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DAVID MANIU,
procuror șef al Procuraturii locale Petroșani

Procesul complex de edificare so
cialistă din tara noastră, dezvoltarea 
continuă a democrației, înflorirea ne- 
stinjenită și deplină a personalității 
omului — stăpînul mijloacelor de 
producție și făuritorul progresului 
șocial — ar fi de neconceput fără o 
ordine de drept capabilă să organi
zeze $i să stabilească — pe baza le
gii — sistemul de relații sociale din
tre organele de stat, organizații ob
ștești întreprinderi și cetățeni. La 
rîndul ei. ordinea de drept este de 
neconceput fără respectarea strictă 
a legilor.

Principiul legalității devine, astfel, 
mijlocul cel mai important prin care 
statul socialist înfăptuiește sub con
ducerea partidului nostru marxist-le- 
ninist vasta operă de guvernare și 
conducere o societății.

Importanta legilor in viața socială 
a fost sugestiv subliniată de Lenin, 
atunci cînd scria că „Legea este mă
sură politică, este politică".

Experiența construcției noastre ca și 
cea din alte țări socialiste a dovedit 
cu prisosință cît de dăunătoare este 
încălcarea legii, domnia bunului plac, 
a arbitrariului și abuzurilor. In acest 
spirit, al necesității obiective de pro
movare și întărire continuă a respec
tului pentru lege — caracteristica 
oricărei legalități - ca și a res
pectului pentru om. caracteristica 
oricărei democrații autentice - tre
buie înțelese măsurile hotărîtc. in
spirate de echitate și justiție pe care 
conducerea de partid și de stat
luat în ultimii ani pentru restabi
lirea locului legii și domniei ei în 
viata socială — așa cum o cere firea 
poporului nostru și interesele sale 
vitale.

Subliniind în repetate cuvîntâri 
Importanta legalității socialiste - ca 
metodă de conducere și ca îndatorire

Succese
ale preparatorilor 

petrileni
?e graficele întrecerii socialiste din 

secțiile preparatiei Petrila, au apărut 
primele cifre care reflectă un 
început de an bun, un început 
promițător. La producția de cărbune 
brut, primit de la exploatările miniere 
Petrila, Looea, Dilja și Vulcan sarci
nile de plan au fost depășite cu 5 646 
tone. Depășiri substanțiale , s-au ob- 
Unut. de asemenea și la producția 
netă de cărbuni: 1 300 tone la pro
ducția de cărbune special pentru 
semicocs și 3 094 tone la producția 
globală.

Aceste succese au fost posibile da
torită folosirii agregatelor de prepa
rare cu un randament sporit, organi
zării producției .și a muncii pe baze 
științifice, introducerii tehnicii noi.

O contribuție de seamă la obține
rea acestor realizări au adus-o brigă
zile de preparatori conduse de Toacă 
loan, Vijdea Nicolae, Mincoff Ilie. 
Matei Petru și alții.

Constantin BADUTA

Candidați! în mîjlo
cui alegătorilor

RESPONSABILITATE

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a ambasadorului Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 

secretar general nl Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So

cialiste România, a primit, luni 
17 februarie 1969, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice la 
București, A. V. Basov, la ce-

rerea acestuia.
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

„Industrialexport“ la Expoziția 
de invenții de la Londra

La cea de-a V-a Expoziție 
de invenții și produse noi, des
chisă la Londra pînă la 19 fe
bruarie, standul organizat de 
întreprinderea „Industrlalex- 
port" va prezenta ci noi lucrări 
originale romanești. Se remar
că, între acestea metoda și dis
pozitivul pentru realizarea u- 
nor noi tipuri de țevi utilizate 
în construcția schimbătorilor de 
căldură, create de un colectiv 
de la Institutul de cercetări 
tehnologice în construcțiile de

mașini. Este vorba de țevi o- 
vale sau eliptice cu aripioare 
care, prin forma lor, «sigură 
o mai bună folosire a spațiu
lui din schimbător și îmbună
tățirea coeficientului de schimb 
de căldură.

Celelalte lucrări cu caro ne 
vom prezenta la această expo
ziție sînt: „Blocuri de beton 
prefabricate pentru protecția 
structurilor expuse valurilor", 
avînd ca titular Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și

Aeriene,- „Inele de rulare pen
tru rulmenți cu bile" — Uzina 
„Rulmentul" Brașov,- „Metodă 
și 6chemă pentru reglarea vi
tezei motoarelor de curent con
tinuu" — Institutul de proiec
tări în automatică! „Procedeu 
si dispozitiv pentru filmări de 
cadre fixe cu perspectivă va
riabilă". distinse cu premiul 
Uniunii internaționale a asocia
țiilor de tehnică cinematogra
fică, pe anul 1968 — Studioul 
cinematografic „București".

Colectivul Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra"
invitat la Paris

Alături de colective teatrale 
din diferite țări ale lumii, la 
noua stagiune a Teatrului Na
țiunilor, care va începe la 
Paris în aprilie și va dura a- 
proape două luni și jumătate, 
a fost invitat și Teatrul „Lu-

cia Sturdza Bulandra". Actorii 
români vor prezenta, în peri
oada 13—17 mai, spectacolul 
,.D-ale carnavalului" de I. 
Caragiale, care se bucură 
frumoase aprecieri.

Paralel cu spectacolele

L. 
de

pe

care le vor susține în stagiu
nea Teatrului Națiunilor — du
pă cum se apreciază — 10—12 
colective artistice, vor avea loc 
și dezbateri și seminarii pe 
probleme de specialitate.

(Agerpres)

„CÎNTARE
ROMÂNIEI"

tarta
ZlL El

cetățenească — precum și faptul că 
respectul fată de lege este o condiție 
de bază i democrației socialiste și 
un principal instrument de perfecți
onare a relațiilor economice și soci- 
al-culturale, conducerea de partid și 
de stat a întreprins — în cadrul 
perfecționării vieții sociale în ansam
blu — o vastă activitate de perfecți
onare a legislației în centrul căreia 
s-a situat dezvoltarea democratici și 
dinamizarea progresului social. A- 
ceastă activitate deosebit de lecundă 
a cuprins cele mai variate tipuri de 
relații sociale și sectoare, de la rela
țiile economice de planificaic. con
ducere și repartiție, la cele privind 
educația tineretului, de la industria 
tării la cooperația meșteșugărească. 
Fie că este vorba de noul cod penal 
și de procedura penală — pătrunse 
de grija fală de cele mai importante 
valori sociale sau atribute umane; 
fie că este vorba de organizarea și 
functionarea consiliilor populare - - 
cu atribuții și răspunderi sporite și 
pe linia întăririi legalității so< iziliste 
sau de legea comisiilor de judecată 
ca formă de participare a maselor 
la rezolvarea unor pricini; fie cu este 
vorba de legea privind alegerea or
ganelor reprezentative ale poporului, 
de noua lege a învătămîntului, de 
reglementarea unor relații în agri
cultură sau în cooperația meșteșugă
rească. de legea de organizare jude-

Succesele obținute de 
oamenii muncii din Va
lea Jiului în 
trecută de la alegerile 
anterioare sînt o mărtu
rie grăitoare a preocupă
rii partidului și statului 
pentru făurirea, în muni
cipiul nostru, a unei e- 
conomii tot mai prospe
re. Făcînd bilanțul aces
tor înfăptuiri, alegătorii, 
precum și candidații 
Frontului Unității Socia
liste, își exprimă totala 
lor adeziune față de po
litica partidului și 'Statu
lui, afirmîndu-și dorința 
unanimă de a-șl aduce 
întreaga contribuție la 
dezvoltarea continuă a 
Văii Jiului, la ridicarea 
nivelului de trai al popu
lației. Strîns uniți în ju
rul Frontului Unității So
cialiste — organismul 
menit să stimuleze pro
gresul întregii noastre 
națiuni — oamenii mun- i 
cii analizează cu spirit 
de răspundere măsurile 
ce . trebuie întreprinse 
pentru a da viată pol’tl- 
cii creatoare a partidu
lui, făcînd propuneri pre
țioase. realiste, ce do
vedesc o înaltă respon- > 
sabilitate’ civică.

In cadrul numeroase
lor întîlniri dintre alegă
tori și candidați, care au 
avut loc în orașul Uri- 
oani. cetățenii au propus < 
să se studieze posibilită- i 
tile de îmbunătățire a a- 
limentării cu apă a unor , 
cartiere, do reparare a 
drumurilor și căilor de 
acces, angajîndu-so să-și 
aducă contribuția prin 
muncă patriotică la exe-

decutarea unor astfel 
luorări.

La întîlnirile care 
avut loc în Petroșani 
tre alegătorii 
oumscriptia 
municipală 
candidatul 
Emil Stoica, 
Nicolae Lețu a arătat ne
cesitatea îmbunătățirii 
iluminatului public în 
străzile Ilie Pinitilie și 
Tineretului, făcînd, tot
odată, propuneri privind 
întreținerea corespunză
toare a grădiniței do co
pii. Alți alegători, s-au 
referit la necesitatea ex
tinderii liceului aflat în 
această circumscripție, Ia 
amenajarea unui complex 
sportiv în pădurea Insti
tutului de mine. înfiin
țarea unui club al I.M.P. 
etc.

Tot în Petroșani, alegă
torii din cadrul circum
scripției electorale muni
cipale nr. 73 s-au referit 
la necesitatea îmbunătă
țirii aprovizionării cu 
materiale de construcție 
a unității Comlemn, pre
cum și la dotarea Între
prinderii de gospodărie 
comunală cu mijloace 
mecanizate pentru între
ținerea corespunzătoare a 
curățeniei orașului, con
struirea unui complex 
sportiv la Petroșani etc.

In orașul Vulcan, cetă
țenii au făcut numeroa
se propuneri privind re
pararea străzilor din car
tierul Sohodol. lărgirea 
drumului Vulcan — Dea
lul Babil și amenajarea 
unor locuri de refugiu în 
porțiunile unde nu se 
poate executa lărgirea.

au 
în- 

din oir- 
eleotorală 

,, 55 cu 
deputat 

tovarășul

concurs de creație literară 
plastică

Artizanat local

SI artă
de a 
elibe-

In cinstea celei 
25-a aniversări a 
rării patriei, Comitetul 
județean Hunedoara al 
U.T.C. organizează un 
amplu concurs de creație 
literară și artă plastică
deschis tuturor tinerilor 
din întreprinderi, institu
ții, sate și școli.

Concursul „CintaFe. Ra-. 
mâniei* are drept scop: 
descoperirea și promova
rea de noi talente lite
rare din rîndul tinerilor 
muncitori, țărani, intelec
tuali. realizarea u- 
nor lucrări literare și 
de artă plastică inspi
rate din trecutul de lup
tă al poporului nostru 
pentru eliberarea socială 
și națională, stimularea 
și dezvoltarea sentimen
tului de prețuire și res
pect față de tradițiile de 
luptă ale poporului nos
tru- fată de marile reali
zări obținute sub condu
cerea partidului în anii 
socialismului.

Regulamentul concur
sului precizează că pot 
participa la această mare 
competiție artistică toti 
tinerii membri ai organi
zației U.T.C. care au în
clinații înspre literatură 
sau artele'plastice (in a- 
fara, bineînțeles, a mem
brilor Uniunii Scriitorilor 
și ai U.A.P.).

Pentru concursul lite
rar, lucrările care vor fi 
trimise juriului vor tre
bui să aparțină următoa
relor genuri : poezie li-

rică, montaj literar (com
pus din versurile origi
nale ale concurentului).

La concursul de artă 
plastică, participant!! au 
dreptul să-și aleagă te
ma. genul (peisaj, por
tret, compoziție cu su
biect etc.) și tehnică de 
realizare a lucrărilor 
(desen în creion,, cărbu
ne, tuș, cretă, pastel, pic
tură în acuarelă, tempe
ra, ulei etc., sculptură în 
gips, lemn, piatră, metale 
etc., artă decorativă, ce
ramică, decoratiuni în 
lemn sau în alte materia
le, imprimeuri, împleti
turi artistice etc., grafică 
afiș, ilustrații de carte, 
gravură în metal, lemn, 
linoleum etc.). La con
curs se admit numai lu
crări originale. Acestea, 
la expedierea pe adresa: 
Comitetul județean Hu
nedoara al U.T.C. — De
va. secția propagandă, 
vor purta pe plic mențiu
nea „Pentru concurs".

întrecerea artistică 
„Cîntare României" se 
desfășoară între 1 februa
rie și 15 iulie.

Pentru cele mai valo
roase lucrări selecționa
te, juriul va acorda, pe 
genuri, importante premii 
în bani și diplome de s- 
noare ale Comitetului ju
dețean U.T.C.

Alte amănunte privind 
acest concurs, cel Inte
resați le pot afla de la 
comitetele orășenești 
U.T.C.

