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Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Cbivu 
Stoica, la scrisoarea președin
telui Republicii Democrate 
Vietnam Ho Și Min

ф Vizita ’ delegației guver
namentale române în Marea 
Britanie

Aici unde, deo
camdată, un exca
vator încarcă o 
autobasculantă se 
va ridica în cu- 
rînd un nou bloc 
cu 11 nivele: D4 
din Lupeni. Acum 

i se sapă fundați
ile.

Olimpiada
de literatură română

Duminică, în toate liceele a avut 
loc faza locală a Olimpiadei de 
literatura română. Pentru aceasta 
la școala noastră s-au făcut inten
se pregătiri în vederea prezentării 
elevilor în condiții de reușită la 
acest tradițional concurs literar.

Se știe doar că toate concursu
rile literare, ca formă de activitate 
în afara clasei, sprijină procesul de 
învățămînt, stimulează lărgirea o- 
rizontului literar al elevilor, dez
voltă la aceștia dragostea față de 
patrie, formează priceperi și deprin
deri necesare omului nou — și în 
primul rînd, deprinderea de 
independentă, stăruitoare și 
zată.

Astfel, în 
'* piadei, cercul 

a XI-а (secția 
ră), a ținut o

vederea 
literar al 
română și 
ședință de

muncă 
organi-

Olim- 
claselor 
maghia- 
lucru în

care s-au dezbătut probleme inte
resante pe marginea unei lucrări de 
sinteză avînd ca subiect: „Peisajul 
național în literatura scriitorilor se
colului al XX-lea". Lucrarea, întoc
mită 
clasa 
turii 
itori

început o incursiune sumară 
sagistica secolului trecut.

Lucrarea s-a oprit îndeosebi 
pra literaturii neobositului călător 
de pe potecile neumblate ale mun
ților Neamțului: Calistrat Hogaș, a- 
supra „României pitorești" a lui A. 
Vlahuță care evocă în pagini des
criptive nu numai natura patriei ci 
și dîmensîunile istorice ale locuri
lor străbătute. Lui Mihail Sadbvea- 
nu — realizatorul unei adevărate 
monografii a peisajului national — 
lucrarea i-a rezervat un spațiu 
amplu.

Cu pregnantă a fost subliniat fap
tul că toți acești scriitori au fost 
îndrăgostiți de natură și și-au iubit 
fierbinte patria. Alexandru Vlahuță 
exclama cu gravitate: „Intr-o țară 
așa de frumoasă, cu un trecut așa 
de glorios, în mijlocul unui popor 
atît de deștept, cum să nu fie o 
adevărată religie, iubirea de patrie, 
cum să nu-ți ridici fruntea ca fal
nicii strămoși de odinioară, mîndru 
că

de eleva Popescu Adina din 
а ХІ-а C., a urmărit tema na- 
în creația principalilor seri

ei secolului nostru, făcînd la

poți spune : „sînt român" ?.
Prof. ELENA STOICAN
Liceul Petroșani

(Continuare în pag 2-a)

Ca în epoca de piatră ?
Ca după o zi zbuciu

mată de hoinăreală și 
de lot felul de peripeții 
primejdioase, omul ajun
sese la adăpost. Aici, in 
virful copacului, ferit de 
toate primejdiile din jur 
se poate odihni liniștit. 
S-a întins pe așternutul 
de crăci, frunze și ier
buri și s-a lăsat pradă 
somnului. Dar cînd să 
doarmă mai adine a au
zit o voce. Intii a rămas 
uluit. Cine putea să a- 
jungă pînă la ascunză
toarea Iui și încă în 
toiul nopții ? Intre somn 
și trezire se străduia să 
prindă înțelesul vorbelor 
roșiile de musaiirul ne
poftit ;

— Omule, scoală-te o 
dată și iă-ți datoria1 
Doar n-ai venit in mină 
să dormi 1

Oricît se străduia, nu 
reuși să prindă tilcul 
vorbelor. Parcă venea 
de pe altă lume. In ce 
limbă or fi rostite ? II 
prinse ciuda. Ce, in tim
pul somnului să dezlege 
el asemenea enigme ? 
Să fie lăsat în pace I Și 
netezindu-și frunzișul de 
sub căpățină, s-a întors

pe partea cealaltă. Dar 
n-a fost lăsat în pace I 
A fost zgîlțîit din nou, 
apoi tras de mină cu pu
tere, iar glasul necunos
cutului a răsunat mai cu 
tărie. A vrut să deschi
dă cel puțin un ochi, 
dar lumina unei lămpi 
îl orbea parcă. Al cui o 
fi glasul ăsta supărător, 
cine-i deranjează som
nul ? Dacă e un sălbatic

ATITUDINI
și vrea să-l răpească 
sau să-l ucidă ? II ame
nință deci primejdia, a- 
vea o singură salvare. 
N-a mai stat pe ginduri. 
A vrut să-și apuce cio
magul, dar nu-1 avea la 
indemînă. A fost dezar
mat I — i-a trecut prin 
minte ca o străfulgerare. 
Apoi ca un disperat ca- 
re-și dă seama că-1 paș
te 
ca 
tit 
l-a

nenorocirea a sărit 
un tigru. S-a năpus- 
asupra „dușmanului" 
apucat de grumaz și 

a început sâ-1 strîngă. II 
strîngea cu putere I S-a 
dezmeticii abia atunci

Sesiunea științifică
a cadrelor didactice de la I.M.P.

In aula Institutului 
de mine din Petroșani 
s-au deschis ieri lucră
rile sesiunii științifice 
a cadrelor didactice de 
la Institutul de mine 
din Petroșani cu tema 
„Dezvoltarea științei și 
tehnicii în industria 
minieră". 4 ,

La lucrările sesiunii 
mai participă cadre di
dactice de la diferite 
institute de învățămînt 
superior, institute de

cercetări științifice, in
gineri, specialiști de la 
trusturile și exploată
rile miniere din țară.

Cuvîntul de deschi
dere. a fost rostit de 
prof, universitar dr. 
ing. Popa Aron, recto
rul Institutului de mine 
din Petroșani.

După festivitatea des
chiderii au început lu
crările sesiunii. Au fost 
prezentate numeroase 
comunicări șt referate

printre care: „îmbună
tățirea unor procedee 
de lucru în exploată
rile miniere din țară", 
„Criterii moderne de 
exploatare a utilajelor 
electromecanice in in
dustria minieră", „De
terminarea rapidă a 
sulfului total din căr
buni" și alte numeroa
se comunicări.

Lucrările sesiunii con
tinuă și astăzi.

PENTRU REALIZAREA 
PLANULUI DE TRANSPORT

SE IMPUNE
COLABORARE
INTRE C.F.R
$1 BENEFICIARI

Realizarea în mod ritmic și pen
tru toți beneficiarii a planului lunar 
de transport constituie una din 
preocupările de bază ale ceferiști
lor din cadrul R.C.M.-ului Petroșani. 
Lună de lună ei obțin însemnate 
depășiri ale- sarcinilor de plan. O 
contribuție de seamă este adusă la 
aceste realizări de către întreprin
derile cliente, care printr-o strînsă 
colaborare cu stațiile de cale ferată 
reușesc să încarce înainte de ter
men mărfurile prevăzute în planul 
de transport.

Luna ianuarie, prima lună din 
noul cincinal, a fost încheiată cu 
realizări frumoase. S-a încărcat pes
te planul operativ 
77 456 tone mărfuri, 
ar părea să arate 
R.C.M.-ului Petroșani
ca... pe roate. Nu e tocmai așa. Mai 
sînt o serie întreagă de greutăți, 
unele provocate de către întreprin
derile cliente și unele chiar de că
tre personalul R.C.M.-ului.

