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întâlniri ale candidaților cu alegătorii

Gospodărirea orașului în pas
cu dezvoltarea sa economica

VĂII JIULUI IMPUNE

Realizarea ritmică
a planului

de investiții
industriale

social-culturale
Lazăr DAVID 

prim-secretai’ al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

politicii partidului șiînfăptuirea 
statului nostru de industrializare so
cialistă a țării și de dezvoltare con
tinuă a economiei naționale se rea
lizează prin desfășurarea unui am
plu program de investiții. In acest 
context. Valea Jiului a cunoscut în 
anii puterii populare o continuă și 
amplă dezvoltare. Pentru valorificarea 
cît mai completă șl superioară a te
zaurului de cărbune ascuns in a- 
dincurile Văii Jiului, stalul a investit 
uriașe resurse materiale și umane.

Fondurile alocate în scopul dez
voltării industriei extractive din Va
lea Jiului au crescul de la un an la 
altul, ridieîndu-se in anii regimului 
nostru la 6,2 miliarde lei. In actua
lul cincinal, avintul puternic al eco
nomiei naționale, dinamica ascenden
tă a producției de cărbune prevă
zută pentru anii care urmează au 
impus un ritm de creștere a investi
țiilor. mereu sporit. Investițiile alo
cate in cei 3 ani care au trecut din 
actualul cincinal însumează aproape 
lr5 miliarde lei

Anul 1969 reprezintă pentru con
structori și beneficiari, pentru orga
nizațiile de partid din municipiul 
Petroșani un an botărîtor în ceea ce 
privește asigurarea capacităților de 
producție necesare creșterii volumu
lui ex;racție> de cărbune pentru anii 
următori. In acest an, volumul de 
Investiții alocate de stat pentru dez
voltarea economică șl socială a Văii 
Jiului reprezintă 1.6 la sută din vo
lumul alocai pe economia națională, 
învestiți! prin care se va asigura 
continuarea în ritm intens a lucrări-

Dinamica faptelor 
la adevăratele ci dimensiuni

ITINERAR
la sfârșii

de săptămână
Prof. Cornel HOGMAN 

președintele Comitetului municipal 
pentru cultură, și artă

înflorirea științei și culturii, acti
vitatea clocotitoare care se desfă- 
șcaiă in școlile de toate gradele, 
Sn instituțiile de artă, în așezămin- 
tele de răspindire a culturii, totul 
înseamnă o permanentă înălțare a 
omului către culmile înțelegerii și 
cunoașterii frumosului la proporții 
de masă. Afluxul maselor spie cul
tură și artă este un fenomen carac
teristic epocii noastre.

Setea de cultură și frumos a oa
menilor muncii din Valea Jiului este 
satisfăcută de rețeaua largă de uni
tăți culturale și instituții de artă, 
toate ridicate în anii construcției so
cialiste. Dacă înainte de eliberare, 
în Valea Jiului nu existau aceste 
focare ale culturii, iar problema 
Culturalizării maselor era privită cu 
nepăsare de către reprezentanții re
gimului burghezo-moșieresc, astăzi, 
datorită grijii permanente a partidu
lui și guvernului, datorită sprijinului 
organelor și organizațiilor de partid 
și de stat, există în municipiul Pe
troșani 65 unități culturale care con
tribuie din plin la ridicarea pe 

lor de deschidere a minelor Dilja, 
Paroșeni, Livezeni și Bărbăteni, să
parea puțurilor de extracție de la 
Vulcan, Uricani pentru centralizarea 
producției, modernizarea procesului 
de extracție prin asigurarea utilaje
lor de mare productivitate, precum 
și dezvoltarea continuă sub aspect 
social-edilitar a localităților munici
piului. Astfel, în acest an se vor 
preda 1 215 apartamente; o creșă și 
grădiniță la Petroșani, complexul co
mercial de la Vulcan, o școală nouă 
la Bărbăteni și altele.

Un asemenea volum de investiții 
implică o activitate complexă, cu par
ticiparea a mii de oameni ai muncii 
de diferite specialități, reliefind pu
ternic rolul beneficiarului și al con
structorului — principalii factori de 
care depinde direct realizarea planu
lui de investiții.

Sarcini de mare răspundere revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
care an datoria de a îndruma, con
trola și sprijini realizarea în termen, 
în condiții de bună calitate și 
preț de cost cît mai scăzut a 
livelor de construcții-investiții. 
sitatea de a realiza exemplar 
niie legate de îndeplinirea planului 
de investiții pe 1969 a fost analizată 
cu toată răspunderea de Conferințele 
organizațiilor municipală și județea
nă de partid, subliniindu-se îndeosebi 
necesitatea predării obiectivelor la 
termenele planificate, recuperarea 

. restanțelor din anii precedenți. Iată 
de ce în lumina recentelor indicații

la un 
obiec- 
Nece- 
sarci-
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spiri- 
acest

o treaptă superioară a vieții 
tuale a oamenilor muncii din 
mare bazin carbonifer.

în orașul Petroșani funcționează, 
din 1966, o universitate populară cu 
mai multe cursuri (radiotehnică, 
limba germană, limba engleză), în 
cadrul cărora cei peste 100 de cursan- 
tl își îmbogățesc cunoștințele profe
sionale.

O rodnică și multilaterală activi
tate cultural-educativă se desfășoară 
în cadrul cluburilor sindicatelor, lec
toratelor de cultură generală, că
minelor culturale și în biblioteci. 
Manifestările culturale — simpozi
oanele, conferințele, consfătuirile — 
sint adevărate tribune de cunoaștere 
și popularizare a științei, culturii și 
artei, de răspindire a experienței 
înaintate in producția bunurilor 
materiale. Dintre instituțiile artistice 
și culturale care, sub îndrumarea 
organelor de partid și de 
aduc nemijlocit contribuția 
carea nivelului cultural al 
la educarea oamenilor in 
socialismului, amintim: Teatrul de

stat își 
la ridi- 
maselor, 
spiritul

Sala festivă a minei Lupeni unde 
se adună periodic minerii acestei 
mari exploatări spre a dezbate pro
blemele ce le implică fructificarea 
efortului colectiv pe frontul cărbu
nelui, a găzduit o întilnire entuzias
tă între alegători și candidatii Fron
tului Unității Socialiste pentru ale
gerile de la 2 martie. Minerii, ingi
nerii, tehnicienii și funcționarii mi
nei s-au întîlnit cu candidatul care-1 
va reprezenta în cel mai înalt for 
legislativ al tării — Marea Adunare 
Națională —. șeful exploatării frun
tașe — ing. Vasile Ciriperu precum 
șl cu candidatii lor în organele lo
cale ale puterii de stat, mecanicul 
de mină loan Blejan, medicul primar 
Iile Vonica și minerul pensionar Mi
hai Kocsik.

La întîlnire a participat tov. Gheor- 
ghe Furdui, secretar al comitetului' 
municipal de partid, membru al Con-

Dezbateri vii, participare activă 
la rezolvarea treburilor obștești

Intîlnirile dintre candidatii Fron
tului Unității Socialiste și alegători, 
constituie prilejul unor analize pro
funde și realiste a măsurilor ce tre
buie întreprinse pentru înflorirea 
continuă a localităților și cartierelor 
municipiului pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării oamenilor muncii. 
Pretutindeni, dezbaterile vii care au 
avut loc vineri după-amiază 
au demonstrat în mod elocvent, 
înalta responsabilitate de îmbunătă
țire a activității economice și gospo
dărești a fiecărei localități, de dez
voltarea și înflorirea întregului mu
nicipiu, alegătorii își exprimă astfel 
dorința de a participa activ la rezol
varea treburilor obștești.

CETĂȚENI!
Verificați dacă^ați 

fost înscriși în 
listele de alegători!

stat, Școala populară de artă, Muze
ul mineritului, Filiala din Petroșani 
a U.A.P., biblioteca municipală ș.a.

Școala populară de artă din Petro
șani — creație a regimului democrat 
popular — aduce un aport prețios la 
ridicarea calității artei amatorilor, 
înființată în toamna anului 1953, a- 
ceastă instituție a fost frecventată 
de peste 4 000 de elevi absolvind 
pină acum secțiile acestei școli un 
număr de 891 cursant), care eu devenit 
slujitori ai artei în calitate de inter- 
preti sau instructori, la diferite 
formalii. Numărul absolvenților este 
însă mult mai mare dacă, la. această 
cifră, adăugăm și pe cei care au 
absolvit secțiile externe ale Școlii 
populare de artă. Fiind mereu pre
zentă în viața culturală din Valea 
Jiului, Școala populară de artă a 
pregătit — cu cadrele și elevii — și 
a prezentat, pe sc'enele din Valea 
Jiului, peste 70 de producții artistice 
de amploare, printre care amintim 
opereta „Trdviala“ de Verdi, opere
ta „Crai Nou" de Clprian Porumbes- 
cu. piesele de teatru „Noaptea e un 
sfetnic bun“ de Al. Mirodan, „Sici
liana" de A. Baranga, „Jocul de-a 
vacanta" de M. Sebastian, produc 111 
de canto, pian, vioară, acordeon.
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRII f. UNIȚI-VĂ I
ANUL XXI 

(XXVI) NR. 6005
Tovarășul Hie Verdeț

Sîmbătă s-a întîlnit cu siderurgiștii
15 iRbmrle

1969
și constructorii din municipiul

al Frontului

transformat

Unită-

într-o 
de un 
civice 
ridică

eco- 
care 
con-

siliului municipal
Iii Socialiste.

fnlilnirea s-a 
dezbatere entuziastă, dominată 
înalt spirit al responsabilității 
pe tema problemelor ce le 
îmbunătățirea gospodăririi acestei a- 
șezări miniere în plină dezvoltare — 
orașul Lupeni.

Subliniind marile transformări 
nomice și social-culturale pe 
le-a cunoscut Lupeniul în anii 
structiei socialiste, alegătorii au re
flectat cu acest prilej asupra neajun
surilor ce mai persistă în activitatea 
unităților de prestații, in gospodă
rirea orașului, neajunsuri care pro
duc nemulțumiri justificate în rîndul 
salariatilor minei și familiilor lor.

Tovarășii Iosif Tomus, Dezideriu 
Mancs, Petru Ciulavu s-au referit la 
neajunsurile existente, în activitatea 
sectorului I.G.L. în ceea ce privește

In mijlocul alegătorilor din circum
scripțiile electorale municipale nr. 
16, 17 și 18, candidatii de deputati 
Elisabeta Dan, Doina Dogaru și 
Emil Muru, și-au înscris în agenda 
de lucru propunerile făcute de nu
meroși locuitori din Petroșani. La 
Petrila, în sala consiliului popular și 
la liceu, s-au desfășurat întîlniri cu 
un pregnant caracter de lucru, între 
alegători și candidatii de deputati 
A. Deleanu, pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 81. și Con
stantin Scoroșan, pentru circumscrip
ția electorală municipală nr. 80. Ase
menea întîlniri au mai avut loc în 
orașul Vulcan, între alegători și can
didatii de deputatk Elena Danciu, pen-

CULTURAL
O Azi, ora 11. in sala bibliotecii 

Casei de cultură din Petroșani, are 
loc o interesantă expunere despre 
Peisajul national în operele marelui 
nostru pictor Nicolae Grigorescu. Ex
punerea va fi întregită cu proiecția 
unui diafilm.

• Un simpozion despre 
lupte ale ceferiștilor și 
din 16 februarie 1933 are 
18, la Casa de cultură.

• Actorii Teatrului de 
Jiului" prezintă, pe scena Casei 
"cultură din Petroșani, piesa „Icre ne-

(Continuare în pag. a 2-a)
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30 bani

întreținerea noilor blocuri pentru e- 
vitarea degradării spațiului localiv 
nou construit. Bunăoară, deși in blo
curile H și 86, de ani de zile s-au 
înfundat burlanele de scurgere a 
apei de pe acoperiș, iar apa curge 
pe pereții apartamentelor, sectorul 
I.G.L. nu ia măsuri pentru reme
dierea acestui neajuns, deși cetățe
nii au făcut în acest sens nenumă
rate sesizări. In ceea ce privește în
călzirea apartamentelor, există, de a- 
semenea, mari nemulțumiri pentru e- 
vitarea cărora organele în drept nu 
dovedesc nici un interes.

Ing. Nicolae Tivig a Insistat asupra 
necesității termoficării orașului, mă
sură care va garanta soluționarea 
numeroaselor neajunsuri pentru fami
liile lupenenilor.

S-au adus critici și la adresa I.G.G.
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tru circumscripția electorală jude
țeană nr. 95, Valeria Jura și Grigore 
Covacs, pentru circumscripțiile elec
torale municipale nr. 118 și 129, la 
Uricani, intre alegători și candidatii 
de deputati Iosif Șelaru și Vaier Dan, 
pentru circumscripțiile electorale ju
dețene nr. 113 și 114, precum și în 
alte localități din Valea' Jiului.

ANINOASA în anii
maturității socialiste

Văzută de pe înălțimea 
dealurilor ce o încon
joară, comuna Aninoa

sa lasă o impresie de neșters. 
Ce-a fost pe aici in urmă 
cu 200 de ani ? Nu este greu 
să ne imaginăm: cîteva case 
risipite pe vale și pe deal. 

