă al organelor și 
organizațiilor de partid, spori
rea răspunderii comuniștilor fa
ță de îndeplinirea sarcinilor, a 
combativității față de lipsuri. 
S-a subliniat însemnătatea deo
sebită pe care au avut-o pen
tru lărgirea democrației inter
ne de partid și întărirea res
ponsabilității partinice față de 
sarcini a comuniștilor adună
rile generale de dare de sea
mă ale organelor și organiza
țiilor de partid. Ceea ce a ca
racterizat, mai ales, adunările 
de dări de seamă a fost spi
ritul combativ, critic față de 
manifestările de indisciplină, de 
atitudinile necorespunzătoare ale 
unor cadre cu funcții de răs
pundere față de salariați. S-a 
remarcat și faptul că în prac

tica muncii organelor și organi
zațiilor de partid s-a încetățe
nit tot mai mult principiul mun
cii colective. In activitatea co
rniței ului municipal de partid, 
a comitetelor orășenești de 
partid Lupeni, Vulcan, Uricani, 
a celor de la minele Lupeni. 
Aninoasa și Lonea principiul 
muncii colective își găsește o 
aplicare tot mai largă, se pro
movează un asemenea stil de 
muncă, asemenea forme organi
zatorice — dintre care un rol 
deosebit revine comisiilor pe 
probleme — care oferă un ca
dru necesar ca toți membrii or
ganelor de partid să desfășoare 
o activitate consecventă, să fie 
puși în situația să gîndească, 
să contribuie la găsirea solu
țiilor în vederea eliminării u- 
nor neajunsuri, să contribuie c- 
fcctiv la îndeplinirea hotărîri- 
lor elaborate în colectiv. S-au 
dovedit ca forme eficiente de 
activizare a membrilor organe
lor de partid mai ales comi
siile pe probleme de pe lingă 
comitetele de-.partid de la mi
nele- Vulcan, Lonea, U.U.M.P., 
dșj la., majoritatea comitetelor 
orășenești. La C.C.P., E. M. U- 
ricani. Grupul T.C.M.M., T.G.C.. 
comisiile există, însă, mai mult 
pe hîrtie, activează sporadic, 
iar la C. E. Paroșcni • nici nu 
au fost constituite.

Față de aceste neajunsuri, 
față de dezideratul de a se a- 
dinci continuu democrația in
ternă de partid, de a se promo
va și cu mai multă consecvență 
principiul muncii colective, pe 
bună dreptate a fost formulată 
cerința de a se depune stră
danii susținute pentru activiza

rea tuturor membrilor organe
lor alese, pentru sporirea răs
punderii acestora față de sarci
nile ce le revin în îndeplini
rea liotărîrilor elaborate de or
ganul de partid respectiv, în 
sprijinirea organizațiilor de 
bază. Calitatea de membru al 
unui organ de partid nicicum 
nu e onorifică ci incumbă atri
buții de înalte răspunderi în e- 
laborarea și înfăptuirea hotărî- 
rilor menite să determine creș
terea competenței organelor și 
organizațiilor de partid, în spo
rirea puterii lor de mobilizare 
în rindul maselor.

Dezbaterile au concluzionat 
că, în pofida rezultatelor obți
nute în munca organelor și or
ganizațiilor de partid, în pri
vința respectării principiilor și 
normelor vieții interne de par
tid, a disciplinei de partid, se 
mai mențin o seamă de nea
junsuri. Așa cum a reieșit și- 
cu ocazia adunărilor de dări 
de seamă anuale la nivelul u- 
nor comitete de partid și orga
nizații de bază mai există 
tendințe de nerespectare a prin
cipiului conducerii și muncii 
colective, de subapreciere a ob
servațiilor critice ale membri
lor de partid de către unele 
cadre cu munci de răspundere. 
Asemenea tendințe s-au mai 
manifestat din partea tov. Con
stantin Tcodorescu, șeful E. M. 
Uricani care, prin comportarea 
și atitudinea avută, a nesoco
tit ajutorul comitetului de par
tid și al organizațiilor de bază. 
Unii conducători de zone și ra-

I. DUBEK
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Dacă am face un clasament 
al îndeplinirii valorice a planu
lui anual (100 la sută) la unt-- 
tățile de construcții montaj ce 
activează în municipiul nostru, 
situația s-ar prezenta astfel: 
Șantierul T.C.M.M. Valea Jiu
lui (98,3 la sută) pe primul loc, 
cu o depășire de peste 1,0 mi
lioane lei, urmat de șantierul 
I.C.F. (96,7 la sută) și șantierul 
energo-construcjli (95,3 Ia sută).

Pe ultimele locuri sînt în or
dine ■ șantierul Valea Jiului su
perior al I.L.H.S. (93,2 la sută) 
și Grupul 2 de șantiere al 
d'.C.H. (90,4 la sută), care-înregis
trează rămlneri serioase în ur
mă, sub media pe întreg muni
cipiul de 93,6 la sută.

^ntr-unul din articolele
■ trecute, în care se tra-
■ ta pe larg situația șan-
■ tierelor I.L.H.S., consem- 
B nam cuvintele tov. ing.

Șl elan Nlco/uu, șeful 
șantierului Valea Jiului supe
rior al I.L.H.S.

„Planul pe 1969 se va încheia 
cu realizarea și depășirea pla 
nului valoric cu circa 500 000 
lei". în același articol se ară
ta că, intr-adevăr, dacă ritmul 
lunii noiembrie s-ar menține și 
în luna decembrie a.c., șantie
rul Valea Jiului superior al 
I.L.H.S. ar reuși nu numai rea
lizarea planului valoric, dar șl 
depășirea lî'i cu peste 500 000 
lei.

Ne punem întrebarea — și e 
bine o dată cu noi sâ și-o pună 
factorii de răspundere al 
I.L.H.S. — acum rînd au mai 
rămas nici 20 de zile pînă la 
sfîrșilul anului : „Care va ii do
vada faptică a afirmațiilor fă
cute privind reidizaien olanului 
anual, dnd ritmul realizot in 
prima decada a lunii decembrie 
pe șantierele I.L.H.S. din muni
cipiul nostru a fost de aproa
pe 3 ori (III) mal scăzut iecil 
media ritmului lunii nolemb-ie 
a.c. ? Asemenea căderi, de fapt, 
s-au mai înregistrat nu o dată 
la I.L.H.S. ceea ce dove leșie 
pregnant carențe tehnico-orqa- 
nizatorice serioase, Inadmisibi
le. Oare acest joc „de-a pro
ducția", acum la sfîrșilul anu
lui, nu dă de qîndlt organlza- 
tiel de partid de pe. acest șan
tier ? Ar trebui să... dea, Iar 
intervenția să fie promptă șl 
eficace, căci în 17-zlle mai stot 
de realizat peste 2,2 milioane 
lei.

O valoare de circa 3,0 mi
lioane lei c producție litigioasă 
în special privind căminele de 
ncfainiliști din Petroșani șl 
Vulcan, pe motivul că ni s-a 
asigurat cu o întlrziere do 
pînă la 5 luni condițiile de e- 
xccuțle (amplasament, documen
tație, finanțare)".

Nu există Instrumente legale 
de reglementare a unor diver
gențe constructor-beneficiar ? I 
Scrie oare undeva ca acestea să 
se reglementeze doar la sfîrși- 
tul anului ? Sau se optează 
pentru practica „micii înțele
geri" cum s-a procedat nu 
o dală, și se mai procedează 
(chiar dacă ar fi să ne re
ferim doar la unele pre.l.lri- 
preluări de obiective) tărăgă- 
nîndu-se pînă în ultimul mo
ment rezolvarea unor diver
gențe ce do fapt nu sufereau 
aminare ?

Aceste pete întunecate pe 
obrazul activității beneficiaru
lui și constructorului, se cer li
chidate de urgență, iar ele, în 
anul care vine, e de dorit să 
nu se mai repete.

0
situație oarecum inver
să decît la Grupul 2 — 
care aro toți ceilalți 
birllcal^ri de producție 
(planul fizic, productivi
tate, prețul de cost) sa

tisfăcători, sau chiar buni
se prezintă la Șantierul 
T.C.M.M, Valea Jiului, unde.
deși din punct de vedere valo
ric șantierul este fruntaș, se
parc că în ceea ce privește 
sarcina de reducere a prețului 
de cost, deține „lanterna ro
șie". Vor rr-i’Sl Jecememi 
ce n-au reușit In alti ani, de 
a-și realiza concomitent cu în
deplinirea planului valoric — 
deja cu premise certe — și 
ceilalți indicatori de plan ?

Afirmația făcută acum nici o
lună, într-un articol apărut în 
ziarul nostru, semnat de inq. 
loan Lăsat, șeful Șantierului 
Valea Jiului al T.C.M.M. — în 
care se arată că ..pînă la în
cheierea anului 1969 Șantierul 
prelimina încadrarea în sarcina 
anuală a prețului de cost" — 
va fi pusă în balanța înfăptui
rilor ? Cu fiecare zi — și mai 
sînt doar 17 — acul indicator 
de pe cadranul acestei balanțe 
se apropie de rezultatul final, 
favorabil sau nu.

eferitor la situația In 
care se găsește acum 
Grupul 2 de șantiere 
al T.C.H. (mai are de 
realizat 8,4 milioane

M
ai sînt într-adevăr des
tul de multe de făcut 
pe șantiere în aces
te zile, in care și vre- 
mea-și etalează acum 
capriciile. Sfîrșilul a-
nului înseamnă însă în

lei pînă la 31 decem
brie a.c. în condițiile în ca.e 
planul pe o singură lună al 
Grupului este în medie de 5,5
milioane lei) putem spune eă e 
îngrijorătoare.

„Scontăm ca pînă la 15 de
cembrie a.c. — spunea acum o 
lună în ședința activului de
partid ing. Dumitru Turnă, di
rectorul Grupului 2 de șantiere 
— .să ne realizăm sarcina Pzi-.ă
de -'lan, urmînd ca pînă la fi
nele anului să putem raporta 
și îndeplinirea integrală a tu
turor indicatorilor de plan, 
precum și onorarea angajamen
telor luate". Finele anului este 
aproape, dar îndeplinirea pla
nului valoric o încă departe!

același timp un moment de 
predare-preluare a ștafetei 
produ'-’ioi. De aceea ordinea 
de prezentare a constructori
lor din municipiu la startul ac
tivității de producție a anu
lui viitor va depinde de modul 
cum fiecare își realizează 
prevederile planului anului 
curent. Altfel, deficiențele 
din acest an, nerezolvate, se 
vor resimți multă vreme ca un 
balast neiertător _șl în rezulta
tele din 1970. Atît Hto acest

Cu planul anual îndeplinit
Raionul III din zona I-a, E. M. Lupeni

Un al treilea colectiv de 
muncă din cadrul minei Lu
peni a reușit să raporteze 
îndeplinirea, înainte de ,vre-i 
me, a sarcinilor de plan pe 
1969r Performanța aceasta a 
vredniciei la extracția cărbu
nelui o dețin minerii raionu
lui III din zona I-a a minei,: 
care în schimbul I al zilei 
de 11 decembrie au extras 
ultimele tone de cărbune din 
planul de producție avut pe 
acest an. Pînă la încheierea 
lunii, respectiv a anului, co
lectivul raionului scontează 
să dea peste plan 12 000 — 
13 000 tone de cărbune.

Succesul colectivului se 
sprijină pe o dotare modernă 
a abatajelor cu utilaje de 
înaltă productivitate care 
permit mecanizarea tăierii și 
încărcării cărbunelui, pe pri
ceperea minerilor de a folosi

utilajele și de a organiza lu
crul la nivelul corespunzător 
înzestrării tehnice. De altfel, 
indicatorul de plan al raio
nului III la tăiere mecanică 
a fost depășit cu 43 763 tone 
cărbune în ceîe 11 luni tre
cute. De remarcat că în cele 
două abataje frontale ale ra
ionului de pe stratul 15, fe
lia I-a și a Il-a, dotate cu 
cîte o combină, productivita
tea muncii se ridică în medie 
la 7 tone cărbune extras pe 
post. Pe raion, productivitatea 
muncii realizată este de 3,324 
tone/post depășind cu 368 kg 
cărbune/post sarcina planifi
cată și cu mai mult de o tonă 
pe post nivelul realizărilor 
din anul trecut.

Lăudabil este de asemenea 
faptul ca în același timp stră
daniile colectivului pentru

depășirea planului de produc
ție și creșterea productivității 
muncii au fost concentrate 
asupra reducerii cheltuielilor 
pe tona de cărbune extrasă, 
in cele 11 luni trecute au 
fost obținute economii la pre
țul de cost de peste 570 000 lei.

Colectivul întreg al raionu
lui III are meritul acestor re
marcabile succese, din rîndu- 
rile căruia merită evidențiere 
expresă, pentru aportul deo
sebit adus, șefii de brigadă 
Vasile Bălan și Antonie Gru- 
măzescu de la cele două aba
taje frontale mai sus aminti
te, maiștrii mineri Constan
tin Vintilă și Ambrozie Ber- 
ceanu, maistrul mecanic Te
odor Avram, ca și prim mai
ștrii mineri Aurel Ghinea, 
Gheorghe Velovan, Loghin 
Sîntu.

I. BĂLAN

România socialistă in imagini și fapte

„De situația actuală, privitor 
la planul valoric se face vi
novat în primul rînd Centrala 
cărbunelui Petroșani — ne 
spunea zilele trecute inginerul 
șef al grupului, loan Sitescu.

motiv, cît, și pentru a fi un 
suport veridic, al cuvintelor, al 
angajamentelor luate de către 
colectivele de constructori din 
Valea Jiului, în atîtea și atîlea 
ocazii, aceste deficiențe vor 
trebui curmate.

Mai sînt 17 zile pînă la sfîr- 
șitul anului. Stă în puterea 
voastră, tovarăși constructori, să 
materializați vorbele, asigurările 
date, în împliniri, în fapte.

Ing. Ion MÂRGINEANU

— S-a mai scurs o săplă- 
rriină. Ne ailăm din nou in 
dilemă pentru petrecerea tim
pului liber. Ne puteji indica 
niște direcții precise ?