Cu pasiune și talent. Irina Guiaș, 
din Lupeni, transpune în... lemn o- 
biecte miniaturale de artizanat. Zi
lele trecute, ea a realizat primele 
modele ale produselor omologate în 
1968, la Mangalia, pentru anul aces
ta. Din seria de produse a mini-arti- 
zanatului local, pe care cooperativa 
„Deservirea" le va scoate în curînd 
pe piață, fac parte: fîntînă cu roa
tă din Vinga, oasă din Cîmpu lui 
Neag, suport de șervetele, colivie cu 
stioleti.

Spectacol folcloric 
susținut 

de ansamblul 
„Permită"

Astăzi, la ora 17 și la ora 20, în 
sala Casei de cultură a sindicatelor 
din Petroșani, ansamblul „Perinita" 
al municipiului București va prezen
ta un spectacol folcloric „Fire-ai ini
mă să fii". Iși vor da concursul, sub 
bagheta dirijorului Tiaian Tîrcolea, 
apreciatii soliști vocali Lucretia Cio
banii, Maria Pietraru, Ana BalacI ș.a.

A
Intîlnire cu autorii 

„Mugurilor de piatră"
Duminică dimineața, în sala mică 

a Casei de cultură, autorii volumu
lui de versuri șl proză „Muguri de 
piatră", membri ai cenaclului litera? 
.Meșterul Manole" s-au întîlnit cu 
cititorii. Au citit, din volum și din 
ultimele Iot creații. Radu Selejan, 
Traian MUller, Cornel Hogman, Vio
rel Teodoresou, Constantin Pascu, 
Mircea Munteanu și Constantin Das- 
călu.

DINAMISMUL ROMÂNIEI
Dezvoltarea șantierului naval

Noile și importantele investiții alo
cate anul acesta dezvoltării construc
țiilor navale din tara noastră se vor 
concretiza și pe șantierul de la Tur
nu Severin. Aici a intrat recent în 
funcțiune o nouă hală-corp. Se află 
în construcție o cală de montaj și un 
depozit de laminate, urmînd a se mai 
realiza pînă la sfîrșitul cincinalului,

o nouă hală de armare și o cală de 
construcții pentru corpuri de nave.

Dezvoltarea acestui șantier reiese 
și din următoarea comparație: dacă 
în 86 de ani dinainte de 1944 s-au 
construit la Turnu Severin nave cu 
un deplasament total de 31 724 tone, 
după eliberare, în numai 25 de ani 
au primit botezul apei peste 840 de

i

SOCIALISTE
Turnu Severin

de-

na-

nave noi, lolalizînd 120 000 tone 
plasament.

In 1969, producția șantierelor 
vale de la Turnu Severin va spori
cu 35 Ia sulă fată de anul precedent. 
Noile investiții îl vor face apt pen
tru construcția unor corpuri- de mo
tonave fluviale de 5 000 de tone.

(Agerpres)

(Foto Agerpres)Macheta fabricii de cinescoape aflată in construcție ta București.
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PERMANENTELE
MUNCII

SUBTERANE
Munca minerului în pădurea 

uriașă a cărbunelui de dede
subt confine cîteva permanen
te, înlîlnile și în alte părți, 
dar parcă niciunde cu profun
zimea șl dăruirea de aici; dra
gostea nestinsă față de locul 
de muncă, față de ortacul de 
alături, dorinfa de a repurta 
victoria In lupta cu adincurile 
compacte.

Pentru cine mai este secie- 
tă munca inumană, de epui
zare pînă dincolo de orice li
mită, a minerului din trecut^ 
orînduire ? 14, chiar 16 ore pe zi 
de eforturi dure in conjunctura 
unei lipse totale de măsuri de 
proteefie, pericolului perma
nent de surpări, explozii, inun
dații, incendii. La aceasta se 
adăugau, in viața de toate zi
lele, concedierile in masă, răz
boaiele,
prețurile exorbitante, specula. 
Oamenii nu rezistau nici 
ani și — dacă nu erau striviți 
de blocurile mari din adincuri 
sau de suflul fatal al explo
ziilor, carbonizați sau înecați 
— cei mai mulți deveneau in-

penuria alimentelor,

10

capabili de muncă, condamnați 
la boli incurabile.

Valea Jiului era o jale imen
să, „ce întrecea, după cum 
mărturisește undeva Geo Bog- 
za, orice realitate — și' înăl
țimea munților și adincimea 
straielor de cărbune...". Și cită 
dreptate avea I Cînd minerii 
de atunci știau că tonele de 
cărbune extrase rudimentar (ce 
interes aveau „societățile" să 
ridice nivelul tehnicii, cînd ele 
urmăreau cu asiduitate proii- - 
iurile ?), în condițiile amintite, 
reprezentau bogății doar pen
tru cei „aleși", munca lor — 
și așa grea — devenea de ne
suportat. Gesturile și gindurî- 
le li se incărcau de o amără
ciune apăsătoare ca bolta nea
gră de deasupra, durerea se 
cerea descătușată ca țipătul 
sirenei. Cînd nu mai puteau 
răbda, porneau la luptă. Și, 
pentru că nu mai voiau să fie 
tlăminzi, pentru că doreau o

Traian MULLER

(Continuare In pag. a 2-a)
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„Am venit din 
dealul Clujului"

In cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Valea Jiului, orchestra 
de muzică populară a Filarmonicii 
de stat din Cluj a prezentat, pe 
scena Casei de cultură din orașul 
nostru, un frumos concert de muzică 
populară intitulat: „Am venit 
dealul Clujului".

La reușita acestui spectacol 
contribuit cunoscutele cîntărete 
muzică populară de pe aceste
loaguri Maria Peter. Maria Marcu, 
Iulia Pop, precum și soliștii vocali 
Dumitru Sopon, Ilie Muțiu și instru
mentiștii Dorel Merticaru, Ion Făr- 
caș, Ghiță Mureșan, Eugen Csapal 
și alți doinitori ai cîntecului popular.

Ei au interpretat cu sensibilitate 
și măiestrie frumoasele melodii arde
lenești.

Concertul s-a bucurat de apreciere 
din partea publicului petroșănean ca
re a răsplătit cu vil și îndelungi a- 
plauze măiestria soliștilor și orches
trei dirijate de Ilie Tetrade.

La reușita spectacolului și-a 
contribuția și popularul comic 
Turdeanu, care a dat nota de 
ciune șl veselie.

adus 
Zeno 
vioi-

loan CHIRAȘ

VREMEA
Ieri, la Petroșani, temperatura ae

rului a oscilat între minus 2 grade 
și plus 7 grade, iar la Paring între 
minus 7 grade și plus 3 grade. Gro
simea stratului de zăpadă la Paring j 
63 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DB 
ORE: Vremea se menline frumoasă, 
cu cer mai mult senin. Vînl sl*b din 
sectorul sudic.
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STEAGUL ROS'J

Adunarea generală a reprezentanților salariaților din unitățî'e C. C. V. J. f 
I
♦

Spiritul de inițiativă, exigenta și responsabili■ PERMANEN
ȚELE MUNCII

tatea premise ale creșterii potențialului SUBTERANE
(Urmare din pag. 1)

productiv în industria carboniferă a Văii Jiului
Așa cum am anunțat, în numărul de azi al 

ziarului nostru, continuăm relatările privind 
dezbaterile din adunarea reprezentanților sala- 
riaților din unitățile C.C.V.J.

Se cer eforturi
susfinute pentru

reducerea in continuare
a cheltuielilor
de producție

Unul din obiectivele importonte ale întrecerii socialiste 
în care s-au angajat minerii Văii Jiului, este realizarea 
unei economii la prețul de cost de 3 milioane lei și spo
rirea beneficiilor cu încă 3 milioane lei peste sarcina 
planificată. In realizarea acestor obiective, colectivele de 
muncă ale unităților miniere pornesc de pe platforma 
solidă a rezultatelor și experienței dobindite in anul tre
cut. Așa după cum s-a reliefat în darea de seamă, în 
anul 1968, față de prevederile planului, la producția mar
fă comparabilă s-a obținut o economie suplimentară de 
peste 7 milioane lei, iar cheltuielile pentru 1 000 lei pro
ducție marfă au fost leduse cu 0,20 lei, cele mai însem
nate economii realizindu-se Io mina Lupeni. Prin extin
derea folosirii înlocuitorilor lemnului și prin depășirea 
producției extrase cu susținere metalică în abataje cu 
peste 170 000 tone, s-a obținut in cursul anului trecut o 
reducere a consumului specific de material lemnos, Io 
activitatea de producție de 1,64 mc/1 000 tone producție 
extrasă, ceea ce reprezintă o economie de 11 350 mc 
masă lemnoasă. Așa cum s-a scos însă în evidență în 
adunare, prețul de cost o fost influențat negativ de con
sumurile exagerate la unele materiale, de cheltuirea 
neeconomicoasă a unor fonduri, de lipsa spiritului gospo
dăresc în activitatea unor colective. Astfel, la cherestea 
rășinoase, consumul specific planificat a fost depășit cu’ 
0,31 mc pe 1 000 tone producție extrasă, diminuîndu-se 
astfel economiile cu echivalentul valoric o 2 150 mc che
restea. De asemenea, consumul specific planificat la 
energie electrică a fost depășit cu 0,7 kWh/tonă, iar la 
aer comprimat cu 2,8 mc/tonă. Un alt aspect negativ pri
vind prețul de cost, îl constituie cheltuielile neproductive, 
care, în 1968 s-au ridicat la 9 496 000 lei, din care loca
ții C.F.R. 6 017 000 lei. Pentru înlăturarea unor asemenea 
aspecte negative, în activitatea de viitor se impune îmbu
nătățirea planificării aprovizionării cu materiale de mosă, 
organizarea corespunzătoare a descărcării vagoanelor, 
realizarea planului de producție în mod ritmic șl îmbu
nătățirea calității cărbunelui.

Analizînd cu multă răspundere aceste aspecte negati
ve din activitatea economică a unităților miniere, partici
panții la dezbateri s-au angajat să depună eforturi pen
tru descoperirea de noi rezerve în vederea reducerii chel
tuielilor de producție, să gospodărească cu chibzuință 
materialele, combustibilul șî energia, în scopul creșterii 
gradului de rentabilitate al fiecărei unități.

manifestot o preocupare deosebită pentru asigurarea 
condițiilor de muncă in subteran în deplină concordanță 
cu normele de tehnica securității și protecției muncii. A- 
ceostă preocupare profund umană, își are un corespon
dent mojor în politica pariidului și statului nostru, pă
trunsă de grija față de om. Este semnificativ că pentru 
protecția muncii minerilor, s-au cheltuit în anul 1968 
31,9 milioane lei. Darea de seamă prezentată, și partici
panții la dezbateri, au subliniat că in această perioadp 
conducerile unităților au urmărit cu mai mare răspundere 
aplicareo măsurilor prevăzute în ordinele Ministerului 
Minelor, a dispozițiilor C.C.V.J. precum și indicațiilor or
ganelor de îndrumare și control. Activitatea de protecție 
a muncii a fost analizată lunar ; salariații au fost ins
truiri și reinstruiți în conformitate cu prevederile N.T.S. 
și au fost dotați cu echipamentul de lucru și protecție 
prevăzut în normativele în vigoare. La toate minele s-au 
organizat laboratoare pentru determinarea gradului de 
profuire ol locurilor de muncă, iar în cadrul U.P.C.M.H. 
și-a început activitatea un laborator de pneumoconioze. 
La E.M. Lupeni a fost pusă in funcție o stație telegrizu- 
metrică pentru controlul automat a 40 de puncte cu ema
nații de metan periculoase. Ca urmare a măsurilor luate 
și a unei preocupări zilnice, susținute, coeficientul de 
frecvență al accidentelor a scăzut mult in anul 1968. Cu 
toate rezultatele bune, - așa cum s-a subliniat in adu- 
nore - preocuparea pentru îmbunătățirea protecției 
muncii trebuie întărită și mai mult, deoarece în unități 
se moi constată și încălcări ale N.T.S., nerespectarea 
monografiilor de armore, care produc surpări și avarii ce 
pot couza accidente.

Adunarea reprezentanților salariaților a aprobat pre
vederile din planul de măsuri privind folosirea integrală 
a fondurilor<jolocate pentru protecția muncii, revizuirea la 
toate unitățile a fronturilor de lucru pentru combaterea 
acumulărilor de metan și a prafului de cărbune, pune
rea în funcție a unor noi instalații de aeraj, organiza
rea controlului trimestrial de protecție a muncii la toate 
unitățile etc.

Respectarea normelor de protecție o muncii — așa cum 
a fost subliniată cu tărie in adunare - trebuie să fie în 
permanență în atenția conducerii C.C.V.J., a conducerilor 
minelor și sectoarelor, a fiecărui salariat, opinia de masă 
avind o influență deosebită asupra îmbunătățirii continue 
a acestui aspect al activității.

