
PROLETAR! DIN TOATE ȚARTI.E. UNÎȚT VA!

I eanulroșu
provizoriu

inul XXI (XXVI) ir. 5995 Mărfi 4 februarie 1969 4 pagini 30 bani

Sub semnul unuii puternic avînt politic si în muncă
VALEA JIULUI ÎNTÎHPINA ALEGERILE
MANIFESTUL
FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE
un
de

însuflețitor program 
înflorire a patriei,

de ridicare continuă
a nivelului de trai
material și spiritual
al poporului

Ziarele de duminică au adus la 
cunoștința cetățenilor patriei MA
NIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE - însuflețitorul pro
gram cu care forțele politice și 
sociale ale țării, înmănunchiate 
Intr-o indestructibilă coeziune în 
jurul Partidului Comunist Român 
se prezintă în alegerile de la 2 
martie.

In această înflăcărată chemare 
își găsesc deopotrivă oglindirea 
bilanțul rodnic al înfăptuirilor de 
pină acum ca și obiectivele con
crete. țelurile majore puse in fața 
întregului popor în următorii ani.

Mărețul tablou al împlinirilor de 
pină acum constituie o strălucită 
dovadă a trăinicie! și superiorită
ții orînduirii noastre socialiste, a 
răspunderii și fermității cu care 
forțele politice și sociale ale țării 
înfăptuiesc sarcinile ce și le-au 
propus pentru a desăvîrși con
strucția socialistă, pentru o realiza 
în patria noastră o înaltă civili
zație materială și spirituală.

Realizările obținute în toate 
domeniile de la alegerile prece
dente constituie o puternică ex
presie a entuziasmului și tenacită
ții cu care poporul român înfăp
tuiește mărețul program al înflori
rii României, înaintînd ferm pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
liste. Aceste trainice realizări, care 
au adăugat chipului luminos al 
patriei noi sporuri de bogății și 
frumuseți umplu de bucurie și 
mindrîe inimile tuturor cetățenilor 
patriei, întărindu-le și mai mult 
încrederea în viitor, insuflîndu-le e- 
neraie și entuziasm în muncă.

Așa cum rezultă din Manifest, 
în ultimii ani opera de industriali
zare socialistă — temelia dezvoltă
rii economice și culturale a țării, 
a progresului ei general - a par
curs o etapă nouă, calitativ supe
rioară. Volumul producției indus
triale este cu peste 40 la sută mai 
mare deci! în 1965, ritmul mediu 
anual de creștere a producției a 
fost de peste 12 la sută, față de 
10,7 la sută cit prevedea planul 
cincinal. România se situează ast
fel printre statele cu economia 
cea mai dinamică. întreaga pro
ducție industrială a anului 1938 
se obrine în 24 de zile.

La baza puternicului avînt al 
industriei noastre stă faptul că în 
trei ani ai cincinalului s-au inves
tit in economie din fondurile cen
tralizate ale statului peste 155 mi

liarde lei, sumă care depășește 
totalitatea fondurilor investite în 
întreaga perioadă 1950—1960. Zes
trea industrială a țării a sporit în 
acești ani cu circa 700 de uzine, 
fabrici și secții noi, dotate cu 
tehnică modernă.

In aceste realizări își găsesc 
expresia și marile progrese înre
gistrate în dezvoltarea economică 
a Văii Jiului, în creșterea conti
nuă a producției de cărbune, în 
modernizarea procesului de ex
tracție.

Rezultate de seamă s-au obți
nut în agricultură. Cooperativiza
rea a deschis drum larg moderni
zării și creșterii producției agri
cole, a determinat profunde 
schimbări înnoitoare în viața ță
rănimii, a exercitat o înrîurire po
zitivă asupra întregii economii. 
Partidul și guvernul s-au preocu
pat permanent de întărirea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii. 
Pe ogoarele țării lucrează aproa
pe 100 mii de tractoare, peste 55 
mii semănătoare mecanice, 50 mii 
combine pentru cereale și alte 
mașini agricole care asigură un 
grad ridicat de mecanizare a lu
crărilor. Au sporit în măsură în
semnată cantitățile de îngrășă
minte chimice livrate agriculturii, 
s-au extins mult suprafețele iri
gate.

In ultimii ani partidul și guver
nul au acordat o atenție deose
bită dezvoltării și modernizării în- 
vățămîntului de toate gradele, 
progresului științei, înfloririi lite
raturii si artei.

In Manifest își găsește o puter
nică reflectare grija față de creș
terea continuă a nivelului de trai, 
„întreaga activitate a partidului și 
statului nostru - se subliniază în 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste — tot ce se înfăptuiește în 
România, în industrie, în agricul
tură, în știință și cultură, este în
chinat omului — suprema valoare 
a societății socialiste".

Creșterea venitului național a 
asigurat sporirea sistematică a 
fondului de consum, ridicarea ve
niturilor oamenilor muncii. Au 
fost majorate, cu un an mai de
vreme decît se prevedea în pla
nul cincinal, salariile mici la peste 
un milion de salariați : au sporit 
salariile unor categorii de munci
tori și personal tehnic de la C.F.R.,

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, temperatura la Petroșani 
a oscilat între minus 3 grade 
șî plus 10 grade, iar la Pa
ring intre minus 5 grade și 
plus 3 grade. Grosimea stra
tului de zăpadă la Paring este 
de 40 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vreme instabilă, cu 
cer mai mult noros. Tempera
tura stjționard. Vînt slab din 
sud.

A

In pag, a I!-a:

SPORT
- Schi : Etapa județeană a 

campionatului republican rezervat 
copiilor.

— O asociație sportivă puterni
că : UTILAJUL PETROȘANI.

— Cîteva date despre evoluția 
fotbalului în (ara noastră.

- Jaloane sigure pentru crește
rea mișcării sportive din Valea 
Jiului.

DE DEPUTATI PENTPU 
MAREA ADUNARE
NAȚIONALA Șl CON
SILIUL POPULARE

TIMIȘOARA. — Trimi
șii speciali transmit» 
Duminică seara, tovară
șul Iosip Broz Tilo, pre
ședintele Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iu
goslavia, șl persoanele 
oficiale care l-au insolit 
au plecat spre patrie, du
pă vizita de prietenie în 
tara noastră, făcută la 
invitația tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, secreta
rul general al Comitetu
lui Central al Partidului

Comunist Român, pre
ședintele Consiliului d® 
Stat al Republicii Socia
liste România.

In gara Timișoara, oas
peții iugoslavi au fost 
conduși de tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica. Manea Mănescu, 
precum șl de tovarășii 
Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor exter
ne, Vasile Vlad. șef de

(Continuare in pag. a 3-a)

COMUNICAT

Cronic

• Ieri, la Consiliul popu
lar municipal a avut loc un 
instructaj la care au partici
pat secretarii consiliilor popu
lare orășenești șt comunale 
de pe cuprinsul municipiului. 
Cu acest prilej au fost sta
bilite sarcinile ce revin comi
tetelor executive ale consi
liilor populare în următoa
rele zile, punîndu-se accent 
pe măsurile ce trebuie luate 
în vederea bupei desfășurări 
a întîlnirilor dintre candida- 
țil de deputati și alegători, 
întâlniri preconizate să încea
pă în ziua de 7 februarie.

electorală

baza unui program 
de către Conșiliul

• In 
întocmit 
municipal al Frontului Unită
ții Socialiste, incepînd de azi 
după-amiază la Petroșani (clu
bul C.C.V.J.), Pelrlla (clubul 
muncitoresc) și Lupeni (clubul 
central al sindicatelor) începe 
pregătirea candidatelor de de
putati pentru consiliile popu
lare. In' cadrul pregătirii,
membri ai biroului și Comi
tetului municipal de pprUd 
vor prezenta expuneri pe te
mele : „Importanța documen
telor Plenarei C.C. ad P.C.R. 
din 18—17 decembrie 1968".

„Politica externă a P.C.R.", 
„Largul democratism al orîn- 
duirii noastre de stat", „Rea
lizările obținute in județul 
Hunedoara și în Valea Jiului 
în anii regimului democrat- 
popular".

După prezentarea expuneri
lor, candidatii de deputati 
vor studia cuvin țări ale con
ducătorilor de partid și de 
stat, Manifestul Frontului U- 
nitătii Socialiste, legi și alte 
materiale privind realizările 
regimului democrat-popular în 
municipiul și judelui nostru.

CtTATtNI!
Verificați

dacă ați fost
înscriși

în listele
de alegătorii

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Slat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a făcut 
o vizită de prietenie in Republica Socialistă România 
in zi Vie o? t -2 februarie 1969.

Președintele Iosip Broz Tito a vizitat cu acest prilej 
orișnl Timișoara, unde s-a intîlnit cu muncitori, intelec
tuali, conducători ai organelor locale de partid și de 
stat și a participat la o partidă de vînătoare, organizată 
în onoarea sa de președintele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii din județul 
au făcut o primire călduroasă înaltului oaspete 
slav, ceea ce constituie o expresie a prieteniei 
ționale și a relațiilor frățești dintre popoarele 
două țări socialiste vecine.

In timpul vizitei au avut loc la Timișoara convorbiri 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, nre- 
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, șl Icsip Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, la care

Din partea română: tovarășii Ion 
membru al Comitetului Executiv, al

Stat. 
Timiș 
iuqo- 
tradi- 
celor

an participai: 
Gheorghe Maurer, 
Prezidiului Perina-
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Mina lupan 
pc coordonate moderne

Ing. VASILE CIRIPERU 
șeful E. M. Lupeni

Gurile de foc ale 
I-Iunedoarei sînt mereu 
flămînde și foamea lor 
nu se potolește decît 
cu zeci, sute de mii 
de tone de cărbune 
scoase cu sîrg și pri
cepere din adîncurile 
Văii Jiului, îndeosebi 
din cele ale minei 
Lupeni.

In cadrul programu
lui de industrializare 
socialistă a țării, pen
tru dezvoltarea con
tinuă a minei Lu
peni au fost alocate 
însemnate fonduri de 
investiții care au per
mis săparea multor 
mii de metri de gale
rii, suitori și puluri, 
înzestrarea abatajelor 
și galei iilor cu ma
șini și utilaje dintre 
cele mai moderne.

Astfel, numai pentru 
executarea lucrărilor 
miniere de deschidere, 
în primii trei ani ai 
actualului cincinal
s-au cheltuit 140 000 
mii lei, iar pentru do- 
t >en ri! • ' fon
durile au depășit în a- 
ceeași perioadă 230 000 
mii lei.

Ca urmare arterele 
minei s-au ramificat 
către noi cîmpuri de 
cărbune, energia pro
dusă de cele două tur- 
bocompiesoare de 270 
mc/minut îndemnînd 
către mai adine pri
ceperea oamenilor și 
puterea perforatoare
lor și a mașinilor de 
încărcat. In același 
timp, sporul abataje
lor fiontale crește pe 
măsură ce combinele 
și transportoarele blin
date TR 3 se aclima
tizează cu stratul de 
cărbune.

înlocuirea susținerii 
de lemn în abataje cu 
echipament modern, 
stilpi hidraulici și 
grinzi in consolă, a 
permis, pe lingă îm
bunătățirea condițiilor 
de lucru și securilate, 
obținerea unui spor 
substantial de produc
tivitate în aba taie de 
la 3,425 tone/post în 
1966 la 4,091 lone/posl 
în 1968.

Introducerea loco
motivelor electrice cu 
troley la orizontul -180, 
a locomotivelor Die
sel și a benzilor de

transport ia orizontul 
440 a coudus la îmbu
nătățirea. substanțială 
a transportului pe ori
zontală, i la eliminarea 
ștrangulărilor, pierde
rile de timp din par
tea minerilor lin cau
za lipseil de vagonete 
goale fiind astfel eli
minate.

Îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de 
lucru în subteran și a- 
sigurarea unui climat 
optim de i securitate a 
zăcămintirlui și a per
sonalului,’ este pe de
plin confirmată, de su
mele-investite în acest 
scop și care, în cei 
trei ani ai actualului 
cincinal depășesc
20 000 mii lei. Dotarea 
minei cu aparatură 
modernă de detectare 
a metanului, automa
tizarea acestei delica
te și foarte importante 
operațiuni, prin mon
tarea stației telegrizu- 
metrice, a permis creș
terea substanțială a 
posibilităților de evi
tare a accidentelor și 
avariilor din cauza e- 
manatiilor de metan.