Astfel, mai sînt întreprinderi un
de disciplina de plan pare a nu 
obligatorie. Se anulează cantități 
semnate de mărfuri din planul 
transport, se întîrzie vagoanele 
încărcare provocînd prin acestea 
pe lîngă locațiile ce le plătesc

de transport 
Această cifră 
că în cadrul 
munca merge

ii 
în
de 
la

se plăti locații, 
întreprinderi, 

la număr, care 
Printre acestea

Mai 
e a- 
pro- 

se

Entuziaștii
de la 
primul sector

• Cei mai vredniei 
din Vale

• De la înființare
— plus 210 va
goane cu cărbune 
cocsificabil

început și sfîrșit de schimb 
Ia mina Lupeni. Pe coridoare, 
la lămpărie, In birouri — oa
meni î mb rficați in salopete. 
Sint multi; peste 1 000. Un a- 
devărat furnicar. Schimbul II 
se pregătește să plece spre a- 
dincuri pentru a prelua șta
feta de la cei din schimbul 
de dimineață.

Animație domnește și la sec
torul I. Electricieni și lăcătuși 
vin după materiale, după in
strucțiuni. Artificierii citesc 
noile dispoziții referitoare Ia 
pușcare. Maiștrii discută des
pre aprovizionarea cu mate
riale și posibilitățile abataje
lor. Ce este prevăzut să se fa
că în schimbul II ? Forțele co
lectivului, întregul entuziasm 
și elan sînt îndreptate spre

a anulat în luna ia-
135 tone, I. F. Lupeni 440 

iar sectorul minier Bă- 
anulat 2 043 tone. Toate a- 
au dus la o scădere a to- 
ce s-ar fi încărcat în luna

CARNET

cînd a privit fața con
gestionată a victimei, 
li era cunoscută. S-a 
dezmeticit și mai bine 
cînd în spatele victimei 
a mai apărut o umbră.

Nu, nu era în epoca 
de piatră, in junglă sau 
pe o insulă exotică; nu-1 
amenința nici o primej
die. A visat doar. Da, el 
e tot Oprea Marin, mun
citor la sectorul VI al 
minei Vulcan, iar insul 
din față care s-a încu
metat 
somnul 
Chirilă 
să fie 
tinărul 
nu-1 supere nimeni (chiar 
dacă doarme în mină). 
Doar nu a dormit în pa
tul nimănui ci pe o scin
dară. Și ce dacă a dor
mit ? I Că de nu are el 
ac de cojocul oricui. Dar 
a cui e umbra din spa
tele artificierului ? A, e 
Olteanu Vasile, vagone
tar. Trebuia să-l pună 
și pe ăsta la punct. I-a 
aruncat cîteva vorbe 
pline de amenințări gra
ve : „Să-ți ții pliscul, de 
nu, țe trezești cu un cu
țit în spate...". Și lămu-

DAN STEJARU

Mina Lupeni. Un 
schimb din bri
gada condusă de 
minerul Novac 
Ștefan din secto
rul VI.

perturbații în circulația trenurilor. 
Este adevărat că luna ianuarie a 
fost o lună de iarnă, cu foarte mul
te greutăți în desfășurarea procesu
lui de producție. Dar unde s-a mun
cit organizat, planul de transport pe 
calea ferată a fost realizat și chiar 
depășit, fără a 
sînt însă unele 
devărat puține 
cedează altfel.
numără și moara de grîu Lupeni, 
care 
nuarie 
tone, 
nița a 
cestea 
na j ului
ianuarie. De asemenea, multe între
prinderi au imobilizat vagoane prin 
depășirea termenelor de încărcare. 
Printre acestea se numără și C.C.V.J. 
Petroșani cu 4 480 lei penalizări pen
tru locații, . 1.1 F. : Petroșani cu 400 
lei, I.O.I.L. Petroșani cu 1 760 lei, și 
sectorul minier Bănița cu 4 530 lei 
locații. Pe lingă aceste deficiențe 
ale întreprinderilor mai sînt unele 

' deficiențe''ale stațiilor de cale fe
rată care nu întotdeauna se preocu
pă îndeaproape de asigurarea tutu
ror întreprinderilor cu vagoanele 
necesare încărcării planului. Astfel 
de cazuri se întîmplă adesea în sta
țiile Lupeni și Petroșani, unde șefii 
de manevră „uită" cite o dată să 
introducă vagoanele la încărcare. 
Mai sînt cazuri cînd șefii de stații, 
în înțelegere cu întreprinderile un
de în primele 10 zile ale lunii pla
nul de producție șchiopătează, reduc 
activitatea de încărcare a mărfurilor 
pentru ca în partea a doua a lunii 
s-o intensifice la maxim tocmai 
atunci cînd nu se mai poate asi
gura ritmic transportul.

Disciplina de plan este pe deplin 
înțeleasă de către toți operatorii 
R.V.S. din cadrul R.C.M.-ului Pe
troșani și ei se preocupă îndeaproa
pe de asigurarea tuturor stațiilor cu 
vagoanele necesare.Aceștia sînt însă 
induși uneori în eroare (și e foarte

menținerea pe unul din locu
rile fruntașe în întrecere. Teh
nicianul Bondog Constantin ne 
propune să cerem părerea 
maistrului principal Hidoș Au
rel. _ Tocmai stabilește, împre
ună cu maistrul Popescu Du
mitru, preliminarul pentru 
schimbul următor.

— E clar, planul îl putem 
face, linia de front este asi
gurată, conchide maistrul prin
cipal.

Apoi, tovarășul Hidoș -îi mai 
dă cîteva indicații și Popescu 
tși consultă ceasul, se 
mează cu metanometrul,
ca, lampa de benzină și plea
că spre trenulețul care-l va 
purta pînă în apropierea pu
țului central al exploatării.

Pentru un timp scurt, pe co
ridoare, în birouri, la lămpă
rie și în gara minei s-a așter
nut o liniște relativă. Se men
ține doar pînă la șuieratul as
cuțit al sirenei. Apoi, torentul 

oameni începe să se pună 
mișcare; vin de la ateliere, 
la puțul Ștefan, ies din gu- 
galeriei de coastă. Unii sînt 

cei mai

înar- 
mas

de
în
de
ra
tăcuți, alții grăbiți; 
mulți glumesc, se țin de pozne.

*

să-i deranjeze 
e artificierul 

Gheorghe. Dar 
sănătos! Pe el. 
Oprea Marin, să

(Continuare in pag. 2-a)

(Continuare In pag. 2-a)(Continuare în pag. 3-a)

Sectorul I a luat ființă în 
vara anului trecut, mai precis 

august. Intr-un fel s-a por
I. CRIȘAN 

operator R.C.M. FRANCISC VETRO

T ’< ' 1I o
' 'y<

■
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SPORT • Performance • SPORT
„Cupa 16 Februarie" la schi

Іа zilele ЛЛ • și • februarie, pe 
pârtia de la Straja Lapeni s-au des- 
іарма* hfcsntfc da Mbi dotate 
ca -Capa IC Februarie**. S-au pre- 
zcwUt b start schiorii din asocia-
țaa «petnro маем Lupeni, e- 
aeryia Farnțaai, S^-E. și Voința

Ми bin s-a dat startul in pro
ba 4e ііаіои uriaș — juniori și 
jadfeave — și proba de fond — 
3 kn juioaro. Zăpada ЬіійЗ, pir
ita id~‘* organizarea ireproșabilă

permis desfășurarea in bune 
ceadițiasi a întrecerilor. Iată re*
Abalele Înregistrate, SLALOM U- 
BAȘ — FETE: L Șiiht Ană, Mi* 
aerul Lupeni; П. Kelt! Lidia, Ener
gia Faroșeui.

ta băieți primele patru locuri au 
revenit juniorilor din Lupeni în 
-răniri următoare i MarlnescU Flo
rine. Șicbt iosif, velovan loan și 
CîoftlCâ Grlgore. Lă pfdba de ÎOhd, 
primul loc a revenit junioarei Do
gar* Elena de la Energia Paroșeni, 
locul secund a fost ocupat de Im- 
iing ioana, de la aceeași asociație, 
iac pe locul Ш s-a clasat Sicht

In ziua a doua, timpul nefavo
rabil (ceață, vint, ninsoare) a în-

■aapuăl
MimIi й la Ш. Pelioi 
H linii „lini №1 РОМИГ

Оштпісб ct avut ion 
a Ctui faza a îba inter- 
centre din cadru] „Cu
pei Sportul Popular* la 
handbal — junioare. E- 
chipa S.S£. Petroșani a 
Irtfilnit echipa S.S.E. Bis
trița de care a dispus 
cu І4 -Я 18— 3).

