
XRĂIASCĂ REPUBLICA SOCIALISTÂ ROMÂNIA!

Anul XX (XXV) Xr. 5966

La a XXI-a
aniversare
a Republicii

Cu inimile pline de bucutie oamenii muncii din 
patria noastră sărbătoresc astăzi cea de-a XXI-a 
aniversare a Republicii. Proclamarea Republicii a 
constituit un moment de cea mai mare însemnă
tate în desfășurarea revoluției populare din țaro 
noastră - momentul care a marcat încheierea pro
cesului de cucerire o întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea și cu 
celelalte pături ale oamenilor muncii - instaurarea 
deplinei suveranități a poporului

Perioada care a trecut de la acest măreț eveni
ment este perioada celor mai adinei și mai pro
funde prefaceri din istoria potriei noastre, care au 
schimbat din temelii configurația social-economică 
și viața întregii națiuni. Au fost înlăturate din are
na vieții social-poiitice clasele exploatatoare, in- 
tronindu-se egalitatea socială și dreptatea pentru 
toți cetățenii țării. Prin victoria și consolidarea re
lațiilor socialiste in economia națională, aceasta 
s-a transformat într-un organism unitar care-și are 
sursa in proprietatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, în conducerea planificată.

Deținind in mîinile sale puterea politică, mijloa
cele de producție și întreaga avuție socială, po
porul român dispune de tot ce este necesar pentru 
a-și defini și conduce in mod nemijlocit propriile 
destine, pentru a fructifica in folosul său toate bo- 
gâțiile materiale și spirituale ale națiunii.

n contextul dezvoltării generale economice și so
ciale a țării, s-au imbunătățit continuu condițiile 
de viață ale populației - scopul întregii politici o 
Partidului Comunist Român și a statului socialist. 
Ca urmare a măsurilor luate sistematic de către 
partid și guvern au sporit salariile muncitorilor, in
telectualilor și funcționariloi. au crescut veniturile 
țărănimii, au fost majorate pensiile, a luat avînt 
construcția de locuințe, s-a înfăptuit un larg pro
gram de construct;- social-culturale de ocrotire a 
sănătății.

In.ritm cu de/voiioioa întregii a înflorit viața 
pe străvechile meleaguri ale Văii Jiului. Municipiul 
Petroșani a devenit un important și modern centru 
industrial — cea mai mare sursă de cărbune cocsî- 
ficabil și energetic a țării.

P-oclamareo Republicii este sărbătorită anul a- 
cesta în condițiile activității efervescente a întregu
lui popor pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de 
parrid in vederea perfecționării economiei și a în- 

noii 
socialiste. Această 
avintul creator cu 
în juru I Partidului 
aplicarea în viață 
României socialiste 
de Conferința Na-

vederea perfecționării economiei și 
trenii vieți sociale, corespunzător cerințelor 
etape a desâvirșirii construcției 
activitate reflectă dinamismul și 
care întregul popor, strins unit 
Comunist Român luptă pentru 
a mărețului program al înfloririi 
trasot de Congresul ol IX-lea și 
țlonală a partidului.

Planul de stat ol economiei naționale și bugetul 
de stat pe anul 1969 adoptate de Marea Adunare 
Națională, sarcinile puse de recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român 
deschid poporului nostru perspecti/o unor noi în
făptuiri în anul ce vine pe calea desâvirșirii con
strucției socialiste. Angajamentele mobilizatoare 
luate in aceste zile în întreaga țară pentru depăși
rea planului în toate domeniile de activitate, con
stituie cea mai vie expresie o hotârîrii poporului 
român de a pune întreaga sa capacitate și energie 
creatoare în slujba înfloririi patriei.

Cinstind aniversarea proclamării Republicii, oa
menii muncii din Valea Jiului, asemeni întregului 
popor român, iși închină munca și priceperea cau
zei socialismului, propășirii continue a României.
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Cînd.*mi-am (•.’■.primat dorin la să 
cunosc „pe viu" cele mai bu
ne brigăzi ale sectorului că-

rtiia-i poartă de grija de 10 ani 
tehnicianul Tenczler Ștefan mi-a dat 
de înțeles, cu o voce potolită, dar
nuanțată, că nu ar fi momentul... 
Am rămas puțin descumpănit. Era 
feful sectorului care iși împlinise 
tel dinții la mina Pelrila înainte 
de mijlocul lunii decembrie, datoria
ftvută in anul curent... Atunci? Să 
fi fost presat intr-o așa măsură d ■ 
fluxul unor lucrări urgente a căror 
înfăptuire nu mai putea suferi ami- 
fiare? Nu era exclus. Dar dacă era 
ț>i altceva ? Oricum, simțeam nevoi,,» 
fiă-mi dezvălui acel ceva ascuns, pro- 
supunind că exista...

Trei zile mai tirziu. bunăvoința
Inginerului Francisc Donin d • 
la planificare — om vechi ai

PROIETARI DfN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA I

provizoriii
Luni 30 decembrie 1968 4 panini 30 bani

in fluviile copacilor cu

TRAIAN BLAJ
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vuind in rădăcini 
susține azunil

9 milioane 
consiliului

prim-vicepreședinte
municipal

si activitatea 
deservire și 
întreținere a

Patria c pretutindeni, în orice cuvin! 
(are-aleargă românește

dintr-o parte inlr-alta a inimii, 
dintr-o parte intr-alta a 
e pretutindeni, în setea

al Consiliului popular 
provizoriu

mănunile: „Aici trebuie un cui și 
acolo o piuliță".

1

II Lonea, sint
1 principală :

muliicablu

Ion CIOCLEI
(Continuare in pag. a 3-a)

Cea mai înalta construcție indus
trială a litrii (220 metri) — coșul 
de Imn al Centralei termoelectrice 
Deva.

(mijloc) și complexul administrativ.

Foio : V. Onoiu
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și obiectivele ridicate aici in incinta 

turnul puțului cu schip și instalație 

atelierul electromecanic, turnul puțu-

Dovezi certe ale dezvoltării permanente pe care 

a cunoscu'.-o în anii din urmă exploatarea carbo

niferă din extremitatea estică a Văii Jiului — mina

(Continuare in paq. a 3-a)
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TARA VOCALELOR ETERNE
lumii, a luminii ; 
stimpărală 

de buzele apelor, 
viori în brațe,

cu stele in creștet ; 
Patria e-n orice vocală verticală,

in cristalinul pămintului, 
este rotundă-n inimă întocmai vocalelor a,ă,o, 
este verticată-n Carpații,

din care curge-argintul viu 
in coloana vertebrală a lui e, a lui este,

a lui Exiși, 
in crestele cu diamantul viu. in rubiniul viu, 

verticala vocalelor 1, î,
unde lipim urechea

să ne-auzim timpul 
din vocala u, care

șl ne-aduce ploile calde cu pasări, 
vocala verticală, vocala orizontală,

vocala Dunării 
ce coboară timpul, ce coboară trupul, 
din coama steagurilor de fulger

purtate in lupte de daci 
șl-ndoaie corul cu soarele*» pîntec,

peste cimpurile 
vocalei-fecioară: â din a 

in (are ciocoiește nelemulul singe, 
unde fierbe cel mai viu singe, 
România, din cuvintul Român !

vocalei curate, 
din cuvintul 
din cuvintul 
din cuvintul

PACHIA ION TATOM1RESCU

NOI PERSPECTIVE URBANISTICE
Alături d' întregul nostru 

popor, oamenii muncii din 
Valea Jiului încheie cel de
al 3-lea an al cincinalului cu 
un bilanț bogat de realizări 
in toate domeniile vieții so- 
cial-econoroice si culturale.

Paralel cu dezvoltarea in
dustrială a Văii Jiului, suc
cese importante s-au obținui 
și in dezvoltarea social-cul- 
turală și gospodăresc-edili- 
tară a localităților noastre 
și, pe* această cale, in ridica
rea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al 
oamenilor muncii. Esențial 
în obținerea acestor succese 
este li aducerea în viață a 
hotăririlor stabilite do Con
ferința Națională a Partidu
lui Comunist Roftirm privind 
îmbunătățirea organizării și 
planificării economiei, perfec
ționarea conducerii întregii 
vieți sociale.

în anul ce- 
harta Văii Jiulu 
galii cu noi obiective 
cial-culturale care vin să I 
tregească dezvoltarea de an
samblu a municipiului Petro
șani. Astfel, planul de in
vestiții social-culturale a fost 
îndeplinit și depășit, dindu- 
se in folosința oamenilor 
muncii 1 048 de apartamente, 
un liceu cu 20 săli de clasă, 
un complex comercial mo
dern, o secție de înghețată 
in cadrul fabricii de produse 
lactate, un depozit de legu
me și fructe cu o capacitate 
de insilozare de 1 000 tone, 
un atelier mecanic de pres
tații, precum și importante 
lucrări de îmbunătățire a 
surselor de captare și aduc- 
tiunilor de apă potabilă,

lele de canalizare, străzi-pa- 
vaje etc., toate acestea in- 
sumind peste 102 milioane 
lei. Tot în acest an au fost 
cheltuite peste 
lei din bugetul
popular municipal in scopul 
bunei gospodăriri a localită
ților, executindu-se impor
tante lucrări de reparații și 
întreținere a trotuarelor și 
străzilor, extinderi de parcuri
și zojie verzi, a iluminalu-
lui public etc., lucrări care
ău .hi- la ridicarea nivelxi-
lui urbanistic al municipiu-
lui nosli u. La aceste reali-
zări un aporl însemnat au

Panoul
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TENACITATE
minei, am putea spune ,,de-al casei" 
-- imi mijlocește să devin „umbra" 
șefului de sector in obișnuitul revir 
zilnic prin labirintul subteran.

După ritualul „înarmării" cu lam
pa și masca de autosalvaro, sintem 
intimpinați, la intrarea in coridorul 
de beton ce conduce la pulul princi
pal, de tehnicianul Picu Mircea și 
Nicoară Eugen, inginerul mecanic.

— Gala ?
După o încuviințare a acestora :
— Atunci, „atacarea" !...
Merge in fată, ușor aplecat din 

umeri și — deși nu vad — știu că 
surisul cu care iși insolise ultimele 
• uvinte incă ii mai stăruie pe chip...

Pășește tăcut, cu siguranță aflat in
tr-un colocviu intim cu adîncurile, 
cu oamenii către care ne îndreptăm...

Și iată-ne striviși unii in alții in 
colivia ce ne „scutură" insistent, pină 
la orizontul de bază in funcțiune.