(Continuare în pag. a 2 a)

LUNA IANUARIE S-A ÎNCHEIAT 
CU DEPĂȘIREA PLANULUI 

PE C.C.V.J.
• PRIN CELE 4495 TONE DE CĂRBUNE EXTRASE 

PESTE" PLAN, MINA LUPENI, ESTE DIN NOU IN 
FRUNTE

• DOUĂZECI $1 DOUA DE SECTOARE, DIN CELE 
35 CITE ARE C.C.V.J., AU ÎNDEPLINIT PIANUL PE 
LUNA IANUARIE

• DEPĂȘIREA PE COMBINAT CU 0,9 PUNCTE A 
CONȚINUTULUI DE CENUȘA ADMIS, CONSTI
TUIE UN NOU SEMNAL DE ALARMA

• CU EXCEPȚIA MINELOR DÎLJA Șl URICANI, CE
LELALTE EXPLOATĂRI AU ÎNREGISTRAT DEPĂ
ȘIRI LA PRODUCTIVITATEA MUNCII.

Dec, luna ianuarie s-a încheiat cu 
bine. După două decade zbuciumate, 
în care minusul a crescut de la o 
zi la alta, în decada a treia „apele 
s-au limpezit", ca de atîtea ori în 
1968, și planul pe C.C.V.J. a fost 
îndeplinit și depășit cu 242 tone, 
grafie realizărilor excepționale obți
nute de minerii din Lupeni oare au 
dat peste plan 4 695 tone de. cărbune.

La celelalte exploatări, siituatia se 
prezintă după cum urmează: Lonea 
+ 90 tone, Petrila -I- 107 tone, Dîlja 
+ 413 tone, Aninoasa + 54 tone, 
Vulcan + 31 tone, Paroșeni — 1 316 
tone, Uricani — 3 832 tone.

După cum se vede, majoritatea 
exploatărilor au reușit să recupereze 
minusul înregistrat la finele deca
dei a doua și să realizeze planul lu
nar. De menționat faptul că PRODUC
TIVITATEA MUNCII A FOST DE
PĂȘITĂ LA TOATE MINELE. CU 
EXCEPȚIA E. M. URICANI ȘI E. M. 
DÎLJA. Pe lingă problema ritmiciitătii, 
care așteaptă cam de mult să fie 
rezolvată, unitățile miniere din ba
zin au datoria să găsească soluții op
time și pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras, care apasă

cu destulă greutate asupra eficientei 
economice.

Dar să revenim la realizarea pla
nului de cărbune brut. O succintă 
trecere în revistă a modului cum s-au 
mobilizat sectoarele, evidențiază fap
tul că lipsurile și deficientele care 
și în 1968 au cauzat multe neajun
suri, continuă și în acest an să se 
manifeste. Ca urmare, șase din cele 
13 sectoare rămase sub plan, au în
registrat în ianuarie un minus de 
13 770 tone, la celelalte șapte ră- 
minerca în urmă fiind de 3 817 tone. 
Este Vorba de sectoarele: IV Lonea 
(— 1 796 lone). IV Petrila (— 2 430 
tone), II Aninoasa (— 2 748 tone) I 
și III Vulcan (—1 995 tone și — 
1941 tone) și I xUricani (— 2 860 
tone). Se observă că nu și-au reali
zat planul aceleași’ sectoare care și 
în urmă cu cîteva luni au diminuat, 
uneori substantial, realizările lunare 
pe exploatare și combinat. Cum în 
luna ianuarie nu se observă o îmbu
nătățire în activitatea lor, se poate 
trage concluzia că, la nivel de ex-

(Conlinuare in pag. a 2-a)

Se traiează direcțiile 
viitoarelor teleitaooe

0 echipă de topografi din 
Lupeni a executat măsurători 
la trasarea direcției viitorului 
telescaun ce se va construi 
în acest an, în masivul Stia- 
ja. După cum am mai anun
țat, telescaunul va fi dat în 
folosință pină la 30 decem
brie a.c. In următoarele zii® 
se vor efectua și măsurătorile 
necesare construirii telescau- 
nului din masivul Paring.

Recital de 
muzică cultă

Azi, la ora 19, în sala mare 
a Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, un grup 
de profesori de la Conserva
torul „Gheorghe Dima" din 
Cluj vor susține un variat re
cital de muzică instrumentală 
cultă.

„Mîădițe literare"
Cercul literar de la Școala 

generală nr. 3 din Lupeni. con
dus de prof. Hategan Gheor
ghe a initiat. în urmă -cu cîte
va luni, scoaterea unei mici 
reviste denumită „Mlădile lite
rare". In prefața primului nu
măr, răspîndit recent in rin- 
durile elevilor, poetul Radu Se- 
lejan scrie: „mlăditelc de as
tăzi să fie trunchiuri pentru 
alti muguri".

Este un început bun. demn 
de încurajat.

Emil TETILEANU
Lupeni

♦
♦

Ii
♦

I

Vom răspunde grijii ce ni se poartă
prin noi

Hoiărirea Consiliului 
de Miniștri privind ge
neralizarea experimentă
rii noului sistem de sala
rizare șl majorarea sala
riilor în întreprinderile 
din ramura industriei ali
mentare a produs bucu
rie in rindurile lucrăto
rilor de la Fabrica <le 
produse lactate Petroșani. 
Noua hotărâre reflectă 
consecventa cu care sta
tul nostru înfăptuiește

realizări în
prevederile Congresului 
al IX-lea al P.C.R. pri
vind ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor 
muncii.

Potrivit noului sistem 
de salarizare, intrai in 
vigoare de la 1 februarie 
a. c„ salariile muncitori
lor șl personalului teh- 
nic-adminlslraliv din ra
mura industriei alimen’a- 
re vor fi in funcție de 
cantitatea, calitatea și

producție
răspunderea fiecăruia in 
procesul de producție. E 
și firesc să fie așa. In 
acest fel se aplică in 
viață principiul socialist 
de salarizare, sporește 
cointeresarea salariaților 
pentru ridicarea eficien
ței economico in între
prinderea in care iși 
desfășoară activitatea.

Răspunzind grijii parti
dului și guvernului nos
tru pentru ridicarea per

manentă a nivelului de 
trai a) celor ce muncesc, 
mă voi strădui ca, ală
turi de întregul colectiv, 
să depun toată strădania 
pentru creșterea produc
ției și productivității 
muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, contri
buind în acest fel la 
creșterea eficienței eco
nomice a întreprinderii 
noastre, la îmbunătățirea 
aorovizionării cu produ
se de calitate a popu
lației Văii Jiului.

AI l ESAT, 
tehnician Ia Fabrica 
de produse lactate 

Petroșani
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Despre „leahii de miercuri" 
și animatorii săi

î

Interlocutorii moi sint tinerii ac
te Mihai Clila, Violeta Berbiuc 
fi Constantin Dumitra animatorii 
teatrului de miercuri care va de
buta In 5 februarie a.c. cu un re
cital din poezia lui Radu Selejan.

C p. _• Direcția Teatrului ..Valea 
fi i" și secretariatul literar au ho- 
tănt încă de 1? începutul acestei sta
giuni ca In repertoriul curent să in
cludă piese care să fie montate în 
cadrul studioului experimental si să 
diversifice formele de educație es
tetică a publicului spectator. Dar 
Inițiativa realizării recitalului Sele
jan vă aparține în întregime. De ce 
a îl hotărî! să începeți cu acest poet?

VfOTETA BERBIUC: Am pornit 
lr> acenstă alegere de la două pre
mise și anume: valoarea artistică a 
poc ’iilor sale și faptul că el este un 
poet local si debutul teatrului de 
miercuri se va face cu un talent for
mat pe aceste meleaguri.

C. P.: Cum va decurge acest 
prim recital liric ?

MIHAI CUTA: Foarte simplu. 
Am ales fiecare cîleva poezii din 
volumul „Corturile neliniște!" în așa 
fel îneît e’e să fie cil mai apropiate 
de structura noastră sufletească. De 
pildă eu mi-am ales poeziile: „Sfa
tul cocorilor", „Fiii țării de piatră" 
și .Iarba care plînge", Violeta s-a 
oprit la .Ana lui Manole", .Strig 
In fintînă după cel ce pleacă" st 
„Nc-am întins mfinile", 'a' Tino Du
mitra a optat pentru .Mii’. .Poarta 
plînge" șî „Lebedele albe mor". 
Versurile vor fi recitate cit mai fi
resc și mai convingător. Atmosfera 
va fi alta decît în sala de specta
col deoarece recitalul va avea loc 
în sala de repetiții a teatrului nos
tru care e mai intimă și oferă po
sibilitatea dispunerii scaunelor după 
dorința fiecăruia. In timpul recita
lului se va consuma cafea neagră

Mina Lupeni 
pc coordonate moderne

(Urmare din pag. Ij

Pentru degazarea zăcămintului șl 
înlăturarea pericolului pe care-1 
prezintă metanul în activitatea din 
subteran, în prezent se execută o 
stație de degazare, care după ce va 
fi pusă în funcție va influența creș
terea productivității muncii prin îm
bunătățirea condițiilor de securitate 
miDieră la fronturile de lucru.

In semn de adîncă recunoștință 
pentru grija pe care i-o poartă con
ducerea de partid și de stat, co
lectivul minei Lupeni depune o mun
că susținută pentru organizarea și 
perfecționarea procesului tehnologic, 
pentru sporirea producției de cărbu
ne cocsificabil. Printre .problemele 
care au fost rezolvate în cadru] a- 
cestei acțiuni se numără: îmbună
tățirea echipării tehnice a locurilor 
de muncă, aplicarea de procedee șl 
tehnologii noi, lichidarea pierderilor 
de timp, perfecționarea normării, fo
losirea eficientă a sistemului de sa
larizare, ridicarea calificării cadre
lor. creșterea preocupării pentru 
îmbunătățirea securității muncii șî 
reducerea gradului de obosire a 
muncitorilor.

Colectivele care se ocupă de îm
bunătățirea organizării procesului de 
producție șl a muncii și-au îndrep
tat atenția și asupra planului de 
perspectivă al exploatării. S-au ana

Luna ianuarie s-a încheiat 
cu depășirea planului pe C.C.VJ.

(Urmare din pag. 1) 

ploatare, s-a făcut mult prea puțin 
pentru înlăturarea deficiențelor, deși 
în nenumărate rînduri am auzit pro- 
misiuni că se vor lua măsuri. Să fi 
rămas măsurile între coperțile dosa
relor ? Poate. Dar nu e bine. Fște 
necesar cq organizațiile de partid 
pa schimburi, comitetele de partid 
a e ace dor sectoare să pretindă con
ducerilor tehnice, măsuri care să 
ducă grabnic îa Îmbunătățirea situa
ției. Un cuvin* hotăiîtor în acest 
sens trebuie să-l aibă conducerea 
C.C.V.J. Considerăm că experiența 
acestei luni va fi mai mult decît fo
lositoare. realizarea ritmică a planu
lui de cărbune fiind o necesitate de 
prim ordin in activitatea minelor din 
Valea Jiului.

In ce privește cauzele nerealiză- 
rii planului pe luna ianuarie de că
tre exploatările miniere Uricani și 
Paroșeai, iată ce ne-au relatat con
ducătorii celor două unități:

Ing. Constantin Teodorescu, șeful 
E. M. Uricani: „In primul rînd, anga
jați! minei n-an respectat dispozițiile 
conducerii C.C.VJ. cu privire la ac
tivitatea de la începutul lunii, diD 
care cauză ara avut multe absente, 
în al doilea, rînd, în ziua de 7 ia
nuarie nu s-a lucrat două schimburi 
din cauza defecțiunilor survenite la 
banda de cauciuc de la siloz. In iltă 
ordine de idei, tîebuie să arăt că în 
cadrul sectorului I, s-a surpat. în 
ziua de 11. abatajul frontal, pierz.in- 
du-se zilnic pînă la sfîrșitul lunii o 
producție de 150 tone. Surparea s-a 
produs din cauza lipsei de experien
ță din partea brigăzii și a perso
nalului tehnic". 

care sperăm să creeze un sentiment 
mai pronunțat de intimitate șl ape
tență pentru poezie.

Va cili și poetul clteva poezii Ine
dite realizate recent.

