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Primul sfîrsît

Pe marginea lucrărilor sesiunii a V-a 
a Consiliului popular municipal

Analiza competentă și multi
laterală făcută de recenta se
siune a Consiliului popular mu
nicipal asupra rezultatelor anu
lui 1969 și 
fn curs în 
organelor 
le de stat 
tutelate, a 
continuă pe care o 
municipiul nostru, 
le majore ce stau în fala uni
tăților economiei locale, de 
gospodărie și social-culturale 
pentru a asigura ca, o dată cu 
propășirea economică, munici

piul minerilor să facă însemnați 
pași înainte și v * ""
cial-cultural și 
dăresc.

în contextul 
lății patriotice 
marile evenimente pe care le-a 
trăit anul trecut poporul nos
tru — Congresul al X-lea 
P.C.R. și a 25-a ----------
eliberării patriei 
colectivele unităților industria
le ale Văii Jiului, importante 
succese au obținut și muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din ca
drul economiei locale. Astfel 
colectivul I.l.L. și-a îndeplinit 
planul și angajamentele în mod 
ritmic, dînd importante produse 
?i bunuri de larg consum peste 
plan. întreprinderile de gospo
dărie comunală și locativă au 
realizat un volum de prestații și 
servicii, iar prin unitățile 
comerciale s-a desfăcut un vo
lum mai mare de produse in
dustriale șl agro-alimentare.

Meritorii sînt și realizările 
Constructorilor de pe șantierele

a sarcinilor pe anul 
economia locală, a 

administrației loca- 
și a unităților sale 
reliefat dezvoltarea 

cunoaște 
imperative-

social-culturalc care au reușit 
să dea în folosință 1 285 apar
tamente, cu 70 în plus fată de 
prevederile de plan și alte obiec
tive social-culturale si gospodă- 
rești-edilitarc. Ca urmare a 
preocupării comitetelor execu
tive și a unităților prestatoare, 
s-au realizat importante lucrări 
gospodărești și de înfrumuseța
re care au contribuit la ridica
rea nivelului urbanistic al lo
calităților Văii Jiului. O contri
buție însemnată au adus în a- 
cest sens deputății și organiza
țiile obștești care au mobilizat 
cetățenii la muncile patriotice, 
la realizarea de lucrări in va
loare dc peste 17 milioane lei. 
Prin fondurile alocate la buge
tul consiliului popular au fost 
finanțate în bune condițiuni ac
țiunile social-culturale, care 
au contribuit la creșterea gra
dului dc confort în unitățile 
sanitare, îmbunătățirea procesu
lui inslructiv-educativ și asigu
rarea unor condiții materiale 
bune culturalizării maselor.

O dată cu sublinierea rezultate
lor, sesiunea s-a oprit și a ana
lizat cu răspundere deficientele 
existente in activitatea unități
lor economiei locale, de presta
ții și deservire și a jalonat prin
cipalele direcții ale strădanii
lor de viitor, pentru valorifi
carea rezervelor interne in sco
pul obținerii de noi succese. 
Privind activitatea unităților e- 
conomice, s-au criticat neajun
surile existente în privința 
folosirii timpului de lucru. in 
folosirea resurselor locale de 
materialo și umane. Aceste de-

ficiențe sint proprii, bunăoară, 
întreprinderii de industrie lo
cală. Acestei întreprinderi i s-a 
reproșat și faptul că nu depu
ne strădanii suficiente pentru 
lărgirea gamei de produse șl 
prestații șl nu realizează întot
deauna produse de bună calita
te. întreprinderile de gospodă
rie comunală și locatlvă au fost 
criticate pentru indisciplina in 
muncă a multor salariați, risipa 
de timp și de materiale și slaba 
calitate a lucrărilor. La aceste 
unități nu sint folosite cores
punzător nici utilajele din do
tare, nu se fac progrese necesa
re în ceea ce privește gospo
dărirea orașelor și a fondului 
locativ. Dacă grupului 11 dc 
șantiere i s-au adus aprecieri 
pentru realizarea planului fizic 
de locuințe, i s-au reproșat în 
schimb deficientele In realiza
rea planului valoric, în respec
tarea graficelor de 
rețelele și sursele 
menajarea străzilor 
lor. De asemenea, 
rămînerile în urmă
I.L.H.S. în executarea alimentă
rii generale cu apă șl canaliza
rea generală a- Văii Jiului.

Neajunsuri au existat și în 
activitatea organelor comerciale 
care nu au asigurat întotdea
una aprovizionarea unităților cu 
produsele solicitate de cumpă
rători și de calitate corespun
zătoare. Nerealizări mari fată 
de planul de desfacere au în
registrat mai cu seamă C.L.F.

Continuare în pag. a 3-a
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2800 tone cărbune peste plan
In frunte cu brigăzile conduse de comuniști, 

colectivul zbnei I-a dc la mina Aninoasa (șef 
de zonă ing. Victor Ghioancu) a încheiat bi
lanțul primei luni din acest an eu un deose
bit succes: 200 tone post mai mult la pro
ductivitatea muncii și 2 800 tone cărbune ex
trase peste sarcinile de planr'

La această importantă realizare, raionul I 
din zona a II-a a contribuit cu 4- 2 550 tone 
— prin brigăzile conduse de Aurel Cristea 
(4- 2 00 tone), Hie Nicolae (4- 800 tone). 
Petru Roman (4- 600 tone) și Ion Lungu

(4- 300 tone) — iar raionul II cu 250 tone 
prin brigada minerului Nicolae Piața.

Nivelul superior la care s-a desfășurat ac
tivitatea zonei I-a în- prima lună din acest 
an demonstrează seriozitatea, preocuparea și 
vrednicia care s-a depus de fiecare membru 
al colectivului pentru ducerea la bun sfirșit 
a prevederilor de plan, constituind totodată 
materializarea hotărîrii de a-și continua la 
uri nivel sporit succesele dobîndițe.

Constantin DĂNILĂ 
tehnician

A
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plivind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor per
sonalului din unitățile de cultură, justiție, procuratură și arbitraj

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre experimentarea, 
cu începere de la 1 februarie 
1970, a noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor 
lucrătorilor din unitățile de cul
tură.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
pălăriile lucrătorilor din muzee, 
biblioteci, case și palate de cul
tură. de creație populară, uni
versități populare și cămine cul
turale se majorează in medie 
cu 11,9 la sută; împreună cu 
creșterea salariilor mici acor
dată anterior se asigură pe an
samblu o creștere medie de 
13,1 la sută. De această majo
rare a salariilor beneficiază un 
număr de circa 15 000 salariați 
ale căror venituri anuale vor 
fi mai mari cu aproximativ 29 
milioane lei față de cele rea
lizate înainte de 1 august 1967.

Noua salarizare aprobată pen
tru personalul din unitățile de 
Cultură are la bază principii 
similare de remunerare cu ale 
celorlalte ramuri ale economiei 
— încadrarea salariatelor pe 
funcții, salarii tarifare cu gra
dații. spor de vechime, gratifi
catei anuale etc. Totodată, ea 
prevede unele elemente cores
punzătoare specificului acestei 
activități. Astfel, salariile cadre
lor de conducere ale unităților 
de cultură sint diferențiate pe 
cinci categorii, ținind seama de 
volumul, importanța și comple
xitatea activității ce o desfă
șoară.

O dată cu aplicarea noului 
sistem de salarizare se asigură 
și corelarea mai bună a salarii
lor lucrătorilor din sectorul cul
turii cu cele ale salariatelor cu 
funcții comparabile din alte ra
muri. Astfel. salariiile di
rectorilor din cămine culturale, 
proveniți din rindul cadrelor 
didactice transferate din învă- 
țămint, sint majorate în medie 
cu 17,8 la sută, asigurindu-li-sc 
astfel un salariu corelat cu cel 
al cadrelor didactice care își 
desfășoară activitatea în învă
țăminte

La unitățile de cultură cu ac
tivitate complexă unde se des
fășoară și o muncă de cerceta
re științifică se permite utili
zarea, in cazuri justificate, a 
funcțiilor și salariilor tarifare 
aprobate pentru personalul de 
cercetare științifică.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
se mențin indemnizații și tari
fe nc-ntru oamenii de știință, 
artă, cultură și cadre didactice 
care, pe lingă funcția lor de 
bază, îndeplinesc munci de con-

ducere in universități populare 
și cămine culturale.

In scopul stimulării lucrători
lor din unitățile de cultură 
pentru obținerea unor rezulta
te deosebite în activitatea lor, 
li se acordă gratificații anuale. 
De acest avantaj poate benefi
cia și activul obștesc care con
tribuie la realizarea de către 
instituțiile respective de veni
turi peste cele planificate din 
manifestări cultural-artistice. De 
asemenea, directorii de cămine 
culturale care au un aport im
portant în difuzarea filmului în 
mediul rural pot beneficia în 
continuare și de premii din în
casările peste plan.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor lucrătorilor din unitățile de 
cultură reprezintă un puternic 
factor mobilizator în perfecțio
narea și creșterea eficienței ac
tivităților cultural-artistice, în 
valorificarea multiplelor posibi
lități pe care le au diversele 
instituții în vederea ridicării 
gradului de conștiință și a ni
velului de cultură a tuturor ce
tățenilor țării noastre.

★
Printr-o altă hotârire a Con

siliului de Miniștri, s-a aprobat 
experimentarea noului sistem 
dc salarizare și majorarea sa
lariilor, tot cu începere de la 
1 februarie 1970, în unitățile de 
justiție, procuratură și arbitraj.

Holărirea prevede majora
rea fn medie cu 15 la 
sută d salariilor lucrători
lor din instanțele judecătorești, 
unitățile județene și locale de 
procuratură, notariatele de 
stat și din unitățile interjude- 
tene de arbitraj. De această 
creștere a salariilor beneficiază 
aproape 7 400 de salariate, ale 
căror venituri anuale sporesc 
cu aproximativ 20 milioane lei.

Salarizarea lucrătorilor din 
justiție, procuratură și arbitraj 
se face pe baza principiilor a- 
plicate și în celelalte ramuri ale 
economiei naționale, adaptate la 
particularitățile acestui sector. 
O dată cu aplicarea noii sala
rizări se înlocuiește remunera
rea pe grupe de vechime a ju
decătorilor, procurorilor și nota
rilor cu încadrarea pe funcții 
cu gradații. Spre deosebire de 
vechiul sistem, în care trecerea 
lâ un salariu tarifar superior în 
cadrul aceleiași funcții se făcea 
din rinei în cinci ani, prin noul 
sistem acordarea gradațiilor 
se face din trei in trei ani, fiind 
condiționată și de aptitudinile

personale, precum și de calită
țile profesionale dovedite în 
muncă. Astfel, cîștigurile celor 
care activează în aceste dome
nii sint nemijlocit legate de mo
dul în care fiecare salariat își 
îndeplinește atribuțiile stabilite.

Totodată, salariile tarifare ale 
personalului de specialitate au 
fost mai bine corelate cu cele 
ale unor funcții similare din 
alte ramuri de activitate.

Ca .și în celelalte sectoare de 
activitate, și personalul din a- 
ceste unități beneficiază de 
sporul pentru vechime neîntre
ruptă și de gratificați! anuale.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor vor constitui pentru per
sonalul din justiție, procuratură, 
notariate și arbitrajul de stat 
un nou imbold pentru întărirea 
conștiinciozității în muncă și 
simțului de răspundere in în
deplinirea sarcinilor ce-i revin, 
pentru sporirea contribuției sale 
la apărarea consecventă a lega
lității socialiste. (Agerpres)

Q)aq.uia a 2-a.

® O statuetă romană de bronz descoperită în 
Valea Jiului © Anecdote ® Rebus ® De ici,
colo... © Știați că... ® Fantoma a ratat „crima 
perfectă"
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• CONCURS

S-a scurs mai bine de un 
an de cind, in temeiul legilor 
au luat ființă asociațiile de 
locatari al căror principal scop 
il constituie păstrarea și gos
podărirea fondului locativ. 
Interesul comun al membri
lor care formează aceste aso
ciații a izvorît din necesitatea 
do a satisface cerințele — de 
la an la an mai sporite — 
privind asigurarea unui grad 
dc confort ridicat, în condi
țiile conviețuirii în comun. 
Ca în toate domeniile sociale, 
de la înființarea asociațiilor 
de locatari a fost acumulată 
experiență care scoate însă la 
iveală și unele neajunsuri. 
Privite tocmai în lumina in
teresului comun amintit mai 
sus, aceste neajunsuri sînt ne
avenite, mai ales atunci cind 
sînt create de către asociații 
locatarilor și viceversa. O șu

ii mară analiză a activității și 
organizării asociațiilor de lo
catari, acum după 17 luni de 
funcționare, este deci oportu
nă și, credem, binevenită.