— Competiția de popice 
dotată cu „Cupa 30 Decem
brie" continuă mîine diminea
ță cu manșa a Il-a a celei 
de a doua etape. Slnt progra
mate următoarele înlîlniri: 
Jiul Petrila — Jiul Petroșani 
și Utilajul Petroșani — Mine
rul Vulcan. Pe arena „Jiul" 
din Petroșani, debutează in
tr-un meci amical tinerele for
mații C.F.R. Petroșani și E- 
nergia Paroșeni. In cazul că 
vă pasionează șahul sau te
nisul de masă, notaji că azi 
după-amiază, in Vulcan se 
dispută etapa orășenească a 
„Cupei 30 Decembrie" la 
șah și tenis de masă. Un con
curs de atletism contind pen
tru „Cupa municipiului Pe-

Itinerar 
la sfîrșit 

de săptămînă 
troșani" are loc mîine dimi
neață pe pista stadionului 
„Jiul". Participă cei mai buni 
at lefi din Petroșani. Sau mer
geți la schi. Zăpadă a căzut 
din abundentă In ultimele zi
le pe dealurile și munții ce 
ne înconjoară.

G. DINU
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Utilaj petrolier româ
nesc livrat peste hotare

Aflăm, de la Centrala in
dustrială de utilaj petrolier, 
că a fost livrată Ia export 
cea de-a 1 000-a instalație ro
mânească de foraj pentru a- 
dîncimi cuprinse între 1200 
și 7 000 metri. O pondere în
semnată în volumul exportu
rilor o deține Uzina „1 Mai“ 
din Ploiești, ale cărei produse 
sînt cunoscute în 23 do țări. 
Di* altfel, aproximativ 60 la 
sută din volumul producției 
realizată de această întreprin
dere este destinat exportului. 
De asemenea, Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște și U- 
zina mecanică din Cîmpina 
și-au onorat cu promptitudine 
contractele, expediind peste 
hotare o gamă variată de 
instalații pentru forajul la a- 
dîncimi mici, și medii.

Furnalele Galațiului
Foto Agerpres : V. Moldovan

I Luna
DE LA CABINETUL

MUNICIPAL DE PARTID

cadourilor
Ca la fiecare sfîrșit de an, 

din nou intră in actualitate 
CADOUL, această expresie a 
unui frumos obicei înrădăcinat 
in popor, care supune fantezia 
creatorilor precum și a vânză
torilor, unor eforturi sporite. 
Pentru a afla eu ce noutăți în- 
timpină unitățile comerciale, 
cerințele cumpărătorilor în ca
drul acestei acțiuni, ne-am a- 
dresat conducerii O.C.L. Pro
duse industriale.

— Magazinele noastre sînt 
deja pregătite pentru a face 
față afluenței .de cumpărători 
— ne-a declarat tovarășul STE-- 
LIAN VINTILESCU, șeful ser
viciului comercial al acestei în
treprinderi. S-au luat din timp 
măsuri de aprovizionare a u-

nităților cu toate mărfurile e- 
xistente la cele două baze — 
I.C.K.M. și I.C.R.T.I. — atit spe
cifice sezonului de iarnă cît și 
specifice Lunei cadourilor. Ast- 
fcl, oferim cumpărătorilor un 
sortiment bogat de articole de 
cosmetice, bijuterii, gablonz-uri, 
tricotaje, galanterie precum și 
de țesături, confecții și încăl
țăminte. De asemenea, magazi
nele noastre dispun de apa
rate de radio și televizoare, ar
ticole electrice, discuri topo
grafice în sortiment bogat.

— In ceea ce privește ca
doul, în sine, cu ce întîmpinați 
cumpărătorii ?

I. M.

♦ Continuare in pag. a 3 a

CURSURILE UNIVERSITĂȚII 
SERALE

DE MARXISM-LENINISM 
PENTRU ZILELE DE 15 SI 17 
DECEMBRIE 1969 SE VOR 

DESFĂȘURA DUPĂ
URMĂTORUL PROGRAM :

în ziua de 15 Xll-a 1969
- Secția economie, anii I 

si III.Cabinetul de partid 
ora 17 ;

— Secția filozofie, anul I. 
Liceu ora 18 ;

— Secția filozofie anul III, 
Clubul Centralei cărbunelui 
ora 18 ;

— Secția socioloqie anul
I, Liceu ora 17 ;

- Secția estetică anul I. 
Liceu ora 18 ;
- Secția construcții de 

partid anul III, Cabinetul de 
partid ora 17.

în ziua de 17 Xll-a 1969
— Secția economie anul

II, Cabinetul de partid, ora 
17 ;
- Secția filozofie anul II, 

Clubul Centralei cărbunelui, 
ora 18.
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Noutăți 
în 

tehnica 
cinematografică
Supusa continuu inovației 

și experimentului, cea de-a 
7-a artă e ajutată in căutările 
ci și de o tehnică cinemato
grafică adecvată, la rindu-i, 
in continuă înnoire.

Dispozitivul automat pen
tru filmări de răcire fixe cu 
perspectivă variabilă numit 
„Transit av", creat de opera
torul Sergiu Huzum, a slirnil 
un interes deosebit, alît in 
tară cil și in străinătate. A- 
paratul . funcționează in așa 
lei incit personajul din prim 
plan râmine permanent in 
aceeași cadralură, in timp ce 
perspectiva din spatele și 
ia(a sa se modifică in mod 
continuu pe toată durata miș
cării. Dispozitivul a fost fo
losit pină acum de autor in 
filmele : „Biografie* ,■ ..Dumi
nică la ora 6“ .• un film expe
rimental turnat la Bruxelles; 
_O noapte de vis*, și in cîte- 
va subiecte de jurnal, cu e- 
fecle inedite.

O inovație în filmul româ
nesc o constituie introducerea 
procedeului _Front-proiec(ie‘, 
utilizat de operatorul Șan- 
dru Inlorsureanu în filmul 
„împușcaturi pe portativ*. 
Procedeul consta in folosirea 
unor culori dominante pentru 
fiecare fragment de film de
osebit dinamic de altul. Se 
obține astfel o lărgire a pa
letei de expresie alît din 
punct de vedere compozițio
nal. cît și al mișcării de cu
loare.

O nouă tehnică de subtitra
re a filmelor intitulată 
„Videotitre* este semnalată 
de revista Film Francais. E 
vorba de imprimarea cuvinte
lor cu margine neagră, pro
cedeu ce permite citirea per
fectă a textului de pe o peli
culă, pe fondurile cele mai 
deschise si chiar albe. A- 
minlim că un sistem româ
nesc identic a fost brevetat 
ÎDCă din 1964 de Ion Bută- 
nc-scu, laborant la studiourile 
Buftea, și aplicat cu succes în 
titrarea a numeroase filme 
programate pe ecranele noas
tre.

(Ager preș)

OPINII
Pentru o mai caldă receptivitate 
fată de folclorul din Valea Jiului 

->

Diferențierea dintre arta populară și arta cultă este 
veche și se sprijină în primul rind pe relațiile seris-oral și 
anonimatul sau paternitatea creației, apoi pe argumente de 
ordin genetic, de structură, expresie, motivare, teme etc. 
Prin arta populară se înțelege folclorul, cu multitudinea rea
lizărilor lui concrete : poezie, legendă, basm, muzică, dans, 
costum, completîndu-se cu obiceiuri specifice locului geogra
fic. di1 iarnă sau de vară, de naștere, căsătorie sau moarte. 
Folclorul este expresia sensibilității unei colectivități umane, 
el relev oază un întreg univers de gîndire și creație, Într-Un 
cuvînt exprimă spiritualitatea și simțirea poporului in ple
nitudinea lor. Să amintim, pentru folclorul românesc care 
ne interesează, doar Miorița, Meșterul Manole, Cintecul bra
dului. dansul ..Călușarii", enumerarea ar putea fi mult îm
bogățită cu alte piese a căror valoare artistică și umană 
este copleșitoare. Dar. fiind nescris și colportat, este supus 
în permanență înnoirilor și intervențiilor, uneori neavenite, 
iar prin procesul rapid al urbanizării și modernizării vieții 
desfășurat in anii noștri, folclorul fie începe a fi uitat, deci 
dispare, fie este contaminat de mediu și se punctează cu 
clemente de folclor citadin. Asistind la procesul social com
plex, trebuie să ne gindim la perlele creației populare care 
au fost strînse cu pasiune și evlavie de Vasile Alccsandri, 
Alccu Russo. G. Dem. Teodorcscu, Ovid Densușianu, tre
buie să ne gindim și la folcloriștii din timpul nostru, gru
pați în institute de cercetare, care fac aceeași muncă de slu
jitori pioși ai spiritualității poporului român.

Valea Jiului, prin poziția geografică intramontană și 
fiind un punct de întilnire al Hațegului, Banatului și Olte- 
tenici, are un loc aparte în folclor și etnografic. Regiunile 
de mai sus își au individualitatea lor distinctă în creația 
populară. In urmă cu sute de ani, localnicii de aici, în mare 
parte formați din hațegani protestatari care se refugiau în 
această depresiune mai greu accesibilă. își aveau cîntecele, 
dansurile, portul, legendele. întreaga viață identică locului 
de unde emigraseră. Ocupația lor de bază era păstoritul. 
Alătțiri de oile lor, în munți, ei au intîlnit și cunoscut olteni, 
bănățeni, sibieni, relațiile dintre ei s-au strîns prin parti
cipări comune, laolaltă la sărbătorile folclorice de peste an, 
prin căsătorii. In acest fel s-a ajuns ca viața locuitorilor 
din depresiunea Văii Jiului să fie influențată de regiunile 
înconjurătoare, să se individualizeze prin apariția unor 
creații personale. Condițiile naturale de aici impuseseră, 
deja, un anume stil în viața omului. Apăruseră legende noi 
(de pildă cea care circulă în extremitatea vestică, la Cimpu 
lui Neag. și vorbește despre regina munților Hamz Maria 
Magdalena), obiceiuri noi (cele referitoare la nuntă, culese 
la Cimpa), dansuri (dansul momîrlănesc). muzică, limbă, 
vestimentație, o anume linie arhitectonică de construire a 
caselor, determinată de climă și securitate împotriva anima
lelor sălbatice. Toate acestea fac din Valea Jiului o regiune

cu profil folcloric și etnografic aparte, do interferență, însă 
păstrindu-și o personalitate care, din păcate, n-a fost cerce
tată îndeaproape. Din această cauză multe piese do real in
teres spiritual rămîn ignorate și, concomitent, aspecte artis
tice, istorice și de filozofie populară sini heclucidatc sau ne
cunoscute. Cunoscindu-se, ar fi posibilă o monografie gene
rală a Văii Jiului, cu o perspectivă istorică vastă care să 
includă proteîsmul manifestărilor umane de pe aceste locuri 
în toată complexitatea lor.

Cine trebuie să facă acest lucru delicat ? — este între
barea fundamentală. In primul rind rolul de dirijor, coordo
nator al acestei orchestre — pentru că o acțiune de cule
gere este complexă, asemenea unei orchestre — trebuie să-l 
aibă Comitetul municipal pentru cultură și artă. De aici ar 
trebui sâ pornească inițiativele. Cercetările, pe domenii, pot 
fi făcute cu mult succes de către profesorii de limba româ
nă, în primul rind, ei fiind cunoscători ai folclorului româ
nesc și comparat, ai limbii române în evoluția sa istorică. 
Apoi pot fi mobilizați și alți cunoscători și iubitori ai crea
ției populare. In timpul vacanțelor, excursiilor, la nunți sau 
sărbători, în discuții subtile și bine călăuzite cu vîrslnici și 
tineri, se pot culege aspecte inedite și revelatoare. Un lucru 
important: în această acțiune pe care o dorim organizată și 
declanșată, cercetările să fie efectuate de pasionați și cunos
cători, necesitate care ar depăși stadiul diletantistic.

Pină acum doar pionierii, la un nivel, firește scăzut, 
strict informativ și fără veleități de specialiști, și-au aplecat 
urechea la această bogăție spirituală a locuitorilor din Va
lea Jiului care se numește folclor. Sugerăm Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă posibilitatea întocmirii unei 
culegeri de folclor loc^l, lucru care nu este peste putință de 
realizat.

De ce ar fi nevoie într-o asemenea acțiune importantă 
care ar mărturisi dragoste și prețuire pentru spiritualitatea 
poporului ? Nu de aparate de filmat, magnetofoane sau alte 
aparate de înregistrare, cum ni s-ar putea replica, ci de 
creion, hirtie și multă, multă inițiativă. Nu este nevoie nea
părată de cercetători, de specialiști, ci de iubitori și cunos
cători ai folclorului (aflați printre noi) care să discute cu lo
calnicii, să le cunoască datinile, obiceiurile strămoșești, să 
facă o comparație între ce este aici și ce este în altă parte, 
cu scopul de a descoperi și evidenția originalitatea. Dra
gostea pentru folclor poate (și trebuie) să fie inoculată ele
vilor, care pot deveni informatori prețioși. Tot ceea ce se cu
lege să fie făcut cu pasiune și dezinteresat, ca un pur act 
de omagiu adus neprețuitului nostru folclor, față de care 
avem o datorie de conștiință : să-l facem cunoscut prin cu
legeri și prin intermediul scenei, să-l strîngem pe cel trans
mis din timpuri imemoriale, alături de creațiile noi, din anii 
noștri.

Tiberiu SPATARU

Ședința cenaclului literar
Astăzi, ora 17, ia sediul re

dacției ziarului nostru are loc 
ședința cenaclului literar 
„Meșterul Manole*. Citește 
Ion Goga (proză) și Constan

tin Dascălu (poezie). Sint in
vitați să participe membrii 
cenaclului și .iubitorii de lite
ratură din muncipiu.

