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Pentru dezvoltarea
minelor din bazin
în ritmul sarcinilor

ultimului an
al cincinalului

Dircctivele celui de al X-!«i 
Congres al P.C.R. au trasat sar
cini importante industriei ex
tractive și au subliniat rolul pe 
care îl deține aceasta în asigu
rarea materiilor prim ? pentru 
dezvoltarea industriei siderurgice 
și a altor ramuri industriale 
ale economiei noastre naționale. 
Dezvoltarea bazinului carbonifer 
Valea Jiului, principalul pro
ducător de cărbune cocsificabil 
din tară, se înscrie în marea ac
țiune de industrializare a eco
nomiei naționale, n-venindu-i 
sarcina de a realiza în ultimul 
an al cincinalului o producție 
de 7,9 milioane tone.

Paralel cu creșterea produc
ției. atit la minele vechi cit și 
ia cele noi, sînt prevăzute im
portante fonduri de investiții, 
în scopul asigurării creșterii 
capacităților de producție pre
conizate în planurile de pers
pectivă. Pentru anul 1970, fon
durile de investiții alocate se 
ridică la 562 milioane lei și ver 
fi dirijate pentru dezvoltarea 
minelor existente precum și 
pentru deschiderea de noi câm
puri miniere în biziD. Sistema
tizarea si modernizarea mine
lor, preparațiilor și a celorlal
te unități în vederea realizării 
indicatorilor proiectați, consti
tuie una din principalele preo
cupări ale Centralei cărbunelui 
Petroșani.

Punerea in funcțiune a obiec
tivelor prevăzute pentru anul 
1970, constituie garanția reali
zării sarcinilor din acest an si 
în același timp creează premi
sele realizării prevederilor cin
cinalului 1971—1975 și a cclcr 
de Derspectivă.

Dintre obiectivele mai impor
tante ce se vor pune în funcție 
în cursul anului 1970 amin'im : 
instalația de extracție cu sc'nip 
la puțul nr. 3 Uricani; puțul

Inq. Dumitru POPEANAȘ
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la Centrala cărbunelui Petroșani

auxiliar cu sebip, iuaicularul 
pentru steril și instalația de 
extracție a producției orizontu
lui 575 suprafață, la mina Paro- 
șeni; turbocomprcsorul de la 
puțul 10, mina Vulcan ■. insta
lația de extracție puț auxiliar 
și instalația de însilozare steril 
Aninoasa sud,• instalația de 
extracție cu schip la putui 
principal și instalația de sortare 
și încărcare în vagoane C.FR. 
la mina Dîlja; instalația de 
extracție la pujul 2 est Petri- 
la ele.

Este de menționat că în a 
doua jumătate a anului 1970 va 
intra în producție un nou cîmp 
minier — mina Bărbăteni, cu o 
capacitate de 50 mii tone, ajun- 
gînd ca în anul 1975 nivelul do 
producție să crească de 10 ori. 
In cimpul minier Livezeni, în 
cursul anului 1970, se 
primele orizonturi de 
re a zăcămîntului, în 
intrării in exploatare 
1972 și de asemenea, 
do transbordare h cărbunelui de 
la putui de aeraj nr. 2 la pre
parata Petrila. Intrarea în pro
ducție la întreaga capacitate a 
noii instalații de bricheta) Coro- 
ești va marca, de asemenea, 
realizarea unui important obiec
tiv din bazinul carbonifer Valea 
Jiului.

Asigurarea nivelului de pro
ducție atit pentru anul 1970 cît 
și în continuare, are la bază nu 
numai crearea liniei de front

vor ataca 
deschide- 

vederea 
în anul 
instalația

■
■■

■

active necesare ci și moderni
zarea fluxului tehnologic al 
procesului de producție înce- 
pind din abataj și pîhă la obți
nerea cărbunelui marfă.

Realizarea productivității mun
cii. a prețului de cost și a re
ducerii consumurilor specifice 
de lemn, cherestea, energie ele., 
constituie de asemenea proble
me de preocupare majoră a 
Centralei cărbunelui Petroșani 
și conducerii unităților din ca
drul acesteia. Pentru anul 1970 
s-a prevăzut achiziționarea și 
dotarea unităților cu utilaje și 
instalații, atit din țară cit și 
din import, în vederea moder
nizării 
mente 
gic de 
tăierea 
minele 
bine tip 2 K 52; o combină tip 
KWB și un plug pentru abata
jele din stratele subțiri : pentru 
înaintarea în galerii 2 combine 
tip PK—7; 4 instalații de per
forat tip BU-1 și 2 tip 
BUR 2; 2 foreze tip SBM-3U- 
pentru forat suitori și 76 mașini 
de încărcat. Pentru modernizarea 
susținerii în abataje se vor dota 
unitățile cu 10 mii stîlpi hidra
ulici din care 6,4 mii producție 
indigenă tip U.U.M.P. și 8 000 
grinzi metalice — toate de con
strucție U.U.M.P. Parcul utilaje--B 

........... □
■ 
□ 
□

diferitelor comparti- 
ale procesului tehnolo- 
producție. Astfel, pentru 
cărbunelui în abataje 
vor fi dotate cu 8 com-

lor de transport va fi mărit cu
46 locomotive, 404 transportoa-

<> Continuare în pag. a 3-a
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CULTURĂ-ARTĂ

HOTÂRIIÎEA mSILIIJlIJI DE MINIȘTRI 
privind acordarea de premii

din beneficiile realizate
B In vederea stimulării salaria- 
B ților din întreprinderi, centrale 
B industriale și ministere econo- 
B mice in realizarea și depășirea
■ sarcinilor ce decurg din pla
■ nul de stat, precum și pentru
■ creșterea continuă a eficienței
■ economice, care să conducă la 
B sporirea beneficiilor, pe buza
■ principiilor aprobate de Corni-
■ tetul Executiv al Comitetului
■ Central al Partidului Comunist 
B Român, Consiliul de Miniștri a 
B emis o hotărirc prin care so 
B introduce sistemul de acordare 
B de premii din beneficiile rea- 
B lizate.
B Potrivit acestei hotăriri, înce- 
B pînd cu activitatea anului 1970, 
B muncitorii, personalul de con-
■ ducere, tehnic, economic, de
■ specialitate și administrativ din 
B unitățile economice vor putea
■ beneficia de premii, dintr-un 
B fond de premiere ce se consti- 
B tuie anual prin aplicarea unor 
B cote asupra beneficiului total 
B realizat de fiecare unitate eco- 
? noniică. Fondul de premiere și 
_ deci premiul individual al sa- 
B lariaților vor fi cu atit mai 
B mari cu cit unitățile economice 
B vor realiza un volum de bene- 
B ficii sporit, ca urmare a creș- 
B terii producției, a reducerii pre- 
B țului de cost, a sporirii pro- 
B ductivității muncii, a ridicării 
B eficienței întregii activități e-
■ conomicc.
■ La stabilirea cotei de pre-
■ miere se are în vedere asigu-
■ rarea unei proporții corespun- 
B zătoare intre fondul de premie- 
B re, fondul de salarii și volu-
■ mul beneficiului, precum și
■ condițiile de realizare de către 
B fiecare unitate a beneficiului 
B planificat. Fondul de premie-

re ce se cuvine fiecărei unități 
economice se stabilește pe baza 
rezultatelor definitive obținute, 
oglindite in bilanțul contabil 
anual, in raport cu beneficiul 
efectiv realizat. Fondul de pre
mii se micșorează in cazul 
nerealizării beneficiului plani
ficat.

Paralel cu realizarea benefi
ciului. colectivele unităților c- 
conomice sînt direct cointere
sate să îndeplinească și cei
lalți indicatori de plan. Astfel, 
hotărîrea prevede că fondul de 
premiere al întreprinderii poa
te fi constituit integral, pe ba
za cotei aprobate, atunci cînd 
se realizează principalii indi
catori : planul producției mar
fă, valoric și in sortimentele 
stabilite, cheltuielile planificate 
la 1 000 lei producție marfă, 
planul de export în lei valută 
și îndeplinirea obligațiilor asu
mate prin contracte.

In cazul nerealizării indica
torilor stabiliți, fondul de pre
miere se reduce proporțional, 
diminuarea fondului pentru ne- 
rcalizarca unui indicator nepu- 
tînd fi mai mare de 15 la sută.

In vederea stimulării fiecă
rui colectiv în îndeplinirea și 
depășirea planului, hotărîrea dă 
dreptul acordării de premii 
din beneficiile realizate și u- 
nităților cu gestiune economi
că internă, care urmăresc și 
evidențiază distinct rezultatele 
activității proprii, independent 
de rezultatele centralei, combi
natului sau grupului de uzine 
de care aparțin.

Salariații centralelor indus
triale, celorlalte organizații e- 
conomice cu statut de centrală, 
ai ministerelor și ai altor or-

gane centrale economice bene
ficiază de premii în raport de 
rezultatele obținute pe ansam
blul organizației economice res
pective. Salariații acestor orga
nizații vor fi cointeresați și pe 
această cale să dea tot spriji
nul unităților subordonate și 
să-și sporească preocuparea 
pentru creșterea eficienței eco
nomice.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri prevede posibilitatea sti
mulării prin premii și în cursul 
anului a salariaților care ob
țin realizări deosebite in mun
că. In acest scop unitățile pot 
utiliza un sfert din fondul to
tal de premii din beneficii.

Cea mai mare parte a fon
dului de premiere respectiv 75 
la sută se repartizează la sfir
șitul anului tuturor salariați
lor, muncitori, personal de con
ducere, tehnic, economic și ad
ministrativ, proporțional cu sa
lariul tarifar realizat și tim
pul efectiv lucrat. Salariații 
care obțin realizări deosebite 
in muncă, intr-un an, vor pu
tea obține premii din benefi
cii de pînă la trei salarii ta
rifare lunare de încadrare.

Conducerile unităților 
dreptul să reducă sau chiar să 
nu acorde premiu angajaților 
care prin deficiențele din ac
tivitatea lor. sau prin abateri 
disciplinaro au influențat 
gativ realizarea sarcinilor 
producție.

In afara premiilor din
neficii, hotărirea prevede că se 
mai pot acorda premii în cursul

no
de

be-
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„ARCO
De la înființarea Antrepri-1 

zei române dc construcții- 
montaj „ARCOM" au trecut 
mai puțin de cinci luni. To
tuși, în acest scurt interval 

1 de timp, întreprinderea a 
încheiat contracte pentru e- 
xecutarca unui mare număr 
de lucrări peste hotare. Ast
fel, în cadrul contractelor 
perfectate de întreprinderi de 
comerț exterior din țara 
noastră cu firme din Turcia, 
specialiștii „ARCOM"-ului 
urmează să acorde asistență 
tehnică la montajul utilaje
lor a două obiective indus
triale — o uzină pentru fa
bricarea acidului sulfuric la 
Samsoun și alta de superfos- 
fați, care se va construi la 
El Azig. Utilajele și instala
țiile de bază ale acestor fa
brici vor fi livrate de țara 
noastră.

Recital
de muzică

instrumentală

Primirea membrilor
Prezidiului Academiei
la secretarul general

al partidului
Vineri la amiază, după în

cheierea lucrărilor de constitui
re a Academiei de Știinte So
ciale și Politice a Republicii So
cialiste România, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stal, s-a întîlnit la sediul 
C.C. al P.C.R. cu membrii Pre
zidiului noii Academii.

La întilnire au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Manea Mâncscu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răulu, Ion 
Iliescu.

Președintele Academiei de 
Știinte Sociale și Politice, Miron 
Constantinescu, a făcut o scur
tă prezentare a desfășurării 
lucrărilor Adunării Generale și, 
în numele membrilor Prezidiului 
Academiei, a exprimat conduce
rii partidului recunoștința pen
tru încrederea acordată, precum 
și hotărîrea de a depune în
treaga energie pentru a duce 
la bun sfîrșit sarcinile complexe 
de mare răspundere ce le re
vin. Vorbitorul a arătat că, dind 
glas glodurilor și propunerilor 
multor--participant. exprimînd 
sentimentele de adincă stimă 
și prețuire pe care cercetătorii 
din domeniul științelor sociale, 
ca de altfel întregul nostru po
por, le poartă secretarului ge
neral al partidului, contribuției 
sale la dezvoltarea creatoare a 
gindirii socialo din tara noastră, 
Adunarea generală a ales In 
unanimitate și într-o atmosferă 
de puternic entuziasm pe tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, ca pre
ședinte de onoare al noului 
for științific. El l-a rugat pe se
cretarul general al partidului 
să accepte această funcție.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a spus:

Stimați tovarăși,
Constituirea Atademiei de 

Științe Sociale și Politice repre
zintă un eveniment deosebit de 
important în viata patriei noas
tre socialiste.

Desigur, este cunoscut -că în 
tara noastră s-au desfășurat șl 
in trecut activități pozitive, s-au 
obținut rezultate bune în diferi
te discipline reunite astăzi In 
cadrul Academiei de Științe So
ciale și Politice. Cu toate a- 
cestea, in aceste domenii mai 
avem încă multe do făcut; de
altfel dezvoltarea științelor so
ciale — ca a oricărei științe — 
nu se va opri niciodată la o 
anumită limită maximă. Știin
țele sociale se vor dezvolta per
manent sub impulsul evoluției 
sociale, al transformărilor pro
funde care au loc in societa
tea noastră și în lume; numai 
tinînd seama de aceste schim
bări, aceste știinte vor putea 
contribui atit la înțelegerea fe
nomenelor sociale, cit și la o- 
rientarea activității de transfor
mare a societății. Constituirea 
Academiei va marca — sînt con
vins de aceasta — o cotitură 
în domeniul științelor sociale 
din tara noastră.

• Continuare in pag. a 4-a

Ședință 
a Cenaclului

Ștafeta 
folclorică

Laureati
literar

Alex. BALGRADEAN

Calculator electronic la Combinatul siderurgic Hunedoara

Foto : Virgil ONOIU

Bilanțurile remarcabile cu care combinatul si
derurgic Hunedoara iși încheie anii de muncă 
nu mai constituie demult o surpriză. Ne-am o- 
bișnuit ca producția de oțel să înregistreze de 
la o perioadă la alta salturi spectaculoase, să se 
înscrie intr-o spirală mereu ascendentă, rele- 
vînd astfel dinamismul întregii - noastre econo
mii. Acumulările cantitative se regăsesc acum 
intr-o cifră impresionantă, care delimitează o 
etapă glorioasă și prefigurează realizările, și mai 
prestigioase ce vor urma. Mai concret spus, 
in acest an, producția de oțel va ajunge la 3 
milioane de tone, eveniment singular în ana
lele unei întreprinderi siderurgice românești.

Atingerea acestei cote este semnificativă din 
mai multe puncte de vedere. Ea va permite 
Hunedoarei ca, măcar pentru cițiva ani, să de
țină in continuare hegemonia printre producă
torii de oțel din România. In al doilea rind, 
reliefează pregnant potențele creatoare ale aces
tui colectiv, hărnicia și dăruirea lui care, de 
la aceleași agregate, in condițiile aceleiași do
tări tehnice, smulge producții tot mai mari. 
Exemplul cel mai concludent il oferă in a- 
Ceastă privință oțelăria Siemens Martin nr. 2.

Coordonate 
hunedorene

Conservatorul „Gheorghe 
Dima" din Cluj organizează 
luni 23 februarie a. c. în 
sala mare a Casei de cultură 
din Petroșani un recital de 
muzică instrumentală.

Recitalul va fi susținut de 
pianistele Gabriela Țereanu, 
lector universitar, Cecilia 
Sbircea, asistent universitar 
și violonistul Casiu Barbu, 
asistent universitar, toți de 
la Conservatorul „Gheorghe 
Dima".

Astăzi la ora 16, redacția 
ziarului nostru va găzdui o 
nouă ședință de lucru a Ce
naclului literar „Meșterul Ma- 
nole". Vor citi, din creațiile 
lor, Anica Pană șl Petre Tu- 
dorici. Sînt invitați să parti
cipe membrii cenaclului și iu
bitorii de literatură din mu
nicipiu.