De fapt, neajunsurile loca
tarilor au început încă din 
primele zile de funcționare a 
noilor asociații, ele fiind o 
continuare a greutăților pe ca
re cetățenii le întîmpinau și 
în timpul cînd fondul locativ 

, era administrat de I.G.L. Lip
sa căldurii din apartamente, 

i a apei calde sau a energiei e- 
’ lectrice, 

servicii
r pentru
:■ mentelor, i-a determinat nu o 

dată pe locatari să se adrese
ze ziarului, arătîndu-și nemul-.

nesatisfacerea unor 
de strictă necesitate 
întreținerea aparta-

• Extinderea trans-

Trei iii ode, primele din 
acest an, fiecare cu specificul 
ei au trecut. Am pășit intr-o 
lună nouă cu Imboldul în 
muncă pe care ți-l dă bucu
ria succesului de la începui 
de an. Căci a lost un succes. 
Și cirul minerii obțin succese 
se bucură nu numai cel ce le 
obfin cl toii, indiferent de 
prolesie ori vîrslă — funcțio
nari, constructori, elevi, pen
sionari. Și au de ce I Pe în
treaga Vale a Jiului plusul 
de cărbune extras peste plan 
a trecut, in aceste zile, peste 
ștacheta ridicată la 8 000 tone. 
E ceva I Au tras băieții nu 
glumă I Minerii din zona 11-a 
de la Vulcan, cei din zonele 
11 și III de la Lupeni, din 
zona l-u de la Aninoasa șl 
Uricani, ori de la zona III-a 
de la Petrila sint in jurul ci
frei /cu ceva peste, ori sub) 
de 2 000 tone cu plusul de 
plan.

Iarna aceasta, cu toate că 
a fost... iarnă, le convine 
constructorilor pentru că e 
blinda. Poate totuși pe unele 
șantiere dinții soarelui de iar
nă n-ar strica să-i mai... în
colțească (ia propriu) pe unii 
pentru a se mai lr<vi d in
tr-un... dulce somn. Hărnicia 
majorității edililor este insă 
intrată deja în tradiție. Astiel, 
pe șantierul Fabricii de bri
chete Coroeșli lucrările de 
construcții propriu-zise și de 
monta/ al utilajelor la corpul 
central și la depozitul de 
bitum al fabricii sint într-un 
stadiu avansat.

La constructorii de locuințe 
social-cullurale activitatea lor 
obișnuită a fost punctată cu 
cileva „noutăți" : au început 
la Petroșani in cartierul Ae
roport lucrările la blocul 
D 1—2 și D 1—3 fiecare cu

30 de apartamente a căror 
structură va ii alcătuită din 
panourile mari de zgură ex
pandată ce se vor fabrica în 
poligonul Livezenl lot la 
Petroșani cele 58 de aparta
mente ale blocului C 2—1 au 
fost terminale „în roșu".

Întrecerile sportive de se
zon n-au lipsit nici in acest 
sfirșit de ianuarie, culminind- 
cu 'întrecerile de pe puține 
Straja, in etapa județeană a 
juniorilor in probele nordice 
de schi. Elevii școlii sportive 
Petroșani au cules aici tro
feele de bază la toate cele 
șase probe ale întrecerii.

Studenfii Institutului de 
mine azi intră în sesiunea -de 
examene. C.iți „boboci" te vor 
număra oare acum, iarna ? — 
Proporțional cu eforturile fie
căruia (căci altfel, 2X2 nu 
prea fac... 5).

...A trecut deci și prima 
lună a anului. Prima lună, 
care a fost bogată in eveni
mente și în roade (pe care 
le vom comunica mai deta
liat in prima săptămină a lu
nii februarie. Prima lună, 
care trebuie să fie de altfel 
și... prima concluzie a activi
tății desfășurate. Ce-a fost 
rău să nu cocoloșim I Să-l 
înlăturăm, să perfecționam 
activitatea din ce in ce mai 
mull, pentru ca hotărîrea tu
turor oamenilor muncii, an
gajamentele lor să prindă 
viață 
toare

pe drumuri dcschiză- 
de noi succese.

Ion MÂRGINEANU

PREA MULTA
RACEALA 
ÎN JURUL 
ÎNCĂLZIRII
CENTRALE

(urnirea pentru o stare de fapt 
pe care trebuie să o recunoaș
tem i serviciile prestate — îna
inte vreme de I.G.L., astăzi de 
asociații — nu justifică întot
deauna valoarea taxelor ce se 
plătesc de către locatari. De 
ce ? In raidul nostru efectuat) 
la mai multe asociații, am con
statat că în fruntea acestora se 
află în general organe compe
tente, care se străduiesc să 
asigure servicii prompte și de 
calitate. Totuși, repetăm, ser
viciile nu se ridică la valoarea 
taxelor, nu oferă confortul la 
nivelul dorit. Ca prim efect, 
deservirea cetățenilor în mod 
necorespunzător a declanșat o 
reacție negativă între unii lo
catari, mânifestîndu-se deseori

latendința de sustragere de ... 
anumite plăți. Această sustra
gere a determinat la rîndul ei 
greutăți financiare asociațiilor, 
aducînd după sine întlrzieri în 
satisfacerea serviciilor imediat 
următoare și tot așa, la ne- 
sfirșit, greutățile reciproce în- 
scriindu-se într-un cerc vicios. 
La aceasta se adaugă și înțe
legerea greșită de către anumiți 
locatari a unor îndatoriri sau 
necunoașterea unor precizări 
statutare, 
consideră 
ca pe o

Nu puțini cetățeni 
asociația de locatari 
întreprindere de la

I. MUSTAȚA

+ Continuare în pag, a 3-a

paradis 
intr-o

Principatul Liechtenstein, 
înconjurat de legende și 
mistere, a dobiudll în zilele 
noastre apelative moderne : 
„Platforma acțiunilor financi
are dubioase", ..un Eldorado 
al filatellștilor", „paradisul 
evaziunilor fiscale".

Dar mai iutii o scurtă pre
zentare geografică : Liechten
stein — formă de guvernă- 
mint principal ; suprafața — 
150 km?; capitala — Vaduz; 
așezarea — in valea Rinului, 
între Elveția și Austria; 12 
comune, 21 000 de locuitori, 
inclusiv cel 6 000 de străini, 
și aproximativ tot alîtea că
suțe poștale ale firmelor stră-

Iine sau filialelor acestora, 
trei bănci, zece avocaji, 20 
cuslozi; parlament cu 15 de- 

; șase ziare și reviste, 
— polițiști, 1 000 de între

prinderi cu 9 000 de salariați, 
333 de agricultori, 95 de 
cai. 5 224 de vile, 4 458 de 
porci, 832 de oi, 95 de capre...

Numărul 1
in Vaduz, vi/.-ă-vis de 

direa guvernamentală, se 
un bloc cu două ela/e. 
intrare, zece plăcuțe pe care 
sînt scrise numele unor firme, 
insă pe nici una nu găsești 
numele lui Peter Marxer omul 
cel mai cunoscut din princi- 

I pat, reprezentantul acestor 
I firme. Despre Marxer se vor- 

1 î in maniera principatu- 
. adică In șoaptă. Dacă 

întrebi vreun agent de bursă, 
dacă Marxer este custode nu- 

Imai pentru cele zece firme, 
el îți zimbește cu îngăduin-

| C. VARVARA

I put ap
27 de /

I 
I 
I 
I
I 
I

Ibește
lui. c

I...
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Constituirea consiliilor 
orășenești pentru 
munca în rîndul 

elevilor
tn ultimele trei zile au 

tost constituite consilii pentru 
munca în rindul elevilor la 

’ nivelul orașelor Vulcan, Pe
trila și Uricani. La ședin
țele de constituire au parti
cipat cadre didactice, acti
viști ai U.T.C. și elevi. Ca 
președinți ai consiliilor oră
șenești pentru munca In rîn
dul elevilor au fost aleși 
Cristea Răcaru la Vulcan, 
Horia Toma la Petrila șl Dan 
Capră la Uricani.

In luna februarie va începe desfășurarea unui nou și in
teresant concurs cu buletine, dotat cu un număr de 581 pre
mii de mare valoare, organizat de Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din R.S.R. pe tema „Pacea și progresul 
— aspirații permanente ale umanității".

Față de acest concurs — care se adresează tineretului ■ 
și cadrelor didactice din școlile de toate gradele, tuturor 
celor ce muncesc în întreprinderi și instituții — se mani
festă încă de pe acum un 
lației din Valea Jiului.

deosebit interes din partea popii-

portului mecanizat
• Noi capacități de 

depozitare a masei 
lemnoase

• MENȚIUNE

• C 2—1 terminat

„în roșu“

• Lucrări pentru des
chiderea unui nou 
abataj frontal

Pentru transportul lemnu
lui la rampele dc încărcare, 
sectoarele forestiere Cîmpu 
lui Neag și Roșia au fost do
tate de curînd cu tractoare 
de tipul F-650 pe șenile. Ex
tinderea transportului meca
nizat se face, totodată, și 
prin introducerea remorci
lor la autovehiculele noi pri
mite în dotare.

Unitatea de exploatare a 
lemnului Va dispune în cu- 
rind dc noi capacități de de
pozitare a masei lemnoase. 
Astfel, la Iscroni, a început 
construirea unui depozit 
complex — in cadrul căruia 
va funcționa și o stație de 
întreținere a mașinilor 
U.M.T.F. — pentru o capaci
tate anuală dc 200 000 
masă lemnoasă.

Zilele trecute, echipele de 
zidari conduse de Dumitru 
Roșu și Dumitru Postolache 
au terminat „în roșu", inclu
siv montarea fișiilor plan- 
șeului de acoperiș, blocul 
C 2—1 cu 58 de apartamente 
din cartierul Aeroport V ex
tindere.

Acest stadiu fizic atins de 
harnicii constructori consti
tuie o premisă că recepția 
blocului se va face înaintea 
termenului planificat dc pre
dare (31 mai a, c.).

x_____________

In raionul III, zona I, de 
la E. M. Lonea, au început 
lucrările de pregătiri pentru 
deschiderea unui abataj fron
tal de mare randament. Im
portanta misiune de a exe
cuta pregătirile a fost în
credințată brigăzii conduse 
de loan Cojocaru, îndruma
rea tehnică este asigurată de 
cadre de specialitate cu o 
înaltă calificare în frunte 
cu ing. Petru Stupu, șeful 
zonei I. Din abatajul fron
tal se vor extrage 250 tone 
de cărbune pe zi.

Șt. NAGY 
corespondent

municipală

In cadrul concursului de 
fotografii artistice organizat 
de ziarul „Munca" pentru 
fotoamatorii din țară, men
țiunea a II-a, în valoare de 
300 lei, a fost atribuită lui 
Constantin Ioniță, membru al 
cercului de fotoamatori al 
Clubului sindicatelor din 
Lupeni, pentru lucrarea „Mo
zaic industrial".

• Premieră teatrală pe 
scena Casei de
cultură

Mîine la ora 10, formația 
de teatru a Casei de cul
tură din Petroșani va Juca, 
în premieră, comedia lui 
Victor Ion Popa „Take, Ianke 
și Cadîr" în regia lui Geo 
Bucur. Din distribuție: Gh. 
Negraru, Gh. Popa, Constan
tin Popa, Richard Bușneag. 
Elena Dascălu și alții.

• Evidcnțiați în întrecerea socialistă

Fruntași — 12 luni consecutiv. Acesta e meritul pentru 
care electricienilor Gheorghe Boglea, loan Buzea, Andrei 
Penzeș, Traian Oneasă, Teodor Oglejan și altor muncitori 
din cadrul Ș.D.E.E. Petroșani le-a fost inminată recent in
signa de evidcnțiați în întrecerea socialistă pe anul 1969. 
La baza aprecierilor au stat lucrările de calitate executate 
dc cci evidcnțiați, promptitudinea și operativitatea cu care 
au răspuns la îndeplinirea sarcinilor dc serviciu, disciplina 
in procesul de producție.

• Returul campionatului de volei interlicee
Astăzi, incepînd de la ora 9. se desfășoară în sala l.M.P. returul campionatului municipal de volei. 

‘l,terlicee- Participă echipele de volei ale liceelor din Petroșani, Vulcan, Uricani, Lupeni și Petrila. Rea- 
mințim că după desfășurarea intilnirilor din cadrul turului, primele locuri pe centre sint deținute do 

_.. echipele liceelor din Vulcan și industrial Petroșani.

y
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Mari vulturi
de veghe

Mari vulturi se ridică de veghe peste

înaltele, auritele lanuri — rotitoare aripi 

sărută lenitul și stema ce stă pururi deasupra țârii. 

Văd bărbații cu fruntea ca o lespede de azur 

binecuvintcrti de apele albastre ale munților 

și inelul norocului rotindu-se in jurul inimilor noastre. 

Se-aud vin'ocselo anilor cum se stirnesc din viitor 

cercetind tăria bolților de oțel și de cristal — 

vuietul acestor prea înalte cupole naște muzică 

in care adorm pruncii la sinul plin și elastic.

Tinerele mcirre poartă aură și ulciorul pe 

creștetul capului cu dezinvoltură și grație. 

Veniti voi dt -gi umbre de ceață, cmlecul stins 

ol buzelor voastre ne găsește de veci oici in Carpați, 

cintul același cu fluierul dulce din afund de baladă.

Iv. MARTINOVICI

Pamînt 
hunedorean

Mi-i drag pâmintul cu cîmpurile dc oase. 
Cu brazda ce-o răstorn dc două ori pe an; 
Și holde mai bogate îmi dă întinsul lan. 
Comlxiine minuind în locul vechii coase.

De el mă leagă-n vremi uitate cimitire. 
In care au coborit cohorte de strămoși.
Din cronici și istorii dezgrop ani glorioși. 
Rămași in însemnări pe scoarțe de psaltire.

Că oase de viteji in lut nu putrezesc,
De aceea nu-mi plec capul

sub jug de împilări: 
Și urmele de bice căzute pe spinări. 
Cicatrizate dc-s. tot ură-n ochi trezesc.