MARGINALII După Heyerdahl,
un alt temerar Werczynski
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IOAN SALAC, Petrila: 
„Vreau să vă mulțumesc pen
tru prețioasele sfaturi pe care 
mi le-ați dat — ne scrieți 
în ultima scrisoare. Mi-am 
dat seama că mai am mult de 
studiat și exersat în dome
niul poeziei. Măsurile sînt 
nărăvașe, nu vor să mă as
culte dar sper să mi le fac 
prietene credincioase cu tim
pul*. Ne pare bine că anali
zați cu ochi critic stadiul 
pe care l-ați parcurs pină in 
prezent pe tărimul poeziei. 
Spre regrethl nostru oda de
dicată „Virtuții* păcătuiește 
prin aceleași metehne sem
nalate și cu alt prilej. Reținem 
Insă ultima strofă;
„Chiar gîndul mi-1 socot

prea dur 
Să mîngai supla-ți gingășie 
Și nu voi fi nicicînd matur 
Să-ți cînl comoara de-omenie*.

Așteptăm alte vești.

B. LEBEDE, studentă : Rîn- 
durile dv. degajă un parfum 
liric demn de luat în seamă.

Sint însă cîteva deficiențe pe 
care nu ați reușit să le în
vingeți. De pildă, începutul 
prea sec, prea expozitiv, apoi 
unele întorsături căutate de 
frază și chiar uscăciuni tre- 
nante. Mai trimiteți.

CONSTANTIN MORARIU, 
Lupeni. „Orașul natal* ră- 
mîne o încercare fără ecouri 
lirice, lată de pildă o strofă: 
„Cît de frumos e orașul 

în care m-am născut 
Cît de schimbat e-acuma 

pe lîngă cel de mult (sic) 
Nu se mai văd aicea 

căsuțe mici, urîte 
Cum erau înainte de ploi 

și vînt bătute"
Și narați în continuare pe 

același ton fără să stîrniți 
atenția cititorului prin ima
gini surprinzătoare, prin â- 
devăruri tulburătoare ori cel 
puțin tulburător rostite. Poe
zia se naște atunci cînd su
fletul începe să vibreze...

P. CONSTANTIN
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Oamenii pătrund tot mai adine in spațiul ex- 
Ș traterestru, cercetătorii temerari străbat întin- 
$ derile oceanului cu ambarcațiuni care suportă 
Ș suprasolicitări uriașe. Automobilele ating viteze 

I 

I
Ș cunoașterea trecutului îndepărtat.
Ș Abia s-au stins ecourile călătoriei pirogii din 
§ papirus construită de Heyerdahl pentru a de- 
Ș monstra că egiptenii antici au traversat Ocea- 
Ș nul Atlantic și au cunoscut America cu mult 
ji înaintea lui Columb, că un alt om de știință1, 

antropologul polonez Andrei Werczynski, inten- 
Ș ționcază să dezlege una dintre problemele cele 
§ mai interesante ale preistoriei civilizației noas- 
ț tre, Werczynski vrea să demonstreze că locui- 

lori ai bătrinului continent au pășit pe pămintul 
Ș Americii Centrale cu 1 000 de ani inainte ca 
Ș Columb să fi traversat oceanul. Ipoteza lui se in- 
Ș temeiază pe faptul că în așa-zisa cultură „La 
Ș venta" — cea mai veche civilizație matriarhală 
§ din America Centrală — au fost găsite elemente 
Ș antropologice negre și albe. .. —

i i/zzzzz/zzzzzz/zz///zzzz/z/rzzz/zzzzz/z/zz////zz//r','z//////zzzz//z///z.-zzzz/zzzz/zzz/zzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzz/zzz/zzzzzzz//zz^’<

de avioane, iar avioanele viteze de rachete... 
Dar în noianul de știri care inundă zilnic între
gul mapamond și anunță fapte sau realizări teh
nice cu totul excepționale, se strecoară și unele 
care aduc vești și despre preocuparea din ce 
în ce mai mare a oamenilor de știință pentru

$
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S 
reuși oare Werczynski să străbată „marea < 
)arc" cu ambarcațiunea cu pînze? $

v;

.i muie cu ainuarcaiiunea cu pînze <
Și dacă nu i se va întîmpla ca lui Heyerdahl, Ș

a putea el rezolva datele exacte ale complicatei Ș 
probleme ce și-a pus-o singur ? Pentru aceasta, $ 
cercetătorul polonez vrea să atingă pe mare § 
coastele Americii, folosindu-se de o ambarca- Ș 
țiune cu pînze reconstituită după modelul uneia § 
care a existat în urmă cu 4 000 de‘ani. Ambar- Ș 
câți unea folosită în al doilea mileniu î.e.n. pen- 
tru navigația în zonele vestice ale Mediteranci', § 
este reconstituită de Institutul de cultură ma- §

începutul expediției este fixat pentru anul Ș 
1971. Din ea vor face parte, probabil, și oameni Ș

§ 
începe prin explorarea țărmurilor Africii. A- £ 
vînd ca punct de plecare gurile fluviului Sene- Ș 
gal, expediția va porni spre ocean 
merica Centrală.

Cercetătorii urmăresc nu numai

terială al Academiei Poloneze de Științe.

do știință din MOxic și Senegal. Cercetările vor

ș cu ținta A- s
§confirmarea Ș 

ipotezei referitoare la migrațiunea unor popu- «5 
lății antice spre America ci și explorarea unor Ș 
ținuturi puțin cunoscute ale Americii. ȘI

IP. BORIS

pe atunci, nu iubeam pe ni
meni. Nu iubeam decil natu
ra și luciutalea. \ isairi mine 
de cărbuni, prospectări, in\ en- 
lii sau cei pulin inovații. Ră
sărise de mult o, lună cum
plit de Irumoasă, aigintînd 
iarba din jurul cabanei < ind 
unul dintre colegi a venit 
lingă mine și a început să mi
meze. Se făcea că vorbește. Am 
început să rid. Pe semne colegii 
ceilalți și-uu dv seama cu ini 
face plăcere jocul, s-au stiîn-' 
in jurul meu cu lele aparent 
îngrijorate, și au început să 
mimeze și ei. Le mergeau bu
zele ca niște morișli. Se des
cindeau, se stringeau, iar se 
deschideau, vedeam cum se 
mișcă limbile, cum se sprijină 
de palatinuri, cum se proptesc 
de dinjii lor tineri de parcă

-a prezentai și mie

Nu se știa precis de unde 
a «puiul. Băieții s-au pomenit 
cu tu alături, In mesele de la 
cofetărie. Asia a fost mai de 
mull pe \ temea cină se dă
deau examenele la lacullale, 
cind majorilulea tinerilor erau 
plecați sd-și Încerce norocul 
la București, la Cluj ori la 
Timișoara. In perioada aceea 
cofetăria se golise, orele zi
lei erau plicticoase pentru 
cei~ răniuși, cafelele erau mai 
proaste decil de obicei, co- 
niacele și vodca tușească sau 
acea îngrozitoare „cista vodca" 
poloneză aveau un gust cu 
totul aparte, umăr, de nebuul. 
Atunci, a aparul ea, lata cu 
(rup de sirenă și cu minijupă 
contemporană. Se pare cu se 
numea Gilda, sau așa ceva, 
în orice caz băie/ii o strigau 
in teluri dilerile, fiecare după 
fantezia lui. Cred însă că 
totuși se numea Gilda deourc 
ce așa mi s
în cadrul unei șuete colective 
la aceeași cofetărie. Gilda, deci, 
avea 25 de ani, brunetă cu 
ochi verzi și picioare nespus 
de frumoase. Se împrietenise 
cu tinerii din cofetărie, le zi
cea pe nume, discuta ultimele 
iilme, ultimele romane, ulti
mele întîmplări importante 
din viata orașului și-i privea 
întotdeauna în lafă. Intr-un 
cuvînt era o fetiță elevată, 
modernă. Exista insă in felul ei 
de a ti o veselie forfată, pe 
care nu oricine o putea ob
serva, mai ales că băieții 
aveau cu totul alte preocupări 
și gînduri. Rîdea din nimica 
toată, plină dc neastîmpăr își 
mula din minut în minut un 
picior peste celălalt incit era 
imposibil să nu-i privești pul
pele pline și lari. Cîfiva din
tre băiefi încercaseră să-i tacă 
curte, să „profite de ea" cum 
se. spune, dar ea rămînea 
impasibilă la insistențe ca o 
marmură.

— De unde ai apărut ? am 
întrebat-o înlr-una din după- 
amiezile acelea plicticoase. 
Nu pari de pe la noi. Și apoi ‘ 
picioarele acestea pe care le 
porfi răscolesc' cofetăria...

— La vîrsta ta ești destul 
de insolent a spus ea privin- 
du-mă fix, apoi a rîs. Ce vă 
interesează ? Nu e deajuns că 
vâ distrez, că vă fin de urii ? 
$i pentru prima oară Gilda 
și-a trecut peste ochii veseli 
un nor de trislefe. Un nor 
care a finul foarte puțin...

— fartă-mă, am spus, dar 
n-am vrui să-fi răscolesc a- 
minlirile. In cazul cind ai a- 
mint ir i.

— Bineînțeles că nu am, a 
rîs ea forlat. Amintiri nu au 

~decîl oamenii. Tu, de pildă...
— Ei, nu-i chiar așa, dar 

pe-aproape, am imbunat-o eu. 
Dacă nu vrei, nu-mi mai spune 
nimic.

— Tocmai că acuma vreau. 
$i iar m-a privit cu ochii ei 
superbi. Nici măcar n-ai tost 
cavaler, să-mi spui că nu sînt 
băl rină. De aceea te pedep
sesc înlrisllndu-te puțin. Află 
tinere domn, _că acum patru 
ani eram una dintre putinele 
dar silitoarele studente ale 
Institutului de mine din Pe
troșani. Îmi venise așa pe 
chelie să mă fac inginer mi- 

.ner. Ce te holbezi la mine?
Nu-li vine să crezi ?

— Stil ce Gilda. hai să mar 
bem un coniac, și. gata.

— Eu nu mai beau. Eventual 
o calea. Cum iii spuneam, 
înlr-o bună noapte mă trezesc 
la cabană la Rusu cu o liotă 
de colegi după mine. Ieșiserăm 
așa că era primăvară timpu
rie și ne plăcea iarba. Deci 
ieșiserăm la păscut cum s-ar 
zice, tn fond rumegam paie: 
sorbeam cu paiul ca ameri
canii pepsi — avînt și ener
gie — vorbind tot felul de... 
discuții. 'Doamne, ce veselă 
eram I Cil eram eu de tînără

RUSALIN 
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ar scoale cuvinte. Mimau per
fect. Rîdeam să mă prăpădesc, 
nu alta. Parcă pină și nai ura 
mima o dată cu ei. Ce regizare 
superbă îmi ziceam. Pină și 
natrira... Nici brazii nu mai 
foșneau; se făceau numai, 
mimau. Era o liniște formida
bilă. Liniștea dinaintea furtu
nii — m-am gîndil, și înlr-ade- 
văr aurind luna s-a acoperit de 
nori, a începui să bală vinlul. 
Eu rîdeam din ce in ce mai 
tare de jocul acesta unic și 
le strigam: grozav, formida
bil ! Sînteți geniali. Cine v-a 
învăfal tocul acesta ? Cina 
v-a... Un fulger imens brăzdă 
cerul. Un lulger ramificat, 
complicat ca o rădăcină de 
ioc a hJmii.

...Și fulgerul a... mimai și 
el. Am așteptai tunelul, cu
noscutul tunel de care mă as
cundeam ori îmi puneam mîi- 
nile la urechi deobicei. Tune
tul n-a venit. Cdiegii mei însă 
i-au mimat urmările. "Au înce
put să fugă spre cabană /re- 
linișlifi. fmi strigau de departe 
ceva, dar iot mimînd. Jocul în
cepea să mă enerveze. M-am 
ridicat picioare. Stropi mari 
îmi cădeau pe obraji. Dar 
unde era foșnetul Irunzcloi 
sub ploaie ? Natura nu putea 
continua !-'Cid acesta! Și 
dintr-o dată mi-am dat seama 
și m-am cutremurat. Am scos 
un urlet ca de fiară rănită și 
nu m-am auzit decil undeva 
în interiorul meu, vibrînd con
fuz. Asta a iost lot. Ca la 
Beethoven. Dar Beethoven 
asurzise spre sfîrșilul viefii. 
Eu la început.

— Min|i, minfi, minji I — 
/-am strigat eu. De ce inven
tezi ? Te cunoaștem de cilex.a 
zile, nici unul dintre noi n-a 
observat.

— Ilindcă n-a\cli spirit de 
obse \ ajie, u zlmhii ingădui- 
lourc Gilda. Voi vedefi că 
mă uil lot timpul numai la 
gura și Iu ochii voștri? Dar 
roi. in exuberanta voastră 
uneie/c, ciedefi <ă privesc așa 
din cu totul alte motive ! Ca 
sd vă cuceiesc. Dar cînd colo, 
ce deziluzie pe capul vostru, 
ce prozaism : vreau sâ va citesc 
cuvitdele I Și \ i le citesc 
pcrlect, de multe ori chiar 
înainte de a le rosti.

Am întors capul spre altă 
parte și am strigat spre chel
ner cît am putut de tare: 
min/i I Chelnerul s-a întors, 
m-a privit, apoi mi-a zîmbil. 
Mâ cunoștea de mult. Știa 
câ-f o glumă. Apoi m-am în
tors spre Gilda.

— Parcă ai spus ceva, a mur
murat ea jenată.

— Ți s-a părut, am replicat 
eu la fel de jenat. Saune-mi 
acum ce Iaci ? Dc ce nu mai 
urmezi institutul ?

— Puteam. Nu mai are însă 
rost. Ca să lupți cu natura 
trebuie să ai toate simțurile 
pe care ea ți le-a dăruit. Alt- 
iel " jignești și nu le mai 
ascultă. Nu fi însă dezolat. 
Am dat diferențele necesare 
și ială-mă profesoară I

— Prolesoară ?! m-am mirat 
cu sincer. Cum adică ? Unde ?

— Sirii prolesoară de desen. 
Și asta e o poveste dar nu 
fi " mai spun. Doar alît că In 
copilărie am încercat să fac 
desen și mi-am adus aminte 
dc această mică pasiune după 
ce m-a atins boala. Acum 
sînt în vacanță, dar mi-e dor 
de copiii mei. Îmi permit să 
pierd din cind în cind timpul 
cu voi aici la cofetărie. Sînteți 
complet negălăgioși. Iar pe 
deasupra învăț minerit, arta 
lui, aici cu voi la un pahar 
de pepsi. Ce mai, pasiunea nu 
mi-a dispărui. Acum hai să 
mergem. Iti permit să mă con
duci pjnă acasă.