Timpul a trecut, generalii 
au urmai generațiilor, dea
lurile și munfii s-au supus vo
inței omului care a pătruns în 
tainele lor profunde. Oamenii 
au scos la iveală comoara în
tunecată și crincen păzită de 
pămînl: cărbunele, diamantul 
negru. Lupta epopeică dintre 
om și cărbune continuă de a- 
proape 100 de ani la Aninoa
sa. Viata de aici era simila
ră cu aceea din Petrila, Lo- 
nea, Vulcan sau Lupeni, așe
zări miniere a căror sărăcie 
și promiscuitate ii lovise al îl 
de dureros.

SPĂTARUTiberiu
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eroicele 
petroliștilor 
loc azi, ora

stat „Valea 
de

Se purtau ca

Hunedoara
In zilele de 13 și 14 februarie a.c., 

tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, candidat de deputat al Frontului 
Unității Socialiste pentru Marea Adu
nare Națională în alegerile de la 2 
martie 1969 în circumscripția electo
rală nr. 2 I-Iunedoara-Nord, s-a întîl
nit cu siderurgiștii și constructorii 
din cetatea oțelului românesc.

La întîlnire au luat parte tovarășii 
Ioachlm Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R. 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean provizo
riu, Ion Marinescu, ministrul Indus
triei metalurgice, Gheorghe Vasiu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Hunedoara, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal, muncitori, tehni
cieni, și Ingineri din cele două mari 
întreprinderi hunedorene.

In prima zi tovarășul Ilie Verdeț 
a participat la adunarea generală a 
reprezentanților salariaților de la în
treprinderea de construcții siderurgi
ce Hunedoara, unitate economică de 
prestigiu, unde în cursul anului tre
cut s-au realizat toți indicatorii de 
plan și unde obiective de mare im
portanță pentru economia națională 
au fost puse în funcțiune înainte de 
termen. Participantii la adunare au 
analizat cu răspundere posibilitățile 
pe care le au pentru a dobîndi noi 
succese pe linia înfăptuirii sarcinilor 
încredințate. Exprimindu-și unanim 
hotărîrea fermă de a sprijini alături 
de întregul popor programul cu care 
se prezintă Frontul Unității Socialis
te in alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională și consiliile 
populare, constructorii sidorurgiști 
s-au angajat să reducă durata de e- 
xecuție a obiectivelor cu 4%, să spo
rească productivitatea muncii cu 600 
lei pe salariat, să contribuie la redu
cerea cu cel puțin 10% a volumului 
lucrărilor de construcții-montaj în to
talul investițiilor și să micșoreze cu 
20%, sub cotele planificate, consumul 
de material lemnos.

Ieri după-amiază tovarășul Ilie 
Verdet, a participai la adunarea ge
nerală a reprezentanților salariatilor 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara.

i

Indii! Mii 
la reoararea vagoaneloi

Mobilizați în întrecerea ce a 
cuprins în ultima perioadă în
treaga Vale a Jiului, îndrumat 
îndeaproape de comitetul de 
partid, colectivul atelierului de

negTu 
unei

Diamantul 
în viața 

comune
Primele lucrări industriale 

pentru valoriiicarea cărbunelui 
la Aninoasa au început în ju
rul lui 1885. Mai intli intr-un 
singur loc, apoi pufurile s-au 
înmulții: puful 2 — Piscu în 
1903; pu|ul 1 — Piscu în 1909 
ș.a.m.d. La început cărbunele 
era extras cu mijloace rudi
mentare care puneau viata 
minerului sub un pericol per
manent.

„Oamenii locuiau in barăci, 
un fel de colibe — își amin
tește Konya Albert, fost_. mi
ner, im virstă de 68 de ani, 
acum pensionar și neobosit ac
tivist obștesc. Am avut mult 
de suferit pentru a ne cișliga 
dreptul la o viată demnă și 
omenească. Am participat la 
multe greve, am fost bălul șl

Dezbătînd înlr-un profund spirit a- 
nalitlc activitatea din această impor
tantă unitate industrială, participan
tii la adunare au scos în evidentă 
multiple rezerve Interne pentru per
fecționarea procesului de producție 
și a organizării muncii șl au stabilii 
măsuri menite să contribuie la pu
nerea în valoare a întregului poten
tial tehnlco-economic al combinatu
lui.

Conștient! de răspunderea ce le 
revine în creșterea șl diversificarea 
producției de metal — factor esențial 
în îndeplinirea obleolivelor celui de 
al patrulea an al cincinalului —, adina 
preocupați de îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor trasate de partid, siderur
giștii hunedoreni s-au angajat să de
pășească planul de producție cu 1060 
tone cocs, 11 000 tone fontă 15 000 
tone oțel, 12 000 tone laminați- ^5 
realizeze peste plan 50 milioane lei 
la producția globală și 20 milioane 
lei la producția marfă vîndiită ci în
casată.

Luînd cuvîntul in incm-.eiea adu
nărilor, tovarășul Ilie Verdeț a mul
țumit pentru căldura cu care a fost 
primit, pentru atașamentul profund al 
oamenilor muncii hunedoreni fată de 
partid și politica sa internă și exter
nă, care slujește progresului României 
socialiste. Vorbitorul s-a referii mol 
la activitatea constructorilor și slde- 
rurgișlilor hunedoreni evidențiind re
zultatele bune obținute de colective
le de muncă pentru înfăptuirea obi
ectivelor stabilite de Congresul al 
IX-loa al partidului și Conferința Na
țională a P.C.R. De asemenea vorbi
torul a apreciat că există încă multiple 
posibilități pentru o activitate si mal 
rodnică -, punerea în valoare a tutu
ror resurselor reclamă să se acțio
neze cu mai multă hotărire ne linia 
unei mai bune organizări a muncii 
și a producției, a întăririi disciplinei 
sub toate aspectele el. a folosirii la 
deplină caDacitate a întregii dotări 
tehnice, a introducerii cu mal mult 
curaj a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

Intîlnirile tovarășului Iile Verdet 
cu oameni ai muncii din municipiul 
Hunedoara au prilejuit dezbateri con
structive, analiz.e profunde ale pro
blemelor economice și sociale, evi
dențiind larg posibilități de perfecțio
nare a muncii în toate domeniile de 
activitate.

I

zonă C.F.R. Petroșani întîmpină 
sărbătoarea ceferiștilor cu suc
cese remarcabile în muncă.

Cu toate greutățile provocate 
de timpul nefavorabil și zăpada 

Ilie ARDELEANU 
șeful atelierului de zonă C.F.R. 

Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)
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în
5i 
la

am rămas doar cu doi dinți 
gură. In 1920 ne-am asocial 
noi, cei de la Aninoasa, 
greva generală care era în Ia
ră. Majoritatea am plecat in 
pădurile dinspre Bănită. Repre
zentanții direcției au venit du
pă noi spunindu-ne că ne-au 
satisfăcut revendicările. De 
iapt ne-au minfit deoarece sol- 
dalii umpluseră comuna și ne 
așteptau. Ne-au bălul și ne-au 
împins ca pe oi pînă în cen
tru. N-am să pot uita niciodată 
cum un locotenent tinăr a lo
vit sălbatic—pe un conducător 
de-al nostru, l-a umplut de 
singe, apoi l-a bătut cu sfoara 
udă... Unuia, Bara, i-au smuls 
părul de pe cap. pe altul, Pop 
Vasile, l-au bălul pină a că
zut in nesimțire.



2
STEAGUL RO$U

StMBATA 15 FEBRUARIE I960

SECVENȚE CULTURALE
DINAMICA FAPTELOR 

LA ADEVĂRATELE El DIMENSIUNI
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expozilii de artă si de cusă!uri-|esfi« 
furi. Multe realizări ale acestei șco
li populare de artă șl ale unor co- 
lei live artistice de amatori se dato
rase conducerii si colectivului di- 
da. i c care s-a dăruit cu abnegație 
y> devotament activității artistice.

Pentru l nerele talente muzicale din 
rindul elevilor din școli, in Petro
șani a 'val ființă, In 1960, Școala 
generală de muzică și arte plastice, 
care a fost frecventată de t 621 elevi 
dintre care au promovat clasele 
1 135 elevi. Toți acești elevi au 
evul posibilitatea să-și formeze ta
lentul manifestat cu prilejul celor 47 
a diții, 14 recitaluri și expozițiilor 
organizate de școală.

în urmă cu 25 de ani, în Valea 
Jiului nu a existat o mișcare artistică 
de amatori a cărei activitate să fie 
susținută de formațiile artistice din 
întreprinderi, instituții, și de la sate.

în prezent în Valea Jiului își des
fășoară activitatea la sate 7 cămine 
culturale, cu 23 formalii artistice de 
diferite genuri, însumînd peste 200 
artiști amatori, iar în centrele mun
citorești, activează 7 cluburi ale sin
dicatelor și o casă de cultură, reu
nind peste 80 formații, cu aproxi
mativ 2 000 de artiști amatori, mun
citori șl intelectuali de diferite pro
fesii. 2 cluburi ale -cooperației mește
șugărești cu 6 formații artistice, în 
care activează tineri muncitori coo
peratori animali de aceeași dorință 
șj pasiune artistică.

Satisfacerea setei de cultură a 
populației de toate vîrstele și de 
toate categoriile sociale este un act 
profund revoluționar. Activitatea cu 
cartea constituie unul dintre cele 
mai importante sectoare ale muncii 
cultural-educative și ideologice, care 
vine în sprijinul ridicării nivelului 
de cunoștințe al oamenilor muncii, 
în prezent, în Valea Jiului, își des
fășoară activitatea 115 biblioteci de 
toate categoriile, cu peste 401 000 
volume, dintre care cele mai mari 
eînt: biblioteca Casei de cultură 
și biblioteca municipală Petro
șani, care însumează laolaltă peste 
50 000 volume. Cartea poposește as
tăzi nu numai în sălile de lectură, ci 
și în cabanele forestiere. Tot mal 
mare este numărul cititorilor care 
pășesc pragul bibliotecilor pentru a 
împrumuta cărți. Să adăugăm la 
acestea și faptul că tot mai multi 
ce’.ăteni își alcătuiesc biblioteci per
sonale și vom avea o imagine vie a 
pătrunderii din ce in ce mai largi a 
cârtii în rîndul cititorilor.

Li aiiâi socialismului s-a dezvoltat 
impetuos ?i activitatea cinemato
grafelor, ajungindu se în prezent la 
un numir de 21 unități cinematogra
fice, dintre rare Im posedă aparate 
de proiecție pentru filme cu bandă 
normală și 10 Dentru filme pe bandă 
îngustă. Numărul spectatorilor la

cinemalogrnl atinge cifre de ordinul 
milioanelor.

O contribuție importantă la edu
carea maselor în spiritul patriotis
mului socialist o aduce Mu. ■ ni mi
neritului din Petroșani, înființat ia 
1967 — unic de acest gen din 
tară — instituție care evoCfi trecu
tul de luptă al muncitorilor mineri 
din Valea Jiului și evoluția dezvol
tării cărbunelui. De la înființare si 
pină în prezent. Muzeul mineritului 
a fost vizitat de peste 39 000 do ce
tățeni. Munca de cercetare științi
fică asupra trecutului istoric al Văii 
Jiului constituie principala preocu
pare a colectivului acestui muzeu.

O dezvoltare remarcabilă a cunos
cut, în anii de după eliberare, și 
arta plastică. La Petroșani, funcțio
nează din 1955 o filială a U.A.P. 
care și-a dobîndit un meritat prestigiu 
prin lucrările monumentale executate 
la Petroșani și în tară, prin partici
parea la expozițiile de artă din 
diferite centre culturale și din capi
tală. Artiștii plastici din Petroșani au 
participat la cca. 30 do expoziții or
ganizate pe linie centrală.

Transformările revoluționare care 
au loc în viața economică Și socio
culturală a orașelor și satelor din 
Valea Jiului constituie o sursă ine
puizabilă de inspirație pentru creația 
plastică, artistică și literară. Tot mai

multi creatori din rindul artiștilor 
amatori și al celor profesioniști își 
extrag tematica din realitățile Văii 
Jiului. Plasticienii an realizat cicluri 
de lucrări inspirate din lupta mine
rilor greviști, precum și din reali
zările prezentului. Tinerii creatori 
literari grupați în jurul cenaclului li
ft rar .Meșterul Manole" din Petro
șani și al cercurilor literaro din ca
drul cluburilor sau a școlilor, se fac 
purtătorii ideilor și sentimentelor o- 
mului contemporan. Cele mai va
loroase lucrări ale acestora au fost 
înmănunchiato în culegerea .Muguri 
de piatră" editată de Comitetul mu
nicipal pentru cultură și artă. Inlîl- 
nirile cu poezia au devenii lucruri 
frecvente si foarte obișnuite în via
ta culturală a Văii Jiului. Un număr 
însemnat de intelectuali participă la 
munca de cercetare științifică. în ca
drul filialelor societăților științifice, 
adueîndu-și aportul la adîncirea stu
diului anumitor domenii ale științei 
prin elaborarea unor lucrări va
loroase.

Activitatea cultural-educativă de 
masă ce se desfășoară în Valea Jiu
lui, prim amploarea și conținutul ei, 
își aduce din plin contribuția la 
făurirea unui om nou, participant 
activ și conștient la opera de desă-> 
vîrșire a construcției socialismului.