Reconstruim cu drag cetățile străbune. 
Ce-au apărat prin vremi întinsele hotare;
Nepoților in veac rămină drept altare. 
De veche mărturie și loc de-nchinăciune.

Constantin DASCALU

A

in curind, în librării :

Calendarul literar
Editat dc Asociația scriitorilor din Brașov
Semnează : Sică Alexandrcscu, Ladmiss 

Andreescu, Werner Bossert, Gheorghe Chi- 
vu, Paul Constant, Theodor Constantin, Dan 
Constantinescu, Maria Ilaydl, Darie Maghe- 
ru. Iv. Martinovici, Gcorg Scherg, Radu Se- 
lejan. Dan Tărchilă, Nicolae Tăutu, Radu 
Theodoru, Haralamb Zincă (membri fonda
tori ai Asociației).

Colaborează : Mircea Braga, Lucia Deme
trius, Emil Mânu, Mihai Olos, Edgar Papu, 
Maria Dincă, Eugen Evu, C. Pascu, Sotirios 
Vlahos etc.

Numeroase pagini de poezie, proză, eseu, 
teatru, critică literară, cronici științifice și 
dc artă, pagini de literatură universală, 
transpuse în românește dc cunoscuți poeți 
și traducători, umor, caricaturi etc.

224 pagini ilustrate, 8 lei.

N-am mers lut drept...
N-am mers tot drept pc linia vieții 
Nici n-am zburat ca păsărilc-n stoluri. 
Ne-am mai oprit în fața dimineții, 
Și uneori am mai făcut ocoluri.

Dar iată-ne popor lingă popoare 
Cinstit și harnic și viteaz din fire, 
Din rîuri mici făcurăm rîul mare 
Curgînd adine și larg spre Fericire !

R. 1MOȚOC

COPĂCEL
Coborî din autobuz în ur

ma ei. Ea nu-l bănuia. Mer
gea grăbită și uneori se îm
piedeca. Locuia departe, ia 
marginea pădurii. Cînd ieși
ră din oraș începu să se în
nopteze. Lui îi păru bine și 
se apropie toarte mult de 
fată. Simț.indu-1 în spatele ei, 
lata și-a încetinit mersul. El, 
insă, a trecut pe lingă ea 
iără să articuleze vreun cu- 
vint. După o bucată de drum 
s-a stirnit furtuna. Li se tă
cuse frică și cutitau să se 
depășească mereu, să nu ră- 
mînă unul în urma celuilalt. 
Apoi pierdură drumul și el 
simfi pe frunte urmele ploii. 
Se opri obosit. Fata îl ajunse 
și îl întrebă : „Unde mergi 
„Pe un drum al vîrstei" zise 
el. Ei i se păru frumos răs
punsul dar știa precis că o 
urmărește pe ea pentru că 
e frumoasă.

— Cum te cheamă ?
— Copăcel, îi răspunse bă

iatul.
— Pe mine, Orhideea.
El nu știu ce să-i răspundă 

și începu să ridă. Apoi își 
desfăcu haina și o acoperi de 
ploaie. Fata s-a apropiat 
încet de el și brafele ei îi 
înlănfuirâ trupul, ca o liană 
ciudată ce era.
Apoi nu se mai auziră decît 
vorbele ie tei sau murmurul 
ploii: „Copăcel, Copăcel..."

George BOITOR
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Strigăt
Un vînt fierbinte bale în artere 
Și gura dulce s-a făcui amară.
E rod bogat în dragostea de țară
Acum cînd Timpul dragoste ne cere !

Ne pustiim și lucruri și ființe
IDc nu urcăm pe-a țării metereze !
Ne trebuie un om ce să dureze
Vii monastiri de crez in conștiințe!

Și a venit un om cit o furtună 
Să-abată seva ploii prin corole.
Din Argeșul străvechi un nou Manole 
Menit temei acestei țări să pună 1

Jipuritură
O, prin mine cîți urcară 
Ca prin tulnic lung de moți 
De mă dor Carpații toți 
In ființa-mi milenară.

Dar și Marea mult mă doare 
Și al sîngclui meu flaut.
De aceea tot mă caut
De la munte pîn’ la Mare 1

Mă caut nu mă găsescu’ 
Din prezent în timpul mitic, 
M-am topit de mult în „eseu" 
Și în spațiul mioritic...

Și mă caută șjoșeva 
Intru toată România.
Crește-n mlrfeLtbtușî ceva 
Sinonim 1 cu Veșnicia !

Că nici Timpul nu-i de fier
Să nu intru io în el I

De dragoste
Vai cum plinge iarba-n vînt i 
Ion se uită din pâmînt.
Și de cit se uita el 
Cresc bujori prin troscoțel !

Crește Ion frumoasă peană
Și tot strigă : Toană ! Ioană !

Kusalin MUREȘANU
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POȘTA 
LITERARA

Marcel Robu, Lupenj : „Ga
lerie" ramîne la nivelul descrip
ției seci, care nu poale gene
ra poezia. Atenție la exprima
re : „galerie drum" nu e apro
ximativ același lucru cu „ga
lerie stradă" ? Și apoi, ce în
țelegeți prin „galerie o sulă/ 
galerie o mie" ?

Mlhai Roșea. Peirila : Ne-a 
plăcut într-o oarecare măsură 
prima strofă: „Minerul, un om 
ca orișicare/ Un om ce intră 
în adîncuri/ Și scoale-alară 
soare". In rest nu se mai în
cheagă nici o metaforă izbu
tită.

/. Croitoru, Petroșani : In 
„Adio 15)69" am găsit cileva 
versuri notabile: „Și cînd în 
noaptea plină dc-atîta aștepta
re/ Un pămînlean păși pe soluri 
selenare/ O rază se desprinse 
din flăcările mele/ să ducă 
marea veste printre mulțimi de 
stele". E un progres evident. 
Reveniți.

Gh. Troancă, Petroșani : Am 
înaintat cronicile dv. satirice 
colegului care se ocupă de 
rubrica „Citadine", spre o even
tuală publicare.

I. Chfraș. Petroșani: 
Dăruire

Privește cum munții se-nebina 
spre^vale, 

Acolo-i defileul tăiat frumos In 
piatră. 

Hărnicia noastră a clădii o 
cale, 

Pentru tinerețea veșnică — 
o vatră. 

Și ascultă munții cînd se-plecă-D 
seară, 

Unul către altul și din arbori 
sună...

Ei vorbesc de inima de pară, 
Ce a noastre cîntece le-adună I 

Mircea Bologa, Vulc an : „Pri
măvară .. în ianuarie" e o în
cercare vizibil influențată de 
poeziile lui Topîrceanu, însă 
fără umorul și delicatețea aces
tora. Vă așteptăm cu alte poe
zii.

P. CONSTANTIN

In ședința din 24 ianua
rie a citit, versuri și proză, 
elevul Victor Durnea din 
Vulcan. Vorbitorii au fost 
unanimi în a sublinia cău
tările, de multe ori fructu
oase, imaginile originale, 
cultura, profunzimea, dove
dite de acest tinăr in mul
te din creațiile sale. Proza 
o fost considerată ca fiind 
mai izbutită decît poezia 
deși, paradoxal, creatorul 
ei are suflu de poet. „Cau
țiunea" are „nerv, redă cu 
delicatețe inefabilul unor 
trăiri" (C. Pascu) și dove
dește o „atentă și bine a- 
similată lectură din Kafka" 
(C. Dascălu). Pentru a ciș- 
tiga in valoare, din aceas-

<__________

tă proză „se cer eliminate 
unele lungimi și adin- 
cit portretul domnului

Qjwlulcl

euiaehiLul
X" (Radu Seleian). „Bu
zele sfinxului" nu e o pro
ză propriu-zisă ci o „diva
gație lirică difuză" (C. 
Pascu). Poeziei i s-au re
proșat „uscăciunile genera
te, mai ales, de neologisme

le distonante, căutate" (R. 
Selejan), „înclinația spre 
morbid" (C. Dascălu), „ne- 
urmărirea cu obstinație a 
unor idei semnificative" (C. 
Pascu).

V. Durnea a fost Îndem
nat să sondeze mai mult 
zonele luminoase ale eului 
său, dragostea, aspirațiile 
specifice viratei etc., surdi- 
nizînd ecourile tenebroase 
ale unor experiențe care

rie va citi Gh. Dricu (proză 
și poezie).

nu pot încă să-i aparțină.
Fără îndoială, el se anunță
a fi un tînăr în care se
pun speranțe.

La ședința din 7 februa-

C. VALEANU
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CENACLU
In satul tău

In salul făli cresc umbre grele
Din steiuri fără virstă
S* ntind avare, se-ncol&cesc
Și sc-mpreună cu sorii morți,
Zămisliți de bărbați iconari fără faimă
Pe pași ciopliri*
Dintr-un fel dc viață
Sub Ici bătrini, lipsiți de vrajă
Și-n crișme cu istoric
Sr-ncinge sfat dc nopți adinei
intre fîntîni și pietre
Și moșnegi cu ochi dc prunci.
In crucea nopții.
Cocoșul roșu leapădă pcnc-ncinse,
Se dezlănțuie va iniei bărbați,
Crinccne nunți
Și iubiri ca brazii.
In crucea nopții
Se nasc suflete aspre
Și fiecare știe
S3 ia femeia
Și s-o dăltuiască-n veșnicie.

Aurelia M1DALCEA

Finalități interioare s
Pe flăcări incolore joc dc \eghc 
și dragostea se mistuie pc arbori, 
îți văd fața in sărutările brune 
albind in dănțuire marea

Dar inii simt tăcerea in mine 
egală ca o liniște la fereastră, 
și numai cu neștiindu-mă altfel 
voi veni la fiecare țărm să mă găsesc.

Ori m am pierdui și nu sint,
și numai tu mă vei ști impleticindu-mă 
peste umbrele chipului tău, 
răscolitoare finalitate interioară.

Valeria ZAMFIR

Cathabasis
Rădăcinile gin (lu lui nostru
Ce-și caulâ chipul in oglinda apelor 
scuturate ca o frunză in răstimp de risipire 
nu ajung 
decît pină la pumnul ce ține sabia 
pînă la umărul încordat sub steagul dac, 
piuă la risul disprețuitor în premoarte.
Mai departe 
nu auzim decît tropotul înfocat 
al călărețului trac 
repercutat în timpanele sorții 
— chipul șoptit în descîntec 
pentru rănile de suliță și venin.

Victor DURNEA

Dorința
Vreau,
Să m-afund printre ere,
Să m-ascund după stînci,
Să ascult scrîșnctul oțelurilor, 
Repctînd primul refren
AI începutului.
Să mă prind
De rădăcinile adincului.
Să mă strecor în freamătul lui, 
Să-i fur toate comorile.
Pe care, le voi dărui, 
Neamului meu...

Meditație
Doar ceasul clipele și apasă,
Spre miezul nopții adulmecînd; 
In ritmuri scurte cad pe masă, 
Frînturi de gînd. frinturi de gînd...

Paul ȘOMACESCU
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Galopăm in urma hergheliei. 
Caii străbat pusta dc '.est ra-n 
filme. Un soare arzător de 
toamnă timpurie strălucește pe 
crupele bine țesălate ale cai
lor. Galopează prin cîmpia 
imensă cai roșii și albj și negri, 
cai murgi, șargi cenușii, cai 
dc toate culorile — iar in min
tea noastră galopează și o su
medenie de cai verzi pe pere
ții închipuirii... Sintem trei bă
ieți la herghelia asta. Gheza ți
ganul galopează alături de 
mine. Pil iu a țisnit spre fața 
hergheliei ca să-i oprească 
„motoarele" de patruzeci de cai 
putere. Pusta e încărcată de 
iarbă grasă, întomnată ce-i 
drept, cu bruma strălucind pe 
firele ușor îngălbenite, dar în 
schimb troscoțelul și trifoiul 
sălbatec sint de un verde crud. 
Oprim herghelia și descălecăm. 
Caii strănută satisfăcuți de a- 
eest nesperat meniu verde și 
Jșj văd de treburi liniștiți, nc- 
suparali ca \ara de diferitele 
muște ce-i obligă să-și scuture 
piclc-a. ori să și-o biciuiască cu 
propria coadă de șaizeci de 
ori pe minut. Așezăm și noi 
6traitele cu merinde lingă linti- 
ua de sub doi salcîmî gemeni, 
ne scuturăm un pic ca să ne 
încălzim in urma farsei ce ne-a 
făcut-o acest soare cu dinți, și

ne așezăm frumușel pe iarba 
încă brumată.

— Acuși se calzește — îmi 
spune Gheza in româneasca lui 
aproximativa. Așa la diminea- 
te...

— Știu Gheza, știu. Crezi că 
la oraș toamna nu-i la fel ?

— Credeam uitat, draghe... 
La blocurile cafiler țentral.

— Calorifer Gheza.
Gheza tace și-și face de lu

cru pe lingă fintină. Văd că 
adună vreascuri. Nu ne-am vă
zut dc peste douăzeci de ani 
și întîlnirea asta îl emoționează, 
ca de altfel și pe mine. In 
copilărie păzeam caii tot cu 
el. Eu am luat alte drumuri, 
Pitiu care tocmai vine spre noi, 
la fel, a luat drumul ingineriei, 
numai Gheza a rămas credin
cios meseriei sale.

— Da de unde aveți voi 
atiția cai Gheza ?

— Caii la C.A.P.-ul„. Nu 
mulțj nici puțini.