Am condus-o pină în apro
pierea casei, undeva spre Pe- 
trila. Era cald și soare mult. 
Era veselă și vorbea lot tim
pul. De țoale vorbea. Băieții 
priveau cu invidie după noi, 
mai ales după mine care con
duceam de braț pe fata cu trup 
de sirenă, cea mai perfectă 
din lot orașul. Cea mai per
fectă...

Multă vreme după această 
Ini implore. Gilda a mai venit 
pe la cofetărie. Era veselă, 
vorbea alît de natural incit 
cileodată aveam impresia că 
m-a mințit cu privire la boa
la ei. N-am spus nimănui mi
cul ei secret, deși ea nu mă 
rugase, dar cu mă îndrăgosti
sem de ea. Mi-era jenă să 
șl iu că ceilalți colegi și pri
eteni știu. Ol. găunoși slntem 
noi bărbații I Oare de ce ar 
fi trebuit să-mi fie rușine ?

...Pină cînd a venit toamna. 
Fala cu trup de sirenă a ple
cat fără sâ mă anunțe, fără 
să ne anunțe. A plecat sim
plu precum venise. N-am a- 
llal‘ nici pină ezi unde, în ce 
județ era prolesoară. M-am 
interesat la fosta ei adresă. 
Mi s-a comunicai că nu se 
știe. Fala era străină în oraș 
și gazda o găsise Tnlîmplălor, 
de aceea nici nu o Întrebase 
de unde c, ce face... In schimb 
a doua, zi la cofetărie am aflat 
un adevăr care m-a usturat. 
La un coniac mic, unul din
tre colegi a spus :

— A plecat lata surdă cu 
trup de sirenă I

— Păcat, au zis ceilalți de 
la masă, ca și cînd ar li 
șl iul de cind lumea acest ade
văr despre ea. Și intr-adevăr 
îl știau, dar ca și mine îl 
păstrau pentru ei Fala le 
spusese tuturor, fără jenă. 
De aceea era veselă și zîm- 
bea mereu. N-avea nimic pe 
suflet.

Ca urmare a apariției in co
loanele ziarului „Steagul roșu", 
ia data dc 1 noiembrie a. c., a 
materialului „Dc ce numai An
gelica ?*, și drept consecință — 
cum ni se spune — a cercetă
rilor făcute la fața locului, con
ducerea Întreprinderii cinema- 
k/grafă c interjudețene Deva, ne 
comunică următoarele : „între
prinderea noastră se ocupă în 
piTmanență de prezentarea fil
melor artistice și documentare 
bogate in con fin ut. de răspin- 
dirca culturii cinematografice, 
luindu-se, in acest sens, măsuri 
concrete atil la cinematogra
fele din municipiul Petroșani, 
cit și la alte unități cinema
tografice din teritoriu.

în acest fel, au fost organi
zate acțiuni metodice cu fil
mul, schimburi de experiență 
cu responsabilii unităților de 
35 mm, cu care prilej regizori, 
critici au vorbit despre creația 
cinematografică, au prezentat 
filme românești și străine. De

asemenea, au fost aduse îmbu
nătățiri popularizării filmelor, 
prin montarea dc vitrine de a- 
fișaj, panouri de dimensiuni 
mari; s-au tipărit afișe, calen
dare cinematografice, fluturași 
etc. Desigur, nu este prilejul 
nimerit pentru a vă putea in
forma asupra tuturor măsurilor 
tehnice, organizatorice și de 
popularizare pc care le-am luat 
pentru educarea, cu ajutorul fil
mului, a maselor de oameni ai 
muncii, j>entru ridicarea indi
celui de frecvență a spectatori
lor, jxmtru realizarea sarcini
lor de plan.

Toate aceste măsuri sint cu
noscute de organele noastre ju
dețene și apreciate ca atare.

Am vorbit despre toate a- 
cestea. ca dv. să vă puteți crea 
o imagine dcsjire seriozitatea 
pe care o dovede-te in activi
tatea depusă colectivul între
prinderii noastre, atit cel de la 
centrală, cit și personalul de pe 
teritoriu.

Considerăm că și personalul 
unităților pe 35 mm, „7 Noiem
brie'1 și „Republica" din Petro
șani, acordă aceeași importan
ță muncii de zi cu zi, pentru 
satisfacerea cerințelor spectato-

anterior mai pot fi întilnite din 
cînd în cind. Un exemplu : joi 
4 decembrie la cinematograful 
„Republica* nu a rulat jurna
lul de actualități. înainte de 
începerea ultimuLui spectacol i

publica" și cci mai mulți au 
părăsit sala.

Peste toate aceste lucruri nu 
se poate trece cu vederea (si
gur că da — n. n.). Ele ar me
rita analizate și credem popu-

temporanul tău* a fost progra
mat la cinematograful „Repu
blica" concomitent cu filmul 
„Angelica și sultanul", progra
mat la cinematograful „7 No
iembrie", a fost stabilit la înce-

Pe urmele materialelor publicate

„DE CE NUMAI ANGELICA ?“
rilor, pentru realizarea sarcini
lor ce le revin. (Sublinierea 
făcută sc cere lămurită : In ge
neral se constată o îmbunătăți
re a activității salariațîlor de 
la aceste cinematografe. Totuși 
unele aspecte semnalate de noi

s-a atras atenția plasatoarei a- 
supra acestui „amănunt" și 
drept răspuns jurnalul a fost 
proiectai... după terminarea fil
mului. Spectatorii au fost, pe 
drept cuvînt, surprinși de ino
vația de la cinematograful „Re-

larizate dc ziarul dv. (și iată că 
o facem — n. n.).

Programarea filmelor, compo
nența rejjertoriului cinemato
grafic sînt stabilite de către O- 
ficiul de difuzare a filmelor din 
'Timișoara și conducerea între
prinderii. Faptul că filmul „Con-

putul lunii septembrie la ofi
ciul din Timișoara, in condi
țiile amintite.

Inițiativa de a programa fil
mul „Angelica și sultanul", pe 
perioada amintită, și la cine
matograful „7 Noiembrie" este 
a conducerii cinematografului

și a fost determinată de afluen
ța mare a spectatorilor din Pe
troșani la acest film. Este o 
măsură aprobată și folosită și 
la alte unități cinematografice.

Intr-adevăr, s-a constatat că 
filmul „Contemporanul tău" nu 
a fost lansat în mod special, 
nu s-au organizat la acest film 
acțiuni educative, care să de
termine vizionarea lui de un 
număr mai mare de spectatori. 
De asemenea, conducerea între
prinderii apreciază că la uni
tățile cinematografice din Pe
troșani. se organizează, în ge
neral, puține asemenea manifes
tări cu filmul, se lucrează slab 
cu colaboratorii cinefili, tceste 
deficiențe vor trebui înlăturate 
In viilor și conducerea între
prinderii va a Iuta în mod con
cret unitățile din Petroșani pen
tru a realiza aceasta (sublinie
rile noastre).

Referitor la programarea jur
nalului de actualități : unitățile 
cinematografice din Petroșani,

cu și cele din Deva și Hunedoa
ra, au primit in ultimele 2—3 
luni jurnalul dc actualități, in 
fiecare săptămină, direct de ’a 
studioul „Alexandru Sahia", in 
zilele de joi și, chiar vineri. 
Noi am sesizat conducerea stu
dioului despre această defi
ciență și măsurile pe care le \a 
lua în viilor studioul vor per
mite prezentarea jurnalului încă 
la începutul săptămînii.

In încheiere, conducerea în
treprinderii ne solicită să sem
nalăm, în continuare, prin in
termediu) ziarului, orice defi
ciențe în muncă cu filmul de la 
unitățile cinematografice din 
raza municipiului Petroșani, în 
scopul eliminării acestor lipsuri. 
Și n-ar fi rău, ni se spune — 
și asta așa o — ca să apară și 
considerente asupra activității 
cu filmul de* Ia alte unități ci
nematografice din orașele și sa
tele din Valea Jiului.

T. M
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Adîncirea democrației interne
pop. 1.

care

jnane de la exploatările minie
re ca ing. loan Miriogcanu, Vn- 
sile Trandafir de la E. M. Lo- 
nr .i T Benden si loan Popescu 

t.i E M. Dilin. Constantin 
Tenrioru dc la T M.P. si alții au 
manifestat tendințe de gituire 
și irnornrr n criticii făcute de 
membrii de partid. Tendințe dc 
subapreciere a intervențiilor 
enganizațulor de bază au avut 
și tov Cazimir DavidovicL di
rectorul o CI Mimentara, 
Constantin Lupulcscu, directo
rul Întreprinderii de morflrit și 
panificație si alții

Cum e si firesc, asemenea 
practici dăunătoare. străine 
muncii de partid duc In frî- 
warra inițiativei, la situația ca 
unii membri dc partid să nu 
r»artjrîne la dezbateri, să sc ab
țin» de la dcz'ăluirra unor 
nonjtmsuri

Neîndoios, orcanele de nartid 
»u hiat atitudine critică față 
de asemenea manifestări 
nu pot fi calificate decit ten
dințe de sustragere de sub con
trolul de partid. Tnsă. dat fiind 
numărul destul de marc de ca
zuri cînd unii conducători — 
șefi de unități, do zone, secții 
rî sectoare — încearcă să gî- 
1rîe critica, să nu ia în scamă 
observațiile ce li sc fac și. 
rhiar mai mult, să se .răfu
iască" ulterior cu membri de 
wnrfid care au ..îndrăznit" să 
Jc arate pe față lipsurile, pre- 
rum si desele scrisori si rocla- 
mnții eo sosesc la organele de 
partid în legătură cu asemenea 
manifestări impun luarea unor 
măsuri exemplare, aplicarea cu 
strictețe. în funcție d? fiecare 
roz în parte, a prevederilor sta
tutare

Inactivitatea unor membri ai 
organelor alese, aiutnrul însu- 
fîrîerit ce-1 acordă organizați
ilor de care răspund, tendin
țele de gîtuire a criticii s-au 
resimțit si în activitatea unor 
organizații do bază Una din 
fni-mnie rto înriilrare a demo- 
cratiei interne ce s-a mani- 
fesfnf în acosf an în unde nr- 
ga^zatii do baza a cnnstitnit-o 
nimerea cu rcmilpritatc a a- 
(v>n^rilor genereM Fxemnle r>ot 
fi dafo ma> multe în acest sens, 
mai ales de la F M. T.onca. 
f M Tîricani. E. M °drila etc. 
Ceea ce trebuie subliniat. însă, 
e fontul că neținoroa cu regu
laritate a adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază a de
terminat scăderea combativită
ții unor membri de partid, a 
condus la comiterea unor aba
teri de la disciplina de partid 
si de stat, fată de care nu s-au 
luat întotdeauna măsuri opera
tive și corespunzătoare. Tată 
citeva exemple. De.și s-au apli
cat în acest an un mare număr 
de sancțiuni pe linia adminis
trativă pentru abaterile de la
N.T5. iar dintre cei sancționați 
mulți sînt membri de partid, 
împotriva acestora nu s-au luat 
măsurile cuvenite pe linie de 
partid. Au fost și cazuri cînd, 
fiind puse în discuția adună
rilor diferite abateri de la dis
ciplina de partid și de stat, unii

ce-
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marilor exigențe a 
mici cumpărători,

jucători în 
cam costat

cx- 
or-

un gol în aprovi- 
jucării (datorat ne- 

de către
ztenarea 
livrării 
J.C.R-M-, 
tem din
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nr.
(responsabilă

însilozate 
plus de

— Magazinele de bijuterii, 
cosmetice pun in vînzarc pa
chete cu cadouri al căror con
ținut va satisface, credem, ce
rințele cumpărătorilor. Bineîn
țeles. la cererea acestora *• 
face pachete și cu alte pro
duse decit cele ce se găsesc 
deja preambalate în pungi.

—Ce ne puteți relata privind 
satisfacerea 
celor mai 
copiii ?

— După 
cu
acestora
depozitul Deva) sîn- 
nou aprovizionați co-

Perioada aprovizionării de 
toamnă cu legume, fructe și 
zarzavaturi a trecut. Unele pro
duse au existai in permanență in 
unitățile C.L.F. din Valea Jiu
lui. Altele, insă au lipsit in anu- 
xnHe perioade, sau au fost de 
slabă calitate. Acum se pune 
întrebarea: Ce ne asigură
C.L-F. pentru la iarnă, in ce 
cantități și de ce calitate? Pe 
această temă am solicitat un 
interviu tovarășului Emil Abala- 
șiu. directorul C.L.F. Petroșani.

— Sinteți conducătorul orga
nizației comerciale de care de
pinde aprovizionarea oamenilor 
muncii din Valea Jiului cu le- 
gume, fructe și zarzavaturi. 
Aveți insilozată cantitatea de 
produce care să acopere cerin
țele pînâ la noua recoltă?

— Deși anul care e pe sfir- 
șite n-a fost prea darnic, totuși, 
iutem afirma că în ceea ce 
privește însilozările pentru iar
nă ne-am realizat sarcinile pre
conizate in plan, iar la ma
joritatea produselor le-am și ae- 

'' fiind vorba de un aliment 
de bază, am dori să ne rela
tați pentru început situația m- 
silozărilor la cartofi.
_ Potrivit prevederilor pla

nului, trebuia să insilozăm 1 7a0 

membri de partid in loc să do
vedească intransigență partinică, 
an încercat să motiveze, să 
justifice abaterile celui in cau
ză. Exemple în această direc
ție pot fi date cazurile lui Pop 
I nea Ghcorghc de lă organiza
ția de bază nr. 2 — E M. Dîlja, 
a lui Nicolae Dudui, din orga
nizația de bază a sectorului 
Vili E. M. Vulcan și altele.