ție în viitorii ani, ministrul minelor a insistat asupra rea
lizării la timp a lucrărilor de investiții pentru deschiderea 
și punerea in funcție la termenele stabilite a minelor noi 
aflate in construcție. Comitetele de direcție să urmăreas
că îndeaproape ca lucrările de construcție la minele Li- 
vezeni și Bărbăteni să nu întirzie, să se desfășoare con
form graficului.

In încheiere vorbitorul a asigurat adunarea că Minis
terul Minelor va continua să acorde în viitor întregul spri
jin necesar în rezolvarea problemelor ce stau în fața 
Combinatului Carbonifer din Valea Jiului.

Pentru o activitate
rodnică în toate
compartimentele

Atenția in viitor

valorificarea deplină
a rezervelor existente

Grija fată de om
o permanentă

Dezbotînd pe larg problemele majore ale activității 
de producție, căile îndeplinirii și depășirii planului pe 
1969 la toți indicatorii, angajamentele mobilizatoare lua
te în întrecerea socialistă, toți participanții Io discuții au

Luînd cuvîntul Io adunarea reprezentanților salariaților 
din cadrul Combinatului carbonifer Valea Jiului, tovarășul 
Bujor Almășan, ministrul minelor, a dat o apreciere po
zitivă activității desfășurate de colectivele de muncă din 
această mare unitate industrială. „Ceea ce caracteri
zează activitatea în industria carboniferă a Văii Jiului pe 
anul trecut - a spus vorbitorul - este faptul că rezulta
tele sînt bune sub toate aspectele. Sînt satisfăcut de mo
dul în care participanții la adunare au dezbătut proble
mele și au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea 
activității.

Nu or fi însă bine dacă ne-om mulțumi cu ceea ce am 
realizat. Este necesar să ne axăm în activitatea de viitor 
pe rezervele care există, pe problemele care nu sînt încă 
soluționate și trebuie să fie moi bine rezolvate în 
viitor !". ,r

Relevînd ca îmbucurător faptul că in Valea Jiului mi
nerii solicită în măsură tot mai mare utilaje, vorbitorul 
a arătat că aceasta înseamnă că fiecare își dă seama că 
fără utilaje moderne nu este de conceput obținerea unor 
rezultate tehnico-economice superioare. Anul trecut însă 
combinatul, cu toată dotarea de care a dispus, nu și-a 
realizat planul la doi indicatori de maximă importanță : 
tăierea mecanică în abataje și încărcarea mecanică în 
galerii. Trebuie urmărite cu mai multă exigență randamen
tele utilajelor noi introduse în subteran.

Oprindu-se asupra faptului că în anul 1969 in Valea 
Jiului trebuie să se asimileze și să se pună în fabricație 
citeva utilaje importante, vorbitorul a arătat că U.P 1 ’ M 
Petroșani, pe lingă rolul important de a fi „mecanicul 
șef al combinatului, a primit și o sarcină nouă, de o 
asimila o producție de utilaje miniere. Aceasta impune 
luarea de măsuri pentru folosirea moi bună a suprafeței 
atelierelor de Io fiecore mină, pentru ca aici să se exe
cute cea moi mare parte a lucrărilor de întreținere și 
reparații, iar U.R.U.M.P. să fie obligată să fabrice uti
laje noi.

Subliniind importanța creșterii capacităților de produc-

în încheierea lucrărilor adunării, a luat cuvîntul tova
rășul Ștefan Almășan, secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.
- Comitetul județean de partid — a spus vorbitorul - 

apreciază rezultatele obținute în activitatea C.C.V.J., o 
exploatărilor miniere, depusă în anul trecut. Este meri- 
itul organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C.. al colec
tivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile 
miniere și din combinat, care au știut să se organizeze, 
să elaboreze măsuri corespunzătoare, să asigure condi
ții și să mobilizeze întregul colectiv de salariați Io reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan.

Sarcinile din acest an sînt substanțial mai mari decit 
cele din anul trecut. Sporul de producție ce se va realiza 
în 1969 față de 1968 va fi de peste 700 000 tone cărbune. 
Comitetul de direcție, conducerile exploatărilor, toți sa- 
larioții combinatului, sint chemați să depună eforturi 
susținute în vederea realizării ritmice a planului în așa 
fel ca acesta să se realizeze din prima zi a fiecărei luni.

O sarcină deosebită pentru activitatea anului 1969 a 
Combinatului carbonifer Valea Jiului, o constituie crea
rea unor condiții care să asigure în 1969 nivelul produc
ției planificate pentru cincinal.

Pentru creșterea productivității muncii este necesar să 
se folosească la întreaga capocitate toate utilajele din 
dotare, să se organizeze corespunzător activitatea la fie
care loc de muncă, în fiecare unitate, să se asigure fo
losirea deplină a întregului fond de timp.

Pentru organizarea științifică a producției și ă muncii 
este necesar să definitivăm într-o perioadă cit mai scur
tă programul de studii la C.C.V.J. și la exploatările mi
niere din bazin și să urmărim aplicarea tuturor măsurilor 
stabilite și obținerea eficienței economice scontate.

Calitatea cărbunelui trebuie să constituie, de aseme
nea, o preocupare de prim ordin. E necesar să se ia 
măsuri pentru reducerea șistului vizibil, pentru creșterea 
randamentului de extracție la preparații, pentru sporirea 
ponderii sorturilor superioare, pen*ru valorificarea mai 
bună a cărbunilor.

îmbunătățirea activității economico-financiare va trebui 
apreciată ca o sarcină de cea mai mare importanță pen
tru colectivul de salariați ol fiecărei exploa "fi. Se im
pune sn «e urmărească cu mai multă răspundere consu
murile specifice și să se elaboreze măsuri care să ducă 
în continuare la reducerea acestora, să se (, 
reascâ mai bine materialele, să se ia măsuri pentru 
distribuirea și lichidarea stocurilor supranormative, 
tru reducerea cheltuielilor neeconomicoase, a <’ 
și penalizărilor, pentru gospodărirea judicioasă a tuturor 
fondurilor financiare

O grijă deosebita va t.^^ui acordată de către comite
tele de direcție, conducerile exf' " _ -
partid, sindicat și U.T.C. îmbunătățirii permanente 

•i condițiilor de muncă și de viață ale minerilor. 
h Oprindu-se asupra activității comitetului de direcție, 
’'vorbitorul a subliniot că este necesoră mai multă recep

tivitate față de* greutățile ivite în activitatea exf ‘ 
să se îmbunătățească aprovizionarea tehnico-materială, 
să se acorde din partea colectivului de conducere o asis
tență tehnică sporită pentru rezolvarea problemelor ma

să crească exigența față de activitatea fiecărui 
“ ............................... ’’ mai multă

și rămineri

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

„Ancheta efectuată de redacția 
ziarului „Steagul roșu' în ziua de 
17 decembrie 1963 la centralele ter
mice din Valea Jiului — se spune 
în răspunsul conducerii I.G.L. Pe
troșani — a scos la iveală multe 
neajunsuri — obiective și subiecti
ve — In deservirea populației cu 
căldură și apă caldă. Unele din a- 
ceste neajunsuri au fost remediate.

Insă, o mare greutate întînapinăm 
din cauza deselor decuplări de cu
rent neanunțate, care ne dereglează 
programul de căldură șl apă caldă, 
atit ca timp cit și 
duc la lnghetarc-a 
crăparea lor".

ea temperatură, 
caloriferelor

«t

Și

„PUne îl... lioisțj'
La articolul publicât sub titlul 

mai sus, conducerea I.M.P.F. Petro
șani ne-a dat un răspuns lapidar:

„Am analizat cele relatate în ar-

de

ticol și am constatat următoarele: 
este just că intră persoane străine 
In întreprindere fără a fi legitimate. 
De comun acord cu detașamentul 
de P.C.G, am luat măsurile cores
punzătoare ca absolut toate persoa
nele care intră în întreprindere, să 
fie legitimate la poartă. Persoane
lor străine li se va elibera un bilet 
de intrare și vor fi înregistrate in
tr-un registru. Mulțumim pe această 
cale redacției ziarului „Steagul ro
șu* pentru sprijinul dat prin arti
colul de mal sus*.
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gospodă- ■ X 
,>entru re- | f 
itive, pen- ■ * 
dobinzilor ■
a tuturor _ !

..............ii 
iploatărilor, organizațiile de B 4 
junătățirii permanente a ■ *

uită recep- ■ 
iploatărilor, B

I

I 

I
și a anga- ■ 
anul 1969, | 

» muncitori, ingi- — 
mobilizare depli- B 
sarcini deosebite ■ 

pentru B 
ifăptui- B

jore, 
salariat. Comitetul de direcție să manifeste 
inițiativă în scopul prevenirii unor neajunsuri 
în urmă a activității de investiții.

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 
jamentelor luate în întrecerea socialistă pe 
solicită din partea întregului colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din cadrul C.C.V.J. o r ‘ ”
nă a tuturor forțelor. în acest context, sarcini deosebite 
revin organizațiilor de partid, sindicat șl U.T.C., f 
antrenarea comuniștilor, a tuturor salariaților la înfăptui 
rea obiectivelor stabilite în întrecerea socialistă. întrea
ga activitate politică și educativă să se axeze pe pro
blemele majore ale producției, care condiționează înde
plinirea planului, să susțină tot ceea ce < 
realizarea sarcinilor de producție.

sla- 
ba-

ml-

viată omenească, au fost ciu
ruit! cu gloanțe. Cine va putea 
uita vreodată lerttele lui '20 ? 
Cine va putea ulla pe minerul 
tlnăr de alunei, rănit, care — 
alături de lemeia lui ce-i adu
sese pachetul cu „pilă șl 
nă" — a fosl străpuns cu 
Ionela In rspale ?

Noua orlnduhe a adus
netului regăsirea întregii sale 
vieți. Munca din subteran cu 
cărbunele, a rămas aceeași 
muncă grea, eroică, dar s-a 
eliberat de coșmarul ce a lor- 
tural-o ani de-a rindul. Cei 25 
de ani din .secolul mineritu
lui" — sărbătorit nu de mult
— sint cel mai plini de roade, 
mai bogafi in sensuri lumi
noase. Partidul șl stalul socia
list pun un pref deosebit pe 
munca minerului, de smulgere 
a bogățiilor subpăminlene. Per
manentele existentei de care am 
vorbit — dragostea minerului 
lată de ori, fa(ă de omul cu- 
ruia-i simte umărul aproape
— sini intllnile și azi la fie
care pas. Ele au căpătai Insă 
o dimensiune in plus, sini cu 
un 
nl

orizonl mai adinei — dacă 
se îngăduie să spunem așa 
orizontul eliberării spiritua- 
și al demnității recîșiigate. 
acestea am mai adăuga 

neapărat, ceva: răspunderea, 
marea, greaua răspundere care 
apasă pe umerii minerului, 
atit pentru ceea ce el înstiși 
înfăptuiește, cil și pentru ceea 
ce duc la împlinire ceilalți din 
preajmă. Aici nu se poate gre- 
ș.' grav decit odată. Si minerii 
știr asta. Și ei se află într-o 
necurmată veghe...

în zilele noastre se 
festă decis dorința și 
de muncă a oamenilor 
care trimit la ziuă cărbunele 
cu o bucurie neretinută. cu 
conștiința împlinirii unei da
tori esențiale față de tară în 
primul rînd, și fată de sine. 
Ei posedă — pe 'lingă un simț 
acut al necesități' aportului 
ca atare — si viziunea an
samblului, perspectiva dezvol
tării întregului, tn condițiile 
{raiului amar din trecui cind 
minerului i se solicita exclu

siv lorfa musculară, azi p ne
voie din ce fn ce mai mull de 
gîndirea ș rațiunea sa. Si 
e firesc ca lucrurile să se pe 
treacă astfel, odată ce mie
zul munților de cărbune a 
Începui să fie străbătut cu 
combinele, odată ce mașini cu 
cabluri multiple, cu funcționa
re abtomatizată, încarcă șl 
descarcă vasele de transport 
— ca să ne relerim doar la 
o parte neînsemnată a asaltu
lui de nestăvilit al tehnicii 
moderne. Se urmărește cu in
sistentă reducerea consumului 
de muncă. Minerul devine 
treptat un coordonator, un di
rijor al mașinii care îl ascul
tă cu fidelitate.