— Asta știu că-s ai colecti
vului, dar parcă acum vreo 
zece ani nu prea aveați. I-ați 
cumpărat din altă parte ?

— De la crescătoria dc cai 
din D. Acum înmulțit. Peste 
cinci șase ani ajungem avem 
rnulți. Mai țin minte tu cum 
duceam patru suta de cai la 
păscut prin ’40 ? Tu ai făcut

școală. Dacă vrei poți să ajungi 
și capitan... așa-i ?

— De ce tocmai căpitan 
Gheza ?

— Asta place la mine mai 
mult

— Ce-ți place Gheza să fii ? 
intervine Pitiu.

— Capitan sa salute toți cu 
„să trăiți* și sa trec prin sal 
cu cîsme.

FURT

perpelește un pic la foc, ne 
rupe la fiecare cite o bucată.

— Asta din porcu meu. A 
avut două sule cincizeci chile. 
Are tot familia pînă la an.

— Mulțumim, zimbește Pitiu 
gîndindu-se la copilărie. Ai 
copii ?

— Zece, dar am mai tăiat și 
capra. Vaca țin pentru lapte. 
Avem și zece oaie și un calu

UNA

a făcut o hernie urând coșu
rile cu cucuruz în podul nos
tru. O are și-acum. Umblă cu 
o cingătoare pentru orice even
tualitate... Acum vreo treizeci 
de ani dormea în grajd la noi. 
Copil orfan, neajutorat de ni
meni. Mă gîndesc că am fi 
putut să-l culcăm undeva în 
bucătărie. Am fi putut...

— Era bine la voi în grajd

in-ați fi putut culca altundeva. 
Nu era nevoi. Lingă caii mei 
și lingă vitele era cel mai bine. 
Vine furtuna, a continuat el. 
De treizeci de aDi n-am mai 
văzut cer așa negru. Să aler- 
qăm la cai.

Am încălecat pornind pe ur
mele hergheliei speriate de 
vînt și ploaie. Cerul se întune
case grozav și cileva fulgere

IN PUSTÂ
Gheza aprinde focul sub sal- 

cîmi și dintr-o dală flăcările ne 
amintesc de copilărie. De fapt, 
venind in concediu pe aici, și 
eu și Pitiu ne-am hotărit să 
ni-1 petrecem păzind herghelia 
ca să reedităm pe cil se poate 
atmosfera anilor tineri. Scoa
tem din straițe clisa și pita, 
Gheza ne pregătește niște fri
gări din ramuri de salcim și 
in curind mâncăm cu poftă slă
nină la frigare pe piine de 
casă cit roata carului. Gheza 
scoate din straița lui vreun 
metru de cirnați și după ce-1

pe care călăresc... Ala alba. Și 
casa am. Bune dc carainide. 
Patru eamere și spaiț și loc de 
baie da nu-i cade...

— Păi înseamnă că o duci 
binișor dacă ai și baie. Cadă 
îți cumperi tu anu ăsta.

— Cumperem cum sa nu ! Am 
la cec cincisprezeci mii. Lu- 
crem draghe patru sute două
zeci zile munche.

Gheza e un bărbat tare scund, 
n-arc mai mult dc un metru 
cincizeci, cam tuciuriu de lei 
dar vrednic nevoie marc. De 
cînd s-a trezit pe lume a tot 
muncit. Pe la doisprezece ani

— își amintește Gheza. Era 
bine. Aveam cafiler țcnlral 
de la vaci și cai. Apoi a con
tinuat ; să vii stai Ia mine că 
nu ai nimeni aici.

M-am ridicat tulburat. Gheza 
privea la mine cu prietenie, dar 
mi se părea că sub aceste pri
viri senine se ascunde o ură 
veche. In pustă se ridicase un 
vint cumplit ca din senin. Pi
tiu plecase să adune caii.

— Mă urăști ? l-am întrebat 
printre palele de vînt.

— Pentru ce ? Tu nein vino
vat. Nici părinți. Așa fost vre
murile. Știu ce gîndești. Că

depărtate au prins rădăcini pe 
boltă.

— Dc treizeci ani n-am vă
zut fulgere toamna, a rîs Ghe
za. Ți-e teamă ?

— Nu.
— Cînd fost copil placea 

ploaia.
— Și acum îmi place. Mi-a- 

îninteștc de copilărie, dc graj
dul ala unde dormeai tu...

Galopam pe cîmpia imensă 
prin ploaie și vînt, c-a-n filme. 
Nu mai zăream nimic în fața 
noastră. Pitiu, inginerul, era 
undeva departe pe urmele her
gheliei. Noi în urma lui stră-

băteam fulgerele și pînza dc 
apă.

— Să nu ne rătăcim Gheza !
— Nu rătăcim. Simțim her

ghelia, dar mergem mai repede. 
Tu poți sa fii și capitan dacă 
vrei. Ia călărești ca un capi
tan. Hai ! Și dădu drumul unui 
rîs fantastic, izvorit de undeva 
din strămoșii săi nomazi.

Furtuna se dezlănțuie cum
plit Călărim prin ea ca prin- 
tr-un bici fantastic cu mii de 
șfichiuri. O creangă de sal- 
cîm, înțesată cu spini îmi sîn- 
geră obrazul. Gheza se ferește 
abil din fața lizierei de copaci 
tineri și hohotește în continu
are. Țișnește ca o săgeată in 
urma hergheliei și mă lasă 
singur în ploaie și obscuritate :

— Herghelia, averea satului, 
strigă el. Răspund de ea. Vine 
după mine, lara friche. Dacă...

Ultimele cuvinte nu i le mai 
aud din pricina furtunii. Rămin 
singur, galopind besmetic prin 
pusta ardeleană. Ploaia mă bi- 
ciuie, copilăria îmi trage palme 
prin această toamnă cumplită. 
Calul mă poartă cu vLntul peste 
întunericul ce se lasă tot mai 
des, mă inebunește.

...Din depărtări Pitiu se în
toarce în galop :

— Mai repede. Caii s-ar pu
tea să treacă granița I

Herghelia galopează surd 
prin furtună, Gheza e dopa te 
in coasta cailor. El se pr;ce|_e. 
Pitiu a zbughit-o și el de lingă 
mine. Rămîn iar singur. Inlig 
pantofii în coasta calului. Calul 
se ridică în două picioare, apoi 
ca apucat pornește fulger in 
urma celorlalți. Se întunecă. 
Cînd sare peste sântul an'i’ ic 
— rămas de pe vremea 
boiului — fac u tumbă și < d 
in iarbă unde bolboros. te 
ploaia. Cred că am căzut in 
git. Simt o durere ascuțită m 
regiunea cervicală. Ploaia mă 
spală, mă bocește cu stropi m-ui, 
făcind în jurul meu bulboane.„

...Aromește a fin. E cald. I n 
vînt plăcut îmi vijlie in uru< Iii, 
O răsuflare caldă mă leagănă. 
Deschizînd ochii îmi dau seama 
că sint în grajd. Lingă mine 
sforăie Gheza, obosit, mulțumit. 
Doarme cu fața în sus, dar nu 
sforăie. La citeva palme doar
me Pitiu, inginerul electronist,' 
cu mina dreaptă afundată adine 
în finul aromitor. Mă ridic in 
capul oaselor. In jurul nostru 
sint patruzeci și trei de cai. 
l-am numărat. Și după ce i-am 
numărat am adormit din nou 
ca in copilărie.

M. KVSESCU
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PĂRINȚI
NEGRI

Populația de culoare din 
localitatea Numbulwar, din 
nordul Australiei, este aslazi 
obișnuită să aibă in rindu- 
rile sale pe fetița albă Lorna.

Curiozitate !
Spre stupefacția părinților ei, 
băștinași cu pielea și pârul 
de culoare neagră, Lorna s-a 
născut, cu trei ani in urmii, 
cu pielea albă, părul bălai 
F ochii roșii. Medicii le-au 
explicat cu copilul este un 
așa numit „albino" care, da
torită tutei deficiențe eredi
tare, este lipsit de pigmertții 
de culoare moșteniți in mod 
obișnuit de la părinți.

Mica
publicitate
PIERDUT un purcel, rasă 

mangiliță — alb. Găsitorul 
este rugat să se adreseze în 

Karl Marx, 1. Rccom-

piaJald Aceaski cu atît mai 
vlrtos cu ctt minerii, maiștrii, 
tehnic icnii și inginerii prezi nți 
la adunare aveau vie în minte 
experiența anului Irecut, învă
țămintele ce le-nu lins din iz- 
bin.i dar și din insuccesele în 

ani.i. din dificultățile înlîmpi- 
it< și lipsurile proprii avute, 
hi conținutul dării dc seamă 
tzcnlale de directorul minei,

iny. Aurel Brinduș, privind rea
lizai ea planului de stal pc anul 
trecut și a angajamentelor a 
ilustrat, alături de rezultatele 
lo/.ilive obținute dc colectiv,

• nsticcoselo avute In realizarea 
unor indicatori de baza, cauzele 
multiple și deficiențele interne 
si externe ce le-nu general. S-a 
nrălat în darea dc scama că la 
producția bruia de cărbune a- 
nul trocul s-a reușit, pentru pri
ma dală in viața minei, să sc 
treacă pragul a I milion tone 
de cărbune extras din adîncuri. 
datorită amplului program do 
investiții înfăptuit în subteran 
și la suprafață în ultimii ani 
pentru dezvoltarea capacităților 
dc producție. La acc^t succes 
-e adaugă realizarea indicai*- 
rilor dc plan la productivitatea 
muncii si calitatea producției.

Dar mfndria obținerii aces
tor succese a putut lumina doar 
o clină fețele reprezentanților 
salariațih r minei Lonea, pentru
* ă peste ele s-a așternut apoi 
umbra aducătooro do amără
ciune in ‘■uf'et a nerealizărilor 
înregistrate în anul 1969 : mi
nusul față de plan pc întregul 
an de peste 72 000 tone do 
cărbune și nerealizarea anga
jamentului, ramînerea sub olan 
atît a zonei l-a (40 458 tone) 
cit și a zonei a Il-a (32 553 
tone), nerealizarea volumului 
lucrărilor de pregătiri planifi
cate (2 256 ml, respectiv 
10 300 mc) ca și o seamă de 
avarii și accidente tehnice și 
umane.

Insuccesele însă nu au demo
bilizat nici o clipă colectivul 
dîrz și experimentat, călit în 
lupta pentru învinqerea greu
tăților al minerilor din Lonea 
în frunte cu comuniștii. în
drumai de comitetul de partid 
si sprijinit de organizațiile de 
sindicat și U.T.C.. comitetul de 
direcție a stabilit un plan de 
măsuri tehnico-orqanizatorice 
eficiente pentru asigurarea rea
lizării inleqrale a sarcinilor de 
plan și obiectivelor de între
cere pe anul 1970, pentru pre- 
intîmpinarea repetării deficien
țelor avute în anul trecut. Re- 
flectlnd asupra părților poziti
ve si negative ale activității 
lor. arătate în darea de seamă, 
dîndu-și asentimentul unanim 
de aprobare la planul de mă
suri prezentat de fnqinerul șei 
al exploatării Ton Bâlăncscu.

'utii la adunarea sala
riaților au dat curs unei dez
bateri temeinice aducind în 
discuție, in spirit critic și auto
critic si cu înaltă responsabili
tate pentru soarta planului, lip
surile proprii si obstacolele ce

moi sint de înlăturat lucind 
propuneri concrete pentru îm
bunătățirea activității în toate 
verigile ci. Emulația 
declanșat 
susținerea 
1970 s-a
Impresionant de | 
dezbatere dar mai 
linului calitativ 
propunerilor 
mobilizatoare 
seriozitatea ț_ ..... . 
baterilor ar merita să-i acordăm 
un spațiu mai larg în /iar, ne 
oprim totuși la cltcvn momente 
cu adincă semnificație penii n 
înfăptuirea planului pe ultimul 
an al cincinalului.

Rind pe rind în prezența 
tovarășului Clement Negrul, 
prim-sccrctar ol Comitetului 
municipal de partid, a unor ca
dre cu munci dc răspundere îr> 
Ministerul Minelor și Centrala 
»3rbunclui — și-au spus păsul 
nsupra căilor do urmat pentru 
înfăptuirea sarcinilor majore cc 
Io are colectivul nu mai puțin 
dc 18 salariați ca minerul șef 
dc brigadă Ion Cojocarii, șeful 
echipei de electricieni Gheorghe 
Buliska. maiștrii Gheorghe (;a- 
vrilcscu, Zeno Șuștac. Dumitru 
Olleanu, Loqhin Vraciu, tehni
cienii Iosif Locotoș și Ionel 
Colda. inginerii Petru Slupu, 
Claudiu Nicolau, Aurel Marhan, 
contabilul șef Ion C. Bolog, se
cretarul comitetului U.T C. 
mină losif Halasz și alții.

O vie emoție, entuziasm 
noral și hotărîre fermă de a 
urma exemplu) s-a produs in a- 
dunăre, în rîndul repre/ontan- 
țil salariaților în momentul 
cînd tov. loan Silinca. președin
tele comitetului sindicatului a 
dat citire chemării la întrecere 
adresată minelor din județ de 
colectivul exploatării miniere 
Aninoasa. Ilotărîrea minerilor 
de la Lonea de a răspunde cu 
demnitate acestei patriotice che
mări au sintetizat-o chemările 
spontarre și înflăcărate la între
cere (susținute de frumoase și 
mobilizatoare angajamente) a- 
dresalo In adunare către toate 
brigăzile minei : brigadierul Ma
rin Ciubăr a chemat la între
cere toate brigăzile din abataje 
cameră, frontal istul Ion Mic- 
lea 111 a chemat la întrecere 
brigăzile dc la .abatajele fron
tale iar Teodor Flutur cu or
tacii săi au adresat o chemare 
tuturor brigăzilor de la pregă
tiri.