★

Sintc-m in frontul „camerei" 3 
vest unde lucrează ortacii lui 
Apostol. Armăturile înaintașe 

sint incomplete, iar un slilp stă în
clinat înspre noi pe peretele de căr
bune : ,.întăriți-], că zboară ca Vlaicii 
cind o să pușcați... Oamenii il as
cultă cu atenție. Dă toate in.l .ijiile 
necesare pină in cele mai mici a-

adus și meșele de cetățeni 
precum și organele locale 
ale administrației de stat 
care au dovedit o preocupa
re mai susținută in acest an 
pentru îmbinarea utilului cu 
frumosul edîlitar-urbanistic. 
S-a îmbunătățit 
unitățiloi do 
prestațitini,
fondului locativ, de aprovi
zionare a populației cu pro
duse ele calitate, modernizîn- 
dti-te in același timp un im- 
porlăsifde unități co
merciale. Aceste rezultate 
sînt și urmarea firească 
îmbunătățirii împărțirii

minislrativ-leritoriale ă țării 
care a creat cadrul necesar 
desfășurării unei activități 
rodnice de către consiliile 
populare, a stimulat afirma
rea inițiativei creatoare a 
maselor.

Anul 1969 constituie noi 
pași înainte pe drumul desă- 
vîtșirii construcției socialiste 
in patria noastră. Grija parti
dului și statului față de dez
voltarea continuă a bazinului 
carbonifer Valea Jiului, este 
oglindită și prin fondurile de 
investiții alocate pe anul 
1969 pentru acțiuni social- 
culturale. Astfel, in anul ce 
vine se vor construi in 
Valea Jiului încă 1 215 npar,- 
tamente din care in orașul

succeselor
CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Ieri dimineața, Combinatul car
bonifer Valea Jiului și-a îndeplinit 
sarcina de plan anuală la cărbune 
extras. Depășirea cumulată se ri
dică la 42 300 tone. Exploatările 
miniere care au contribuit în mod 
hotăritor la această reușită : Lu- 
peni, Petrila, Lonea și Uricani.

APARTAMENTE PREDATE

Constructorii de obiective social- 
culturale din Valea Jiului fac cunos
cută izbinda lor: s-au dat în folosin
ță 1 048 apartamente, cu 51 aparta
mente îuai mul* decit prevedea pla- ' 
nu).

23 MILIOANE kWh ENERGIE

ELECTRICA

t

(Continuare In pag. a 3-a)

Modernul complex comer
cial din Vulcan ce va fi dat 
in curind in folosință.

Termocentrala de la Paroșeni 
încheie bilanțul anual cu substan
țiale depășiri : 23 763 000 kWh e- 
nergie electrică, 3 835 Gcal la e- 
nergie termică, cu 2 400 000 lei e- 
conomii la prețul de cost, 2 610 000 
beneficii peste plan, 6 508 000 lei 
plus la producție globală.

VREDNICIA FORESTIERILOR

întreprinderea forestieră Petroșani 
trimis economiei naționale, peste 

plan, 2 000 mc lobde industriale, 1 800 
traverse din fag, 
rășinoase, 600 mc 
șinoase, 400 mc 
400 mc cherestea 
manele rășinoase 
celuloză.

700 mc cherestea 
bușteni gater ră- 
lemn construcții, 
fag, 200 mc bile

CU 1 000 SUlPI HIDRAULICI MAI

Dovedlndu-și priceperea și hărni
ci?, colectivul U.R.U.M.P. a produs 
p^ste prevederile planului : 1 000 stîlpi 
hidraulici, 100 tone piese de schimb, 
300 tone construcții metalice șl 150 
tone armături metalice, 
la prețul de cost s-au

Economiile 
ridicat Ia 

3 243 000 lei, iar sarcina la produc
ția globală, producția marfă șl pro
ductivitatea muncii a fost depășită 
cu 1 la sută.

Retrospectivă

La abatajul 7 ve-4. h Purda 
Constantin, transportorul mer
gea „in plin" purtind șuvoiul 

de bulgari calzi, lucioși, spre a-l 
deversa in gura de rol. „Ia piatra 
de pe crater să nu meargă cu căr
bunele"... Sint prezentat șefului de 
brigadă care tocmai • întărea o armă
tură cu un slilp la o oarecare de
părtare de front. „Șeful" apucă intre 
palmele bătătorite slilpul umed, cu 
fața n.’-ledă. ajutat de Purda — cel 
mic de stat cu fata suptă aspră — 
să-l fixeze in pilugă și-n grindă...

Totul se petrece in tărore, firesc. 
Martof la îmbrățișarea omului ::u 
trunchiul adus din pădurile de •oa- 

r. mOi.ler

De jnîine pășim hotărîți 
în Cel dc-al 22-lea an 
de republică. O repu

blică în care s au ridicat sla- 
vi tarele unor fluvii de ener
gie in stare să comprime in
tr-un anume sens implacabilul 
limp. O republică a socialis
mului, in care plinătatea trăi
rii se măsoară cu unitatea de 
măsură numită fapt împlinit. 
Cu cil e mai mult populată 
cu fapte împlinite in slujba 
omului o unitate de timp, cu 
at it ne apropiem mai repede 
de realizarea unei idei scumpă 
nouă. Douăzeci și una de 
„unitd|i de măsură", una mai 
dens populată de fapte ca alta, 
s-au împlinit astăzi.

Celui ce aruncă o privire 
înapoi prin timp către „Anul 
unu" al republicii noastre nu 
se poale să-i scape o anume 
trăsătură a acestor fapte: au 
in ele semnele eroicului. Iar 
dacă e să vorbim de prezența 
în faptele noastre a acestei 
dominante, linului hunedorean 
s-a încărcat de ele in cei 21 
de ani cu o rapiditate aproape 
fascinantă.

Căci pentru judelui Hune
doara, anii de republică a so-

cialisniului au însemnat o to
tală’ transformare.

Județul Hunedoara, cu ceta
tea lui de foc, înseamnă as
tăzi, in 1968. de 24 de ori mai 
multa fontă și de 40 de ori 
mai mult oțel, decit in Anul 
unu al republicii.

Pentru județul Hunedoara 
ultimii 21 de ani înseamnă o 
producție de cărbune de peste 
7 milioane de tone — aproape de 
patru ori mai mare ca în 1948.

înseamnă de 19 ori mai multă 
energie electrică, înseamnă 
Hunedoara industrială moder
nizată la nivelul tehnicii mon
diale.

înseamnă peste 28 de mii 
de apartamente construite din 
fondurile stalului și alte mii 
construite din fondurile popu
lației, azi cetățeni cu dare de 
inînă.

înseamnă „Țara de piatră"



STEAGUL ROȘU
UNI 30 DECEMBRIE 1908

Pămîntul 
acesta

ClNTARE ROMÂNIEI
ne știe

Wmlnlu/ acesta ne ?l/e 
r.'e la nașterea Începutului. 
Din noi, din fiecare.
<t înfrunzit clle-un copac, 
o crescut cile un munte, 
a izvoril cile un rlu.
in inima acestui pămint, 
s'a îngropata credința 
roxisliâ 
tic-a Ir cit veșnicia, 
jarămlnlul 
celor dinții 
de a nu muri niciodată.

II
G frunză-mi etnia 
frumusețea ta.
Un tulnic se lnginâ 
cu <'-i cu strigătul 
de luptă c >borind pe • 
uncie le Crișului, Oltului; 
Un ?id Învechit de cetate 
Iov dezvăluie taina 
ființei tăriei.
Votonețul m-alungă către 
toate marginile lumii 
și aburul griului copt 
rtâ-ntârestr

III
in faza mea, 
ia fiecaie căpâtfi de drum 
hotărnicește cite-un \-oie\ od. 
UHușalini, Basarabi, 
tnniti cil munții, 
din seminția Inliiului

Nemuritor, 
înarmați 
cu duhul acestui pămint 
au izbit
re.-uiștea vremilor de-atunei 
altoind lumina pe 
trunchiul mereu ttnăr 
al tditibunllor dacd.

R. SELEJAN

VATRA
întrebat! pridvorul casei, in amiază. 
Numai el copilăria ml-o păstrează, 
Ca pe un zmeu legal de dilpul Iul subțire. 
Depărtîndu-se în cer șl-n amintire.

întrebați grădinile din sat șt prunii. 
Unde ml-am ascuns de fulgul rea lunii 
Floarea unică a dragostei, culeasă 
Cu o fală care nu ml-a fost miroasă.

întrebați iz\ oarele cu limpezi .strune, 
Toate clntccele mele le vor spune, 
riuierul purtai la brîn odinioară. 
D< la ele invălatu-l-am să doară.

întrebați la prima cimpoiul răscruce, 
Drumul meu spre dragostea de tară duce 
între prag șl piscurile el semețe 
Este vatra mea de dor si frumusețe.

întrebați-mi inima înflăcărată 
Pentru cine a-nxățat adine să bala 
Ca un freamăt depărtat răspunsul sine 
1 impozit de munți si șesuri: Pentru mine...

TRAIAN FILIMON

Pămint de datină — tulburătoare lumină, 
grai de strămoși urcat In tulnic seara... 
Cu limpla-n ierburile altui veac, 
simțim prin noi cum urcă-n cîntec tara.

Amiezile din creștet cu ceasuri de cimple 
din palmele bărbaților plecară.
Pe plaiuri înstelate, izvoare de-apă vie 
cum Iimno7esc sub zodii cor de țară.

Din care timp trecură-n noi străbunii 
cu zimbrii și cu streșine de case ?
Pesle-un Izvor de datini, cum freamătă gorunii 
și-n noi lumină-s toate miresele frumoase.

I. STEJEREANU

TINEREȚE Iosif Tellmann

Rădăcina
Eram singur pe puntea \ a- 

sulul, față în față cu respira- 
tln mării, rece, învăluitoare..,

Mă uitam la bolta întunecată, 
fără nici o expresie, la stelele 
care păreau închise In ele ca 
niște melci de lumină, ca să 
nu-mi mai spună nimic... Vo
iam să mă prind de-o zare țl 
nu întilneam deci! vuiet ne
milos și lunecător...

Privirea-mi năucă se agă
țase, disperată, de valurile 
ofbo pe care vasul le năștea 
șl, deodată, am știut că to
tul in urmă e o rădăcină I- 
mensă de apă, vibrîndă, cal
dă, adevărată... O rădăcină 
albă pornită din chiultasa 
fierbinte șl înțepenită departe 
în pămîntul acela in formă 
de inimă, șt ncsfîrșltă prin fi
rele ce se multiplicau, stră- 
bătlndu-1... Rădăcina trecea 
prin mine, adincă și răscoli
toare, șl ora prinsă statornla 
în valurile pămîntului care 
mă aștepta...

...Și mi s-a făcut dor de gin
gășia Ierbii de acasă prinsă în 
inelele mol ale violului...