Intr-o obișnuită zi de lucru, la biblioteca clubului din Vulcan.
Tolo: V. ONOIUConcursul

cultural- 
artistic al 
pionierilor 
și școlarilor

Tradiționalul concurs al formațiilor 
artistice de amatori din școlile ge
nerate — această întrecere masivă a 
tinerelor talente capătă, an de an, 
noi valențe. La prima fază a actua
lului concurs, prin fața juriului s-au 
perindat. în cadrul unor programe 
bine și îndelung pregătite, formații 
și mici artiști amatori cu certe ca
lități si disponibilități interpretative.

Înaintea începerii fazei a II-a a 
concursului (care va dura pină la 1 
mai a.c.). Consiliul municipal al Or
ganizației pionierilor comunică un 
clasament (după note) pe localități ; 
Petroșani — i) Școala generală nr. 
5 : 2) Școlile generale nr. 4 și nr. 6;
3) Școlile generale nr. 1 și nr. 2;
4) Școala generală nr. 3 ; Vulcan — 
1) Școala generală nr. 4 ; 2) Școala 
generală nr. 1 ; 3) Școlile generale 
nr. 2, nr. 3 și Liceul ; Lupeni — 1) 
Școala generală nr. 2 ; 2) Școala ge
nerală nr. 4 ; 3) Școlile nr. 1 și nr. 
3 ; 4) Școala generală nr. 5; Petrila 
— 1) Școala generală nr. 1 ; 2) Liceul 
teoretic; 3) Școala generală nr. 2; 
4) Școala generală nr. 5; 5) Școlile 
generale nr. 3 și nr. 4.

Pregătirile pentru faza a II-a sînt 
in lot.
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.Tealnil de miercurt", 
>rima dini re numeroase

le manilcslări artistice 
pe care le va organiza 
teatrul „Valea Jiului'', 
și-a deschis stagiunea 
cu recitalul liric „Radu 
Selcjan" care a a\ ui 
loc in sala de repel ii ii 
a teatrului, in lafa unor 
spectatori venlfi din do
rința de a a\ca o ini fi
nire adevărată cu poezia. 
Și așteptările lor n-au 
lost înșelate ; dimpotri
vă, parlICipantii au pără
sit sala Incinlali de ceea 
ce au văzut și auzit.

Recitalul de poezie 
nu-i Ceva nou, dar telul 
in care s-a desfășurat 
cel de la Petroșani s-a 
deosebit de celelalte prin 
cileva lucruri inedite. 
In primul rind a existat 
o ambiantă adecvată, da
torită poziției spectato
rilor .(așezați fn fotolii 
de jur împrejurul sălii, 
servind calea și iumind) 
și modalităților de pre
zentare a creației poeti
ce a/.lui Rbdu Selejan 
de către tinerii adori 
VIOLETA BERBIUC, MI

Sorbind fru
mosul poeziei
HAI CLITA, șl CON
STANTIN DUMITRA.

Int ilnirea nu a lost 
deschisă de o conlerin- 
tă despre autor (creația 
acestuia a lost prezenta- 
lată sub forma unor con
versații intercalate prin
tre recitări de referentul 
literar M. Munleanu); 
ea a începui aproape pe 
neobservate, după ce 
melodia magnetofonului 
s-a stins ușor. Atunci, 
de undeva dintre spec
tatori, Mihai Clita a spus 
cileva cuvinte cu scopul 
de a preveni spectatorii 
că tot ceea ce se va 
face e rodul fanteziei și 
spontaneității, încheind 
cu o poezie care a des
chis seria recitărilor.

Versurile se rosteau 
alternativ, alteori în 
grup, cb reluarea unor 
Imagini de către doi ac
tori, fn timp ce al trei
lea recita cu voce tare, 
de pe loc., din mișcare, 
dlalogînd fn fa/a spec
tatorilor .sau printre el. 
Pe parcurs a citit șl au
torul din cele mal re
cente poezii ale sale. 
Decorul a lipsit, „pova
ra" costumelor nu l-a 
slin/enil pe adori, Iar 
regizorul era undeva... 
ascuns în sufletul lor. 
Actorii se transformase
ră In niște oameni obiș
nuit!, flar care simțeau 
poezia și încercau s-o 
transmită tuturor celor

prezent/. Și acest lucru 
au reușit din plin. Au 
demonstrat-o ochii aten- 
jl prin care sorbeau fru
mosul, furtuna de aplau
ze care au punctat spec
tacolul de-a lungul des
fășurării sale.

Ceea ce a surprins 
plăcut a lost valul de 
întrebări, de discuții sin
cere care s-au purtat pe 
parcurs, și In special lo 
slirșil, despre lelul fn 
care a fosl prezentat 
spectacolul, despre ceea 
ce doresc să vadă In vii
tor. S-au rostit numele 
unor mari poe/i ca: E- 
minescu, Blaga, Labiș, 
Rabindranath Tagore. 
Rilke, Whitman ș.a.

Pentru următoarea In 
tllnire, care va avea loc 
probabil la 19 februarie 
tot în clădirea Teatrului 
de stal, actorii Violeta 
Berbiuc, Ruxandra Petru, 
Mihal Clita -și Constan
tin Dumitra, vor realiza 
un recital de versuri: 
Rabindranath Tagore — 
Mihal Eminescu.

Drago? DAC1ANU

Petalele multicolore 
ale celei de a 7-a arte

Prin grija Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor și Comiietului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
anul 1969 va prilejui un șir de 
confruntări și competiții în dome
niul activității artistice de amatori. 
Aproape toate genurile de creație 
vor fi reprezentate în grandioasa 
întrecere pe tărîmul artei închina
tă unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei noastre. Artiștii ama
tori de pe întreg cuprinsul țării se 
pregătesc cu febrilitate în cele 
mai diferite domenii de activitate, 
animați de gîndul să realizeze 
creații artistice cit mai valoroase, 
autentice și inedite în același timp, 
care să oglindească stadiul dez
voltării culturii noastre socialiste, 
în care arta produsă la nivelul 
mișcării de amatori constituie o 
latură caracteristică.

Pentru prima oară în agenda 
unei competiții de o asemenea an
vergură, a fost înscrisă o nouă 
întrecere : „Primul Festival repu
blican al cineaștilor amatori de la 
orașe și sate", gen de creație re
lativ nou în contextul activității 
amatorilor, arta imaginilor în miș
care apărînd ca o necesitate >,lo
gică" în cadrul cluburilor și ca
selor de cultură unde genul foto- 
artistîc a ajuns într-o perioadă de 
majorat. (Pentru întărirea celor a- 
firmate mai înainte este suficient 
să amintim că, din cele peste 60 
de cinecluburi existente în țară, 
cele mai multe au luat ființă în 
localitățile unde fotografia prac
ticată de amatori ș-a afirmat ca

artă autentică în viața culturală a 
localităților respective).

Un proces similar a dus și la în
ființarea celor două cinecluburi 
în Valea Jiului „Pietrele care ard" 
la Petroșani și „Amafilm" la Lu- 
peni.

Cu ce bilanț se aliniază la star
tul primei competiții cineaștii ama
tori din Valea noastră ? încotro 
se îndreaptă căutările iubitorilor 
celei de a șaptea arte după o rod
nică activitate dusă pe parcursul 
celor dof ani de la înființare ?

Un număr impresionant de scurt- 
metraje realizate de cineaștii a- 
matori din Lupeni dintre care cî- 
teva cu vădite tendințe de folosi
re a unui limbaj propriu de expri
mare, atestă că realizatorii filme
lor „Exercițiu", „Frunze aurii" și 
„Muguri" au trecut cu succes eta
pa de pionierat. Cu o înzestrare 
tehnică superioară celor de la 
„Amafilm", dar cu o filmotecă pro
prie mai modestă, mînuitorii ca
merei de luat vederi din Petroșani 
au realizat pelicule de o calitate 
tehnică și artistică demnă de rele
vat care pot constitui drept viză 
de trecere la o etapă superioară 
în arta cinematografică.

înzestrați cu o apreciabilă doză 
de sensibilitate în surprinderea 
noului, ineditului, membrii celor 
două cinecluburi contribuie direct 
la răspîndirea culturii cinemato
grafice în rindurile publicului spec
tator local. In cadrul acestui pro
ces (destul de dificil, dacă ținem 
seama de formeTe noi de expri
mare în arta cinematografică, mai 
ales la nivelul amatorilor), publi

cul nostru a manifestat un deose
bit interes de fiecare dată cind se 
întrezăreau posibilitățile confrun
tărilor cu arta plămădită în cele 
două cluburi. Același public aș
teaptă cu emoție justificată noile 
producții care să ducă pe mai de
parte mesajul conturat pină în 
prezent în filmele realizate. încer
căm convingerea că producțiile 
viitoare vor constitui o sinteză a 
experienței acumulate pină în 
prezent, tematica va fi adine an
corată în realitățile cotidiene, iar 
limbajul capabil să realizeze acel 
dialog atît de necesar dintre crea
tori și publicul spectator. Ne pre
gătim să întîlnim pe ecranele ci- 
necluburilor din Valea Jiului crea
ții autentice, a căror încărcătură 
emoțională să ne facă să uităm 
posibilitățile tehnice modeste de 
care dispun în general studiourile 
amatorilor, creații capabile să ne 
facă să vibrăm la bogăția de 
conținut și la forma de exprimare 
artistică.

Vizitînd colectivele cinecluburilor 
în aceste zile, cînd efervescența 
creatoare vizează cote maxime în 
abordarea și atingerea țelurilor 
propuse, se poate conchide de pe 
acum : pe Valea unde cu un pă
trar de veac în urmă oamenii 
credeau filmul un miracol al se
colului, azi își desfășoară petalele 
multicolore, ocrotite de mîini și 
priviri grijulii, cea de-a șaptea 
artă, arta maselor largi pornite în 
căutarea izvoarelor frumosului.

ITINERAR 
LA S F1R Ș1T 
DE SÂPTÂMINÂ
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gre sau fasole*. Spectacolul de azi 
Începe la ora 20, Iar cel de mjine la 
ora 19.

* In cadrul acțiunilor culturale 
organizate In Intîmpinarea alegerilor 
de deputall de la 2 martie, duminică, 
ora 10 va avea loc In sala mică a 
Casei de cultură din localitate o „In- 
lllnlre cu poezia'. Participă membrii 
al cenaclului literar .Meșterul Ma
nole* din Petroșani șl ai cenaclului 
literar din Hunedoara.

Sînt Invitai! toii Iubitorii de poezie.

* In aceeași zl și la aceeași oră, 
in Petroșani, 1n sala bibliotecii, are 
loc o enciclopedie stiinlifică.

SPORTIV
0 Etapa municipală a campionatu

lui republican individual de tenis de 
masă are loc duminică, ora 9, în sala 
„Viscoza*. Participă campionii orașe
lor Lupeni, Vulcan. Petroșani și Pe- 
trila.

* Duminică, pe pîrliile de la Stra
ja Lupeni are loc etapa județeană a 
campionatului republican de schi la 
juniori. Participă concurenți de la 
Școala sportivă șl Sparloc din Petro
șani, Minerul Lupeni, Energia Paro- 
șeni și alte asociații.

0 In zilele de sîmbătă, ora 16. și 
duminică ora 8, se desfășoară meciu
rile ultimei etape a campionatului 
municipal masculin de popice. Au loo 
întilnirile Preparatorul Lupeni — Mi
nerul Vulcan ; Utilajul Petroșani — 
Jiul I Petrila ; Jiul IT Petrila — Vis
coza Lupeni.

Mobila românească 
solicitată pe piața 

externă
întreprinderea de comerț exterior 

„Tehnoforest export* a încheiat re
cent un nou contract cu firma ..Sam? 
bo" din Suedia, pentru exportul de 
mobilă pe această piață. La rîndul el, 
întreprinderea „Exporllemn' a perfec
ționat tranzacții care prevăd expor
tul a pesle 250 000 mc de cherestea 
și placaj de fag In Algeria, Anglia, 
Cehoslovacia, Elveția, R-D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia, Irak, Liban, 
Luxemburg, Malta și Mongolia. A- 
proape două milioane metri pătrațl 
de furnir de fag șl stejar, parchete 
și panel vor fi livrate în Anglia, Ce
hoslovacia și Israel. In alte țări vor 
fi trimise însemnate cantități de 
plăci fibrolemnoase melaminate.

(Agerpres)Tiberiu KARPATIAN

Spectacol 
al 

liceenilor
Azi, la ora 15 va -ivea loc, la Casa 

de -ultură, spectacolul cultural-artis
tic al elevilor Liceului din Petroșan-i. 
li> cadrul spectacolului vor fi pre
zentate coruri, muzică ușoară, muzică 
populară in program de dansuri 
moderne si pic-sa .Corigentă la dra
goste'
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(Urmare din pag. I)

barbarii cu noi cînd ne ceream 
drepturile. In 1931 am fost 
chemat la director și dat afa
ră din mină, spunindu-mi-se 
că sînt revoluționar. O altă 
grevă mare, la care am parti
cipat, a fosl în 19-10. Eram me
canic la puful 1 — Piscu. Mi
nerii nu mai ieșeau din sub
teran, femeile le aduceau mîn- 
care pesle deal, iar eu o cobo
ram In mină cu colivia. înce
puse războiul și, cei care sim
patizam cu comuniștii, îl sa
botam la locul de muncă. Tot 
in acele timpuri, în 1944, au 
fosl arestafi și trimiși in la
gărul de la Tg. Jiu minerii 
Ștefan Ioan, Baco Francisc și 
Danciu Petre care au fost bă- 
tuli și schingiuifi. După Ieși
rea din lagăr au murit"'.