Dar realizarea pe care o 
vedem deosebit de importan
tă pentru munca din subteran 
este complexul asigurării con
dițiilor de securitate maximă 
și creșterii gradului de confort. 
E poate in acest context — 
materializarea cea mai v>e a 
umanului ce caracterizează re
lațiile dintre oamenii societății 
socialiste. Operatorul (lată un
de poate aiunoe un

le 
La

i

mani- 
voinla 
minei

orr. care

pinii mal Ieri cunoștea don. 
minuirea lopetll șl piconului l) 
centralei de telegrizumetrle de 
la Lupeni, controlează conti
nuu, de la di.slanfă, regimul 
de emanații al tuturor locuri
lor de munca \ izale ca dubi 
oase, aparatele ii semnalizea 
ză opllc și acuși Ic depășirile 
nepermfse ale acumulărilor de 
metan, iar acesta, In caz de 
nevoie, ordonă verificarea șl 
decuplează automat instalația 
electrică din zona cu pricina 
Perfora/ut umed, perdelele de 
ceată, măștile de autosalva- 
re și contra oralului sint mi)- 
loacele devenite obișnuite

- ale apărării vieții șl poten
țialului de muncă al minerului 
de azi. $i ne simțim rnlndrl — 
ca și ei — cind 11 Inlîlnim pe 
galerii, Indrepllndu-se spre 
ort. echipați cu lămpi electrice 
cu acumulatoare avind corpul 
de iluminat montat pe casca 
de proiecție cu fasciculul de 
lumină îndreptat in sensul pri
virii. Ei au siguranța muncii, 
certitudinea unei existente 
demne, Irurnoase. Cișligă bani 
buni, lamiliile lor trăiesc in 
apartamente spațioase, curate 
luminoase

Se constată statornicirea nu 
diului efervescent, de emula
ție permanentă in care 
cuprinși oamenii 
sectoarele, minele.
Tone peste tone !n cantități 
enorme realizate 
solicitate din plin de 
rea fără precedent a 
miei. Tone peste tone 
Înaintării de nestăvilit 
spre comunism.

Sint demne de refinut citevu 
recorduri, vestite nu numai in 
Valea Jiului; 254 metri pe lu
nă realizați In galeria de coas
tă cu profil dublu de la mina 
Dilja de către brigada condu
să de Demeter Augustin și 341 
m pe lună în galeria dublă de 
legătură ini re pufurile nr. ft 
și 7 \esl de la mina Vulcan 
de către brigada lui Vass Mar 
tin. Tehnologia modernă de 
lucru cu colraj glisant a de 
terminat obținerea a 61 m de 
lucrare săpată și betonată pe 
lună la pulul principal 
mina Dilja ;i 74 
la Aninoasa Sud 
te abfinule de 
Bartha Dionisie.

Si ca ei sînt 
lea Jiului, de azi. De multă 
vreme s-a dus vestea hărniciei 
brigăzilor conduse de minerii 
Pel re Constantin, Butnaru Vic
tor, Caila Vasile, Ailtincăi Ni- 
colac (de la mina Lupeni), 
Rotaru Ghcorghe, Stoica Cons
tantin, Rus Mihai (de la mina 
Petrila), Purda Gheorghe, Ca- 
tană Vespasian (de la mina 
Vulcan), lacob Petru, Repaș 
Ludovic, Cosma Gheorghe (de 
la mina Lonea), Cristea Au
rel, Davict Ioan (de la mina 
Anigpasa), ca să amintim 
mai-^efteva dintre ele.

★
Tinerii care Litră prima 

ră pe poarta minei sint primiți 
cu drag, cu Încredere In a- 
ceste familii — brigăzi. Mi
nerii cu experiență le îndrumă 
pașii cu gri)ă, cu atent ie și 
răspundere. Și el cresc, se 
perlecționează, urca pe trep
tele calificării devenind, la 
riadul lor, „meșteri" pentru 
.învățăceii* care vin.

Cultivarea

sini 
brigăzilor, 
Electele ?

peste plan, 
inflori- 
econo- 
dăruite 
a țări!

de la 
metri pe lună 
— pertorman 

brigada Iul

multi in Va

nu-

O<3-

sentimentului patriotic
la elevi prin orele de
educație cetățenească
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mente din anii 1821, 1848, elanul pa
triotic de la 1859, 1877, 1918. Momen
tul hotărî tor în istoria patriei consti- 
tuindu-1 crearea Partidului Comunist 
Român — partid care s-a situat in 
fruntea luptei pentru afirmarea națiu
nii române.

Marea Charts a drepturilor și li
bertăților poporului nostru — Consti
tuția — ml-a oferit prilejul sublinie
rii necesității de a apăra aceste cu
ceriri, de a transmite urmașilor noș
tri, eroismul, talentul și virtuțiile mi
nunatului nostru popor, liber și stă- 
pîn pe soarta sa.

Vorbind despre simbolurile care 
reprezintă România în afara hotare
lor. am subliniat semnificația lor a- 
rătînd că ele reflectă înaltul senti
ment patriotic șl eroismul fiilor șl 
Micelor acestui popor.

Depinde de măiestria noastră, ca 
și în predarea în continuare a celor
lalte lecții de educație cetățeneas
că, să dăm 
abnegație și 
patrie.

Rolul preponderent in întreaga 
I muncă de educare a sentimentului 

patriotic 11 are activitatea profeso
rului la lecții. Valoarea educați- ă a 
lecțiilor depinde de măsura în care 
acesta a folosit latura afectivă a pre- 

i, de ca
pacitatea de a capta elevi, convin* 

-i și oferindu-le momente de 
adlncă trăire emoțională.

Bogate resurse de educație, pentru 
■area sentimentelor patriotice, o- 

feră lecțiile de educație celățeneas- 
î ce se adresează 

în special tineretului școlar, acesta 
completează vastul proces de edu
cație. încă de la începutul anului 

r am familiarizat elevii cu sco
pul acestui obiect de învățământ, ca
re urmărește pregătirea și formarea 
viitorilor cetățeni ai patriei noastre.

La lecția ,.Patria noastră — Repu
blica Socialistă România" am iJustrat 
cu ajutorul unor creații literare, ne- 

» a mul
tor fii ai poporului care și-au jertfit 

i neamului româ
nesc : Mircea cel Bătrîn, Stefan cel 
Mare, Mihai Viteazul — sint doar 
citeva nume. Am reliefat apoi event-

ționează înde- ■ 
contribuie la B

_ txvesia a îmosK taiura aieuuv 
B dării, expresivitatea acesteia,

i B paritatea de a capta elevi.
Bgindu-i 

adinei 
IBog.

cultivi 
m feră lecțiile de edt 
I că. Ca o disciplină

Acționarea electrica a benzilor transportoarei 8 școlar 
pul ac 

ul al n 
două B

uemule, al 5 
circuitelor B 
ate diver- B 

a cu ajutorul unor creata Uter 
B mărginită dragoste de patrie 
“ tor fii ai poporului nare si-ai 
B viața pentru ființa 
SB nesc : Mircea cel 
I

A. S. OSTROVSKI ș.a.

După prezentarea pe scurt a pro
blemelor mecanice ale benzilor 
transportoare, în lucrare sînt anali
zate problemele acționării electrice 
și sistemele de transport în flux 
continuu de utilitate generală și ale 
liniilor transportoare cu benzi ale 
uzinelor de preparare șl înnobilare 
a minereurilor, ale uzinelor de coc
sificare ale întreprinderilor miniere, 
ale carierelor etc. sînt tratate as
pectele specifice ale alegerii șl cal

cuiului acționării electrice a acestora. 
SInt expuse metodele de calcul al 
acționărilor cu unul sau cu c 
motoare, al rețelei de alimentare, al 
căderii de tensiune, al < 
de comandă. Sînt comparate diver
sele mijloace de pornire a benzilor 
echipate cu mai multe motoare. Este 
analizată influenta circuitelor lungi 
de alimentare asupra regimurilor de 
funcționare ale motoarelor și ale a- 
paratajulul de comandă.

elevilor pilde vii de 
dăruire totală pentru

prof. M. STO1CESCU
Școala generală nr. 5 

Petroșani
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LEGALITATE, DEMO
CRAȚIE, PROGRES

(Uimare din pag. 1)

ctitorească sau de reglementarea si 
sanctionarea contravențiilor — toate 
eir-slc acte normative (și sini numai 
o parte), au o trăsături comună: 
preocuparea neobosită a partidului 
Si guvernului pentru democratizarea 
•rinduirii noastre, pentru așezarea pe 
baze noi și mai echitabile a rapor
turilor economice și sodal-rullurale, 
pentru înfăptuirea progresului mate
rial și spiritual, pentru înflorirea 
deplină a personalității omului — cel 
mai prefios capital

S-a creol și se creează, astfel, un 
drept nou socialist, cxprimînd intere
sele cele mai vitale ale poporului 
Bostru ; un drept fundamenta! de
osebit de vechiul drepl burghez, prin 
negarea oricărei forme de exploatare 
și afirmarea tot mai puternică a ro
lului conducător gi maselor în viața 
publică

Pătrunzând adine in conștiința omu
lui, încetățeni ndu-se în conduita 
zâhiică a acestuia, legile stalului nos
tru socialist sînl respectate de bună 
voie de imensa majoritate a oame
nilor muncii, mijloacele de < onslrin- 
gere cedînd tot mai mult locul 
mijloacelor bazate pe convingere.

..Forța oriuduirii noastre - spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — stă 
în conștiința înaltelor răspunderi și 
îndatoriri pe care fiecare cetățean le

I ■

are față de patrie, lață de apărarea 
cuceririlor socialiste ale poporului 
în vigilența revoluționară a oamenilor 
muncii. Respectarea neabătută a Con
stituției, ,a tuturor legilor țării, a 
normelor de conviețuire socială sta
bilite în stat, înfăptuirea neștirbită 
și apărarea legalității socialiste repre
zintă o condiție de seamă a întăririi 
continue a democrației noastre 
socialiste".

La baza respectului față de lege 
sînl relațiile socialiste de producție, 
democratismul profund al oriuduirii 
noastre și unitatea poporului în jurul 
partidului — conducătorul politic 
încercat al poporului. înțelepciunea 
lui colectivă.

In același timp, s-a creat un cadru 
organizatoric menit să asigure res
pectul legii, prin controlul suprem 
aparțintnd Marii Adunări Naționale 
și controlul altor organe cum sînt: 
Consiliul de Miniștri și Comitetele 
executive ale consiliilor populare (în 
administrația de stat). Ca organ de 
supraveghere a respectării legii de 
către toate instituțiile, întreprinderile 
și alte organizații, Procuratura R.S.R. 
asigură aplicarea uniformă a legilor 
pe întreg cuprinsul țării.

Trăsătura caracteristică a formelor 
de asigurare a respectării legilor în 
statut nostru este participarea cres- 
cindă a maselor la activitatea desfă
șurată de organele puterii și admi

nistrației de stat, ceea ce imprimă 
conținutului acestei activități un 
profund caracter democratic.

Creșterea rolului opiniei publice in 
apărarea legalității socialiste își gă
sește expresia fidelă in organizarea 
pe baze noi a organelor obștești de 
influențare cum sînl comisiile de 
judecată în controlul obștesc organi
zat în diferite sectoare (comercial 
sanitar, ele.) in organizarea adunări
lor generale alo salariaților, ele.

Cu toate acestea, penlru ca legali
tatea socialistă să fie deplin asigurată 
nu trebuie înlăturată și nici negii 
jată constrîngerea de stat, sancțiunea 
juridică mai ales față de infractorii 
periculoși care au săvîrșit lapte îm
potriva celor mai importante valori 
sociale apărate de legea penală

Pentru apărarea și întărirea conti
nuă a legalității, o importanță deo
sebită o au acțiunile și formele de 
prevenire a infracțiunilor prin popu
larizarea legilor și răspîndirea cunoș
tințelor juridice. Dezvoltarea con
științei juridice socialiste a cetățeni
lor constituie una din premisele 
asigurării legalității socialiste.

Aplicînd întocmai dispozițiile le
gale — datorie fundamentală a ori
cărui cetățean — întărim statul soci
alist — mijlocul principal pentru 
dcsăvîrșirca construcției socialiste 
în țara noastră.

I

Ne scriu
Ca la cinematograf

La cinematograful Cultural din 
Braia-Lupeni nu se manifestă sufi
cientă grijă pentru asigurarea con
dițiilor necesare bunei vizionări a 
filmelor, ne sesizează cititoarea Elena 
Vasile. Multe scaune sînt stricate. 
Bilete se vînd pentru toate locurile, 
iar cei care au nenorocul să nime
rească un astfel de scaun, cele două 
ore de destindere cît durează fil
mul se transformă în calvar. Anu
mite locuri se vînd preferential cu
noștințelor sau sînt reținute în a- 
cest scop cu riscul de a rămîne 
neocupate. Responsabila cinemato
grafului nu ia în considerare recla- 
mațiile cetățenilor, se enervează, 
vorbește urii cu ei.