Traian MOLLER

Da, oamenii sini sensibili. 
Indiferent de virată. Indife
rent de gradul do cultură. 
Indiferent do înșelătoarele a- 
parențe. In orice inimi există 
fărime de sensibilitate, in 
străfundurile fincăiui suflet 
oxislă vlbrindo frăgezimi. 
Pentru că, a fi om mai 
înseamnă și a te bucura. /\ te 
bucura de poezia vieții. A te 
bucura de bucuria semenuli 
A te bucura do zilele in r. 
ți-e dat să trăiești. Și oame
nii se bucură. Se bucură, și-și 
exprimă bucuria în acele ges
turi mărunte care descrețesc 
frunți, in acele cînlece entu
ziaste do elogiere a vieții fe
ricite, In poezii.

Copleșitoarea impresie pe 
care ne-a produs-o numărul 
mare de poezii închinate Re
publicii, anilor noi no cnrc-l

AIn 
constelația 

lirei

Anii 
m e i

Sub horbota iernii, 
sub calde zăpezi, 
cresc anii mei, 
drapați cu soare.
Anii mei, altoili cu noi lăstare.
Anii mei, Încolțind 
in primăveri.
Pri ește și-ascultă !
Ctiuj'ii ii tremură glasul; 
clinchet de stele se presai ă 
peste anii mei;
ca un diamantin izvor, 
peste ramuri de vise 
au trecut pașii 
renașterii mele.
Anii mei 
s-au desprins din volburi, 
să-i port de-a pururi, mart; 
totuși nespus de tincii.
Azi.
de anii mei vorbesc munții, 
iar schelele 
proptite în zenit, 
sărută urma pașilor mei.
Și tot pămîntul, 
cu-nlinderea lui de ape, 
pe unde sonore, 
spre anii mei, cîntă.

Maria DINGA

UN SINGUR TOT
Din negura-nrobirii, tu, țară, ai rămas
Cu răni adinei și grele pe siîrtecatu-țl trup.
Se zvircolise fiara, în neroslitul ceas, 
Zvîrlind cu anateme, prin gura ei de lup.

Nimicitoarea umbră, precum un foc bengal 
Pieri, topindu-și crezul în propriu-i venin.
Dar prăbușirea oarbă a mitului regal 
Trezi văzduhul iernii, descătușai din plin.

Se-mprcunară-n noapte fulgi albi. Dar mii de sori 
au răsări! în oameni, în gindul lor torid.
Si ne-am trezit alători, sub cei mai limpezi zori, 
Un singur tot: popor, republică, partid.

MARIA DINCA

AM ÎNVĂȚAT...
Ml am odihnit capul 
In pcala ta 
și mi-am liniștit trupul 
in rcua 
dimineții laic.
Tălpile 
mi le-am amestecat 
cu glodul roditor 
al cimpiilor.
Am învățat să îndrăgesc 
foșnetul pădurilor, 
susurul apelor, 
dangătul clopotelor, 
și dulcea tristețe 
a doinei.
Patrie, azi 
straie alese Ji-ai potrivit 
pe măsura 
splendorilor tale.

Victor IAȚENCO

GRADINĂ 
RODITOARE

Țl-e bolla-naltă și văzduhul pur, 
Hrănindu-ml visurilc-naripate 
Copiil-țl rid în prispă și, în jur 
E o lumină ce dă sens, contur, 
Florii și Ierbii, cintecelor toate...
Republică, grădină roditoare ! 
Din an în an tot mai bogat țl-i rodul.
Mai mindră crește holda pe ogoare, 
Sub ploaia razelor de soare ;
Cit de frumos mai cîntă vara codrul I x
Te-am așteptat de mult ca pe-o mireasă, 
Și le-am visat în anii de urgie,
Te văd aievea, acum, tot mai frumoasă ; 
Inveșminlată în straie de mireasă, 
Șl gindul meu și fapta o închin ție !

IOAN CITIRAȘ 

Mugurii tai... 
Mugurii tăi se scoală din somn, și-n neștire 
Lacrimi zvîcncsc sub pielea suav de subțire... 
Și nu-țl pot lovi ramura.
Păminlule, cîntă ! Unde anume-i izvorul 
Hrănind fără odihnă semințelor zborul ?
Nu, nu-ți pol strivi floarea și iarba.
Respiri, și tot rostui e-n aripa mișcătoare 
Frumoasă de dorul de-nalt care-o doare. 
Ș-o ard ? Aș muri o dală cu pasărea.
Femeile cu gindul pe pintec, așteaptă acea sîîntă 
Lovitură abia perceptibilă... Păminlule, cîntă 1 
Rodul tău trebuie să vină și să se bucure.

TRAIAN MULLER

Închinare
Ai vrea să cinți un cîntec pe măsura lor, 
cum șojmil zboni-n spații și-l avîntă 
dar sufletu-țl oriei! în line cîntă 
nu-i pentru ei de-ajuns, cuprinzător.
Istoria a două mii de ani 
de așteptare, luptă șl furtună 
cu nimbul împlinirii încunună, 
azi, frunți de muncitori și de țărani 
Deci, color ce făcură să existe 
aievea mult visatele grădini 
de bucurii, cu-n gest modest să-nchini 
cîntare României socialiste.

CORVIN ALEXE

trăim, ne-a determinat să 
spicuim din aceste mesaje 
Doetice citeva versuri. Și să 
vi le redăm, pentru a vă con
vinge că avem dreptate. Pen
tru că și ei, autorii imnurilor 
simple, sincere, debitate in 
esențe, au căutat să ne con
vingă că poezia e muzică! In 
imagini sugestive, intr-un stil 
cît de cit metaforic, autorii 
versurilor expediate redacției 
ne-au transmis fiorul lor Inte
rior, intr-o diversitate de mo
dalități. Spicuim : .Țara mea/ 
Țara stincilor/ Cu trunchiuri 
de lumini/ rostogolile-n vre
me/ pină-n adincuri..." (Paul 
Șomăcescu); .Patrie/ In fru
musețea la/ răsuna codrii cei 
bălrini/ Și și polul de izvoare" 
(Rusalin Bâlșan); „E-o zazd 
in fiecare strună/ pe care, 
clntiqd, te slăvesc^ patrie, 
patrie, bună/ pămint al nostru 
strămoșesc" (C. Alexe),- „Pa
tria mea scumpă, viața zile
lor noastre/ Ne Întărești in 
suflet mindria/ Căliți in fur
tuni, te-om apăra/ Republică 
Socialistă România’ fTon Go- 
ga).

Ginduri sincere. Entuziasm. 
Oameni în constelata lirei.

Oameni fericiți, trăind într-o 
țară a fericirii, au în inimi 
vibrația emoției, sînl stăpîniți 
de înalte idealuri.

Sînt sincere tianspuneri în 
versuri ale unor frămîntări 
lăuntrice puternice. Sint ra
diații ale dragostei. Ale unei 
dragoste care este, în fond, iz
vorul puterii înnoitoare. Sînt 
radiații care împrăștie neli
niștea, micile necazuri coti
diene. Sînt, poate, ceea ce 
numea poeta Violeta Zamfi- 
rescu, raza de soare care poa
te reteza și risipi norii, care 
luminează și coloiează un în
treg orizont.

V. T.

.1

feAjE ai mult decit oricind, 
p I astăzi, concepția des- 
* * pre cultură nu mai 

este la noi pur academică. 
Cultura nu mai este, precum 
cindva, bună doar pentru a 
susține conversații, intere
sante dar sterile, de salon, 
intelectualul de azi are. din 
ce in ce mai mult, o cultură 
modernă, este la curent cu 
spectaculoasele ei soituri, 
încearcă să cunoască tot 
ceea ce constituie culmi in 
această cultură. Pentru că 
azi, omul muncii devine pe 
zi ce trece un intelectual. Și 
cultura acestor oameni nu 
se mai vrea livrească, tinde 
să fie mereu vie. strins le
gată de vioță, să fie o ma
nifestare a complexului vie
ții și societății, necesară oa
menilor ca un organism e- 
sențial. Și, ca orice element 
viu, cultura, arta, se nasc 
din entuziasm, din dragoste. 
Poate, de aceea, susținea 
Eugen Jebeleanu că pentru 
a putea trăi, înflori și vrăji 
oamenii, arta și cultura tre
buie intimpinate cu dragos
te, hrănite cu dragoste I 
Poate de aceea cel care azi 
dorește să aprecieze zborul 
culturii și artei românești 
constată nemărginirea de 
priveliști și sentimente, care 
cresc pe fundalul sforțării 
generale pentru cucerirea 
progresului, efort pe care-l 
cere azi portidul fiecărui ins 
din Românio socialistă. A-

vînd acum capocitatea de a 
se interesa, de a se pasio
na, de a trăi în mijlocul 
„unui ev aprins", de a par
ticipa la marile probleme 
ale timpului său, creatorii 
bunurilor materiale și spi
rituale devin mai... vii, mai 
împliniți, tind mai lucid spre 
autodepășire continuă, a-

mente I E mare și pasionată, 
pentru că în ea se scoldă 
oameni plini de întrebări, 
frămîntați perpetuu de flui
dul creației, oamenii care 
gindesc viu asupra proble
melor pasiunii lor și-și fac 
din ele adevărate probleme 
de existență. Și cum ai pu- 
■'a să nu extragi din flori

pentru a-și educa un public 
receptiv, înțelegător, încear
că și reușesc să ferească 
aila, cultura de decrepitu
dine, de neînțeles.

V ’ eatrul , de stat local 
p și-a aniversat 20 de 

ani de existență, in 
incția de for care comurii-

recția opusă artei absurdu
lui, au fost decorați, în ur
mă cu citeva luni, maeștri, 
șevaletului petroșănean Fo- 
do.- Tellmann, Szilvester, 
Maty aș I

Și, pentru ce altceva dacă 
nu pentru pasiunea crea
ției, a unei „munci" care să 
le aducă satisfacții mari,

.naților instructori și condu
cători de formații care au 
dus mesajul amatorismului 
Văii Jiului dincolo de frun
tariile județului, dovedind că 
atunci cind ești înarmat cu 
platoșa și scutul frumosului, 
viața e alta, mai bogată, 
mai plină în semnificații, in 
sentimente.

PRIVELIȘTI Șl SENTIMENTE
mină... vîrsta senectuții. Poa
te avea, gindind astfel, 
dreptate și psihologul care 
afirma că „unicul antidot al 
bâtrineții e cultura I".

E adevărat, cuvintele
pot îmbrăca în straie 
curățele și fapte ne

concludente 1 Dar, oricit ci 
fi de nemulțumit - în sens 
bun, oșteptînd mai mult - 
nu poți să nu vezi multitu
dinea de fapte, concretețea 
șl materialitatea unor prive
liști și sentimente care nu 
tac, care se agită, care vor 
să-și spună cuvîntul, să vor
bească lumii, oamenilor des
pre ceea ce a plăsmuit și 
creează lumea, oomenii.