In încheierea dezbaterilor a- 
dunării a vorbit Iov. Clement 
Negruț, făcînd prețioase reco
mandări comitetului de direcție, 
organului de partid și colecti
vului minei Lonea pentru înlă
turarea lipsurilor ce se mai ma
nifestă în activitatea de produc
ție si privind respectarea nor
melor de siguranță în subteran, 
în privința valorificării rezer
velor interne menite să ridice 
pe o treaptă superioară eficien
ța economică, să asiqure reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
pe 1970.

s-a 
în colectiv pentru 

cifrelor de plan pc 
-Bdit stil în numărul 

participant! lfl 
ii ales In ton
al discuțiilor, 

șj angajamentelor 
asumate. Deși 

■ i importanța dez-

Se deschide cu hotărîre calea electrificării
4 Himuic din pag. I

simț dc răspundere și conștiin
ciozitate Nu dc dragul discu
țiilor ! Dc dragul dc a face o 
treabă, bună, eficientă. Fiecare 
vorbitor a arătat in cuvintul 
său cc deficiențe mai există, 
a făcut propuneri pentru înlă
turarea lor. Amintim in acest 
sens pc Ion Mangu, ficrar-be- 
lonist (aprovizionarea cu oțcl- 
beton ștanță electrică, mecani
zarea incărcării-descărcării oțe
lului beton, forțe dc mun< ă): 
Ion Paici, Ion Găină, Ion Ne
cula, tunel iști (utilajele defecte 
să sc remedieze, să se aducă 
și altele, nu sini burghie dc 
perforat și exploziv, să sc asi
gure o mașină pentru trans
portul muncitorilor pină la can
tină); Ilie Petcu, dulgher (des
chiderea cursurilor dc califica
re și a foilor de lucru în acord, 
lipsa materialului lemnos), Con
stantin Ruscn, maistru (maga
zia de materiale dc la Lainici, 
un punct alimentar la lotul Lai
nici): Ion Sighiatov (condiții 
de lucru și viață a noilor an
gajați, organizația dc sindicat 
e puțin activă, șefii să fie mai 
apropiați de muncitori): Hara
lambie Morarii, maistru (pro-

pune : la Bănița o magazie, să 
,i ființă un gater); Ion Gruia, 

șef de lot instalații (aprovi
zionarea cu piese de instalații, 
ajutorul comitetului municipal 
dc partid Petroșani in diferite 
probleme, butelii dc aragaz) ș.a. 

Pregnant reliefate in cadrul 
general al dezbaterilor — ca 
filon dc esență al lor — che
mările la întrecere între lotu
rile ori brigăzile șantierului, cit 
și angajamentele luate, au scos 
în evidență hotărirea întregu
lui colectiv al șantierului dc 
a-și îndeplini cu cinste sarci
nile do plan, pe temelia bu
nei tradiții a șantierului.

S-a» angajat să depășească cu 
25 la sută sarcinile dc plan 
brigăzile tunel iștilor Ion Paid, 
Ion Găină, Ion Nccula. De ase
menea, au fost chemate la în- 

' trecere-brigada lunetistului Ion 
Găină de către Ion Paid; a 
lui Ion Paici dc către tunel is- 
lul Ion Necula; a lui Fănică 
Rotaru, loan Gîrz și Ion Găină 
de către minerii brigăzii lui 
Constantin Pascaru.

Maistrul Haralambie Morarii 
de la Iotul Crividia a chemat 
la întrecere toți maiștri din 
toate loturile, la toți indicatorii 
dc plan ș. a.

Conducerea șantierului, co
mitetul sindicatului, toți facto
rii de răspundere, trebuie să 
se ocupe mai mult de îmbună
tățirea condițiilor de lucru ți 
dc v iată ale muncitorilor 
pe nccastă bază întrecerea 
cialistă a șantierului să fie 
marotă din plin. Evidența 
trecerii socialiste din 
șantierului 
manență, iar fruntașii 
cvidențiați, (lăți ca 
Aceasta cu atît 
cit așa cum de altfel releva 
In cuvintul său dc Încheiere 
și Constantin Roșoga, secretarul 
comitetului dc partid al Șantie
rului. „în 1970, în fața Șantie
rului 17 construcții căi forate 
stă realizarea unui plan mai 
mare decit la Gura Văii, iar 
condițiile sint mai grele".

Există însă convingerea — Ș> 
ca e izvorîlă din hotărirea ex
primată a constructorilor — că 
întreg colectivul Șantierului 17, 
prin activitatea ce o va des
fășura, prin străduința și vred
nicia membrilor săi, va da cale 
liberă înainte de termenul pla
nificat, primului tren electric, 
pe linia Bumbești — Livczeni.

ca
so- 
de-

cadrul
,ă fie ținută in por- 

să fie 
exemplu.
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JOI 5 FEBRUARIE
Deschiderea emisiunii. Emisiune in limba maghiară. 
Film serial : „Aventură in munți" — episodul X. 
„Alarmă".
Mult c dulce și frumoasă.
Telejurnalul de scară.
Reflector.
Prim plan. Constantin Bob eseu — personalitate artis
tică de seamă din țara noastră.
Scară de teatru. „Ortando Furioso" dc Lodovico A- 
rioslo. Fragmente filmate din spectacolul prezentat 
la Roma, in luna noiembrie, la Palatul Expoziției, de 
către o echipă a Radiotelcviziunii italiene.
Campionatul european dc patinaj artistic. Proba de 
figuri libere perechi. Transmisie directă de la Lenin
grad.
Telejurnalul de noapte.
Seară de balet cu soliștii și ansamblul Teatrului Mu
zical din Constanța.
C ronica ideilor Criteriile eficienței în cercetarea so
ciologică.
Închiderea ''misiunii.

I 1 I

nn
In a 4-a partidă din

Brazilia a „tricolorilor

1-1 cu Internazionale

Ikale
audientelor...

In dimineața zilei de 30 
ianuarie a.c., la Consiliul mu
nicipal al sindicatelor Petro
șani, au venit nu mai puțin 
de 18 salariați ai întreprin
derii de morărit și panificație 
din localitate, cătrăniți foc, 
nu alta. Pentru a vă dumiri 
asupra cauzei acestei nemul
țumiri, surprinzătoare în pri
mul rind prin numărul prota
goniștilor incluși, credem că 
ar fi bine să o purcedem de 
la... rădăcina răuhu.

Anul trecut, directorul în
treprinderii sus-amintite, Cons
tantin Lupulestu, a lansai că
tre resortul organizatoric in
tern decizia nr. 232 din 14 
noiembrie, prin care dispune 
serviciului aprovizionare-des- 
facere-transport, măsuri pen
tru eliminarea tuturor stațio
nărilor. Inițiativă bună, n-a
vem ce zice I Atît că aceas
ta a fost luată independent, 
cu de la sine hotărîre, fără

A 

înseninare 
r//////////z///////z///////////z

RIO DE JANEIRO 1 (Ager- 
pres). — Selecționata de fotbal 
a României și-a continuat tur
neul în Brazilia jucînd la Porto 
Alegre cu cunoscuta formație 
Internazionale, compioana sta
tului Rio Grande do Sul. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (0—0). Gazdele 
au deschis scorul prin Vaido- 
meiro. El a înscris dintr-o lo
vitură liberă de la 20 m. Fot
baliștii români au egalat prin 
Domidc, care a reluat cu capul 
o centrare a lui Sătmăreanu, 
mareînd iniparabil. Aceasta a 
fost cea de-a 4-a întilnire sus
ținută ’ de fotbaliștii români în 
cadrul turneului brazilian. Ei 
au ciștigat 2 meciuri, unul l-au 
terminat la egalitate, picrzînd 
un joc.

In meciul de la Porto Alegre, 
echipa României a început jo
cul cu următoarea formație: 
Gliiță, Sătmăreanu, Hălmăgea- 
nu. Dinu, Deleanu, Nunweiller, 
Dumitru, N'eagu, Dobrin, Dumi- 
trache, Lucescu.

Echipa României va întîlni 
luni la Lima selecționata Pe
rului.

VINERI G FEBRUARIE

PROGRAMUL T .

Peruvienii
vor evolua
în Europa

LIMA 4 
ționata de 
susține mai multe jocuri pre
gătitoare in Europa înaintea în
ceperii turneului campionatului 
mondial din Mexic. Fotbaliștii 
peruvieni vor evolua la 8 și 
16 aprilie în Spania în compa
nia echipelor Sevilla și respec
tiv Elche. Apoi ei vor juca la 
22 aprilie la Milano, probabil 
cu Internazionale.

(Agcrpres). — Sclcc- 
fotbal a Perului va

I
PETROȘANI — 7 Noiembrie : Bătălie pentru Roma, se

riile I și II (5—8 februarie); Republica : Omul care valora 
miliarde (5—8 februarie): PETRILA . Tata (4—6 februarie); 
LONEA — 7 Noiembrie: Vremuri minunate la Spessart 
(5—7 februarie); Minerul : Creola, ochii-ți ard ca flacăra 
(5—8 februarie); ANINOASA : Ultima tură (5—6 februarie); 
VULCAN : Corabia nebunilor, seriile T și II (5—8 februa
rie); LUPENI — Cultural : Beru și comisarul San Antonio 
(4—8 februarie); LUPENI — Muncitoresc: Un oin pentru 
eternitate (5—6 februarie); URI.CANI : Profesioniștii (5—7 
februarie).

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Memoria pămintu- 
lui românesc; 10,10 Curs dc 
limba spaniola; 10,30 Melodii 
cu dedicație; 11,15 Să înțe
legem muzica; 12,00 Din mu
zica popoarelor; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13.22 Muzică u- 
șoară: 14.00 Caleidoscop mu
zical; 14,40 Radio publicitate: 
15,00 Roza vînturilor; 16.00 
Radiojurnal; 16,20 Cintâ Ma
ria Peter; 16,30 Tribuna ra
dio; 17.05 Pentru patrie: 17.35 
Cîntcce și jocuri; 18,10 Re
vista economică: 18.30 O mc-- 
lodic pe adresa dv.: 19,00 
Gazeta radio; 19,30 Săptămî- 
na unui meloman: 20,05 Ta
bleta dc seară; 20.10 365 dc 
cintecc: 20.20 Argheziană; 
20.23 Zece melodii preferate: 
21,00 Atențiune. părinți !;
21.30 Moment poetic; 21,35 
Solistul scrii — Gică Petres
cu; 22,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic; 22,20 Sport:
22.30 Muzică de jazz: 23.00

VREMEA

Concert de muzică ușoară;
0,63—3,00 Estrada nocturnă.

I’HOGRAMUL II

6.00 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal: 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare); 8,10 Tot 
înainte; 8,48 Muzică popu
lară; 9.10 Curs de limba spa
niolă; 9.43 Matineu teatral : 
„Filomena Marlurahp" de E- 
duaido de Filippo: 11,35 E- 
vantai sonor: 12,15 Concert 
de prinz; 12,35 Saeculum: 
13.00 Concert de prinz — con
tinuare: 13,30 Cartea științi
fică; 14.03 Din cele mai cu
noscute melodii populare: 
14.30 Din creația luj Ion Va- 
silescu: 15,00 Opera pentru 
toți: 15.40 Radio publicitate; 
16,00 Radiojurnal: 16.20 Pen
tru prietenii muzicii corale; 
17,00 Parada vedetelor de 
muzică ușoară; 17.35 Teatru 
serial . „Anul 1918" de Ale
xei Tolstoi; 13,00 Varietăți 
muzicale: 18,30 Curs de lim
ba spaniolă; 18,50 Varietăți 
muzicale (continuare); 19,20 
Transmisiune de Ia Opera 
Română din Cluj: 22.00 Pre
miere muzicale radiofonice: 
23.05 Terra-musica

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5,00; 6.00; 9,00: 
10.00: 11,00; 17,00: 18,00:
20.00: 24.00: 2,00. Programul 
II - 6,05; 12.00; 14.00: 23,00: 
0.55

participante active la mobilizarea 
salariaților pentru realizarea 

sarcinilor de plan
Urmare din pag. I cin-

re : 'Jci-.at, precum și lipsa unor 
materiale ca: flori vfdia, cablu 
de tra liane și altele, care a i 
contTibttd la nerealizarea unor 
indicatori de plan. De asemo- 
nta au fost criticate și aspec
tele privind disciplina in mun
ca, îndeosebi cel referitor 
absentele nemotivate care 
ajuns în anul 1969 la 
um/zile, fapt care a contribuit 
ți el la nerealizarea productivi
tății planificate.