Duminică, ora 16, la căminul 
cultural din Cimpa se desfă
șoară o nouă etapă a ștafetei 
folclorice, cu participarea for
mațiilor artistice aparținind că
minelor culturale din Jiet, 
Cimpa, și Iscroni. Cu acest pri
lej artiștii amatori din Iscroni 
înmînează colegilor lor din 
Cimpa albumul folcloric „Cău
tătorii de comori" al Comitetu
lui județean U.T.C.

ai „Concursului
pe materif

municipală

£XPOZITU
f

și mîine, holul Teatrului de stat „Valea Jiului" 
două interesante expoziții deschise sub egida 

,Con- 
Prima expoziție prezintă obiecte

Astăzi
găzduiește
Comitetului municipal de cultură și artă, cu prilejul 
vorbirilor hunedorene".
de artizanat, crestături in lemn, broderii cu mărgele, ouă 
încondeiate etc. realizate de creatoarea Teofila Teodorovici. 
Cea de-a doua expoziție cuprinde medalii românești, mo
nede din diferite părți ale țării, aparținind colecționarului 
Petru Merita.

Mîine : JIUL

Simpozion
Marți 24 februarie, ora 18, in 

sala mică a Casei de cultură, 
Comitetul municipal pentru cul
tură și artă organizează un sim
pozion cu tema „Titu Maiores- 
cu estetician și critic literar1'. 
Vor conferenția profesorii Petru 
Stoican, Cornel Hogman și 
Ironim Munleanu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Mîine, la ora 10,30, are loc prima apariție a fotbaliștilor de la „Jiul" în fața propriilor 

suporteri. Meciul amical dintre Jiul și „U“ Craiova se va disputa pe terenul din Petroșani.

„înlr-una din zile — ne scrie 
Aurelia Mihalcea din Uricani 
— pe la sfirșitul lunii ianuarie, 
mă aflam împreună cu mal 
mulți cumpărători în fața ma
gazinului de mobilă din Lupeni, 
așteplind să sosească respon
sabila magazinului, tovarășa 
Szabo. După o așteptare de. 
peste o oră, și-a făcut, in sfîr- 
șit, apariția, gestionara, caro, 
cred eu, ar fi trebuit să ne aș
tepte dinsa în pragul magazi
nului. Majoritatea cumpărători
lor au fost lămuriți de îndată : 
nu avem mobilă de bucătărie, 
nici garnituri do 3 600 lei, mai 
veniți și săptămîna viitoare. 
Am rămas — eram însoțită de 
mama — singurele cliente. 
Întruc-ît nu solicitam o mobilă 
deficitară, iar magazinul dis
punea de ceea ce căutam, mi 
s-au întocmit actele, am depus 
banii la casierie (circa 10 01)0 
lei) și am așteptat să mi se 
elibereze mobila plătită".

Pină aici, cu mici excepții, 
s-ar părea că toate sînt in re
gulă. Dur să dăm citire mai de
parte sesizării cumpărătoarei din 
Uricani.

„După ce am depus banii la 
casierie, gestionara a uitat cu 
desăvlrșire de noi, apucîn'hise 
de niște „lucrări urgente" (bor-

Duminica trecută s-a des
fășurat, la Deva, faza jude
țeană a „Concursului pe ma
terii" la disciplina Literatura 
română. Din cei 11 concurenți 
de la Liceul Petroșani, 8 elevi 
au fost laureati. La faza repu
blicană se vor prezenta ele
vele Emilia Dascălu, din cla
sa a Xl-a C (care a luat pre
miul. II la județ — premiul 1 
neacordîndu-se) și Maria Rusu 
din clasa a XII-a C (premiul 
Iii la județ) de la Liceul Pe
troșani.

Stofe fine
pentru

confecții
Toate secțiile de croitorie 

femei și bărbați din cadrul co
operativei „Jiul" Petroșani au 
fost aprovizionate cu o gamă 
largă de stofe de calitate su
perioară. în vederea sezonu
lui de primăvară ce se apro
pie, clientela își va putea co
manda la meșterii croitori ai 
secțiilor cooperativei confec
țiile dorite din stofe fine, In 
culori vii și de bun gust, în 
ton cu ultimele exigențe alo 
modei. ' _

Prețul meschin
al „amabilității66

derouri, facturi etc.). Și, parcă 
era un făcut! Atitudinea gesti
onarei s-a schimbat brusc, cre- 
înd în magazin o atmosferă de 
nesuporlat. Se certa- cu toți, 
inclusiv cu soțul ei, care între 
timp venise s-o ajute, inclusiv 
cu un conducător auto care a 
transportat pentru magazin ceva 
mobilă din Petroșani, dar că
ruia a refuzat să-i confirme 
foaia de transport. Soțul gestio
narei suporta resemnat o ade
vărată ploaie de înjurături, 
deoarece încercase să-l arate 
fața reală a lucrurilor (transpor
tul trebuia oricum confirmat). 
Casiera se ghemuise cu spai- 
ma-n suflet intr-un colt al ma
gazinului ; o manipulatoare a 
iosl făcută „hoață", ș.a.m.d. 
încercind să-i reamintim obli
gația de a ne elibera mobila, 
spunîndu-i cu slntem de la

Uricani și ne așteaptă un drum 
lung, gestionara ne-a dat un 
răspuns categoric: „Ei, și?" A 
mai trecut un sfert de oră. Am 
încercat din nou bunăvoința 
gestionarei care, în loc să ne 
elibereze mobila plătită s-a dez
lănțuit mai rău. După o 
tie penibilă, am ajuns 
la o concluzie: tovarășa

- nu are nevoie de banii 
așa că e dispusă să-i înapoieze. 
Și am luat banii înapoi^ mul
țumite că am scăpat numai cu

discu- 
totușl 
Szabo 
noștri

țumite că am scăpat 
atit".

E greu de crezut că 
tul socialist există 
„principii" de deservire, aseme
nea mentalități. Desigur, con
vingerea cu care a părăsit M. 
Aurelia magazinul este una 
singură: cumpărăloarea a plătit

In comer- 
asemenea

prețul mobilei, dar a uitat, sau 
a neglijat, să plătească amabi
litatea gestionarei! Amabilitate 
care totuși... costă. Un astfel de 
serviciu, cum o vînzarea unei 
garnituri de mobilă de 10 000 
lei, nu poate fi făcut pe gratis. 
Ia să fi plătit, acolo, o țuică 
atenție în plus, nu se schimba 
atitudinea gestionarei ? !

Nc-am interesat la O.C.L, 
Produse industriale Petroșani 
despre mai multe aspecte pri
vind aprovizionarea cu mobilă 
a orașelor Lupeni și Uricani. 
Intreblnd de calificarea respon
sabilei Irina Szabo, ne-a (ost 
adus un dosar voluminos din 
filele căruia am reținui unelo

I. MUSTAȚA

♦ Continuare în pag. a 3-a
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COMISIILE DE JUDECATĂ
pot contribui mai din plin la

IOAN MJSCHIE.
f Yttlai al ComilvItilM < »>tiv
*'• Consiliului popnlnr muninpol

respectarea regulilor
C-oimtetu! execulh oJ Consi- 

liiihti populat ol nni'iicijuuhi: 
Pdnrsaii) n itnabzal c • >: <>■- 
tnilateu duslantrală dv «onusii- 
te de iude cute — ca “tgune ob
ștești w jiuisdicție - din ms- 
Icnra ( •'inului popuiu: muni
cipal pc ituui și <j •.labilii
luteiv mh'.uil pentru la L rli 
chemai< te contribuie la imbu- 
Hâ.âțtrca parliciparif maselor de 
cctnfcnr te acti\ ila1ea pentru «- 
pttrerca -i Uezvotlarca ordueei 
de drept, pentru rcspcclorra

firile 9i“~ialrs'u, iiterticu 
plinei snciatisle a munco

S-o ev idențiuf cu acest piitei

toarc m tețfălură cu res 
legii privind constitui, 

■misidot de tudecală. ii 
acestora, sprijinul da1 
Ciul ia juriștilor 111 îndrumarea 
activității și lămurirea unor 
p<ob)cme Icya.'e le inteiprctatua 
legii. Pe ansamblul \ ăn Jiiilur 
hi c»»mîsîrte dc judecată de pe 
lingă comilctelc executive ale 
wnsiliilm populare, in cursul 
«wnilut 19G9, s-uu depus 2 928 dc 
petiții și s-au soluționat 2 770 
dte care 1 54<i prin împăcate, 
reprezentind 55,65 la sută. la

5 căzut 1 s-ttc aplicat măsuri 
de influenț/rr-e obștească : mus- 
4>are și amenzi intre 5b - 1 OCA) 
te». Se constată, in.te, că n:rmă- 
roi petițiilor dilcră de la o loca
litate la alta, la let și procentul 
ilc mjjâcâti fia Uricani 70 la 
aulă. Aninoasa 62 la sută. I u- 
pent 44.(>8 la sută), fapt ce de- 
notă că nu toate comisiile au 
insistat suficient pentru împăca
rea părților. Din totalul „plînge- 
-rilor" cele mai numeroase 
reteră la abateri de la normele 
dc ronvieluirc socială 1 425 
păsuri; infracțiuni sărirșite de 
evtâlcni 728 cazuri ; piclen- 
fi> palrim'ifiiale — 655 cazuri și 
mull mat puține abateri sau li- 
Jtqii fa locul de muncă — 80 
-cazuri. Aceste cifre nc pctmil 
sâ tragem concluzia că sînt în- 
-câ numeroase cazuri de nere^- 
peclare a regulilor de convie
țuire în comun in blocuri. pe 
slradă în localuri publice etc. 
Numărul rclati» marc al co
nurilor ajunse in fala comisiilor 
■dc hrdecală arată totodată gru- 
do K'ăzul al responsabilitățif 

■O’^nîiencști la mulți locuitori, 
Hctențele lor de adaptare 

-c< ndițiilc impuse dc mediul 
bon.

Gîl privește Comisiile dc 
■decala de pc lingă unitățile eco
nomice ’ . m cursul anu-
Juî 196'j acestea au soluționat 
335 cazuri, valoarea impulațiilor 
rcprezenlind suma de 375 mii 
ici, după judecată râminînd 757 
mii lei. taot ce denotă ușurința 
■cu care unele unități dau dis
poziții de reținere fără justifi
care corespunzătoare (l.CJt.T.l., 
O.C.L.-iirile. Grupul 11 construc- 
fn. T.A.P.Î.. I.I.L. ele.) precum 
și deficiențele în actixitatea u- 
-nor comisii. Exemplificam in a- 
■cest sens conducerile unităților 
I.C.R.T.I„ O.C.L Alimentara, 

■O.C.L. Produse industriae. care 
au imputat unor membri ai co
misiilor de reccnjre sume fără 
cu aceștia să știe de măriuiile 
sustrase să fi semnal

ea

de conviețuire socială
piocesele vcrbulc dc recepjfe. 
Alte unilăți au înaintai aepuni 
pcait-u suine dc 5- iu lei, care 
mdcau ti rccufierate de la an »- 
/0/1. dc r\cmi»lu: D.C.A., Paza 
contractuală ele. Nu s-au luat 
măsuri cme'-puiizaloarc pentru 
oiganizaieu pazei șt circulației 
documentelor, croind posibilita
tea ca a\ u ni obștesc să 
lez.Qt cu ușurință.

In activitatea comisiilor 
jmtecalO au existat și alte 
liciențc cum ut ti: 
nurca ..vlingcftl'u’ în 
legal de 30 r.ilc, 
ineinbiilor comisiilor la șoiin- 
|eie programate • nu toate ho- 
luriule Jale au lest motivate 
cojcspunzător, din expunerea 
stării faptice ncreieșind \ ino\ă- 
fia pârlii sancționate ; prea mul
te h>'tării 1 s-au dat în care păr
țile au fost găsite ncvinov ale 
deși obaterilc au existat. Asllel 
de dciicien|e s-au manifeslat 
mai pregnant ta comisiile de țu- 
decuiă din localitățile Bănița, 
Pe Ja. zXninoasa, Lupeni. Au 
existat siluafii cind s-au jude
cat hligii de muncă iar comisiu 
a încheiat proces verbal de îm
păcare, în loc să dea holărîri 
prin care să oblige angajații la 
plata sumelor datorate. In acest 
tel au procedat comisiile dc ju
decată dc la Vulcan în 21 de 
cazuri de litigii dc muncă in 
valoare de peste 13 000 lei pro- 
x unite de la unitatea de pază 
contractuală și care din aceas
tă cauză a aminat cu cile» o 
luni recuperarea sumelor de 
către unitate. \ inovați de aces
te deficiențe în activitatea co
misiilor de judecată se lac și 
secretarii comitetelor executi- 
\ e ale consiliilor populare care 
1 -au urmărit permanent activi
tatea acestora și nu le-au spri
jinit pentru asigurarea redac
tării la timp a hotăririlor. pen
tru ținerea evidenței corespun
zătoare. Ținînd seama de im
portanța acestor organe obștești 
de jurisdicție și de influențare. 
Comitetul executiv al consiliu
lui popular municipal a stabilit 
o seric de măsuri menite să 
determine ridicarea pe o treap
tă superioară a activității aces
tora.

S-a stabilit că în cursul lu
nii lebruane, cu sprijinul aso
ciațiilor juriștilor, să se orga
nizeze instruirea pe baza unei 
tematici a comisiilor de jude
cată din sistema consiliilor popu
lare și a unităților subordonate 
acestora, instruire in care ac
centul să se pună pe respecta
rea normelor de procedură. Se 
va organiza un schimb de expe
riență cu președinții comisiilor 
de judecată din întreg munici
piu prin asigurarea participă
rii acestora la ședinja unei co
misii cu rezultate bune.

Crearea comisiilor de jude-

lie

dc 
de- 

nesului io- 
termenul 

intîrzierea

Ieri, mercurul termometrelor )a Petroșani a oscilat in
tre minus 4 grade și zero grade, ior la Paring intre minus 
II și minus 6 grade.

ELEV

închiderea emisiunii.

florilor
MIERCURI 4 FEBRUARIE PROGRAMUL II :

PROGRAMUL I :

I. M.

(tot de-a lor)

copia 
anno-

Trei table avertizoare,

sesi- 
inai

in 
e constant o 

b impărăjia 
sectorul I.G.C.

a
o 

nle intre numeroase raporturi'

emană căldură 
noaptea și nici 
ci vîfvătâi. $i 

sini întreți-

în atentia șoferilor,

„A picta nu înseamnă 
servil obiectul, ci a găsi

Depistațî-i pe

si-o „invitație"

PAUL CEZANNE

cală cu atribuții mai largi, ju
decarea abaterilor și a infrac
țiunilor cu peiicol social redus 
dc cât re obște, aprecierea aces
tora la locul unde se petrec 
laptele, a determinat creșterea 
rolului opiniei publice in apli
carea legilor tării. Comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare nu însă datoria să între
prindă și alte măsuri concrete 
menite să asigure deslășurarca 
In condijii normale a activității 
comisiilor de judecată pentru 
creșterea elicienjei acestora și 
realizarea scopului urmării de 
legiuitori.

I 
I 
I 
I

Există la Lonea un colțișor 
de natură unde nu-i iarnă nici
odată. Poale să șuiere vintul cil 
o vrea, să \ îiizoleascâ zăpada, 
troienind-o pînă la slreașinile 
caselor, iar gerul să-și arate 
tăria ingltejind apele bocnă 
și piclind pe geamuri Hori 
demne de invidiat de marii 
maeștri ui pencilling că 
acel colțișor 
climă plăcută, 
iiorilor de la 
Pelrila.

Soarele ce 
aici nu apune 
nu are raze, 
aceste viivălăi 
nule de injectoare cu moto
rină. La acest soare artificial 
temperatura constantă este a- 
sigurată de lochislele Olga 
Bugheș și Irina Batea. Înain
te au lost muncitoare la seră 
dar acum sint fochiste. Se pri
cep și sint conștiincioase in 
munca.