Și e măreață această... 
more de priveliști și senti-

aroma pentru a-ți îmbrăca 
înmiresmat cuvintele despre 
acei care încearcă să facă 
viața mai frumoasă, s-o îm
bogățească, să facă oame
nii să gindească, să trăias
că la înălțimea zilelor de 
azi '

Cum să nu te simți soli
dar și să nu susții faptele 
de artă, de cultură născute 
din pasiune, din credință, 
fapte certe care spun oricui 
că spectrul culturii s-a îm
prăștiat cu mărinimie și-n Va
leu Jiului, că realizările ob
ținute aici, pe plaiurile noas
tre jiene, în domeniile vieții 
spirituale, nu-s neglijabile I 
Că avem oameni ordonați 
care nu adoptă spontan 
gesturile înnoitoare, care

că, transmite fiorul unor la
titudini înalte. Artiștii teatru
lui nostru au deja o mare 
experiență in temerara în
cercare de a forma capaci
tatea omului de a se lăsa 
impresionat de inteligență, 
de a gîndl. Belba, Drăcea, 
Marcel Pona. Dicu, Viorica 
Pcxpescu, l’iescu, Clita, Ber- 
b1uc și ceilalți știu că au 
menirea să instruiască, să 
raFneze inteligența prin cul
tură, că trebuie să-i facă 
pe oameni, pe marele pu
blic, să aibă o conștiință 
socială evoluată.

Și, pentru ce alte merite, 
decit că au căutat curajos 
să închidă ușile mediocrită
ții, pentru a încerca drumuri 
noi, largi, accesibile, in di-

dar firești, se consumă azi, 
la Casa de cultură din Pe
troșani, la clubul lupeneaii 
șl la celelalte lăcașe și așe
zăminte de cultură, ore în
tregi, ore „mari" ale unui 
capital uman extrem de pre
țios - timpul liber I Merită 
să li se închine, azi, citeva 
rinduri, fotografilor și artiș
tilor plastici amatori din l.u- 
penî, cineaștilor amatori din 
Petroșani și Lupeni, forma
țiilor dramatice de la Casa 
de cultură și de la căminul 
cultural din Cimpa, ajunse 
în faza județeană a biena
lei teatrale, sutelor de ar
tiști amatori, soliști vocali și 
instrumentiști, dn-isatori, re
citatori, coriști, atit de pasio-

erită să priveșt i, să 
p scrii și să vorbești 
* despre asemenea pri

veliști și sentimente ?
Cu prisosință I
Precum merită, de aseme

nea, să vorbești despre pa
sul înainte făcut în cultura 
de masă, in munca cu car
tea. cu filmul și cu... vorba, 
merită să amintești, cu oca
zia aniversării unei zile mă
rețe, de cele citeva sute de 
expuneri, de simpozioane, de 
conferințe, seri de întrebări 
și răspunsuri, de dezbateri 
publice - toate menite să 
răspîndească în masele lar
gi cunoștințe cultural-ștlinți- 
fice, să popularizeze capo
doperele artei și liteiaturii,

să educe patriotic și estetic 
publicul vizitator al solilor 
de spectacole și al expozi
țiilor. să răspîndească în 
mase măsurile complexe, 
profund științifice ale partidu
lui, să îmbogățească viața 
oamenilor de pe aceste me
leaguri.

Merită, in fine, și marele 
public, acel pentru care se 
consumă energii și pasiuni, 
colaboratorul tacit și sever 
al artiștilor - profesioniști 
sau amatori —, părtaș la ar
ta și cultura vremii, să nu 
fie omis din aceste rinduri.

r adevărat. nici un 
calcul de natură con
tabilicească nu va fi 

in stare vreodată să măsoa
re zborul culturii, zborul ar
tei. Și nici n-ar folosi nimă
nui asemenea aprecieri sau 
prezumții 1

E deaiuns, credem, să pri
vești admirativ pe cei ce 
„ard dezlănțuiti". să privești 
aceste minunate priveliști și 
sentimente - aceste mobi- 
luri de înnobilare a spiri
tului uman - și să-ți zici, 
dacă nimhul artei ți s-a așe
zat deja pe frunte, precum 
cândva Beethoven :

..O. lume, ce frumoasă 
ești I".

Vio.el TEODORE5CU

[I
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Foto :
Bilanțul visurilor din lux 

calaioa După ab-olvirea studiilor ln‘-i 
alte criterii de clasificare. Comportai 
nea și dăruirea in muncă, acesleo ! 
Iul nostru de a 0, dindu-ne note la 
men , afirmarea. Cei care absolvă < 
energii inepuizabilr. promotor al noul 
constructor neobosit al vieții noi. In 
dorința de « se contopi u a; c -te 
vieții nota roAximâ.

Ca întotdeauna, sfirșitnl 
prin conștiință confruntări intre cei
crete, la cazul tinerilor de 18 ani va părea, poale, 
crete Si tot i$i • cslea «Ml Ca dovadă, răspunsurile 
cu multă chibzuință. dovedind o deplină maturitate a 
•ărora le-am adresat întreb-c ile:

f !«• se tace, pînă te o anumită a IrMă. cu ajutorul notelor înscrise in 
In viață, deșt am dorl-o. nu «r> dau note. In lipsa acestora, există 

>a în societate, conștiinciozitatea cu care răspunzi unei chemări, pariu- 
inl criteriile după oare colegii și superiorii ne creioncvi/ă canacteruL te- 

■ r.i • > pe un ton lapidar, nc-am obișnuit să denumim un marc exa- 
' bine ace t examen obțin califi .n'ivul suprem: OM1 I generator de 
ii omul mn! it In concepție șl judecată, cu o înalță conștiință a datoriei, 

■v:p ’ luttiror tinerilor care vor să realizeze ceva In viață sălășluiește 
imagin'' ideal.’ Cu alle cuvinte, dorința de a obține, la examenul

să
,'ă mari și multiple confruntări ale fiecăruia cu pro- 
realiz.Tm si ceea ce am obținut prin rezultate con- 
premahir sft se vorbească de rezultate palpabile, <on- 

s<rtap cu sfiiciunea inerentă vîrslel, altele 
răspunsuri primite de la mai multi tineri.

— unele 
gîndlrii —

— Treceți in rindul cetățe
nilor majori cu sentimentul îm
plinirii dorințelor da . ? Caro 
sint aceste dorințe $1 cum au 
fost îndeplinite ?

— Care este cel mai impor
tant eveniment din viata dv. 
pînă acum? Prin ce vă vețt 
aminti de el ?

— Ce planuri de viitor vă 
frărofntă. cum credeți că le 
veli realiza ?

— Vă preocupă asimilarea 
de cunoștințe legate de alle 
domenii decit profesia 
v-aț| ales-o ?

ce

— Ce importanță socială 
cordați activității dv. ? Știți 
ce măsură contribuiți prin ac
tivitatea dv. la 
marilor obiective 
noastre ?

a- 
in

îndeplinirea 
ale societății

tV

Răspunsurile primite
aă definim imaginea unei generații, 
portretul colectiv al tinerilor care, 
împlinind vîrsta de 18 ani. au trecut 
în rlndul cetățenilor majori. Preo
cupați de dorința de a fi cil mai utili 
societății, tinerii aspiră la o continuă 
perfecționare, condiție necesară în 
activitatea ce o vor desfășura peste 
©îțiva ani pentru sporirea valorilor 
materiale și spirituale ale patriei, 
pentTu progresul multilateral al so
cietății noastre.

ne-au ajutat

Datoria
suprema

munca

absolvit

1. 8. Prima satisfacție din viața 
mea am trăil-o înainte de împlini
rea vfrstei de 18 ani: am 
școala profesională obținind califica
rea într-o meserie pe care o îndră
gesc mult, aceea de electrician de 
mină. De la oamenii în mijlocul că
rora trăiesc, am învăț al să-mi pre
țuiesc me<eria. Tot ei m-au ajutat 
să-mi lărgesc orizonturile, m-au în
vățat să dau un rost vieții, să-mi fo
losesc din plin anii tinereții. Așa că 
nu m-ara oprit din drum. In prezent 
urrea-z •'ursurile liceului seral din 
P^t-cs-ani, iar după absolvirea lor 
vreau să urmez Institutul de mine.

?. Acest an. al 18-lea. înseamnă 
m ’t pentru mine. Nu numai prin 
faptul c? am devenit cetățean ma
jor al patriei ci. îndeosebi. printr-'in 
eveniment de care se leagă 
visurile și aspirațiile mele: 
rea în rîndurile membrilor de 
De acest eveniment îmi voi , 
cu emoție, așa cum îmi voi 
întotdeauna de marc-a datorie 
comunist: munca.

Matei IMLING 
electrician 

E. M. Petrila

i țoale 
priroi- 
partid. 
aminti, 
aminti 

a unul

A

In drum
sore

măiestria
tehnică

1. Dorințele mele? De a mă nu
măra printre elevii sîrguincioși. de

lui Neag sub 
elba o zăpe-

Căminul cultural din 
Cimpu 
hlamida 
iii.

A Havorneonu

iieirospectiva

a ciștiga stima și 
lor. aprecierea profesorilor și a tu
turor oamenilor mai în vîrslă decit 
mine. In parte sînl satisfăcut.- cei 
mai buni elevi ai liceului, uteciștii, 
mi-eu acordat o încredere care trai 
Impune obligații mai mari. Această 
încredere, constă în raptul că om 
fost ales coordonator al activității 
colegilor mei, secretar al organiza
ției U.T.C. din liceu.

5. Activitatea unui elev are o im
portanță mare. Pentru noi, munca 
înseamnă deocamdată a urca primele 
treple ale măiestriei tehnice. In școală 
le poli convinge de rezultatele stră
daniilor talc, prin răspunsurile în fața 
profesorilor și prin notele ce le obții. 
Iar în viitor, peste cîțiva ani. prin 
nota pe care o primești din partea 
societății, la examenul do afirmare 
în producție.

respectul colegi -

Dumitru MAXIM 
elev. Liceul Industrial 

Petroșani

A

învățăm
să preluăm

solia
muncii

2. 3. Nu unul, ci mai multe au fost 
evenimentele importante din viața 
mea : admiterea in liceu, intrarea in 
rîndurile organizației U.T.C., cuceri
rea locului 11 la faza județeană a o- 
limpiadei de chimie. Fiecare din a- 
cesle evenimente a avut pentru mine 
o importanță mare și de fiecare 
îmi voi aminti cu multă emoție. De 
altfel, de unu) din aceste evenimente 
mă leagă un plan al meu de viitor: 
admiterea la facultatea de chimie 
industrială. Știu că pentru realiza
rea lui trebuie să depun o muncă 
intensă, care la vîrsta mea constă 
dintr-o mare perseverență in înde
plinirea datoriei de elev : învățătura.