C. P.: Ce vfl propuneți să reali- 
rali In cadrul teatrului de miercuri ?

CONSTANTIN DUMITRA : Pen
tru noi versul e un prilej de me
ditație, do exteriorizare a unor stări 
sufletești profunde, un exercițiu al 
mintii. De aceea vom mai pregăti 
recitaluri de poezie din creația unor 
poeți mai puțin accesibili marelui 
public. Vom căuta să dăm relief 
versurilor unor poeți moderni sau 
clasici, români sau universali. -Dar 
leahul de miercuri nu se va limita 
la poezie ci va prezenta piese de 
mai mică sau mai marc întindere 
scrise de autori moderni, lecturi 
dramatizate, poate exerciții de mi
mică și pantomină etc. Se află 1n 
stadiu avansat de lucru piesa Iul 
Marin Sorescu „Există nervi*.

VIOLETA BERBIUC: Dorim să e- 
vltăm formulele cuminți, uzate, șl 
să apelăm la mijloace de expresie 
șl sugestie cît mal noi. Vom încerca 
de pildă ‘ ca doi actori să recite a- 
ceeași poezie în forme diferite. Unul 
va parodia, altul va accentua pe fi
lonul liric. Ne vom folosi de mij
loace care să creeze atmosfera: lu
mină, sunet, elemente de decor, fără 
însă să Tăcem abuz de ele. Vom 
recita șl juca în întuneric, ne vom 
cobori în mijlocul spectatorilor. ceea 
ce ne va solicita infinit mai mult 
talentul și dăruirea decît scena ita
liană clasică.

Secretariatul literar al cărui spri
jin direct îl veți avea în aceste ma
nifestări vă dorește succes deplin

Constantin PASCU 
secretar literar 11 Teatrului 

„Valea Jiului*

lizat și stabilit pentru periods 1968 
—Î970 indicatorii tehnico-economici 
principali care sint superiori celor 
prevăzuți initial.

Toate aceste măsuri, ridicarea 
gradului de tehnicitate a] minei au 
făcut posibil ca rezultatele obținute 
să fie superioare indicatorilor pre- 
văzuți în plan.

Așa de exemplu, planul de pro
ducție în cei trei ani din acest cin
cinal a fost depășit cu 25 235 tone, 
66 772 tone, respectiv 67 497 tone 
de cărbune fapt ce a determinat ca 
producția realizată în anul 1968 să 
fie cu 176 283 tone de cărbune mai 
mare decît cea realizată în anul 
1965.

De asemenea, productivitatea 
muncii planificată a fost realizată și 
depășită în fiecare an. De menționat 
și faptul că productivitatea muncii 
realizată în anul 1968 este cu 307 
kg/post mai mare decît cea reali
zată în anul 1965, deci o creștere 
medie anuală de peste 100 kg/post.

Depășirea planului de producție, 
a productivității muncii precum șl a 
Indicatorilor planului tehnic cu pri
vire Ia operațiile de încărcare, tă
iere mecanică și susținerea meta
lică au făcut posibilă realizarea de 
economii suplimentare de peste 
7 500 mii lei în perioada scursă din 
acest cincinal.

Ing. Dan Surulescu, șeful E.D.M.N.: 
,.In luna ianuarie, efectivul minei 
destinat lucrărilor de extracție, a fost 
incomplet, lucrîndu-se zilnic cu un 
minus de 150—170 de muncitori, din 
care cauză, deși am depășit produc
tivitatea muncii cu aproape 200 
kg/post, planul n-a putut fi înde
plinit.

De asemenea, tot pentru luna ia
nuarie, am avut planificat a extrage 
cu tăiere mecanică 7 500 tone, dar 
neavînd dotarea, respectiv combina 
și transportoarele TR-3. n-am făcut 
nici un pas în acest sens.

Sperăm ca luna februarie să fie 
de mai bun augur, cum de altfel o 
confirmă și primele rezultate".

Că cele spuse de tov. ing. Teodo- 
rescu Constantin sînl adevărate nu 
ne îndoim. Dar faptul că lipsa de 
experiență a condus la surparea a- 
batajului frontal, pierzlndn-se astfel 
o producție de peste 2 500 tone, este 
un argument Dren puțin plauzibil, 
fl>nd binecunoscută cauza acc-stel 
surpări care n-a fost alta decît lipsa 
de competență a maiștrilor care au 
permis extragerea a cinci fîșil fără să 
realizeze prăbușirea conform mono
grafiei de armare.

Deci să așteptăm mal bine luna 
februarie cînd. după spusele șefului 
de exploatare planul va fi îndepli
nit și depășit. Oricum sectorul I tre
buie să intre în preocupările zilnice 
ale conducerii minei.

In ce privește cauzele existente 
la E.D.M.N., aici un cuvinl hotăritor 
îl are C.C.V.J. care trebuie să in
tervină de urgență, aii! pentru com
pletarea efectivului minei cît șl pen
tru dotarea acesteia la nivelul ce
rințelor șl a! planificări! respective.
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ȘCHI CONCURS REUȘIT, 
PARTICIPARE NUMEROASĂ

© ETAPA JUDEȚEANĂ A COPIILOR - LA PETROȘANI 
© 80 DE CONCURENȚI, 6 ClȘTIGATORI
• ABRUDUL VA GĂZDUI ETAPA FINALA PE ȚARA

Pe dealul Rakoczl din Petroșani 
s-a disputat duminică dimineața eta
pa județeană a campionatului repu
blican de schi rezervat copiilor. 
Concursul s-a bucurai de prezenta 
a 80 de schiori șl a unui mare nu
măr de spectatori, părinți care au 
venit să-și vadă copiii alunecînd 
pe schiuri. De remarcat prezența 
cu un mare număr de concurenți a 
Școlii sportive Petroșani care a în
scris reprezentanți la toate grupe
le, precum și a asociației Spartac 
din localitate și a Centrului de co
pii Lupeni, în privința numărului de 
participant. Lupta* pentru cucerirea 
primului loc s-a dat numai între 
micii schiori, la cele trei categorii 
de virslă,- de la Școala sportivă Pe

Patru dintre câș
tigătorii probelor 
disputate dumini
că pe pirtia Ra- 
koezi în cadrul e- 
tapei județene a 
campionatului re
publican de schi 
rezervat copiilor.

După cum se știe, în anul trecut 
întreaga activitate sportivă — de 
masă și de performanță — a trecut 
sub conducerea șl îndrumarea sindi
catelor. Și, lucru îmbucurător, ea a 
cunoscut o considerabilă creștere în 
această perioadă.

Anul 1968 a fost bogat în realizări 
pentru sportivii din Valea Jiului. A- 
ceste realizări, precum șl unele nea
junsuri, au fost scoase recent în e- 
vidență cu prilejul plenarei 
C.M.E.F.S. Petroșani care a dezbătut 
activitatea sportivă din anul 1968, 
a stabilit jaloanele dezvoltării aces
tuia în viitor. La Consiliul local al 
U.G.S.R. a avut loc la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute o ședință de lucru 
la care au fost Invitați președinții 
noilor consilii ale asociațiilor spor
tive, secretarii și financiarii acestor 
consilii, membrii comisiilor sport din 
comitetele sindicatelor din între
prinderile și instituțiile Văii Jiului. 
A fost o ședință utilă de luciu, în 
cadrul căreia au fost dezbătute pro
bleme de mare importantă pentru 
sportul de masă și de performantă 
al Văii Jiului.

Tovarășul Slăbii Aurel, președin
tele comisiei sport de pe lîngă Con
siliul local al U.G.S.R., a prezentat 
noile sarcini ce stau în fața asocia
țiilor sportive și regulamentul lor de 
funcționare, modul de organizare a 
muncii, de întocmire a planului de 
activitate șl a calendarelor spoiti- 
ve pe anul 1969, a accentuat asupra 
atenției ce trebuie acordată deopo
trivă tuturor disciplinelor sportive 
șl mai ales acelora care au fost ne
glijate în ultima vreme. S-a subli
niat necesitatea dezvoltării mișcării 
sportive în școlile de toate gradele,

hochei Dispută tinerească
Ziua de 2 februarie, ora 10 dimi

neața. Pe luciul gheții patinearulu’. 
Preparatorul—Minerul s-a desfășurat 
ultima manșă a întrecerilor dintre 
hocheiștii juniori ai celor două aso
ciații sportive. Timpul excelent, 
temperatura —5°C au creat condiții 
bune de desfășurare a disputatei 
partide tinerești devenite deja tra
diționale. Juniorii de la Preparato
rul au învins cu 13—7 (4—1, 5—3 
și 4—3). 

troșani, motiv pentru care merită 
aprecieri conducerea școlii șl profe
sorii de cultură fizică șl sport de 
aici. Deoarete zăpada a fost înghe
țată, fngreunînd mult trecerea spor
tivilor prin toate porțile instalate, 
proba de slalom ’special s-a desfă
șurat cu multă dificultate. La prima 
probă s-au întrecut copii de la ca
tegoria de virslă 12—14 ani. Cam
pionul național de anul trecut, Cris- 
tea Nicolae a dovedit și de astă 
dată reale calități, cîștigînd primul 
loc, nu însă fără destule emoții șl la 
o diferență minimă față de al doi
lea clasat, Comand Vasile. Pe locul 
III s-a situat Toth Zoltan, de la 
Școala sportivă ca și primii doi. Fete, 
aceeași limită de virslă: 1. Leib Ga-

la I.M.P., contribuția sporită pe care 
trebuie s-o addeî profesorii de cul
tură fizică și sport în depistarea la- 

. lentelor și promovarea lor cu curaj 
în loturile superioare.

De asemenea, s-au dat indicații 
privind gospodărirea bazelor, mate
rialelor și a echipamentului sportiv, 
privind îmbunătățirea stilului și a 
metodelor de muncă ale membrilor 
consiliilor asociațiilor sportive, pe 
baza principialității și spiritului co
lectiv, a inițiativei și bunei înțe
legeri.

Pentru întărirea asociațiilor spor
tive este necesară creșterea numă
rului de membri susținători din rîn- 
dul salaria filorj întreprinderii sau 
instituției și încasarea operativă a 
cotizațiilor. In a doua jumătate a 
lunii martie a.c. vor începe cursuri 
de arbitri și instructori sportivi care 
să poată îndruma cu competentă 
activitatea sportivă din raza muni
cipiului nostru. Trebuie Intensificată 
acțiunea de trecere a normelor pen
tru obținerea insignei de polisportiv 
de cit mai multi salariafi și extins 
campionatul pe asociație la mai 
multe discipline sportive, iar între
cerile să fie dotate cu cupe, diplome 
și alte stimulente.

în Încheierea ședinței de lucru, 
Consiliul AsociafLel Sportive Mine
rul Lupeni a 
25 asociații 
municipiu o 
privind mai 
mează ca respectiva chemare să fie 
discutată de consiliile asociațiilor 
sportive în atribuțiile cărora se în
scrie stabilirea angajamentelor care 
vor constitui baza răspunsurilor la 
chemare.

lansat către toate cele 
sportive sindicale din 
chemare la Întrecere 
multe obiective. Ur-

La fluierul arbitrului Ardeleanu 
Victort animatorul sportului pe pa
tine din orașul Lupeni, pe luciul 
gheții au apărut următoarele forma
ții: Preparatorul: Brașoveanu, Ce- 
teraș, Bădău, Ardeleanu II, Laszlo 
(Nagy). Mineral: Raczok, Galam- 
bos, Șuranyl, Kadoș, Ileș (Țopa).

Pentru Preparatorul au marcat: 
Ardeleanu II 7, Bădău 4 și Ceteraș 
2, iar pentru Minerul, Ileș 3, Șuran- 
yi 2, Galamboș 1 șl Nagy — auto
gol. 

briela; 2. MUller Dagmar, 3. Manole 
Angela, toate de la Școala sportivă. 
Băieți categoria 10—11 ani: 1. Peter 
Eusebiu; 2. Ciuda! Ioam 3. Balint An- 
dor, toți de la școala sportivă. Fete, 
aceeași categoric: 1. Hupca Viorica,-
2. Josan Adriana,- 3. Ilieș Irina, toate 
de la școala sportivă. Băieți, catego
ria 7—9 ani: 1. Kovacs lom 2. Krach- 
tus Iosif,- 3. Moldovan Ioan, toți de la 
școala sportivă. Fete aceeași catego
rie : 1. Krachtus Odile,- 2. Leca Livia,-
3. Cioarcă Adriana, toate de la școala 
sportivă.