Jocul începe rapid și 
tn numai un minut se 
marcă trei goluri. De 
iapt în primele trei mi
nute scorul alternează 
de șase ori: 1—0; 1—1; 
2—1; 2—2; 2—3; 3—3. 
De ia 3—3. junioarele 
noastre se detașează Șl 
fndheie repriza cu 8—3 
in favoarea lor.

In repriza a doua jo
cul este la tel de dina
mic, lnsctiindu-se cjoi 
dtlpă gol de ambele 
părți. Jucătoarele noas
tre sini insă mai eficace 
In linal, joacă mai calm 
și mai organizat, mai a- 
les in apărare unde se 
remarcă portărița Ciula- 
VU Angela și reușesc sâ 
înscrie eu в goluri mat 
mult decît adversarele 
lor.

Pentru S.S.E. Petroșani 
au marcat Domșa Măria 
(8), Vlad Ioana (4) și 
Medrea Lucia (2). întrea
ga echipă merită însă 
lelicitâri pentru jocul 
prestat, pentru hotărirea 
și puterea de luptă, pen
tru îrumoasa victorie ob
ținută. au mat jucat :

Știri sportive din feri yl de peste hotare
• POIANA BRAȘOV 7 (Ager- 

prea). Competiția de schi „Cupa 
Poiana" a luat ifirșit pe piftia de 
pe Sullaar, cu desfășurarea probei 
de slalom uriaș. Ga și ia slalom 
special, s-a înregistrat o surpriză, 
primul loc revenind lui Gheorghe 
Bălan (A.S.A Brașov), urmat de 
Kurt Oohn. D. Munteauu șl Cornel 
Tăbăreș. pa o pîrtie ta lungime de 
2 MO m, învingătorul a realizat 
timpul de 2'14H3/IO. In concursul 
roservai fetelor, Попа Micloș a In* 
vina detașat, tatreeînd-o cu aproa
pe 10 ascunde pe Edith Șutau.

Oaia doua proba do ștafeta au
toot cfștigate de echipele A.S.A

ф Derbiul campionatului repu

greunat condițiile de desfășurare 
a concursului. Prima probă a fost 
aceea de fond — 10 km (juniori și 
seniori). IATA CÎȘTIGĂTORII =*- 
JUNIORI: I. Nemeș Gabriel, Mi* 
nerill Lupeni; II. Imling Alfred; Ш. 
Katmah Dotainlt, afabil de la 1* 
nergia Paroșeni. SENIORI: I. Pe- 
Wr AMn, Minerul Lupeni; IL LU- 
Rs$ Gheorghe, Energia Paroșeni.

Concursul a continuat cu proba 
de slalom special — juniori și ju
nioare. La fete primul loc a fost 
ocupai de Kelts Lidia, iar la băieți 
de Cioflica Grigure. Pe locurile ur
mătoare, la băieți, l-au clasat: Stoi
ca N., Velovan îobn. Rad I. și Mi* 
huț V. de la S.S.S. Petroșani șl Ma- 
rinescu Florian.

Paralel cu pro
bele amintite S-a 
disputat și cam
pionatul orășenesc 
li Seniori la sla
lom uriaș $1 spe
cial. In ambele 
probe primul loc 
a revenit lui Acs 
Alexandru de la 
Voința Petroșani, 
locul doi iui Koto 

BOX

Au fost desemnați 
campionii Văii Jiului

Savin Eleha, Rusa Rădi
că, Ciobansky Mariă și 
Cătuțaiu Măria.

Cu această victorie, 
handbalistele noastre ju
nioare se califică pentru 
prima dată în finala unei 
competiții de o aseme
nea amploare.

Turneul final pentru 
desemnarea aișiigătoarei 
„Cupei Sportul Popular" 
la hahdbal — junioare 
— pe anul 1966 la care 
vor participa cele patru 
echipe învingătoare în 
fazele inletcentre va a- 
vea ioc In zilele de 19. 
20, 21 februarie în ora
șul Cluj.

Prof, E. BARTHA

★
N. R. Jucătoarele noas

tre trebuie să Se pregă
tească ou perseverență, 
să pună accent îndeo
sebi pe eficacitatea în 
trasul ia poartă, pentru 
a reprezenta cu cinste 
handbalul din Valea Jiu
lui. Le dorim mult suc
ces ІП turneul final de 
la Cilii!

* '
In laza I a „Cupei 

F.R.H.", echipa de se
nioare S.S.E, Petroșani a 
cedat la Oradea cu 10—S 
și 11—6 in cele două 
meciuri susținute cu for
mația favorit din locali
tate.

Sala de sport din Lupeni 
a găzduit duminică diminea
ța etapa orășenească a cam
pionatului republican indivi
dual de b&x — juniori — și 
etapa orășenească a campio
natului de calificare — se
niori.

Cei aproape 30 de boxeri 
veniți să se întreacă pentru 
cucerirea titlului de Campion 
au constituit o nbtă bună 
pentru secțiile noastre de 
box, pentru antrenorii și in
structorii voluntari care au 
venit CU loturi mai numeroa
se fată de anii trecuți,

O mențiune specială .se cu
vine boxerilor din Vulcan ca
re, deși nu au uh antrenor 
de specialitate, s-au compor
tat destul de bine, și au re
prezentat cu succes orașul.

Spectatorii preZenți în sală 
au avut ocazia să aplaude la 
scenă deschisă evoluția cîtor- 
va sportivi care, prin boxul 
lor curajos și de o bună valoa
re tehnică, se apropie de ce
rințele sportului de perfor
manță. Printre aceștia citam

pe: Ivănuș Joan și Blaga 
Ioan de la Minerul Lupeni, 
Petrescu Mihai de la Știința 
Petroșani, Onisie Petru de ia 
Minerul Vulcan, ultimii doi 
făcînd cel mai frumos meci 
al reuniunii.

Iată cîștigătorii — juniori • 
cat. hlrtie: Narita Petrii — 
juniori II — și Sas loan — 
juniori І (au cîștigat fără ad
versar); categoria muscă: 
Popescu Ștefan, Minerul Lu
peni, cat. cocoș: Onisie Pe
tru — juniori II, Minerul Vul
can și Ivănuș Ioan — juniori 
I, Minerul Lupeni; cat. pană : 
Pîrlici Traian, Știința Petro
șani cîștigă la puncte în fața 
lui Pașitoniu Petru, Minerul 
Lupeni; cat. semiușoară: Bla- 
ga loan, Minerul Lupeni, în
vinge prin abandon îți repri
za a Ш-a pe Ivănescu Con
stantin, Minerul Vulcan; cat 
ușoară: Bălută Viorel, Mine
rul Vulcan, obține victoria 
la puncte în fața lui Moldo
van Isidor, Minerul Lupeni. 
Tet la juniori au măi fost 
declarați cîștigătorl fără ad

versar ; Munteauu Nicolae, 
Jiul Petrlla și Drăghici Petru, 
Minerul Vulcan.

La seniori s-au disputat 
numai ttei partide, dar care 
n-au avut datul să mulțu
mească publicul spectator. 
Au cucerit titlul de campion 
orășenesc și dreptul de a 
participa la etapa regională 
următorii jucători: Lupii Mi
hai — cat. semiușoară — Mi
nerul Lupeni, Pal Ștefan. — 
cat, ușoară — Minerul Vul
can și Vlad Grigore — cat. 
mijlocie-mică — Minerul Lu
peni. Fără adversar au cîstl- 
țjăt: Dragată Gheorghe, Mi
nerul Lupeni, Aldea Teodor 
și Simandan îlie, Știința Pe
troșani, Sărăcin NicOlae, Mi
nerul Lupetli.

Timpul rămas pînă la eta- 
pâ regională trebuie folosit 
tît mai judicios de către an
trenori și Jucători care s-au 
calificat pentru a putea re
prezenta cu cinste Valea Jiu
lui Ia faza superioară.