5. Mă gindesc de multe ori la 
faptul că noi, tinerii, de astăzi, vom 
ocupa miine posturi de răspundere. 
Noi vom fi acei care vom coordona 
desfășurarea procesului de produc
ție, vom prelua din mina părinților 
noștri ștafeta muncii, care trebuie 
purtată mai departe. Știu că fiecare 
obiectiv al societății noastre £stc ri
guros calculat producția întregii țări 
csle planificată pînă in cele mai mici 
amănunte, că la realizarea producției 
participă un număr mare de oameni 
fiecare avînd un rol bine determi
nat. Dacă toți își îndeplinesc dato
ria, atunci mecanismul producției 
funcționează cu randamentul planifi
cat. Contribuția fiecăruia este foar
te importantă. Noi, elevii, răspundem 
acestei datorii prin modul in care În
țelegem să învățăm, să ne pregătim 
de astăzi pentru îndeplinirea măre
țelor obiective ale viitoarei noastre 
societăți.

Ana Ml'REȘAN 
■iovă. Liceul teoretic 

Petroșani

Satisfacția
pasiunn

3. Frăminlările mele de viitor sa 
început, aș îndrăzni să spun, încă din 
trecut. Mai precis, o dală cu emo
țiile trăite 
Mi-am ales
pundere — aceea de inginer topograf 
— in care voi avea nevoie de foarte

la intrarea în facultate, 
o meserie plină de răs-

multe cunoștințe tehnice. Caut să le 
asimilez zi de zl. iar după absolvi
rea facultății, voi căuta să le fruc
tific cil mai bine în producție. In 
prezent mă preocupă prima mea se
siune de examene, prima încercare 
peste care trebuie să Irec cu bine, 
aceasta fiind o condiție 
planurilor mele.

4. In afara meseriei pe 
alos-o, am îndrăgit Încă
rie. geologia. Astăzi, rfnd pricep mal 
multe lucruri decit în copilărie, ci
tesc cu foarte multă pasiune orice 
tratat din acest domeniu. Iml place 
să studiez rocile, să pătrund în tai
nele pămîntului și. de multe ori, în 
confruntările intime cu cărțile de 
specialitate, cunosc satisfacția de a 
avea aceleași păreri cu ale geologi
lor.

a realizării

care mi-am 
din copilă-

Silvia COSTEA 
studentă l.M.P.

ne oprim
în cursul

(Urmare din pag l|

în care moțul e tulndru sfi te 
primească in casa lui pentru 
ca șă le poală uimi cu roa
dele hărniciei bralolot» Înseam
nă Valea Jiului — 1 salbă de 
orașe modernizate — respiri nd 
tinerețe și putere.

Exprimată în cilrc, însemnă
tatea acestor ani. penttu me
leagul hunedorean’ ar pbtea să 
continue a fi arătată pe sute 
de pagini de hirtie. Ea uimește 
și convinge prin gradul de 
mărime al cifrelor. Dar tabloul 
Impunător al județului In 1968 
nu i se înfățișează iri toată 
măreția lui celui ce .caută rea
litatea numai în cifre ci mai 
curtnd celui ce se așterne la 
drum lung să străbată’ de la 
o margine la alia acest linul 
străjuit de o partp de Carpalii 
meridionali, iar de alte flan
cat de Apusenii cei cu' istorie 
zbuciumată. Nu e colțișor, de 
la Bnlzești la Cirțpu lui Neag, 
în care omul să nAi-șt ii însem
nat în acești ani cu ceva tre
cerea și căutările lui. Asculți 
lingă Inima Hunedoarei respi
rația ei fierbinte, dinamică șl 
ai senzația că Hunedoara cu 
oamenii ei e un torent de foc 
purificator în care s-a topit și 
a curs, ca să-l îmbărbăteze — 
vigoarea tinerească a zeci de 
generații. Ai crede că orașul 
întreg are vîrsta unui tinăr 
de 20 de ani. In- Valea Jiului 
au început să dispară grani
țele dintre localități, Semn al 
transpunerii In fapt a unei 
Idei îndrăznețe. La Ghelar, la 
Teliuc. la Gurabarza, la Paro- 
șeni — odinioară obscure lo
calități rurale — ești Inlîmpi- 
nat de vădite tendințe do 
banizare.

Am trăit zilele trecute 
teva evenimente de raare
semnătate în viata județului. 
Paginile celor două cotidiene 
au cuprins 
mergătoare 
te vești de 
și-au făcut
termen. Cile 2—3 vești de a- 
cestea pe zi. Era impresionantă 
dorința de care se vedeau stă- 
piniți oamenii de a spune tu
turor că la ei anul se va 
încheia cu realizări deosebite. 
In această dorini^. a cărei îm
plinire oamenii o' grăbesc mo- 
bilizindu-se pe ei la mal bine 
șl la mai mult, stă explica
ția transformărilor petrecute în 
21 de ani pe aceste locuri.

Trăim cîleodată întimplări a 
căror tensiune sau frumusețe 
o percepem doar cu sufletul 
dar răminem 'neputincioși cînd 
trebuie să le rodăm pentru 
alții. Senzația aceasta o încerci 
si în fala unei realități care 
te cuprinde și copleșește așa 
cum e realitatea’ anului 1968 
în județ la noi.» Dar dincolo 
de această neputință , sufletul 
simte și se bucură.

ur-

cî- 
tn-

firesc ca 
viată să 
Eu pînă 
calificat.

în fiecare zi pre- 
acestor evenimen- 
la colectivele care 
datoria înainte de

1. 9. Obișnuim să spunem că me
seria e o brățară de aur. E 
toți tinerii să dorească în 
se califice lntr-o meserie, 
la vîrsta de 18 ani m-am
Mi-am îndeplinit dorința de a ajun
ge electrician. Consider însă că nu 
e suficient să mă limitez la aceasta. 
Dacă m-aș opri la un anumit nivel, 
la un anumit bagaj de cunoslinle, 
ar însemna să-mi opresc cursul vie
ții. Ar fi ca șl cînd în întreaga via
ță nu aș citi decit o singură carte. 
Vreau să-mi ridic In continuare 
lificarea. După absolvirea liceului 
ral pe care-1 urmez în prezent, 
voi pregăti pentru examenul de 
mitere în Institutul de mine din
troșani, la facultatea de electrome
canică minieră.

ca-
se
in ă 
ad- 
Pe-

Carol VEREȘ
electrician,

E. M. Petrila

P € g
A

Noi perspective 
urbanistice

(Urmare din pag 1)

Petroșani 389; Petrila 264; Vulcan 
826 și Lupeni 236 do apartamente. 
Se vor continua lucrările pentru 
terminarea complexului și a punctu
lui comercial Vulcan, construirea 
unei școli cu 8 săli de clasă la 
Bărbăteni, a depozitului de legume 
șl fructe Lupeni și a depozitului de 
mobilă în orașul Petroșani. Se va 
începe construirea unui complex tu
ristic, la cola 1 800 in masivul Pa
ring, un motel ta Gambrinus, 3 că
mine pentru muncitorii nefamiliști 
ai unităților C.C.V.J., un hotel tu
ristic 1a Valea de Peșli și vor con
tinua luciările de alimentare gene
rală cu apă și canalizare a Văii 
Jiului, precum și alte lucrări edi
litare în cartierele noi de locuințe. 
Toate aceste obiective, care repre
zintă peste 100 milioane lei, vin 
să satisfacă tot mai deplin cerin
țele multiple ale oameniloi muncii 
din bazinul Văii Jiului.

în bugetul Consiliului popular mu
nicipal pe anul 1969, sînl prevăzute 
fonduri însemnate pentru finanța
rea unul volum sporit de acțiuni

soclal-culturale. Pentru lucrările de 
gospodărie comunală (reparații strfi- 
zi și trotuare, salubritate — par
curi, zone verzi, iluminat) sînt pre
văzute peste 10 milioane iei, pentru 
învătămînt și cultură — 23 milioane 
iar pentru ocrotirea sănătății 37 mi
lioane lei.

O preocupare sporită vor avea în 
noul an colectivele întreprinderilor 
prestatoare și de deservire subordo
nate consiliului popular municipal 
pentru îmbunătățirea calității lucră
rilor, rezolvarea mai operativă și cu 
mal mult simț de răspundere a ce
rerilor și sesizărilor oamenilor mun
cii.

întreaga activitate a Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal va fi axată pe Îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor ce 
ne revin din planul economic și de 
investiții, gospodărirea eficiență a 
fondurilor alocate la buget, ridica
rea întregii activități a organelor 
administrației de stat din munici
piu la nivelul sarcinilor sporite pe 
care conducerea de partid șl de slat 
ni le pune în fală.

<£>
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TELEVIZIUNE
LUNI 30 DECEMBRIE

16 30 Telex Tv.
16,35 Mlnl-baschel. Filialele 

campionatului celor mal 
tineri parllcipanțl al bas
chetului. Transmhlur.” din 
Sala Floreasca.

17.30 Să ne cunoaștem paria
— emisiune pentru șco
lari. „Pe cărările v'can* 
țel-.

18.00 „Dr 12 ori bravo f — 
emisiune pentru lluerd.

10,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Bulellniil meteorologic. 
19,45 Invitație la drumeție.
20.00 „Vîrsta timpului" - e- 

mlsiune de N. Holban.
20,25 „Te cint Republică". Pro

gram susținut de Ansam
blul artistic al Consiliu
lui Central al L’.G.S.R.

21,00 Film artistic: „Diminețile 
unui băiat cuminte" — 
producție a Sludioulul ci
nematografic București.

22.40 „Patrie iubită" emi
siune de versuri.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

Radio

r o $ o ii I
n u n f ă

ALIMENTARE PENTRU PERIOA-ORARUL MAGAZINELOR
DA 30 DECEMBRIE 1968 - 4 IANUARIE 1969 :
In zilele de 30 și 31 decembrie, magazinele alimen

tare, de carne, pîine și lapte pe un schimb vor fi des
chise intre orele :

8-13 16-21,30
Unitățile pe două schimburi lucrează cu program nor
mal (6-22).

IN ZIUA DE 1 IANUARIE VOR FI DESCHISE
— centrele de piine între orele 8—11.
— magazinele de lapte între orele 7—10.
In ziua de 2 ianuarie, vor fi deschise toate magazi

nele pe două schimburi între orele 7—11, iar magazinele 
pe un schimb intre orele 8—11.

In ziua de 3 ianuarie, magazinele vor avea program 
ca duminica.

In ziua de 4 ianuarie — program normal.