Timpul frumos, organizarea irepro
șabilă a făcut oa întrecerile să se 
desfășoare în cele mai bune con
dition’!.

Primii clasați la fiecare categorie 
de vîrstă vor participa la etapa fi
nală care va avea loc la 15—16 fe
bruarie a. c. la Abrud.

Slalcu BÂLOI,
activist al G.M.E.F.S. Petroșani

Succese remarcabile 
ale hoherilor români

dife-

Țan- 
românil 

făcînd 
și ger-

Pe pîrtille de la Cervinia (Italia), 
boberii români au cules lauri și ar
gint la recentele campionate euro
pene. Echipajul nostru de două per
soane, alcătuit din Panțuru și Foc
șeneanu, a fost întrecut la o 
rență minimă de echipajul nr. 1 al 
Austriei, caro a cucerii astfel a 
patra oară titlul de campion euro
pean.

Speranțe mari se punea în echi
pajul nostru de patru persoane, for
mat din Panțuru, Focșeneanu, ~ 
cov și Neagoe. De altfel, 
au avut un start excelent, 
griji colegilor Iqr italieni 
mani. In final însă, echipajul nostru 
n-a mai avut forța necesară și a 
trebuit să se mulțumească cu locul 
II, la o diferență foarte mică de e- 
chipajul nr. 1 al 
devenit campion

Dar și locurile 
pajele României 
prețioase finind 
piegătire al concurenfilor, de faptul 
că boberii no.șlri au cunoscut pen
tru prima dată pîrtia da la Cervi
nia.

țării gazdă care a 
european.
II ocupate de echi- 

sînt deosebit de 
cont de nivelul de

O asociație sportivă puternică

UTILAJUL PETROȘANI
Cu prilejul adunări’, bal, lupte, popice, tir, dețean on.de activează,

de dare de seamă și volei. Cel 35 de luptă- La obținerea acestor
alegeri la A.S. Utilajul torl cu participat sub rezultate și a altora pe 
Petroșani, au 1%‘șit In îndrumarea strungari'- care nu le vom mai 
evidență rezultatele lui Fabian Iosif, pre- repeta și-au adus con- 
bune obținute in anul ședințele secției de Iribuția in mod deose- 
trecut de către sporii- lupte, la fazele jude- bit I azur Nicolae, 
vil de la U.R.U.M.P. la țeană și republicană Ghergheli Emerlc, To- 
mai multe discipline ale campionatului na- lea Stamale, Cimpeanu 
sportive, s-a subliniat fional, unde cițiva ju- Ștefan, Fabian Iosif, 
întărirea asociației ca- cători au obținut re- Ginea loan, Suvălaia 
re cuprinde 88 la sută zultale meritorii. De Valentin, numeroși 
din salariațil uzinei. Sub asemenea. 6 luptă- sportivi.
îndrumarea comitetului toii al A.S. Utilajul au Au existat insă și u-
sindicalului, A.S. Utl- participat la finala pe nele lipsuri pe care
lajul a desfășurat o minister a campionate- noul consiliu al A.S. 
activitate rodnică, a lor școlare de la Baia Utilajul se va strădui 
angrenat la diferitele Mare, la care doi spor- să le elimine din acli- 
înlreceri organizate un tivi au Ieșit campioni vitatea sa de viilor, 
mare număr de sala- pe minister, iar unul pentru continua întări- 
riați, fruntași în mun- a obfinut locul secund. re a asociației sportive 
că și in sport. A.S. Activind în campiona- Utilajul, pentru ca sa- 
Utilajul numără în pre- tul municipal, echipa lariații uzinei noastre 
zenl următoarele ra- de fotbal Utilajul Pe- s«i obțină iezultate la 
muri sportive: hand- troșani a ocupat, la fel de^ bune in spori 
bal, fotbal, lupte, tir, sfîrșitul turului, locul ca și în producție, 
popice, șah, orientare 6 din 10 echipe, iar Ioan BERTOTI, 
turistică. Rezultate bu- formația de handbal președintele comitetU''' 
ne au obținut în anul s-a comportat merito- sindicatului
trecut secțiile de fol- riu în campionatul ju- de la U.R.U.M.P.

Cîteva date despre

EVOLUȚIA ȚOTBALIHlll 
LA NOI IN TARĂ

Este foarte greu de precizat cine 
șl cînd a adus prima minge de fot
bal la noi în țară. Sigur este însă 
că în 1893 apare Ia București pri
ma echipă cu numele de WOCKER. 
Dar la noi fotbalul se practica spo
radic, neoiganizat.

• Prima echipă 
organizată: Olimpia

Abia în 1905 apare prima echipă 
de fotbal organizată, Olimpia, în
ființată de hamburghezul Vie.rek. 
In 1907 iau ființă alte echipe: Co- 
lenlina A.C. și United F.C. Ploiești 
care dispută meciuri amicale, iar în 
1909 — primul campionat. După 
patru ani, funcționarii comerciali din 
Capitală alcătuiesc echipa Bukares- 
ler F.C., iar peste numai un an, în 
1914, se înființează primele echipe 
din jucători autohtoni. Acestea sini: 
Colțea, Venus, Tricolor.

• Apar echipe 
de mare rezonanță
După primul război mondial, acti

vitatea fotbalistică la noi în țară ca
pătă o mare dezvoltare. Apar și se 
impun echipe de mare rezonanță în 
fotbalul românesc cum sint: Chine
zul Timișoara, campioană consecuti
vă între anii 1921—1927, A.M.T.E. 
Arad, Stăruința Oradea. Iau apoi 
ființă primele echipe profesioniste: 
F.C. Ripensia Timișoara, A.M.E.E.A. 
Arad, R.G.M.T. Timișoara, Rapid 
București, C.A.M.P. Petroșani, C.A.O. 
Oradea, Gloria Arad, Venus Bucu
rești etc.

In 1930 ia ființă Federația Româ
nă de Fotbal Amator (F.R.F.A.), iar 
în 1932 se organizează primul cam
pionat di viziona} pe țară.

• Reorganizarea 
fotbalului

O perioadă de criză în preajma 
celui de-al doilea război mondial,

ITALIA :

Antrenament îna
intea unei probe 
finale din cadrul 
Europenelor de 
bob de la Cervi
nia : echipajul ro
mânesc Panțuru, 
Focșeneanu, Pă- 
trașcu și Neagoe 
în acțiune pe pîr- 
tie. 

apoi, după 1944. activitatea fotbalis
tică la noi ia o mare dezvoltare. Sa 
organizează primele competiții pen- 
Iru juniori, campionatul republican 
și Cupa Comisiei Centrale. Activi
tatea competilională se organizează 
în campionate regionale, raionale, 
orășenești, sătești, școlare. In anul 
1955, paralel cu campionatul diviziei 
A, se dispută primul campionat al e- 
chipeior de tineret. Divizia C ia 
ființă în 1936—37, împărțită 
cinci ligi geografice, dar nu se dis
pută organizat, consecutiv. Doar din 
1963 există continuitate în divizia 
C.

• Fotbalul 
în Valea Jiului

Primele echipe din Valea Jiuhjf 
care participă la campionate repu
blicane au fost liul Petroșani (fostă 
C.A.M.P.) și Minerul Lupeni. Jiul 
activează în primul campionat al 
diviziei ,.B" în 1934—35 și promovea
ză în „A" in 1936—37. După uu an, 
retrogradează, activează din nou în 
„B", cîștigă campionatul în 1940—41 
dai „așteaptă" terminarea războiului 
pentru a participa la prima ediție de 
după război e campionatului divi
ziei ,.A" în 1946—47. Joacă în .,A.'/ 
13 edilii, consecutive, iar în 1960—61 
joacă din nou în „B", pînă în anul 
1965—66 cînd revine în „A", nude 
ocupă, la sfîrșitul turului actualului 
campionat meritatul loc 5 din 16 
echipe.

Cele mai bune rezultate le-a ob
ținut în ediția 1948—49 și 1957—58 
cînd a ocupat locurile 5 din 14 echi
pe și tot 5 din 12 echipe. Jiul Pe
troșani a participat la 30 de ediții 
ale Cupei României, ajungînd în 
1.942.-—43 în semifinală și fiind eli
minată cu 2—1 de C.F.R. Turnu Se
verin, care a cîștigat și cupa.

Minerul Lupeni a activat prima 
dală în divizia C în anii 1936—37 
în liga de vest. Peste doi ani, pro
movează în „B" unde ia oarte Ia 15 
ediții consecutive. In 1957—58,. pro
movează în. divizia A, dar retrogra
dează după patru ediții. Din „B" 
ajunge cam repede în „C* unde a- 
curn. ia finele turului, ocupă locul 2 
din 16 echipe în seria a V-a.

Și alte echipe din Valea Jiului au 
activat de-a lungul anilor în divl- 
ziile B și C, dar un timp mai scurt. 
Astfel, în ediția 1937—38 a diviziei 
C, C.S. Lonea ocupă locul IV în liga 
de vest o seriei a 11-a, iar în ediția 
1946—47 a aceleiași divizii, în seria 
a X-a, C.S. Âninoasa ocupă locul I 
promovînd In divizia B, dar retro
gradează după numai un an. Au mal 
activat în divizia C, Victoria C F.R. 
Petroșani si Visează Română Lupeni. 
In 1963 a promovat în divizia 
C Știința Petroșani, ocupanta primu
lui loc la sfîrșitul turului actualului 
campionat, în seria a Vl-a.

PRONOSPORT
CONCURSUL Nr. 5 DIN 1 FEBRUARIE 1969

1. Fiorentina - Roma X
2. Internazionale - Lanerossi 1
3. Juventus - Atalanta 1
4. Palermo - Cagliari X
5. Pisa - Torino X
6. Sampdoria Milan X
7. Varese - Bologna X
8. Verona — Napoli 1
9. Brescia — Genoa X

10. Catania - Bari X
11. Lazio - Monza X
12. Perugia - Mantova X
13. Reggina - Ternana 1
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MANIFESTUL FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE

un însuflețitor program de înflorire a patriei, 
de ridicare continuă a nivelului de trai

material și spiritual al poporului
(Urmare din png. 1)

ole docherilor precum șl ale eco
nomiștilor ; Io începutul onului 
1968 s-a pus in practica experi
mentarea noului sistem de solori- 
tore. iar la începutul anului în 
curs au fost sporite salariile ca
drelor didactice, ale muncitorilor 
ți personalului tehnicc-administra- 
tiv din Industria alimentara și in
dustria ușoara. A avut loc mojo- 
rorea generalâ a pensiilor, care 
în 1968 ou fost în medie cu 30,5 
la sută moi mori decit în 1965. 
Concomitent, au crescut venitu
rile țărănimii care au fost in 1968 
cu 25 la sută mai mori decît în 
1965.

Din fondurile statului s-au con
struit în ultimii trei ani peste 
155 (XX) apartamente la orașe și în 
centre muncitorești, lor locuitorii 
sotelor și-ou clădit 160 000 de 
case noi.

Desigur, tabloul ridicării bună
stării întregului popor este mult 
mai complex, mai cuprinzător ; 
creșterea standardului de viață 
este omniprezent în toate sferele 
trebuințelor materiale șl spiritua
le ale oamenilor muncii din țara 
noastră.

Cetățenii patriei noastre sînt 
conștlenți că toate succesele ob
ținute in acești ani sint rezultatul 
eforturilor neobosite, pline de ab
negație ale poporului muncitor, al 
aplicării neabătute a politicii 
creatoare, marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român. Ela
borarea vastului program de în
florire a patriei, intensa activitate 
politică șl organizatorică desfășu
rată în rîndul maselor pentru în
făptuirea acestuia, au ridicat pe 
c treaptă mal înaltă rolul condu
cător al partidului comunist, una
nim recunoscut de întregul popor 
ca autoritatea politică supremă, 
cu consacrat misiunea sa istorică 
oe purtător al celor mai profunde 
Interese și năzuințe ale maselor, 
de făuritor al vieții noi pe pămîn- 
tul României.

Alegerile de la 2 martie vor 
demonstra încă o dată unitatea 
trainică o întregului popor în ju
rul călăuzei șl conducătorului său 
încercat - Partidul Comunist Ro
mân.