O lacună caro se manifestă 
încă în activitatea unor organe 
și organizații de partid este și 
aceea eă planurile de muncă 
nu se urmăresc, datele stabilite 
pentru adunări generale nu se 
respectă, nu se anunță din timp 
ordinea lor de zi. De asemenea, 
în puține adunări generale se 
informează în mod sistematic 
comuniștii asupra modului cum 
se traduc in viață măsurile a- 
doptate. propunerile făcute dc 
membri de partid.

Au fost formulate critici în 
legătură cu practica unor bi
rouri si comitete dc organizații 
dc partid care se mărginesc la 
prezentarea in adunări generale 
a unor materiale din partea 
diferitelor cadre tehnice. Din 
cauza materialelor unilaterale, 
t. hnicizale. este firesc, ca nici 
dezbaterile să nu sc ridice la 
nivelul cerințelor ci să aibă un 
caracter constatativ. rezumîn- 
du-se la exemplificarea neajun
surilor. lipsurilor, fără a do
vedi intransigentă față de coi 
ce se fac vinovați do lipsurile 
existente, de ncîndeplinirea u- 
nor sarcini. Rău este deci că 
analizele ce se fac uneori, tra
tează problemele numai sub 
prizma sarcinilor economice, și 
nu a muncii do partid, a acti
vității comuniștilor.

Dezbaterile pe tema adîncirii 
democratici interne de partid, 
a sarcinilor do răspundere ce 
revin în acest sens organelor 
si organizațiilor do partid s-au 
materializat intr-un amplu plan 
de măsuri care, așa cum s-a 
stabilit în ședința de Birou al 
Comitetului municipal, urmează 
să fie prelucrată în adunările 
de activ ale organelor de par
tid. în organizațiile de bază.

Cerința fundamentală ce se 
ridică în fața organelor și or
ganizațiilor dc partid constă în 
perfecționarea continuă a sti
lului și metodelor de muncă, 
intensificarea controlului asupra 
modului cum sînt respectate ce
rințele statutare ale vieții in
terne de partid.

O primă cerință : organele și 
organizațiile de partid să asi
gure un cadru optim pentru ca 
fiecare comunist să trăiască din 
plin viața de partid, să fie an
grenat in permanență la solu
ționarea problemelor ardente ce 
le ridică activitatea politică și 
cconomico-socială a organiza
ției din care face parte. Aceasta 
presupune respectarea cu stric
tețe a cerinței statutare pri
vind ținerea cu regularitate a 
adunărilor generale conform 
unor planuri de muncă judicios 
întocmite, dezbaterea în aceste 
adunări a celor mai arzătoare 
și majore probleme ce le ridi- 

respunzător cu un sortiment 
boeat de păpuși, jocuri distrac
tive, mecanizate, jucării din 
lemn și altele. In perioada de 
virf a vinzării jucăriilor, pen
tru a face față cerințelor, se 
vor înființa operativ noi raioa
ne de desfacere. Astfel preconi
zăm înființarea unor raioane 
de jucării la magazinele de me
naj din cartierele Aeroport și 
Braia.

Articole de' cadouri au pre
gătit și alte unități comerciale 
intre care amintim librăriile 
și unitățile de papetărie. ma
gazinele O.C.L. Alimentara, ma
gazinul de artizanat Așteptăm 
ca aprovizionarea abundentă cu 
articole specifice acestei luni, 
să fie însoțită și de o deservire 
corespunzătoare.

tone cartofi. Avem 
1 820 tone, deci un 
70 000 kilograme. Doresc să fac 
o precizare. Din cantitatea res
pectivă doar 820 tone se află 
in depozitele noastre pe care 
preconizăm ca incepînd cu 
25—30 decembrie să-i desfacem 
către populație. O vom face zil
nic și fără a favoriza o locali
tate sau alta și nici unele uni
tăți de desfacere. Cu această 
cantitate sperăm să satisfacem 
cerințele de consum pentru cir
ca două luni și jumătate.

— Restul cartofilor unde se 
află ?

— In silozurile din Făgăraș. 
Cantitatea respectivă ne va per
mite asigurarea aprovizionării 
populației Văii Jiului incepind 
cu luna martie anul viitor.

— Un alt produs ce a lipsit 
cam mult din unitățile C.L.F. 
este varza albă. Care este 
cauza ?

— Credem că orientarea 
noastră a fost justă. In prezent, 
majoritatea oamenilor muncii 
din Valea Jiului locuiesc in blo
curi cu apartamente noi și 
confortabile. Locuințele moder
ne n-au condiții de păstrare a 
verzei murate pentru întreaga 
iarnă. Ori noi. prin unitatea de 
semiindustrial izare a produse
lor am pus la murat 108 tone 
varză a cărei desfacere începe 
in prima lună a anului viitor. 
Pentru cerințele de consum la 
zj mai dispunem de 30 tone var- 

că viața dc fiecare zi, asigura
rea tuturor condițiilor ca mem
brii de partid să-și poală expri
ma la timp și in mod deschis 
opiniile, părerile.

Respectarea acestui deziderat 
va antrena comuniștii la dez
bateri vii, va asigura ca adu
nările generale să sc transfor
me în adevărate școli ale edu
cației patriotice, va determina 
creșterea răspunderii fiecărui 
membru do partid față de sar
cinile ce îi revin. Tot in acest 
scop. în activitatea birourilor 
organizațiilor de bază trebuie 
să se încetățenească practica dc 
a se cere membrilor de partid 
să informeze în fața adunărilor 
generale modul cum își duc la 
îndeplinire sarcina încredințată

Spre a se ajunge la un ase
menea rezultat, mai este nece
sar ca organizațiile de bază să 
sc bucure de un ajutor consis
tent si de îndrumare competen
tă din partea comitetelor de 
partid

Va trebui să devină o regulă 
ca activistul sau un membru 
al unui organ de partid să nu 
părăsească o organizație de ba
ză pînâ ce nu constată eficien
ța și roadele practico ale con
trolului si îndrumărilor acorda
te. Comitetele do partid au da
toria să sprijine organizațiile 
de bază mai ales în dezvolta
rea spiritului critic, a combati
vității comuniștilor, ceea eo 
presupune soluționarea cu gri
jă a propunerilor ce le fac 
membrii de partid, luarea unor 
măsuri forme împotriva acelo
ra care manifestă tendințe do 
gituire a criticii.

O dată ou asemenea străda
nii. dc natură organizatorică, 
s-a subliniat necesitatea inten
sificării muncii politico-educa
tive, de propagandă pentru 
dezvoltarea răspunderii față de 
respectarea normelor statutare, 
față de îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin a tuturor comu
niștilor și în primul rînd a co
lor din organele alese — con
diție indispensabilă a ridicării 
muncii de partid la nivelul 
rintelor actuale.

Tn loc de conferințe și 
puneri pe teme generale. în 
ganizațiile de partid vor trebui 
inițiate dezbateri vii. pline do 
învățăminte, pe tema fenomene
lor negative din organizația 
respectivă. Și ceea ce e la fel 
de important: munca politică, 
de educare partinică a comu
niștilor să nu se rezume doar 
la ședințe, adunări ci să se 
desfășoare sistematic, muncă la 
care să participe efectiv toți 
membrii organelor alese.

Respectarea principiului mun
cii colective, activizarea tutu
ror comuniștilor, dezvoltarea în
continuu a combativității co
muniștilor vor determina ca or
ganele și organizațiile de partid 
din municipiul nostru să-și în
tărească rolul conducător și di
namizator al colectivelor de oa
meni ai muncii din municipiu 
la înfăptuirea cu succes a sar
cinilor ce decurg din istoricele 
hotăriri ale Congresului a) X- 
lea al P.C.R.

ză murată. Deci noi am mers 
pe linia aprovizionării populați
ei cu varză murată pentru în
treaga iarnă. Tot in secție am 
preparat 13 tone de castraveți 
murați, 48 tone gogonele, 26 tone 
acrituri diverse, 44 tone bulion.

— Care este situația insiloză- 
rilor la celelalte produse ?

— Am să încep tot cu un 
produs care nu poate lipsi in 
nici o zi din gospodărie. E vor
ba de ceapă. Conform planului, 
avem insilozate 300 tone de 
ceapă, iar pentru consumul cu
rent mai dispunem în stoc de 
încă 60 tone. Deci ceapă avem 
din abundență. Probleme n-o să 
avem nici cu fasolea uscată, 
iar în reea ce privește rădări- 
noasele, diverse legume și 
fructe, dispunem de cantități 
îndestulătoare.

— Cc surprize, bineînțeles 
plăcute le veți face cumpără
torilor în preajma sărbătorilor 
de iarnă ?

— Chiar în zilele următoare 
vom pune la dispoziția oameni
lor muncii 12 tone roșii de se
ră, 10 tone struguri, 10 tone pă
sări, 200 000 bucăți ouă și alte 
produse.

— Pe lingă alte deficiente, 
mai sînt lipsuri și în 
ceea ce privește deservirea ci
vilizată a cumpărătorilor.

— Evident sînt și asemenea 
cazuri. Preocupare pentru o de
servire civilizată a cumpărăto
rilor există. Pentru păstrarea in

BASCHETLa începutul va SIMBATA 1.1 DECEMBRIE

canței fotbalistice Știința Petroșani
a învins la limita: 87-85MAISIIilII EMERIT

AL SPORTULUI, TITOS OZON,

înainte de plo-

în

Acum, clnd s-a lăsat cortina 
peste primul act al campionatu
lui republican de fotbal al di
viziei .A, l-am abordat pe an
trenorul Jiului, Titus Ozon, cu 
eîteva minute 
carca spre București.

REPORTERI 1 : Cînd înce
pe vacanta fotbalistică propriu- 
zisă ?

— OZON: In 15 decembrie, 
la oia 7 dimineața.

— R : Clnd ne revedem 
Petroșani ?

— O : In 12 ianuarie 1970, la 
primul antrenament.

— R : Ce faceți în vacantă 1
— O: Ce să facem? Vatantâ. 

Vacanta în familie. Eu voi par
ticipa între 16—19 decembrie 
la un curs de specializare la 
Belqrad. Apoi și eu — lot în 
vacantă. Vacantă în familie.

— R : Mulțumii de comporta
rea echipei în acest tur de 
c ampionat ?

— O: Mulțumit, dar sc pu
tea și mai mult. Automullumi- 
rca unora dintre 
ultima vreme nc-a 
puncte.

— R : Pe ce loc 
veți veni în retur ?

— O : Adică pe ce loc ter
minăm campionatul ?

— R : Da, chiar așa.
— O: Dorim să no păstrăm 

locul 5 pentru a demonstra 
tuturor iubitorilor fotbalului din 
tară că dacă sîntem acum aici 
nu a fost un'accident.

— R : Pe cine remarcați în 
mod deosebit dintre elevii dv. ?

— O: Întreaga echipă.
— R : Adică întreaga echipă 

în mod deosebit ?
— O: Dacă trebuie în mod

— Dar seara ?
— Dacă nu a[i „servil" 

încă „Ciorba de potroace" a 
lui Sergiu Fărcășanu sinteli 
invitau la sediul Teatrului de 
stal din Petroșani azi și mii- 
ne la orele 19. Deci seara.

— Pe la Casa de cultură, 
ceva dans, nimic ?

— Nimic. Mîine seară „Co- 

bune condițiuni și prezentarea 
atrăgătoare a mărfurilor — de 
asemenea. Putem afirma că 90 
la sută din salariații noștri iși 
fac in mod conștiincios datoria. 
Doresc să dau doar eîteva e- 
xemple. Magazinul nr. 1 Pe
troșani (responsabilă Ana Balog) 
unitatea nr. 3 din cartierul Ae
roport (gestionar loan Călugări
ță). In ambele unități domnește 
ordinea și curățenia, sînt bine 
aprovizionate, iar deservirea — 
promptă Și civilizată. Pe aceeași 
linie se situează și 
conduse de Nicolae Mitrache 
din Vulcan, Stana 
Lupeni și multe altele.

— Da, dar există cei 10 
sută...

— Din păcate da. Vorba 
calei : „Nu-i pădure fără uscă
turi". Există, aș spune, un lanț 
al slăbiciunilor. Acolo unde 
domnește murdăria în magazin, 
și mărfurile sînt păstrate în 
dezordine, și deservirea lasă de 
dorit. Exemplu : unitatea 
28 Petroșani 
Ilonâ Szilagy), nr. 29 (respon
sabilă Elena Petri.șor). 
schimbăm pe unii, înlocuim pe 
alții,, dar nici aceasta nu-i o 
soluție.

— Și cum vedeți rezolvarea ?
— Spre deosebire de alte or

ganizații comerciale, în unită
țile noastre de desfacere avem 
mulți vinzători cu o slabă pre
gătire profesională. Or comer
țul socialist, fie el chiar cu 

se

deosebil atunci mă gîndesc la 
Tonca, Talpai (cit timp a jucat), 
Slan, P<*r< iw’scu (mai mult in 
meciurile susținute acasă).

— R: Cine va trebui să
mobilizeze mai mult în retur ?

O: Întreaga echipa în 
frunte cu noi antrenorii.

— R : Apropo : (redeli că veți 
face cuplu bun cu secundul 
Viore) Tăhnaciu ?

convins. Avem a- 
per-

cu

cauza vieții 
autoexclus din

ne
pri

Au

— O : Sini 
celași scop. Ne încadram 
fect in disciplina echipei.

— R : Ce : ..............
Mihai ?
- O: Din 

sportive s-a t 
nîa echipă.
- R : Cînd 

Remus ?
— O : Popa e valid oricînd 

de joc. Se va pregăti împreună 
cu colegii și va reintra în pri
mele jocuri din retur.

— R : Mai sînteli supărat 
Georqevici pentru autogolul 
la Constanta?

— O: Nu, mi-a trecut, 
mai dat si alții autogoluri.

— R : Vizați ceva jucători 
noi pentru retur ?

— O : Da, pe Nădășan de la 
echipa de tineret și poate pe 
încă cineva din cadrul județului.

— R : Ce măsuri ar mai tre
bui luate privitoare la baza ma
terială și la condițiile de pre
gătire ?

— O : Cam multe. Dar deo
camdată am vrea un teren de 
pregătire înaintea reluării cam
pionatului. Alt teren, decît Jiul, 
aici în județ.