TENACITATE
(Uimate ' r. paq 1) 

supra, am revelația fuziunii organi
ce, greu de explicat, dintre viața o- 
mulul și viața minei, dură, copleși
toare, eroică...

★

Suit pe „muntele" de bulgări, 
controlează metanul cu răb
dare, la fiecare colțișor sau 

crăpătură din peretele de cărbune. 
Sfntem la ..10 vest" unde ortacii lui 
Rus Minai pregătesc grinda p?n'.ru 
front. Brale vlnjoase o ridică și o 
prind în gheare de metal. „Mai aveți 
o scoabă, să dăm uaa și de-aici ?..." 
Strlns cu nădejde de palmele șefului 
de sector, toporul dă lovituri precise 
capului încovoiat...

După aceea, tot dinsul dă zor să 
culeagă de pe vatră bucăți de scin- 
dură p&Dtru căplnșire. pe care eu 
le transmiteau, mai departe celor de 
sus... Eram una și aceeași fam Iu.'. 
II priveam. Avea gesturi obi-uuilr, 
de totdeauna. $î, lotuși, ce inimă a- 
vta, oare, acest om de-i venea atit 
de ușor să tragă, voinicește, a’ i’uti 
de ceilalți? Nici mie nu-mi era g>en, 
acum. Dar o făceam numai o ciulă...

★

Se pușcă la Rotaru, așa că aș
teptăm în ramificația trans
versală de la orizontul de

bază, asrultind bufniturile îndepăr
tate. Sînt bucuros că vine lingă noi 
tocmai șeful de brigadă, unul dintre 
cei mal buni ai Petrilel. Vreau să

aflu mai multe despre el. E tinăr, 
abia trecut de 30 de ani și are. deja, 
aproape 12 ani de minerit. Atîl îmi 
destăinuie despre sine, in rest nu
mai de oamenii iui. harnici, ambi
țioși, perseverența Îmi spune că mai 
lo|i sint comuniști. Ei au adus un 
aport decisiv în sector și multe din 
cele peste 10 000 tone de cărbune 
extrase peste sarcinile de plan ale 
anului curent sînt ale lor. , De șeful 
nostru, ce să vă spun ? Știe să luc re 
cu oamenii. Ii descoperă, ii crește, 
participă la bucuriile si necazurile 
lor.. Si atunci, cum să nu-1 asm lie ? 
Dăruie, dar și pretinde. De fapt, cred 
că v-ați convins .”

★

In vremea cînd a primit să fie 
șef de sector la III, focurile, 
surpările — bîntuiau aici. $»

a luat-o, gospodărește, de la înce
put, tenace, încăpățînat. încrezător. 
Nimic nu era fără importanță. Asigu

rarea climatului prielnic -muncii la 
fronturi si formarea unor oameni de 
nădejde, destoinici, care să știe ce 
vor, a fost vina vie a strădaniilor 
sale. Peste 1Q000 de schimburi a 
petrecut lingă oamenii acestui sec
tor Tenczler Ștefan. ,‘.E născut pen
tru asta — îmi trec prin minte cu
vintele inginerului Donin. Ișl cunoaș
te ca-n palma toate1’ locurile. Cînd 
spune du-te acolo și la cutare lucru, 
e ca șl cînd ar fi acasă șl ar cere 
copilului să ia un ar din pernița de 
lingă fereastră și să’ il aducă... lin 
singur păcat ar •; câ^ numii eSle de 
20 de ani...'1 Toii il îndrăgesc. O 
dovadă? Nu-i nici o. săptămină de 
cînd i-au sărbătorit ziua de naștere 
cu mic cu mare, urîndu-i măcar încă 
pe atit în mijlocul lor...!

Ca o încununare a muncii sale șl 
ca mărturie ® încrederii ce 1 se n- 
cordfl, a fost ales in comitetul mu 
nlcipal de partid. Cinste înaltă, răs
pundere.

Conducerea 

I. G. L.

Petroșani
5

Felicită călduros salariații întreprinderii pentru rezul
tatele obținute in muncă, urindu-le LA MULȚI ANI, noi 
succese în îndeplinirea sarcinlor de plan pe anul 1969, 
sănătate și fericire !

TEATRUL DE STAT

VALEA JIULUI

PETROȘANI

Angajează
® difuzor bilete II, 

de la data de 1 ianuarie 1959
Condiții de angajare și salarizare sint cele pievmute 

în nomenclator.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la condu
cerea Teatrului de stat, telefon nr. 1154.
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MARȚI 31 DECFMBRIE

PROGRAMI L I :

5,05—6,00 Program mu/icol 
de dimineață; 6,05—8.2-5 Muzi
că și actualități; 8.08 Matineu 
muzical. Știri. Radiojurnal. 
Sport. Sumarul presei; 8,25
Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată: 9,30
„Miorița"; 10,00 Maeștri ai ar
tei interpretative românești; 
10,30 Ră-ună cîntecul și jocul- 
pe întinsul patriei; 11,37 Mu
zică ușoară de Nicolae Kircu- 
lescu; 12.00 Prelucrări corale: 
12.20 Fonoteca de aur; 12.30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat,- 1)10 
Avanpremieră cotidiană: 13 25 
Almanahul emisiunii .Melodii 
magazin 1968"; 14,10 Expediție 
pionierească; 14.55 Jocuri 
populare; 15.05 Melodii d" Au
rel Giroveanu? 15.15 Țării, ini
ma și versul; 15,30 Prietenilor 
magnetofonului, șlagărele anu- 

. lui; 16,00 Radiojurnal. Spori;
16.10 Poemul simfonic Lucea
fărul" de Pascal Bentoiu. 16.30 
Antena tineretului: 16.55 Ra- 
dio-publicitate; 17.00 Anul spor
tiv 1968; 17.30 Soliști de ruu- 
zică populară. Debuturi la mi
crofon in 1968-, 18 00 Romania, 
— factor activ al dezvoltării 
vieții internaționale; 18.15 Sa
rabanda și Pavana din s «a 
nr. 2 opus 10 și melodia ^a- 
rul trandafirului" de George 
Enescu; 18,30 Gazeta radio? 
18,50 Romanțe lansate în 1968; 
19,15 Din ianuarie pînă, în de
cembrie — muzică ușoară ro
mânească; 20,00—6 00 Prefiram 
special de revelion.

PROGRAMUL II

i.QO Din cele mai îndrăgite 
melodii populare,- 7,37 Melodiile 
fanfarei; 8.10 Tot înainte le- 
misiune pentru pionieri); 8.25 
Cântece și jocuri populare; 8 47 
Suită din baletul ..Priculiciul" 
de Zeno Vancea; 9.10 Pentru 
prietenii muzicii corale; 9,30 
Șlagărele anului 1968; 10 05
Muzică populara; 10.30 Roza 
violurilor; 10.55 Ciulă Dorina 
Drăghici; 11.05 Miine anul 
se-nnoiește — cintece și jocuri 
populare; 12.05 Avanpremieră 
cotidiană; 12.20 Meridiane me
lodii; 13.30 Radlomagazinul fe
meilor,- 14,10 Album de piese 
corale; 14.30 Soliști .și forma
ții care ne-au vizitat țara; 15,00 
De la operetă la operă; 15.30 
Muzică de promenadă; 15.40 
Radiopublicilale; 16.00 Recitalul 
clarinetistului Aurelian Octav. 
Popa; 16.15 Agendă folclorică 
1968; 17.00 Buletin de -tiris
17.10 Muzică ușoară; 17.30 Me
ridiane,- 18.05 Bal la operă; 18.35 
Pagini celebre din muzica de 
estradă; 19,05 Au debutat în 
anul 1968.- 19.20 Itinerar fol
cloric muzical; 20.00—600 Pro
gram special de revelion.

Intre orele 1.00—6.00 pe pro
gramul II muzică de dans.

Buletine de știri: PROGRA
MUL I : 5.00; 5,30: 6,00; 6.30; 
9.00,- 11.00; 13.00: 15,00. PRO
GRAMUL H: 7.30: 10.00.- 12.00,- 
14 00: 18.00; 19.00.

Eipiealarca deschideri de itiiite noi
PAROȘENI

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ 
pentru mina Livezeni

MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU SU
PRAFAȚA

- MECANICI MAȘINA DE EXTRACȚIE

- MECANICI COMPRESOARE
- FOCHIȘTI PENTRU CENTRALE TERMICE

- FORJĂRI

- LĂCĂTUȘI PENTRU REPARAT UNELTE 
PNEUMATICE

- DULGHERI

Condițiile de salarizare sînt cele prevăzute in nomenclator.
Audiențele pentru angajare se țin la mina Patoșeni in zilele de : luni intre 13—16.

joi între o~ele 7-30-9,30
Informații suplimentare se pot lua zilnic de la serviciul personal al exploatării, te’efon nr. 1017
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ROMÂNIA PE MERIDIANELE LUMII
In .i.isamblul acțiunilor întreprinse 

pe plan mondial in vederea accen 
tuării destinderii. încrederii și -ela
borării multilaterale între popoare, 
pentru asigurarea păcii, țara noastră, 
atașată idealurilor nobile de relații 
prietenești intre popoare, șl-a adus 
șl in acest an contribuția sa. Iniția
tivele șl acțiunile întreprinse in a- 
cest sens de diplomația noastră se 
încadrează în eforturile constante 
ale României vlzind promovarea în
țelegerii și colaborării internaționale, 
pentru menținerea păcii și securită
ții In lume, pentru progres social, 
pentru apărarea normelor relațiilor 
dintre state unanim recunoscute $1 
inscrise in Carla O.N.U.

lnlr-o deplină concordanță și uni
tate dialectică cu rezultatele con
strucției economice șl sociale inter
ne, politica externă a României so- 
Galiste a obținut, și in annl care 
s-a scurs, o binemeritată apreciere 
a opiniei publice mondiale. Este o- 
vldentă dezvoltarea fără precedent 
a relațiilor internaționale ale țarii 
noastre. Larga și continua dezvolta
re a acestor relații sădește Justețea 
politicii externe promovate de partid 
și guvern, dorința poporului român 
de a menține cu toate țările socia
liste relații de prietenie, de colabo
rare, de bună înțelegere șl în ace
lași limp relații de cooperare cu 
toate statele lumii, iărâ deosebire de 
orinduirea socială, pe baza princi

piilor care căpătă o tot mal largă 
adeziune pe arena politică mondiali 
egalității in drepturi șl respectului 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Vizitele făcute de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, in Italia, Fin
landa, Suedia. Iran, precum și cele 
ale tovarășului Cornelia Mănescu, 
ministrul de externe, in țările Amo
rțeli Latine, in Italia. Turcia. Iran, 
Maroc. Tunisia si R. D. Germană au 
constituit un bun prilej de stringere 
a relațiilor cu țările respective, de 
găsire a unor domenii variate de co
laborare multilaterală, de acțiuni co
mune pentru accentuarea destinderii 
Internaționale.