Uonlertnla sindicala de la 
T.U.M.M. a dezbătut problema 
pregătirii temeinice și din timp 
u investițiilor miniere de supra
față, ca o condiție de cea mai 
«nare importanță pentru spori
rea eficienței 
țiile au lost 
X» eaj unsurilor 
a contribuției 
tul sindicalului va trebui

ia 
au 

6236

acestora. Discu- 
purtate îd jurul 
care au existat, 
pe care (or.nte- 

sa o

aducă în acest ultim an al 
cinaiului la predarea la termen 
a obiectivelor planificate.

in conferința de la E M. Pe- 
trila s-a arătat că neajunsurile 
tare s-au manifestat in activi
tatea economică a exploatării 
. a și în activitatea sindicalului 
-e datorase în parte faptului că 
nu in suficientă măsură s-a în
țeles incă de la început rolul 
>i rostul organului de conduce
re colectiv >i că comitetul sin
dicatului nu a avut o prezență 
suficient de activă și eficientă 
în comitetul de direcție. Legal 
de această problemă, tov. Ghe
orghe Ghngiu a arătat ca adu
nările grupelor sindicale 
s-au ținut cu regularitate, 
cele care au avut loc au 
curs superficial.

Anul 1970 xa li pentru sindi
cate anul unor ample acțiuni de 
mobilizare și educare a mase
lor de salariați pentru obține
rea unor rezultate superioare

nu 
iar 
de-

în munca. Fiecare organ sindi
cal nou ales, va trebui să ma
nifeste receptivitate față de ce
rințele majore ale producției și 
să participe cu întreaga capaci
tate la rezolvarea lor. Centrul 
de activitate al activului sin
dical trebuie sa se alle, așa 
cum s-a subliniat la Plenara 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
din 26—27 decembrie 1969, In 
întreprinderi în contact nemij
locit cu realitatea, acolo unde 
se cer a fi soluționate direct 
și operativ problemele ridicate 
de viață. Desfășurînd o aseme
nea activitate organele și or
ganizațiile sindicale din inuni- 
• ipiul Petroșani iși vor îndeplini 
cu rezultate și mai bune mi
siunea pe care o au în viața 
societății, vor aduce o contri
buție crescîndă la înfăptuirea 
politicii partidului, spre binele 
celor ce muncesc, al întregului 
nostru popor.

o consultai? prealabilă a ce
lor care răspund nemijlocit, 
care urmăresc și coordonea
ză realizarea unor atari dis
poziții, fără o stabilire, deci, 
a modului concret de trans
punere în viață.

în ianuarie curent, conta
bilul șef al întreprinderii, 
Constantin Brezoianu. consta
tă cu .. stupefacție că decizia 
este departe de a fi respec
tată. Atunci cel ce avea cu
țitul și... pîinea, adică direc
torul, impută orele de stațio
nare șefului 
port, Gheorghe David $i șe
fului * ’
Gheorghe Popa.
serviciului în cauză, loan Co
vaci a fost...omis, cu o seni
nătate tulburătoare... Dacă e- 
rau, deja, doi ispășitori... La 
rîndul lor, aceștia au arun
cat (c-așa e regula... bat-o 
pîrdalnicul!...) povara pedep
sei pe umerii mai jos puși 
(ierarhic 1), adică au sistat 
muncitorilor orele de stațio
nare. Și toate acestea, fără 
să Ii luat nimeni, nici o mă
sură do prevenire a risipei de 
timp, de lichidare a slabei 
organizări din transportul res
pectiv. (încărcarea și descăr
carea întregii coloane se e- 
fectueazu simultan, adică 
practic operațiile se petrec 
succesiv, cu așteptările înde
lungi. de rigoare...). Și este 
Ia mintea oricui, că. - îndeo
sebi, muncitorii ar fi direct 
interesați sd se întimple (esle 
nuanța momentului...) o schim
bare în bine, în acest sens.

Din confruntarea conducerii 
cu șefii serviciului transport 
și cu muncitorii, s-a consta
tat existența unei decizii de 
dragul deciziei și a unor dis
poziții „circulate" fără nici 
un „fond de rulment" temei
nic, real.

Mai mult, cînd au fost in
vitați la sediul Consiliului 
municipal al sindicatelor spre 
a se analiza pricina... disen
siunilor survenite și a se lua 
măsurile care se impuneau, 
factorii în cauză dc la între
prindere au răspuns nefavo
rabil, transmițind prin „ca
blu* : ..nu noi i-am trimis pc 
muncitori în audiență...".

...Vorbeam la început de o 
rădăcină a răului... V-am dez
văluit și... fructul ei, nu 
prea...comestibil... Cc-ar fi... ?l

biroului trans-

echipei de deservire, 
Doar setul

T. MULLER

Cei 22 seleetionabili brazilieni
RIO DE JANEIRO 4 (Ager- 

pres). — Antrenorul echipei de 
fotbal a Braziliei, Joao Sal- 
danha, a alcătuit lista celor 22 
dc jucători care-și vor începe la 
12 februarie pregătirile în co
mun in vederea participării la 
turneul final al campionatului 
mondial Lista cuprinde pc

Leao, Ado, Carlos Alberto, Bal- 
dochi, Joel, Evcraldo, Piazta, 
Gerson, Jair, Tostao, Polc, Edu, 
Ze Maria, Scala, Brito, Marco 
Antonio, Clodoaldo. Rivclino, 
Rogerio, Antoninho, Dirceu Lo
pez și Paulo Coșar. Echipa bra
ziliană va pleca la Ciudad de 
Mexico la 4 aprilie

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani a oscilat între mi
nus 4 giade și plus 6 grade, 
iar la Paring intre minus 7 
grade și minus 4 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține în continuare frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Di
mineața — ceață locală. Vînt 
din sectorul nord-vestic. Gro
simea stratului de zăpadă la 
Paring — 27 cm.

Pronoexpres
6 au fost 
următoa-

26 17 11

La concursul nr. 
extrase din urnă 
rele numere :

Extragerea I-a : 
40 31 39.

Fond de premii: 404168 
lei.

Extragerea a Il-a : 37 .25 
29 13 5 43 1.

Fond de premii : 
lei.

345 607

gimnastica s-a consumat PRONOSTICUL NOSTRU
etapa municipală a elevilor
In sală de sport a I.M.P. a 

avut loc in 2 februarie faza 
municipală a campionatului 
municipal de gimnastică, re
zervat elevilor din școlile ge
nerale. întrecerile s-au dispu
tat pe echipe și individual și 
au atins un bun nivel tehnic 
și spectacular. Misiunea juriu
lui a fost îngreunată de faptul 
că mulți concurenți au fost 
de valori sensibil egale. La 
fete, pe echipe, a ciștigat re
prezentativa Școlii generale nr. 
4 Petroșani (prof. Maria Văca
rul, care a totalizat 169,70 punc
te. La băieți primul loc a re
venit echipei Școlii generale nr. 
1 Petroșani (prof. Rozalia Pop), 
cu 140.40 puncte. Aceste două 
echipe ciștigătoare vor repre
zenta Valea Jiului la faza ju
dețeană ce se va desfășura in 
7—8 februarie tot în sala I.M.P.

Clasamentul la individual se 
prezintă astfel: Fete: 1. Ma
ria Bcncovici. Școala generală 
nr. 2 Petroșani: 2. Aurelia Trăz- 
nea; 3. Sorina Busuioc, ambele 
de la Școala generală nr. 5 
Petroșani. Băieți: 1 Andrei 
Bocoș, Școala generală nr. 5 
Petroșani; 2. Tiberiu Kortyos, 
Școala generală nr. 1 Petrila; 
3. Nicolae Pușcașu, Școala ge
nerală nr. .5 Petroșani.

Deși, în general, concursul a 
satisfăcut ca organizare, ținută 
și disciplină in rindul parti- 
cipanților la întreceri, el nu a 
corespuns ca număr de „com
batanți". Școli cu reale posi
bilități, cu elevi talentați (nr. 5 
și nr. 6 Petroșani), nu au tri
mis echipe complete, deși re
prezentanți ai lor au obținut 
1b individual rezultate onora
bile. Alte școli, încadrate cu 
profesori calificați, care dispun 
de săli adecvate și de aparate 
(nr. 3 și nr. 4 Lupeni, nr. 2 
și nr. 5 Petrila) sau școli cu

tradiție în gimnastică (nr. 2 
Lupeni și Liceul Vulcan) nu 
și-au trimis reprezentanți la în- 
trecerile fazei municipale, deși 
cunoșteau calendarul sportiv. 
Toate acestea dovedesc lipsa de 
preocupare a profesorilor de 
educație fizică respectivi și 
chiar a conducerilor școlilor. 
Este inacceptabilă asemenea a- 
titudine din partea acelora care 
au datoria, a căror profesiune 
este de a forma tineri rigu
roși, armonios dezvoltați, con
structori activi ai societății so
cialiste.

D. C.

la concursul Pronosport
nr. 6 din 8 Februarie 1970

1. Bologna — Verona 1
2. Brescia — Internazionale 2"
3. Cagliari — Fiorentina 1
4. Lanerossi — Bari 1
5. Milan — Palermo 1
6. Roma — Napoli 1
7. Sampdoria — Lazio 1
8. Torino — Juventus X

.9. Atalanta — Reggin a X
10. Catania — Como 1
11. Foggia — Pisa 1
12. Mantova — Monza 1
13. Perugia — Piacenza 1

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I
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RĂSPUNDEM CITITORILOR
O G. Ecobescu, Petroșani : 

Referindu-se la sesizarea dv. 
cu privire la faptul că sifo- 
ncria de la bufetul „Trei 
brazi" din Petroșani și-a înce
tat activitatea, conducerea 
T.A.P.L. ne comunică :

„Instalația de umplere a si- 
foanelor esle proprietatea 
fostului mandatar care nu 
dorește să o mențină mai 
departe in funcțiune, cu toate 
că T.A.P.L. s-a obligat a-i 
plăti cota dc uzură a aces
teia. Pentru a mulțumi și in 
viitor cerințele, pentru aca
să, de sifoane ale consuma
torilor, ne angajăm ca pînă 
la data dc 15 februarie a.
să montăm o instalație, pro
prietatea T.A.P.L.".
• Bela Sîuzian, Lupeni : 

Problema care vă preocupă 
nu este de resortul ziarului. 
Vă sfătuim să vă adresați

C.

ui gani iur locale de justiție.
0 Locatarii din blocul 20, 

scara II, cartierul „8 Martie- 
Petrila: Conducerea între
prinderii de gospodărie- loca- 
tivă Petroșani confirmă jus
tețea sesizării dv,. cu privire 
la cutiile poștale care nu au 
fost executate nici după mai 
mult de un an de la înca
sarea costului acestora, ară- 
tind :

„De neexecutarca cutiilor 
poștale se face vinovat șeful 
sectorului I.G.L. Petrila care 
a neglijat confecționarea lor 
in termen. In prezent ele sint 
confecționate .și montau.'". 
Dacă nu e așa% mai scrie- 
ți-nc.
• E, N., Vulcan : Nu co

municați un nume cu rugă
mintea să vă aducem la cu
noștință adresa sau locul de 
muncă al unui cetățean, care

\â interesează. Credem că ați 
greșii... adresa’, o astfel de 
identificare nu intră in pre
ocupările ziarului. Adresați- 
vă, eventual, organelor de 
miliție.
• Ion Gabor, Lupeni : A- 

plivurca Hotăririi Consiliului 
.de Miniștri privind experi
mentai ea noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor in unitatea unde mun
ciți nu influențează dispozi-*- 
țiile cu privire la reducerea 
impozitului cu 30 Ia sută 
pentru anumite categorii de 
salariați. Ca urmare, întru- 
cit aveți în întreținere 3 co
pii. așa după cum ne arătați, 
și soția dv. nu este în cîm- 
pul muncii, aveți dreptul la 
reducerea cu 30 la sută a im
pozitului pc vanitul ee-1 rea
lizați.
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Depunerea instrumentelor de ratificare 
a Tratatului cu privire 

la neproliferarea armelor nucleare
La 1 februarie n. c, ambasadorii Republicii montele de ratificare a Tratatului cu privire Ia

Socialiste România la Moscova, Washington și neproliferarea armelor nucleare, semnat In 1
Londra au depus la Ministerele Afacerilor Ex- iulie 1968 și ratificat prin Decretul nr. 21 din
terne ale celor trei guverne depozitaro — 30 ianuarie 1970 al Consiliului de Stat al Re-
U.R.S.S, S.U.A. și Marea Britanic — instru publicii Socialiste România.

0 CUVINTARE A LUI 
W. GOMULKA

Washington:

Dezbateri 
în Comisia 
senatorială 

pentru 
problemele 

externe
WASHINGTON 4 (Agerpres). 

— La Washington continuă au
dierile începute de Comisia se
natorială pentru problemele ex
terne in legătură cu politica 
dusă de guvernul S.U.A. în 
Vietnam. Senatorul George 
McGovern a declarat că „poli
tica de vietnamizarc a războiu
lui este un truc politic desem
nat să ascundă în fața poporu
lui american falimentul ames
tecului nostru militar în aface
rile poporului vietnamez". El a 
adăugat că programul președin
telui Nixon de „retragere gra
dată" a trupelor americane din 
Vietnamul de sud va face ca 
aproximativ 300 000 de militari 
să rămînă în Asia de sud-est 
fn următorii 15 sau 20 de ani.