Multe are de spus bătrîr.ul 
Konya Albert a cărui viată s-a 
desfășurat para'el cu a Ani- 
noasei. Din vorbeie lai am a- 
ilal de solidaritatea minerilor 
din generațiile mai vechi, de 
lerma lor credință in timpuri
le noi, despre organizarea lor.

Vechea înfățișare a comunei 
și izolareo de celelalte centre 
minerești din Valea Jiului ml 
se contura treptat cu ajutorul 
localnicilor mai vîrstrîici. Ca 
să fl mers de la Aninoasa la 
Petroșani, ori la Vulcan, 1(1 
trebuia mult timp. Nu se gă
seau decil circiumi in comu
nă și o băcănie — două. Schim
bări esențiale fn viata locali
tății au început să apară din 
1947. Acum la Aninoasa lu
crează, numai la exploatarea 
minieră. 2 700 de salariati, iar 
împreună cu localitatea Iscronl, 
Aninoasa are aproape 7 000 
de locuitori — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — care muncesc șl 
trăiesc fn armonie și înțele
gere deplină.

Datorită noilor condiții de 
muncă, datorită ridicării necon
tenite a nivelului de trai, me
dia de virstă pe comună a 
crescut de la 45 de ani, în 
19-10, la 60 de ani fn prezent.

fn urmă cu 30 de ani în co
mună se afla un fel de dis
pensar in care exista un sin
gur felcer care tăcea de toate 
și nimic. In momentul de fată 
ia Aninoasa există un spital
de întreprindere cu 10 paturi,
o circumscripție sanitară, o
casă de nașteri cu 5 paturi.
Personalul medico-sanitar este 
format din 6 medici, 18 asis
tenți și surori.

In comună se găsește o școa
lă generală de 8 ani înzestra
tă cu toate materialele nece
sare și cu laboratoare, tn ea 
învață 556 de elevi sub îndru
marea a 9 învățători și 14 
profesori. Cele două grădinile 
vibrează de larma celor 60 de 
copii. Pe lingă școală s-a înfiin-

lul nou. Clubul muncitoresc, 
fmi spunea Fenișeru Florian, 
directorul acestui lăcaș de 
cultură, este frecventat în fie
care zi de multi oameni. Da
că altădată intrau aici numai 
„domnii", acum la activitățile 
culturale organizate vin virsl- 
nici, femei, bărbați, dar mal 
ales tineri și tinere. Cinemato
graful, In formă de amfiteatru 
și cu ecran lat, a fosl renovat 
în 1968: Clubul oferă multiple 
posibilități de recreeze: o po- 
picărte cale va ii moderniza
tă, biliard',*șah, o sală de dans, 
televizor, tenis de masă ele. 
P'e lingă club își desfășoară 
activitatea o formație de mu
zică ușoară și una de muzică 
populară înființată de curînd.

locuitor are televizor), radiouri, 
aragaze, frigidere, aspiratoare, 
peste 20 de posesori de autotu
risme, — toate vorbesc despre 
veniturile în continuă creștere 
ale populației. Așezarea geo- 
graiică, într-o vale îngustă, 
oieră posibilități reduse con
strucțiilor edilitare de amploa
re. Totuși, s-au construit șl 
aici blocuri noi, un complex 
de deservire, un mare număr 
de case personale.

Mineritul — 
o profesiune 
moflernizată

Ca urmare a fondurilor de 
investiții mereu mai mari alo-

AM\OĂSĂ în anii 
maturității socialiste
tal, în 1961, un curs seral, a- 
poi și unul fără frecventă, ur
mat de 220 de muncitori dor
nici să absolve cele 8 clase 
ale lnvălămîntuiui general.

Șimo Iosif, director adjunct 
a! școlii șl vicepreședinte al 
Consiliului popular comunal, 
candidat de deputat într-o cir
cumscripție a comunei, îmi 
vorbea cu dragoste despre nu
meroșii elevi ai școlii care 
s-au înapoiat fn sat ca învă
țători. profesori sau ingineri, 
de alții care sînt elevi sau stu
dent i la școli profesionale, licee 
industriale sau teoretice, la di
ferite facultăți. Biblioteca șco
lii numără peste 3 000 de vo
lume.

Aninoasa, satul cu viată pa
triarhală de altădată, trăiește 
într-un ritm trepidant, cu lo-

O echipă de teatru, formală 
din actori-amatori, pregătește 
piesa „Un individ suspect" de 
dramaturgul sirb Branislav Nu- 
șici.

Bibliotecara’, clubului, Dinu 
Florina mă informa că în 1967 
se găseau aici 18131 volume, 
Iar în 1969 vor fi aproape 
20 000. fn 1968 biblioteca a 
avut 748 de cititori și peste 
18 000 de volume împrumutate.

Nivelul de trai al locuito
rilor a crescut vertiginos. Pri
mul obiectiv a lost electrifi
carea completă a comunei. A- 
cum, noaptea, strada principală 
a comunei, 23 August, arc as
pectul unui bulevard luminat 
feeric de becuri și de Urmele 
diverselor magazine. Casele 
noi, tip vilă, cu antene de te
leviziune (fiecare al patrulea

cale de partid și guvern fn 
perioada 1960—1967 și a efor
turilor depuse de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
E.M. Aninoasa, sub îndrumarea 
organelor șl organizațiilor de 
partid, s-a reușit ca zi de zi 
produejia minei să crească, a- 
jungînd fn 1968 la 940 000 to
ne. Creșterea producției s-a fă
cut într-un ritm intens. Este 
edificatoare, In acest sens, 
compararea cîtorva cifre : în 
1920 produc fia anuală a fost 
de 67 850 tone ; 1960 — 733 890 
tone; 1968 — 940 000 tone Iar 
în 1975 va fl de 1 200 000 to
ne.

Datorită introducerii unor 
utilaje de înaltă productivi
tate și ridicării calificării 
muncitorilor, productivitatea 
muncii a cunoscut un avînt

nemaiintîlnil: in 1968 s-au rea
lizat pe exploatare 1,580 to- 
nejpost, electivul exploatării 
a fost de 2 662 muncitori; în 
1970 se vor realiza 1,763 lo- 
ne/posl, iai efectivul va ii de 
2 500 de muncitori. Toate aces
tea datorită faptului că in anii 
puterii populare s-au efectuat 
lucrări de mare anvergură șl 
munca omului a fost așezată 
pe piedestalul de onoare. Au 
fost elaborate planuri și 
proiecte de dezvoltare a mi
nei in anii viitori.

Despre succesele objinute 
de colectivul de muncă de la 
E.M. Aninoasa, despre perspec
tivele de viitor, mi-a vorbit 
tovarășul Her Dumitru, secre
tarul comitetului de partid al 
minei. în 1958 s-a construit 
turnul de extract ie. s-a mon
tat suitorul de aeraj Anlnoasa- 
est și ventilatorul de 25 000 
mc pe minut. Tot in 1968 s-a 
pus in iunefiune suitorul și 
sla/ia nouă de aeraj Priboi, 
transportul cărbunelui a fost 
mecanizat sulă la sută -, s-a 
pus în funefiune galeria de le
gătură Aninoasa — puful Sud 
Ia orizontul 9 și s-a dat în fo
losință funicularul Aninoasa- 
sud — Goroești. La fscroni s-a 
construit un depozit modern, 
mecanizat, de descărcare a 
materialului lemnos. In 1968 
s-a termindt un suitor la ori
zontul 8 care in curînd va li 
dat în tolosinfă. Condițiile de 
muncă s-au îmbunătății necon
tenit. Două abataje au fosl 
modernizate cu echipament teh
nic din cel mai nou: trans
portoare blindate și stilpi de 
susținere hidraulici. S-au stu
diat posibilitățile de reducere 
a consumului de lemn în mină. 
In consecință, la trei abataje 
frontale s-a trecut Io podlrea 
cu plasă șl două abataje sini 
în curs de echipare. „Munca 
minerului de astăzi se deose
bește fundamental de a celui 
de acum 20 de ani. Utilajul

nou, modern, a pătruns în a- 
bataj vechea inlrătire cu 
bradul dispare, munca se află 
sub proiecția otelului care 
înlătură pericolul" — spunea 
Iov. Her Dumitru.

tn mină lucrează oameni 
destoinici, care muncesc cu 
abnegație pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Așa sînt 
brigăzile lui David Ioan, de la 
sectorul I, abatajul frontal, șl 
Cristea Aurel, care păstrează 
titlul de fruntașe pe exploa
tare de mai mult timp.

Preocupările actuale și de 
perspectivă se îndreaptă spre 
creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor de 
producție, reulilarea și moder
nizarea abatajelor, ridicarea 
necontenită a calificării mun
citorilor.

Dinspre munți, prin văl, co
boară o piclă întunecată ce 
învăluie cu repeziciune comu
na. E noapte șl sute de becuri 
luminează necontenitul du-te- 
vino al localnicilor grăbiți. E 
sîmbătă seara, magazinele sînt 
pline de cumpărători. Cinema
tograful este arhiplin. La club, 
activitățile cultural-sportive 
și-au slrîns amatorii consec
venți. Prin ferestrele caselor 
se văd luminile albastre-ver- 
zul ale televizoarelor, se aude 
muzica radiourilor. Numai nu
mărul locuitorilor deosebește 
comuna Aninoasa de un oraș. 
Viată frenetică își continuă 
cursul, intră în obișnuitul ci
clu nocturn, dar cu o frenezie 
mereu împrospătată. Sărăcia și 
promiscuitatea au rămas doar 
cuvinte de tristă amintire, al 
căror echivalent practic a dis
părut de multi ani, în așa fel 
încil abia își mai aminleso 
veteranii minei de ele. Totul 
dovedește muncă și pasiune, 
trecutul este alungat pină și 
din minte, de el mai vorbeso 
numai cărțile de istorie și do
cumentele.
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•le conducerii de partid, Biroul co- 
miletului municipal Petroșani, are In 
»Iora preocupărilor sale majore, ca 
problemă de prim ordin, îndeplinirea 
ritmica, la termenele prevăzute a sar
cinilor planului de Investiții In a- 
ccastă clapa hotăritoare a cincinalu
lui.

Înainte de a vorbi despre sarci
nile de mare răspundere ce revin or
ganizațiilor de partid șl de masă, co
lectivelor de pe șantierele noastre 
In anul 1969 este util să trecem 
In revistă modul și condițiile In 
care a lost îndeplinit planul de In
vestiții pț. anul precedent, spre a 
pntea trage concluziile cele mai co
respunzătoare pentru îmbunătățirea 
activității din acest an.

In anul 1968, pe municipiu planul 
total de investiții a fost realizat In 
proporție de 99,6 la sută, Iar la lu
crările de construcții-montaje de 101.6 
la sută. Planul de punere în iunc- 
Uune a tost realizat în proporție de 
numai 89,3 la sulă, ceea ce a deter
minat ca fondurile imobilizate de lu
crările restante să depășească cu 68 
milioane lei nivelul planificat. In a- 
ceste condiții, activitatea anului 1969 
este «igreunată de numărul mare al 
lucrărilor neterminate : 83 Ia C.C.V.J. 
(aflate în execuția Grupului do șan
tiere al T C.M.M.), 3 Ia Paroșeni, cite 
o lucrare la F.F.A. „Viscoza" Lnpeni 
*' I. F. Petroșani și aproape 20 de 
obiective la I.G.C. De asemenea, da
torită acestor rămîneri în urmă, vo
lumul utilajelor nemontate în termen 
■ crescut în 1968 față de 1967 cu a- 
proape un milion de Iei. Multe din 
deficiențele care au determinat a- 
ceastă stare de lucruri total necores- 
pur.zătoare se perpetuează de ani de 
iile, fără ca asupra lor, atît construc
torul cît și beneficiarul să acționeze 
cu tot simțul de răspundere. Numai 
esa se poate explica faptul că de 
patru ani Grupul T.C.M.M. nu-și rea
lizează ritmic sarcinile de plan, a- 
mmă termenele de predare. înfîrzi- 
Ind punerea în funcțiune a obiecti
velor prevăzute.

Care sînt aceste cauze ale întîrzie- 
rllor In predarea obiectivelor Ia ter
menele prevăzute ?

In primul rînd, se manifestă încă 
tendința de a ataca lucrări 
noi. înainte ca cele în lucru 
SÂ FIE PREDATE, fapt ce duce la 
înmulțirea 'nejustificată a punctelor 
de lucru aflate concomitent în exe
cuție. la dispersarea forței de lucru, 
Ia reducerea posibilităților de urmă
rire operativă a stadiului în care se 
află execuția fiecărei lucrări în parte, 
a asigurării unei asistențe tehnice 
corespunzătoare.

De asemenea, ACTIVITATEA DE 
INVESTIȚII A FOST TRIBUTARĂ 
ANUL TRECUT NERTTMI CITĂ ȚII, 
MUNCII ÎN SALTURI, conducerile 
șantierelor și a sectoarelor de inves
tiții miniere contînd pe asaltul din 
ultimele decade, respectiv pe ulti
ma lună a trimestrului, cînd realiză
rile au fost mult mai mari decîl rea
lizările precedente.