In 1968, țara noastră a stabilit re
lații diplomatice cu încă 13 țări. Ast
fel, în prezent, România întreține 
relații diplomatice cu 90 de țări de 
pe loale meridianele lumii. Este demn 
de remarcat faptul că niciodată, de-a 
lungul Istoriei sale, țara noastră nu 
a fost atft de activă în relațiile in
ternaționale, nu a avut legături atll 
de largi cu popoarele lumii.

Comerțul exterior, relațiile știin
țifice, tehnice și culturale s-au dez
voltat mult în ultimii ani. In pre
zent, întreținem relații comerciale 
cu peste 100 de țări. Volumul expor
turilor pe primul semestru al anului 
1968 a fost cu 7 Ia sută mai mare

față de cel al semestrului I 1067. 
Demn de remarcat este șl faptul că, 
in structura comerțului exterior, pon
derea este deținută din ce in ce mai 
mult de produsele Industriei noastre 
constructoare de mașini. Și in acest 
an, în numeroase țări din Europa, A- 
merlca Latină, Asia șl Africa au fost 
exportate mașlnl-unelte, tractoare 
„U-650" șl „U-651", autocamioane, 
instalații de foraj. Pentru prima dală 
in acest an au fost livrate Marii Bri
tanii mașini universale de frezat 
„FU-l". In acest an, exportul do 
produse ale industriei ușoare a spo
rit cu 64 la sută față de 1967.

Cu un bilanț bogat in realizări, Ro 
niânla socialistă încheie încă un an 
de muncă neobosită pentru afirma
rea el pe toate meridianele globului.

1. DRAGUȘANU

SllCCCSC 
peste hotare

CU OCAZIA celui de-al doilea 
Seminar internațional pentru profi
laxia cancerului, care s-a desfășurat 
in luna octombrie la Roma, dr. 
docent Corneliu Popescu, șeful sec
ției de chirurgie a spitalului Pante- 
limon din București, a fost distins 
cu Medalia de aur clasa I pentru

Aeroportul din Beirut 
atacat de elicoptere 

israeliene
• 13 avioane aparținind companiilor

• Guvernul libanez s-a întrunit intr-o

BEIRUT 29 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că simbătă 
noaptea patru elicoptere militare is- 
raellene au efectuat un atac împo
triva aeroportului de la Beirut, ca
pitala Libanului. Militarii israelleni 
aflați în elicoptere, după ce au de
barcat pe aeroport, au deschis fo
cul asupra unităților libaneze care 
asigurau paza aeroportului, apoi au
incendiat 13 avioane aparținind com
paniilor arabe de aviație .Middle
East Airlines", .Lebanese Internatio
nal Airlines"
nean Airways", 
lieni au deschis

și .Transmediterra
Soldatii israe- 
focul, de ase

menea, împotriva echipelor de pom
pieri libanezi care încercau să stin
gă incendiile.

arabe au fost incendiate

ședință extraordinară

puri alo organizațiilor naționalista 
arabe împotriva avioanelor civile is
raeliene, in timp ce acestea se află 
pe aeroporturi internaționale. In co
municatul M.A.E. al Israelului se a- 
roinlește că, recent, pe aeroportul 
din Atena a fost comis un atentat 
împotriva unui avion israellan de 
Căile un grup de comando arab, în
curajat de guvernele tarilor arabe.

*

INTERVIUR
DECLARAT

cele mai bune lucrări realizate in
domeniile profilaxiei cancerului 5i
reabilităriii bolnavului tratat de
cancer.

★

IN CURSUL lunii decembrie, la

INCIDENTE 
IORDANIANO 

ISRAELIENE

IN PRAGUL noului an, ghidul 
nostru se îndreaptă, plin de urări, 
către toate popoarele lumii și, în 
primul rind. către poporul frate al 
Republicii Socialiste România.

Toate chemările istorice, toate ra
țiunile spiritului și inimii ne unesc 
cu el. Pămint al confluentei, ca și 
al nostru, unde civilizațiile cele mai 
diverse se contopesc pentru desăvîr- 
șirea deplină a omenirii... Suflete ilu
minate de claritatea geniului latin 
care, pe țărmurile Mării Negre, a dat 
roade bogate... Vioiciune călduroasă, 
gust pasionat al frumuseții... Nevoie 
imperioasă de drepftate socială și de 
libertate... Iată ce iubim la poporul 
român și ceea ce vrem să continuăm 
să cultivăm în noi înșine.'

Glorie și fericire țării lui Bălcescu 
și lui Eminescu care ne era deja 
familiară prin atitea prestigioase pre
zente in poezia, romanul și teatrul 
din Franța, tării a cărei primire în 
acești ani ne-a lăsat minunate amin
tiri in cursul vizitelor făcute, po
porului eroicilor luptători din rezis
tentă ce zidesc o lume nouă, tarii 
cu atitea izbînzi remarcabile pe fron
tul economic, cultural și social in a- 
Ccste decenii de existentă a stalu
lui socialist, 1969 să-i deschidă porți 
strălucitoare spre viitor 1 Succesele 
sale si bucuriile sale sînt și ale noas
tre

rostim urarea ca in secolul lui 
Moliere: fiii fericiți pentru voi șl 
pentru noi!

Pierre PARAF 
scriitor francez

tea mea ,,România — noul ei chip".
Acum, ca și atunci, îmi exprim 

toată admirația pentru poporul fo- 
mân, pentru România întreagă, a 
cărei amintire o voi purta veșnic'.

MIGUEL ANGEL ASTURIAS, 
scriitor guatemalez

*

MĂRTURISESC că ara fost deose
bit de puternic impresionat de rit
mul construcției ce se desfășoară 
pretutindeni, de vitalitatea creației 
sociale a poporului român.

GHIDEON RAFAEL, 
Director general 

In Ministerul Afacerilor Externe 
'1 Israelului

ClND AM VIZITAT pentru prima 
oară tara dumneavoastră, era in iu
nie. Am găsit Bucureștiul inundat 
de trandafiri, trandafiri roșii, mai 
ales, care lăsau impresia că orașul 
întreg este luminat de jăraticul flo
rilor. Gind asiști la un asemenea 
spectacol, înțelegi că te afli într-o 
iară în care viața este bucurie, o 
bucurie cu un profund conținut u- 
man. Am vizitat Mamaia, una dtn 
bijuteriile Mării Negre, am locuit li 
Sinaia, o grădină a .viselor. Toate 
Impresiile acestea le-am notat in car

VORBIND despre mișcarea teatra
lă românească, ceea ce trebuie men
ționat in primul rind este trăsătura 
sa distinctă de modernitate. Am 
văzul mai multe spectacole la Bucu
rești și Cluj. M-a impresionat faptul 
că dincolo de varietatea tematică a- 
bordată, de concepțiile regizorale, 
ceea ce se distinge tocmai ca ex
presie a tendinței generale a artei 
teatrale moderne este prezentarea 
omului și a societății intr-o viziune 
complexă. Aveți un teatru de înaltă 
clasă și bine înțeles artiști străluciți.

FODOR IMRE.
Directorul teatrului Jozsef Alilla 

din Budapesta

*

IMPRESII din București ? Pentru 
mine acest oraș este într-un stadiu 
de continuă renaștere. Tot ceea ce 
se construiește in prezent este în 
stil modern. Am în vedere în primul 
rînd noile cartiere. Peste tot, vechiul 
cedează locul noului. Am participat 
la o serie de spectacole de teatru 
și de operetă din București. Ca om 
de teatru, pot spune : românii au un 
teatru excelent și le mulțumesc din 
inimă pentru acest lucru.

MARTIN RUZEC,
artist emerit din R. S. Cehoslovacă

Academia de medicină din Paris a 
avut loc solemnitatea decernării pre
miilor pe anul 1968. Cu acest prilej 
a fost decernat profesorului Valerian 
Popescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia și decan al Facultății de sto
matologie din București, premiul 
„Magilot" și titlul de Laureat al A- 
cademiei franceze de medicină pen
tru lucrarea .Diviziunile transver
sale ale fetei".

★

PROFESOR dr. Ion Sloia, directo
rul Centrului republican de reuma
tologie din București, a fost ales re
cent membru activ al Academiei de 
medicină fizică și reabilitare din 
S.U.A., pentru contribuția sa valo
roasă în elucidarea cauzelor unor 
afecțiuni reumatismale.

★

LA CEL de-al XVll-iea Salon in
ternational al inventatorilor, care 
a avut loc in luna martie la Bruxel
les invenția românească „Releul 
multiplicator pentru asigurarea mo
toarelor asincrone trifazate" a obți
nut Medalia de aur.

★

LA TlRGUL internațional care a 
avut loc în luna octombrie la Brno 
(R.S.C.), instalația românească de 
foraj „F-200" — cea mai nouă din 
gama instalațiilor petroliere produ
se în România — a obținut Medalia 
de aur.

GUINEEA ECUATORIALĂ : Clă

diri din San Carlos, al doilea 

oraș ca mărime din insula 

Fernando-Po.

Cursa înarmărilor 
se intensifică 

în America Latină
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

In America Latină se conturează o 
țjursă a înarmărilor in domeniul for
țelor navale, afirmă comentatorul 
agenției Associated Press, Ary Mo- 
(eon. El apreciază că hotărîrea Ar
gentinei de a cumpără din Europa oc
cidentală trei distrugătoare și două 
Submarine va înclina in favoarea a- 
Cesteia sensibila balanță a forțelor 
navale sud-americanc- și va declanșa, 
foobabil, între țările americano-latine 
o rundă de rivalități asemănătoare 
celei generate în 1965 de hotărîrea 
Argentinei de a achiziționa 50 de 
avioane de luptă ou reacție.

Șeful marinei argenlinene, amira
lul Pedro. Gnavi a anunțat săptămâ
na trecută că piesele submarinelor 
urmează să fie cumpărate din Ger

mania occidentală și vor fi asamblate 
in Argentina. Răspunsul din partea 
Braziliei nu s-a lăsat așteptat. Ami
ralul August Redamaker, șeful for
țelor navale braziliene, după ce a 
subliniat interesul țării sale de a 
t umpăra noi submarine, a trimis o 
misiune în Marea Britanie și Ger
mania occidentală pentru a discuta 
aspectele financiare ale problemei. 
Chile, aflată in disputa cu Argenti
na asupra unor insule din sudul 
Atlanticului, va urma după cit se 
pare exemplul vecinilor ei. Dar orice 
acțiune chiliană va declanșa, proba
bil. o reacție in Peru, rivalul aces
teia pe mare. Și V ■■ '■•'•la ar putea 
să-și spore ă <. destinate
forțelor navale.