Mulțumim, vacanță plă
cută, la multi ani !

Dumitru GHEONEA 

pe 
de

lorul" cinlă lal.M.P. pentru 
< student i.

— Păi studenții c 
'■„Diamantele negre".

— Aveau...
— Măcar ceva gheată-, 

sezonul.
— Regretăm. Cu gheafâ 

Încă nu vă putem servi. Nici 
măcar din restaurante. Re
veniți I... Că există niște 
planuri... de Îngheață apele. 
Așteptăm și noi.

legume și fructe, cere lucrători 
calificați, cu bogate cunoștințe 
profesionale și o inaltă conști
ință. In ședințele noastre 
tive de lucru, ce au loc în fie
care luni dimineața, evidențiem 
vinzătorii conștiincioși, criticăm 
si sancționăm pe cei care au 
avut abateri, dăm indicații pri
vind deservirea, prezentarea și 
păstrarea mărfurilor. Totuși 
unii fac cum ii taie capul. Re
zolvarea o văd prin pregătirea 
de noi cadre. In acest sens s-a 
făcut in anul 1969 un pas îna
inte. La Școala comercială din 
Petroșani avem 30 de elevi care 
in vată teoretic cum se face co
merț cu legume și fructe. Prac
tic, ne îngrijim repartizindu-i în 
unități de la al căror personal 
se poate intr-adevăr învăța. Cit' 
privește unitățile, ele au fost 
dotate in proporție de * 1 
sută cu mobilier nou, iar altele, 
din complexele comerciale, au 
condiții optime de păstrare, pre
zentare și desfacere a mărfuri
lor.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul dc* la Sara
jevo; Republican Angelica și 
sultanul: PETRILA : Tata; 
LONEA -- Minerul : Come- 
dianții, seriile I și II; ANI- 
NOASA : Sfîrșitul agentului 
W 4 C; VULCAN : Annu Ka
renina, seriile I și II; LU- 
PENI — Muncitoresc: Pașa; 
Cultural : Paria; URICANI : 
Străin în casă; PAROȘENI : 
Vremuri minunate la Spessart.

mercurul termometrelor a în
registrat o temperatură maxi
mă a aerului de plus 2 grade 
la Petroșani și plus 3 grade 
la Paring. Minima a oscilat 
între minus 1 grad și, respec
tiv, minus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea în curs 

•de răcire. Vor cădea preci
pitații slabe sub formă de 
ninsoare. Vint slab din sec
torul nordic.

La tragerea din 12 decem
brie 1969, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I-a : 83 16 4 44
1 56 80 75 71 81 8 52.

Fond de premii : 425 240

Extragcrea a II-a : 73 68 
87.

Fond de premii : 269 661

ziunii. 10,15 Opera și 
cinci necunoscute. Iu, 10 A 7-a 
artă. 11,00 Concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii 
din Sibiu. în pauză : Avan
cronica săptămînii muzicale. 
13,00 Mozaic muzical. 14,05 
Albumul vocilor celebre. 14,30 
Melodii românești re enl lan
sate. 15,00 Jocuri populare.
15,15 Pagini simfonice nemu
ritoare. 15,45 Succesele anului 
1969 — muzică ușoară. 16.00 
^elecțiuni din op re. 16,30 \- 
gendă folclorică. Emisiune de 
(Jruia St ’ia. 17,00 Parada e- 
d< r de muzică u>’-iră. 
18,00 Revista literară radio. 
'18,30 Romanțe îndrăgite. 18,50 
Arii din operete. 19,00 Varietăți 
muzicale. 20,00 Orclx-rele 
Cornel Popescu și Claude 
Boiling. 20,30 O istorix a niu- 
zicii în capodopere, comentată 
de George Bălan. 21,20 Mu
zică de dans. 22,30 liudioul 
de poezie. 22,50 Muzică ușoa
ră de Ionel Ferni* <.05 Al 
18-lea Festival internațional 
do orgă, N" berq — 1969.
24,00 -1,00 Poemul cancer’ t 
pentru violoncel și orchestră 
de Florin Eftimescu. 

— Deci, putem anunța pe oa
menii muncii din Valea Jiului 
că C.L.F. îi va aproviziona cu 
legume, fructe și zarzavaturi 
din abundență bucurîn(lli«e și 
de o deservire mai bună ?

— Nu chiar la toate produse
le din plin, dar in ori ce 
în mod constant. Cît despre de
servire milităm s-o rid-ăm la 
nivelul cerințelor.

D CRI ȘAN

Joi după-nmiază a fost cla|>ă 
In campionatul diviziei B de 
baschet. Știința Petroșani a ju
cat acasă cu Știința Mediaș. 
După cele 40 de minute dc joc 
efectiv, victoria a revenit la 
limită gazdelor cu scorul de 
87—85. Deși obținută intr-un 
final dramatic, ca reflectă ade
văratul raport de forje existent 
pe teren.

In prima repriză, cu doi reali
zatori în mare formă — Barna 
și Zdrenghea — medicșenii în
scriu punct după punct, conduc 
cu 10 și cu 12 puncte avans, 
sub privirile uluite ale adversa
rilor și spectatorilor. Ei termină 
prima repriză în avantaj : 
53—46 pentru oaspeți. Nimeni 
nu mai punea la îndoială în- 
frîngerea gazdelor. Dar, -spre 
mulțumirea generală, ca nu s-a 
produs. Repriza secundă a mar
cat o revenire puternică a echi
pei locale care răstoarnă situa
ția partidei în favoarea sa. Ele
vii profesorului Szilagyi își mo-

Dinamo București
— eliminată

La Malines s-a disputat returul meciului dintre echipa 
locală Kancing Beli și formația Dinamo București, conlind 
pentru „Cupa Campionilor europeni" la baschet masculin. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul de 87—73 (42—43) și 
s-au calificat pentru turul următor al competiției. Haschct- 
baliștii români au evoluat bine in prima parte a .jocului și 
datorită preciziei in aruncările la coș manifestată de Albii 
(24 puncte) și Cernea (20 puncte) conduceau la sfîrșitul pri
mei reprize cu un punct. In repriza a doua, gazdele au im
primat jocului un ritm mai rapid și s-au detașat, obținind 
o victorie meritată. Cei mai buni jucători ai învingătorilor 
au fost Iiillen (26 puncte) și CTuz (20 puncte).

Abonafi-vă la ziarul

pentru anul <970
Factorii poștali și difuzorii voluntari 
colectează în prezent 
personale precum și 
prinderi și instituții.

in primireaPentru continuitate 
ziarului, faceți abonamente pe

3,6 și 12 luni
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PROGRAMUL 1 :

6,05 Concertul dimineții. 7,00 
Radiojurnal. Buletin meleo- 
rulier. 7,10 Muzică; 7,15 Ora 
salului; 7,45 De prin sate a- 
dunate — melodii populare; 
8,00 Sumarul presei ; 8,10
Ilustrate muzicale; 9,00 Radio- 
magazinul femeilor. 9,30 A- 
vanpremierâ cotidiană; 9,42 So
liști >i orchestre de pretutin
deni. 11,05 Poșta radio. Emi
siune de dr. N. Mihăescu.
11.15 Inlîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat. 11,50 Cotele apelor Du
nării." 12,00 De toate pentru 
toii. 13,00 Radiojurnal. Sport.
13.15 Noutățile saptăminii — 
muzică ușoară. 13,30 Unda ve
selă. 14.00 Estrada duminicală.
14.30 Cine știe cîștiqă. 15,00 
Estrada duminicală. 16,00 Ro
mânia — Franța (rugby) Trans
misiune directă, de la Tarbes.
17.30 Caravana fanteziei. 111,30 

18,50 
Vasilache. 
19,20 Tan 
Săptămîna 

avana fanteziei, 
culturale, 

de Vasile V. 
Gazeta radio, 
celebre. 19,30 
meloman. 20.05 Tablela

bilizcQză toate forțcl-î, aruncă 
In joc toate cunoști’*lele, reu
șesc să recupereze diisrenld și, 
Intr-un final dramatic, să clști- 
qe întilnirea cu rezultatul de 
87—85. In această parte a jocu
lui, Bocliiș a fost o idevărată 
mașină de înscris puncte in 
timp cc Rotarii, lanoșiga, David, 
Boboiceanu și Gruber s-au dfirutt 
cu totul pentru obținerea victo
riei.

Iată 
poate 
ne și 
zental

dar că echipa noastră 
juca și bine, poate < bli- 
victorii. Oaspeții ou pre- 
o echipă valoioasa în 

rare principalii reajlzalori Barna 
și Zdrenghea au înscris 
respectiv 20 puncte. f)e la 
inia rele mai multe puncte* h 
marcat Bpchiș 35, 
17, Rotaru 10. Cu
citorva decizii eronate 
în prima repriză, arbitrii 
cisc Took și Iosif S/.abe au con
dus bine.

5.

22, 
Sli- 

?-fiu 
lanoșiga 
excepția 
diclualc 

Fran-

N. LOBONȚ

abonamentele 
pentru între-

de seară. 20,10 Ciută Rodica 
Bujor. 20,20 Eminesciana. 
20,25 Zece melodii preferate. 
21.00 de cafe-r om < rt
cu ! nația Nelu Urziceanu.
21,15 Teatru scurt. Jertfa. 2),49 
Recitalul serii — Nancy Si
natra. 22,00 Radiojurnal. 
Panoramic sportiv. 22,30 
mante interpretate de 
Braia și Nicolae Florei. 22,50 
Moment poetic. 23,00 Meda
lion Gherase Dendrino. 23,30 
Revista ’ ■ irelor. 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

Matineu duminical. 
Radio-jjublicitate. 8,00 

com- 
Teatru 
. „Vî- 
Avan-

6,00
7,45 
Piese instrumentale de 
pozitori români. 8,15 
radiofonic pentru copii, 
notorii de aur". 9,00 
premieră cotidiană. 9.12 Ca
leidoscop mu/’' 10.00 Co
iul de copii Radiolelevi-

Constants

de seară. 
Pe urmele

17,00 Emisiune In limba ger
mană.

18,05 Cheia orașului — emisi- 
une-concurs jrenlru ti
neret, Participă echipe
le orașelor 
și București.

19.15 Telejurnalul
19,35 Reflector - 

^misiunilor din această 
săptămlnă.

19.45 Tele-endclo|>edia.
20.45 Finala Festivalului na

țional de teatru. ’
20,55 Film serial „Răzbună

torii".
21.45 Dansul orelor c 

une de Fred Fire.
22.15 „Romantica*. Din 

ca lui Cincinat l’ave- 
lescu.

22,40 Telejurnalul dc noapte, 
Tclesport. '

2.3,00 l’arnda vadelelor —
Amalia Rodriquez șl
Udo Jurgens. Închide- 
rea emisiunii

serial

■mici
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4 Steagul roșu
stwnXvA n ntcFMnniE îmi

VIATA
Libia - 

după 
tentativa 

de 
lovitură 
de stat

La numai trei luni după in
staurarea regimului republican 
în Libia, Consiliul Comanda
mentului Revoluției a fost su
pus unei prime încercări de 
forță : o tentativă de lovitură 
de stat.

Momentul dificil a fost depă
șit, dar implicit, el determină 
administrația libiană să-și con
centreze și mai mult eforturile 
în vederea asigurării stabilității 
politice în tară, devenită recent 
din monarhie, republică.

Deși nu au trecut decît 13 
săplămîni de la instaurarea sa, 
orientarea noului regim libian 
este în. linii esențiale definită: 
desprinderea de sub tutela po
litică a Occidentului, consolida- 

Comentariul 
zilei

o.x.v.
Dezbaterile Adunării Generale

NEW YORK 12 (Agcrpres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o seric dc rezoluții în problema colonia
lismului.

La propunerea Comitetului 
pentru problemele sociale, uma
nitare și culturale. Adunarea 
Generală a condamnat într-o re
zoluție Republica Sud-Africanfi 
și Portugalia pentru ..tratamen
tul inuman la care sint supuși 
deținuții politici". Această re
zoluție cere, de asemenea, Ma
rii Britanii „să-și reconsidere 
refuzul de a folosi forța împo
triva regimului din Rhodesia" 
pentru a restabili drepturile 
populației majoritare din aceas
tă țară. Documentul condamnă

In Comitetul pentru teritoriile 
sub tutela și neautonome

NEW YORK 12 (Agcrpres). — 
Comitetul Adunării Generale a
O.N.U. pentru teritoriile sub 
tutelă și neautonome a adoptat 
cu 58 de voturi și 4 contra 
(Statele Unite, Marca Britanic, 
Africa de Sud și Portugalia) o 
rezoluție prin care se cere in
stituțiilor specializate ale O.N.U., 
în special Băncii Mondiale și 
Fondului Monetar Internațional, 
să respecte dispozițiile Declara
ției privind decolonizarea. Do
cumentul cere instituțiilor spe
cializate să refuze orice ajutor 
financiar și economic Africii 
de Sud. Portugaliei și Rhodc- 
siei și să pregătească. în co
operare cu Organizația Unității 
Africane și mișcările de elibe
rare, ..programe concrete pen
tru ajutorarea populației opri
mate din Rhodesia. Africa de 
Sud și teritoriile de sub admi
nistrația portugheză".

Intr-o altă rezoluție, adoptată

---- ★-----

Un apel 
al lui 

U Thant
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Secretarul general al Națiunilor 
Unite, U Thant, a adresat un 
apel tuturor statelor membre 
ale O.N.U. să contribuie la fi
nanțarea organizării Adunării 
mondiale a tineretului, care va 
avea loc în luna iulie la New 
York în cadrul manifestărilor 
ce vor marca cea de-a 2.5-a 
aniversare a Națiunilor Unite, 
în comunicările adresate tu
turor statelor membre ale 
O.N.U., U Thant arată că Adu
narea mondială a tineretului 
este „din multe puncte de ve
dere o manifestare unică în 
istoria Organizației Națiunilor 
Unite".