Un alt neajuns în activitatea de 
Investiții este DURATA ÎNCĂ MA
RE DE EXECUȚIE. Dacă în construc
țiile de locuințe s-a realizat o sim
țitoare îmbunătățire în ceea ce pri
vește scurtarea termenelor de execu
ție. uneori chiar sub cele planificate, 
In schimb la obiectivele industriale 
din planul C.C.VJ., Ia lucrările edi
litare ale I.G.C. și la L F. Petroșani 
se înregistrează încă o prelungire 
excesivă a execuției ajungîndu-se n- 
neori Ia 3—4 ani. fapt ce conduce 
implicit la creșterea de la un an la 
altui a numărului de lucrări restante.

Vorbind de activitatea de investiții, 
trebuie să arătăm că deși în 1968 Ia 
cele 2 organizații de construcții-mon- 
taj din Valea Jiului — grupurile de 
șantiere T.C.M.M. și TJ.CJI. — s-a 
observat o îmbunătățire a activității 
față de anii precedenți. totuși OR
GANIZAREA PRODUCȚIEI ȘI A 
MUNCII POATE FI ÎNCĂ MULT ÎM
BUNĂTĂȚITĂ. Aceasta. avîndu-se în 
vedere faptul că volumul cheltuieli
lor neproductive a ajuns anul trecui 
la aproape 2 milioane lei. din care 
la T.C.M.M. peste 1 700 000 Iei; că 
în tot cursul anului au fost ulilizate 
credite restante cu garanția forului

tutelar generale de importante imo
bilizări mai ales In Stocurile de ma
teriale peste normallx; că pierderile 
peste limita prevăzută însumează 3,6 
milioane Ici, din care 2,3 milioane lei 
la T.C.M.M. Lipsuri serioase au exis
tat și în gospodărirea fondurilor fixe, 
volumul celor inactive ajungind pe 
municipiu Ia aproape 130 milioane 
Ici.

Neajunsurile existente în activita
tea de Investiții nu pot fi Insă puse 
In totalitate pe seama constructoru
lui Dacă beneîiciarii ar fi colaborat 
mai îndeaproape cu constructorii In 
sensul asigurării acestora Ia timp cu 
documentație, utilaje, amplasamente, 
operativitate la schimbarea de solu
ții. etc., situația realizării planului 
de investiții pe anul 1968 ar II fost 
mult mai bună.

O ANALIZA CÎT DE SUCCINTĂ 
A CONDIȚIILOR ÎN CARE S-A REA
LIZAT PLANUL DE INVESTIȚII PE
1968 DUCE LA CONCLUZIA CĂ ÎN 
ACTIVITATEA CONSTRUCTORILOR 
ȘI BENEFICI ARILOR TREBUIE SĂ 
SE PRODUCĂ O SCHIMBARF RADI
CALĂ IMPUSĂ PE DE O PARTE DE 
SPOR1RFA SARCINILOR ANULUI 
1969. IAR PE DE ALTĂ PARTE DE 
CERINȚELE ANSAMBLULUI DF PER
FECȚIONĂRI CARE AU LOC ÎN ÎN
TREAGA ACTIVITATE FCONOMICĂ 
DIN ȚARĂ

Documentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie 1968, au indi
cat liniile directoare pentru îndepli
nirea planului economic în anul 1969, 
sarcinile principale ce se impun pen
tru mobilizarea investițiilor, pentru 
creșterea eficienței acestora.

Tn acest scop se impune de urgen
ță ca beneficiarii de investiții și or
ganizațiile de construcții-montaje să 
treacă de îndată la defalcarea planu
lui pînă în cele mai mici amănunte, 
să analizeze temeinic modul In care 
sînt asigurate documentațiile, ampla
samentele, utilajele, forța de muncă, 
materialele și utilajele de construcții. 
In urma acestor analize, să se în
tocmească grafice de execuție pe o- 
bieclive, iar respectarea acestora să 
fie urmărită cu răspundere spre a 
se asigura încadrarea în termenele 
de predare planificate a fiecărui o- 
biectiv, astfel ca la finele anului
1969 să nu rămînă nelerminal și ne
pus în funcție, nici un obiectiv din 
cele planificate, execuția lor să se 
încadreze în durate minime. Apare 
de asemenea, ca o necesitate de prim 
ordin ca atacarea lucrărilor noi să 
se facă numai în măsura în care sînt 
determinante în asigurarea capacități
lor planificate. Deși prima lună din 
acest an s-a încheiat, un volum im
portant de lucrări nu au încă asi
gurată documentația, sau au docu
mentația incompletă. Așa este cazul 
unor lucrări aparținînd de I.E.C. Pa
roșeni, I.G.C și C.C.V.J. De aseme
nea, sînt încă lucrări care nu au a- 
sigurate amplasamentele.

In ceea ce privește volumul uti
lajelor contractate de către C.C.V.J., 
față de 195 730 mii lei alocați pentru 
achiziționarea acestora, contractele 
încheiate pînă în prezent însumea
ză doar 139 736 mii lei. Restanțe în 
contractarea utilajelor există și Ia 
I.E.C. Paroșeni și I.G.C.

In altă ordine de idei, analiza pla
nului de investiții pe acest an scoa
te în evidență faptul că volumul lu
crărilor de conslructii-montaj deține 
o pondere exagerată față de totalul 
investițiilor — peste 60 Ia sută. Față 
de această situație se impune ca, de 
comun acord, constructorii și benefi
ciarii, împreună cu proieclanții, să 
analizeze posibilitățile reducerii volu
mului de Investiții Ia nivelul func
țional necesar, știut fiind faptul că 
reducerea lucrărilor de construcții 
proprin-zise. atrage după sine scăde
rea costului investițiilor precum și 
scurtarea duratei de execuție.

Și în anul 1969, un volum impor
tant de Investiții — aproape 20 Ia 
sută din total — s-a planificat prin 
lista acțiunilor, executarea și finan
țarea acestora fiind condiționată de 
justificarea necesității, oportunității și 
eficienței economice. Deoarece pon
derea acestora o reprezintă achizițio
narea utilajelor de înlocuire, com
pletare sau modernizare, cuprinderea 
lor în pian trebuie să se facă după

o analiză minuțioasă și cu mult 
simț do răspundere. In acest sens 
este absolut necesar să se renunțe 
la justificări formale, nefundamenlate 
din punct de vedere economic, așa 
cum s-a procedat uneori în anii Ire- 
cuți.

Deșt In 1969 activitatea de Investi
ții ridică exigențe sporite, pc măsu
ra sarcinilor, rezultatele din prima 
lună a anului denotă că unitățile de 
construcții nu s-au mobilizat pc de
plin, că nu au tras toate învățămin
tele necesare din neajunsurile caro 
au frînat activitatea în aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Realizările din luna ianuarie repre
zintă pentru T.C.M.M. abia 23,67 la 
sulă din planul trimestrial și numai 
4.75 la sută din planul anual. O si
tuație asemănătoare se constată și 
la Grupul 2 Construcții Petroșani care 
tn ianuarie a realizai doar 20,59 la 
sulă din planul trimestrului I șl res
pectiv 5,13 la sulă din planul anual. 
Comparativ cu realizările obținute 
In decembrie 1968, cele din ianua
rie 1969 reprezintă abia 58,84 Ia sută 
la T.C.M.M. șl 75,12 la sută la Gru
pul 2 construcții și aceasta In a- 
proape aceleași condiții. O situație 
total necorespunzăloare are și șantie
rul I.L.H.S. Uricani, care se pare că 
n-a învățat nimic, sau prea puțin din 
experiența anului trecut. Ținind sea
ma de aceste stări de lucruri, de 
experiența dobîndita în anii trecuți, 
este necesar să fie luate toate măsu
rile pentru ca planul pe trimestrul 
I să fie îndeplinit și depășit, astfel 
ca din planul anual el să reprezinte 
ca realizare cel puțin 22 la sulă, așa 
cum se prevede în holărîrea Confe
rinței județene de partid.

In acest scop, organele și organi
zațiile de partid trebuie să determi
ne conducerile șantierelor să ia mă
suri urgente și eficace care să ducă 
la intensificarea ritmului de lucru 
pentru îndeplinirea planului și recu
perarea răminerilor în urmă. Este 
necesar ca pe lîngă concentrarea a- 
tenției asupra unor obiective mai im
portante, să se organizeze, acolo 
unde sînt condiții, lucrul în două șl 
trei schimburi.

Sarcini deosebit de importante re
vin și Băncii de investiții care tre
buie să urmărească cu promptitudine 
modul în care se realizează obiecti
vele de investiții din planul acestui 
an, să determine beneficiarii și con
structorii la o mai bună și fructuoa
să colaborare în vederea îndeplinirii 
Ia timp a sarcinilor. In același timp, 
organele Băncii de investiții trebuie 
să intervină eficient ori de cile ori 
se semnalează anomalii în activitatea 
de investiții, să dea dovadă de vnai 
mult spirit de inițiativă pentru înlă
turarea Ia timp a deficiențelor care 
se mai semnalează încă în activita
tea constructorilor și a beneficiarilor.

Garanția ridicării pe o treaptă su
perioară a activității de construcții- 
investiții o constituie îmbunătățirea 
activității organizațiilor de partid, 
creșterea rolului lor de organizator 
și mobilizator al colectivelor de mun
că la rezolvarea eficientă a proble
melor ce le ridică realizarea în ter
men a obiectivelor. Este necesar să 
se pună j>i accent mai mare pe in
tensificarea muncii politice educative, 
pentru întărirea disciplinei, a răspun
derii față de sarcinile încredințate, 
pentru folosirea din plin a timpului 
de lucru, a tuturor posibilităților în 
vederea realizării integrale a planu
lui de investiții pe acest an.

Anul 1969, s-a impus de la început 
cu însuflețitoare chemări la întrecere 
în vederea înlîmpinării cu noi suc
cese a celei de a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul fas
cist și a celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Aceste 
chemări au fost primite cil entuziasm 
de către oamenii muncii din muni
cipiul nostru. Colectivele unităților 
economice șl-au fixat angajamente 
mobilizatoare In vederea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor pe acest an, 
pentru obținerea unor realizări eco
nomice tot mai substanțiale. Ne ex
primăm convingerea că alături de 
celelalte colective, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii constructori își vor 
mobiliza toate forțele, spiritul de ini
țiativă pentru ca anul 1969 să tie 
un an rodnic în dezvoltarea și creș
terea capacităților de producție ne
cesare sporirii extracției de cărbune 
prevăzută pentru anii viitori.

Autobaza T.A. Petroșani.
Pe electricianul auto Pănoiu Dumitru, muncitor cu o ridicată calificare profesională, fo

toreporterul l-a găsit verificînd un dinam la standul de probă. Foto : V. ONOIU
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19,00 Telejurnalul de seară, “
19.30 2 Marile 1069 - din carnetul reporterului t 

„Pe Valea Oltului" do Violeta Zamfirescu. |

19,40 Cadran, Emisiune do actualitate Internațio f 
rima. f

20,00 Teleenciclopcdia, i
21,00 Mult e dulce și frumoasa. |
21,20 Film serial „Bonanza".
22,10 De toate pentru toți... melomanii.

1 22,55 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

Gospodărirea orașului — în pas 
cu dezvoltarea sa economică

(Urmare din pag. J)

pentru neajunsurile existente In 
transportul în comun. Deseori, mi
nerii care ies mai tîrziu 'din schim
bul doi, nu mai au la dispoziție au
tobuze pentru a pleca la domiciliu. 
Nu sînt întreținute nici stațiile de 
autobuz, în multe cazuri Călătorii nu 
pot staționa din cauza zăpezii și a 
g’neții nemrățate. Tov„ Tivig a fă
cut propunerea să (ie Înlocuite loco
motivele cu aburi cu locomotive e- 
leclrice pentru a reduce,, cel puțin 
la transportul uzinal; sursa de viciere 
a aerului.

Maistrul Victor Cita s-a referit la 
alte neglijențe gospodărești care se 
cer remediate: asfaltarea străzii dc 
acces spre spitalul orașului, canali
zarea cartierului Braia, precum și 
sancționarea șoferilor de pe mașinile 
I.G.C. care transformă în piste de 
manevre zonele verzi din noile car
tiere.

Tehnicianul Ion Suciu s-a referit la 
carențele gospodărești în ceea ce 
privește iluminatul public, superficia
litatea cu care au executat salarialii 
I.J.E.H. înlocuirea rețelelor electrice 
precum și la faptul că de ani de

zile locuitorii de pe strada Minerului 
nu au apă potabilă suficientă.

In încheierea înlilnirii au luat cu- 
vînlul candidatii prezenți la întîlnire.

Vorbind despre problemele com
plexe ce le ridică gospodărirea ora
șului, neajunsurile din activitatea u- 
nităților de deservire, Iov. Vasile 
Ciripcru a chemat alegătorii să con
tribuie efectiv la acțiunile obștești 
pentru gospodărirea orașului, la în
treținerea bunurilor obștești gsigu- 
rîndu-i că va depune tot interesul 
pentru ca o dată cu dezvoltarea sa 
economică, Lupeniul să facă noi pro
grese și pe plan social-edilitar.