HHALLE, ORAȘUL 
DE PE RÎUL SAALE

< (Urmare din pag. I)

zoioase de Ia Wittenberg 
deschid parca larg, In nord- 
estul regiunii poarta, pe 
care intrăm in lumea miracu
loasă a chimiei. De aici, da
că o iei spre sud. întilnești 
combinatul electrochimie de 
la Bitterfeld și uzinele din 
Wolfer care produc, printre 
altele. cunoscutele filme 
ORWO; spre vest dai de 
uzinele de produse sodice de 
la Bernburg și de bazinul 
metalurgiei neferoase Mans- 
teld aproape in centrul re
giunii se află capitala sa, 
Halle, avînd in apropiere cea 
mai mare Întreprindere in
dustrială din R.D.G., uzinele 
chimice de la Leuna, cu pes
te 30 000 de salariafi. Și, 
Intre toate acestea, presărate 
pe roza cardinală, numeroase 
alte întreprinderi in care, sub 
mina atotștiutoare a omului, 
substanfe se descompun și 
se recompun concurind natu
ra. Așa se face că aici in
dustria chimică, alături de 
alte ramuri industriale ca cea 
a industriei miniere, construc
toare de mașini — inclusiv 
mașini grele pentru indus
tria chimică, metalurgiei ne
feroase, energeticii și mate
rialelor de construcfie, deter
mină profilul și structura re
giunii, situlnd-o în același 
timp pe locul doi în produc
ția industrială globală a tă
rii. Nu este lipsit de semnifica
ție faptul că regiunea pose
dă 23 la sulă din rezervele 
de cărbune ale R.D.G., minele 
de lignit de aici constituind 
o excelentă bază de materii 
prime pentru chimie.

★

Un coleg de breaslă afir
ma că, întîlnind o persoană, 
vede în ea familia sa. pro
fesia sa, prietenii săi. Acela
și lucru se poate spune des
pre fiecare nou oraș întllnit. 
Pentru că liecare are înfăți
șarea sa proprie, poartă am
prenta trecutului și prezen
tului înlr-un anumit fel. spe
cific, are o istorie proprie, 
o ambiantă aparte. M-am con
vins o dală în plus de a- 
ceasla vizi tind orașul Halle. 
Desigur, este greu să vor
bești despre el fără a amin
ti despre industria sa pres
tigioasă, despre trăsăturile 
mereu noi pe care aceasta, 
dezvoltîndu-se continuu, i le 
conferă cu generozitate. Dar 
Hal.'e nu înseamnă numai 
chimie, numai geometrie in
dustrială. așa cum ai ii ten
tat să crezi răsfoind statisti
cile. El este o așezare cu un 
atestat de existentă de peste 
1 000 de ani, un oraș cu bo
gate și vechi tradiții de mun
că și cultură, armonios îm
pletite. Și.- paradoxal dar a- 
devărat, el este. în același 
timp, un oraș lînăr, plin de 
dinamism și optimism, din 
an în an mai modern, de o 
lot mai largă respirație.

Este interesant de notai că 
celebritatea localității datea

Deschiderea lucrărilor 
Congresului al XlXdea 
al Partidului Comunist 

Francez
PARIS 4. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Miercuri dimineața, s-a 
deschis in Palatul Sporturilor 
din Nanterrc, oraș din regiunea 
pariziană, ccl dc-al XIX-lea 
Congres al P.C.F. La lucrările 
Congresului participă aproape 
1 000 de delegați. Sînt, dc ase
menea, prezente delegații ale 
peste 60 dc partide comuniste 
și muncitorești și ale unor miș
cări de eliberare națională. De
legația P.C.R. este condusă dc 
tovarășul Paul Niculcscu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Mihail Florescu. membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim adjunct dc șef dc 
secție la C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a Congre
sului figurează :

1. — Raportul intitulat „Lup
ta contra puterii monopolurilor 
și regruparea forțelor democra- 

ză dintr-o epocă la fel de 
îndepărtată ca și întemeie
rea sa, marcată de descope
rirea, pe malurile Țiului Saal- 
le, a unor bogate zăcăminte 
de minereu de cupru, de po
tasiu și de sare. Riul, na
vigabil, a permis transporta
rea acestor bogății în cele 
mai depărtate coifuri ale tă
rii. Și, o dată cu ele, a fost 
dusă pînă departe și faima 
localității de unde prove
neau — Halle am Saale. Să- 
rarii de aici, numiți halori, 
erau renumifi pentru price
perea și hărnicia lor, pentru 
portul lor pitoresc. De alt
fel, uneori și astăzi mai pol 
fi văzufi, spre satisfacția tu
ristului dornic de curiozi
tăți, descendenfi ai acestora 
etalindu-și mîndri, pe străzi 
cu iz medieval, vechiul port: 
tunică neagră cu numeroși 
nasturi argintați, sclipitori, 
pantaloni strînși sub genun
chi șl pantofi indie ia fi de 
catarame late.

Vorbeam de străzi cu iz 
medieval deoarece orașul a 
conservat cu grijă numeroa
sele vestigii ale unui Ev bo
gat, monumentele sale de 
piatră masivă, dăltuite cu 
grijă de meșteri localnici cu 
mîini de aur, fntegrîndu-se 
armonios în noua arhitectură 
ale cărei linii zvîcnesc, pli
ne de grafie și avînt, spre 
înălțimi.

Ritmurile vechi și noi ale 
orașului, descompuse și re
compuse aproape vizibil în 
noi valori, alcătuiesc minuna
ta ambianfă a acestuia, echi
librul — aparent necăutat — 
al culorilor sale, al parcuri
lor și clădirilor sale, al su
netelor sale. Toate acestea le 
simți străbătînd vechile străzi 
din preajma centrului medie
val, concentrat în jurul lui 
Marktkirche, vizitind Roter 
Turm (Turnul Roșu), Domul, 
cetatea Moritzburg ce adă
postește galeriile naționale de 
pictură, muzeul Geisellal, cu 
arme excepționale de _ lignit, 
casa natală a lui Hăendel 
cu vestita sa colecfie muzi
cologică. muzeul halorilor, 
ori plimbindu-te pe largile 
bulevarde ale modernului 
Halle-Neustadl. orașul nou, în 
care arhitecta s-au întrecut 
în a-și dovedi priceperea, în 
a dovedi că sini demni ur
mași ai vechilor meșteri cu 
mîini de aur care au durat, 
de-a lungul secolelor, orașul. 
Simbolul cel mai vizibil însă 
pentru unitatea, tradiția și 
progresul în artă și șliin/ă 
este castelul Giebichenstein. 
El adăpostește Școala supe
rioară de estetică industria
lă. Aici, între ziduri dalînd 
din secolul al X-lea, oamenii 
de astăzi învață și sînt în- 
vățali să pună într-o armo
nie desăvirșilă utilul cu fru
mosul.

Halle, deopotrivă oraș in
dustrial și centru al artelor, 
al științelor, al cercetării șl 
învățământului. Un oraș de 
care le apropii fără efort șl 
pe care, la plecare, vei dori 
să-l revezi curînd. 
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tice și muncitorești pentru o 
democrație avansată și socia
lism";

2. — Raportul asupra discu
tării și adoptării tezelor parti
dului;

3. — Alegerea noilor organe 
de conducere.

Lucrările Congresului au fost» 
deschise de vechiul militant co
munist Raymond Barbet, prima
rul orașului Nanterrc, care a 
adresat un salut delegaților 
prezenți.

Lucrările Congresului au con
tinuat miercuri după-amiază, 
cînd au început discuțiile asu
pra raportului principal.

----- ★------

N.A.S.A. a lansat cu succes 
un satelit „Sert-2“ cu ajuto
rul unei rachete cu propulsie 
ionică. Cele două motoare cu 
ioni, cu care este echipată a- 
ceastă rachetă, dau maximum 
de randament la mari altitu
dini. Propulsia se realizează 
prin expulzarea de ioni ai unui 
carburant pe bază de mercur 
care sînt accelerați electric, 
înainte de a părăsi motorul, 
ei sînt neutralizați din punct 
de vedere electric. In momentul 
refulării lor prin ajutajele mo
torului ionii au o viteză de 
80 000 km s. împingerea reali
zată astfel, de ordinul a 0.450 
grame, este îndestulătoare pen
tru realizarea corecțiilor pe or
bite. N.A.S.A. a declarat că 
vede în acest tip de motoare 
un procedeu modern, practic și 
economic de propulsie și ghida
re a navelor spațiale, în 
timpul marilor călătorii inter
planetare. Motoarele cu care 
este echipată racheta purtătoa
re a satelitului „Sert-2" au o 
rezervă de combustibil de 
13.500 kg, care le va asigura 
funcționarea timp de 6 luni. 
Acest satelit este echipat cu cel 
mai mare panou cu celule foto- 
solare care a fost lansat vreo
dată pe un satelit american.

S. U. A. extind 
intervenția armată 

i în Laos ■
’ XIENG KHUANG 4 (Ager- 
Ipres). — Secretarul general 

al C.C. al Partidului Neo 
J Lao Haksat din Laos, Funii 
| Vongvicit, a adresat copre- 
' ședinților Conferinței de la 
I Geneva din 1962 mesaje în 
* care se declară că Statele U- 
| nite extind amestecul lor ar- 
! mat în Laos, continuînd să I aducă masiv personal militar 

in această țară.
Iln mesaje se subliniază că 

aviația S.U.A. continuă sâ 
J întreprindă raiduri asupra

„IE NOUVEE OBSERVATEI „NELINIȘTE PE WAll STREET
Cota acțiunilor la bursa din 

Wall Street, ce a scăzut cu 15 
la sută in 1969, continuă să se 
diminueze și după începutul 
anului 1970. Neliniștea cauzată 
de această scădere s-a accen
tuat in ultimul timp, ca urmare 
a publicării rezultatelor finan
ciare ale primei firme mondiale 
de ordinatoare și mașini de bi
rou (I.B.M.), ale cărei profi
turi au fost destul de mari in- 
cepînd cu anul 1960. Pentru 
1969, T.B.M. anunță că a reali
zat profituri doar cu 7 la sută 
mai mari ca în anul precedent, 
in timp ce în cei doi ani pre- 
cedenți acestea erau de 34 și 
respectiv 24 la sută.

Pentru prima oară de zece 
ani, vînzărilc și profiturile în 
Statele Unite ale companiei
T.B.M. au scăzut. In ziua în

BF.I.GTA i La minele de cărbuni Zoldcr și Andre Dumont din Waterskcl, Limbourg. 
s-au declanșat manifestații ale minerilor greviști, care cer condiții mai bune de muncă și o 
majorare a salariilor.

IN FOTO î In urma incidentelor, un taramvai și o mașină in flăcări.

Luptele din
Vietnamul 

de sud
SAIGON 4 (Agerpres). — 

Unitățile Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au 
continuat atacurile lansate 
împotriva bazelor și instala
țiilor militare arficricano-sai- 
goneze. Potrivit declarației 
unui purtător de cuvînt al 
comandamentului S.U.A. de 
la Saigon, în noaptea dc 
marți spre miercuri, 13 o- 
biective militare au fost țin
ta atacurilor patrioților, din 
care două au fost calificate 
de el drept „deosebit de im
portante". Printre obiectivele 
bombardate de patrioțî St 
află și marea bază ăeriahă 
americană de la Bieri Hoit. 
situată la numai 30 lini d'c 
Saigon. Tot în regiunea Săi- 
gonului s-au înregistrat an
gajamente directe intre pa
trule americane și grupuri 
dc patrioțî, care au organizat 
mai multe ambuscade.

Și in regiunile septentrio
nale ale Vietnamului de. sud 
au avut loc miercuri dimi
neața lupte între trupele re
gimului de la Saigon și unități 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Trupele saigone- 
ze au cerut intervenția avia
ției americane.

teritoriului laoțian, lansînd ' 
împotriva populației pașnice i 
bombe cu substanțe toxice și ’ 
chimice. Numeroși cetățeni j 
au fost răniți, iar zeci de I 
hectare de pădure și de se- ‘ 
mănături au fost distruse. | 

In încheierea mesajelor, se » 
subliniază necesitatea ca Sta- | 
tele Unite să pună capăt ime- » 
diat acțiunilor lor militare | 
din Laos și să respecte cu » 
strictețe acordurile dc la Ge- | 
neva din 1962. J

care această mare companie a 
făcut cunoscut bilanțul puțin 
încurajator al afacerilor sale, 
cursul acțiunilor la Wall Street 
a început să trepideze.

Acest pesimism este, alimen
tat pe de o parte, de reduce-' 
rea ritmului dezvoltării econo
mice, iar pe de altă parte dc 
disputele ce se duc între ex- 
perții de la Washington. Pen
tru prima oară după o perioa
dă lungă de ani, consilierii dc 
la Casa Albă nu au putut da 
un „diagnostic" sigur privind 
perspectivele economice și fi-- 
nanciare ale Statelor Unite, iar 
specialiștii cci mai avizați fac 
pronosticuri contradictorii. Pro
fesorul Milton Friedman de la 
Universitatea din Chicago, care 
a făcut parte din „trustul cre

ierilor" președintelui Nixon

COMITETUL DE PREGĂTI
RE A CELEI DE-A 25-A ANI
VERSĂRI A CREĂRII ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE a hotărît să accepte invi
tația trimisă dc municipalita
tea orașului San Francisco dc 
a se convoca în acest oraș o 
sesiune festivă, de două zile, a 
Adunării Generale a, O.N.U. 
Această sesiune urmează să 
aibă loc în cursul lunii iunie 
a. c. In invitația adresată se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, Joseph Alioto, prima
rul orașului San Francisco, sub
liniază că această sesiune fes
tivă ar fi o bună ocazie pen
tru țările membre ale O.N.U. 
să se întîlnească pentru a rea
firma principiile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite.