In această împărăție a iio
rilor 11 poți alia adeseori pe 
tovarășul Iosif Tolaczi, șeful 
sectorului I.G.C. din orașul 
Pelrila. Dinsul este de iapi 
părintele bun al scrii. Ori- 
cîl de multe treburi ar avea 
tot tșl găsește timp pentru a 
trece pe aici, fi cunoaște fie
care colțișor. De altfel și-a 
asumai prerogativele de ghid 
în plimbarea noastră prin cele 
cinci încăperi ale serei care 
însumează 400 metri pătraji.

Intrăm în prima încăpere. 
Trandafirii agățători, covorul 
dc un verde închis al calelor 
pigmentai din loc în loc cu 
Hori mari albe 'dau o notă dc 
vegetație luxuriantă.

— Calele sînt llori specifi
ce buchetului de mireasă — 
și-a început „expunerea" to
varășul Tolaczi. Să-ți spun o 
înlimplare, oarecum hazlie. 
O mamă urma să-și căsăto
rească fiica. Noi însă nu a- 
veam momentan cale înflori
te. Crezi că a vrut un buche! 
din alte flori. Nici vorbă I

— Dacă nu-s cale. amin 
nunta. $i-a~ amînal-o. Peste 
o săplămînă au fost și cale 
și nuntă — a încheiat zîm- 
blnd Tolaczi. Apoi a aruncai 
o privire mîngîieloare peste 
alte flori.

Astea sînt cinerare. A-

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE Vremea se 
menține și in continuare instabilă, eu cer variabil. Se vor 
semnala precipitații slabe sub formă de ninsoare. Grosimea 
«traiului dc zăpadă la Paring — 21 cm.
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Deschiderea emisiunii. Lumea copiilor. 
Uni» rr sal-șotron : litera C. 
Ancheta economică. 
Anunțuri — piiblicitalc. 
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiune pentru emula 
cAlorii auto
Atomul, această necunoscufâ — cniisiii 
ne dc culturii științifică.

Galeria mslrumcnlclor populare.

Medalion Orson Welles.

Telejurnalul de noapte.

Tclcglob : Danemarca (film).

n
Semeaja podoaba vegetală a

munhlnr noștri in plin anotimp

inovatori

vcm 600 de ghivece. Sini 13 
specii dc culori diferite. Vot 
înflori in curînd și le vom 
desface către populajic prin 
magazinele din Lupeni și Pe
troșani. De altfel în ultimul 
timp am pus în vînzare cate, 
siclame, primule, begonia și 
alte Hori.

— Dar pentru zonele verzi 
ale orașului a\ eți pregălile 
flori?

— Din belșug. Afară a- 
vem mozaic pentru covoare 
de zone verzi pe o supra- 
lațâ de 600 mp, mușchi ver
de ornamental, flori de dilcri
te specii. Mîndria noastră o 
constituie insă trandafirii. Ii 
avem in noua seră de 75 mp 
pe care am amenajat-o in 
anul trecut.

Cifra lor este de-a dreptul 
impresionantă. O pădurice 
înaltă, ca de vreo 10—15 cen
timetri, deasă ca peria, cu
prinde 10 000 trandafiri agă
țători pentru gard viu, iar 
vizavi o altă pădurice cu pes
te 7 000 trandafiri nobili.

După ce ne-a prezentat 
sera, cu florile ei. ne-a vor
bit Tolaczi cu multă căldură 
și despre acei ce îngrijesc 
și gospodăresc această împă
răție a florilor. Nu sînt mulți 
dar muncesc cu pasiune. Res
ponsabilă peste seră este 
Anica Rusu. îngrijește florile 
cu multă ardoare. Grădinar 
e pensionarul Teoiil Chința. 
Lucrează patru luni pentru 
salariu în fiecare an și In 
rest de dragoste pentru flori. 
Nici nu-și poale închipui să 
treacă o zi fără să He prin
tre Hori. .Maria Rusei se o- 
cupă numai și numai de tran
dafiri. Se poale spune că 
asta e specialitatea ei. Cu
vinte de laudă se cuvine să 
se spună și despre activitatea 
lui Ileana Raj, Elelca Fabian, 
luliana Mczey și altele.

teșind din seră am v ăz.ul 
un pilc de „nu mă uita". In 
gînd mi-a venit cînlecul: 
„Firicel de floare albastră [ 
Floare de nu mă uila“.

fntr-ade\ ăr, vizitînd seta 
de flori a sectorului I.G.C. 
Pelrila nu vei uita multă vre
me ceea ce ai văzul.

fu-

D. CR I Ș AN

dc- 
la 

ur-

se

Popularizare

NOTA CONTRAST

Mai . mulți cetățeni nc 
zează din nou o practică 
veqhe : furnizarea apei calde 
in apartamentele cu încălzire 
centrală nu se face conform 
programului stabilit de asocia
ția de locatari. Uneori centra
lele termice furnizează apă 
caldă in zilele cind orarul nu 
prevede așa ceva, fără ca loca
tarii să fie încunoștiințați.

Ne-am interesat la întreprin
derea de gospodărie locativă 
cum se petrec lucrurile. „Unii

locatari — ni s-a 
abuzează de cunoștințele ce le 
au la centralele termice, co- 
mandind fochiștilor apă caldă 
peste program”.

N-am avea nimic împotriva 
acestei practici, dacă respectivii 
locatari ar bate din ușă în 
ușă, în fiecare bloc, anunțind 
tuturor comanda făcută la cen
trala termică. Cel puțin să știe 
toți locatarii.

Solistul serii — K:ri) beinov; 
22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 22,20 Sport; 
22,30 Pentru magnetofonul 
dv.; 23,00 Concert dc muzică 
ușoară; 0,03—5,00 Estrada 
nodui nă

In ultimul timp s-a îmbunătățit in mod simți
tor transportul cu autobuzele intre cartierul Ae
roport și centrul Petroșan tutui. Îndeosebi in ore
le de virf, diminuata, pentru faptul cu au intro
dus mai multe autobuze decit in restul zilei, 
gospodarii orașului merită, incontestabil, cuvinte 
de laudă— Dea, cind există preocupare, cetățe
nii pot să fie serviți operativ. Dar... exista încă 
un „of nerezolvat, al cetățenilor din cartierul 
Aeroport. In contrast cu buna deservire in trun-

Multe probleme a ridicat, în 
cursul anilor, terenul viran ce 
se întinde între cartierul „Car- 
pați** din Petroșani și linia fe
rată. Ce să se facă aici ? — era 
întrebarea. Unii preconizau să 
se amenajeze o zonă verde cu 
bănci, ronduri de flori, să se 
planteze arbori decorativi. Alții 
erau partizanii amenajării unor 
terenuri simple de sport, lo- 

, curi.de joacă pentru copiii car
tierului...

Pînă la urmă, din multele 
planuri nu s-a făcut nimic iar 
terenul a rămas ani la rind 
loc de depozitare a pămîntului 
scos de pe șantierele de con
strucții (!). Anul trecut. Consi
liul popular municipal a luat 
hotărîrea să oprească depozi
tarea în acest loc a pămîntului. 
Au fost puse și 3 table aver
tizoare, în atenția șoferilor.

In iarna aceasta insă, terenul 
respectiv a început din nou să 
fie transformat în depozit... 
Dar acum, dc zgură ! Zilnic, 
mașini cu zgură dc la centralele 
termice ale blocurilor vin pe 
acest loc viran din cartierul 
Carpați, deșertindu-și care în
cotro încărcătura. Ba, un șofer 
mucalit, a întors tabla aver
tizoare cu spatele spre stradă; 
probabil să nu aibă remușcări 
că încalcă o dispoziție, sau...

ca o invitație (?) pentru alți 
confrați de breaslă să vină și 
ei liniștiți aici cu încărcăturile 
lor.

...Iar începe transformarea a- 
cestui teren în maidan de gu
noaie ? Oare, de ce ? Cine ne 
poate răspunde, s-o facă. Aș
teptăm.

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6.05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Viața cărților; 10.10 
Curs de limba germană;
10.30 Vreau să știu; 11,05 
Melodii de Gelu Solomoncs- 
cu: 11.20 Recital Elena Cer- 
nei; 12.00 Muzică din filme; 
12,80 Intilnire cu melodia 
populară si interpretul pre
ferat;-13.00 Radiojurnal: 13,22 
Melodiile anotimpurilor: 14.00 
Caleidoscop muzical: 14.40 
Radio publicitate: 14.50 Me
lodii populare; 15.00 Radio- 
școală; 15.20 Din muzica po
poarelor; 16,00 Radiojurnal;
16.30 Consultație juridică; 
17,05 Antena tineretului:
17.30 Prelucrări de muzică 
populară: 18,03 Știință, teh
nică, fantezie; 18,30 O me
lodie pe adresa dv.; 19.00 
Gazeta radio: 19,30 Săptămi- 
na unui meloman; 20,05 Ta
bleta de seară: 20,10 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21,20 „Tangouri celebre: 21.35

6,00 Program muzical de 
dimineață: 7.00 Radiojurnal; 
7,10 Program muzical dc di
mineață (continuare); 8.10 
Tot înainte; 8,45 Muzică 
populară; 9.10 Curs de lim
ba germană; 9,15 Matineu de 
operă; 11,30 Cin lecție orașe
lor — muzică ușoară: 12.15 
Concert de prinz: 13.30 Unda 
veselă; 14.30 Muzică ușoară; 
15.00 Mari intorpfeți; 15.30 
Muzică ușoară; 15,40 Radio 
publicitate: 16,00 Radiojur
nal; 16210 Actualitatea mu
zicală: 17.00 Un cîntec vechi 
răminc veșnic tinăr — mu
zică ușoară; 17,35 Teatru se
ria) : ..Anul 1913“ de Alexei 
Tolstoi. 18.00 Varietăți... in 
recital; 18.30 Curs de limba 
germană; 19.30 Meridiane li
rice; 19,50 Noapte bună, co
pii: 20,15 Teatru radiofonic. 
Serile dc comedie ale ..Tea
trului radiofonic" prezintă 
Radu Beligan : „Mult zgomot 
pentru nimic" de W. Shakes
peare; 22,00 Orchestra Bebe 
Prisada; 23.05 Discuri rare

PARTEA LEULUI!
De ce este posibilă impoli

tețea, chiar aroganța vinză- 
torilor in unele magazine a- 
limentare, care este originea 
unei atitudini lipsite de con
siderație în fața clientului, 
precum șj alte întrebări de 
această natură ce țin de e- 
tica lucrătorilor din comerț, 
iată întrebări care ni s-au 
limpezit în 22 ianuarie pe la 
ora 15,45 la unitatea nr. 7 

lactate din Petro-Piine 
șani.

Un 
meni 
pîine. 
„Piine albă, r 
și răspunsul 
prompt „Nu !“ 
luau, aproape fără excepție, 
franzelă, fiind mai proaspă
tă. Tată, însă, că minunea s-a 
intimplal! O altă vînzătoa- 
re, sfidind toți cumpărătorii, 
a scos de sub tejghea o piine 
mare și proaspătă inminind-o 
unui cetățean care nici mă
car n-a avut „răbdarea" să 
aștepte civilizat la rind. 
Norma] : au început și vo
ciferările. Dar și explicația 
fenomenului : pentru salaria- 
ții O.C.L. Alimentara (oare 
pentru toți ?) se află piine 
rezervată. Pe drept cuvint au 
foSt intrigați cei care au-

rind apreciabil de oa
se afla la raionul de 
Se auzea întrebarea : 

mare, aveți ?" 
I vinzătoarei, 
“ Și oamenii

zeau această explicație care 
conține în sine favoritismul 
și morala dictonului ..partea 
leului".

Pentru că magazinul sus- 
amintit se află sub sediul 
conducerii O.C.L. Alimentara, 
putem emite ipoteza că în- 
timplarea de zilele trecute 
nu e... întîmplătoare, ci un 
fapt curent. Dacă nici la a- 
cest magazin, pe care-1 au 
sub ochi în fiecare zi, nu 
poale fi vorba dc corectitu
dine, deservire civilizată (u- 
nui copil, cumpărind un 
corn, i s-a dat drept rest pînă 
la un leu o altă jumătate

de corn! Foarte original 
procedeu care demască como
ditatea), atitudinea cuviin
cioasă in fața clientului, res
pect, etc., de ce să ne mai 
mirăm că la alte magazine 
înflorește deservirea prefe
rențială ? ? Drept este ca și 
lucrătorii O.C.L. Alimentara 
să se considere clienți ca 
oricare alții și nu favorizați 
ai soartci. Altminteri tot ce 
se spune in adunările dum
nealor. la capitolul profilul 
moral al comerciantului, sint 
vorbe-n vint. Să fim exigeați 
cu noi înșine, in primul rind !

T. S.

In vechea capitală a Provenjei, Aix, nu de
parte de defileul Genevre, pe unde au trecut 
altădată, pe rind. Hanibal, Cezar și Carol al 
Vlll-lea, s-a născut intr-o zi de ianuarie a anu
lui 1839 Paul Cezanne, fiul unui pălurier. $i-a 
petrecut copilăria bucurindu-se de natura pro
vensală, împreună cu un anume Emil, ce avea 
să devină mai tirziu, după nopți de neliniște 
și incertitudine, marele scriitor Zola. Amindoi 
vor merge la Paris la începutul deceniului al 
șaptelea cind orașul de pe malurile Senei va 
cunoaște și splendoarea și luxul păturii subțiri 
a celui de-al 11-lea Imperiu. Era vremea cele
brelor localuri Tortoni și Cafe Anglais, vre
mea cind baronul Haussman, primarul orașu
lui. trecuse la realizarea străzilor largi. Tinărul 
Cezanne, care abandonase planurile tatălui de 
a deveni jurist, iși alesese cariera: vroia să 
fie pictor. Colindă Luvrul, Luxemburgul și 
Versailles-ul. Anii de ucenicie ii aduc și primele 
cunoștințe din rindul pictorilor: Pissarro, la 
început, apoi Renoir, Sisley, mai tirziu și ei, 
dar mai devreme decit Paul, glorii ale Franței. 
Tinărul provensal, taciturn, se acomodează greu 
cu viața Parisului, cu cerul orașului întunecat 
de nori cenușii, cu lumea pictorilor. Se remarcă 
insă din primii ani petrecuți de Paul la Paris 
dorința viitorului artist, deschizător de drumuri 
in pictură, de a înțelege și a se apropia de tot 
ceea ce înseamnă nou în arta. Cind Parisul ar
tistic este zguduit de marele scandal provocat 
de pinza lui Manet, ..Prînzul pe iarbă", taci
turnul provensal se infierbîntă și va fi in rindul 
celor mai vajnici apărători ai artistului blamat. 
Va aplauda noul fenomen la orizontul muzicii, 
care se numea Wagner, deși în 18(11 opera aces
tuia, „TannhOuser" căzuse numai după trei repre
zentații furtunoase. Cel atit de timid in socie
tate, iși va dezvălui întreaga bogăție sufletească 
in rindul prietenilor, cind Paul recită versuri 
latinești sau poezii întregi ale lui Baudelaire

Paul Cezanne va fi în lunga galerie a picto
rilor francezi din secolul al XlX-lea una din 
figurile cele mai tragice, in primul rind dato
rită faptului că pictura sa nu a găsii înțelege
rea oficialităților : va fi refuzai de nenumărate 
ori de juriul Salonului oficial. Va fi înțeles, 
ațrreciat abia după mulți ani de un grup res- 
trips de prieteni, dar mai ales de ne profesionis
tul moș Tanguy, vinzător dc vopsele, atit de 
legat dc arta unor oameni ce vor dev-eni mai 
tirziu figuri de Pantheon. A avut sau nu con
știința încă de tinăr că este un -mare pictor ? 
Toți biografii răspund afirmativ. Oare nu tre
buie considerat ceea ce a spus odată Cezanne: 
„Vreau să cuceresc Parisul doar cu cite va mere" 
pietate drept o conștiință a propriei valori, ex
primată pînă și în micile piure in care arta lui 
e mare ?