---- ★-----

LUNI 
SE VA ÎNTRUNI 

DIN NOU CONSILIUL 
DE SECURITATE

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
La Națiunile Unite s-a anunțat 
că luni la ora 20,00 GMT, Con
siliul de Securitate se va în
truni pentru a discuta plînge- 
rea Guineei împotriva atacuri
lor trupelor portugheze asupra 
teritoriului acestei țări afri
cane.
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PRAGA 12. — Corespondentul Agerpres, E. Ionescu, 

transmite : Joi, la Monumentul culturii naționale din Praga 
a avut loc o seară literară închinată lui Mihai Eminescu. Cu 
acest prilej, Vilem Zavada, artist al poporului din R. S. Ce
hoslovacă, a adus un omagiu marelui poet român. Alexan
dru Oprea, director adjunct al Muzeului literaturii române 
din București, a vorbit despre viața și opera lui Eminescu. 
In continuare, artistele Silvia Popovici și Valeria Gagealov, 
de la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale" din București, 
aflat in turneu la Praga, precum și actorul Otakar Brousek, 
de la Teatrul „Vinohrady" din Praga, au recitat din poeziile 
lui M. Eminescu.

Delegația Cehoslovaciei la 
O.N.U. a prezentat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, un 
manifest al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud și al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, care cu
prinde propunerile F.N.E. pri
vind încetarea conflictului viet
namez și restabilirea păcii in 
Vietnamul de sud.

Ambasadorul Cehoslovaciei la 
O.N.U. a cerut lui U Thant ca 
acest document să fie difuzat 
ca un document oficial al 
O.N.U.

Un autobuz caro transporta 
20 de pasageri S-A PRĂBUȘIT 
ÎNTR-O PRĂPASTIE adîncă de 
peste 30 de metri, intr-o zonă 
situată la 190 km est de Lima. 
In urma acestui accident. 9 
persoane au murit, iar alte 3 
au fost internate in spital in 
stare gravă.
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R.S.A. pentru „ocuparea ilega
lă" a Namibiei și cere Comi
tetului special al O.N.U. pentru 
Namibia să acționeze în acest 
teritoriu aplicind Convenția de 
la Geneva din 1949 cu privire 
la tratamentul prizonierilor de 
război și protecția civililor în 
timp de război.

Intr-o altă rezoluție adoptată, 
Adunarea Generală a cerut tu
turor puterilor coloniale să-și 
desființeze bazele și instalațiile 
militare din teritoriile aflate 
sub dominația lor.

cu 73 de voturi, 3 împotrivă 
(Africa de Sud, Portugalia și 
Marea Britanie) și 14 abțineri, 
Comitetul condamnă refuzul 
permanent al Portugaliei de a 
comunica O.N.U. informații 
privind situația din teritoriile 
de sub administrația sa de pe 
continentul african, conform ar
ticolului 73 din Carta O.N.U.

Plenara Conducerii Frontului 
Național de Eliberare 

din R. P. a Yemenului de sud
ADEN 12 (Agerpres). — La 

Aden s-au desfășurat lucrările 
plenarei Conducerii Frontului 
Național de Eliberare al Repu
blicii Populare a Yemenului de 
sud, care a adoptat o serie de 
declarații cu privire la măsurile 
care vor fi adoptate în viitorul 
apropiat în domeniile politic și 
economic.

Pe planul politicii Interne s-a 
hotărit prelungirea termenului 
împuternicirilor actualului gu
vern pînă la 30 noiembrie 1970, 
elaborarea constituției provizorii 
și reorganizarea aparatului ad
ministrativ la toate nivelurile.

Datorită uneltirilor reacțiunii 
interne sprijinite de forțele im
perialiste, se subliniază in de
clarație, plenara a hotărit să 
organizeze pregătirea militară a 
populației care să întărească 
forțele armate.

în domeniul politicii econo
mice vor fi adoptate toate mă
surile necesare menite să în
tărească și să apere sectorul 
de stat.

în declarații se subliniază că 
pentru îndeplinirea acestui pro
gram este necesară unitatea 
politică și ideologică fi tuturor 
forțelor revoluționare.

„Poporul nostru, se arată în 
documentele adoptate de ple
nară, aprobă nn'.i maji/afea fir
melor și băncilor străine, 
precum și acțiunile pe plan 
extern ale frontului, printre 
care recunoașterea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de sud. 
Acești pași au fost întreprinși 
în numele consolidării inde
pendenței naționale, întăririi 
economiei, pentru lichidarea tu
turor formelor de exploatare șl 
eliberarea tarii de sub jugul 
colonial",

O
ADEN 12 (Agerpres). — Pos-

După cum anunță ziarul 
„Volksstimme" din 12 decem
brie, PLENARA C.C. AL P.C. 
DIN AUSTRIA a hotărit să 
convoace după alegerile parla
mentare din 1 martie 1970, col 
de-al 21-lea Congres al parti
dului.

Plenara s-a ocupat de pre
gătirea alegerilor parlamentare 
și a conferinței partidului care 
va avea loc la 10 ianuarie 
1970.

ȘANTIERUL NAVAL ..ULIA- 
NIK" din Pola (R.S.F. Iugosla
via) a contractat construirea a 
încă trei nave de mare capa
citate, fiecare cu un deplasa
ment de 263 000 tone. Navele 
vor fi livrate în 1972 și 1973. 
Șantierul naval din Pola are 
contractată construirea a 20 de 
nave cu un deplasament total 
de 1 887 500 tone. Din cele 20 
de nave, 6 vor avea un depla
sament de peste 200 000 tone.

întrunirea 
primilor miniștri 
ai țărilor nordice

HELSINKI 12 (Agerpres), — 
Primii miniștri ai țărilor nor
dice s-au întrunit vineri după- 
amiază in capitala Finlandei 
pentru a examina din nou mult 
controversatul proiect Nordek. 
Vinerea trecută, guvernul fin
landez ceruse amînarea reuniu
nii pe motiv că ar fi necesară 
o perioadă de timp mai înde
lungată pentru studierea măsu
rilor prevăzute de planul Nor
dek. în urma reacțiilor negative 
ale celorlalte țări scandinave, 
guvernul finlandez a revenit 
asupra propunerii sale.

După Conferința la nivel 
înalt de la 1-laga, care a schi
țat perspectiva unei posibile 
lărgiri a Pieței comune, în Da
nemarca și Norvegia a început 
să fie avansată ideea ca planul 
Nordek să fie folosit ca o pe
rioadă de tranziție pînă la ade
rarea la C.E.E. După cum se 
știe, aceste două țări * nordice 
au cerut de multă vreme ade
rarea la Piața comună.

Perspectiva de a folosi Uniu
nea nordică vamală ca o solu
ție de tranzit în calea spre 
C.E.E. a determinat poziția ca
tegorică a Finlandei de res
pingere a acestei posibilități.

tul de radio Aden a anunțai că 
guvernul Yemenului de sud a 
cerut întrunirea Ligii Arabe 
pentru a putea media în con
flictul cu Arabia Saudită asu
pra postului de frontieră do la 
Al Wadiha. Postul de radio ci
tat menționează că Yemenul de 
sud își exprimă dorința ca în
trunirea Ligii Arabe să aibă loc 
înaintea Conferinței arabe la 
nivel înalt, programată pentru 
20 decembrie la Rabat. Tot
odată, s-a anunțat că ministrul 
de externe sud yemenit, Aii Sa
lem Albeidh, a început un tyf? 
neu în R.A.U., Siria, Algeria >! 
Libia pentru a explica guysț- 
nelor acestora poziția tării saie 
în actualul conflict.

Semnarea programului 
de schimburi culturale 

și tehnlco-științifice 
între România și Franța

PARIS 12 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Vineri a avut loc la 
Paris semnarea programului de 
schimburi culturale și tehnico- 
științifice între guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Franceze, pe 
anii 1970—1971.

Programul cuprinde schimburi 
reciproce de oameni de știință, 
de cultură și artă, cadre didac-

In Japonia a fost pus la 
punct un APARAT TELEFOTO j 
AUTOMAT cu care pot fi re
cepționate fotografii pînă la 
mărimea de 19x26 cm. Recep- ( 
ționarca unei fotografii durea- 1 
ză cca. 20 sec.

rea independenței naționale și 
ancorarea mai profundă în via
ța politică șl economică a lu
mii arabe.

Regatul Senoussian era con
siderat ca unul din ultimele 
bastioane anglo-saxone din lu
mea arabă (..Monde Diploma
tique"). Este semnificativ, în a- 
cest sens, că Libia, prima țară 
maghrebiană care și-a cucerit 
independenta, rămăsese ultima 
care mai adăpostea baze mili
tare străine : cele engleze de la 
Tobruk și El Adem și marea 
bază americană „Wheelus 
Field", important nod de comu
nicații strategice și depozit de 
aprovizionare pentru flota a 
6-a americană.

în acest context este edifica
tor pentru opțiunile actualului 
regim faptul că, înainte de ex
pirarea acordurilor militare în
cheiate cu Anglia și S.U.A., el 
a inițiat tratative cu ambele 
țări în vederea evacuării ba
zelor lor militare de pe terito
riul Libiei. Lichidarea acestor 
baze, terqiversată ani de-a rîn- 
dul de fostul regim monarhic, 
este — după cum subliniază 
noua echipă conducătoare de la 
Tripoli — un act indispensabil 
consolidării independenței po
litice a țării. Pînă la stabilirea 
prin negocieri a modalității de 
evacuare a trupelor și instala
țiilor militare enqleze și ame
ricane de pe teritoriul libian, 
Consiliul Comandamentului Re
voluției a instituit un control 
riguros asupra activității baze
lor străine.

Concomitent cu aceste mă
suri, actualul guvern libian este 
preocupat să imprime econo
miei o nouă orientare pentru a 
o degaja din complicatul joc 
strategic al trusturilor occiden
tale. în acest scop s-a anunțat 
că vor fi adontate măsuri în 
vederea îngrădirii activității ce
lor peste 40 de companii pe
troliere străine ce operează în 
această țară („Occidental Pe
troleum", -Texaco", -Mobil 
Oil", „Continental Oil", „Atlan
tic Ricbefield" etc.) si care ob
țin profituri uriașe în dauna 
intereselor Libiei. Noua admi
nistrație libiană preconizează, 
în același timr>, dezvoltarea in
dustriei petroliere naționale șl 
extinderea rolului societății 
„Libyan Petroleum Company" 
în domeniul operațiunilor de 
prospectare, transport, rafinare 
și comercializare a .aurului ne
gru”.

Redevențele petroliere au 
contribuit într-o anumită măsu
ră la dezvoltarea economică a 
țării, dar totodată au accen
tuat prăpastia socială, qenerînd 
o stare de încordare. Peste 70 
la sulă din locuitori își cîștl- 
gă existența din agricultură, ca
re și ea se găsește intr-un sta
diu de înapoiere. Situația mun
citorilor angajați la diversele 
firme străine este și ea destul 
de grea, întrucît acestea au 
făcut totul pentru a menține un 
nivel de salarizare redus.

In fața acestei situații, moș
tenite de la regimul monarhic, 
sarcinile cu care este confrun
tat noul guvern libian sînt ex
trem de complexe. înfruntarea 
cu trusturile se anunță nu nu
mai de durată, dar și foarte di
ficilă, nefiind excluse momen
tele dramatice. „Libia ridică în 
fata Occidentului probleme pe 
care nu Ic-a pus, timp de 20 
de secole, nici unuia dintre 
cuceritorii sau „protectorii ei" 
— scria revista „Paris Match".

Cu toată liniștea aparentă in 
care a avut loc înlăturarea 
monarhiei, este de așteptat ca 
acest eveniment capital pentru 
Libia să determine in continua
re o accelerare a pulsului vieții 
politice pe măsura transformă
rilor de esență pe care el le im
plică. .Sabina BONDOC

Acest aparat este destinat pre
sei cotidiene, agențiilor de știri, 
posturilor de poliție și obser- ' 
vatoarelor meteorologice de ■ 
mare importanță. Pentru mon
tarea unui aparat nu este ne
cesară o cameră obscură, In- ; 
treținerea sa nu necesită un 
personal cu calificare specială..

GRECIA A FĂCUT CUNOS
CUT IN MOD OFICIAL CA SE 
RETRAGE DIN CONSILIUL 
EUROPEI. Această hotărîre a 
fost adusă la cunoștința Comi
tetului ministerial al Consiliu
lui de către ministrul de exter
ne grec, Panayotis Pipipellis. •

Reprezentantul permanept al 1 
Cambodgici la Organizația Na
țiunilor Unite, Huot Sambath, 
a adresat o scrisoare președin
telui Consiliului de Securitate 
in care denunță ACȚIUNILE 
PROVOCATOARE ALE TRU
PELOR TATLANDEZE ÎMPO
TRIVA ZONELOR DE GRANI
ȚA CAMBODGIENE. Documen
tul subliniază că la 15, 20 și 31 
octombrie subunități tailandeze 
au încălcat teritoriul cambod

Vizita delegației 

militare române 
in Uniunea Sovietică

LENINGRAD 12 (Agcrpres). 
— Delegația militară română, 
condusă de ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialis
te România, general-colonel Ion 
Ioniță. care la invitația minis
trului apărării, mareșalul U- 
niunii Sovietico A. A. Greciko, 
se află într-o vizită oficială dc 
prietenie în U.R.S.S., a făcut 
vineri o vizită vicepreședinte
lui Comitetului Executiv al So
vietului Orășenesc Leningrad, 
B. V. Aristov. La întîlnire au 
participat general-colonel I. E. 
Savrov, comandantul regiunii 
militare Leningrad, amiralul 
î. I. Baikov, comandantul bazei 
maritime militare, generali, a- 
,mirai i și ofițeri superiori so
vietici. Intre general-colonel 
Ion Ioniță și B. V. Aristov a 
avut loc o convorbire caldă, to
vărășească.

Dc asemenea, delegația mili
tară română a depus o coroană 
de flori la cimitirul memorial 
al apărătorilor Leningradului.

A fost aliniată o gardă de 
onoare, fiind intonate imnurile

0 delegație a U.C.I.
a fost primită de Luigi Longo

ROMA 12 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
între 2 și 9 decembrie’ a făcut 
o vizită la Roma o delegație a 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, condusă de Țvietin 
Miatovici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I.