UN VAL DE FRIG
Un val de frig care bînluie in Eu

ropa de cîteva zile, din insulele bri
tanice pinți în Uniunea Sovietică, a 
provocat temperaturi „polare" în a- 
numite regiuni ale Italiei și ninsori 
abundente în toate regiunile septen
trionale. In regiunile Haut-Adige ter
mometrul a coboril la minus 26 de 
grade. La Cortina D'Ampezzo s-au 
înregistrat minus 12 grade. In Marea 
Britanie circulația rutieră și ferovia
ră este parțial paralizată, ca urmare 
a căderii unor mari cantități de ză
padă și a înghețului provocat de tem
peraturi sub zero grade. In nume
roase centre industriale nu s-a putut 
relua lucrul, simbătă dimineața, din 
cauza timpului,ipefavorabil.

Temperaturi! scăzute pînă la minus 
12 grade au fost înregistrate și in 
partea de'sud a Austriei. In Elveția 
a căzut multă zăpadă și continuă să 
ningă, iar in Franța gheata și ză
pada căzută din abundentă fac cir
culația foarte periculoasă pentru au
tomobile și pjetoni mai ales la Pa
ris, unde s.-au produs grave pertur
bat» in circujalia auto.

, — ©-
A 

întrunirea 
Consiliului 
securității 
naționale 
al S. U. A.

NEW YORK 29 (Agerpres). — Sim
bătă a avfut lqc la Key Biscayne 
(Florida) o ședipță a Consiliului se
curității naționale al S.U.A., la care 
a participat și președintele ales, Ri
chard Nixon.

La sfirșitul ședinței, un membru al 
consiliului a declarat presei că pre
ședintele Nixon intenționează să a- 
corde acestui organism un rol mai 
mare în domeniul politicii externe, 
inclusiv in problema vietnameză.

Aceeași jpcrscijEină a arătat că Ni
xon este r in favoarea unei regle
mentări negociate a războiului din 
Vietnam și a ebrut membrilor con
siliului săji prezinte propuneri pen
tru buna -desfășurare a convorbiri
lor do pace de* la Paris.

TEL AVIV 29 (Agerpres).) — Pur
tătorul de cuvint al armatei israe
liene a declarat că forțele iordaniene 
au deschis simbătă la ora 14,30 un 
foc de morticre și arme automate îm
potriva pozițiilor forțelor israeliene 
aflate la nord de valea rîului Ior
dan. Israelienii au ripostat și schim
bul de focuri a durat pînă la ora 
16,45. Purtătorul de cuvint a men
ționat că nu s-au înregistrat victime 
de partea israeliană.

★
AMMAN 29 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al armatei iorda
niene a declarat că trupele israelie
ne au deschis focul simbătă la ora 
15,30 împotriva forțelor iordaniene 
in regiunea El Maleh. Iordanienii 
au ripostat. Purtătorul de cuvint mi
litar iordanian a precizat că a fost 
rănit un soldat iordanian, iar două 
vehicule militare israeliene au fost 
distruse în cursul acestui incident.

Celelalte avioane aflate pe aero
port, care aparțineau unor companii 
de aviație europene sau americane, 
n-au fost atinse.

Surse libaneze afirmă că pagubele 
pricinuite de raidul pirateresc al 
forțelor aeriene israeliene se ridică 
la 100 milioane de dolari. Potrivit 
primelor informații, nu au fost în
registrate victime în cursul acestui 
atac.

La fala locului au sosit imediat 
președintele Libanului, Charles He- 
lou, primul ministru, Abdallah Yafi, 
și alte oficialități libaneze.

In aceeași seară, a avut loc o șe
dință extraordinară a guvernului li
banez, care a hotărît să înainteze 
o plîngere Consiliului de Securitate 
în cate să se condamne raidul is- 
raelian împotriva aeroportului de la 
Beirut. De asemenea, s-a hotărît ca 
generalul Abdallah Yafi să convoa
ce pe ambasadorii marilor puteri 
pentru a le aduce la cunoștință a- 
cest act de agresiune al Istaelului.

★

TEL AVIV 29 (Agerpres'. — Mi
nisterul Afacerilor Externe israe- 
lian a dat publicității un comunicat 
în care arată că atacul cu elicopte
re împotriva aeroportului din Beirut 
a fost organizat ca o ripostă la ac
tele de sabotaj întreprinse de gru

AMMAN 29 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France Pres- 
se, regele Hussein al Iordaniei a 
anunțat că a pus la dispoziția avia
tici civile' libaneze toate avioanele 
aparlinînd companiei regale aerie
ne iordaniene „Alia". Această hota- 
rîre a fost luată în urma distrugerii 
de către Israel a 13 avioane apar- 
tinînd unor companii arabe pe ae
roportul din Beirut. Regele iordanian 
și-a exprimat protestul împotriva a- 
cestul , atac brutal" israelian împo
triva Libanului.

BEIRUT 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Abdallah Yafi, 
a făcut duminică dimineața o decla
rație in care arată că Consilipl de 
Miniștri libanez a înaintat o plînge
re Consiliului de Seruri tal ■ ca ur
mare a atacului săvîrșit de Israel 
împotriva aeroportului din Beirut. 
Abdallah Yafi a arătat că Libanul nu 
poale să-și asume nici un fel de 
responsabilitate pentru actele indivi
duale care le comit in afara terito
riului libanez unii cetățeni palesti
nieni. El a adăugat că actul de a- 
gresiune israelian asupra aerodromu
lui din Beirut a demonstrat o dală 
în plus disprețul Israelului fală de 
normele dreptului international. Aci st 
act nu are nici un fel de justif’care 
— a subliniat Yafi.

Premierul libanez a lansat, totoda
tă, un apel tuțurof cetățenilor tării, 
cerlndu-le. să mențină ordinea in in
teresul unității naționale.

<9 CAPE KENNEDY. — Abia reîntoarsă din călătoria din 
jurul Lunii, cabina spațiala ,,Apollo-8" se bucură de o aten
ție specială din partea tehnicienilor N.A.S.A. (Administrația 
Națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic). Cabina a fost adusă duminică la Pearl Harbour, 
in insulele Hawai, de unde va fi transportată în California. 
Acolo. în laboratoarele firmei „North American", cele 
2 000 000 de piese ale cabinei vor fi supuse, începînd de mier
curi, unui examen tehnic amănunții. Specialiștii vor proceda 
in primul rind la măsurarea radioactivității de origină solară 
și cosmică pe care diversele elemente componente ale cabi
nei au absorbit-o în cursul călătoriei de 800 000 km. Se aș
teaptă ca această radioactivitate să fie de o valoare redusă, 
ca urmare a faptului că in timpul zborului său cabina nu a 
avut de suferit influența unor erupții solare importante.

AVIOANE AMERICANE 
AU BOMBARDAT R. D. VIETNAM

HANOI. — Agenția V.N.A. trans
mite că un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a denunțat energic 
Statele Unite ale Americii care tri
mit avioane militare pentru a viola 
spațiul aerian al R. D. Vietnam. 
Purtătorul de cuvint a arătat că 'a 
27 decembrie avioane americano au 
atacat cu rachete o comună din pro
vincia Nghe An.

CUTREMUR LA MANILA

MANILA. — Duminică, orașul fi- 
lipinez Manila a fost zguduit de un 
cutremur destul de puternic. Nu au 
fost înregistrate pagube sau victime 
omenești.

GREVA MINERILOR DIN OVIEDO

MADRID. — Greva celor 5 000 de 
mineri de la compania Hunosa din 
Oviedo (Spania) continuă. Ea afec
tează peste 16 mine. Greviștii protes
tează împotriva conducerii compa
niei, care a concediat 10 mineri șl

• SAIGON. — După cum anunță 
agențiile de presă simbătă după- 
amiază unități ale artileriei america
ne și distrugătorul „USS Isbell" au 
bombardat regiunea sudică a zonei 
demilitarizate, unde se presupunea că 
există unele concentrări ale forțelor 
patriotice. Atacul a fost îndreptat 
în special asupra unor puncte situate 
Ia aproximativ 9 km nord-est de ba
za de la Gio Linh. De asemenea, su- 
perfortărețele americane „B-52" au 
efectuat în noaptea de simbătă spre 
duminică șase raiduri de bombarda
ment in mai multe regiuni ale Viet
namului de sud. Avioanele america
ne au lansat o mare cantitate de 
bombe asupra regiunilor din împre
jurimile capitalei sud-vietnameze. a- 
supra unor puncte strategice din a- 
propierea orașului Ben Try, din 
Delta Mekongului, precum și asu
pra regiunii Pialourilor înalte.

CONTINUA

cer reprimirea acestora la lucru. De 
asemenea, ei revendică o mai mare 
siguranță pentru locurile de muncă,

© CHICAGO. — Medicii spitalului 
presbiterian „St. Luke" din Chicago 
anunță că starea sănătății celui de-al 
103-lea pacient supus unei grefe car
diace in lume, Erwin Cramer, in 
virstă de 50 de ani, este „foarte bu
na". Operația a avut loc vineri.

• NEW YORK. — Greva doche
rilor americani din porturile de pe 
coasta Atlanticului, care cer asigu
rări că nu vor răinîno fără lucru, a 
intrat în cea de-a 10-a zi. Negocierile 
dintre Asociația armatorilor din 
New York și greviști, întrerupte vi
neri, au fost reluate duminică fără 
perspectiva ca această grevă să în
ceteze într-un viitor apropiat. Se a- 
preciază că greva va continua < el 
puțin încă o săptămină. Potrivii au
torităților, pagubele pricinuite de 
grevă sint evaluate la suma de 15 
milioane dolari zilnic.

sporirea măsurilor privind securita
tea muncii, precum și reducerea o- 
relor de lucru.

Agenția U.P.I. amintește că. pen
tru aceleași motive, in ultimele luni 
la minele companiei Hunosa au a- 
vut loc numeroase greve spont ana 
cuprinzând uneori piua la 15 000 oa
meni. Condițiile de lucru in aceste 
mine sint extrem de periculoase. 
Așa se explică moartea a trei m’neri 
cu cîteva săplămini în urma, in timp 
ce se aflau in subteran.
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Bekett, seria I-II, Republica J 

Iadul sfărimal, PETR1LA ; Ba
iu) de simbătă seara,- LONEA 
— Minerul: Intre noi; VUL

CAN: Careta verde; LI PENI
- Cultural : Vin cicliștii; 

Muncitoresc: Apă curativă.

T" ... * " "" -------------- -------------------------------------
REDACTRA SI ADMINISTRAȚIA, Pelrosanl, sir. Republicii ar. 90. Tel. 1662, 269 (C.C.V.J.) Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani 40369