Despre unele neajunsuri de la ci
nematograful „Muncitoresc", ne scrie 
cititorul Gbeorghe Sandru. Aici ghi
șeul de vînzare a biletelor se află 
afară, cetățenii fiind nevoiți să aș-

cititorii din Lupeni
tepte o dată rîndul la bilele, apoi 
ora de începere a spectacolului, afa
ră, în ger

Cunoscînd că cinematograful dis
pune de un hol mare, unde este și 
un bufet, cititorul propune ca cele 
două salariate care în prezent veri
fică biletele la intrarea dirf stradă 
să fie repartizate una la intrarea în 
sala de spectacole, iar a doua la 
''cara de la balcon, creîndu-se astfel 
condiții ca publicul să poată staționa 
în hol și nu în stradă pînă la în
ceperea spectacolului.

N. R. Considerăm că sesizările pol 
fi rezolvate luîndu-se măsuri cores
punzătoare. Așteptăm răspunsul ce
lor vizați.

Frizeria dm cartierul 
Ștefan

Cartierul Stefan din orașul Lupeni 
este locuit de peste 1 000 de cetă

țeni de toate vîrstele. Existența unei . 
frizerii în această parte a orașului 
a fost deci justificată și binevenită. , 
Păcat că la un moment dat a fost 
desființată, iar personalul mulat la 
unitățile din centrul orașului.

După cîte am fost informați, con
ducerea cooperativei „Deservirea" a 
luat această măsură pe motiv că uni
tatea a fost nerentabilă. Se poate să ‘ 
fi fost așa. Considerăm insă că dacă j 
frizeria era încadrată cu personal ; 
bine pregătit nu se ajungea la o a- | 
semenea situație.

Iotă de ce sesizăm redacția ziaru
lui „Steagul roșu" solicitîndu-i spri- : 
Jinul ca fostul local al frizeriei, în 
prezent depozit de lăzi goale, să fie 
din nou amenajat și încadrat cu per
sonal calificat venind astfel în aju
torul locatarilor din cartierul Stefan, 
nevoiți în prezent să-și piardă timpul 
cu drumurile pînă la unitățile de 
frizerie din centru.

Silviu OPREA
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Rcailzârl 
remar

cabile in 
graficul 

de 
circulație
Dintre rezultatele mai impur 

lanle înscrise în agenda de lu
cru a complexului C.F.R. Pe
troșani. de la începutul anului 
pînă în prezent, se pol men
ționa următoarele :

• Au fost încărcate și ex 
pedlale 26 195 tone peste sar
cina planificată, ceea Ce a fă
cut ca planul să lie îndeplinit 
in proporție de 112,28 la sută. 
S-a realizat o încărcătură stati
că de 13,13 tone/oslc față de 
13 tone/osic cit era pr'evăzu’

# Datorită faptului că pe ra
za regulatorului de Circulație 
s-a lucrat cu un parc de va
goane redus cu 19,6 la sută la 
aceeași cantitate de marfă (im- 
primîndu-se acestora o mișcare 
mai rapidă, mal judicios diri
jată între stații) s-a obținui o 
mișcare a rulajului pe unitate 
de la 0.78 la 0,72 zile.

9 Viteza comercială a tre
nurilor de marfă a crescut de 
la 18 km/h la 20,19 km/h, iar 
tonajul brut pe tren de marîă 
de la 1250 la 1343. La baza de
pășirii acestui indicator de 
seamă stau măsurile eficace de 
readucere operativă în trasă 
a trenurilor intrate cu întîrzie- 
re deci de evitarea devierilor 
nedorite de la grafic.

0 Se remarcă îmbunătățirea 
cu 5,92 la sută a utilizării ca
pacității vagoanelor, care a a- 
vut drept consecință ridicarea 
plafonului încărcării statice cu 1 
la sută. Astfel, s-au transportat 
trenuri cu tonaje sporite în di
recția Tg. Jiu (de la 2000 la a- 
proape 2800 tone), pe secțiile 
Lupeni — Petroșani (de la 1600 
la 3000 tone) și Petroșani — Si- 
meria (de la 2000 la 2500 tone), 
ceea ce a condus la o depășire 
cu 7.44 la sută a tonajului 
mediu brut pe tren marfă.

T. M.
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Reușite spectacole 
ale liceenilor

In cadrul Festivalului cultural-artis
tic al liceelor si școlilor profesio
nale. elevii Liceului din Petroșani au 
susținut sîmbătă după-amiază. în sala 
Casei de cultură din Petroșani, un 
frumos spectacol Au fost prezentate 
cîntece, recitări dansuri și piesa „Co
rigentă la dragoste" sub îndrumarea 
profesorilor 'rnnim Muntean și Ion 
Gorgan.

S-au evidential in interpretare e- 
levii Gheorqhe Poede, Margareta Pa- 
lyaneș, Augustin Frățilă. Constantin 
Găman, Atîla Horvath, precum și în
tregul colectiv de interpret! ai pie
sei. și in mod deosebit eleva Andreea 
-Petrescur

in sala palatului cultural din Lu
peni a avut loc spectacolul artistic 
âl liceenilor din localitate. Printre 
altele, elevii au prezentat în fața 
unui public numeros piesa „Doctor 
fără voie" de Moliire, sub îndruma
rea prof. Emilia Purdea și prof. Ma
ria Tiron. S-au remarcat elevii: Con
stantin Armeanu, Ioan Ocroglici, Zol- 
tan Kiraly, Teodor Plopeanu. Cînte- 
cele corului, ale orchestrei de muzi
că ușoară și-n special ale formației 
de muzică populară (în cadrul căreia 
o foarte buDă impresie a lăsat so
lista Marioara Moldovan) s-au bucu
rat de succes.

Pentru o cutie 
de scrisori

In complexul comercial din colo
nia Braia funcționează și Oficiul de 
poștă și telecomunicații Lupeni. Pro
gramul afișai este între 8—12 și 
17—21. In interiorul oficiului poștal, 
pe placa ce acoperă caloriferul, este
cutia de scrisori.

In intervalul de la 12—17, oficiul
fiind închis, cetățenii aruncă scriso-
rile pe sub ușă.

Propunem să se ia măsuri penlru
ca cutia de scrisori să fie montată 
pe perele în exterior. Printr-o ase
menea măsură, și între orele 12—17 
cetățenii cartierului vor putea depu
ne corespondența în cutie și nu a- 
runcată pe sub ușă.

Emil TETILEANU

Omagiu
In \ iltoarea iureșului cotidian 

ne-am obișnuit să notăm ca o reali
tate diurnă sosirea Ia timp a tonelor 
de cărbune la destinația unde „plinea 
industriei" își urmează drumul firesc 
metamorîozîndu-se -în progres și bu
năstare. Ne-am obișnuit să-i: așteptăm 
pe cei dragi pe peronul gărilor con
vinși că la ora știută dinainte ei 
vor sosi cu siguranță. Tot .de fires
cul cotidian ni se pare ca în fiecare 
zi cam la aceeași oră poștașul să ne 
bată în geam aducindu-ne cele mai 
noi vești de pretutindeni așternute 
pe paginile ziarelor, sau faptul că 
cele trebuincioase sosite din cine știe 
ce colț îndepărtat al țării să le gă
sim rinduite la timp pe rafturile ma
gazinelor.

Ne scapă, poate, uneori amănuntul 
că pînă acest firesc devine o reali
tate cotidiană, priviri agere scrutea
ză prin hublourile marchizelor para
lela nesfîrșită de oțel. Că atunci, cînd

PLECĂRI $1 ACHIZIȚII 
LA MINERUL LUPENI

Cel puțin în orașul nostru 11 1 mai 
este pentru nimeni un secret că con
ducerea tehnică a echipei de fol bal 
Minerul a fost preluată de Cornel Că
rare. Vorbind despre capitolul pregă
tiri. antrenamentele se desfășoară zil
nic și au o durată ce variază intre 
90—180 de minute, cu accent pe pre
gătirea fizică. Nou] antrenor încearcă 
să imprime echipei un stil de joc 
modern, în Viteză. Deci, echipa Mine
rul se pregătește intens. Dar oare toii 
componenții echipei se pregătesc cu 
seriozitate pentru asaltul calitativ pe 
care-l preconizează antrenorul Cornel 
Cărare? Din păcate nu. Spre 1 xom- 
piu, fostul component al echipei, ju
cătorul Hlopoțchl. revenit după doi 
ani la colectivul din Lupeni a în
ceput să aibă comportări ram ciudate 
care au trezit bănuiala și indignarea 
coechipierilor, a asociației și supor
terilor. Pe scurt. Hlopețchl a crezut 
că fiind portar la fotbal, va putea 
să apere două porți: una la Lupeni

n C șl alta la Baia Mare în divi- 
,la B.

La începui a participat la anlrcna- 
nonle conștiincios, fnlre timp Hlo- 
pețchi n aranjat „terenul" cu cei 
le la Bala Mare și în loc să se tină 

rle antrenamente s-a ținut de capul 
'onducorii secției de fotbal Minerul 
■tentrii a i se da dezlegare

Așa -.tind situația, noul antrenor își 
pune mari Speranțe în prtrlaru) Dne 
rare a apărat ni cinste culorile a- 
sociației in linsa lui Hlopețchl și care 
este un sportiv de valoare și serios. 
Din lot au mai plecat N. Pavel, A. 
Rizoa. C Mac și Gh. Hervolth, cel 
lin urmă să-și satisfacă stagiul mi
litar. De asemenea, au venit o serie 
le jucători noi co : Gh. Lenu. Matei 
Popescu, Constantin Morave', loan 
Polgar. Deci, plecări și achizilii noi. 
'’rmcază acum să auzim de bine și 
•• li alnq de P

C. FRANCISC 
corespondent

Fo to-

g r a -

fa m1 a 1 n

con

curs

SPRE

PÎRTIE

Folo : A. DULA

Inovație 
costisitoare

autobazei T.A. 3 pentru
reconstituirea răposatului trac
tor și „stimularea inovatoru
lui*.

de sistem 
Scoală, is 
ne, șireta 
fătoare.

'‘dizare, la
K-mîi- 

ztâștep-

P. BREBEN
După sesizările făcute de 
EMIL LEPĂDATU, și N.

TARASESCU

înlr-o zi (12 februarie), p*. 
cind se afla In incinta E.D.M.N. 
Paroșeni, tractoristul Szalmori 
Ștelan, de la Autobaza de 
transport auto Petroșani, 
întreba: ce-ar putea face ca 
apa să nu mai înghețe in mo
torul Kirovului ? Minlea a în
ceput să i scapere ca o creme
ne lovită cu amnarul, l-a > enit 
o idee năstrușnică. Dacă va 
inlocui apa din radiator cu... 
motorină, nu va mai a\ ea bă
taie de cap cu motorul in 
vecii Văzindu-se deja ino\a- 
lor, și-a pus planul în aplica
re. Cind să pornească moto
rul, scinteile de la sistemul 'ie 
aprindere și-au iăcut efectul. 
De la benzină s-a aprins mo
torina, de la motorină uleiul 
și, așa. intr-un timp toarte 
scurt, traciojul a fost transfor
mat in/r-o torță de flăcări. Ki- 
ro\ul incendiat amenința cu 
flăcările depozitul de r arbu- 
ranți șl materialele combusti
bile din apropiere. Doar prin 
interi ențla pompierilor a fost 
evitat incendiul. Acum se aș
teaptă Intervenția conducerii

Claxonul!
4

De la viciul 
beției la...

furt
se

ca
pe

nu cu- 
Grupul

Dacă există „inovatori" 
re-și incendiază utilajele 
care lucrează, de ce n-ar exis
ta și oameni care prin „des
coperirile" lor să nu te lase să 
te odihnești, să te Iacă 
mi iepurește I?

Cine a avut „ideea“, 
noașlem. Cert e că la
școlar minier Petroșani a fost 
montat un claxon ca cele fo
losite ia puțurile și suitoarele 
minelor. Cum se termină o 
oră sirena sună și toi atunci 
se termină și cu liniștea in 
cartierul Constructorul. După 
numai 10 minute, cind se ter
mina pauza, claxonul este pus 
din nou in funcție. Adio liniș
te, adio somn I Oamenii care 
ou lucrat in schimbul de noap
te se trezesc. Gindurile ii 
poartă spre anii copilăriei, spre 
clopoțelul care ii chema la 
ore.

Acum. pentru amintitul Grup 
școlar, clopoțelul nu mai e la 
„modă". Cine știe, poate cei 
care au descoperii

Este un om tînăr, sănătos, 
calificat in meseria de lăcă
tuș. Nu a săvirșit lapte ne
cinstite pînă tntr-o bună zl 
cind, îndemnat de un viciu 
care-l stăpinea din ce In ce 
mai mult, s-a dedat la furturi.

Numitul Hisma 
născut în 
și are 37 ani. De aproape 2 
ani nu lucrează. Slăpfnil de 
viciul beției, și-a ab-irdonat 
casa, soția șl un copil de 10 
ani. Intr-o după amiază ie
șind din buleiul ..Dîmbovița" 
din Petroșani, vede o bicicletă 
rezemalâ Crezind că 
vede nimeni o In și o 
acasă Piesele de la bicicleta 
lurală le montează la un alt 
cadru cu' scopul de a o vin
de spre a lace rost de bani 
să bea. Insă nu a avut timp 
intrucit a lost prins. Acum 
se (jlndește probabil că sursa 
cea mai sigură de cîșlij este, 
totuși, munca cinstită.