Mare admirator al piscului romantismului. 
Delacroix, al realistului Courbet, iși va muia 
paleta și în culorile prietenilor impresioiriști. 
dar îi va depăși creînd o viziune mult mai 
sintetică a obiectului plastic, anticipind alte 
două mari curente in pictură: fovismul și 
expresionismul. Marea capacitate de a simți și 
a transpune prin culoare valorile spiritului se 
vădesc încă într-o perioadă timpurie, cind rea
lizează „Portretul lui Victor Chocquet" (1876— 
77). lubindu-și așa de mult pămîntul natal se 
va înălța pînă la viziuni de absolut și măreție, 
infățișînd in vremea cind anii ce se adunaseră 
pe umerii pictorului nefericit tablouri cu mun
tele Saint-Victoire. A pictat crestele minerale, 
înălțindu-se spre poezia cerului în mai multe 
pinze memorabile închinate aceluiași munte 
drag — Saint-Victoire. A fost pentru Paul Ce
zanne și pentru pictura franceză o adevărată 
victorie. Si pictorul care a fost acuzât altădată 
de spiritele obtuze că deformează ce vede, a 
format un model de pictură numai al lui. Dra
ma personală a amestecat-o in clipe de plăs
muire in culori. Cum sminea LioneJlo Venturi. 
Cezanne a scos efecte dramatice pînă și din- 
tr-un măr. Dar și atunci cind a pictat mărul 
sau muntele, a rămas unic, numai el. cezannian.

A. D.

Scuzați, vă rog, o întrebare

ACCIDENTELE DE CIRCULAȚIE

sport, in ultima perioadă de timp surprinde in 
mod neplăcut priveliștea recipienților pentru gu
noi. neridicați la timp. Pe strada Independen
ței, de exemplu zile la rind recipienții nu sint 
goliți decit... de dinii hoinari. Dezolantă prive
liște ’ Este oare atit de greu de organizat iran- 
.'pi/rtul ritmic al gunoiului menajer, pentru re
zolvai ca acestui „of" al locatarilor cartierului- ?

La intrarea și ieșirea din 
șut, noul complex adminis- 
trativ-social de la E. M. Lo- 
nea parc un furnicar. In 
drum spre casă, mulți sala- 
riați se opresc la chioșcul 
de difuzare a presei de lingă 
poarta principală de intrare 
in incinta minei. Iau ziarele 
la care sini abonați și pri
vesc spre un loc, știut de 
toți, unde sini afișate fil
mele și celelalte spectacole 
ale zilei. Prin afișarea aici 
a programelor cultural-artis- 
tice și sportive ce vor avea 
loc, minerii știu încă de la 
ieșirea din șut unde pot să-și 
petreacă timpul liber în mod 
plăcut și util.

sint, cumva,... surse de economii

S. VIOREL
Șl elan NAGY 
corespondent

Un accident banal : în dimi
neața zilei de 27 ianuarie, un 
autobuz cu călători a intrat 
intr-un stîlp de oțel al rețe
lei electrice de pe strada Re
publicii — Petroșani ! Orga
nele dc miliție au venit, făcînd 
constatări de rigoare, I.G.C. 
și-a ridicat apoi mașina ava
riată dueînd-o la atelier pen
tru reparații, iar, in urma lor, 
«•ieclricienii au trecut la înlo
cuirea stîlpului metalic rupt 
cu altul de lemn — plantat 
alături — pentru ca întreru
perea in furnizarea energiei 
electrice să nu întirzic prea 
mult !

Totul a reintrat deci, pe fă-

gasul vechi, spre liniștea tu
turor ! 1

...Strada 
ză orașul 
principală 
cure, pe 
constituie 
nr. 6C. (Pe direcția nord-sud 
a țării merge de la Simeria la 
Craiova, prin defileul Jiului).

Caracteristicile unui drum 
național, cerințele obligatorii 
pentru asigurarea unei fluidi
zări și a unei siguranțe cores
punzătoare circulației rutiere 
sint fixate prin reglementări 
legale — obligatorii pentru toa
te organele locale! Una din

Republicii traversea- 
Petroșani, fiind axa 
de circulație rutieră 
tronsonul respectiv, 
și drumul național

cerințe este eliberarea drumu
lui de obstacole : însă pe stra
da Republicii, intre -pariul Ma- 
leia și pinul Slătinioara, există 
22 dc stilpi ai rețelei elec
trice plantați chiar in spațiul 
circulant, in acostament !

Iută cum, arbitrar, se îngus
tează spațiul de circulație al 
uutov ehiculelor, creindu-se con
diții pentru producerea de ac
cidente. Ca o ilustrare a afir
mației, se poate arăta că, ini
țial, toți cci .22 de stilpi erau 
metalici . acum, doar 12 stilpi 
mai sini metalici — 10 au fust 
deja rupți în accidente și in- 
locuiți cu stilpi de lemn !

Interesantă 
litatea electricienilor 
ză; după atitea pățanii nu s-au 
învățat încă minte și stîlpii 
noi, de lemn, ii plantează tot 
în stradă, unde au fost rupți 
jos cei metalici ! ! !

...Scuzați, \ă rog, întrebarea: 
accidentele de circulație sint 

econo
mi en-

este însă men ta
in cat>-

cumva aducătoare dc... 
mii. incit arbitrar (ori 
țional ? !) se plantează obsLa- 
cole (stilpi) chiar pe șosea pen
tru ca autovehiculele să se lo
vească de ele ?

Al. ȘTEFAN

curi.de
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IGRIGORE ALEXANDRESCE
.4stări. GrfpOrc AlcXanrfTVs- 

cu ne apare ca un rncuflțji- 
biî roman tic, cu fire de boem, 
neînțeles de contemporani, u- 
neori ncinfelruinâu-sc Bici el 
pe sine Însuși, muncit de 
propno so enigmă. de pro
priile sale contradicții. 4cest 
om lipsit de simțul practic 
a rămas in istoria literaturii 
prin noutatea accentelor ex
primate. prin independența 
cugetării sale, ctitor al poe
ziei filozofice și nrțmnl ma
rc reprezentant al poeziei li
rice românești.

Poezia sa patriotică ames
tecă fantasticul cu realitatea, 
prin evocarea trecutului de 
glorie ostășească a neamului 
nostru. Spre deosebire de V. 
Cîrlova* la care nota predo
minantă este extazul in fala 
ruinelor. Gri gore Alexan
drescu este creatorul poeziei 
de pură factură istorică. Glo- 
rificind trecutul de luptă din 
timpul lui Mircca cel Bătrin 
'1 mbro lui Mircca la Cozia)

(160 DE ANI DE LA NAȘTERE)
sau al lui Bosarab, învingă
torul Im Carol Robert iRăsă
ritul lunii la Tismana), el 
contrapunc acest trecut glo
rios prezentului care pentru 
el reprezintă progresul din 
toate punctele de vedere, dc- 
ducind din aceasta viitorul 
glorios al neamului său. pre
viziune realizată in zilele 
noastre. Pe subliniat că la 
Grigore Alexandrescu dorința 
de mai bine pentru neamul 
său se îmbină cu aceeași do
rință pentru întreaga omeni
re. Este baza umanitarismu
lui său.

Meditația filozofică, adusă 
la modă de poetul francez 
Lamartine, este adaptată și 
autohtonizată de Grigore A- 
lexandrescu. imprimindu-i no
ta sa personală. Adevărata 
măsură a talentului său este 
dată insa in „Anul 1840' din 
care se degajă dragostea ar
tistului pentru tot ce este o-

menesc, progresist, apurindu- 
ne ca Un poet al libertății 
triumfătoare asupra despo
tismului, cintăreț al revolu
ției care numai peste opt ani 
va cuprinde și Țările Ro
mâne

Viața zbuciumată a lui A- 
le.vandresau, îl face sa .simtă 
dureri personale reale ca a- 
ceea a morții părinților săi 
evocată in poezia ..Miezul 
nopții" sau .Adio la Tirgo- 
viște* Nu s-ar putea spune 
că erotica lui (Eliza, Aștep
tare, Peștera) se ridică la un 
nivel artistic deosebit : nu 
se poate debarasa total de 
„tirania" modelului.

Dacă lirica reprezintă pen
tru Grigore Alexandrescu 
mijlocul de expresie a mari
lor revendicări naționale și 
umane, un manifest politic 
in versuri, poezia didactică 
este arma de luptă a lui îm
potriva păcatelor sociale din

acel timp. De aici valoarea 
lor de document pentru c- 
poca dală. Creatorul pleacă de 
la convingerea că literatura 
poate și trebuie să aibă un 
pronunțat rol social, .să exer
cite un rol de cenzor al mo
ravurilor, să satirizeze putre
gaiul social și politic al tim
pului in zare a trăit poe
tul. Acestui scop ii slujesc 
episloalele, satirele și lăbu
țele.

Nicăieri ca in fabule nu 
s-a evidențiat mai pregnant 
originalitatea, talentul de ob
servator și critic al păcatelor 
vremii sale. Alexandrescu a 
dat glas adevărului a cărui 
rostire era proscrisă in acele 
timpuri. Moravurile politice 
și administrative, apucaturile 
vinovate ale unei societăți in 
prefacei e, egoismul atroce, 
lipsa disciplinei morale se 
perindă in fața ochilor noș
tri in fabulele lui Grigore

Alexandrescu. A creat suflete 
și caractere care poarlii pe
cetea generalului uman, at it 
in patimi cit și in ridicolul 
lor. Dp aceea fabulele con
stituie o galerie de icoane 
caracteristice societății româ
nești din secolul al XlX-lea. 
Fabulele lui pol sta alături 
de cele ale lui La Fontaine 
sau Krilov intrate in lite
ratura universală.

Limba poeziilor lui Grigo
re., Alexandrescu, este bogată, 
viguroasă, expresivă, aflată 
sub influența binefăcătoare a 
literaturii populare. Influen
țai de italienismul lui Eliade 
Radulescu iși revine și sati
rizează încercările de alte
rare la care era supusă .dul
cea limbă românească". Gri
gore Alexandrescu reprezintă 
un moment poetic peste care 
nu se poate trece în litera
tura și cultura românească 
a secolului al XlX-lea

Prof. E. FIRCZAK

Săptâmîna poeziei

Intre 22 și 28 februarie, («miletul pentru cultură și 
artă nl Județului Hunedoara organizează o săptămin i de
dicată poeziei, acțiune amplă numită „Sarmis". l n omagiu 
adus nu mnriei ilustrului cărturar ardelean Ion Undai De 
leanu, la Cigmău, locul Ini tic origine va marca începutul 
acestor manifestații literare.

Membrii cenaclului literar „Meșterul Manolo din Pe
troșani vor participa eu sori dc poezie |a Bănită (24 fe
bruarie), Pui (26 februarie) Jicf 127 februarie)- Săptămina 
poeziei se va încheia cu o intitnire cu caracter artistic corn 
plex la Sarmizcgelira (in 28 februarie).
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MUZEUL 
JUDEȚEAN 
iși alcătuiește 

un nou profit
Victor Ion Popa (1895— 

1946) a fost un devotat slu
jitor al teatrului și al cul
turii românești, s-a cheltuit 
pînă la ultima picătură de 
energie în activități de regi
zor, pictor scenograf, direc
tor de teatru, profesor și 
scriitor A fost un om de tea
tru total, a îmbinat munca 
practică de scenă cu alta de 
teoretizare. Opțiunea forma
țiilor dc teatru pentru una 
dintre piesele Iui echivalea
ză cu un act de omagiu adus 
memoriei scriitorului și omu
lui de cultură, mort la o 
vîrstă încă tînără, de la a 
cărui naștere se îmDlinesr 70

înțeleptul** (1779). V. I. Popa 
a localizat tema intr-un tirg 
provincial din Moldova și a 
creat o piesă morală savu
roasă bazată pe comicul de 
situații și de limbaj. Notele 
romantice și optimiste, ironia 
și umorul duios se împletesc 
în mod original pledind cu 
căldură pentru o viață onestă, 
întemeiată pe relații ome
nești. depășind prejudecățile 
tradiționale și cu putere de 
lege in provincie. Este o 
confruntare între vechi și 
modem, e evidentă incom-

A____ •_* J________

refuzînd, ambii, posibilitatea 
căsătoriei. Cadir. înțeleptul 
turc (Gheorghe Popa), care 
vorbește puțin însă gindește 
mult, dă tinerilor un ajutor 
dezinteresat, piesa terminin- 
du-se fericit prin fuga și că
sătoria lor (chiar părinții. în 
mod secret, o doreau. dar 
erau înspăimântați do gura 
tîrgului).

In transpunerea scenică de 
la Casa de cultură comedie 
capătă și unele accente ne
firești. retorice și melodra
matice nedorite, (cuplul Ionel 
— Ana), parcă demonstrînd 
că interpreții vor trebui să 
mai adîncească psihologia

Interviu cu prof. Mircea Valea, 
directorul Muzeului județean Deva

Inițial, posesor al unei mo
deste colecții de obiecte va
loroase, adunate începînd din . 
anul 1880 de istoricii din ca- i 
drul Societății de istoric și , 
arheologie a județului Hune
doara (care a numărat prin- , 
tre membrii săi de onoare și 
pe Gheorghe Barițiu), Muzeul 1 
județean din Deva a cunoscut, 
după 1918, o substanțială îm
bogățire și diversificare a fon- i

ponate de istorie veche, puțin 
valorificate științific și muzeis
tic pînă în prezent.

Actualmente, muzeul daco
român din Deva este în pliu 
proces de ’ organizare a colec
țiilor sale. Pentru a afla in 
ce constă activitatea cercetă
torilor de la acest muzeu, nc-am 
adresat tov. Mircca Valea, 
doctorand în istorie, directorul 
instituției.

viața cultural-irlisli<ă a orașului. Iată un lă< 
unde se reunește sub acelaițj acoperi . tot ; e.» 
ce poate produce, in materie de creație artis
tică, exuberanța tinerească la anii studenției 
și posibilitatea jXȘlreccrii în mod plăcut și util 
a timpului liber, intr-un cadru adecvat in cav 
viitorii intelectuali i i pot înnobila continuu 
spiritul.

Cele două expoziții de urlă plastică și foto
grafică, al căror vernisaj a coincis in mod fe
ricit eu inaugurarea clubului, atestă cu pri
sosință necesitatea acestei instituții, care oferă 
posibilitatea desfășurării unei bogate activi
tăți culturale și de creație intr-un perimetru 
organizat. Pe lingă elevația și sobrietatea ac
tului de cultură pe care l-au creat in atmosfe
ra clubului, cele două expoziții mai dezvăluie 
și pasiunea viitorilor specialiști în domeniul 
mineritului pentru urlă, pentru activitatea de 
creație.

Am pășit mai întii pragul sălii care găzduiește 
expoziția dc pictură, la organizarea căreia au 
contribuit studenții, pictori amatori, D. Manca 
și G. Constantinescu. In lucrările lui D. Manea 
am descoperit talent, spirit inventiv și o fază de 
creație care a depășit stadiul începuturilor, pic
torul rcalizind curajos și inspirat tablouri cu 
conținut ideatic dens. Există in această sală 
de expoziție o linie imaginară care împarte 
producția artistică a lui D. Manea, în două ca
tegorii distincte. Prima, cuprinde lucrări pro
venind dintr-o etapă în care autorul a avut o 
privire pur naturalistă asupra temelor propuse 
spre dezbatere și a doua în care sînt materia
lizate căutările în direcția abordării intr-o ma
nieră modernă a subiectelor. Dacă lucrările din 
prima categorie nu vădesc o anumită persona
litate a autorului, din secunda am reținut regis
trul coloristie interesant din lucrarea Iubirea 
va fi înghițită de flăcări, fantezia compozițio
nală din Omagiu pentru 1. S. Bacii și o încer
care mai timidă în însușirea unei noi tehni-i 
du execuție în Transparența. Dintre picturile 
făcind parte din categoria .natură statică" am 
reținut Flori și ghitare, o interesantă compo
ziție în care echilibrul coloristie se realizează 
printr-o interesantă 'onsecuție a detaliilor.