Cu 25 de ani în urmă, la 25 
aprilie 1945, în orașul San 
Francisco s-au desfășurat lucră
rile Conferinței internaționale 
în urma căreia a fost înfiin
țată Organizația Națiunilor U- 
nite.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a avut marți o convor
bire cu secretarul de stat, Wil
liam Rogers, la care a asistat 
și consilierul prezidențial pen
tru problemele securității na
ționale, Henry Kissinger. Au 
fost discutate problemele pri
vind turneul pe care Rogers îl 
va întreprinde în Africa, pre
cum și o scrie dc aspecte ale 
situației din Orientul Apropiat.

@
ÎN CIUDA MAI MULTOR 

MĂSURI luate de către auto
ritățile nord-irlandeze de a îm
piedica declanșarea tulburărilor 
și incidentelor dintre cele două 
comunități confesionale, în 
Ulster situația continuă să se 
mențină încordată. In ultimele 
două zile, au avut loc trei ex
plozii. Una dintre acestea a pro
dus serioase pagube materiale 
unei biserici romano-catolice 
din Drumoness.

A FOST APROBATĂ CONS
TRUIREA CELEI DE-A PATRA 
PĂRȚI a canalului Karakum. 
Aceasta va avea o lungime de 
250 km și va oferi posibilitatea 
irigării a 36 000 ha terenuri fer
tile. Construcția va dura 4 ani.

Canalul Karakum își ia în
ceputul de la fluviul Amudaria, 
trece prin pustiul Karakum și. 
în perspectiva, va avea o lun
gime de 1 400 km, trebuind să 
ajungă la Marea Caspică. Pînă 
în prezent au fost realizate 845 
km de canal care irigă 1-10 000 
ha. O parte a canalului este 
navigabilă.
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timpul campaniei electorale, de
clară „Ne îndreptăm spre o 
recesiune cel puțin la fel ca 
cca din 1960—1961. Sînt 90 la 
sută șanse pentru ca ea să se 

DIN PRESA
producă și 40 la sulă ca să 
avem o recesiune și mai gravă, 
dc tipul celei din 1957—1958, 
în cursul căreia șomajul a atins 
8 la sută din totalul mîinii dc 
lucru"...

Pe de altă parte, președintele 
-Consiliului consilierilor econo
mici de pe lingă Casa Albă, 
Mac Cracken, nu vede o rece- 

însiune, ci doar o pauză în ex

CAMERA COMUNELOR a 
respins marți, cu 305 voturi, 
contra 244, 0 moțiune de cen
zură prezentată de opoziția con
servatoare, care critica politica 
guvernului cu privire la pro
blema poluării atmosferei. O 
altă moțiune de cenzură, care 
condamna politica laburistă in 
domeniul utilizării forței de 
muncă, fusese respinsă ante
rior.

PREȘEDINTELE NIXON a su
gerat Congresului că este dis
pus să semneze proiectul de le
ge privind bugetui Ministerului 
Sănătății, Educației și Bunăstă
rii, cu condiția ca majorarea 
propusă de organul legislativ să 
nu depășească 449 milioane do
lari. Acest fapt este apreciat de 
observatorii politici drept un 
pas făcut de Casa Albă în 
direcția găsirii unui compromis 
care să ducă în cele din urmă 
la semnarea proiectului de le
ge amintit. Recent, Congresul 
<i votat alocarea unor sume care 
depășeau cu 1,26 miliarde dolari 
cererile guvernului, fapt ce l-a 
determinat pe președinți să 
opună vetoul său la semnarea 
proiectului în cauză.

Comitetul Central al Parti
dului Uniunea Socialistă A- 
rabă, reunit marți seara la 
Cairo sub președinția lui 
Nasser, a aprobat crearea 
„Comitetelor populare pentru 
lupta armată", anunță postul 
de radio Cairo. Președintele 
Nasser, în calitatea sa de șef 
al statului și de președinte al 
partidului, va promulga un 
decret în acest sens, preci
zează postul de radio citat.

SUB PRESEDINT'A l.Ul GA
MAL ABDEL NASSER, la Cai
ro a avut lor o reuniune a Co
mitetului Central al Uniunii So
cialiste Araba. După cum rela
tează ziarul „Al Ahram" în 
cadrul reuniunii președintele 
Nasser a făcut G declarație în 
care a arătat, printre altei", că 
lupta cu Israelul va fi „înde
lungată și crîncenă", șl în ve
derea acestei lupte trebuie- să 
fie mobilizate toate resursele 
potențiale ale țării.

El a expus, membrilor Comi
tetului Central, propunerea Co
mitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe privind 
formarea unor comitete civile 
de luptă. Aceste comitete, care 
vor răspunde de problemele le
gate de apărarea civilă, vor 
contribui la întărirea unității 
poporului și a forțelor armate 
în lupta împotriva inamicului, 
a subliniat președintele Nasser.

pansiunea economică a S.U.A. 
Fostul predecesor al său la Ca
sa Albă, Walter Okun, este de 
aceeași părere.

Dacă specialiștii cei mai cu-

STRĂINĂ
noscuți se contrazic asupra 
perspectivelor economice, aceas
ta se datorește faptului că ac
tuala conjunctură este foarte 
neclară. Pe de o parte, infla
ția continuă cu o creștere foar
te rapidă a prețurilor și do- 
binzi fără precedent de mari 
pentru împrumuturi. Pe de altă 
parte, venitul național și be
neficiile realizate de firmele

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., la Fabrica de automo
bile din Varșovia a avut loc 
o consfătuire. La încheierea 
dezbaterilor a luat cuvintul W. 
Gomulka, prim-secrctar al 
P.M.U.P, El s-a referit la lu
crările ce au fost făcute pentru 
reconstrucția uzinei, la efortu
rile depuse pentru organizarea 
producției de autoturisme pe 
bază de licență. Acestea au 
necesitat cheltuieli deosebit de 
mari, a spus vorbitorul.

In vederea importului de in
stalații și de materiale, în ca
drul cooperării cu țările capi
taliste, au fost obținute credite. 
Pentru a putea acoperi cheltu
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CURT
INAUGUK1ND „SĂPTAM1- 

NA TEHNICII VEST-GERMA- 
NE", organizată în capitala un
gară, dr. Klaus Dieter Arndt, 
secretar de stat parlamentar la 
Ministerul Economiei al R. F. 
a Germaniei, a subliniat în cu- 
vintarea rostită cu acest pri
lej că ambele părți au condiții 
economice avantajoase și posi
bilități pentru desfășura
rea și lărgirea relațiilor 
economice și a - schimbului 
reciproc de mărfuri. în 1969, 
exportul ungar către R.F. a 
Germaniei a fost cu 30 la sută 
mai mare față de anul 1968, ex
portul vest-german în Ungaria, 
crescind, de asemenea, Insă în 
mai mică măsură, în această 
perioadă.

•

ÎNTR-O INFORMAȚIE trans
misă din Teheran, agenția Fran
ce Presse menționează- că în 
cercurile oficiale iraniene nu 
s-a înregistrat pînă în prezent 
nici o reacție la demersul gu
vernului de la Bagdad, care, 
după cum s-a mai anunțai, a 
informat pe secretarul general 
al O.N.U., precum și diferite 
guverne asupra unor „concen
trări masive dc trupe iraniene 
la frontiera cu Irakul". In cer
curile oficiale iraniene se rea
mintește doar că „un dispozitiv 
de protecție" a fost creat in 
momentul crizei de la Chatt c!- 
Arab, „aceste măsuri urmind 
să fie menținute atît timp cit 
va exista actuala tensiune cu 
Irakul". în afara acestor ac
țiuni de protecție, nici un Cle
ment nou nu a intervenit în 
ultimefe zile din partea noas
tră — se precizează la Tehe-- 
ran.

înlr-un interviu acordat pos
tului de radio israelian, primul 
ministru Golda Meir a răspuns, 
după cum relatează agenția 
U.P.I., la unele întrebării refe
ritoare la atacurile aviației is- 
raeliene asupra teritoriul ii
R.A.U. Negînd că prin aseme
nea atacuri Israelul ar pioceda 
la o „escaladare" a conflictu
lui, primul ministru a declarai 
că „în momentul în care Egip
tul, Iordania, Siria ș: Libanul 
vor accepta să-și respecte an
gajamentul de încetări =» focu
lui — chiar înainte de a fi ga
ta să încheie pacea — «Hunei, 
se va instaura calinul de am
bele părți".

®
După cum se afirmă într-un 

articol publicat de revista so
vietică „Mejdunarodnaia Jizni", 
primul război mondial a costat 
omenirea aproximativ 338 mi
liarde de dolari, cel de-al doilea 
— mai mult de 4 000 de miliar
de. în prezent, în întreaga lume 
se cheltuiesc anual mai mult de 
200 miliarde do dolari în sco
puri militare.

particulare se plafonează. In
dustria de automobile suferă 
din cauza nevînzării produse
lor sale. Stocul de mașini nc- 
vîndute este mai mare cu 10 
la sută față dc ccl de anul tre
cut. In domeniul imobiliar res
tricțiile pentru credite au pro
vocat o adevărată criză. In do
meniul aerospațial, amputările 
bugetare au dus la scăderea 
comenzilor.

In ciuda multiplicării servi
ciilor de studii de la Washing
ton. in universități sau în ma
rile bănci nimeni nu-și asu
ma riscul să prevadă în pre
zent cum va arăta economia a- 
mericană peste șase luni.

Această incertitudine este și 
mai gravă dacă avem in vedere 
că ea nu afectează numai cele 
200 de milioane de americani. 
Ponderea po care o ocupă eco

ielile de valută, legate de pu
nerea la punct a producției de 
autoturisme „Flat-125", este ne
cesar să exportăm In aceste 
țări 40 000 de autoturisme de a- 
ccst fol. Din exemplul acestei 
uzine, a subliniat primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P, se pot 
desprinde! greutățile pe care Io 
are de întimpinat întreaga noas
tră economie în domeniul ex
portului în țările capitaliste. In 
perioada 1966—1969 exportul 
Poloniei in țările capitaliste a 
crescut în medie cu 6,2 la sută 
pe an. iar importul — cu 7.1 
la sută. In această perioadă, im
portul, în cadrul cooperării cu 
firme occidentale, a crescut do 
peste două ori.

ȘEI UL GUVERNULUI MI
LITAR NIGERIAN, Yakubu 
Gowon, a avut o întrevede
re la Lagos cu membrii gru
pului de observatori interna
ționali ai O.N.U., în timpul 
căreia a fost examinată si
tuația din fosta regiune es
tică a țării.

MARCELINO CAMACHO A- 
BAD, unul din conducătorii Co
misiilor muncitorești (sindicalele 
clandestine) din Spania, a com
părut marii in fața tribunalului 
ordinei publice din Madrid. El 
este acuzat de „insultă la adre
sa justiției", in timpul unui pro
ces anterior. Procurorul a cerut 
o pedeapsă de 4 ani de închi
soare si o amendă de 15 000 
de pesetas.

Pe de altă parte, se anu.nă 
că 12 deținuți politic^-ini^rnati 
la închisoarea de la Basauri. :n 
apropiere de Bilbao, au fosb 
sancționați cu „40 de zile do 
carceră", ca urmare a manifes
tării nemulțumirii față de o 
măsură de ..reo-nanizare" a re< 
qimului deținufilor politici.

«
COMISIA SENATORIALA a

S.U.A. pentru problemele finan
ciare a aprobat marți majora
rea cu 50 la sută a laxelor la 
biletele de călătorie cu avioa
nele pe curse interne, iar pen
tru călătoriile externe, cu a- 
vioane ale companiilor ameri
cane, cu trei dolari. Sînt m >jo« 
rate în același timp taxele pen
tru eliberarea certificatelor de 
zbor ale avioanelor, precum șl 
a facturilor de transportare a 
mărfurilor pe calea aerului. 
Proiectul de lege, sprijinit do 
Casa Alba, precizează că ve
niturile realizate prin aceste 
impozite vor fi utilizate la ex
tinderea ș{ îmbunătățirea aero
porturilor americane

e
MIERCURI A FOST LAN

SATĂ CU SUCCES, de la Cen
trul spațial Tanegashima din 
Insula Kyushu, racheta japone
ză ,.Lsc-3"; cu această ocazie 
specialiștii japonezi au experi
mentat pentru prima dată un 
dispozitiv care schimbă direc
ția de zbor a rachetei, precum 
și un alt aparat ce permite o- 
prirea instantanee a motoarelor 
cu combustibil lichid, operație 
indispensabilă pentru reglarea 
vitezei și pentru controlul ra
chetei.

O puternică explozie a a- 
vut loc miercuri dimineața 
într-o galerie a minei din 
Fauquiercs lei Lens, din nor
dul Franței. In urma șocului 
și a prăbușirii parapeților 
au fost uciși — conform pri
melor relatări — cel puțin 15 
mineri, iar alți 17 au fost 
grav răniți.

nomia S.U.A. in cadrul țărilor 
occidentale, face ca, mai d te
me sau mal tîrziu, dificultă
țile ce le întîmpină America 
în dezvoltarea sa șă se extindă 
și asupra altor țări occidentale.

Neliniștea care domnește In 
Wall Street este împărtășită și 
de observatorii economici vost- 
europeni, care păstrează totuși 
unele rezerve ca urmare a mă
surilor preconizate de guver
nul de la Washington în do
meniul monetar. Se știe că sis
temul de plăți interoccidental 
este plasat acum „de facto" sub 
regimul etalonului — dolar. Un 
comentator vest-european apre
cia că Europa occidentală esto 
„în priză directă" cu Statele U- 
nite și va suporta toate Incon
venientele înregistrate de ma
rele partener de peste Atlantic.
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