Nico'-e DPMfTRU
Cpt. de mii'ti

Beta, este 
comuna Aninoasa.

minați de dorința să scrutăm distan
țele pe viscol sau furtună, picotind 
în atmosfera caldă a compartimente
lor de tren, un impresionant număr 
de anonimi, oameni modești, plini de 
abnegație, se îngrijesc de „calea libe
ră" pe care aleargă trenul pe timp 
de zi sau noapte.

Există o zi în fiecare mijloc de 
februarie cind, devenită tradiție în 
anii în care munca a căpătat titlu 
de noblețe, trenurile care sosesc în 
stații sînt primite cu flori. Aplecați 
peste pragul lăcașelor miilor de cai 
putere, de lingă panourile de coman
dă sau din dreptul răscrucilor dru
murilor de fier, primiți o dată cu 
aceste buchete de flori, omagiul și 
căldurosul nostru „SĂ TRĂIȚI !"

Tiberiu KARPATIAN

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi: Consultații la ma

tematici (clasa a XH-a). Tema : 
Ecuații algebrice.

18,05 Limba engleză. Lecția 47.
18.30 Pentru copii: Taine dezlegate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 martie 1969. Din carnetul pu

blicistului.
19,40 Tele-universitate. Istoria civili

zațiilor. Vechile civilizații afri
cane.

20.05 Cronica plastică. In atelierul 
pictorului Ion Mărginean.

20,20 Seară de teatru : „Clipe de 
viață", de Saroyan. Interpretea
ză un colectiv al Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra".

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 19 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Made 
în Italy,- Republica: Weeckend cu 
Anna; PETRILA: Șapte oameni de 
aur,- LONEA — Minerul: Post sezon,- 
VULCAN: Caut o nevastă: LL'PENI 
— Muncitoresc: Unde este al treilea 
rege,- Cultural: Judoka, agent secret; 
URICANI: Totul pentru rîs.

—nrn-i

MIERCURI 19 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață ; 5.45 Gimnastică. 6.05—9.30 
Muzică și actualități 9,30 Matineu 
literar; 10.00 Cîntece pionierești de 
Hilda Jerea; 10,10 Curs de limba 
germană. Ciclul II. lecția a 20-a ; 
10,30 Muzică populară 1 11,05 An
samblu) dc cîntece și jocuri din Tg 
Mureș,- 11,20 Din lucrările lui Ion 
Vasilescu ; 11,45 Sfatul medicului; 
12.00 Caruselul melodiilor,- 12,20 
Cronica muzicală; 12,30 Inlilnire cu

melodia populară și Interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră cotidia
nă ; 13,20 Soliști și orchestre do 
muzică ușoară ; 14,10 Inșir-te măr
gărite,; 14,35 Concertul zilei; 15.05
Cîntă Constantin Drăghicî; 15,15 Stu
dioul de poezie (reluare); 15,35 
Cîntecul patriotic în creația compo
zitorului Vasile Popovici; 16,00 Ra
diojurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic; 16,10 Festivaluri de muzică u- 
șoară; 16,30 Antena tineretului; 
17,00 Noutăți în discoteca noastră — 
muzică ușoară; 17,15 Ediție specială 
2 martie — Alegeri; 17.45 Radiosim- 
pozion. Climatul socialist al demni
tății omului ,- 18,05 Muzică popu
lară și ușoară.- 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19,20 Sport; 19.30 Cîntece 
populare,- 20,05 Melodii de ieri și azi; 
20,30 Actualitatea muzicală ; 21.05
Știință, tehnică, fantezie; 21,30 Pa
gini din operele lui Sabin Drăgoi ; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic, Sport; 22,20 Doine și jocuri

Necazurile 
fotbaliștilor 
din Aninoasa

E trist dai adevărat. Nu s-a făcut 
nici un antrenament și nu sînt încă 
semne ca pregătirile să înceapă cu- 
rînd, deși reluarea campionatului ba
te la ușă. Aresta este răspunsul, de
sign nedoril, pe care-l dau fotbaliș
tii din Aninoasa la Întrebările pusa 
de suporterii lor.

Jucători sini destui. Față de tur, 
lotul cuprinde mai mult cu trei cu- 

[ nosruli fotbaliști din campionatul ju- 
dețan : Egelboroș Butca și N. Gheor- 
ghe. întreaga echipă așteaptă cu ne
răbdare începerea pregătirilor în ve
derea returului. Dar totuși se hiber
nează în continuare din vina celor 
însărcinați cu bunul mers al activi- 

! tatii fotbalistic»- din comuna de pe 
vale.

l -.rii îndoială, mai ales acum în 
! timp de iarnă, antrenamentele nu se 
pot Tace oricum. Este nevoie de a- 
numite condiții. La Aninoasa. aceste 
condiții lipsesc în prezent și — lucru 
neplăcut — nu se întrevăd încă mă
suri pentru asigurarea lor din partea 
colectivului de conducere al asocia
ției.

Așa. de pildă, din magazia secției 
de fotbal lipsesc cu desăvîrșire tre
ningurile. Cu toții sintero de acord 
că fără acest echipament nu sînt 
posibile antrenamentele pe timp de 
iarnă. Apoi, jucătorii nu au bocanci. 
Cei existenți sînt stricați și nici nu 
se iau măsuri penlru repararea lor- 
In aceeași stare se află și tricourile 
fotbaliștilor

Dușurile pentru baie sînt delecte. 
In ipoteza că ar funcționa, jucătorii 
tot nu s-or putea folosi de ele. pen
tru că lipsesc cărbunii -necesari ’a 
încălzirea apei. Trebuie, de aseme
nea, arătat că echipa nu are antre
nor, nici oficia,!, nici neoficial. Fostul 
jucător aninosean Hegheduș Andrei, 
care a pregătit bine echipa iu anul 
trecut, este pus în imposibilitatea de 
a-și continua activitatea, neavînd 
create nici una din condițiile nece
sare pentru jucători în vederea unei 
bune desfășurări a antrenamentelor 
și jocurilor oficiale.

Suporterii din Aninoasa cer colec
tivului de conducere al asociației s3 
ia măsuri urgente pentru lichidarea 
acerinr lucruri.

Constantin DĂNILĂ

schi au fost stabiliți și cam
pionii județeni la probele nordice

Duminică, 16 februarie, pe pîrliile 
de schi din masivul Straja, au avut 
loc întrecerile etapei județene a cam
pionatului republican de juniori la 
probe nordice.

La start s-au aliniat 27 de juniori 
și junioare, aparținînd asociațiilor 
sportive Minerul Lupeni. Energia Pa
roșeni și Școala sportivă Petroșani.

Iată pe primii trei clasați: 5 km 
junioare mici: 1. Sav Mariana — Mi
nerul Lupeni, 34'03"6/10; 2. Untaru 
Lorela — Școala sporiivă, 35’53"9/10: 
(a treia concurentă Sicchl Iuliana_de 
la Energia Paroșeni nu s-a prezentat

la start); 5 km junioare mari: 1. lul
ling Maria — Energia Paroșeni, 
34'42"7/10,- 2. Medrea Florica - Mi
nerul Lupeni, 34’54"2/10: 3. Recsalc
Margareta — Energia Paroșeni, 
37'54"00; 5 km juniori mici: 1. Mir
cea Vaier — Minerul Lupeni, 
29'01'T/IO; 2. Sav loan — Minerul 
Lupeni, 29'10",• 3. Glava Emil —• Ener
gia Paroșeni. 31'44"8/10; 10 km ju
niori mari : 1. TorOk Beîa — Energia 
Paroșeni, 51T3”7/10; 2. Popovici Con
stantin — Minerul Lupeni, 55'41"5/10; 
3. Ușurelu Eugen — Minerul Lupeni, 
57^9’2/10.

S. BĂLOI

întreprinderea forestieră
PETROȘANI

Str. 6 Martie nr. 36, telefon nr. 1820

VINDE
la întreprinderi socialiste următoarele ma

teriale din stocuri cu mișcare lentă și dc prisos :

— PIESE DE SCHIMB

— OBIECTE DE INVENTAR

— ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CU 
SPECIFIC FORESTIER

Cei interesați pot consulta listele cu aceste 
materiale zilnic între orele 7—15 la serviciul 

aprovizionare din centrala I. F. Petroșani.

populare; 22,40 Moment poetic;
22.45 Melodii, melodii ; 23.30 Con
certul pentru pian și orchestră de 
Livîu Glodeanu • 0.05—5,00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL II

6,00 Din programul zilei f 6.10 Fan
tezii, tar a ut ele, canțonete ; 6.45 Mu
zică populară; 7.10 Uverturi și pot
puriuri; 7,37 Muzică de estradă;
7.45 Folclor muzical; 8,10 Tot îna
inte (emisiune pentru pionieri); 8.35 
Concert Chopin; 9.10 Curs de lim
ba germană. Ciclul 1. lecția a li-a,-
9.30 Flori și... muzică ușoară: 1030
Antena tinerelului.- 10 55 Arii din 
opere; 11,40 Ion Dacian <i opereta; 
12,05 Avanpremieră cotidiană.- 12.15 
Concert de prin/ . 13,00 Prelucrări
din foii lor13,15 Recital vocal Ma
rina Krilovici; 13,30 Unda veselă 
(reluare); 14.10 Muzică populară;
14.30 Moment științific,- 1135 Ciuta 
Anca Agemolu, Doina Badea și Dan 
Spătaru; 15,00 Oaspeți ai sălilor

noastre de concert; 16.15 Consultație 
juridică; 16,25 Melodii mai puțin cu
noscute ,- 17,00 Radiojurnal. Sport.
Buletin meteorologic; 17,10 La mi
crofon Constantin Sorescu și Ana 
Hanțu .• 17,30 Selecțiuni din operete; 
18,05 Arte frumoase; 18.25 Muzică 
ușoară ,- 19.05 Luminile rampei; 19.30 
Curs de limba germană. Ciclul II. lec
ția a 20-a 19,50 Noapte bună, copii;
19.55 Discografle. Personalități ale 
jazzului : 20.30 Ora specialistului;
20 50 Teatru radiofonic. ..Săgeata'. 
Scenariu radiofonic de Carmen Mi- 
huțescu; 22.00 Triplu concert de 
Bach ; 22.30 Cronica muzicală; 23.07
Concert din opere ; 23,45 Cîntă Pino 
Donnagio,- 23,53—1.00 Conceit sim
fonic.

BULETINE DE ȘTIRI : Programul I»
5 00 ; 5.30; 6.00. 6.30; 9.00: 11.00; 
13,00 : 15.00 : 20 00 | 24.00 , 1.00 .- 2 00; 
4,00. Programul II: 6.05; 7,30; 10 00; 
12,00: 14.00; 18,00) 19 00; 23.00 0.55.
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încheierea lucrărilor ORIENTUL APROPIAT
celui de-al XXIII-lea Congres 

al P. C. din Danemarca
Knud Jespersen reales președinte ol P. C. D.

COPENHAGA 17 (Agerpres). - 
La 16 februarie au luat sfîrșit la 
Copenhaga lucrările celui de-al 
XXllI-leâ Congres al Partidului Co
munist din Danemarca. în încheie
rea luciărilor Congresului a luat 
cuvîntul Knud Jespersen, președin
tele Partidului Comunist din Dane
marca. El s-a referit la punctele de 
vedere exprimate de cei 63 do dele
gați in cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului Comitetului Centra], 
subliniind necesitatea menținerii și 
întăririi unității partidului.

Congresul a aprobat cu o mare 
majoritate raportul C.G. al P.C. din 
Danemarca „pentru noi drepturi de' 
mocratice, pentru unitate în rîndul 
clasei muncitoare, împotriva forțe
lor de dreapta, pentru socialism în 
Danemarca", precum și activitatea

al

Micul război

și poziția Comitetului Central 
Partidului Comunist din Danemarca 
asupra principalelor probleme inter
ne si internaționale.

Congresul a adoptat în unanimi
tate „declarația program privind 
drumul politic și ideologic pentru 
unitatea forțelor de stingă, pentru 
democrație și socialism". Congresul 
a recomandat Comitetului Central 
elaborarea unor hotărîri cu privire 
la educația tineretului, precum șl 
asupra problemelor culturale. Au 
fost adoptate în unanimitate rezo
luții de sprijinire a luptei eroice a 
poporului vietnamez, împotriva a- 
gresiunii imperialismului american, 
de condamnare a politicii de opri
mare și teroare a clicii conducătoa
re sud-coreene, pentru democrație șl 
libertate în Grecia. Congresul a 
votat o declarație de salut și de 
sprijinire 
poporului 
încercată 
împotriva 
franchist.