Colegul de expoziție, G. Constantinescu iși 
semnalează prezența cu o contribuție mai mo
destă sub aspect numeric, mărginindu-se la cî- 
teva reproduceri în care încearcă să se fami
liarizeze cu tehnica dificilă a impresionistului 
Claude Monel și cîteva teme proprii din care 
am remarcat Sequoia și Anemone.

Expoziția de fotografii □ întrunit un bogat 
material fotografic care nu depășește în nici un 
caz tema și sfera de cuprindere a fotografiei 
de reportaj. In Hei rue de C. Mitea, Efect de 
lumini de N. Paicu și Iarna de O. Mihuț in
tuim însă reale talente care în urma unei în
drumări competente pot realiza fotografii de 
autentică valoare artistică, capabile să rivali
zeze cu producțiile celor două cercuri de foto- 
amatori din Valea Jiului cu o largă reputație 
în cadru) acestui gen de creație.

Tiberiu KARPATIAN Lecții de vioară

științifică desfășurată de mu
zeologii din cadrul instituției.

— Activitatea noastră științi
fică se desfășoară pe mai mul
te planuri : arheologic, editorial 
și de popularizare. Am deschis 
un important șantier arheolo
gic la așezarea romană Micia 
(Vețel) unde s-au scos la iveală 
un amfiteatru roman, băile ro
mane precum și numeroase 
monumente opigrafice, statui.

Pe plan editorial muzeul a 
tipărit .pînă acum 6 volume din 
revista „Sargetia0 și e in curs 
de tipărire volumul al șapte
lea. De asemenea, au apărut lu
crări monografice privind tre
cutul de luptă al muncitori
mii și țărănimii hunedorene, 
articole semnate de muzeografii 
noștri în reviste de speciali
tate și cotidiene. Pentru popu
larizare noi am editat ghiduri.

obiecte și arme medievale din 
secolele XIV—XV.

— In ce stadiu de lucru vă 
aflați in prezent ?

— Recent am primit o mare 
parte din mobilierul special re
zervat expoziției de bază, ur- 
mînd ca din luna mai să tre» 
cern la reamenajarea propriu» 
zisă a sălilor.

— Printre exponate există și 
obiecte din Valea Jiului ?
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Etapa de zonă a campionatului ȘAH

de schi al juniorilor
4

s 9 talcntați 'schiori ai

Viorel TEODORESCU

HOCHEI

■ 
P

„Cupa speranțelor"

depus Ia 
comisie

7,0(1 Radiojurnal; 
satului; 7,45 Drag

amănunte. Dar, peni.-, a le 
reda, să ne întoarcem cu un an 
în urmă.

Ioana Radu; 22,50 Moment 
poetic: 23,00 Revista șlagă
relor: <1.03—5.00 Estrada noc
turnă.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul 1: 6,00: 11,00:
17,00: 20.00: 24,00: 2,00: 4.00 
Programul TI : 
23,00: 0,55.

. «•st<? întreceri un lot de
școlii. Numele lor sint : Dagmar Miillcr. Angela 
M'-iole, Francisc Boda, Andrei Anger. Ioan 
CosUnaș (juniori mari). Gabriela Leib, Viorica 
Hupeu Ion Garcea, Zoltan Toth (juniori mici).

Prețul meschin al „amabilității

■ ■

■■■

n 
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Răfuiala cu „teribilismul* ^specific xirsietor fragede) 
formațiilor de zgomotoși chitarist», destul de ușor de înfăp
tuit. a rirtenit — in ultimi» nui — unul dintre șabloanele 
criticii noastre artistice. Aidoma „luptei" cronicarilor de 
film contra superproducțiilor, cu costume strălucitoare, 
scene palpitante și intrigi amoroase cu dcznodămînturi pre
vizibile Dor, ce să îacero ? Ne putem opri — mă întreb — 
»n a ..băga mina m ochii și urechile spectatori Iot" — mm 
xir unii — inferzicindu-lc să meorgl la spectacolele pc care 
noi Ie ostracizăm ? Putem face acest lucru atita timp cit 
nu numai spectatorii «Iar și ceilalți — ci. pletoșii dc pe 
scenă, ei. coi .cu pantalonii slrimți și snioși' — ignoră, 
t’sentiatmente opiniile critico, ba in plus, intr-o sală DE 
CULTl XA se cionrlrftnesr reciproc, plătind» in final, pe chi
purile retor cc-au venit sfi vadă SPECTACOL paloarea rece 
a nemulțumirii totale'’

I am văzut, in sffrșit. si pc muMlăudații component» ai 
faimoasei' orchestre studențești timișorene ..Phoenix*, con

dusă de Florin (acnma <i zice 'Mony) Bordeianu. l-am 
văzut si — regrete eterne’ — n-an» putut, cum aveam de 
tind după o primă parte din ..reprezentație’, să dăm o ex
plicație. care să subziste, faptului că totuși, pe undeva, pu
blicul are dc ce să umple sălile I» «mamintitul spectacol 
și la altele do acest gen. De ce? Simplu. Nu putem fi de 
acord că o formație muzicală, care apare TE SCEX' \. incli-

> atoarca componenților ci. să se supere pc publi- 
A PI Atit pentru a i Vedea, chiar dacă cițiva 
_  fideli și „neînduplecat!" susținători ai muzicii 

•■cos-o „din mină', cerindu-i 
orbim de faptul că taxarea 

niște „imbecili culturali".

ferent de 
cui care 
spectatori 
„urtătoritor la lună" — ar li 
ceva -mai ves«sl**. Să nu mai
««pectatoritor, in totalitate, ca pe 
„Miobi” care nu Mail adevărata muzică c completamente 
nea. ™,1â. c n CK.AS* XECIMINTA. E adcărBt. bluful 
lent, pc fundalul sonor al căruia a „căzut” interdicția „A- 
jnnge !*. transfigurase, oarecum, scenic, pe cei cinci orches- 
frant». transbnrdîndu-i. probabil, intr-o atmosferă do bar 
dc noapte, undeva in Sydney sau la Manilla, cu semiob
scuritate, lumină albastră, femei ușoare, wisky și strip-tcase. 
Dar. de unde să înțeleagă ..ignorantul" tînăr de la „galerie" 
(care nu este .doctor in știință’ spre a le ști— pc toate) că. 
pe scenă, autorii Justificatoarelor „Vremuri au devenit su
bit „actori de proză* (să nu suporte nici măcar un strănut 
din sală), cînd alții ca ci, cu aceleași figuri de sihastri ui
tați in văgăunile munților i-au învățat să fluiere ca pc sta
dion, în . fata deciziilor inverse ale arbitrilor ? ..Lecția" 
pe care Florin Bordeianu a servit-o, in final, spectatorilor 
are. contrar sensului cu care a fost investită, valoare de 
bumerang. Nu. 
să fii întrerupt 
ilor. Ambianța 
sală, degajarea, 
îmbrăcămintea 
șocheze, și să poți spune 
voi. doar că ne crește părul prea repedeaparatura e- 
lectrică nu dc proveniență indigenă, scaunul „stil" si paha
rul dc argint cu „stimulentul" respectiv i-a „zbirlît* și — 
in același timp — i-a apropiat pe spectatori de formația 
ce concerta. Răsplata ? O ruptură. Ar fi absurd să dăm 
dreptate formației vocal-instrumentale din Timișoara so
cotind-o. profesional vorbind, posesoarea — in muzica pe 
care-o propagă — unor subtilități absconse publicului măr
ginit de pe aiurea, chiar dacă Nicolae Covaci (chitară solo) 
nc-a lăsat o impresie deosebit de favorabilă, socotindu-1 un 
„meșteșugar" pentru care instrumentul — se pare — nu 
mai prezintă taine, chiar dacă „Floarea stîncilor" nc-a pă
rut o bucată componistică lucrată cu mult simț !

Cunoscută ca o formație prin excelență zgomotoasă și 
nu ca o adoptă a melodiilor lirice, „pianissime", formația 
Phoenix s-a impus datorită dotării cu înclinații de compo
zitori a componenților ei („Vremuri”. „Canarul", „Mamă, 
mamă" <?tc.) și nu originalei vestimentații pe care ostentativ 
o afișează în prezent.

Oricum, „cineva, cum» a" — vorba simpaticului actor 
Toma Caragiu — ar fi cazul să reteze o parte din fumurile 
— cu sau fără acoperire în talent și măiestrie — acestei 
formații studențești care, sinteni datori s-o spunem și o fa
cem in numele tuturor spectatorilor din Petroșani, s-au 
urcat cu mult deasupra capetelor acestora și a... înțelegerii 
noastre.

a fost investită, valoare de 
Mony. iritarea ți-a fost in zadar! Ai ajuns 
din spectacol tocmai datorită vouă. Phoenix- 
camaraderească pe care ai instaurat-o in 

firescul cil caro ai vrut să legi noi prietenii, 
intr-o dezordine minuțios aranjată, ca să 

„Ce vă uitați, sini cm tineri ca și

tinerel, rnmripâ 
pole rbprczcnl'Wtîve 
oNișdvr Tq. M 
Brașov.
Telejurnalul de 
Rclloctoi.

19,35 Teto-encidop» dl
20,30 O oră cu

Hitchocock : ..Povestea 
imiri polițist**.

21,?0 Disc *70 (Irrtervir.inrre) 
omisiune muzicală.

21.50 l oto jurnalul de noapte. 
(Twnpionntu) rnondtol de

rrfmsmisiunr
In Slrbske Pleso (Ceho
slovacia). Handbal mas
culin Ia oin Campiona
tului mondial 1970.

22,35 Recll-ftl Harry Belalonlf 
23,30 închiderea emisiunii.

3BcSH
JES33XCCPSE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Omul cil ordin «le re
partiție (23—25 februarie). Republica: Discuție bărbătească 
(1’3—25 februarie); LONEA — Minerul : Împușcături sub 
spinzUrătoare; ANINOASA : Eclipsa (21—25 februarie); 
VULCAN: înțeleptul de pc munte le blestemat (23—25 fe
bruarie); LUPENT — Cultural: Paradisul îndrăgostirilor 
(23—25 februarie); Muncitoresc : La est de Eden (24—25 
februarie).

Dl MIXTCA 22 FEBRUARIE

Concertul dimineții;
7,15 Ora 
mi-c cîn- 

tecul și jocul; 8,00 Sumarul
presei; <3,10 Ilustrate muzi
cale; 9,00 Radiomagazinul fe
meilor; 9,42 Cavalcada ritmu
rilor; 11.05 Poșta radio: 11.15 
Intilnire cu ‘ melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12.00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal; 13,30 Unda 
veselă; 14,00 Estrada dumi
nicală; 14,30 Cine știe cîș- 
tigă; 15,00 Estrada dumini
cală (continuare); 17,05 Cara
vana fanteziei; 19,00 Gazeta 
radio; 19,30 Săptămina unui 
meloman; 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cîn- 
tece; 20,20 Argheziană; 21,15 
Teatru document. Premieră ! 
„Ceasul de aur" de Nicolae 
Țic; 22,00 Radiojurnal; 22,10 
Panoramic sportiv; 22,30 Ro
manțe și cîntece vechi cu

6.00 Matineu duminical; 
7,45 Radio publicitate; 8,15 
Teatru radiofonic pentru co
pii; 9,12 Caleidoscop muzical; 
10J5 Opera și cele cinci ne
cunoscute; 10,40 A 7-a artă: 
11,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „Ol
tenia"; 13,00 Mozaic muzical; 
14,05 Albumul vocilor cele
bre; 14,30 Muzică beat; 15.00 
Joacă fete și flăcăi: 15,50 A- 
gendă folclorică; 16,30 Selec- 
țiuni din opera „Mcdeea" de 
Cherubini: 18,00 Revista lite
rară radio; 18,30 Romanța 
veșnic tînără; 18,50 Varietăți 
muzicale; 20,00 Vedete ale 
muzicii ușoare; 21,10 Vă in
vităm Ia dans; 22,30 Studioul 
de poezie; 22,50 Muzică u- 
șoară; 23,05 Festivalul Bor
deaux 1969.

CI1II0RI10!!

Pentru dezvoltarea minelor din bazin
< Urmai e din pag. I

te cu raciete de diferite tipuri 
și 5 transportoare cu bandă de 
cauciuc etc.

Urmare a modernizării fluxului 
tehnologic de producție, a dotă- 
■h unităților cn utilaje și insta
lații boi, în cursul anului 1970 
sr scontează pe realizarea a 
circa 30 la sută producție ex
trasă cu susținere metalică dm 
total producție si reducerea 
consumului specific de lemn cu 
■circa 2 mc/l 000 tone, față de 
realizările anului 1969.

In vederea asigurării condi
țiilor de securitate a muncii și 
pentru creșterea qradului de 
eoni ort in subteran s-a redimen- 
sionat aerajul general al mi
nelor. s-au construit noi stații 
principale de aeraj și s-au re- 
Btilat stațiile existente la toate

miaele. Pentru anul in curs s-au 
alocai fonduri pentru protec
ția muncii de circa 28 milioane 
lei și se vor dota unitățile, 
printre altele, cu 544 ventila
toare pentru aerajul partial și 

de 351 bucățiun număr 
metanometre.

Dezvoltarea 
unităților diD 
fășura în baza studiilor tehnico- 
economice, unele întocmite iar 
altele în curs de elaborare. 
Prin aceste studii se urmărește, 
pe lingă creșterea nivelelor de 
producție si proqramele legate 
de concentrarea producției In 
unități de mare capacitate, mo
dernizarea și sistematizarea 
minelor, a fluxului tehnologic 
de producție precum și eșalo
narea în timp a lucrărilor de 
investiții în vederea asigurării 
nivelelor de producție cu rezer-

in perspectivă a 
bazin se va des-

ve deschise și pregătite și 
asemenea asigurarea securității 
muncii și creării condițiilor 
pentru un microclimat optim 
în subteran.

Studii tehnico-economice 
vor elabora de asemenea, 
pentru cele două preparațil 
Lupeni și Petrila, prin care se 
urmărește amplificarea și mo
dernizarea acestor instalații in 
corelare cu dinamica de pro
ducție prevăzută pentru nivele 
din bazin. întreg ansamblul de 
eforturi financiare și organiza
torice urmărește să asigure 
dezvoltarea minelor din baziD 
în ritmul sarcinilor ultimului an 
al cincinalului, să pregătească 
pentru anii 1971—1975 ai viito
rului cincinal perspectiva unor 
nivele tot mai înalte la produc
ția de cărbune.

Batălia pentru
3 milioane 

tone de oțel
+ Urmcue din pag. I

Cjjnform proiectului, capacitatea maximă de 
producție a acesteia ar fi de 2 400 000 tone pe 
an. Oțelării nu vad insă in acest cuvint o sta
vilă ori o culme, care o dată cucerită iți dă 
dreptul la liniște și relaxare. Ei il investesc cu 
accepții noi, necunoscute: „maxim" înseamnă 
in concepția lor, toi ce poate da oțelăria !

Drept urmare, cifra amintită a încetat să mai 
reprezinte limita superioară a posibilităților lor, 
fiind încă de anul trecut depășiți). Planul de 
producție al acestui an prevede o creștere de 
(■5 900 tone față de capacitatea oțelăriei și de 
50 000 tone comparativ cu realizările anțdui 
trecut, f-a acestea colectivul secției va mai a- 
dnuga încă 15 000 tone, dar oferit țarii prin 
angajamentul luat in întrecerea socialistă. Tre
buie subliniat insă că și aceste cifre vor deveni 
perimate. Jn viitorul cincinal, se scontează pe 
o creștere anuală a producției dc 100 000 tone 
astfel că in 1975 ea se vq apropia singură de 
recordul de astăzi al tuturor oțelurrilor hune- 
tlorcne.