Prezentînd în fața poporului bi
lanțul însuflețitor ol unei etape 
deosebit de rodnice, al drumului 
parcurs de România în etapa des
chisă de istoricele hotăriri ale 
Congresului al IX-lea ol P.C.R , 
Frontul Unității Socioliste, expo
nent al voinței întregii națiuni so
cialiste, adresează prin manifest 
o înflăcărată chemare către toți 
cetățenii patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
vârstnici șî tineri, bărbați și femei 
— de a păși neabătut înainte pe 
drumul progresului șl bunăstării, 
pe drumul desăvârșirii socialismu
lui si ol trecerii treptate spre co
munism.

La alegerile de la 2 martie, can- 
d’datii Frontului Unității Sociolis
te. reprezentanți de frunte ai 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor, ai tuturor păturilor socia
le, au ca platformă politică pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân.

In lumina acest’ ' progfom, 
rrontui Unității Socialiste va acor
da o atenție deosebită continuării 
«n ritm susținut a industrializării, 
dezvoltării neîncetate a forțelor de’ 
p oducție in toate județele și lo
calitățile patriei - factor hotărâtor 
ol progresului societății socioliste, 
r.drcarii nivelului de trai ol popu
lației, al asigurării independentei 
și suveranității naționale.

Fină în 1970 vor fi date in func
țiune alte aproape 1000 de noi 
capacități industriale, asigurin- 
du-se o repartizare teritorială tot 
mai echilibrată a forțelor de pro
ducție, puternica dezvoltare si mo
dernizare a ramurilor industriei 
care au un rol determinant in 
promovarea progresului tehnic și 
valorificarea superioară a mate
riilor prime și totodată și dezvol
tata oroducției bunurilor de con
sum. Accentul principal va trebui 
să se pună pe intensificarea ac
țiunii de organizare științifică a 
producției și o muncii, utilizarea 
la maximum o capacităților de 
producție, îmbunătățirea conduce

Culese de prin piajă
...Am citit mai deunăzi In 

liar câ au avui loc șl In (ara 
noastră mișcări seismice. O 
asemenea zguduituri s-a sim- 
lit șl la halele din Petroșani. 
Cutremurul nu a provenit Insă 
din măruntaiele pămintului ci 
l-a produs mașina cu nr. 
Bl HD 25 56 care a venit cu& 
carne la unitotea nr. 118 din 
piață. Uiți nd de gabaritul ma
șinii șoierul a izbil-o de zid. 
In alară de zguduituri și mici 
Îndoiri la pârlite metalice 
tupe-rioare ale mașinii nu s-a 
Ln/implat nimic. Cu mai multă 

rii întreprinderilor, stimularea spi
ritului novator ol muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor - toate in 
scopul sporirii productivității mun
cii și al creșterii eficienței econo
mice.

In agricultură, eforturile vor fi 
concentrate in direcția înfăptuirii 
politicii Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii socia
liste, de sporire continuă o pro
ducției vegetale și animale. Agri
cultura va fi dotată cu noi mașini 
perfecționate și cu cantități spo
rite de îngrășăminte chimice, se 
vor lua măsuri deosebite pentru 
extinderea irigațiilor și combaterea 
eroziunii solului, pentru perfecțio
narea activității întreprinderilor a- 
gricole de stat, se va acorda o 
atenție șî un sprijin deosebit întă
ririi economico-organizatorice a 
cooperativelor agricole de produc
ție.

Mobilizatoare sint obiectivele pe 
care partidul, Frontul Unității So
cialiste, întregul popor și le pun 
în etapa care urmează în dome
niul învățămintului, științei și cul
turii. Se va generaliza învățămîntul 
de 10 ani, se va perfecționa în
vățământul liceal, vor fi construite 
și date în folosință o seamă de 
mari edificii de invățâmînt și cul
tură.

Programul cu core Frontul Uni
tății Socialiste se prezintă in fața 
alegătorilor constituie, pe drept 
cuvînt, programul ridicării neîn'-c- 
rupte a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, a bunăstării lor, al 
întăririi continue a orînduirii so
cialiste — cucerirea cea mai de 
preț a poporului nostru.

Anul acesta se va generaliza și 
încheia acțiunea de majorare a 
salariilor, astfel că în 1970 toți 
salariații vor beneficia — pe între
gul an — de salarii sporite. 
In 1969—1970 se vor construi cu 
50 la sută mai multe locuințe de- 
cit prevedeau sarcinile cincinalu
lui ; cheltuielile social-culturale 
ale statului se vor ridica la sfâr
șitul perioadei la peste 5300 lei pe 
o familie. Vor spori veniturile bă
nești ale țărănimii, se va perfec
ționa și dezvolta sistemul de ocro
tire a sănătății, va crește volumul 
desfacerii mărfurilor și al prestații
lor către populație.

„In spiritul politicii naționale mar
xist-leniniste a Partidului Comunist 
Român - proclamă Manifestul — 
candidații Frontului Unității So
cialiste vor acționa pentru dez
voltarea continuă a frăției dintre 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și alte naționalități, 
pentru ca împreună, în strînsă u- 
nitate, să asigure înflorirea pa
triei socialiste comune, libere și 
independente".

Infățișîndu-se maselor de alegă
tori cu un măreț program ale că
rui obiective urmează să fie tra
duse in viață în următoarea etapă 
a desăvârșirii construcției socialis
te, Frontul Unității Socialiste 
cheamă cu înflăcărare cetățenii 
patriei să voteze pentru înfăptui
rea politicii Partidului Comunist 
de continuă întărire a noii orîn- 
duiri a statului nostru socialist,

O scurtă pauză in fața aparatului de fotografiat, ’apoi jocul cu 
zăpada va continua cu și mai multă voioșie.

Foto : A. RIEGELHAUPT

atenfie se puteau evita și 
acestea.

• ♦ •
In spatele halelor din Petro

șani, lingă malul plrlulul Ma- 
lela, există un Joc de parcare 
a mașinilor. Aici se poate Insă 
vedea „parcat" și gunoi pro
venit de la pjafă. Mașinile 
parcate pleacă, dar gunoiul 
continuă sd rămlnă. Aceeași 
siluafle este șl 1n piețele din 
Lupeni șl Petrlla. Vorba lui 
Caragiale „Curat murdar coa
ne Fânlcă I"

Gh. BOZU
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de dezvoltare a democrației, de 
consolidare a solidarității și coe
ziunii întregului popor, pentru 
prosperitatea României socialiste.

In Manifestul Frontului Unității 
Socialiste își găsește o puternică 
afirmare hotărirea poporului ro
mân de a înfăptui programul de 
politică externă al Partidului Co
munist Român și al statului nos
tru, in care se exprimă grija pen
tru interesele patriei, pentru cauza 
socialismului și păcii. In centrul 
politicii externe a Partidului Co
munist Român și al guvernului •Re
publicii Socialiste România se si
tuează prietenia și colaborarea 
cu toate țările socialiste. Frontul 
Unității Socioliste va milita în a- 
celași timp pentru întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru întări
rea solidarității active și a cola
borării cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului și colo
nialismului, își va aduce toată 
contribuția la dezvoltarea relații
lor României socioliste cu toate 
țările, indiferent de orînduirea so- 
ciol-politică. pe baza respectului 
Independentei și suveranității na
ționale și neamestecului în trebu
rile interne, a egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Cetățenii patriei vor vota din 
toată inima pentru înfăptuirea po
liticii externe marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român și a 
statului nostru, pentru întărirea 
suveranității și independenței pa
triei, pentru cauza păcii și secu
rității popoarelor, pentru progre
sul și viitorul fericit al omenirii.

Pină la alegerile din 2 martie a 
moi rămas puțin timp. In această 
perioadă, în întreaga țară se 
desfășoară o efervescentă acti
vitate politică și socială. Dezbă
tând programul înfățișat în Mani
festul Frontului Unității Socialiste, 
oamenii muncii își exprimă hotărâ
rea de a înfăptui politica partidu
lui, de a lupta pentru dezvoltarea 
necontenită a industriei și agri
culturii, a economiei naționale, 
pentru înflorirea învățămintului, 
științei, artei și culturii, pentru ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai al copulației, pentru înfăptu’- 
rea măsurilor de dezvoltare a 
democrației socialiste, de perfec
ționare a vieții sociale, pentru rea
lizarea politicii externe a partidu
lui și statului.

Obiectivele mobilizatoare pe ; 
care oamenii muncii din Valea 
Jiului și le stabilesc în angaja
mentele de întrecere, care se de
finitivează în aceste zile în adu
nările generale ale salariaților, re
zultatele bune cu care minerii șl 
colectivele celorlalte unităti econo
mice au încheiat prima lună din 
acest an arată că cetățenii muni
cipiului Petroșani sînt ferm hotă- 
rîți să pășească înainte pe calea 
indicată de partid.

Votul pe care cetățenii Văii Jiu
lui II vor da la 2 martie candida- 
ților Frontului Unității Socialiste 
va exprima hotărirea lor nestră
mutată de a-și aduce o contribu
ție sporită la înfăptuirea politicii 
partidului, la înflorirea patriei și 
națiunii noastre socialiste.

Întîlnire 
cu tinerii la 
U. R.U. M.P

In sala de festivități a Uzinei de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
are loc astăzi, la ora 14, o întîlnire 
între tinerii muncitori și director il 
uzinei, Gheorghe Olariu, candidat de 
deputat al Frontului Unității Socia
liste pentru circumscripția electorală 
municipală nr. 5. In cadrul întilnirii, 
tinerilor li se va vorbi despre istori
cul uzinei de la înființarea căreia în 
acest an se va împlini o jumătate 
de secol, evocindu-se amintiri despre* 
oamenii care au înscris prin laptele 
lor frumoase pagini în istoria uzinei, 
precum și despre sarcinile ce stau in 
prezent in faUi colectivului uzinei.

COMUNICAT
(Urmare din pag. 1)

nent «I C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului dc‘ Stat, Chlvu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu,- membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Economic, Cornellu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Vasile Vlad, 
șef de socție la C.C. al P.C.R., Aurel Mălnășan, amba
sadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.

Din partea Iugoslavă: tovarășii Mlalko Todorovld, 
secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., Klro 
Gllgorov, vicepreședinte al Vecel Executive Federale 
șl membru al C.C. al U.C.I., Vladimir Popovicl, secre
tar general al președintelui republicii, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Mlșo Pavlcevlcl, secretar de stat 
ad-lntorlm pentru afacerile externe, lakșa Pelrlcl, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat lnlr-o 
atmosferă de prietenie, cordialitate șl înțelegere reci
procă, a fost efectuat un schimb de păreri privind rela
țiile bilaterale și probleme actuale ale relațiilor Inter
naționale și mișcării comuniste șl muncitorești precum 
șl o Informare reciprocă asupra construcției socialiste 
tn cele două țări.

Cel doi președinți au constatat din nou, cu deosebită 
satisfacție, că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România șl Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes In toate domeniile tn spiritul deplinei încrederi, 
stime șl înțelegerii reciproce.

Pronunțîndu-se pentru adînclrea dezvoltării multila
terale a relațiilor dintre cele două țări, el au hotărit

să se întreprindă noi măsuri pentru extinderea colabo
rării, In special tn domeniul cooperflril Industriale teh
nice și științifice. Col doi președinți au subliniat că 
întărirea continuă a colaborării româno-lugoslave esle 
în Interesul popoarelor celor două țări, al cauzei socia
lismului șl progresului șl constitute o contribuție, activă 
Ia întărirea păcii șl la dezvoltarea colaborării Interna
ționale.

In cursul schimbului de păreri privind situația actuală 
Internațională șl din mișcarea comunistă șl muncito
rească, cel doi președinți au constatat Identitatea sau 
apropierea punctelor de vedere ale celor două partide 
șl guverne în principalele probleme care au făcut 
obiectul convorbirilor.