Congresul a ales noul comitet cen
tral, care în prima sa ședință ple
nară a reales ca președinte al Par
tidului Comunist din Danemarca pe 
tovarășul Knud Jespersen.

La lucrările Congresului a parti
cipat din partea Partidului Comunist 
Român, o delegație condusă de 
varășa Ghizela Vass, membru 
C.C. al P.C.R., șef de secție 
C.C. al P.C.R.

întrunirea consiliului
DE MINIȘTRI AL R.A.U.

GAIRO 17 (Agerpres). — Minis
trul Orientării naționale al R.A.U., 
Mohamed Fayek, a declarai că în 
ședința de duminică seara a Con
siliului de Miniștri egiptean, prezi
dată de președintele Nasser, a fost 
discutată situația din Orientul Apro
piat în lumina ultimelor inițiative 
luate pe plan international șl alte 
probleme ale situației internaționale. 
Consiliul de Miniștri a examinat, de 
asemenea, măsurile cele mai eficien
te pentru asigurarea securității ins
talațiilor economice civile din țară 
și a fost examinată situația privind 
starea de pregătire a forțelor popu
lare do apărare.

Avioane israeliene au atacat 
teritoriul iordanian

deplină a luptei eroice a 
spaniol sub conducerea 

a partidului său comunist, 
fascismului, a regimului

luni vizita de 48 
în capitala Siriei, 
de Noureddin A- 
și guvernului. La 
egiptean a men-

Riad, șl-a încheiat 
de ore întreprinsă 
unde a fost primit 
lassl, șeful statului 
plecare, ministrul 
tionat că in cadrul întrevederii au 
fost examinate o scrie de probleme 
de interes comun, referitoare la ul
timele evenimente înregistrate în O- 
rientul Mijlociu. El a subliniat depli
na identitate de vederi constatată 
între cele două țări arabe în ceea 
ce privește aprecierea situației din 
această regiune.

Continuîndu-și turneu l-fulger între
prins într-o serie de capitale ale lu
mii arabe, ministrul de externe al 
R.A.U. a sosit (luni la Beirut, unde a 
fost primit de președintele Libanului, 
Charles Holoii.

Tensiune
In capitala Ciprului

NICOSIA 17 (Agerpres). — încor
darea semnalată în ultimele zile în 
capitala Ciprului, ca urmare a noi
lor incidente izbucnite între comuni
tățile greacă și turcă, continuă. 
Pentru a pune capăt acestei situații, 
guvernul cipriot a hotărit să nu per
mită reîntoarcerea în 
Omoiphita și Neapolis a celor 3 000 
de clprioti turci care au părăsit Ni
cosia in urma ciocnirilor de la sfir- 
șitul lui decembrie 1963.

De asemenea, forțele de ordine 
ale O.N.U. din Cipru și-au întărit 
dispozitivul din Nicosia, pentru a 
împiedica extinderea ciocnirilor. In 
același scop, problema de mai. sus 
a fost luată în discuție de repre
zentanții celor două comunități.

cartierele

Pakistan

SITUAȚIA SE MENȚINE 
ÎNCORDATĂ

PARIS 17 (Agerpres). — Presa 
franceză de luni continuă să consa
cre un spațiu larg recentei reuniuni 
de la Londra a celor șase repre
zentanți permanenți ai țărilor mem
bre ale U.E.O. .Le Figaro" scoate 
în evidență în editorialul său fap
tul că după această reuniune în 
relațiile dintre Franța si Marea Bri- 
tanie au apărut semnele unei „ră
ciri’. Ziarul relevă că nu este ex
clusă posibilitatea ca Franța să se 
îndepărteze tot mai mult de U.E.O. 
și chiar să nu mai participe la reu
niunile sale, deschizând astfel o cri
ză gravă care va duce în cele din 
urmă la sfîrșitul acestui organism 
vest-european. De altfel, guvernul 
francez a cerut partenerilor săi din 
U.E.O. o serie de explicații pe care 
Ie va lua în discuție în cadrul șe
dinței Consiliului de Miniștri de 
miercuri. în cazul cind aceste expli
cații vor fi considerate nesatisfăcă
toare, este posibil ca Franța să nu 
mai ia parte la activitățile U.E.O. 
„L'Humanite" arată că „micul război 
diplomatic’, caie a apărut după în- 
tllnirca de la Londra, demonstrează 
cit se poate de clar „fragilitatea or
ganismelor și alianțelor vest-europe- 
ne". care, contrar afirmațiilor pro
motorilor lor „n-au putut înlătura 
niciodată contradicțiile de interes și 
dezacordurile care persistă între di
feritele țări occidentale".

★
LONDRA 17 (Agerpres). 

sediul Uniunii Europei Occidentale 
din Londra s-a anuntat luni că Fran
ța nu va participa la 18 februarie 
la reuniunea obișnuită a Consiliului 
reprezentanților permanenți ai U.E.O. 
Surse autorizate franceze au preci
zat că pînă la noi ordine, Franța 
fefuză să mai ia parte la vreo în- 
tîlniie a Uniunii Europei Occidenla 
te, care ar urma să se desfășoare 
ia Londra.

to- 
al 
la

JAPONIA: Cel mai mare 
furnal din [urne a intrat re
cent în producție la Uzinele 
siderurgice Kawasaki, Mizushi- 
ma, prefectura Okayama; ca
pacitatea interioară a furnalu
lui este de 2 857 mc.

AMMAN 17 (Agerpres). — Un pur
tător de ouvînt militar iordanian a 
anunțat că două avioane cu reacție 
israeliene au atacat luni, timp de 15 
minute, teritoriul iordanian cu bombe 
cu napalm — informează agenția U- 
nited Press International. El a pre
cizat că raidul efectuat de avioanele 
israeliene a (ost dirijat intr-un sec
tor al văi iordanului, la 8 kilometri 
sud de podul Sheikh Hussein. Purtă
torul de cuvînt a menționat că nu 
s-au semnalat victime.

★
TEL AV1V 17 (Agerpfes). — Un 

comunicat al armatei israeliene, citat 
de agenția France Presse,. anunță că 
aviația israeliană a atacat în diminea
ța zilei de 17 februarie ■ baze ale or
ganizației „El Fatah" de pe teritoriul 
Iordaniei, ca represalii la un atac 
cu arme antitanc declanșat din Ior
dania împotriva unei patrule Israelie
ne în Valea Beisan.

MAHMUD RIAD A ÎNTREPRINS UN 
TURNEU INTR-O SERIE DE CAPI

TALE ALE LUMII ARABE

DAMASC 17 (Agerpres). — Minis
trul de externe al R.A.U., Mahmud

Deschiderea sesiunii Comisiei O.N.U.
pentru drepturile omului

A-GENEVA 17. Corespondentul 
gerpres, H. Liman, transmite: Pro
blema violării drepturilor omului, șl 
îndeosebi situația din Africa de Sud 

tema centrală a discu- 
, chirul celei de-a 25-a 
^^.isiei O.N.U. pentru 

Hilui, care s-a deschis 
-,-_Jl Palatului Națiunilor 
Geneva. Comisia va exa-

constituie 
țiilor dm caclri 
sesiuni a Câini 
drepturilfc oniiil 
luni, în |sedi®l 
Unite dif ~ 
mina pentru a' doua oară politica de 
apartheid' și de discriminare rasială 
precum și raportul asupra tratamen
tului aplicat delinulilor politici în 
această ■parte., a lumii. Voi mai fi 
abordate* aspecte ale drepturilor o- 
mului iii teritoriile ocupate ca ur
mare a ^războțului din Orientul A- 
propiat, măsurile necesare pentiu 
combaterea nazismului și intoleran
tei rasiale, aspecte ale luptei împo
triva măsurilor discriminatorii 
pentru protecția minorităților, pro
blema sancționării criminalilor 
război, modalitatea aplicării dreptu-

rilor omului în țările în curs de dez
voltare, piecum și posibilitatea pro
movării in rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare.

CARAC1 17 (Agerpres). — In aju
nul deschiderii negocierilor dintre o- 
fi ciulită ți le pakistaneze șl reprezen
tanți ai opoziției, în Pakistan situa
ția continuă să se mențină încordată, 
Iar cel mai mic incident amenință 
să degenereze in violentă explozie. 
La Dacca, capitala Pakistanului de est, 
funeraliile unui partizan al opoziției, 
împușcat pe cind încerca să evade
ze, a constituit prilejui unor demon
strații de o intensitate puțin obiș
nuită. Politia, mobilizată pentru resta
bilirea ordinii, n-a putut face fală 
demonstranților, astfel îneît, relatează 
surse oficiale pakistaneze a fost ne
cesară intervenția forțelor armate. 
In cursul incidentului o persoană a 
fost ucisă și alte opt rănite. De ase
menea, in noaptea de duminică spre 
luni în oraș a fost introdusă starea 
de asediu.

In acest timp, forțele de opoziție 
continuă să se mențină divizate: pe 
de o parte se află Comitetul de ac
țiune democratică, care reunește sub 
o denumire comună opt partide ale 
opoziției și care s-a declarat gata să 
negocieze cu oficialitățile pakistane
ze în legătură cu posibilitățile și

căile de restabilire a calmului fn Iară, 
pe de alta se află adeptii fostului 
ministru de externe, Zulficar Aii 
Bhutoo, lider a) Partidului Popular 
din Pakistan, și partizanii lui Mulana 
Basliani, unul din liderii partidului 
..Awami". Primul, recent eliberat din 
închisoare după o detențiune de a- 
proape patru luni nu va participa 
probabil la negocieri, scrie corespon
dentul agenției France Presse, iar ul
timul s-a pronunțat deschis împotri
va acestora, lansînd noi apeluri la 
violență.

In acest timp, relatează surse ofi
ciale de la Caraci, citate de agenția 
France Presse. președintele tării a 
hotărit să majoreze cu 10—20 la sulă 
salariile mici ale funcționarilor, spe
cif icindu-se că de această măsură 
beneficiază și cadrele armatei, ale 
căror solde vor fi substantial sporite.

Cu toate acestea, apreciază agenlia 
citată, viața politică pakistaneză e 
mai puțin calmă ca oricind și pînă 
la începerea negocierilor anunțate 
sînl previzibile noi demonstrat'd ale 
unor reprezentanți extremiști ai for
țelor de opoziție.
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• BELGRAD. — Toma Granfil, membru al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, s-a înapoiat la Belgrad din 
vizita făcută în R. F. a Germaniei, la invitația guvernului 
acestei țări. Intr-o declarație făcută la sosire, Granfil a spus 
că s-a constatat, în cursul convorbirilor, realizarea unui pro
gres însemnat în dezvoltarea relațiilor reciproce, mai ales pe 
plan economic, șl că multe probleme deschise au fost solu
ționate. De asemenea, s-a discutat cum să fie reglementate 
problemele nerezolvate ale relațiilor dintre Iugoslavia si R. F. 
a Germaniei.

Granfil a declarat că a discutat cu reprezentanții guver
nului vest-german problemele privind relațiile Iugoslaviei cu 
Piața comună și reglementarea acestor relații prin încheierea 
unui acord comercial.

Demonstrații de protest în Turcia
lare, care a avut loc' la Trabzon, au 
fost rănile circa 100 de persoane, 
iar alte șapte au fost arestate.

De asemenea, în timpul unui mi
ting de protest organizat la Ismir și 
împotriva căruia a intervenit poliția, 
au fost rănite 23 de persoane.

Populația turcă a continuat sîmbă- 
tă și duminică demonstrațiile de pro
test împotriva prezentei navelor flo
tei a VI-a 'americane în apele teri
toriale ale Turciei.

La Ankara, sindicalul cadrelor din 
învățămînt a organizat un marș pe 
străzile orașului în favoarea unei 
„Turoii Independente". Poliția a in
tervenit arestând

In cursul unei
16 persoane, 
demonstrații simi-

— Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
s-a tntîlnit cu Walter Ulbricht, prim- 
secrelar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, care s-a aflat în U.R.S.S. Ia 
odihnă la invitația C.C. al P.C.U.S., 
anunță agenția TASS. Au fost abor
date probleme actuale ale dezvoltă
rii relațiilor dintre cele două țări și 
partide, unele probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești și a fost 
reafirmată hotărîrea de a întări șl 
lărgi în continuare colaborarea mul
tilaterală dintre cele două țări.

La 17 februarie, Walter Ulbricht 
părăsit Moscova, plecînd la Berlin.

• MOSCOVA.

a
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Expoziție de artă 
populară românească 

la Innsbruck

STADIUL

• AJACCIO. — O avalanșă de 
zăpadă declanșată duminică în sta
țiunea Asco din Corsica a luat cu 
ea o cabană in care se aflau 20 de 
copii, elevi la o școală din localita
tea Calvi, veniți in excursie în a- 
ceastă stațiune. 12 dintre ei au fost 
acoperifi de zăpadă, 4 au murit, iar 
ceilalți au fost răniți.