Am vorbit pe larg despre noua oțelărie 
Siemens Martin, pentru cu ea a condus celelalte 
colective in mersul triumfal spre cota celor 3 
milioane E’u trebuie insă neglijai nici aportul 
celorlalte surate ale ei. Prin punerea in func
țiune, anul trecut, a celor două cuptoare elec
trice ’ de cite 50 tone fiecare, capacitatea de 
producție a oțelăriei electrice va fi in acest an 
de aproape trei ori mai mare decit in 1968, e- 
xistind premise de creștere și rn viitor. Doar 
i echea oțelărie fa<-. pași oarecum uniformi 
numținindu-se la niveluri de producție constan- 
1. Eforturile ei int canalizate mtr-u alui di
recție: realizarea de oțeluri cu caracteristici 
fizico-mecanice superioare. S-a ajuns astfel ca 
peste 80 la sută din totalul producției să-l re
prezinte oțelurile aliate, care i?i <^sesc o larga 
utilizare in industria Constructoare dc mașini. 
Nu peste mult timp oțelurile aliate vor deține 
ponderea in ansamblul producției acestei secții

iar cuptoarele electrice vor începe producția 
pe scară industrială a oțelurilor inoxidabile, 
ceea ce va marca un stadiu calitativ nou in ac
tivitatea siderurgiștilor.

— Sîntem ferm convinși — ne declara ing. 
Mircea Penescu, șeful sectorului oțelării din 
combinat, că atit producția planificată cit și 
angajamentele luate vor fi realizate. Avind in 
față perspectiva celor 3 milioane de tone, co
lectivul nostru muncește cu și mai multă însu
flețire. Am luat, de altfel, toate măsurile pen
tru ca previziunile să se transforme integral 
in certitudini.

Ing. Sabin Faur, șeful grupei tehnico-econo- 
mice ne dă detalii amănunțite referitoare la mă
surile tehnico-organizatorice întreprinse:

— Acest an — a specificat el — va marca 
generalizarea utilizării oxigenului ca intensifi
cator al proceselor de oxidare. Deja folosim a- 
cest procedeu la 7 din cele 8 cuptoare ale 
O.S.M. 11. Aceasta a condus la reducerea cu 
circa patru ore a duratei de elaborare a șarjei. 
Totodată avem in vedere creșterea timpului e- 
fectiu de funcționare a cuptoarelor. In acest 
sens, am trecut la efectuarea unor celule îm
bunătățite la grătarele camerelor regeneratoare 
ceea ce ne permite să mergem cu întreaga com
panie fără opriri pentru curățirea lor.

Specialiștii secției depun eforturi vizibile pen
tru eliminarea ștrangulărilor in sectorul ' 
servire mai ales la hala de turnare. De 
au fost finalizate studiile privitoare la 
rea greutății lingourilor, fiind asimilat 
de 9 tone. Acesta nu va mai fi turnat 
duri de 4 lingotiere ca in trecut, ci de 8, ceea 
cc va micșora durata turnării cu 30—40 la sută.

Jn același context ar mai trebui amintite și 
mă șurile preconizate pentru înlăturarea poluării 
acrului — problemă care îi frămintă mult pe 
hunedoreni. Prin folosirea oxigenului la elabo
rarea șarjelor se emană în atmosferă, o dată 
cu gazele arse, o mare cantitate de praf cu un 
bogat conținut de fier. După calculele specia
liștilor, în acest mod se pierd 2 00U kg oxid 
de fier pe oră ceea ce. evident, reprezintă o 
risipă. Pentru a se preintimpina acest fenomen 
vor fi montate electrofUtre la două dintre cup
loare, urmind să fie apoi extinse și la celelalte. 
Concomitent se va recupera și căldura gazelor 
emanate și ■ va fi utilizată in diverse scopuri.

După cum se vede bătălia se desfășoară pe 
mai multe fronturi la fel de dificile dar și de 
importante. Oțelării hunedoreni sini însă deciși 
să o ciștige cu activitate fără nici un compromis.

airu.ji def-ct 
e radio-reccpț 
s-a produs d 

rauzfi că forțat schimbă
torul de , corespunzător 
i3i prevederile legale nu puteți 
beneficia do repararea gratuită 
n io-stui.) jn termenul do g.i- 
ranțro

# Florea Cornel. Petroșani i 
X. X. Lupeni: Vă adin-ui la 
cunoștință că din dispoziția 
Comitetului executiv al Consi
liului r"'P'i!.ir ;il inumoipinlni 
Peirnș.'ini s-a revenit asupra 
problemei sesizată do d\ re
dacției.
• Dumitru Gltibu. Petrila : 

Conducerea întreprinderii do 
gospodărie comunală Petroșani 
no face cunoscut n sntl.i dv 
nu a beneficiat do 
ajutorului do boală 
trucFt nu a înaintai 
actele necesare din 
zullc legalitatea plăți 
îndeplinirea acestei formalități 
s-au luat măsuri ca să i se cal
culeze și plătească retroactiv 
toate drepturile.’

i’z și rutine, in vilile de 
sport ale I M.P. și Liceului 
Petroșani, se desfășoară în
trecerile fazei de zonă a 
campionatului republican de 
gimnastică dedicat elevilor 
școlilor generale. Participă re
prezentanți din 7 județe a'^

Vederea reluării cam- 
■lului diviziei H de vo- 
'a I martie a. c.j, echipa 

V ■ ■■ța Petroșani susține azi 
d«n> amiază, la ora 18. și 
miiue dimineață, la ora 8..V>. 
două meciuri amicale cu Me

Hunedoara, in sola

Membrii unei comisii, care 
în ziua de 27.11.1969 s-au pre
zentat la magazinul de mobilă 
din Lupeni, pe urmele unei 
sesizări a Consiliului popular 
orășenesc, au constatat că, pină 
la ora 10,30, magazinul încă nu 
fusese deschis. Gestionara, în
soțită de soțul ei, era prinsă de 
treburi pe la gară unde „supra
veghea" supraveghetoarea de 
transport in care, zicea dumnea
ei, nu avea încredere. Din alte 
constatări a rezultat, de altfel, 
că respectiva gestionară nu a 
fost de acord cu măsura luată 
de conducerea întreprinderii de 
a asigura transportul mobilei de 
la gară la magazin do către o 
altă persoană din afara magazi-

nului. De co ? Această măsură 
închidea ușa unei practici no- 
conforme principiilor comerțului 
socialist : gestionara obișnuia să 
vîndă mobila direct din gară, 
fără sa o mai aducă în maga
zin. unde era prea inoportu- 
nală dc cumpărătorii obișnuiți. 
In acest timp, clienții așteptau 
la ușa magazinului. Comisia s-a 
deplasat la qară, de unde a 
invitat-o pe Irina Szabo la ma
gazin. Din referatul 
acea dată dc către 
spicuim :

— La început nu 
sta de vorbă cu tovarășa Szabo 
care făcea în jurul ei o gălăgie 
de nedescris. După lungi parla
mentari, in sfîrșit. ne-am înțe
les (o un fel de a spune) cu 
responsabila. Am intrcbat-o 
de ce. Ia acea oră, nu ->e afla 
în magazin. „Nu am încredere 
în cei de la gară, trebuie să 
supraveghez descărcarea vagoa
nelor cu mobilă" — ne-a c’e-

clarat dlnsa. Discuțiile din aer a 
zi au continuat orc inlreqi fără 
ca timpul prețios pe care mem
brii comisiei l-au sacrificat pen
tru ........................
de 
un 
serviciu

a-i arăta greșelile să fi fost 
folo-s. lată că astăzi, după 
an de zile, comportarea In 

a responsabilei nu 
s-a schimbat cu nimic.

Faptele relatate dc cumpără- 
toarea din Uricani, dovedesc că 
lesponsabila Irina Szabo este cu 
mult rămasă în urmă, la capi
tolul amabilitate, față dc colegii 
ei, responsabilii altor magazine 
din orașul Lupeni. Este necesar 
ca, comitetul de direcție al 
O.C.L. Produse industriale Pe
troșani si pună din nou in 
discuție, mai temeinic, practi
cile acestei gestionare, să ia 
cuvenitele masuri pentru a 
asigura cumparătdrilor din Lu
peni sj Uricani o aprovizionare 
cu mobilă corespunzătoare,. în 
condițiile unei deserviri civili
zate.

national
1

Etapa a doua a campiona
tului municipal de popice 
programează azi după-amia- 
ză și miine ■iimineafă urmă
toarele partide : Minerul Pe
troșani — Minerul Vulcan; 
Viscoza — Utilajul; Pariu- 
gul — Jiul. Petrila.

Cei mai buni jucători de 
tenis dc masă din liceele -fi 
școlile profesionale ale Văii 
Jiului se vor întrece miine di
mineață, la Liceul industrial 
Petroșani, în cadrul compe
tiției dotată cu „Cupa spe
ranțelor", competiție inițiată 
de Comitetul municipal al 
U.T.C

La Rimnicu Vîlcea se dis
pută azi și. miiue etapa de 
zonă a campionatului repu
blican de tenis de masă re
zervat seniorilor. Valea Jiu
lui este reprezentată de cinci 
jucători de la Școala spor
tivă Petroșani, care s-au afir
mat în ultima vreme pe plan 
județean.

Echipele Minerul Lupeni ?> 
Jiul Petrila participă miiue, 
la Deva, la etqpa județeană 
a campionatului republican 
de șah al seniorilor. Ciștigă- 
toarea competiției va evolua 
in faza de zonă.

unor că- 
nilnte să

s
I

ș 
§

Sibiul este duminică dimineața gazda întrece
rilor din cadrul etapei de zonă a campionatului 
național de schi al juniorilor — mari și mici. 
Profesorii Virginia Peterfi și Gedeon Gunther 
de la Școala sportivă Petroșani însoțesc la

OAdio, liniște !
T

nr.

blocurilor 
pic de li- 
au de li-

Maria DRAGHIC
corespondent

de de- 
curind 
crește
ți ng oul 
pe po-

In cursul zilei de ieri, tem
peratura maximă a acrului 
a înregistrat valori cuprinse 
intre plus 2 grade la Petro
șani și minus 7 grade la Pa
ring. Minima a oscilat intre 
minus 7 grade și, respectiv, 
minus 12 grade. Grosimea 
stratului de zăpadă la Paring 
— 54. cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral frumoasă, cu cer varia
bil, mai mult senin, noaptea. 
Temperatura staționară. Vini 
slab din sectorul sudic.

A cui a fost inițiativa, nu 
știm. Cert este insă că de vreo 
trei ani, zona verde din fața 
blocului nr. 7 dc pe Aleea 
Plopilor din Lupeni, a fost 
transformată în teren de fot
bal. Din primăvară -și pînă-n 
toamnă, oameni în toată firea 
joacă dc dimineața pină seara. 
Dacă măcar ar juca in liniște 

‘ n-ar fi rău. Dar vociferează și

înjură incit locatarii 
din jur nu mai au 
nișlc. Și cită nevoie 
niște minerii care merg noap
tea la șut. Solicităm pe această 
cale pe gălăgioși să facă li
niște, iar terenul să-1 cedeze 
copiilor.

TURNEU
Astăzi, la ora 18, formația 

de teatru a Casei de cultură 
din Petroșani prezintă, Ia Ani- 
noasa, în sala clubului sindi
catelor, un spectacol cu come
dia in trei acte „Take, Ianke 
și Cadîr“. de V. I. Popa. In 
rolurile principale : Geo Bucur, 
Gheorghe Popa, Gh. Negraru. 
Constantin Popa.

MINNEAPOLIS 20 (Ager- 
pres). — Tntr-o declarație fă
cută reprezentanților presei 
americane, antrenorul echipei 
de hochei pe gheață a S.U.A., 
Murray Williamson, a spus 
că la București in cadrul 
grupei secunde a campiona
tului mondial, hocheistîi ame
ricani vor încerca să .ocupe 
locul întîi pentru a juca în 
viitor în prima grupă. Antre
norul american a subliniat ca 
la București va prezenta o 
formație tînără (media vîrstei 
24 de ani), alcătuită din ju
cători rapizi, hotâriți, dor
nici de afirmare.
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Cine trebuia să fie amendat ?

N

A

Călătorii care au coborit marți dimineața 
din trenul cursă Lupeni — Petroșani și do
reau să-și continue drumul spre Craiova s-au 
trezit în fața unui fapt neobișnuit și care se 
consuma sub ochii lor : personalul pentru Cra
iova a plecat din stație înainte ca trenul sosit 
de la Lupeni să oprească. Bineînțeles că s-a 
iscat aglomerație, inevitabilă în asemenea si
tuații. Trânsbordarea din mers nu se putea 
face — de fapt este și interzisă de către re
gulamentele C.F.R.

Indignați de asemenea procedee cițiva călă
tori s-au adresat șefului stației. După discuții 
deloc plăcute, au fost aplicate amenzi 
lători. Probabil pentru a se învăța 
mai reclame și altădată ?

De faot cine trebuie amendat 1

iI

S. U. A.
VĂZUTE

LOTO
La tragerea din 20 februa

rie 1970 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea l-a : 71 75 63 80 
37 40 84 64 25.

Fond de premii: 
lei.

746 341

Extragerea a Il-a : 79 30 89 
87 31 90 85.

Fond de premii i
lei.

687 441

DE OCHI
STRĂINI

triei, înlr-un proces de aulo- 
sfîșierc naționala, ca și ti
neretul german de dupii t-945. 
începe să se clatine terenul 
și sub picioarele celor care 
s-au călăuzit o viață întrea
gă după deviza ..Right or 
wrong, mi country" — 
dreaptă sau nedreaptă, e lai a 
mea — pînă și acelor pături 
larqi ale fidelilor necondițio- 
nați, pentru care tara lor nu 
putea fi capabilă de > greșea
lă. Dezvăluirile despre masa
crul de la Sonq My au zgu
duit profund națiunea. ..Ce 
au făcut din băiatul meu? 
se întreba cu lacrimile in 
ochi, intr-un orășel din In
diana, mama tînărului Paul 
David Moadlo, unu) din cei 
care au 
munci.
trebuie, 
bun din
boi pentru patria 
făcut din el un ucigaș". Dez
văluirea celor înlîmplate la 
Song My a lost urmată de 
alte dezvăluiri ilc-spre qlte a-

SECETA!

cum

Dar nu numai armata ad
versarilor războiului a pierdut 
respectul față de propria Ia
ră și instituțiile ei și se în
toarce cu furie împotriva pa-

tras in locuitorii cn- 
L-am crescut cum 
an» făcut un băiat 
el. A plecat în rflz- 

sa și au

trocități. Se deschide, parcă, 
un stăvllar prin care iese nă
valnic Ia iveală o taină în
grozitoare, de mult păstra
tă, pe jumătate știută, înnăbu- 
șită. Cei care au comis aceste 
fapte sini „băieții noștri", a- 
inericani obișnuiți, „trupele 
noastre", care, după
scrie un profesor de istorie, 
au fost trimise acolo de gu
vernul nostru, legal, ales, și 
lăsate acolo pînă au devenit 
capabile de toate acestea. Oa
menii noștri sub arme s-au 
transformat in bestii, iar noi, 
toți, trebuie să purtăm aceas
ta povară, in fața lumii si în 
inimile noastre". Dintr-o dotă, 
întreaga țară se vede des
puiată d<* nevinovăția ei. „S-a 
inlimplat ceva cu idealurile 
și principiile noastre, excla
mă senatorul Muskie. Dezvă
luirea celor d<? la Song My a 
descoperit în noi ceva ce am 
ocolit pînă acum".

Invidiați-mă. Aveți de ce. 
Locuiesc la etajul 10. Ara deci 
o privire panoramică a Petru- 
șaniului, pe cinste. Am și bal
con și baie cu vană, iar in 
plus nu mai am grija ca nu 
care cumva vecinul de la eta
jul superior să uite robinetul 
deschis să-mi inunde aparta
mentul cu apă. Liftul ? Merge 
și el. Ceas! Nu-i fie de de
ochi ! Desigur, vă întrebați 
ce-mi lipsește. Vă spun pe scurt. 
Apa caldă. Potrivit programu
lui ar trebui să avem de patru 
ori pe săptămină. Marțea, joia, 
vinerea și duminica. De la 1 
februarie și pină în 19 ale lu
nii am primit doar o singură 
dată. Asta a fost în 5 februarie. 
In rest î-ara dus lipsa. Dar 
parcă numai familia mea ? Toți 
aceia ce locuiesc la etajul zeca 
al blocului nr. 7 de pe strada 
Vasile Roailă din Petroșani ba 
chiar și de 
simt secetă 
caldă. Pină

la- blocurile vecine 
in ce privește apa 
nind ?