S. BALOI

blican de handbal feminin dintre 
echipele Rapid și Știința a revenit 
studentelor bucurcștene cate au 
cîștigat cu scorul de 0—9 (3—3). 
Jocul a fost echilibrat, cele două 
echipe dovedindu-se de forțe sen
sibil egala. Cu două minute îna
inta de sfltșit la scorul de 5—0, 
Doblrcoanu a Înscris golul victo
riei dtatr-o levitufă de la 7 m. La 
Brașov, Tractorul din localitate a 
terminat la egalitate S—â (3—4) eu 
Mureșul Tg. Mure*. Alte resultetei 
Confecția București — Voința o- 
dorhei 11—7 (S—4), Liceul Nr. 4 
Timișoara — C.SM Sibiu 6— S 
(Э—0); Știința Timișoara — Rulmen
tul Brașov 20—7 (0—1),

ф Rezultatele jocurilor de pre

de bob (echipaje de 4 persoane) de 
la Cortina d'Ampezzo au fost a- 
nulate în urma unui grav accident 
care a cauzat moartea sportivului 
Anton Pensberger din echipajul I 
al R. F. Germane. Intr-una din pri
mele coboriri ale manșei a doua, 
bobul R. F. Germane a ieșit de pe 
piftie la Un viraj, sfărimîndu-se de 
trunchiul unui brad, Anton Pensber* 
get, conducătorul bobului, s-a ac
cidentat mortal, iar ceilalți trei o- 
cupanțl au fost răniți. După a- 
ceasta, întrecerile au fost între
rupte. Echipajul României (Panțuru, 
TStaru, Maftei, Neagoe) a efectuat 
numai prima coborîre, clasîndu-se 
pe locul 6 cu timpul de 1*17**01/100 
Cel mai bun timp al primei manșe 
fusese realizat de echipajul Italiei 
II — Гіе*'5в/1О0.

Adalbert, Minerul Lupeni și locul 
trei lui Gerștenbrein АйЯгёі, Voin
ța Petroșani.

Arbitrajele au fust corecte.

*

Cele două fotografii prezintă as
pecte din timpul desfășurării con
cursului. Prima de sus o arată in 
pl№ă viteză pe Sicht Ane. A doua 
de jos, de la stingă la dreapta: 
Marinescu Florian (12), Sicht Iosif 
(б), ClOfllca Grlgore (11) și Velo
van loan (întors), cîștigătorii pro
bei de slalom uriaș.

Text și foto: ȘTEFAN SZOKE

Entuziaștii 
de la 
primul sector

(Srmere din pag. l-a) 

nil de la afla. Dat s»a pornit 
bine, cum s-at spune „cu drep
tul". După ce sectorul a ocu
pat lună de lună unul din lo
curile Irunlașe pe Vale, a în
cheiat anul cu un plus de 2 600 
tone cărbune pentru cocs. De 
atunci, acest mănunchi de oa
meni destoinici priveau in vi
itor, spre anul I al cincinalu
lui, hotătîți să se depășească

Șî iată luna ianuarie, focul 
viu ai intieaerii a cuprins a- 
batajele, Înaintările in piatră 
și cărbune; schimburile iși dis
pută intre ele Intiietălea. ' La 
extragerea cărbunelui, dove
desc o deosebită hărnicie oa
menii din brigăzile conduse 
de Stuparu iulian, Golăa Nico
lae, Giorgi loan și Gligor Ni
colae. Pentru modul exemplu 
in cate și-a făcut datoria, păi- 
ții mecanice, condusă de 
maistrul Reif Iosif, 1 se acordă 
caltiicatlvul „foarte bihe‘‘. A- 
lătUri de maistru se disting 
electricianul Nada Gheotghe, 
mecanicii Fllip Nicolae și Pa- 
tilineț Mihai. Oamenii de ta 
irontalul iui Gligor tac țața cu 
succes emanațiilor de metan. 
Cei de la abtajul lui Giorgi 
înving prin dibăcie mtniereas- 
că și hărnicie presiunea care 
le dădea de furcă. Au fost la 
Post și maiștrii Mitrescu Pblh- 
piliu. MUllet Adalbert, Podoi 
loan. Kala Andrei. Pentru com
petența Cu care a condus ac
tivitatea, laude se cuvin și șe
fului de sector, ing. Răspopa 
Nicolae. Lă sffrșitul lunii, stră
dania colectivului a fost răs
plătită cu mult rîvnilul Ioc 1 
în întrecerea pe bazin și un 
plus de 1 500 de tone. Asta în
semna 4 200 tone de la înfi
ințare-, sau, 210 vagoane a cile 
20 tone fiecare, cu cărbune 
cocsilicabil trimis peste plan 
industriei.

La sectorul l al minei Lu- 
peni domnește același avtnt. 
tn aceste prime zile ale lunii 
februarie, la depășirea сити 
lată pînă acum s-au adăugat 
alte tone de pline pentru c«»ș- 
șefii. Oamenii de aici privesc 
spre viitor conșțienți de răs
punderea ce le revine, sînt ho- 
tărîfi să se numere pe mai 
departe printre primii.

In întîmpinarea 
Olimpiadei 
de literatură 
română

(Urmare din pag. l-a)

gătire ale echipelor bucureștehe 
de fotbal de Categoria A: Dinamo
— Tehnometal 7-—1 (3—1); Rapid
— Metalurgistul 2—1 (1—0)( Pro
gresul — Flacăra Roșie 1—1 (l—1); 
Steaua — Metalurgistul II 2—1 
(1—0).

(M OSLO 7 (Aflerpres). — Cu pri
lejul unul concurs de patinaj vite
ză, desfășurat pe patinoarul Bislet 
din Oslo, sportivul norvegian Pred 
Anton Maler a doborît recordul 
mondial în proba de 10 000 m, rea
list nd timpul de 15'32*2/10. Vechiul 
record eta de 15'33" și fusese sta
bilit de suedezul Jonny Wilsson în 
1083 la KaruiZawa (Japonia).
• CORTINA D'AMPEZZO 7 (A- 

gerpres). — Campionatele mondiale

Lucrarea scrisă într-un știi perso
nal, avîntat, a captat atenția parti* 
cipanților la ședință, In discuții s-au 
ridicat probleme noi, legate de crea* 
țîa lui Oct. Goga, Șt. O. Iosif, G. 
Topîrceanu și G. Bacovia, scoțîhdu* 
se în relief timbrul personal al fie» 
■căruia în fața monumentalității na» 
turii : gravitatea iui O. Goga, liris» 
mul lui Șt, O. Iosif, umorul și me
lancolia lui Topîrceanu, frecventa 
simbolurilor în poezia lui G. Baco
via.

Ședința condusă de elevul Vlad 
Gh. s-a încheiat cu concluziile pro» 
fesorulili de română — recomandînd 
utilizarea mai judicioasă a biblio» 
grafiei, folosirea corectă a citatelor, 
rigurozitatea respectării unui plan 
al lucrării.

S-a reamintit apoi tematica viitoa
relor ședințe: „Evocarea istoriei 
zbuciumate a poporului român în ro
manele lui M. Sâdoveanu", „Satul 
românesc în literatura dintre cel* 
două războaie mondiale", „Tudor 
Arghezi — poet al Offiului", „Fitrtu» 
nosul an 1907 văzut de scriitorii vre
mii și cei de aZi“.

Ne exprimăm încrederea că efor» 
turile noastre vor fi încununate da 
succes și ca și în alți ani, școală 

; noastră va fi reprezentată cu cinste 
; de elevi bine pregătit!, la faza re» 
i gională sau republicană a Olim» 
I piadei de literatură romtnă



Peaatru studiul comuniștilor — 
• preocupare permanentă!

Ф Frecventa la învăfămînt, studiul membri
lor do partid — Tn centrul alMfiel birou
rilor organizațiilor de bacâ

• Concordantă între structura orfanhatillor 
de bază pe schimburi și cea a cercurilor 
de învătămînt

O Controlul învăfămîniuiui nu trebuie negii" 
J«»

Analiza desfășurării învățămîntu- 
lui de partid a fost înscrisă pe or
dinea de zi a unei recente plenare 
a comitetului de partid al minei 
Aninoasa ca urmare a faptului că 
in acest important domeniu al mun
cii de partid au tost semnalate li
nele lipsuri care trebuie remediate.