Cel doi președinți au reafirmat hotărirea Republicii 
Socialiste România șl Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia de a continua eforturile pentru apărarea șl 
întărirea păcii, pentru Instaurarea unei atmosfere de 
înțelegere șl de largă colaborare Internațională, subli
niind Importanța deosebită pe care o are In acest scop 
respectarea consecventă In relațiile dintre toate statele 
a principiilor Cariei O.N.U. șl, In primul rînd, a prin
cipiilor Independenței, suveranității, egalității depline 
în drepturi șl neamestecului In treburile Interne. In 
acesl sens cele două părți au acordat o atenție deose
bită situației din Europa șl au sublinia! Importanța acti
vității tuturor statelor In direcția promovării unor re
lații de bună vecinătate șl colaborare In conformitate 
cu rezoluția adoplală tn unanimitate de cea de-a XX-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U,

Cel doi președinți au subliniat hotărirea celor două 
partide și guverne de a acționa și !n viitor In direcția 
dezvoltării relațiilor de prietenie șl colaborare egală 
In drepturi cu țările socialiste, partidele comuniste șl 
muncitorești, cu toate forțele progresiste șl democra
tice, ceea ce constituie un factor Important pentru asi
gurarea păcii șl progresului în lume.

încheierea vizitei președintelui
R. S. F. iugoslavia, losip Broz Tito. 

in (ara noastră
(Urmare din pag. 1)

secție la C.C. al P.C.R., și Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad.

Erou prezenți, de asemenea, tova
rășii Mihai Telescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele Consiliului ; popular Ju
dețean, conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, sute de lo
cuitori ai orașului.

Pe- peronul gării, împodobit cu 
drapele românești șl Iugoslave, garda 
militară a prezentat onorul. Tovarășii 
losip Broz Tilo și Nicolae Ceaușeșcu 
au trecut în revistă garda militară. 
Un grup de pionieri a oferit buchete 
de flori.

La despărțire, Jauarâșii- Nicolae 
Ceaușeșcu șl losip Broz Tilo și-au 
luat rămas bun cu deosebită cor
dialitate.

Miile de timișoreni aflați pe tra-

X O T i 
lin buîef

Pauză la Liceul din Petro
șani. Fete și băieți in unifor
me albastre traversează in 
mare fugă strada principală. 
Unii se îndreaptă spre unita
tea de pline, alții spre ma
gazinul alimentar din coif. Ar 
dori să cumpere un covrig, un 
corn, biscuifi sau dulciuri. 
Insă... tocmai acum au ieșit 
gospodinele la tirguială și 
stau la rînd multi cumpără
tori. Și la raionul unde se 
vind produsele de panificație, 
și la cel cu lactate. De cel 
unde se desfac mezeluri să 
nu mai vorbim; acolo stau la 
rind salaria/i de la numeroa
sele instituții din jur. Și ei 
sint In pauză. (Ba in alte rîn
duri se inlimplă și mai și: 
vînzătoarele sint ocupate cu

MICA PUBLICITATE
Pierdut buletin de identitate, 

cartea de muncă, certificai de 
studii pe numele Matei Con

Exploatarea minieră
VULCAN

Cu sediul în orașul Vulcan 
Str. Crividia nr. 52

ANGAJEAZĂ URGENT
- MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU LUCRĂRI IN 

SUBTERAN

- MUNCITORI NECALIFICAȚI PENTRU LUCRĂRI IN 
DEPOZITUL DE LEMNE LA SUPRAFAȚA

Salarizarea pentru suprafață este de 29,60 — 32 
lei/posl.

- MUNCITORI SEZONIERI PENTRU DESCĂRCAREA 
VAGOANELOR C.F.R.

Salarizarea — în acord — se face sâptâmînal din fon
dul nescriptic.

Informații suplimentare se pot lua zilnic de la sediul 
exploatării, serviciul oiganizarea muncii, intre orele 
7-15,30.

I. R. E. H. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice 

PETROȘANI
Anunță consumatorii de energie electrica din muni

cipiul Petroșani că începând cu data de 24 ianuarie 1969 
s-au schimbat numerele de telefon la centrele de ridi
care a deranjamentelor pe localități astfel :

PETROȘANI - telefon interurban - 1651
automat - 335

PETRILA—LONEA — telefon Interurban — 24
automat — 18

ANINOASA - telefon automat — 37
VULCAN — telefon interurban — 112

automat - 36 sau 96
LUPENI — telefon interurban — 145

automat - 32
Abonații vor anunța telefonic orice întrerupere de 

curent electric centrelor de ridicare a deranjamentelor, 
care sint obligate sâ le remedieze.

seul de la reședința oaspeților pînă 
la gară, precum și cei prezenți pe 
peron, au salutat cu multă căldură 
pe conducătorii de partid și de stat 
români și iugoslavi.

De la fereastra vagonului, tova
rășul losip Broz Tito a răspuns ură
rilor de drum bun ale mulțimii.

Pînă la punctul de frontieră Sla- 
mora — Moravița, tovarășul losip 
Broz Tito și ceilalți oaspeți au fost 
Însoțiți de tovarășul Emil Bodnaraș, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Daju, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean Timiș, precum și de Iakșa 
Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugosla-» 
via la București.

★

Seara a fost oferită o oină In cadrul 
căreia tovarășii Nicolae Ceaușeșcu șl 
losip Broz Tilo au toastat călduros

la... liceu
preluarea, transportul și a- 
șezarea mărfurilor). Cineva 
sugera ca elevilor să li se a- 
corde Inliielale la servil. Dar 
ar fi frumos s-o la, tocmai ol, 
Înaintea celor vfrstnicl ? LI 
s-ar putea imputa că au ca
rențe la capitolul educație /...

Propunerea noastră vizează 
deschiderea unui bufet, com
pus dinlr-o simplă masă Ia În
ceput, așezată pe coridor, un
de elevii și cadrele didactice 
să-și poală procura o gustare, 
dulciuri. Rezolvarea doleanței 
celor 550 de elevi și a profe
sorilor lor pare să nu pre
zinte complicații. Credem că 
soluția potrivită ar putea fi 
găsită de conducerea școlii și 
T.A.P.L.

Francisc VETRO 

stantin. Declar nule. Eventualul 
găsitor este rugat să restituie 
actele la miliția Lupeni, con
tra recompensă. 

pentru dezvoltarea In continuare a 
prieteniei dintre cele două țări șî 
partide.

★

In cursul dimineții de duminică, 
tovarășii Nicolae Ceaușeșcu și Ion 
Gheorghe Maurer au Invitat pe tova
rășul losip Broz Tito și pe ceilalți 
oaspeți iugoslavi la o partidă de 
vînătoare în judelui Timiș.

In drum spre terenurile de vină- 
toare, oaspeții iugoslavi. și conducă
torii de partid șl de stat ai țării 
noastre au fO9t salutați cu deosebită 
cordialitate și prietenie de locuitorii 
comunelor prin care au trecut.

(Agerpres)

De la Ministerul : 
învățămintului 

I Datele la care se va ține 
concursul de admitere în în- 
vățămînlul superior pentru a- 
nul universitar 1969/1970 sînt / 
următoarele: (

La învățămîntul de zi și seral < 
pentru toate facultățile și sec- ' 

11 tile (inclusiv secțiile de sub- ' 
ingineri) între 5 și 15 iulie ' 
1969.

La facultățile și secțiile Ia 
care nu se va completa numă- , 

Irul de locuri în urma concur- ( 
sului din iulie se va organiza i 
un al doilea concurs între 5 <’ 
și 15 septembrie a.c.

La invățămfntul fără frecven- \ 
18, concursul de admitere va 
avea Ioc Intre 5 șl 15 sep- J 

Itembrie 1969. /
Condițiile de admitere (drep- / 

tul de înscriere la concurs, da- ’ 
ta începerii înscrierilor, acte- 1 
le necesare pentru înscriere) ’ 
sînt cuprinse în broșura „Ad- 'i 
miterea în învățăminte! supe- , 
rlor" același ca in 1968. Ele vor i 
fi publicate din nou in „Gaze- \ 
ta învățămintului". ,

In broșura „Admiterea In în- ' 
vățămîntul superior — 1969", i 
care urmează să apară în cursul < 
lunii martie a.c., se vor publi
ca și programele disciplinelor ( 
pentru concurs.

TELEVIZIUNE
MARȚI 4 FFBRUARIE

17.30 Telex Tv.
17/15 Consultații la matematică (cl. 

a VlIl-a). Tenie : Probleme re* 
zolvate prin algebră șl prin a- 
rltmellcă.

18,05 Limba engleză. Lecția 45.
18.30 Pentru copil : Micii meșteri 

mari.
19,00 Telejurnalul de seară,
19.30 2 martie 1969. Din carnetul 

scriitorului.
19.45 Tele-universilatea. Istoria civi

lizațiilor. Japonia.
20,15 Seară de teatru: „Petru Rareș" 

de Iloria Lovlnescll. In pauză i 
Filmul documentar: „Tripli® 
de artă populară".

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

HfflfllfflîHffllIIHIWlBlWm......MlIHrtiHHIIlSinO

Radio
Miercuri 5 februarie

PROGRAMUL 11 5.05—0,00 Pro
gram muzical de dimineață; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți : 9 Știri Q Buletin me-
teo-rutier • Radiojurnal • A- 
genda pionierului @ Sport $ Su
marul presei 4ă La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Matineu li
terar,- 10,00 Cântece pentru co
pii; 10,10 Curs de limba germa
nă. Ciclul II, lecția a 18-a j 10,30 
Melodii populare; 11,05 Piese Ins
trumentale; 11,15 Arii din operetei 
11,25 Formațiile vocale Sincron 
Coral; 11,45 Sfatul medicululf 
12,00 Muzică ușoară; 12,20 Cro
nica muzicală,- 12,30 întîlnire cu 
melodia populară șl Interpretul pre
ferat ,• 13,10 Avanpremieră cotidia
nă ; 13,20 Muzică ușoară; 14,10 In- 
șir-te mărgărite \t emisiune pc-ntra 
copii); 14,35 Concertul zilei,- 15,05 
Piese muzicale de mare popularita
te.- 15,15 Studioul de poezie; 15.35 
Coruri din opere,- 16.G0 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic,- 16,10 
Melodii de Elly Roman,- 16,30 An
tena tineretului; 16,55 Radio publi
citate; 17,00 Muzică ușoară; 17,15 
Ediție specială. 2 marți-' — Alegeri’’
17.30 Cîntece,- 17.45 Ra-Jiosimpo-
zion.- Corelația drepturi cetățenești 
— îndatoriri patriotice; 13,05 Mu
zică populară și ușoară,- J-3,30 Ga
zeta radio; 19,00 O melodie ne a» 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport»
19.30 Din comoara folclorului nos
tru ,- 19,50 Canțonete în ritm de 
dans; 20,05 Teatru radiofonic se
rial : Donna Alba, de Gib Mihăescu» 
20,28 Cîntecele Iernii; 20,45 Pa
gini celebre din opere, 21,05 Știin
ță, tehnică, fantezie,- 21,30 Actuali
tatea muzicală’; 22,C0 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Romanțe,- 22,40 Moment poetic»
22,45 Armonii în noapte r 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,10 Dialogul ins
trumentelor ,- 6,45 Muzică populară 
din Moldova,- 7,10 Valsuri, polci, 
marșuri; 7,37 Muzică ușoară,- 7,45 
Cîntece și jocuri,- 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8,25 Arii 
din operete; 8,36 Omagii muzicale t
9.10 Curs de limba germană. Ci
clul I, lecția a 9-a; 9,30 Dansuri 
de estradă ,- 10,05 Recital Sofie Cos-
ma, - 10,30 Antena tineretului; 11,40
Dansuri din opere; 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Concert de 
prînz; 13,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor; 13,15 Recital Irina 
Atanasiu; 13,30 Unda veselă; 14,10 
Orchestra de muzică populară a 
ansamblului „Ciprian Porumbescu* 
din Sucea’ 14,30 Moment științi
fic j 14,35 * izică ușoară; 15,40 Ra
dio publicitate,- 16,00 Piese corale 
de Vlnlcius Greflens; 16,15 Consul
tație juridică ; 16,25 Cîntece de dra
goste .- 17,00 Radiojurnal. Sport;
17.10 In' rpreți de frunte ai muzicii 
populare, 17,30 Recital de operă 
Boris Cristoff18,05 Arte frumoase» 
18,25 Revista melodiilor de estradă;
19,30 Curs de limba germană Ciclul
ll, lecția a 18-a (reluare'; 19,50 
Noapte bună. copii; 19.55 Cercul 
melomanii'- 20,30 Ora specialistu
lui ,- 20,50 intece și jocuri popu
lare ; 21,40 Muzică ușoară; 22,05 
Simfonia 1 de Doru Popovicl; 22,30 
Cronica muzicală,- 23,45 Melodii pe 
versurile poeților noștri.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00 ; 5,30 ; 6,00 ; 
6,30; 9,00; 11,00; 13,00;
15,00 ; 20,00 ; 24,00 ; 1,00 ; 
2,00 ; 4,00. Programul II : 
6,05 ; 7,30 ; 10,00 ; 12,00 ; 
14,00 ; 18,00 ; 19,00 ; 23,00 ; 
0,55.
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ORIENTUL
APROPIAT