(Va urma) D. C.
după sesizarea lui 

Constantin Dorobanțu
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Primirea membrilor 
Prezidiului Academiei VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
la secretarul general 

al partidului
+ Urmare din pag. I

După cile am fost informei, 
la adunare a participat un nu
măr mare dc delegați și invi
tați. Dezbaterile care au avut 
loc In prealabil In centrele mai 
importante ale tării, ca și dis
cuțiile purtate în adunarea de
constituire, au contribuit In bu
nă măsură la precizarea și o-
rientarea activității ce urmează 
să o desfășoare Academia cons
tituită astăzi. E de înțeles că 
era qreu. în timpul celor două 
rile cit a durat sesiunea de 
constituire a Academiei, să se 
dezbată in amănunțime toate 
problemele de fond ale activi
tății in domeniul științelor so
ciale și politice. Unele chestiuni 
ridicate, unele critici sau unele 
dorințe exprimate dc tovarăși 
constituie doar cîteva aspecte 
ale problemelor mari ce se pun 
astăzi în fata științelor sociale 
în tara noastră.

Sînl convins că Prezidiul A- 
cademiei de Științe Sociale și 
Politice, secțiile nou constituite, 
vor trece la elaborarea unui 
program concret de muncă și 
că. pe baza acestui program, se 
va realiza intensificarea mun
cii de cercetare în institute, în 
universități. în centrele socia
le și economice ale patriei noas
tre. Ne exprimăm încrederea 
că activitatea Academiei va 
contribui la ridicarea pe o treap
tă superioară a întregii vieți 
culturale, științifice si educa
tive din patria noastră.

Sînl multe probleme care tre
buie abordate de Academie, în- 
cepînd cu cercetarea în dome
niul istoriei, unde trebuie să 
fim mai activi, să aducem o 
contribuție mai mare la înțele
gerea atît a momentelor esen
țiale din istoria patriei cît și

privind acordarea de premii 
din beneficiile realizate

< (Uttnate din pag I) 

anului pentru realizarea de e- 
conomii de materiale și de for
ță de muncă. Premiile se acor
dă pentru economii de materii 
prime, auxiliare. combustibili 
și energie, obținute prin redu
cerea consumurilor normate, a 
pierderilor sau rebuturilor teh
nologice. a cotelor admise de 
deșeuri etc. De asemenea, se 
pot acorda premii pentru eco
nomiile realizate prin prelun
girea duratei normate de func
ționare a unor instalații sau 
utilaje.

Premiile se acordă, de re
gulă. muncitorilor de la locu
rile de muncă unde s-au rea
lizat economiile respective. Pot 
beneficia de asemenea premii și 
cadrele tehnice care participă 
nemijlocit la conducerea și rea
lizarea procesului de produc
ție și care au contribuit direct 
la obținerea economiilor de 
materiale.

Premiile pentru economii de 
materiale se acordă dacă eco
nomiile obținute nu dăunează 
calității produselor, pot fi mă
surate, se realizează față dc 
normele de consum stabilite și 
nu se depășesc valoric normele 
de consum prevăzute pentru 
celelalte materiale utilizate la 
locul de muncă respectiv.

De asemenea, salariații din 
sectoarele productive care con
tribuie la elaborarea sau apli
carea unor măsuri de îmbu
nătățire a tehnologiei, de or
ganizare a producției etc., ce 
conduc la economii de forță 
de muncă (prin reducerea for
mației de lucru, a timpului 
normat de muncă etc.), se pre
miază lunar, incepind de la 
data aplicării măsurii respec

a marilor evenimente din istoria 
universală. Pentru a înțelege 
mai bine evenimentele trebuie 
să îmbinăm studiul istoriei na
ționale cu studiul istoriei mon
diale. Un cîmp vast de cerce
tare se deschide în domeniul 
economiei, al filozofiei, sociolo
giei și în toate celelalte com
partimente ale glndlrii sociale 
ce intră în sfera de preocupări 
a Academiei do Științe Sociale 
și Politice.

Așteptăm de la dumneavoas
tră. de la loti membrii Acade
miei o muncă foarte intensă, 
foarte rodnică. Dorim ca în 
munca Academiei să se intro
ducă un spirit nou, stilul mun
cii dc partid. în sensul unei 
abordări curajoase a probleme
lor, al confruntării libere a pă
rerilor de pe pozițiile noastre 
marxist-leniniste, de pe plat
forma concepției noastre mate- 
rialist-dialectice despre natură 
și societate. Numai astfel Acade
mia va răspunde încrederii pe 
care i-o acordă partidul și po
porul.

Doresc că în numele Comite
tului Central, al Comitetului 
Executiv să vă felicit pe dum
neavoastră, pe președintele A- 
cademiei. pe toți membrii Aca
demiei și să vă urez succese 
în activitatea viitoare.

în ce privește cinstea pe 
care adunarea generală mi-o 
face mie și, în același timp, 
conducerii partidului, propu- 
nindu-mă președinte de onoare 
al Academiei, nu pot decît să 
exprim cele mai calde mulțu
miri. Acceptînd această cinste 
sînl hotărît să-mi aduc contri
buția la munca Academiei nu 
numai ca președinte de onoare, 
ci ca activist pe tărîmul știin
țelor sociale, al qîndirii și teo
riei noastre revoluționare, mar- 
xisl-leniniste.

tive, in raport cu valoarea e- 
conomiei de manoperă efectiv 
realizată in fiecare lună. Aceste 
premii se acordă cu condiția 
ca aplicarea măsurilor respec
tive să nu ducă la scăderea 
producției prevăzute a se rea
liza pe fiecare utilaj sau insta
lație și să nu dăuneze calității 
produselor.

Prevederile hotăririi se apli
că in mod experimental ince
pind cu activitatea anului 1970, 
la toate organizațiile economi
ce. Ținînd seama de principiile 
prevăzute in actuala hotărîre. 
Consiliul de Miniștri, urmează 
să aprobe reglementări cu pri
vire la premierea din beneficii, 
adaptate specificului activității 
întreprinderilor agricole de stat, 
întreprinderilor pentru meca
nizarea agriculturii, unităților 
de construcții-montaj. de pro
iectare și cercetare, de comerț 
exterior.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri recomandă Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșu
gărești și Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum să 
aplice, în unitățile economice 
subordonate, principiile de pre
miere stabilite pentru întreaga 
economie, adaptate la specifi
cul acestor organizații.

Această nouă reglementare a 
acordării premiilor în unitățile 
economice urmărește perfecțio
narea sistemului de cointeresa
re materială a oamenilor mun
cii în obținerea unor rezultate 
cit mai bune în îndeplinirea 
sarcinilor, constituind un im
portant factor mobilizator în 
creșterea eficienței activității 
economice, condiție esențială a 
ridicării continue a nivelului 
de trai.

(Agerpres)

„Molii ia-l“
MOSCOVA 20 (.Agerpres). 

— Agenția TASS informează 
că, la 19 februarie, in Uniu
nea Sovietică a fost lansat un 
satelit artificial do comunica
ții de tip „Molnie-l". Sateli
tul este destinat exploatării 
sistemului de legături tele
fonice, telegrafice și prin ra
dio la mare distantă, precum 
și transmiterii programelor te
leviziunii centrale din U.R.SS. 
spre punctele rețelei „Orbita*, 
amplasate în regiunile Extre
mului nord, Siberiei, Orientu
lui îndepărtat șl Asiei cen
trale sovietice.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită eliptică avînd apogeul 
de 39 175 km în emisfera bo
reală, și perigeul de 487 km 
in emisfera australă.

Perioada de rola|ie a sate
litului este de 11 ore 43 mi
nute, iar înclinația orbitei de 
65,3 grade.

STATISTIC A
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). — Citind cele mai 

recente date statistice, un raport al Comisiei O.N.U. pentru 
populație, relevă că populația totală a lumii va crește, pro
babil. de la 3 632 000 000 in 1970 la 4 457 000 000 in 1980. Cea 
mai mare parte a acestui spor se va înregistra în țările in 
curs de dezvoltare. In 1980 se consideră că 3 247 000 000 
persoane vor trăi în țările în curs de dezvoltare și 
1 210 000 000 in țările dezvoltate.

Raportul anticipează, de asemenea, că în 1980 orașele 
New York, Tokio, Los Angeles, Șanliai și Ciudad de Me
xico vor avea peste 12,5 milioane locuitori. Dacă in 1960 
aproximativ 352 milioane persoane trăiau în orașe cu peste 
500 000 locuitori, populația acestora va ajunge la 655 mili
oane in 1980. Intre anii 1960—1980, populația urbană a lu
mii se va dubla, de la 990 milioane la 1 780 milioane, men
ționează raportul.

Luptele din Vietnamul 
de sud

SAIGON 20 (Agerpres). — In 
cursul nopții de joi spre vineri 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au bombardat patru po
ziții fortificate ale trupelor a- 
mericano-saigoneze. Principalul 
obiectiv al atacurilor inițiate de 
patrioți a fost cartierul general 
al unei brigăzî de infanterie a- 
mericană, amplasat lingă Tay 
Ninli, la 90 kilometri nord-vest 
de capitala sud-vietnameză.

Ciocniri între unități militare 
americano-saigoneze și detașa
mente ale forțelor patriotice au 
fost semnalate, de asemenea, în 
provincia Thua Thien, la numai 
24 kilometri sud-vest de fosta 
capitală imperiala, Hue, pre
cum și în regiunea Quang Ngai. 
Tot în ultimele 24 de ore, în 
provinciile Quang Tin și Quang 
Tri din delta Mekongului au 
fost doborîte două elicoptere
americane. Ihi miiitar american 
a fost ucis, iar alți doi au fost 
răniți.

Lupte deosebit de violente 
între forțele patriotice și tru
pele saigoneze au avut loc in 
delta Mekongului, în apropierea 
orașului Tra Inh.

In cursul nopții do joi sore 
vineri, bombardierele gigantice 
americane „B-52" au efectuat 
șase misiuni în apropierea tabe
rei speciale americane de la 
Ben Het, care a fost asediată 
timp de 54 de zile, anul trecut, 
de către patrioți.

Lira italiană este supusă 
unor severe presiuni, în spe
cial ca urmare a unei pro
nunțate hemoragii a capita
lurilor. Datele oficiale înre
gistrează un export net legal 
de capitaluri din Italia, in 
primele 11 luni ale anului 
1969, de 1 834 miliarde lire 
(2,9 miliarde dolari). Această 
cifră este de aproape două 
ori și jumătate mai mare 
decît cea înregistrată in a- 
ceeași perioadă a anului 
1968. Fuga ilegală de capi
taluri este apreciată de surse 
financiare a fi atins egalul 
exportului legal.

încheierea dezbaterii generale 
in cadrul sesiunii C. 1 T. I.

GENEVA 20 (Agerpres). — 
La Geneva s-a încheiat joi sea
ra dezbaterea generală din ca
drul celei de-a 26-a sesiuni a 
G.A.T.T. (Acordul General pen
tru tarife și Comerț). Conclu
ziile dezbaterilor, formulate de 
un comitet de redactare, ur
mează să fie supuse spre apro
bare ședinței plenare a sesiunii, 
la 27 februarie. în cursul zi
lei de joi, reprezentanții Aus
traliei și Noii Zeelandc, ca șl 
cel al Canadei, cu o zi în urmă, 
și-au exprimat temeri în legă
tură cu situația exporturilor lor 
do produse agricole în fata po
sibilității unei lărgiri a Comu
nității Economice Europene. Vor-

Agentia de presă Elibera
rea a transmis noi știri refe
ritoare la bombardamentele în
treprinse de aviația americană 
asupra unor localități pașnice 
sud-vietnameze, precum și la 
folosirea de către forțele S.U.A. 
și ale administrației saigoneze 
a substanțelor chimice toxice. 
La mijlocul lunii ianuarie 1970 
— precizează agenția citată — 
avioane americane au bombar
dat satul Vinh Trung, provo- 
cînd moartea a 11 persoane și 
distrugerea mai multor case. La 
4 februarie, forțele americane 
au răspîndit substanțe toxice pP 
întinse suprafețe în satele^ 
Binh Hanh Trung și Thanh My 
din provincia Kien Phong, cau- 
zînd mari daune locuitorilor din 
această regiune. 

K F.G. : De ce s-ar distra numai oamenii, cînd se pot distra și animalele ? La Ila- 
;* novra a avut loc un carnaval al animalelor, spre bucuria celor mici, care pot admira niai- 

Za S' nil|tcle cu coifuri pe cap și înconjurate de serpentine de hîrtie colorată.
In foto : Maimuțe la carnaval.
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bitorll și-au exprimat, de ase
menea, speranța că negocierile 
propuse de directorul executiv 
al G.A.T.T. se vor deschide la 
data fixată, in 1971, și că vor 
analiza pe lingă obstacolele ne
tarifare și paratarifare, și pe 
cele ce stau în calea comerțu
lui internațional cu produse a- 
qricole. Această poziție oslo 
împărtășită și dc numeroase 
țări în curs de dezvoltare. Pe 
de altă parte, delegatul Israelu
lui a luat apărarea acordurilor 
preferențiale, criticate îndeosebi 
de Statele Unite. După cum sa 
știe, asemenea acorduri au fost 
încheiate îndeosebi de C.E.E.

—♦—

Un interviu
ai senatorului

american
Symington

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
-- lntr-un interviu acordat co
respondentului la Washington 
al agenției TASS, senatorul a- 
meiican Stuart Symington a de
clarat, referindu-se la problema 
reluării convorbirilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în luna apri
lie la Viena, că acestea „repre
zintă o importantă posibilitate 
de a se aborda o problemă de 
care depinde liniștea omenirii. 
Acum trebuie să oprim pericu
loasa și costisitoarea cursă a 
înarmărilor racheto-nucleare, is
toria ar putea să nu mai ofere 
o a doua asemenea posibilita
te0.

„Limilind spirala înarmărilor, 
putem destina mai multe mij
loace și posibilități materiale 
sporite, putem îndrepta efortu
rile celor mai de seamă oa
meni de știință în direcția îm
bunătățirii vieții popoarelor, re
zolvării numeroaselor probleme 
ale întregii umanități".

..Convorbirile de la Viena, a 
menționat în încheiere senatorul 
Symington, constituie o bază de 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S., contribuie la 
lichidarea neîncrederii și suspi
ciunilor".

„Reforme 
în Senegal"

Senegalezii urmează să se 
pronunțe duminică, fu cadrul 
unui referendum, asupra li
nei importante reforme con
stituționale, care prevede, in 
special, reintroducerea func
ției de premier. O asemenea 
reformă poate părea surprin
zătoare In această țară care 
a avut odinioară de suferit 
in urma existenței unui bi- 
celnlism executiv, deoarece, 
in 1962, profunde divergențe 
i-au separat pe președintele 
țării, Leopold Scdar Senglior 
și M amadou Dia, pe atunci 
premier al guvernului.

încercarea de forță a fost 
soluționată prin arestarea 
primului ministru, condamnat 
ulterior la închisoare pe 
viață, pedeapsă pe care o is
pășește, în prezent, la Ke- 
dugu, nu departe de frontie
ra cu Guineea.