In referatul prezentat de tov. Fo
gel Francisc, responsabil cu propa
ganda și agitația în comitet, precum 
și în cuvîntuf tov. Bihavecz Albert. 
Vasiu Petru, Ledrer Iosif s-a subli
niat Că la mina Aninoasa există 
condifii pentru desfășurarea învăță- 
mintului de partid la nivelul sarci
nilor actuale. Pentru conducerea ce
lor 23 cercuri de învătămînt, comi
tetul de partid a selecționat propa
gandiști cu o bună pregătire, capa
bili să asigure dezbaterilor în cer
curi un bogat conținut de idei. Pes
te 97 ia sută din totalul membrilor 
de partid, precum și mal multi tova
răși din activul fără de partid au 
fost încadrați în cercuri și cursuri. 
Unele cercuri, între care cele con
duse de propagandiștii Michel Sa- 
Іиі. Anca Dumitru, Tomuș Simion, 
Dumitra* Ioan, Irina Vasile și altele 
desfășoară o activitate rodnică con
tribuind la înarmarea membrilor de 
partid cu cunoașterea politicii parti
dului, a mărețelor sarcini elaborate 
de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

Centrul de greutate al dezbateri
lor plenarei l-a constituit — ața 

„OrtiMive" îm
potriva zăpezii 
pe străzile Petro- 
șanțului.

cum era și firesc ■— analiza lipsu
rilor care dăinuie in desfășurarea 
muncii de propagandă, măsurile ce 
trebuie luate pentru remedierea Ier. 
Experiența a dovedit încă o dată că 
desfășurarea corespunzătoare a stu
diului comuniștilor necosită o preo
cupare vie, susflnută pentru mobili
zarea fiecărui membru de partid la

VIAȚA DE PARTID
ședințele de învățămînt, pentru con
trolul pregătirii lor, precum și pen
tru asigurarea prezenței propagan
diștilor la pregătirile organizate de 
cabinetul de partid. Or. la mina A- 
ninoasa, birourile organizațiilor de 
bază au neglijat această sarcină. 
Consecința i Frecvența la învățămînt 
este slabă, Iar o parte din cercuri 
sînt rămase in urmă fată de pro
gram.

Căutînd explicația frecvenței sla
be Ia ședințele de învătămînt, mai 
inulți vorbitori au scos în evidență 
Următoarea cauzăt organizarea în
vătămîntului de partid nu a lost 
pusă In concordanță cu constituirea 
pO schimburi a organizațiilor de 
bază din sectoarele miniere. Lucrînd 
in schimburi diferite, nu toți mem
brii aceluiași сек pot participa la 
ședința de învățămînt Ținfnd sea 
ma de acest lucra, plenara a Slabi- 

lit, prin planul de măsuri adoptat, 
sarcina de a se revizui organikafta 
învățămîntultii de partid In sensul 
ca și cercurile de învâțămint sâ 
fie organizate pe schimburi. Aceasta 
este. intt-adeVăr, o măsură impor
tantă, dar Пи suficientă pentru re
medierea situației. Tovarășul Barna 
Ioan, secretarul comitetului de partid 
a arătat că înșiși -inii secretari șl 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază — cărora le revihe sarcina 
de a munci stăruitor pentru buna 
desfășurare a învățămintulgi de 
partid, nu participă la formele de 
învătămînt în care sînt încadrați. 
Așa Stind lucrurile, mai au ei auto
ritatea de a-i trage la răspundere 
pe ceilalți membri de partid care 
lipsesc de la învățămînt ?

S-a coral ca după fiecare ședință 
de învățămînt, birourile organizați
ilor de bază să analizeze cauzele 
absentelor da la invățămîntul de 
partid și să ia măsuri operative față 
de acei membri de partid care ne
glijează sarcina statutară de a în
văța. Propagandiștii să fie îndrumați 
să tină o legătură strînsă cu cursan- 
țil, să-i ajute pe parcurs în studie
rea materialului bibliografic, spre a 
le îndrepta atenția spre problemele 
principale, esențiale pentru Înțele
gerea învățăturii partidului, a poli
ticii safe. Atlt din partea comitetu
lui de partid cit și a birourilor or
ganizațiilor de bază se impune un 
contrai permanent asupra ședințelor 
de învățămînt, pentru că acest con
trol va da el însuși răspuns pro
blemelor care trebuie rezolvate In 
vederea desfășurării fnvățămintului 
la nivelul Cerințelor. îmbunătățirea 
frecvenței, legarea strfnsă a tezelor 
teoretice studiate de sarcinile prac
tice care stau In fața comuniștilor, 
grija pentru conținutul dezbaterilor, 
desprinderea de concluzii practice 
pentru îmbunătățirea procesului de 
producție în cadrul exploatării vor 
contribui nemijlocit la creșterea ro
lului organizațiilor de bază în mo
bilizarea colectivului minei Aninoasa 
la îndeplinirea sarcinilor pe care Di
rectivele celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. le pun In fața industriei 
carbonifere.

I. BRANEA

Succese 
ale industriei 
miniere

La Ministerul Minelor au 
fost Centralizate datele privind 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe luna ianuarie. Din aceste 
date reiese că toate direcțiile 
generale și-au realizat și de
pășit sarcinile, volumul pro
ducției globale industriale pe 
ansamblul ministerului fiind 
Îndeplinit în proporție de 101,2 
la sută. In această perioadă 
au fost livrate peste plan 
11 000 tone cărbune brut, 
2 200 tone fier in minereu 
marfă, peste 9 000 tone sare, 
precum și importante canti
tăți de produse neferoase și 
nemetalifere.

(AgerpreS)

6a în epoca
(Urmare din pag. 1-a)

rind astlei luaturile o- 
mul epocii de piatră și-U 
văzut de drum, suduind 
au năduf, Tare i-ar fi p/d» 
cut Mt lie totușt in 
lungiri, sa a îndrăznit a» 
colo cineva să-l deran- 
tege, să-i spună aseme
nea vorbe du artificie
rul. „Sâ nu dormi, sâ-fi 
faci datoria dacă ai ve
nit în mina...". Auzi 
domin' tura) ia oamenii 
ăștia !...

Un asemenea incident 
s-a petrecut tot in sec
torul VI al minei Vulcan 
și lăcătușului Ene Gheor- 
ghe. Acesta n-a dormit, 
dar a visat. Visa, in 
timp ce se plimba prin 
galerie. S-a văzut pe 
taratul unei insule în
depărtate, din îndepăr
tata epoca de piatra sin- 
gut și oarecum nemul
țumit că nu i-a picat 
nici o pradă. Era o zi 
prea liniștită, tare plic
tisitoare. Dar iată cd o- 
cazia pentru o „răfuiala" 
s-a ivit prin persoana 
maistrului minier Pirita- 
ru Marcel. Maistrul s-a 
încumetat să-l întrebe cu 
се-și petrece timpul. „Mă 
plimb I a răspuns el tli- 
nos. Ce să lac altceva 1 
Ar ti de transportat uit 
cărucior de materiale, 
dar nu e cale liberă... A 
de tăiat un vagohel de 
pe linie, iar niște nepu
tincioși se tot căznesc 
să-l ridice dar fără re
zultat". Și atunci a co
mis maistrul minier mă
rea imprudentă. L-a în
trebat de ce nu-t ajută 
si el pe oameni la ridi
carea vagonetuitii. A 
mers chiar și mai de
parte cu imprudenta, l-a 
dat ordin să-i ajute spre 
a avea astlei linia libe
ră căruciorului de măte- 
riale ce-1 avea de trans
portat. l-a sărit țandăra 
și mai rău. El ? ? ? Cum, 
e misiunea lui ? Poate a 
maistrului, deci să-i a- 
jute el I $i cum maistrul 
e totuși maistru, deci cu 
dreptul ne a lua măsuri 
împotriva celor care mi 
respectă dispozițiile de 
serviciu i-a cerul lui 
Ene Gheorghe să pără
sească mina și să se pre- 
tinle după șut la raport. 
Tare ar li vrut ,,neîn- 
dreptătitul" să-i tragă 
vreo două maistrului, 
dar socotea hiăi Înțelept

іирш tMf! î№t (■ F. L îi bewfidari
(Urmare din pag. l-a)

rău) de către unii șefi de gară, care 
cer mai puține vagoane declt pianul 
zilei respective, iar la încheierea 
zilei reclamă neaducerea vagoane
lor. De multe ori se întîmplă feno
menul următor: cîteva Zile la rînd 
șefii de gară cer mai puține va
goane declt e necesar. UttneSil apoi 
o dereglare în sistemul de transport 
din cauza unor transporturi urgen
te și se creează un minus care cu 
greu mai poate fi recuperat pînă la 
sfirsitul lunii.

de piatra?
M amine rătulalâ. (înțe
lepciunea o avea de a- 
nui trecut, și-a ciști- 
gat-o tot in urma unui 
Incident, cină a „pus ia 
punct" un maistru minier 
da l-a lăsat eu vina- 
tăi...). Deal s-a rnulfumit 
să „promită" maistrului 
o întîlnire... între patru 
OChi și și-a văzut și ei 
de drum.