Oaspeții iugoslavi au fost pri
miți de către Luigi Longo, se
cretar general al Partidului Co
munist Italian, și au avut con
vorbiri cu alți conducători ai
P.C.l.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
•cordială, se arată într-un comu
nicat dat publicității, au fost 
abordate probleme privind ac
tuala evoluție politică din Eu- 

tice șl Studenfi, acordarea de 
burse, organizarea de expoziții, 
cooperarea în domeniul cine
matografiei. Sînt prevăzute, 
de asemenea, schimburi în 
domeniile muzicii și literaturii, 
traduceri de opere reprezen
tative din patrimoniul cultural 
al celor două țări, precum șl 
primirea, pe bază de reciproci
tate, de specialiști pentru do
cumentare și specializare.

CURT
gian deschizind foc de mitra
lieră și au ucis mai mulți ci
vili.

Scrisoarea a fost difuzată ca 
document oficial al Consiliului 
de Securitate în cadrul Adună
rii Generale a O.N.U.

Intr-o declarație făcută la 
Mogadiscio. MOHAMED SIAD 
BARRE. PREȘEDINTELE CON
SILIULUI REVOLUȚIONAR 
SUPREM INSTAURAT ÎN SO
MALIA în urma recentei lovi
turi de stat a adresat un apel 
întregului popor cerîndu-i să 
sprijine politica noii adminis
trații a țării. El a subliniat că 
principala sarcină pe care și-a 
propus-o Consiliul Revoluționar 
Suprem este crearea condițiilor 
necesare în vederea dezvoltării 
economiei și ridicării nivelului 
dc trai al populației.

VINERI ȘI-A ÎNCHEIAT VI
ZITA ÎN UNIUNEA SOVIETI
CA DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI GUVERNAMENTALA A 
R.A.U., condusă de Anwar El 
Sadat, reprezentant personal al 
președintelui R.A.U., membru 
al Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe. In 
cursul șederii sale la Moscova, 
delegația a avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi și^alți 
conducători de partid și de*stat 
sovietici. 

de stat ale Republicii Socialisto 
România .și U.R.S.S.

O

In aceeași zi, membrii dele
gației române au făcut o vizită 
în vechea fortăreață Kronstadt, 
La sosire, după intonarea imnu
rilor de stal alo Republicii So
cialiste România și U.R.S.S., mi
nistrul forțelor armate ale Ro
mâniei, general-colonel Ion Io
niță, și contra-amiralul V. P. 
Beliakov au trecut în revistă 
garda do onoare.

Oaspeții români au vizitat 
apoi crucișătorul „Kirov", unde 
s-au bucurat de o primire căl
duroasă' din partea echipajului 
navei.

In cursul dypă-amiezii, co
mandantul bazei maritimo mili
tare Leningrad, amiralul I. I. 
Baikov, a oferit o masă în cin
stea membrilor delegației. Ami
ralul I. I. Baikov și general
colonel Ton Toniță au rostit 
toasturi. Masa s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă și to
vărășească prietenie.

ropa și regiunea Mediteranel. 
S-a reafirmat sprijinul' pentru 
inițiativele care pot să ducă la 
depășirea blocurilor și la crea
rea unui sistem de securitate 
colectivă bazat pe independen
ta, suveranitatea, egalitatea în 
drepturi a fiecărei țări, ne
amestecul în treburile interne.

Marca Britanic

Declanșarea unei noi dispute 
între guvern și sindicate

LONDRA 12 (Agerpres). — 
O nouă dispută a fost declan
șată între guvernul și sindica
tele britanice, după publicarea 
unei „cărți albe" guvernamen
tale asupra politicii preturilor 
și veniturilor. Noul document 
prezentat de către Barbara Cas
tle, ministrul forței de muncă 
și al productivității, care, în- 
cepînd din primăvara anului 
1970, ar urma să capete putere 
de lege, limitează posibilitățile 
de sporire a salariilor la ma
ximum 4,5 la sută pe an. In ex
punerea sa de motive, Barbara 
Castle a susținut că o liber
tate completă privind creșterea 
salariilor n-ar face decît să 
pună în pericol balanța de plăti 
a Marii Britanii și nivelul ac
tual de folosire a forței de 
muncă.

Intenția anunțată de guvern 
prin publicarea acestei .„cărți 
albe" a stîrnit o vie reacție 
din partea sindicatelor. Centra
la sindicatelor britanice
(T.U.C.) și-a manifestat deja

Epidemic de gripă 
în Europa

Epidemia de gripă, care 
bînluie în Europa, continuă 
să se extindă. Se consideră 
că ' peste 30 de milioane de 
europeni, cuprinzînd între al
tele o pătrime din populația 
Franței și Italiei, au contrac
tat virusul grJpei. Organele 
medicale din țările afectate 
declară că este vorba de un 
virus mai puțin virulent decît 
cel al gripei asiatice.

Epidemia nu ocolește nici te
ritoriul R.F. a Germaniei. La 
Munchen și Nurnberg aproxi
mativ 30 la sută din salariați 
nu s-au prezentat la lucru, 
fiind bolnavi. O bună parte 
din numărul elevilor absen
tează de la cursuri. In fine, 
în Belgia 10 la sută din stu
denții și muncitorii provin
ciei Hainaut (la frontiera cu 
Franța) au contractat virusul 
gripei.

©

©
©

După o oarecare acalmie, POPULAȚIA SICILIEI A 
FOST DIN NOU MARTORA UNOR ATROCITĂȚI IEȘITE 
DIN COMUN COMISE DE MAFIA.

Miercuri seara, către ora 19, șase oameni înarmați au 
coborît din două mașini .și au pătruns în incinta unei mari 
societăți de construcții din Palermo. Ajunși în birourile so
cietății, bandiții mafioți au angajat un puternic schimb de 
focuri cu personalul, făcîndu-se uz de pistoale, carabine, 
puști-mitraliere și arme de • vînătoare. In urma acestora, 
două persoane au fost rănile iar alte patru au fost ucise, 
corpurile fiind găsite ciuruite de gloanțe. Au fost trase cel 
puțin 200 de cartușe.

Primele mărturii ale populației informează că, înainte 
de a părăsi clădirea, bandiții au aruncat în port-bagajul ri
nei mașini un om leșinat sau decedat, iar altul a fost trans
portat in mașină, avind o puternică hemoragie.

Noi dezvăluiri despre atrocitățile 
comise de trupele americane 

în Vietnamul de sud

MLRCENAIJI PENTRU VIETNAM
WASHINGTON 12 (Agcrpres)

— In ultimele zile mai mulți 
senatori din S.U.A. au primit 
copia unei declarații făcute in 
februarie 1969 de către doi foști 
ofițeri ai armatei americano, 
prin care aceștia afirmau că, 
în timp ce se instrulau în sta
tul Maryland, au primit ordinul 
de a recruta, în momentul în 
care vor ajunge în Vietnam, 
mercenari pentru a ucide pe 
toți simpatizanții Frontului Na
țional de Eliberare, „indiferent 
de vîrstă sau sex“. Instructorii 
din tabăra din Maryland îi sfă
tuiau pe ofițeri să folosească 
în Vietnam „toate formele de 
tortură".

Cei doi ofițeri, Francis Reite
meyer și Michael Cohn, au re
fuzat să plece în Vietnam. Des 
clarațiile lor au fost remise 
oficial unui tribunal federal 
din Maryland, iar copii ale 
acestor documente au fost tri
mise senatorilor William Ful
bright. Edmund Muskie, Edward 
Kennedy, John Stennis și 
Charles Mathias.

Tn această declarație, Reite
meyer și Cohn, care an făcut 
parte dintr-un grup de 48 de 
ofițeri ce se instruiau la Forth 
Holabird. urmau să ucidă lu
nar prin mercenarii recrutați de 
ei cîte 50 de patrioti sud-vict-

Bilanf al pierderilor americane 
in Vietnamul de sud

SA1GON 12 (Agerpres). — 
în urma ciocnirilor înregistrate 
în ultima săptămînă în Vietna
mul de Sud, 100 de militari a- 
mericani au fost uciși, se men
ționează într-un comunicat al 
Comandamentului militar ame
rican dat publicității la Saigon. 
Această cifră este superioară 

opoziția sa loială fată de li
mitarea creșterii salariilor. Con
siliul general al T.U.C. urmează 
să examineze „cartea albă" în 
cursul săptămînii viitoare șl, 
după toate probabilitățile — 
se subliniază în cercurile poli
tice din Londra — el va res
pinge principalele dispozițiuni 
ale acesteia. Sindicatele se opun 
oricărei restrîngeri a dreptului 
lor de a negocia în mod liber 
încheierea contractelor colecti
ve de muncă și de a obține 
din partea patronatului maxi
mum de avantaje pentru mem
brii lor.

Observatorii politici amintesc, 
în legătură cu cele de mal 
sus, că ministrul britanic al 
muncii a mai avut o dispută 
similară cu sindicatele în vara 
acestui an, cînd a încercat să 
treacă prin Camera Comunelor 
legea care interzicea grevele 
neautorizate și carp urmărea sa 
facă sindicatele răspunzătoare 
penal de desfacerea contracte
lor colective de muncă.

In Elveția a fost executată o 
MINIMAȘINA DE SCRIS E- 
LECTRICÂ. In pofida dimensiu
nilor reduse (înălțimea — 128 
mm, lungimea — 347 mm, lă
țimea — 354 mm), ea se dis
tinge printr-o înaltă eficiență 
în funcționare.
ÎSVcî

Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat cu 52 de voturi pen
tru. 13 împotrivă și 49 de ab
țineri O REZOLUȚIE CARE 
CONDAMNA ISRAELUL pen
tru „represiunile comise și po
litica dusă față de populația 
civilă" din teritoriile arabe o- 
cupate după evenimentele din 
iunie 1967. Rezoluția cere, de a- 
semenca, Israelului să respecte 
obligațiile asumate prin Con
venția de la Geneva din 1949, 
Declarația cu privire la drep
turile omului, precum și alte 
hotărîri ale O.N.U. în legătură 
cu această problemă.

namezi. Instruirea se făcea în 
cadrul „Programului Phoenix", 
care prevedea lupta împotriva 
forțelor patriotice și obținerea 
de informații. Ofițerii nu ac
ționau direct, ci prin merce
nari, care utilizau metodele cele 
mai barbare. Aceștia din urmă 
trebuiau să elimine orice per
soană susceptibilă să obțină 
„prin autoritatea sau influența 
ce ar putea să o exercite asupra 
unor sate la cooperarea popu
lației locale cu forțele vi«-|- 
cong". Reitemeyer afirmă că li
nul din „consilierii" reveniți 
din Vietnam a povestit că un 
sud-vietnamez bănuit de a fi 
simpatizant al forțelor patrioti
ce a fost decapitat, iar corpul 
lui a fost depus în fața casei 
sale ca un avertisment pentru 
ceilalți locuitori. De asemenea, 
se relatează că un prizonier ca
re a refuzat să furnizeze in
formații a fost decapitat cu ba
ioneta. ..Consilierii americani, 
care-și luau micul dejun la 
cîțiva metri depărtare, au a- 
probat această acțiune, iar în 
raportul întocmit au menționat i 
„Ucis cînd a încercat să fugă". 
Reitemeyer și Cohn declară că 
„Programul Pheonix" avea 
drept scop principal „elimina
rea civililor inarpici politici, 
simpatizanți ai Frontului Națio
nal de Eliberare".

celei înregistrate în săptămînă 
precedentă (70), corespun/.înd 
unor acțiuni intense lansate de 
forțele guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud.

In aceeași perioadă numărul 
militarilor saigonezi uciși se 
ridică la 411.

Totodată, se menționează că 
în perioada respectivă au fost 
răniți 592 de militari ameri
cani, comparativ cu 292 în 
săptămînă precedentă. în acest 

•mod, precizează comunicatul 
oficial, pierderile americane de 
la 1 ianuarie 1961 pînă în pre
zent se ridică la 301 523 de oa
meni. dintre care 39 742 de
morți, 260 420 de răniți și 1361
dispăruți sau luati prizonieri.

---- ★---- _r

ÎNTREVEDERE 
NIXONJOHNSON

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
— Fostul președinte Lyndon 
Johnson a făcut joi o vizită 
președintelui Nixon, prima după 
ce a părăsit acest post cu un 
an în urmă. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe. Ronald 
Ziegler, a declarat că discuții
le s-au purtat asupra principa
lelor probleme de politică ex
ternă și internă a Statelor 
Unite. Printre acestea au fost 
abordate problema războiului 
din Vietnam, convorbirile de Ia 
Helsinki cu privire la limita
rea armelor strategice, tratatul 
de neproliferare a armelor nu
cleare, precum și reglementarea 
problemei insulei Okinawa.

Agențiile de presă relatează 
că vineri artileria forțelor pa
triotice a-efectuat 28 de bom
bardamente cu rachete și mor- 
tiere asupra instalațiilor și po
zițiilor americane și saigoneze 
de PE ÎNTREGUL TERITORIU 
AL VIETNAMULUI DE SUD. 
Cele mai importante obiective 
bombardate se aflau în regiu
nea saigoneză și Delta fluviului 
Mekong.

Totodată, arată agenția France 
Presse, in cursul zilei de joi 
au fost înregistrate lupte vio
lente între unitățile americane, 
sprijinite de elicoptere, și tru
pele guvernului revoluționar 
provizoriu în zonele din nor
dul orașului Saigon, precum și 
în provincia Dinh Tuong.
SAS

In U.R.S.S. funcționează una 
din cele mai mari instalații de 
cercetare din lume din dome
niul radiochimiei, cu ajutorul 
căreia se pot sintetiza noi poli
meri.

Agenția TASS precizează că 
este vorba de o instalație gam
ma, la care radioactivitatea pro
dusă de cobalt este de peste 
50 000 Curie, constituind unul 
din cele mai noi prototipuri de 
aparatură științifică de cerce
tare de la Institutul de fizică 
și tehnică din Moscova. Cu a- 
jutorul acestui accelerator li
near de electroni, a cărui pu
tere a fasciculului este de 5 000 
W, so poate pătrunde în cele 
mai intime procese chimice. Cu 
ajutorul lui se studiază reacții 
care nu durează decît milionimi 
de secundă.