Din presa străină
In realilae insă, modifică

rile care sfiit proiectate an
trenează o simplă reformă a 
regimului prezidențial și nu 
implică, de fapt, reîntoarce
rea la regimul parlamentar 
existent in vremea -lui Ma
madou Dia. Noul prim-mi nis
tru urmează să fie numit de 
președintele stalului, fiind 
răspunzător numai in fața 
acestuia. Adunarea națională 
senegaleză va dispune de un 
simplu drept de control care 
se poate exercita prin meca
nismul votului de cenzură și 
nu prin cel al votului de în
credere. De altfel, .domeniul 
rezervat" președintelui va fi 
lărgit și practic, inslituționa- 
lizot, deoarece textul supus 
referendumului prevede că 
miniștrii afacerilor externe, 
ai apărării și ai justiției vor 
depinde in cea mai mare mă
sură in mod direct dc șeful 
statului

Inițiind aceste măsuri, pre-, 
ședințele Senghor a urmărit 
să-și creeze posibilitatea de a 
se consacra in mod direct 
determinării și aplicării li
niilor generale de orientare 
ale politicii senegalezc, și, pe 
de altă parte să obțină de 
la membrii guvernului o pre
ocupare mai sistematică și 
intr-o anumită măsură. mai 
responsabilă față de îndepli
nirea atribuțiilor respective, 
indiferent cit de limitate ar 
fi ele.

(„Le Monde”)

PE SCURT
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POTRIVIT DATELOR A- 
NUNȚATE In New York, epi
demia de gripă „Hong-Kong* 
care bîntuic în prezent în 
S.U.A, s-a extins în 45 dc sta
te. atingînd în patru dintre 
ele — Maine, Rhode Island, 
Louisiana și Carolina de nord 
— proporții foarte grave. De la 
declararea epidemiei, la 3 ia
nuarie 1970, un număr de 1 395 
persoane aU decedat din cauza 
acestei boli.

•

UN NUMĂR DE 492 TINERI 
nord-omericani, reprezentind cel 
de-al doilea contingent al bri
găzii „Venceremos", au sosit la 
Havana la bordul navei „Luis 
Arcos Bergnes" pentru a parti
cipa la campania de recoltare 
a trestiei de zahăr.

CONTINUAREA EXPERIEN
ȚELOR cu arme nucleare și 
sprijinul acordat de guvernul 
american regimului de la Sai
gon constituie principalele ob
stacole in calea reglementării 
conflictului din Vietnam, a de
clarat fostul ambasador și șef 
al delegației americane la con
vorbirile de la Paris. Averell 
Harriman.

In cadrul unei conferințe 
consacrate relațiilor internațio
nale, organizată dc Universi
tatea din Lehigh (Pennsylva
nia), Harriman a calificat pla
nul dc „vietnamizare" al pre
ședintelui Nixon drept ..o poli
tică dc continuare a războiu
lui". Fostul ambasador ameri
can a reproșat președintelui 
Nixon că minimalizează nego
cierile de la Paris, refuzind să 
numească în locul lui Cabot 
Lodge un diplomat de rang e- 
chivalcnt.

REPREZENTANȚII PERMA- 
NENȚI LA O.N.U. AI FRAN
ȚEI, Marii Britanii, S.U.A. și 
U.R.S.S. au ținut joi la reșe
dința delegației britanice cea 
de-a 27-a reuniune consacrată 
găsirii căilor unei reglementări 
pașnice a conflictului din O- 
rientul Apropiat. Viitoarea reu
niune va avea loc la 27 fe
bruarie la reședința ambasado
rului S.U.A. la O.N.U.

ÎNCETAREA COMPLETA A 
ACTIVITĂȚII FEROVIARE, e- 
vitată în ultimul moment la 
sfîrșilul lunii ianuarie, revine 
din nou în actualitate. Trata
tivele cu patronatul, desfășu
rate în timpul Congresului de 
la Miami Beach al Centralei 
sindicale americane AFL-CIO, 
au fost întrerupte joi seara. 
Judecătorul federal Howard 
Corcoran a declarat că așteap
tă pe reprezentanții celor două 
părți la Washington pentru a 
hotărî eventual prelungirea or
donanței judiciare din 31 ia
nuarie, care interzicea greva 
muncitorilor feroviari de la 
compania ..Union Pacific”, pre
cum și „Lock-Out-ul“ general 
anunțat de patronii companii
lor feroviare din S.U.A.

SECRETARUL GENERAL al 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a_ trimis guvernului 
irakian un mesaj în care îi ce
re să-și retragă trupele stațio
nate pe malul răsăritean al Ior
danului, a declarat vicepremie- 
rul Irakului, generalul Saleh 
Mahdi Ammash. Vicepremierul 
irakian a precizat că guvernul 
de la Bagdad a respins cererea 
secretarului general al O.N.U., 
informîndu-1 că „trupele Iraku
lui staționează în Iordania în 
baza tratatului arab privind a- 
părarea".

lUihdlllllllllUllllllilIiIllIlIililiIllllNIIIIIM^

Guvernul danez sprijină ideea 
convocării unei conferințe In 
problema securității europene șl 
este gata să ia parte activă la 
pregătirea el, a declarat In Fol
keting ministrul de externe al 
Danemarcei, Poul Harlling. El 
a exprimat, de asemenea, îngri
jorarea guvernului danez față 
de agravarea situației din Orien
tul Apropiat, subliniind Impor
tanța găsirii unei soluții pașni
ce conflictului istâeto-arab pe 
baza rezoluției din noiembrie 
1967 a Consiliului d® Securita
te.

Conflictul între muncitorii 
de la căile ferate franceze 
și conducerea societății riscă 
să se extindă. După nego
cieri care au durat 11 ore, re
prezentanții Confederației Ge
nerale a Muncii au anunțat 
că propunerile făcute de di
recție nu sînt corespunzătoa
re revendicărilor greviștilor.

Alte centrale sindicale mai 
mici au acceptat în principiu 
aceste propuneri.

GENERALUL SUGANDI. șeful 
Serviciului de informații al ar
matei indoneziene, a declari! 
joi la Djakarta că „Beretele 
verzi" (forțele speciale america
ne) activează în Indonezia, un
de îndeplinesc o „misiune ci
vilă”.

Comisia afacerilor externe 
a Consiliului Național, prima 
cameră a Parlamentului el
vețian, și-a exprimat îngri
jorarea in legătură cu evolu
ția situației din Orientul A- 
propiat.

In comunicatul publicat la 
sfîrșitul reuniunii sale se 
spune: Comisia și-a expri
mat neliniștea față de inten
sificarea operațiilor militare 
din această zonă, față de ac
tele de terorism, care ame
nință securitatea aeriană.

REPREZENTANȚA PERMA
NENTĂ a Cambodgiei pe lingă 
Organizația Națiunilor Unito 
a informat Consiliul de Secu
ritate despre noi acțiuni agre
sive ale trupelor americano- 
saigoneze la granița cambod- 
giană. In două scrisori adresate 
președintelui Consiliului de 
Securitate sînt relatate 19 ca
zuri de violare a teritoriului 
și spațiului aerian cambodgian 
de către subunități americano 
și ale regimului de la Saigon, 
inrcgistrîndu-se victime în ria
dul populației civile.

Avioanele sovietice cu reac
ție „IL-62" și „IAK-40" can
didează in acest an la Pre
miul Lenin, relatează agehția 
TASS.

Este vorba de două tipuri 
de avioane complet opuse. 
„IL-62” construit de Serghei 
Iliușin, este un avion cu rază 
mare de acțiune, care are 
nevoie de aeroporturi mari și 
bine utilate pentru aterizări 
și decolări. In funcție de dis
tanța pe care o are de stră
bătut, „IL-62" poate lua intre 
122 și 186 persoane la bord

GUVERNUL BRAZILIAN a a- 
nunțat că au fost elaborate pla
nurile preliminare în vederea 
construirii primei uzine atomo- 
electrice din țară. După cum a 
precizat Dias Lette, ministrul 
minelor și energiei, construcția 
uzinei, care va fi plasată între 
orașele Sao Paulo și Rio de Ja- 
neiro^ urmează să fie încheia
tă în anul 1976, dar nu va intra 
în producție decît în 1980.

CU RT
PERFORMANȚĂ
Minerii de la Puroșerti au re

ușit, in ziua de 19 februarie, 
să realizeze o adevărata per
formantă in creșterea producției 
de cărbune. In schimburile acelei 
zile au fost extrase din abata
jele minei și expediate la pre
parata Coroești 2 239 tone căr
bune — cantitate ce depășește 
sarcina zilnică de plan cu 739

0 zonă bine organizată
Rezultatele obținute in ulti

mul timp de către colectivul 
zonei I al minei Dîlja sînl lot 
mai bune. Sporul de cărbune 
dat peste sarcinile de plan, de 
la începutul anului, se ridică 
la peste 700 de tone. Pentru 
ușurarea transportului dc lemn 
de la orizontul 607 la orizontul 
527, tocmai s-au terminal lu
crările de amenajare a suitbru- 
lui de aeraj nr. 1 care, de săp- 
tămîna viitoare, va funcționa 
In plin. Un fapt demn de reținut 
1/ constituie creșterea aportu
lui personalului mediu-tehnic 
la desfășurarea, din ce in ce mai 

tone. In acest fel cota produc
ției realizată peste prevederi 
in luna de față a urcat Ia a- 
proape 1 700 tone cărbune, fapt 
ce situează vrednicul colectiv 
dc la Paroșeni in iruntea tutu
ror minelor Văii Jiului la ca
pitolul sporirii producției de 
cărbune și creșterii productivi
tății muncii in abataje.

judicios organizată, a procesu
lui de produefie. Mărturie în 
acest sens stau exemplele po
zitive ale maiștrilor mineri 
Mircea Helgiu și Arpad Șanla.

Dintre brigăzile de mineri, cu 
o contribuție substanțială la 
bilanțul fructuos de plnă acum 
nl zonei, evidențiem, in primul 
rînd, nucleul de oameni con
duși de experimentatul loan 
Barloș, de la abatajul cameră 
1 vest, unde s-a extras un plus 
de 270 tone la zi, pe luna cu
rentă, cu un randament de peste 
7 tone pe post. ___  

La Palazzo Chigi continuă 
consultările premierului desem
nat, Mariano Rumor, cu repre
zentanții celor patru partide po
litice de centru-stînga (demo- 
crat-creștin, socialist, socialist- 
unitar și republican), în încer
carea de a reînnoda firul cola
borării pe plan guvernamental, 
rupt în luna iulie anul trecut 
prin sciziunea socialistă. Dat 
fiind faptul că toți partenerii 
și-au exprimat acordul de prin
cipiu de a reface o coaliție de 
centru-stînga, obiectul convor
birilor îl formează acum o se
rie de probleme privind progra
mul guvernamental și compo
nența viitorului cabinet.

Deși formula nu este nouă, 
iar pînă acum, după unii, nu se 
poate spune că a dat rezultate 
îmbucurătoare, deși italianul de 
rînd s-a obișnuit cu acest ri
tual (să nu uităm că în doi ani 
Italia a avut trei guverne), de 
data aceasta așteptarea este 
mai intensă. Interesul se ex
plică prin aceea că în Italia 
există în prezent o așa-numită 
..criza de credibilitate" față de 
forțele politice care se pregă
tesc să guverneze țara de pe 
pozițiile unei politici de cen- 
tru-stinga. Cert este insă fap
tul că cei care s-au angajat a-

Componente intime ale crizei
cum să formeze noul cabinfet 
știu că de realizarea nil-
realizarea programului pe cate 
și-l propun depinde chiar în
crederea în formula guverna
mentală de centru-stînga. A- 
ceasta este și rațiunea pentru 
oare socialiștii au întirziat să 
spună „da" ofertei partenerilor 
lor și pentru care acceptarea 
lor nu este definitivă, ci de 
principiu. r .,

Pentru a spune care fini re
formele și măsurle pe care ac 
trebui să le includă în progra
mul său viitorul cabinet dc 
centru-stînga, nu trebuie decît 
să analizăm componentele inti
me ale crizei din Italia. După 
cum remarcă presa italiană, de 
cite ori se negociază formarea 
unor noi guverne, problemele 
economice ocupă, de 20 de ani 
încoace, „partea leului". De alt
fel, tocmai revendicările de or
din economic au stat la baza 
puternicei mișcări revendicative 
care a zguduit Italia in „toam
na sindicală fierbinte" ta anului 
trecut. Strîns legate între ele, 
apărarea stabilității lirei, ne

cesitatea sporirii investițiilor și 
a numărului locurilor de mun
că alcătuiesc puncte asupra că
rora se concentrează discuțiile 
pe marginea programului gu
vernamental. Se știe că fuga ca
pitalurilor din Italia apasă greu 

in ultima vreme asupra efortu
rilor de menținere a unei sta
bilități economice. Frînarea a- 
cestei evaziuni ar determina un 
reviriment pe plan intern, prin 
sporirea investițiilor, iar pc plan 
extern ar contribui la creșterea 
competitivității produselor ita
liene, ce ar putea fi susținute, 
astfel, de o monedă stabila. La 
Jindul ei, cerința urgentă de 
sporire a investițiilor atrage 
după sine alte doifa probleme: 
realizarea regiunilor autonome 
cu statut ordinar și vechea și 
mult discutata necesitate a dez
voltării sudului Italiei (Mezzo- 
giorno).

Pe de o parte, crearea regiu
nilor (o lege votată în acest 
sens, de Camera Deputaților, se 
află in studiul Senatului) ar da 
mai multă autonomie organelor 
locale în stabilirea priorităților

zilei
de folosire a fondurilor finan
ciare. Aceasta ar însemna dez
voltarea unor ramuri industria
le, a întreprinderilor mici și 
mijlocii, ceea ce ar atrage du
pă sine ocuparea unui număr 
mai mare de oameni în produc
ție, scăderea șomajului și a e- 
migrației. tn sud însă — men
ționează economiștii — sînt ne
cesare Investiții extraordinare 
și o coordonare a lor atit pen
tru lărgirea zonelor industriale, 
cit și pentru intensificarea a- 
giicullurii. Aceasta ar duce și 
ja o stabilizare a populației din 
Mezzogiorno, care acum pără
sește țara în căutare de lu.ru

nu numai acestea sînt proble
mele care formează fundalul 
crizei. Lipsa unei reforme ur
banistice și edilitare, care să 
pună capăt speculei cu terenu
rile pentru construcții șl creș
terii fabuloase a chiriilor, mai 
ales în marile orașe, necesita
tea unor reforme în domeniul 
asistentei sanitare șl al protec
ției muncii, reforma universitară 
și al_te asemenea probleme spi
noase au contribuit, pe de o 
parte, la declanșarea crizei po
litice, iar pe do altă parte, în- 
tirzie rezolvarea ei, deoarece 
aduce în dezbatere chestiunea 
priorităților, și aici intervin ne
înțelegerile intre forțele poli
tice care vor să compună noul 
cabinet.

Un alt simptom de neliniște, 
manifestat cu acuitate în ulti
mul timp, este creșterea cos
tului vieții. Potrivit, statisticilor 
oficiale, acesta a făcut — între 
lunile noiembrie 1969 și ianua
rie a.c., — un salt de trei punc

te. In sfîrșit, discuții aprin
se au Iog și în legălură 
cu necesitatea tot mai stringen
tă a modificării legislației ță
rii, care este nu numai înve
chită (multe legi datează din 
perioada fascistă), ci și în con
tradicție cu constituția italiană. 
Cel mai tipic exemplu este a- 
cela că în momentul de față 
sînt judecați pentru participa
rea la grevele din toamna anu
lui trecut un număr foarte ma
re de oameni ai muncii. Toate 
acestea sînt probleme dificile, 
care cer o grabnică rezolvare, 
iar de aceasta depinde încre
derea oamenilor muncii, a popu
lației. a omului de rînd, într-o 
formulă guvernamentală sau 
alta.

Toate grupările politice ita
liene au analizat situația și au 
făcut observații privind rezol
varea ei. încercărilor do re
constituire a unui guvern do 
cenlru-stinga, Partidul Comunist 
Italian le-a răspuns cu propu
nerea de a se forma un guvern 
orientat spre stînga, care să se 
califice ca atare prin direcțiile 
programului său și care să fie 
receptiv (ață dc cerințele ma
selor.

Silvia COMAN
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