Acestea-s intimpiările. 
Sine sînt autorii lor, ca- 
te-și lac Singuri „drep
tate", după legile ne
scrise ale pumnului, ale 
brutalității, tar respectul 
tată de om, fată de 
munca omenească și re
zultatele el le sînt stră
ini ? Or li evâdăfl din 
societatea noastră in e- 
poea de piatră. După 
comportarea lot, ăsta at 
11 adevărul. Prin compor
tarea lor au ajuns sd 
intimideze chiar pe unii 
din contemporanii noș
tri, respectiv personajul 
de supraveghere din sec
torul Vf al minei Vul
can. „Declt să fiu cio
măgit și să mă trezesc 
cu capul spart, mai bi
ne nu mai vad nici a 
manifestare de indisci
plină..." zic unii maiștri 
minieri. Dar oare de 
ее ? Sint chiar așa de 
fio roși cei rămași cu 
mentalitatea In epoca de 
piatră r Ponte doar la 
uitătură, avlnd niște pri
viți sfidătoare Ia adresa 
Celor din jur. in rest, 
nu-s nici de o statură 
deosebită — ca watutsij 
din Burundi, nu trăiesc 
hlci în adăposturi dtiră- 
te în vîrful copacilor 
sau in grote. Nu sînt 
inarmafi cu topoare de 
piatră, sulili sau bume
ranguri și nici nu se 
hrănesc cu rădăcini sau 
came friptă pe pietre 
încinse.

[și au totuși persona
litatea lor, trăsătura lor 
Specifică: sfidează cu 
brutalitate normele cele 
măi elementare ale con
viețuirii sociale, ale ci
vilizației. RMtine, așa
dar, o singură soluție ; 
organele in drept (avii 
miliției orașului Vulcan 
care cunoaște peripețiile 
antecedente ale „eroi
lor") sd găsească ac de 
cojocul lor spre a ti 
readuși din epoca în 
care se cred în epoca 
noastră... la realitatea zi
lelor noastre.

Disciplina de plan este obligato
rie attt pentru calea ferată cit șl 
pentru întreprinderile cliente. Ca ă- 
tare e necesară măi multă colabo
rare între calea ferată și benefi
ciarii săi. Această colaborare să șe 
desfășoare, în primul rînd, pentru 
îndeplinirea în mod ritmic â sarci
nilor da plan. Calea ferată are b- 
blfgația să pună îtt mod ritmic va
goanele la încărcare, iar întreprin
derile să le încarce tot în mod rit
mic operativ șt cu respectarea ter
menelor tarifare.

PROGRAM DE RADIO
9 februarie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program de cîntece 
și jocuri; 5,40 Bună dimineața, dragi 
melodii; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meleo-rutier; 6,10 Variațiuni 
pentru pian de Radu Paladi; 6,30 A- 
fusțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier,- 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier,- 7,15 Di
nu Șerbănescu și formația sa de mu
zică ușoară; 7,30 Muzică populară; 
3,00 SUMARUL PRESEI; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului : Importanta respectă
rii regimului alimentar în maladia 
ulceroasă: 9,35 Pagini din opera 
„Favorita" de Donizetti; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,05 Muzică or
chestrală de estradă; 10,30 „Fluieraș 
de fag, mult zici tu cu drag" : Valea 
Bistriței — etnografie și folclor,- 11,00 
Prime audiții de muzică românească 
realizate cu orchestrele simfonice 

din Cluj și Arad; 11,33 Pagini din 
operete moderne) 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 
Interprets dirijori șl orchestre — 
inuzică ușoară,- 13,30 Muzică popu
lară din regiunile patriei; 13,45 Tan- 
gouri de concert; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,20 lh- 
terpreți de folclor; Gheorghița RlS- 
tea și Dumitru Fărcaș,- 15,00 Recu
noașteți soliștii I — muzică ușoară,-
15.45 Prelucrări de folclor; 16,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic,- 16,20 Scene din opera „Lak- 
the" de Delibes,- 16,50 Cîntece aproa
pe uitate; 17,20 COLEGI DE LICEU;
17.45 Alin Noreaiiu — muzică ușoa
ră; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
IN JURUL GLOBULUI; 18,13 Duete 
din operete; 18,30 TRIBUNA RADIO; 
18,40 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Casei raionale de cultu
ră din Cîmpulung-Muscel; 19,20 

Sport Mexic 1968; 19,30 Varietăți 
muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ) 20,30 Pe strune de chitară;
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 Mu
zică populară interpretată de Benone 
Sinulescu și Tiță StanciU; 21,45 Me 
lodii pariziene; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic;
22.20 Doi compozitori : Radu Șerban 
— Temistocle Popa și doi interpret) : 
Margareta Pîslaru Luigi Ionescu;
23.20 Melodii lirice,- 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II : 7,30 RADIO
JURNAL Sport. Buletin meteo-ru
tier; 7,50 Marșuri sportive; 8,00 
Dansuri de estradă) 8,30 Din operele 
lui Weber, 9,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
9,30 Muzică populară; 10,00 Cîntă 
corul Căminului cultura] din comu
na Putna —- regiunea Suceava; 10,10 
CE SĂ VEDEM! CE SÂ CHIM? 
ce să ascultam?,- 10,20 suita 
pentru fagot și pian de Ludovic 
Feldinan; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 11,07 Muaca 

ușoară, 11,30 Emisiune de muzică 
populară; 12,00 Preludii pentru chi
tară de Heitor Villa Lobos; 12,22 
Interpret! români de Operă) 12,45 Mu
zică Ușoătă : orchestra Kurt Edel- 
hageh; 13,00 BULETIN De ȘTIRI; 
13,08 Din cele mai cunoscute melo
dii populare,- 13,20 Muzică ușoară.. 
in duet; 13,45 Concert de prînz; 
14,30 Dansuri din opere,- 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 15,30 Știința în slUjba păcii; 
15,40 Cîntă Luminițe CoSttiin,- 16,00 
Diri muzica popoarelor, 16,30 ROZA 
VÎNTURILOR; 17,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic, 17,30 
„Poveste de iarnă'* —- muzică ușoa
ră; 17,40 Sfatul medicului -. Impor
tanța respectării regimului alimen
tar în maladia ulceroaMi 17,45 Jo
curi populare, 18,00 Arii preclasice 
interpretate de Pierro Cavalli, 18,10 
Jurnale celebrei 18,30 Anunțuri, re
clame și muzică; 19.00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 19,03 Mu»ce ușoara româ
nească, 19Д) Ghtme muzicale; 20,00 

Arii și duete din opera „Manon" 
de Мыаецеі,- 20,30 GAUDEAMOS 
(emisiune pentru etudenți) 21,00 RA
DIOJURNAL Sport. Buletin meteo- 
tologic, 21,20 Cîntece din folclorul 
nou,- 21,35 Zece minute cu Frank 
Sinatra, 22,30 MOMENT POETIC; 
22,35 Amintirile și... muzica ușoară; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Spoft,- 
23,07 Dirt muzică cohtemporană; 23,42 
Călătorie muzicală; 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinematografe
9 februarie

PETROȘANI — ? NOIEMBRlS: 
Bocceluța; REPUBLICA: In compa
nia lui Max Lindet; LONEA: Aport 
Muhtar I) ISCRONI: Djura; PARO- 
ȘENI: Hanks,

(Responsabilii Cinematografelor din 
Vulcan, Crlvldla, Lupeni, Bărbăteni 
și Uricani nu au trimis progrăffitil 
filmelor pe luna februarie).