Cartea tehnică 
în librării

Analiza 
și sinteza 
circuitelor 
electrice

MARIUS PREDA, 
PAUL CRISTEA

ÎN CINSTEA ZILEI
CEFERIȘTILOR

(Urmare din pag. 1)

a-

productivității

timpului de

căzută din abundență în desfă
șurarea procesului,,} tehnologic 
de repararea vagoanelor sub 
cerul liber, s-a reușit să se ob
țină în anul curent, pînă 
cum, următoarele realizări:

© depășirea planului de pro
ducție cu 5,52 Ia sută ;

© creșterea 
muncii cu 17 la sută ;

@ reducerea
Imobilizare a vagoanelor in re
parație cu 22 la șută și a pre
țului de cost cu 1 la sută.

@ colectarea, șarjarea, în
cărcarea și expedierea la cen
trele siderurgice a unei canti
tăți de 28 tone fier vechi.

La obținerea acestor rezul
tate au contribuit în mod deo
sebit echipele complexe de lă
cătuși și tîmplari conduse de 
Victor Geț și Ion Straja, echi
pa de lăcătuși frînă a lui Con
stantin Lăcătușu. de strungari 
a iui Gheorghe Caritescu, de 
forjori a lui Avram Hoca. de 
sudori condusă de Savu1 Ciola- 
cu și Petru Mocanii, de lăcă
tuși banc a lui Ioh Lăzărescu 
și altele.

DUMINICĂ 16 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: În
țeleptul de pe muntele blestemat; 
Republica: Ziua în care vin peștii; 
PETRILA: Șapte oameni de aur; 
LONEA — Minerul: Mărturisirile 
unui domn cu camera mobilată; A- 
N1NOASA : Hokus-PokusPARO
ȘENI : Decorații pentru copiii minu
ne ; VULCAN: Zile de vară,- LU- 
PENI — Muncitoresc: Eroii de la 
Telemark ; Cultural: Expresul colone
lului' Van Ryan ; URICANI: Vieți us
cate.

DUMINICA 16 FEBRUARIE

PROGRAMUL I:

6,05 Cintece șl jocuri; 7,00 Con
certul dimineții; 8,00 Radiojurnal 
Sumarul presei. Buletin meleo-rulier,- 
8,15 Ilustrate muzicaâe; 9,00 Radio- 
magazinul femeilor; 9,30 Corul de 
copii al Radi oțele viziunii, dirijor Ion 
Vonlca,- 9.45 Pagini din operete ro
mânești; 10.00 Ora satului; 11.05 Edi
ție specială. 2 martie. Alegeri!: 1120 
Avanpremieră cotidiană; 11.30 M jzî- 
câ populară; 12.00 De toate p.-ntru

toii; 13,00—16,30 Estrada duminicală; 
14,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 16,30 Unda veselă; 17,00 Con
cert de după-amiază; 18,05 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat,- 18,30 Teatru scurt. „Cuvin- 
lul tău să fie cuvînlul nostru" de 
SiilO Andraș. Dramatizare radiofoni
că de Dan Tărchilă; 18,49 Varietăți 
muzicale; 19,30 Iancu Jianu. Serial 
radiofonic pentru tinerii ascultători 
(XI),- 19,45 Recital de operă Petre 
Ștelănescu-Goangă; 20,00 Radiojurnal. 
Sport; 20,10 Agendă folclorică. Emi
siune de Veronica Necula și Păuna 
Pintilie,- 21.00 Ritm și armonie; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport,- 22.20 Noutăți de muzică u- 
șoară,- 22,30 Moment poetic; 22,42 
Mozaic muzical,- 23,02 Carnavalul 
ritmurilor; 0,05—5,00 Estrada /noc
turnă.

PROGRAMUL II:

6.00 Melodii... melodii; 7,00 Cin
tece și jocuri de pe întinsul patriei;

7,37 Divertismente pentru fanfară; 
8,00 Suita românească pentru flaut 
și pian de Carmen Petra-Basacopol; 
8,15 Teatru radiofonic pentru copii; 
9,00 Din creația compozitorilor Ghe- 
rase Dendrino și H. Mălineanu,- 9,45 
Orchestra de muzică populară a uzi
nelor „Griv’ița Roșie" din București; 
10,03 Avanpremieră cotidiană; 10,13 
Soliști de muzică ușoară: Anda Că
lugăream», Salvatore Adamo și Jean 
Păunescu; 10,45 A 7-a artă; 11,00 
Concertul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii din Cluj, dirijor Erik Ber- 
gel; 13,00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic,- 13,10 Caleidoscop muzical; 
14,00 Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii. Soliști Ioana Cră
ciun și Marcel Budală; 14,20 De la 
operetă la operă; 15,00 Suita a IlI-a 
,,Săteasca" de George Enescu,- 15,30 
Cine știe cîștigă. Concurs Franz 
Schubert; 16,00 Noutăți pentru iubi
torii de folclor. Orchestra de muzică 
populară „Crișana" din Oradea; 16,15

Cîntece; 16,30 Formalii romanești de 
muzică ușoară; 17,00 Revista literară 
radio,- 17,30 Caravana fanteziei (emi
siune pentru tineret); 18,30 Romanțe; 
19,05 Melodii-magazin,- 20,00 Opera 
„Tosca" de Puccini (fragmente); 20,40 
Orchestra de muzică ușoară a Radio- 
televizlunli, dirijor Sile Dinicu; 21,00 
Radiojurnal; 21,10 Cîntăreți celebri 
și muzica populară : Richard Tauber; 
21,30 Studioul de poezie,- 21,50 Can
țonete interpretate de Ion F&lculete; 
22,00 Concert al dublului cvartet vo
cal al Radioteleviziunii olandeze; 
23,07 O Istorie a muzicii în capodo
pere comentată de George 
opera „Don Giovanni" de 
(reluare); 24,00—1,00 Dansați 
mul preferat.

Bălan: 
Mozart 
in rit-

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I: 6,00; 11,00; 16,00;
18.00; 24,00; 1,00; 2.00; 4,00.
Programul II : 6,30; 7,30; 10,00; 
19,00; 23,00; 0,55.

Jiul în turneu

în Iugoslavia

Lucrarea cuprinde înlr-o tratare 
unitară metodele moderne de anaii/ă 
și sinteză a circuitelor electrice li

vagoa-

al ate- 
Petro-

Realizarea și depășirea indi
catorilor de plan amintiți au 
fost determinate și de aportul 
maistrului de șantier Virgil Col- 
tatii și tehnicianul Nicolae Col- 
cer, prin îmbunătățirea calității 
reparațiilor șl reducerea tim
pului de Imobilizare a 
nelor.

Colectivul de muncă 
lleruluj de zonă C.F.R.
șani e hotărît să depună ‘efor
turi și mai mari pentru a evita, 
pe cît este posibil, imobiliza
rea prelungită a vagoanelor in
trate la atelierul de zonă și e- 
fectuarea unor reparații de și 
mai bună calitate la un preț 
de cost cît mai redus, cu res
pectarea — evident — a disci
plinei în muncă și a normelor 
de tehnica securității.

După antrenamente asidue 
și cîteva jocuri de verifica
re, dintre care ultimul la 
Zlatna cu Aurul din locali
tate, echipa de fotbal Jiul 
Petroșani va face un scurt 
turneu în Iugoslavia. Plecarea 
a avut loc azi. Turneul din 
Iugoslavia constituie un bun 
prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire fizică, a ni
velului tehnic în compania 
unor adversari de valoare din 
țara vecină și prietenă.

niare, bazate pe utilizarea topolo
giei, a grafurilor de fluență și a 
calculului matricial. In lucrare se fo
losește transformarea Laplace bilate
rală, slabilindu-se teoreme generale, 
valabile în regim tranzistoriu sau 
permanent. întreaga fundamentare a 
teoriei expuse se bazează riguros pe 
legile electrodinamicii. evitîndu-se 
tendințele formale de rupere a teo
riei circuitelor-electrice de baza el 
fizică.

La plată
Dacă avem poftă să 

bem un pahar de vin, 
ne adresăm magazine
lor O.C.L. Alimentara 
de unde produsul pod
goriilor nu lipsește. Cel 
puțin dacă ne luăm 
după etichete 1 Acasă, 
cinci facem degustarea, 
de multe ori se schim
bă lucrurile. Vinul nu 
mai e vin, ci mai mult 
o(et.

Acțiuni publice 
pentru 

cunoașterea 
regulilor 

de circulație

vin, la băut...
Știind că îmbutelie- 

rea „licorilor amețitoa
re" se face la Petroșani, 
căutăm să ne edificăm 
la depozitul de imbule- 
liere Vin-alcool asupra 
calității Îndoielnice a 
băuturii (a vinului de 
Huși, la cazul care ni 
se sesizează). Așa a 
procedai și l.B. din Pe
troșani. Aduclndu-1 la 
cunoștință șefului de

oțet
depozit, A. Galea fap
tul că a plătii vin și 
a luat... ofet, acesta din 
urmă i-a replicai : „Ai 
cumpărat ce\ a de la 
noi ?! Dacă-i o/el, ba- 
gă-1 in ciorbă

Asta răspuns 1 Imbu- 
teliind vin ofelit, 
iului" i 
depozit.

.șe
s-o fi acrit la 
Mai știi ?

Miliția Petroșani în colaborare 
cu Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor a organizat un 
concurs public pe tema „Circulația 
pietonilor, bicicliștilor și căruțași
lor". Deschis pionierilor și școla
rilor, concursul - dotat cu pre
mii — se va desfășura in fiecare 
localitate. Pînă acum a avut loc 
un asemenea concurs la Vulcan. 
Azi, în fața pionierilor din Uricani, 
iar mîine la Lupeni, vor avea loc 
olte noi concursuri. La Petroșani, 
concursul se va ține în ziua de 
21 februarie (ora 18), iar la Pe- 
trila în 23 februarie (ora 10).

Nu răspunde nimeni la apel
Corespondentul nos

tru Francisc Coroi ne 
relatează un fapt care 
l-a indignat pe 
dreptate.

La Cimpu lui Neag, 
o femeie se alia In 
stare gravă. Trebuia 
să nască. Avea nevoie 
de asistență medicală, 
de ajutorul medicului. 
Și acest lucru se pu
tea face numai după 
anunțarea Salvării.

în zadar a încercat

bună

soțul Anei Miclăuș să 
ob/ină legătura telefo
nică cu orașul Lupeni. 
Telefonul Școlii gene
rale din Cimpu lui 
Neag n-avea „ton". Te
lefonul de la locuința 
cetățeanului Vasile Po
pescu era și el „mut". 
Centrala telefonică a 
Oficiului poștal Uricani 
nu răspundea la apel. 
Abia la ora 7 și 10 mi
nute, după trei ore de 
așteptare. centralista

de la Uricani și-a fă
cui simțită prezenta, 
între timp, Ana Miclă- 
uș a născut. Din ferici
re. se află în afară de 
orice pericol. Dar asta 
datorită mai mult fn- 
timplării. Cit despre 
salariatele de la tele
foane... Facem apel Ia 
mai multă... prezentă 
la post in timpul orelor 
de serviciu și mai mul
tă solicitudine din par
tea lor.

LOTO
La tragerea loto din 14 februarie 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere:

Extragerea I-a :
81, 34. 12. 68. 87. 77, 73, 63, 90,

53, 89, 2.
Extragerea a Il-a :

33, 64, 70, 72.
Fond de premii:
Extragerea I-a : 780 289 lei.
Extragerea a 11-a : 448 080 lei.

A

In lipsă de orar. VREMEA
Pină nu de mult, in 

centrul orașului Lupeni 
era alișal orarul de cir
culație al autobuzelor 
ce trec pe aici. Era el, 
orarul, ce-i drept, În
tocmit alandala, dar cei 
de la sectorul l.G.L. 
din localitate l-au luat 
Jos. Păru să mai pună 
altul în loc. Acum, au
tobuzele circulă mal 
mult la voia intimplă-

după bună-rii, adică 
voința șoferilor și taxa
toarelor.

In dimineața zilei de 
1-î februarie, autobuzul 
care trebuia să plece 
la 6,10 din Lupeni, la 
această oră era... in 
Vulcan. „Dublura", ca
re a apărut abia după 
20 de minute, n-a mai 
oprit in toate stafiile. 
La Sohodol, mai multi

pasageri au rămas cu 
abonamentele de auto
buz in buzunar, In aș
teptarea vreunei „oca
zii”. Oamenii ou inlir- 
zial de la serviciu (Au
rel Păun, Vasile Manei- 
ci, 1. Baciu) sau de la 
școală (Adrian Allcu). 
Cit limp or să mai cir
cule mașinile I.G.C. 
după un orar sine que?