UNUI COM AND A-• CREAREA

MFNT MILITAR UNIFICAT AL OR-

GANI7.AȚHI.OR DE LUPTA PALES-
TINIFNE • PRECIZARE ÎN LEGA-
TUR\ CI POZIȚIA R.A.V. FAȚĂ
Dl SOLU ȚIONAREA SITUAȚIEI

CAIRO 3 (Aqerpres). — In cadrul
reuniunii <n do la Cairo. Consiliu
național pale stinian a liotărit crearea
unui comandament militar unificat
al organizat ilor de luptă palestinic-
ne prezente la «coastă conferința,
scrie ziarul Al Ahram . Două or-
gani/ații palestinienc — Frontul
popular de eliberare a Palestinei și
Armata de eliberare a Palestinei —
au hotărî! s boicoteze reuniunea de

(Agerp 
formează c

acordat publicației americane 
șweek" președintele Republici 
Unite. Gamal Abdel Nasser, 
țrizat că pentru soluționarea 
din Orientul Mijlociu, primul 
trebuie să-l constituie retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile ocupa
te în urma războiului din iunie 1967- 
Președintele Nasser, exprimind pozi
ția R.A.U.. a menționat că după re
tragerea trupelor sînt necesare: 1) 
declarații de nebeligeranlă din partea 
tuturor statelor din Orientul Mijlociu 
2) recunoașterea dreptului fiecărui 
popor din această regiune de a trăi 
în pace, 3) integritate teritoriala și 
frontiere recunoscute și sigure pen
tru toate țările din Orientul Mijlociu 
inclusiv Israelul, 4) libertatea de na
vigație pe căile internaționale și 5) 
• justă soluționare a problemei re- 
fugiaților palestinieni.

ș. u. *

Interviul șefului delegației
F.N.E. din Vietnamul de sud

la Conferința
PARIS 3 — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite i In
tr-un interviu acordat revistei 
„Nouvelle Observaleur", Tran Buu 
Kiem, șeful delegației F.N.E. din 
Vietnamul de sud la Conferința de 
la Paris, in problema Vietnamului, 
relevă că pentru moment atmosfe
ra conferinței se rezumă la o con
fruntare a punctelor de vedere ale 
celor patru delegații. Tran Buu 
Kiem menționează că cele patru 
propuneri concrete ale șefului de
legației Statelor Unite, Cabot Lodge 
nu ating nici de data aceasta, pro
blema fundamentală: agresiunea a- 
merioană.

In ce privește zona demilitari
zată, declaiă Tran Buu Kiem, șeful 
delegației S.U.A. țintește, înainte do 
toate să abată atenția opiniei pu
blice de la problemele esențiale lă- 
sind americanilor miinile libere pen
tru a trimite întăriri cu avionul șl 
pe mare. Cum am putea noi să ac
ceptăm ca forțele de eliberare să 
se lase zdrobite ?

Faptul că americanii intensifică 
bombaidamenlcle lor în Vietnamul 
de sud, subliniază in esență, Kiem, 
arată că ei nu au abandonat ideea 
unei victorii militare pe teren. Șe
ful delegației F.N.E. din Vietnamul 
de sud precizează că conferința 
trebuie să discute global proble
mele politice și militare și că F.N.E. 
nu dorește să abordeze unilateral 
chestiunile politice.

„Noi nu vom depune armele fără 
ca problema Vietnamului de sud să 
fi fost rezolvată pe baza celor cinci 
puncte expuse în declarația F.N.E. 
din noiembrie anul trecut".

Declarațiile senatorului 
Mike Mansfield

Noi măsuri represive 
împotriva presei 

la Saigon
SAIGON 3 (Agerpres).

ziar budist, „An Lac", a fost obli
gat de către autoritățile sud-vietna
meze să-și închidă redacția, mărind 
astfel lista cotidienelor sau a săp- 
tăminalelor 
pentru că au 
ale regimului 
Reacția presei : 
găsit recent < 
soarea adresată 
naționale a editorilor 
către Ho Van Dong, președintele 
sociației directorilor de 
„Protestez energic pe lingă federație 
împotriva închiderii unor redacții 
de către guvernul agonizant al Iul 
Tran Van Huong, .care a violat ast
fel minimele libertăți ce mai există 
încă în Vietnam. Noi cerem imediat 
intervenția dvs. pentru ca libertatea 
presei să fie respectată 
tul cînd populația aspiră 
libertăți democratice, la 
ția națională și reforme 
se subliniază în scrisoaie.

de un 
păcii".

al R. S. Cehoslovace
se află in vizită

la Moscova
discutată situația din această regiune.

erau 
ca-

INTENSIFICAREA RAIDURILOR 
AVIAȚIEI AMERICANE ÎMPOTRIVA 

LAOSULUI

Bxplicînd deosebirea dintre „Ca
binetul de pace" și guvernul de coa
liție, care ar trebui să fie Instalate 
în Vietnamul de sud, Tran Buu Kioin 
a arătat că „In programul F.N.E. a 
fost avansată ideea unui guvern de 
largă coaliție. Ideea unui „Cabinei 
de pace" a venit din rîndul maselor 
din Vietnamul de sud. Ndi credem 
că această propunere trebuie sus
ținută înlrucît este vorba 
„cabinet pentru restaurarea 
...Noi sperăm că persoanele care au 
contribuit la lupta pentru indepen
dență, pace și neutralitate trebuie 
să-și aibă locul lor în guvernul de 
coaliție". Tran Buu Kiem a precizai 
că participarea F.N.E. la un even
tual „cabinet de pace" va fi în func
ție de contextul politic și militar".

saigonezo suspendate 
criticat unele măsuri 

generalului Thleu. 
sud-vietnameze 
expresia în 

1 Federației inter- 
de ziare do 

A- 
publicații.

R. P. UNGARA: 
Secțiune a clădirii 
reactorului atomic 
de pe lingă Uni
versitatea Tehni
că din Budapesta, 
Clădirea se află in 
faza fina 
construcție,

încheierea reuniunii

în niomen- 
)a pare șl 
reconslruc- 
sociale'

primilor miniștri 
ai țârilor nordice

STOCKHOLM 3 (Agerpres). —■ 
Duminică s-a încheiat la Stockholm 
reuniunea do doini zile a primilor 
miniștri ai țârilor nordice în cadrul 
căreia au fost discutate posibilității® 
de extindere a cooperării economic® 
dintre ele.

La conferință au fost reprezentat® 
Danemarca, Norvegia, Suedia și Fin
landa, țări direct interesate in 
planurile de extindere a co
operării, precum și Islanda, ca
re a participat in calitate de 
observator. Un comitet guvernamental 
mixt a fost însărcinat cu elaborarea 
pină la 15 iulie, a proiectului final 
al unei uniuni economice nordice. 
Comentind rezultatele intîlnirii, pre
mierul Suediei, Tage Erlandcr, a de
clarat că intre cele patru țări con
tinuă să existe divergențe în dome
niile agriculturii, pescuitului, precum 
și in ce privește crearea unei „pie
țe comune" nordice și unei uniuni 
vamale. Potrivit observatorilor, de
parte de a contura perspecti k- li
nei rezolvări a problemelor „inte
grării" nordice, această intilnire a 
scos în evidență neînțelegerile e- 
xislente între cele patru țări în a- 
ceste probleme.

• WASHINGTON. — Președintele Nixon s-a intilnlt cu 
fostul președinte Dwight Eisenhower cu care a discutat situa
ția din Orientul Mijlociu și relațiile, din cadrul blocului 
N.A.T.O. La întrevedere a participat Henry Kiessinger, con
silierul președintelui Nixon pentru probleme Internationale.

Potrivit observatorilor politici întrevederea cu Eisenho
wer face parte din seria de consultări ale președintelui Nlxon 
pentru reglementarea situației din Orient. Ea a urmat reu
niunii de sîmbăta trecută a Consiliului Sdcurltățli naționale 
al S.U.A., în care a fost

• SAIGON. — încarcerați de 
autoritățile sud-vietnameze în peni
tenciarul de pe Insula Gon-Son, opt 
mii de deținuți sînt condamnați la 
o moarte lentă. Cei opt mii de deți
nuți sînt hrăniți numai cu pește 
uscat putred șl creveți sărați plini 
de nisip — relevă cotidianul ;Sai- 
gon Daily News". Cinci sute de 
bolnavi în stare gravă, fără a mai 
număra pe cei ce suferă de maladii 
mai ușoare, sînt „îngrijiți" de un 
singur medic.

Adevărata
• MOSCOVA. — Oamenii 

de știinfă sovietici au reali
zat o experiență globală de 
recepționate a razelor calorice 
emise de Pămint și atmosfera 
acestuia. Experiența a fost 
înfăptuită cu ajutorul sateli
tului artificial al Păminlului, 
,Cosmos-243‘, lansai in sep
tembrie 1968.

La bordul satelitului 
fixate receptoare de raze 
lorice in diapazonul undelor 
radio cu lungimea Intre 8 mm 
și 8 cm. Receptoarele și ante
nele respective dirijate spre 
Pămint se aseamănă In mare 
parte cu radiotelescoapele te
restre, deosebindu-se de aces
tea numai prin faptul că sini 
complet automatizate.

„vină“a reverendului
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Dele

gația Frontului Național al R. S. 
Cehoslovace, condusă de Evzen Er- 
ban, membru al Prezidiului C.G. al 
P.C.C., președintele C.C. al Frontu
lui Național, care face o vizită de 
prietenie la Moscova, a avut luni 
o întrevedere cu Nikolai Podgornîi, 
membru al Biroului Politic al G.G. 
al P.G.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej au participat Ivan Kapi
tonov, secretar al C.C.^al P.G.U.S., 
Ivan Spiridonov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și alte personalități sovie
tice. precum și ambasadorul Ceho
slovaciei la Moscova Vladimir 
Koucky.

SALISBURY 3 (Agerpres). — 
Reverendul Ndabaningi Sithole, 
lider al populației de culoare 
a compărut luni în fața înal
tei curți rhodesiene. El este 
acuzat că ar fi făcut parte cHn 
complotiștii care intenționau 
să-i asasineze pe primul mi
nistru Ian Smith, pe ministrul 
apărării Jack Howman și pe 
ministrul justiției. Desmond 
Lardner Burke.

Potrivit „legilor" rhodesiene, 
acuzatul este pasibil de pe
deapsa -capitală.

Gînd a fost inițiat complotul, 
cînd a fost descoperit și cine 
au fosL participanții ? s-au în
trebat însă observatorii de
presă, după ce oficialitățile
rhodesiene au făcut cunoscute 
capetele de acuzați® aduse îm
potriva reverendului. Rasiștii 
de la Salisbury n-ar fi scăpat 
desigur prilejul de a populari- 

cu tot ceremonialul cuve- 
o asemenea acțiune care 

ar fi fost un prilej excelent 
pentru represiuni și mai dra
conice împotriva populației de 
culoare. Pe de altă parte, nu 
se poate neglija faptul 
Sithole se află 
de peste patru ani fără a fi 
judecat. Atunci unde a fost 
inițiat complotul ? In închi
soare ?

Reverendul Sithole este li
der al organizației Uniunea 
Națională africană Zimbabwe, 
care cere drepturi legitime 
pentru populația băștinașă a 
Rhodesiei. Aceasta este de 
fapt, adevărata sa ..vină".