Răspunsul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, 

la scrisoarea președintelui 
Republicii Democrate Vietnam № Și Min

Vizita delegației guvernamentale române 
tn Marea Britanie

9taa*e tovarășe președinte,
Ав studiat cu deosebită atenție 

■iniarj dumneavoastră în care 
egoarți punctul de vedere al gu- 
wanmhri Republicii Democrate Viet- 
■zra iu legătură cu războiul de a- 
yr-—dus de Statele Unite ale 
Ламіігіі împotriva poporului viet-

Ihqră «-nm este cunoscut, popo
ral si guvernul român, profund a- 

principiului potrivit căruia 
popor are dreptul sacru și

de a-și hotărî în mod
Sher soarta, fără nici un amestec 
dta Mară. sînt solidare cu lupta 
eroică a poporului vietnamez pen
au apărarea independenței și liber- 
1ВЙ satriei sale. împărtășim pe 
deyt'-c stimate tovarășe președinte, 
pauctul de vedere exprimat în 
scrisoarea dv. cu privire la calea 
de rezolvare a problemei Vietna
mese. Tara noastră sprijină întru- 
torai poziția în 4 puncte a guver- 
eiri Republicii Democrate Vietnam 
si programul Frontului Național de 
EKberare — unicul reprezentant 
legitim al poporului din Vietnamul 
de sud.

Rpporul român, ca și celelalte

întrebări îngrijorătoare
LONDRA 7 (Agerpres). — Săp- 

fhBÎm1"' britanic „Sunday Citizen" 
publică un articol. în care își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
accidentele nucleare de genul ce
hii care a avut loc deasupra pro
vinciilor sudice ale Spaniei. Săptă
mânalul consideră că există cîteva 
întrebări fundamentale la care tre
buie să se răspundă cu promptitu
dine : „Este proiectilul nuclear 
pierdut radioactiv ? Poate el să ex
plodeze ? Este operațiunea de re
cuperare determinată doar de ca
racterul secret al proiectilului sau 
constituie un semnal de alarmă ? 
Este posibil ca avioane cu încăr
cături similare să se prăbușească 
în același mod asupra orașelor 
Brighton, Blackpool, Cannes sau 
asupra stațiunilor de odihnă de pe 
litoralul spaniol După părerea 
săptămînalului, „este o mare eroa
re să se subestimeze nocivitatea a- 
cestei operații... întreaga Spanie de 
sud ar fi distrusă dacă bomba nu
cleară a exploda". 

popoare iubitoare de pace, a pri
mit cu adîncă indignare recenta 
reluare a atacurilor aeriene împo
triva țării socialiste frățești Repu
blica Democrată Vietnam. Reîncepe
rea acestor atacuri aeriene repre
zintă o nouă confirmare a faptu
lui că mult trîmbițata campanie a 
guvernului american de „căutare 
a păcii" este menită doar să as
cundă planurile de intensificare a 
războiului de agresiune din Viet 
nam, constituind o încercare de a 
impune poporului vietnamez condi
țiile așa-numitelor „tratative ne
condiționate" ale Statelor Unite. A- 
ceastă nouă acțiune agresivă este 
încă o dovadă că Statele Unite 
ale Americii perseverează în în
călcarea flagrantă a normelor e- 
lementare ale dreptului internațio
nal, nesocotesc dreptul sfînt al po
porului vietnamez de a fi singur 
stăpîn în patria sa, agravează si
tuația — și așa încordată — în 
Asia de sud-est, înăsprind astfel at
mosfera internațională și punînd în 
pericol pacea în lume. Această po
litică agresivă, cu profunde reper
cusiuni negative în ansamblul re
lațiilor internaționale, încarcă gu
vernul american cu o grea răs
pundere.

Țara noastră cere să se pună ca
păt bombardamentelor aeriene și 
oricăror acțiuni de încălcare a su
veranității și securității Republicii 
Democrate Vietnam, să fie retrase

0 declarație a Erectului Patriei 
din Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția V.N.A., Prezidiul C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam a 
dat publicității o declarație în legă
tură cu reluarea bombardamentelor 
asupra teritoriului R. D. Vietnam și 
cu prezentarea problemei vietname
ze la Consiliul de Securitate. „Prezi
diul Comitetului Central al Frontu
lui Patriei din Vietnam, aprobînd 
și sprijinind declarația din 1 fe
bruarie 1966 a Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam, con
damnă energic în fața opiniei publi
ce mondiale actele barbare de răz
boi și procedeele înșelătoare folo
site de imperialiștii americani", se 
spune în declarație. Referindu-se la 
scrisoarea adresată la 24 ianuarie 

toate efectivele militare america
ne și celelalte trupe intervențio- 
niste din Vietnamul de sud, să se 
aplice acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam, să se 
respecte dreptul legitim al poporu
lui vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, în conformitate cu 
voința și interesele sale.

Mulțumindu-vă pentru înalta a- 
preciere dată în scrisoarea dv. spri
jinului și ajutorului acordate de 
Republica Socialistă România, țin 
să vă asigur că poporul și guver
nul român vor da și în viitor spri
jinul și ajutorul lor internaționalist 
poporului frate vietnamez în lupta 
sa plină de abnegație împotriva 
agresiunii imperialiste, pentru in
dependența, suveranitatea, inte
gritatea și reunificarea patriei 
sale.

Cauza libertății și independen
ței pentru care luptă poporul viet
namez este o cauză dreaptă, scum
pă poporului român, întregii ome
niri progresiste. Avem nestrămuta
ta încredere că victoria va fi de 
partea poporului vietnamez, care 
își va vedea astfel împlinite aspi
rațiile . sale legitime.

Vă rog să primiți, stimate tova
rășe președinte, asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

CHTVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

de președintele Ho Și Min unor 
șefi de state, în declarație se spune 
că aceasta reprezintă expresia ati
tudinii hotărîte șî a aspirațiilor le
gitime ale poporului vietnamez.

„Dacă imperialiștii americani vor 
continua să extindă războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud și 
să intensifice raidurile de distru
gere împotriva Vietnamului de 
nord, poporul vietnamez, este ho- 
tărît să lupte pînă la înfrîngerea 
lor în vederea eliberării Vietnamu
lui de sud, apărării nordului și uni
ficării pe cale pașnică a patriei, pen
tru a contribui astfel la apărarea 
păcii în Indochina, în Asia de sud- 
est si în întrfeaga lume", se spune 
în încheiere.