P. BREBEN

Ieri, la Petroșani, temperatura 
a oscilat între minus 4 grade 
și plus 9 grade, iar la Paring în
tre' minus 6 grade și plus un 
grad. Grosimea stratului de 
zăpadă a fost la Petroșani de 
32 cm iar la Paring de 70 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 2-1 
DE ORE: Vremea în încălzire 
ușoara, cu cer variabil. Vjnt 
slab din sectorul sudic.
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Vizita delegației
C. C. al P. C. R. 
in orașul Parma

BOLOGNA — Coi“>pondenlul -\- 
gerpres. N. Puicea, transmite: Joi 
dupd-amiază. membrii delegației Parti
dului Comunist Român la lucrările 
celui dc-al Xll-lea Congres al P.C.l. 
au lost oaspeții comuniștilor din 
Parma. Vechi centru al vieții politice 
Italiene, oraș cu bogate tradiții cul
turale. Parrna ocupă totodată un loc 
Important în istoria luptei antifascis
te italiene, fiind în prezent o citade
lă r P.C.1.

După o scurtă vizitare a orașului 
delegația a fost primită la Primăria 
municipiului, care este condusă de un 
consiliu alcătuit din reprezentanți ai 
P.C.L. P.S.l. si P.S.I.U.P. Primarul o- 
rașului Baldossi. membru al P.C.l.. 
împreună cu membrii Consiliului E- 
Kecutiv Municipal, a ural un căldu
ros bun sosit oaspeților. A urmat a- 
poi o discuție despre problemele ad
ministrării orașului, principalele pre
ocupări de ordin social, financiar ale

ANGLIA : - Aspect din timpul marilor demonstrații 
împotriva regimului rasist al lui lan Smith, desfășurate 
recent la Londra.

LUPTA REVENDICATIVA DIN SPANIA
MADRID 14 (Agerpres). — In ciu

da represiunilor polițienești, oamenii 
muncii spanioli continuă lupta re
vendicativă. Peste 25 000 de munci
tori se află in grevă în provincia 
Bilbao, de la 31 ianuarie, în semn 
de protest împotriva măsurilor ex
cepționale instituite de guvern și 

MOZAIC EXTERN
JOHN INGERSOLL, directorul Biroului pentru narcotice și 

droguri din Ministerul de Justiție al S.U.A., a declarat că nu
mărul celor ce abuzează de stupefiante este in prezent mult 
mai mare decit s-ar putea crede. El a arătat că au lost de
pistați numai în Washington aproximativ. 5 000 de toxico
mani. intre 10 000 și 20 000 in California și aproape 50 000 in 
statul New York.

Din 1960 și pină in prezent, a menfionat Ingersoll, numă
rul toxicomanilor depistați in S.U.A. a crescut cu 40 la sulă.

★
JOHN SMITH, din orașul ^-englez Bristol, a împrumutat o 

irază a cunoscutului scriitor american Mark Twain, decla
ri nd: „Știrea morii! mele a fost cam exagerată". Smith a 
aflat că „fosta" soție a fost iniormată de politie de moartea 
lui cu prilejul unui telefon dat de fiica sa care l-a întrebat: 
„Este adevărat că ai murit

In cele din urmă, misterul a fost lămurii. Politia a decla
rat că este vorba despre un necunoscut decedat acum cîleva 
săptămîni, asupra căruia au fost găsite documente de identi
tate pe care le furase de la John Smith, cu citva timp Îna
inte.

★

LA CASA TEHNICII din Essen (R.F.G.) au fost demonstra
te posibilități de creștere a producției cu pină la 7 la sută 
prin folosirea mal rațională a luminii și ameliorarea calită
ții de iluminare. Pe baza unor cercetări minuțioase și a expe
riențelor făcute in laboratoare șl fabrici s-a dovedit că ran
damentul muncii poale crește cu 5—10 la sută și adesea 
chiar cu mai mult, dacă puterea de iluminare se ridică la cir
ca 1 000 lumenl.

Ameliorarea iluminării influențează mult reducerea cos
tului prin creșterea randamentului și scăderea rebuturilor, 
prin prevenirea accidentelor șl economii in ce privește în
călzirea. Costul initial se amortizează rapid. Chiar dacă prin 
ameliorarea iluminării se realizează o creștere a randamen
tului de numai 1 la sulă, fără a line seama de alți factori 
ca : reducerea rebuturilor, costul accidentelor și al încălzirii, 
ciștigul este de două ori mai mare decit cheltuielile.

municipiului. In continuarea vizitei, 
a avut loc la sediul Federației locale 
a P.C.l o înlilnire cu activul organi
zației P.C.l din Parma. După salutul 
adresat delegației P.C.R. de secreta
rul organizației. Franco Bianchi, to
varășul Paul Nlculescu-Miz.il a răs
puns la o serie de întrebări privind 
problemele dezvoltării economice a 
României, mersul industrializării, re
zultatele din agricultură, modul de 
planificare a economiei naționale, 
structura organizatorică și viata in
ternă de partid, precum și politica 
externă a statului nostru și poziția 
P.C.R. fată de problemele de bază ale 
mișcării comuniste si muncitorești in
ternaționale.

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă deosebit de caldă răspun
surile conducătorului delegației P.C.R. 
fiind puternic aplaudate de coi pre- 
zenti oare, în încheiere, au făcut o 
vie manifestare pentru prietenia din
tre cele două partide și popoare.

pentru apărarea drepturilor lor so
ciale. Politia a arestat 125 de munci
tori metalurgișli.

Grevele continuă și în diferite alte 
orașe ale Spaniei. La Barcelona au 
încetat lucrul 8 000 de muncitori, Iar 
la San Sebastian 3 500 de muncitori 
de la întreprinderile „Michelin".

Intîlnirea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil 

cu Euzen Erban, 
președintele 

Frontului National 
din R.S. Cehoslovacă

BOLOGNA 14 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: To
varășul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. și membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste, a avut la Bo
logna, cu prilejul participării la Con
gresul Partidului Comunist Italian, o 
întîlnire cu Euzen Erban, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, preșe
dintele Frontului Național din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

In cursul întilnirii, desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a făcut un schimb de păreri cu pri
vire la activitatea Frontului Unității 
Socialiste și Frontului National din 
Cehoslovacia și dezvoltarea relațiilor 
reciproce.

-----•------

Remanierea 
guvernului 

Indiei
NEW DELHI 14 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a anunțat joi remanierea cabinetului 
său. Dinesh Singb, ministru al co
merțului, a fost numit ministrul afa
cerilor externe. Numărul ministerelor 
nu a fost modificat, actuala rema
niere avînd scopul de a completa 
posturile ministeriale rămase vacan
te în urma demisiiloi prezentate de 
miniștri care defineau portofoliile 
afacerilor . externe, siderurgiei și 
combustibilului și al petrolului și 
produselor chimice. A fost eieat 
Ministerul Comerțului Exterior, în 
fruntea căruia a fost numit Baliram 
Bhagat, iar Ministerul Petrolului și 
Produselor chimice a fuzionat cu 
Ministerul Minelor și Metalelor.

-----e-----
A

încheierea 
convorbirilor 

Wilson-Kiesinger
BONN 14 (Agerpres). Convorbiri

le dintre premierul Wilson și can
celarul Kiesinger s-au încheiat fără 
anunțarea vreunei hotărîri impor
tante.

Se relatează că premierul brita
nic și cancelarul vest-german au 
convenit ca problemele referitoare 
la tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare, pe care R.F. a Ger
maniei nu l-a semnat încă, să fie 
discutate în cursul unor viitoare 
contacte bilaterale; ceea ce indică 
în mod clar că punctele de vedere 
ale celor doi interlocutori au rămas 
divergente.

Elemente noi in evoluția situației 
din Orientul Apropiat

Conflictul arabo-israelian șe află 
de aproape doi ani în centrul opi
niei publice mondiale. După „războ
iul de șase zile" de la începutul Iul 
iunie 1967, paginile ziarelor au găz
duit, aproape în fiecare zi, informa
ții și comentarii despre noi ciocniri 
ș*i incidente armate — mai mult sau 
mai puțin importante. In capitaln'e 
țărilor aflate direct în conflict, pre
cum și în capitalele celorlalte state 
ale lumii, oamenii politici au făcut 
numeroase declarații în care își ex
primă poziția față de conflictul din 
Orientul Apropiat și fac diferite pro
puneri pentru reglementarea pașnică 
a problemelor care au stat — și în
că continuă să stea — la baza con
fruntării militare. Să adăugăm la a- 
ceasta faptul că Adunarea Generală 
a Organizației Națiunilor Unite și 
Consiliul de Securitate s-au ocupat 
îndeaproape de găsirea unor căi con
crete de soluționare a conflictului și 
vom avea o imagine mai clară a pre
ocupărilor pe care situația din Orien
tul Apropiat le-a stîrnit în întreaga 
lume.

Și totuși, problema încă nu a fost 
rezolvată. Dimpotrivă, violența cioc
nirilor armate, a bombardamentelor 
de aviație și a actelor de diversiune 
se intensifică în fiecare zi — de am
bele părți ale liniei de încetare a 
focului — încordînd în continuare 
atmosfera.

Elementul nou, intervenit in ulti
mul timp, este ..dorința manifestată 
de marile putori ale lumii de a se 
inlilni pentru a găsi o cale de solu
ționare a conflictului din Orientul 
Apropiat". Mai întii a fost o iniția
tivă a Uniunii Sovietice, apoi o pro
punere concretă făcută de Franța,

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist Italian

BOLOGNA 14 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: Lu
crările Congresului al Xll-lea al P.C. 
Italian se apropie de sfirșit. ‘Vineri, 
s-au încheiat discuțiile la raportul 
prezentat de Luigi Longo. Au luat cu- 
vîntul, intre alții, Umberto Terraclni, 
Emanuele Macaluso, Agostino Nove
la, membri ai Direcțiunii P.C.L, Mau
rizio Ferrara, directorul ziarului 
„L'Unita", delegați ai federațiilor pro
vinciale din Florența, Milano, Peru
gia. Vorbitorii ou aprobat tezele ra
portului prezentat de secretarul gene
ral al partidului și au detaliat obiec
tivele strategice și tactice ale P.C. 
Italian, politica sa pusă nemijlocit în 
slujba intereselor vitale ale oameni

Sesiunea Comitetului special 
al O.N.l I. pentru decolonizare

NEW YORK 14 (Agerpres). — Joi 
s-au deschis lucrările sesiunii pe 
anul 1969 a Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței tarilor și popoarelor 
coloniale. Luind cuvîntul cu acest 
prilej, secfptaruȚ general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că obținerea in
dependentei în .anul 1968 de către 
Swaziland, Mauritius și Guineea E- 
cuatorială demonstrează rolul folosi
tor și semnificativ pe care poate să-l 
joace O.NiU. în atingerea acestui 
tel, într-o atmosferă de stabilitate și 
armonie, U Thant a subliniat, pe de 
altă parte, că problemele care afec
tează partea de .sud a Africii „sînt 
o sursă de preocupare gravă șl de 
îngrijorare’’, arătînd că ele „au spo
rit atît în dificultate, cit și în gravi

Nigeria

Adunarea consultativă a Biafrei 
a adoptat o rezoluție în care se cere 

decretarea mobilizării generale
UMUAHIA 14 (Agerpres). — Un 

comunicat dat publicității la Umua
hia anunță că în cursul zilei de joi 
au continuat luptele în sectoarele 
Port-Harcourt-Owerri și Ahoâda unde 
trupele federale au lansat con
traatacuri asupra pozițiilor deținute de 
biafrezi. Potrivit, comunicatului, tru
pele biafreze nu' au cedat din pozi
țiile pe care le dețin în ciuda unui 
intens bombardament de artilerie și 
mortiere organizat de federali. In 
sectorul Abagana-Onitsha, situat in 
partea de nord-Qst a Biafrei, atacurile 
federalilor au fost respinse.

Paralel cu continuarea ostilităților 
militare în diverse sectoare ale fron
tului, părțile în conflict și-au expus 
din nou pQzițiile privitoare la posibi
litățile de reglementare a actualei 
crize din Nigeria. Generalul Yakubu 
Gowon, șeful guvernului federal, a 

iar recent Statele Unite ale Amerl- 
oii și Marea feritanie și-au dat con- 
simtămîntul ca reprezentanții celor 
patru mari puteri să se întîlnească 
pentru ă disctîta despre posibilita
tea de aplicare a Rezoluției Consi
liului de Securitate, din noiembrie 
1967, cu privire la conflictul din 
Orientul Apropiat. încă de pe acum, 

tinînd seama de declarațiile diferi
telor personalități din cele patru ță
ri, viitoarea reuniune — programată 
pentru începutul lunii martie — se 
anunță destul de dificilă; obiective
le nu sînt suficient de clare, deoa
rece fiecare dintre marile puteri a- 
bordează prevederile Rezoluției Con
siliului de Securitate dintr-un punct 
de vedere' propriu. Pe drept cuvînt, 
observatorii politici apreciază că 
deosebirile existente între diferitele 
puncte de vedere sînt destul de mari, 
iar confruntarea și coordonarea lor 
se anunță a nu fi de loc ușoară.

Merită reținută intenția marilor 
puteri ca ;in faza inițială a convor
birilor să nu fie invitați și reprezen
tanții țărilor din Orientul Apropiat 
— aflate direct în conflict. Se preco
nizează. în prezent, ca după ce re
prezentanții celor patru mari puteri 
vor ajunge la o înțelegere, aceasta 

lor muncii din Italia, democratici șl 
progresului.

După încheierea dezbaterilor la 
primul punct al ordine! de zl. a luat 
cuvtntul Allesandro Natta, membru 
al Direcțiunii P.C.L, care a prezentat 
delegalllor Raportul Comisiei pentru 
problemele organizatorice.