Reluind surse bine informate, co
respondentul agenției UPI transmită 
că recent „americanii au intensificat 
raidurile împotriva Laosului", fiind 
utilizate avioane dotate cu echipa
ment electronic de cercetare șl ar
mament de bord pentru atac. Zilnic 
operează în spațiul aerian laoțian 
între 300 și 400' de astfel de aparate. 
UPI remarcă fâjitfil că numărul a- 
vioanelor Ulili'2hta‘; îiî Laos depășește 
dublul flotilei 'deriene ce acționa 
înainte de sistarea bombardamente
lor asupra teritoriului R.D. Vietnam. 
Comunicatele militare americane re
cunosc în același timp că peste 55 
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LONDRA. — Cosmonautul a- 
in Frank Borman a sosit du-

• ROMA. — Consiliul munici
pal al orașului italian Capri a ho- 
tăiit să ridice în parcul Augusto 
un monument închinat lui Lenin.

că
în închisoare

de avioane aii fost doborite 
cursul misiunilor din ultimele 
luni. Nigeria

se apropie.

cu litiu

automo- 
denumi-

in 
en- 
res-

al 
în domeniul contractelor 

iar astăzi ocupă locul al 
Congresmenul democrat 

Rivers, președintele Comî-

fonduri decil

este întru totul 
sistemului antira- 
o a doua escadri- 
.Polaris" pentru 

Chel-
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WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
tlderul majorității democrate din 
senatul american, Mike Mansfield, 
e declarat într-un interviu acordat 
bostului de radio și televiziune „A- 
Oterican Broadcasting Company" că 
speră ca o retragere progresivă a 
țrupelor americane din Vietnamul 
ie sud să înceapă în cursul acestui 
8n înainte chiar ca tratativele în 
ț>atru de la Paris să ducă la rezul
tat® substanțiale. Referindu-se la sl-

tuația din Orientul Apropiat, sena
torul Mansfield a .declarat: „în urma 
unei acțiuni a marilor putori, mi-ar 
plăcea să văd pe arabi și pe israe- 
lieni că se întrunesc în jurul ace
leiași mese de conferință pentru a 
încerca să se înțeleagă".

In altă ordine de idei, senatorul 
Mike Mansfield și-a exprimat spe
ranța că vor fi angajate cit mai cu- 
rînd negocieri intre S.U.A. și 
U.R.S.S. pentru reducerea armamen-

• ANKARA. — Un avion de 
tipul „Viscount" al liniilor aetiene 
turce s-a ciocnit de un stîlp 
timp ce ateriza în ceată pe ■ 
portul Esenboga din Ankara. I 
nul a lost cuprins de flăcări, 
cele 26 de persoane aflate la 
11 au fost rănite.

• NEW — Comisia
tru energia atomica a S.U.A. a 
tuat o explozie ^ibterană cu 
naturale, prima din seria celor trei 
explozii desemnate' perfecționării me
todelor de djtectaîe a experiențelor 
nucleare subterane.

Explozia a (avut loc intr-o cavitate 
subterană dirț statul'Mississippi, re
zultată dintr-o experiență nucleară 
efectuată în 1964. 'unde a fost intro
dus un amestec dg metan și oxigen. 
Potrivit agenției A-P., aceasta a fost 
cea mai puternică explozie cu gaze 
realizată pină_ în prezent.

S MADRID. — De la Instituirea 
stării excepționale, la 24 ianuarie. în 
Spania au fost arestate peste 1500 
de persoane, declară cercurile infor
mate din Madrid. Majoritatea celor 
arestați sînt membri ai sindicatelor, 
a căror activitate este interzisă, și 
ai organizației catolice a tineretului 
muncitoresc. Starea excepțională de
cretată nu a reușit pînă în prezent 
să înăbușe mișcarea revendicativă și 
manifestațiile de protest.

Forjele federale
pregăfese o ofensivă

ȘTIRI DIN UNIUNEA SOVIETICA
Modernizări in sectorul 

siderurgic
Anul trecut industria U.R.S.S. 

a produs 107 milioane tone o- 
țel, iar planul pe anul 1969 pre
vede ca producția de oțel să 
ajungă la 112,6 milioane tone.

Actualul plan cincinal con
stituie pentru Uniunea Sovie
tică perioada unei dezvoltări 
și modernizări accentuate a 
sectorului siderurgic. In aceas
tă perioadă aproximativ dona 
treimi din sporul producției 
urmează să se obțină cu aju
torul cuptoarelor noi. O dală 
cn construcția unor capacități 
noi se lucrează la îmbunătă
țirea structurii producției 
rurgice și 
produselor, 
cincinalului,

otel produse în cuploarele cu 
vid și tot de atilea ori a can
tității de otel de 
perioară, produs 
zgurelor sintetice.

calitate su
cii ajutorul

Pămînturi
redate agriculturii

ifde- 
rresterea calității 
Astfel, in cursul 
se prevede spori-

6—7 ori a cantității de

Constructorii 
irigații de pe riul Vahș, din 
R.S.S. Tadjikă, au construit in 
lanțul munților Karatau un tu
nel axind lungimea de 7 km 
șl cu un debit de 70 metri cubi 
de apă pe secundă. Tunelul 
este folosit pentru irigarea a 
10 mii de hectare de pămân
turi aride.

In prezent 
construcția u 
nel, cu lungimea de 5 km. pri 
care apele Valișului vor pute 
pătrunde spre

La Detroit, cetatea industriei 
automobilistice din Statele U- 
nite, se află in faza perfecțio
nării prototipul unui 
bil electronic a cărui 
re va fi : „Amitron".

Două acumulatoare 
il vor putea acționa pentru o 
distanță de 240 km fără reîn- 
cărcare, pentru o viteză me
die de 80 km/h.

Posedă un sistem de frînare 
recuperativă în sensul că e- 
nergia ce se pierde în mod 
obișnuit prin încetinire sau o- 
prirea vehiculului poate fi au
tomat folosită la reincărcarea 
sistemului de acumulatori.

Fiind acționat de un motor 
electric, noul automobil func
ționează. aproape fără zgomot 
și fără eșapament.

Are o capacitate de trei per
soane așezate in același rînd, 
dimensiunile sînt: 216 cm lun
gime, 177 cm lățime șl 117 cm 
înălțime.

IN CLIȘEU : Prototipul au
tomobilului Ironic

Cel mai modern tren din lume, 
„Mistral-69", va circula, începind' de 
la 9 februarie a. c., pe ruta Paris — 
Marsilia. Acest tren expres, va atin
ge o viteză ocară medie de 128.7 km 
și va pune la dispoziția pasagerilor 
săi un bar, vagon-restaurant. salon 
de coafură, librărie, magazin și... un 
secretariat rulant.

Ziarul amerii an, „Christian Science 
Monitor" publică sub semnătura lui 
Richard Strout up articol intitulat 
„Un sistem , „subțire" de rachete an
tibalistice", consacrat analizării pre
siunilor exercitate de puternicul și 
influentul complex american milila- 
ro-industrial asupra guvernului 

“'S.U.A., pentru a lua inițiativa insta
lării unui sistem „dens" "de rachete 
antibalislice pe lingă cel „subțire" 
in curs de instalare.

„Dacă ascultați cu atenție. își în
cepe autorul articolul, poți auzi gla
sul ile celor ce susțin că un sistem 
de rachete ant’balistice va costa 
100 de miliarde de dolari și ale se
natorilor Charles H. Percy (republi
can) și William Proxmire (demo
crat), care consideră că sistemul 
este inutil. Complexul militai in
dustrial al Americii se pronunță însă 
pentru crearea unui astfel de sistem 
care, dacă ar intra in fabricație, ar 
necesita mai multe
războiul din Vietnam. In curindr în 
Senat vor începe audierile pe mar
ginea acestei probleme ,• ea s-ar 
putea să fie ceti mai importantă 
preocupare a lui Nixon in primul 
său an de președinție...

Majoritatea observatorilor, conti
nuă autorul, sînt de părere că pre
ședintele Johnson a liotărit să dea 
curs creării unui sistem „subțire" de 
rachete antibalislice, de teama a-
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Destituit din funcția de di
rector al Teatrului „Odeonu, 
Jean Louis Barrault caută un 
hangar, o capelă părăsită sau 
o sală de cinema, de prefe
rință gratuite și la periferia 
Parisului. „Nu vreau să-i a- 
bandonez pe cei 40 de artiști 
ai mei, a declarat cunoscutul 
actor francez. Au rămas fără 
lucru și salarii. Doresc să re
pet „Gargantua" de Rabelais, 
pe care il vom juca in turneu.

lacurilor din partea Partidului .Re
publican. Dacă nu înțelegeți sensul 
acestui cuvint, el înseamnă că o 
țară instalează un sistem de dispo
zitive noi extrem de costisitoare, 
pentru lansarea de rachete, dispozi
tive care se presupune că vor dis
truge orice focoase nucleare inamice 
caie

Johnson a autorizat un sistem 
„subțire" de rachete antibalistice — 
cheltuieli 5 miliarde dolari in inter
val de 5 ani. N-ou avut loc audieri 
in Senat pe această temă. Locuitorii 
din Lynnfield Wakefield, Massachu
setts, au aflat despre acest lucru în 
clipa în care militării au sosii cu 
buldozerele, disliugind gardurile...".

Ei au fost asigurai! că li se voi 
oferi, arată autorul, despăgubiri in 
valoare de un miliard de dolari 
pentru reconstruirea de locuințe și 
de școli noi...

Jeromme Wiesner, consilier știin
țific al președintelui, afirma : 
că trebuie să 
rachete 
proastă 
Johnson

Dar o

Cred 
privim sistemul . de 

antibalistice ca o glumă 
făcută de Mc Namara și 
intr-un an electorul.
dată lansate cheltuielile

LAGOS 3 (Agerpres). — Șeful sta
tului major al armatei nigeriene, ge
neralul Katsina, a declarat că răz
boiul din Nigeria va lua sfîrșit în- 
tr-un viilor apropiat. După părerea 
observatorilor politici, declarația lui 
Katsina s-ar baza pe hotărîrile adop
tate în cursul recentei reuniuni a 
comandanților forțelor armate nige
riene din sectoarele unde se desfă
șoară luptele cu trupele biafreze.

Cercuri informate din Lagos con
sideră că forțele federale fac ulti
mele pregătiri în vederea lansării 
unei ofensive generale împotriva tru
pelor lui Odumegwu Ojukwu, în pri
măvara acestui an.

inițiale de 5 miliarde dolari pentru 
instalarea acestui sistem de rachete, 
au început să se exercite presiuni 
pentru conslruiiea unui sistem com
plet. Unii apreciază că acesta va 
costa 50 miliarde, alții 100 miliarde 
dolari. Un profesor de la Universi
tatea Columbia arăta că cheltuielile 
ar putea atinge chiar 200 miliarde

dolari. Intr-o cuvînlare ținută 
1967, Mc Namara accepta fără 
luziasm un sistem „subțire" dar 
pingea cu hotărire un sistem „dens".
In felul -acosta, va începe o uriașă 
cursă a înarmărilor, iar sistemul ar 
putea ti declanșat-, spuijțj el, de lo
co. .e fictive...

Generalul Eisenhower, precizea
ză Strout, a fost cel care a averti
zat împotriva „complexului militaro- 
industrial". in prezent, jumătate din 
buget este absorbit de armată. E- 
xistă 3,5 milioane de militari și alli 
4 milioane de oameni care lucrează 
în armata. Aproximativ 10 la sulă 
din forța do muncă a țării este pusă, 
astfel, in slujba Pentagonului.

Lobby-ul puternic al armatei inclu
de, printre altele, Asociația artile
riei americane, Asociația ofițerilor

in rezervă, Asociația armatei State
lor Unite, Asociația forțelor aeriene 
și Liga navală. legiunea amerir. nă 
numără 16 000 de posturi și 2,5 mi
lioane membri, ea se bucură de in
fluentă pe plan politic. Generalii și 
amiralii ieșiți la pensie sînt răspîn- 
diți în industria defensivă. Pentago
nul are un important lobby la Cqpi- 
toliu. William H. Bateș a fost incin
ta! să aibă rachete antibalislice în 
districtul său.

In 1962, Texasul ocupa locul 
șaptelea 
militare, 
doilea. 
Mendel 
sici Camerei Reprezentanților pentru 
serviri1 le armatei, 
pentru instalarea 
chetă. El a primit 
lă de submarine 
orașul său natal Charleston, 
tuielile militare se ridică aici la 200 
milioane dolari. Forțele aeriene au 
oțerit Charlestonului o bază impor
tantă de transport aerian pe care au 
numit-o „Rivers Gate"...

Va fi adevărată concurență pen
tru folosirea impozitelor disponibile 
după încetarea războiului din Viet
nam. Puteți să fiți însă aproape si
guri că ele nu vor fi folosite în a- 
vantajul școlarilor".