LONDRA 7 — De la trimișii spe
ciali Agerpres: Delegația guver
namentală română condusă de Ale
xandru Bîrlădeanu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a vizitat luni dimineața fabrica 
„Massey-Ferguson" cunoscută pe 
plan mondial pentru volumul, cali
tatea producției sale de tractoare 
și mașini agricole. Oaspeții români 
au fost însoțiți de lordul primar 
al orașului Coventry, W. Parfitt, 
și de Lesly Charles Glass, amba
sadorul Marii Britanii la București. 
După ce i-a salutat pe oaspeți, di
rectorul general al întreprinderii, 
Gilbert Hunt, i-a condus prin cele 
trei mari hale, în care se desfășoa
ră procesul de producție. Directo
rul general, împreună cu alți mem
bri ai conducerii — ingineri și 
specialiști — a dat explicații asupra 
organizării producției. La sfîrșitul 
vizitei a avut loc o întâlnire cu 
principalii ingineri și specaliști

Exploraiea Lânii io aloioiol sialiei „Ш“ 
s-a irtial (o suctes

MOSCOVA 7 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, programul de 
explorare a Lunii prin intermediul 
stației Luna-9 s-a încheiat cu suc
ces. Totodată, agenția TASS tran
smite că avîndu-se în vedere fap
tul că sursele de la bordul stației 
mai aveau o rezervă de energie e- 
lectrică suplimentară față de cea 
calculată inițial, la 6 februarie, ora 
23,37, ora Moscovei, s-a efectuat o 
legătură suplimentară cu stația Lu
na-9. In cadrul acestei legături s-au 
obtinut repetarea unor imagini de 
televiziune și unele date telemetrice

Programul american de cercetare a Lunii 
cunoaște o întîrziere

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția France 
Presse, experții americani au lăsat 
să se înțeleagă Că dacă se va do
vedi că programul „Surveyor", 
care prevede aselenizarea unei sta 
ții automate americane, nu va pu
tea fi realizată în scurt timp, Sta
tele Unite intenționează să plaseze 
pe o orbită lunară o rachetă denu
mită „Lunar Orbiter" care va gra
vita la mică altitudine în juru, 
Lunii și o va fotografia în amănun
țime. Programul „Surveyor" cu
noaște deja o întîrziere de aproap° 
trei ani față de termenii prevăzut' 

ai întreprinderii, în cursul căreia 
Alexandru Bîrlădeanu s-a intere
sat de unele aspecte ale pregătirii 
și calificării profesionale, de meto
dele de îmbunătățire a procesului 
de producție și de perfecționarea 
tipurilor de mașini produse. După 
aceea, delegația guvernamentală 
română s-a îndreptat spre Ston- 
leigh, unde funcționează școala de 
agricultură a firmei Massey-Fer
guson. La școală, ca și la poarta 
principală a întreprinderii flutura 
drapelul tricolor al Republicii So
cialiste România. S. W. Beith, di
rectorul departamentului pentru ex
port al firmei, i-a întîmpinat pe 
oaspeți și i-a însoțit prin sălile de 
cursuri și de lectură, prin ateliere.

După încheierea vizitei, condu
cerea întreprinderii a oferit la 
Coventry un prînz în cinstea oas
peților români. In cursul după- 
amiezii, delegația guvernamentală 
română s-a înapoiat la Londra.

care caracterizează funcționarea sis
temelor și regimul de temperaturi 
de la bordul stației. In cadrul a- 
cestei legături a fost utilizată în
treaga rezervă de energie electrică 
a surselor de la bordul stației, ast
fel că legătura prin radio cu aceas
ta încetează.

In total, cu stația Luna-9 s-au rea
lizat șapte legături prin radio, cu o 
durată totală de 8 ore și 5 minute. 
Imaginile inedite obținute de pe su
prafața Lunii cu ajutorul televiziu
nii se află în studiu. Rezultatele 
cercetărilor vor fi date publici
tății.

inițial. Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.)' 
intenționează acum să lanseze pri
ma stație automată de acest fel în 
luna mai. In cercurile observatori
lor — arată France Prese, — se 
consideră însă că este posibil să 
fie hotărîtă o nouă amînare din 
cauza unor defecțiuni descoperite 
în aparatele de bord.

Rezultatele

ÎN CÎTEVA
• SALISBURY. Sel- 

tvyn Lloyd, purtător de 
cuvînt pentru probleme
le Commonwealthului in 
așa-numitul „cabinet fan
tomă" a sosit în dimi
neața de 7 februarie ia 
Salisbury într-o misiu
ne apreciată de France 
Presse ca fiind „de in
formare". Aceeași agen
ție consemna că misiu
nea de informare constă 
in studierea la fața locu
lui a posibilităților de 
rezolvare a crizei inter
venite între guvernul 
lui Ian Smith și Marea 
Britanie. La sosire, el a 
declarat că nu se știe 
dacă va fi autorizat să 
se întilnească cu liderii 
africani, aflați actual
mente in detențiune.
• TOKIO. Ziarul ja

ponez „Mainiți Daily 
News" relatează că auto
ritățile militare america
ne din această țară a- 
cordă o mare atenție 
construirii de spitale

RÎNPURI
pentru americanii ră
niți în luptele împotriva 
forțelor de eliberare din 
Vietnamul de sud. Potri
vit unei declarații făcute 
ziarului de un coman
dant american, numărul 
paturilor de spital din 
Japonia pentru răniții 
din Vietnam urmează 
să crească de la 1 785 
la 5 000.
• WASHINGTON. In

tr-o declarație a De
partamentului de Stat 
al S.U.A. se arată că 
guvernul american a 
vîndut Izraelului tancuri 
de tipul „Patton". De-, 
clarația afirmă că prin 
aceste vînzări Statele 
Unite „nu vor să devină 
principalul furnizor de 
arme în Orientul Mijlo
ciu". Totodată, Departa
mentul de Stat a rea
mintit că S.U.A. au ac
ceptat să furnizeze an
tiaeriene „Hawk" Ara
bici Saudite și tancuri 
„Patton" IordanieL

• TOKIO. Un puter
nic cutremur a avut loc 
luni dimineața în ora
șul japonez Matsusiro 
din prefectura Nagano. 
Numeroase locuințe au 
fost avariate, iar unele 
distruse.

Autoritățile au decla
rat că aceste cutremu
re par a prevesti o ca
tastrofă seismică de mari 
proporții și că se între
prind măsuri de pro
tecție.
• JOHANNESBURG. 

In timpul unei razii a 
poliției sud-africane în- 
tr-un cartier african din 
Johannesburg au fost 
ucise 10 persoane, re
latează agenția Associa
ted Press. Polițiștii au 
folosit cîinii împotriva 
unui mare grup de a- 
fricani. 9 persoane au 
murit în urma lovituri
lor aplicate de polițiști, 
iar una a fost împușcată.
• SEUL. Luni dimi

neața, președintele Co
reei de sud, Pak Cijen 
Hi, a plecat într-o vizi
tă prin Federația Mala- 
yesiei, Tailanda și Tai- 
van. El este însoțit de 

miniștrii sud-coreeni de 
externe, apărare, infor
mații și economie.

Observatorii de presă 
apreciază că Pak Cijen 
Hi urmează să reia tra
tativele începute cu cî
teva luni în urmă, pri
vind crearea unui bloc 
militar în această re
giune.

Ф ATENA. Duminică, 
în centrul Greciei s-au 
produs din nou trei cu
tremure violente. Popu
lația a ieșit iar din case 
și a stat ore întregi în 
jurul focurilor aprinse 
pe străzi pentru a se a- 
păra de gerul iernii. Nu
meroase case, care rezis
taseră cutremurelor din 
ziua precedentă, s-au 
prăbușit. Guvernul a de
clarat starea excepționa
lă în regiunea unde cu
tremurul a provocat a- 
devărate ravagii.

In localitățile Fourna, 
Vraha și Nereida, care 
au suferit cele mai mari 
pagube, au fost trimise 
echipe de salvare înzes
trate cu corturi, alimen
te și medicamente.

alegerilor 
parlamentare 
din Liechtenstein

VADUZ 7 (Agerpres). — In mi
nusculul stat vest-european Liechten
stein s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică alegeri generale pentru 
desemnarea noului parlament format 
din 15 membri. După cum informea
ză agenția United Press Internatio
nal la alegeri au participat 95,3 la 
sută din cei aproape 4 000 de în
scriși pe listele electorale. Rezulta
tele sînt următoarele : 1 790 voturi 
pentru Partidul progresist (partid de 
guvernămînt), 1 580 pentru Uniunea 
patriotică și 342 pentru Partidul so- 
cial-creștin. Locurile în parlament au 
fost repartizate în felul următor : 8 
pentru partidul progresist și 7 pen
tru Uniunea patriotică. Partidul pro
gresist a cîștigat un Ioc în parla
ment față de alegerile trecute. In 
schimb, partidul social-creștin a pier
dut și singurul loc pe care îl deți
nuse pînă la această dată în par
lament. Mandatul noului parlament 
este valabil pentru o perioadă de 
cinci ani. Agenția amintește că plat
forma politică a principalelor două 
partide din Liechtenstein diferă foar
te puțin.
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