In ședința de după-amiază delega
ții la congres au adoptat în unani
mitate textul unui mesaj de salut a- 
dresat poporului vietnamez, Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam, 
Guvernului Republicii Democrate Vi
etnam, Frontului National de Elibera
re din Vietnamul de sud.

Lucrările Congresului continuă.

tate". „In această regiune — a spus 
secretarul general al O.N.U. — mi
lioane de persoane sînt lipsite de’ 
drepturile umane fundamentale. Do
rința lor de a-și exercita în mod li
ber dreptul Inalienabil la autodeter
minare este înăbușită prin folosirea 
unor măsuri represive de către auto
ritățile respective care pot fi văzute 
aclionind în colaborare unele cu al
tele și bucurîndu-se de sprijinul anu
mitor puteri". Deși nu a menționai 
aceste teritorii, observatorii conside
ră că U Thant s-a referit la Rhode
sia, teritoriile portugheze din Africa 
și la Africa de sud-vest.

Președintele Comitetului, ambasa
dorul tunisian Mahmoud Mestiri. a 
fost reales în această funcție pentru o 
perioadă de încă un an.

declarat că autoritățile de la Lagos 
vor ordona încetarea imediată a os
tilităților militare în cazul în care 
liderii biafrezi ar renunța la actul 
proclamării independentei provinciei 
orientale.

La Umuahia Adunarea Consultati
vă, întrunită în prezenta șefilor tra
diționali, a adoptat o rezoluție în 
care cer decretarea unei mobilizări 
generale pentru a stăvili ofensiva fe
derală în curs de desfășurare. Rezo
luția reafirmă hotărîrea reprezentan
ților tribului Ibo de a-și mobiliza 
toate resursele umane și materiale 
în vederea apărării dreptului la exis
tentă. Totodată, AdunaTea Consulta
tivă a cerut colonelului Ojukwu să 
continue eforturile în vederea obți
nerii necondiționate a încetării fo
cului și angajării de negocieri care 
să ducă la restabilirea păcii în Ni
geria.

să fie comunicată țărilor aflate în 
conflict și — de-abia într-o a doua 
etapă — la convorbiri să participe șl 
reprezentanții țărilor direct Intere
sate. Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care și-a manifestat dorin
ța ca viitoarele convorbiri să se des
fășoare în cadrul și sub auspiciile 
O.N.U., cerind ca reprezentantul său 
personal în Orientul Apropiat, Gun
nar Jarring, să fie prezent la con
vorbiri. a subliniat necesitatea ca 
viitoarele consultări între reprezen
tanții celor patru mari puteri să por
nească în primul rînd de la . intere
sele statelor din această zonă, să se 
.caute o soluție oaie să fie pe deplin 
acceptabilă șl pentru arabi șl pentru 
israelieni. El a avertizat că orice so
luție impusă nu va putea rezolva 
conflictul din Orientul Apropiat.

Un alt element nou în evoluția si
tuației din Orientul Apropiat a fost 
înregistrat prin apariția în paginilo 
presei mondiale a unor declarații fă
cute de conducătorii Republicii Ara
be Unite și ai Israelului. Pentru pri
ma dată — în cadrul unui interviu 
acordat revistei americane „News
week" — președintele Gamal Abdel 
Nasser a declarat că, în cazul cînd 
Israelul își retrage trupele de pe 
teritoriile ocupate în timpul războiu
lui din 1967, guvernul Republicii A- 
rabe Unite este dispus să declare în 
mod oficial că recunoaște existența 
tuturor statelor din Orientul Apro
piat, inclusiv a Israelului, în fron
tierele statale existente la începutul 
lui iunie 1967, precum și dreptul 
tuturor țărilor din această zonă de a 
folosi in mod liber căile de navigație 
internaționale. Mai mult chiar, preșe
dintele Nasser a declarat că după re
tragerea trupelor israeliene din teri-

• HAVANA, — Revista cubană „Union" a dedicat 
primul său număr din acest an literaturii române contem
porane. Cele peste 200 de pagini ale revistei constituie o 
veritabilă antologie a poeziei și prozei românești, încenind 
din primele decenii ale acestui secol și pină in zilele 
noastre.

In această culegere sint prezenți cu fragmente din o- 
perele lor 54 de poeți și prozatori în frunte cu Tudor 
Arghezi, Zaharia Stancu, George Bacovia, Lucian Blaga, 
George Câlinescu, Ion Barbu, Al. A. Pliilippide, Geo Bog- 
za, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, Miron Radu Paras- 
chivescu, Mihai Beniuc, Eugen Barbu, Marin Preda. Mai 
bine de jumătate din paginile revistei sint dedicate ti
nerei generații de creatori.

Această antologie a literaturii române contemporane, 
prima de acest gen apărută in limba spaniolă, a fost 
realizată sub îngrijirea poetului Darie Novăceanu, in co
laborare cu un grup de poeți și prozatori cubanezi.

Raiduri masive ale aviației americane 
în Vietnamul de sud

e

©

Diverse operațiuni declanșate de
unitățile militare americane în mai
multe provincii sud-vietnameze au
fost anihilate din primele zile de ac
țiune de către forțele naționale de
eliberare. Unități ale primei divizii 
acromobilo se află de două zile sub 
focul patrioților. Acestea urmăresc 
să se sprijine pe militarii americani. 
In provincia Quang Tri, artileria grea

0 declarație a Consiliului O.N.U.

pentru Africa de sud-vest

Consiliul O.N.U. pentru Africa de 
sud-vest a dat publicității o declara
ție în care cere regimului de la 
Pretoria să înceteze transferul popu
lației de culoare pe alte teritorii ale 
tării.

Declarația reafirmă autoritatea 
Consiliului O.N.U. asupra Namibiei 
(noua denumire a Africii de sud-vest) 
și punctul de vedere al O.N.U. po
trivit căruia R.S.A. nu are nici un 
drept de a administra sau de a emi
te legi cu aplicare pe teritoriul Na
mibiei.

• ISTANBUL - La Istan
bul continuă demonstrațiile 
împotriva prezentei vaselor 
de război americane în apele 
turcești. Joi, a avut loc o ma
nifestație în fata catedralei- 
muzeu Sf. Sofia. Demonstranții 
au scandat: „Luptăm împotri
va imperialismului", „Ne pro
nunțăm pentru o Turcie in
dependentă" șl alte lozinci.

Potrivit agenției U.P.I., poli
tia a arestat un grup de tineri 
care au declarat greva foamei 
în semn de protest împotriva 
prezentei navelor americane 
în portul Istanbul.

Pe de altă parte, s-a anun
țat că la 4 martie va începe 
procesul a 20 de persoane a- 
restate marți cu prilejui unei 
demonstrații similare.

• BONN. — Comitetul Federal al 
Partidului Comunist German a adre
sat conducerii Partidului Social De
mocrat chemarea de a face totul pen
tru ca ședința Adunării Federale 
pentru alegerea președintelui R.F. a 
Germaniei să nu se țină în Berlinul 
occidental, cl într-un oraș „aliat In 
sfera de acțiune a Constituției R.F. 
a Germaniei".

toriile _o.eupate, nu este exclusă po
sibilitatea unor convorbiri directe a- 
rabo-israeliene, amintind că o situa
ție asemănătoare a mai existat în pe
rioada 1948—1956, cînd reprezentanții 
celor două țări au conlucrat în ca
drul unor comitete comune de apli
care a armistițiului.

La numai o săptămînă după apari
ția acestor declarații, în aceeași re
vistă americană a apărut un interviu 
al primului ministru israelian Levy 
Eshkol. El salută ideea unor convor
biri directe israeliano-arabe, însă res
pinge încă de la început cererea pre
ședintelui Nasser cu privire la re
tragerea necondiționată a trupelor ts- 
raeliene, retragere prevăzută și în 
Rezoluția Consiliului de Securitate, 
moți vi nd că pentru apărarea securi
tății sale teritoriale Israelul este ne
voit să „rețină" un număr de punc
te de Importanță strategică.

Comentariile cu privire la pozițiile 
exprimate de cei doi conducători de 
stat sînt multiple. Numeroși oameni 
politici și comentatori s-au pronunțat 
pro sau contra,’însă cu toții au în
cercat să descopere acele subtilități 
diplomatice menite să marcheze o 
oarecare schimbare de atitudine. 
Cert este faptul că. de ambele părți 
— și în anumite condiții — s-a ex
primat ideea unor convorbiri direc
te între țările aflate în conflict. Este 
un pas, deocamdată destul de mic, 
spre o abordare mai realistă a pro
blemelor care au stat la originea 
conflictului armat.

...Dacă pornim de la inițiativa ce
lor patru mari puteri de a începe 
convorbiri în problemele Orientului 
Apropiat și de la pozițiile mai nuan
țate cuprinse în declarațiile ce
lor doi oameni de stat putem 
trage concluzia că în prezent se 
întrevede posibilitatea, unei inten
se și multilaterale aclivităli diploma
tice care arc drept scop, sperăm,t 
restalzilirca păcii în zona Orientului 
Apropiat,

Ion GÂLETEANU 

americană a deschis focul în mal 
multe rînduri împotriva unor zone 
„suspectate de a fi locuri de concen
trare" a forțelor patriotice. O acțiu
ne similară o desfășoară artileria a- 
viația strategică, „fortărețele zbură
toare" B-52, efecluînd patru misiuni 
masive în provincia Tay Ninh.

Raidurile au atins însă numărul 
record in regiunea centurilor de a- 
părare ale Saigonului, unde au fost 
efectuate opt bombardamente în ulti
mele 36 de ore.

© LONDRA. — O puternică cam
panie împotriva producerii în serie 
a avionului franco-englez „Concor
de" a fost organizată în cursul aces
tei săptămîni în capitala Marii Bri
tanii. Un grup de aproape 1200 de 
oameni de știință, ingineri, econo
miști, doctori, profesori și membri ai 
parlamentului au semnat un apel a- 
dresat apiniei publice, în numele or
ganizației denumite „Adversarii pro-' 
iedului Concorde". în care arată că 
folosirea în viitor a acestui tip de 
avion supersonic ar putea duce la 
favorizarea topirii ghețurilor de la 
cei doi poli ai Pămîntului și la împu
ținarea oxigenului din atmosfera te
restră.

® STOCKHOLM. — La Stockholm 
a avut loc schimbul de scrisori pri
vind livrările de mărfuri pe anul 
1969, între Republica Socialistă Ro
mânia și Suedia, in cadrul Acordu
lui comercial pe termen lung, înche
iat intre cele două țări.

Procesul 
asasinului lui 

Robert Kennedy
După cinci săptămini de in 

terminabile audieri consacrate 
alegerii juriului și după ce 
judecătorul Herbert Walker o 
respins ultima tentativă a apă 
rării de a tergiversa începe 
rea dezbaterilor de fond in 
procesul intentat lui Sirhan B. 
Sirhan, asasinul senatorului 
Robert Kennedy, joi dupâ-a 
miază procurorul David Fills o 
dat citire actului de acuzare. 
Documentul relatează în mori 
cronologic faptele care au pre 
cedat asasinarea senatorului Ro 
beri Kennedy. Actul de acu 
zare arată că Ia 7 februarie 
Sirhan a achiziționat revolve 
rul cu care a comis crima. La 
1 iunie 1968, el șl-a procurai 
gloanțele necesare, iar la 4 
iunie s-a antrenat, făctnd exer 
cițil de tir cu tragere rapidă 
timp de peste patru ore. In 
seara crimei — 5 iunie 1968 
— Sirhan a fost văzut la ho 
teiul Ambasador din Los An 
geles cu o oră și jumătate 
înainte ca senatorul să-și a 
nun/e victoria in alegerile 
preliminare din stalul (Sălilor- 
nia. Coroborind aceste dale cu 
însemnarea găsită in jurnalul 
lui Sirhan — „Kennedy trebuie 
să iie asasinat înainte de 5 
iunie" — acuzarea susține că 
asasinarea senatorului a fost 
premeditată, iar asasinul este 
singurul vinovat de această 
tragedie, acți'onînd de unul 
singur. Dovada crimei este fă
cută prin prinderea în flagrant 
delict a asasinului.

ATENTAT LA MONTREAL

Cel puțin 10 persoane au fost ră
nile joi în urma unei explozii ce s-a 
produs in galeria publicului de la 
Bursa din Montreal, situată la etajul 
4 al unei clădiri cu 40 de etaje. Ope
rațiile Bursei au fost suspendate, 
peste 500 de persoane fiind evacua
te din motive de securitate. Pagu
bele materiale sînt foarte mari, echi
pamentul electronic al Bursei, cea 
mai modernă din lume fiind parțial 
distrus.

Emoția provocată in Canada de a- 
cest atentat, primul soldat cu victi
me, este foarte maro. Poliția a de
clarat că nu cunoaște motivele a- 
tenlatului. S-a reamintit însă că a- 
ceasta a fost a opta explozie ce a 
avut loc anul acosta in regiunea 
Montreal și a treia din cursul săp- 
tăminii. Multe din aceste incidente 
au fost atribuite mișcării separatis
te de limbă franceză din provincia 
Quebec.

REDAGȚ1A SI ADMINISTRAȚIA) Petroșani, sir. Republicii nr. 90. TeL 1662, 269 (C.C.V.J.). Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani. 40 369