• NEW YORK. - Avionul cu 
reacție gigant american „Boeing 
747" a efectuat un al doilea zbor 
de încercare, timp de două ore și 20 
de minute. Primul zbor de încercare 
efectuat la 9 februarie a fost între
rupt ca urmare a unor 
tehnice. De această dată 
decurs normal. Avionul a 
Lat de Jack Waddel.

• ROMA. — începînd 
nică, în întreaga Italie
în vigoare hotărîrea guvernului de 
a majora cu 10 la sută prețul ben-

defecțiuni 
zboiul a 
fost pilo-

de durni- 
a intrat

In Muzeul de artă populară 
din Innsbruck s-a deschis o 
expoziție de artă populară ro
mânească. Sini expuse costu
me naționale, covoare, cerami
că, obiecte din lemn și instru
mente populare. Expoziția este 
completată cu fotomontaje, re- 
prezentind frumusețea peisaje
lor românești și realizări so- 
cial-economice ale poporului 
nostru. La deschidere au fost 
prezenji prof. univ. Franz 
Priori, locțiitorul șefului gu
vernului landului Tirol, repre
zentanți ai vieții culturale, ai 
presei și radioului, șefi ai con
sulatelor străine din Innsbruck. 
A fost de fată Gh. Pele, am
basadorul Republicii Socialiste 
România in Austria.

Expoziția de arlă româneas 
că a Întrunit de Ia început a- 
precieri pozitive din partea 
publicului și a presei.

• BUDAPESTA. — La Ministerul 
Comerțului 
au început 
a Ungariei 
privire la 
dintre cele
transmite agenția

Exterior al R.P. Ungare 
lucrările comisiei mixte 
și R.F. a Germaniei cu 
schimburile ele mărfuri 
două țări in anul 1969,

M.T.I.

ambasadorilor
la Washington

Rechemarea 
peruvieni de 

și de la O.S.A.

Pentru a aprecia stadiul actual al 
relațiilor dintre Anglia și R. F. a 
Germaniei trebuie vorbit despre re
centele întrevederi dintre premierul 
Harold Wilson și cancelarul Kiesin
ger. și pentru a vorbi despre acesie 
întrevederi se impune o prealabilă 
privire la ceea ce a constituit pre
gătirea loi psihologică, prin inter
mediul presei din cele două țări. Se 
post-, constata că ceea ce au scris 
prin .palele ziare — nu la voia în- 
Limpiării, ci reflectînd cu nuanțe u- 
șor diferite sentimentele cu care 
cei doi șefi de guverne s-au angajat 
in convorbiri — este mult mai con
cludent decît comunicatul oficial dat 
publicității.

O trăsătură comună a comentariilor 
acestor ziare i fost intenția de a 
șterge - impresia unei încordări a re
lațiilor anglo-vest-germane, încerca
rea oină in clipa convorbirilor, de 
a estompa efectele penibilului inci
dent diplomatic petrecut în noiem
brie 1968, care a avut darul de a 
învenina relațiile dintre Londra și 
Bonn. (Prin comportarea indiscretă a 
ambasadorului vest-german de la 
Londra și a presei vest-germane, a 
fost divulgat conținutul unei convor
biri confidențiale dintre premierul 
Wilson și ambasador, in toiul crizei 
monetare). Aceste încercări nu au 
putut însă disimula faptul că inci
dentul a reactualizat o ,,ostilitate an- 
glo-vesl-germană perceptibilă in fie
care din cele două state" („Times").

Comentariile s-au diferențial in 
schimb pe planul .pregătirii terenu
lui', potrivit intereselor prioritare ale 
Angliei și R. F. a Germaniei. Presa 
britanică a subliniat, bineînțeles, re

percusiunile favorabile pe care le-ar 
avea intrarea Angliei in Piața co
mună, insistînd asupra potențialei 
contribuții britanice la eliminarea de
calajului tehnologic dintre Europa 
occidentală și S.U.A. A fost, de a- 
semenea, acreditată primejdioasa idee 
că Germania occidentală, dacă va 
sprijini mai eficient candidatura bri
tanică la Piața comună și-ar putea 
vedea înlesnită intrarea in „clubul 
nuclear", cu ajutorul Angliei. Este 
vorba de proiectul în fașă anglo-vesl- 
germano-olandez privind construirea

perspeotiva unei degradări a raportu
rilor franco-vest-germane și a Pieței 
comune.

In ceea ce o privește, presa vest- 
germană a căutat să convingă pe 
Harold Wilson că Bonnul arată în
țelegere pentru „politica europeană" 
a Angliei, dar nu poate trece cu 
vederea interesele vest-germane. Ea 
a reproșat Angliei că nu apreciază în 
modul cuvenit această atitudine. Ea 
a pregătit un curent de opinie în fa
voarea ideii că dacă admiterea An
gliei în Piața comună ar conferi a-

ȚĂRI Șl EVENIMENTE

unor instalații centrifugale cu ga2 
pentru obținerea uraniului Îmbogățit, 
instalații care pot oferi energie nu
cleară industrială la cheltuieli mull 
mai mici decît în cazul reactoareloi 
conventionale — dar care, producînd 
materialul fisionabil utilizat și pentru 
focoasele nucleare, ar oferi R. F. a 
Germaniei posibilitatea de a fabrica 
bomba cu hidrogen, ar duce la pro
liferarea armei nucleare. Anglia so
cotește că momentul este prielnic 
pentru impulsionarea ideii „centrifu
gelor", în condițiile crizei Euratomu- 
lui: Franța a renunțat să participe 
la 50 la sută din programele comu
ne ale acestui organism, iar Italia este 
la rîndul ei reticentă. A fost, de a- 
semenea, relansată ideea unei „noi 
șl robuste axe politice și defensive 
Londra-Bonn", ipoteză posibilă, după 
părerea ziarului „Daily Mail", în

cestei organizații o valoare specifică 
în plus, trebuie exclusă chiar și 
„ideea oricit de vagă" a sprijinirii 
unei rivalități între Londra și Paris 
pentru disputarea rolului politic con
ducător în Europa occidentală. Zia
rele vest-germane puteau fi mult mai 
precise, căci cancelarul Kiesinger fă
cuse anterior o afirmație cit se poale 
de netă care, deși plasată în timp 
în noiembrie, ca o reacție de mo
ment după incidentul diplomatic a- 
minlit. își păstrează astăzi o oareca
re valabilitate: „Nu voi acționa în 
nici un fel pentru a zdruncina rela
țiile franco-vest-germane, pentru că 
ele nu pot fi înlocuite de nici o altă 
alianță", declara el ziarului „Stultgar- 
ter Zeilung", făcînd aluzie la inten
ția Angliei de a folosi bunele sale 
oficii pe lingă Franța, in problema 
C.E.E.

Pentru ,vizita sa la Bonn, Harold 
Wilson 'ar• fi,(putut alege un moment 
politic mai puțin ingrat. Importanta 
acestei vizite s-a arătat a fi destul 
de relativă, fiind pusă, oarecum, în 
umbra unor evenimente apropiate de 
un interes mult mai stringent pentru 
R. F. a Germaniei. Ea s-a desfășurat 
cu șase luni înainte de alegerile 
pentru Bundestag, cu o lună înainte 
de vizita cancelarului Kiesinger la 
Paris, cu trei săptămîni înainte de 
sesiunea Adunării Federale pentru a- 
legerea’noului președinte al Republi
cii, cu -două săptămîni înainte de so
sirea președintelui Nixon la Bonn.

Convorbirile au avut loc, și se pune 
întrebarea -în ce măsură s-au soldat 
cu rezultate fructuoase pentru rela
țiile anglo-vest-germane. Comunicatul 
oficial, se poate constata, este redac
tat în termeni generali și nu aduce 
importante elemente noi. Că. Marea 
Britanic își menține candidatura la 
Piața comună, se știe de mult. Că 
R. F. a -Germaniei „este hotărîtă să 
sprijine în continuare" această can
didatură înseamnă că o va sprijini 
așa cum a făcut-o și pînă acum, a- 
dică la modul oarecum plaitonic, în 
măsura în care nu va trebui să for
țeze cunoscuta poziție a Franței. Că 
atît Marea Britanie cîl și R. F. a 
Germaniei vor să rămînă fidele A- 
lianței atlantice este, de asemenea, 
un lucru, cunoscut de mult, ca și a- 
preoierea lor că „unitatea Europei 
occidentale constituie o problemă e- 
sonțială". Proiectul „centrifugelor" va 
fi examinat în continuare. Au mai fost 
discutat^ problemele Orientului Mij- 
lociu, dificultățile monetare — au 
fost reafirmate poziții bine cunos

cute. Acest comunicat reprezintă, 
pentru a folosi pesimista reflecție a 
ziarului „Daily Telegraph", „într-ade- 
văr, foarte puțin". El este mai eloc
vent prin ceea ce nu spune, și de 
altfel nici nu putea să spună, despre 
relațiile anglo-vest-germane : că aces
te convorbiri erau de fapt menite 
să aplaneze unele diferende dintre 
Anglia și R. F. a Germaniei și că, 
pozițiile rămînînd aceleași, diferen
dele nu au fost încă înlăturate,- că 
Bonnul nu vrea cu nici un preț să 
pericliteze relațiile cu Franța de dra
gul Angliei, că realizarea unei „axe 
politice și militare Londra-Bonn", nu
trită de Anglia, rămîne exclusă cel 
puțin pentru viitorul previzibil. Unoi 
poziții rămase în stagnare le cores
pund, în accepțiunea cea mai logică, 
relații în stagnare. Acest fapt nu 
poate fi disimulat de rezervata apre
ciere a ziarului „Times", că „vizita 
a fost satisfăcătoare și de bun augur 
pentru viitorul relațiilor (vest) ger- 
mano-britanice".

Nu poate fi contestat faptul că 
Germania occidentală și Anglia au 
interese comune și nici că, în defi
nitiv, Bonnul, dorește sincer să vadă 
Londra în sinul Pieței comune și a 
depus și, probabil, va depune în con
tinuare eforturi In acest scop. Reali
tatea este însă că în urmărirea aces
tor interese comune, el este îngră
dit de limitele impuse de actuala 
conjunctură politică și economică 
vest-europeană, în primul rînd de 
factorul francez, pe care nu-1 poate 
neglija. Prin prisma viitorului, nu 
este exclusă concretizarea unei apro
pieri anglo-vest-germane. Prin prisma 
prezentului însă, parafrazând cuvin
tele curtenitoare de rigoare ale.unor 
ziare vest-germane (Kolnische Rund- 
schau), există pare-se indicii că „no
rii nu s-au risipit" încă.

Alex. ALCALAY

zinei. Automobijiștii au plătit cu 
mai mult de 10 lire fiecare litru de 
benzină, al cărui preț este în pre
zent de 130 de lire pentru benzina 
obișnuită și 140 lire pentru benzina 
super. Această majorate situează 
Italia pe locul al doilea în Europa, 
după Franța, printre țările cu cel 
mai ridicat preț al acestui produs.

• HELSINKI. — La Helsinki a 
fost constituit Comitetul internatio
nal permanent pentru recunoașterea 
Republicii Democrate Germane. A- 
ceastă hotărîre a fost luată în con
formitate cu recomandarea Conferin
ței internaționale în problemele re
cunoașterii R.D. Germane și ale se
curității europene, care a avut loc 
la Helsinki în luna iunie 1968. Ga 
președinte al Comitetului a fost ales 
Slellan Arvidsson (Suedia).

Ambasadorii peruvieni la Washing
ton și la Organizația Statelor Ameri-
cane au fost rechemați la Lima pen
tru consultări în legătură cu evolu
ția relațiilor dintre Peru și S.U.A., în 
urma exproprierii bunurilor societă
ții americane „International Petro
leum". Cei doi ambasadori vor parti
cipa și la întilnirea reprezentaților 
diplomatici peruvieni acreditați în ca
pitalele latino-americane. In cursul a- 
cestor consultări va fi abordată și pro
blema recentului incident legal de re
ținerea unui vas de pescuit al S.U.A. 
în apele teritoriale peruviene.

Secretarul general al Organizației 
Statelor Americane, Galo Piaza, ca
re se află în vizită la Caracas, a de
clarat că actuala crizei din relațiile 
americano-peruviene este „foarte se
rioasă", dar există posibilitatea unei 
soluții.

Asasinarea patriotului 
sud-coreean Ce lăng Do

PHENIAN 17 (Agerpres). — 
Organizațiile de masă din 
R.P.D. Coreeană au adresat o 
scrisoare comună organizațiilor 
democratice internaționale și 
mișcărilor de masă din diferite 
țări ale lumii, în care condam
nă cu indignare asasinarea în 
închisoare a patriotului sud- 
coreean Ce lăng Do, președin
te al Comitetului provincial 
din Djeulla al Partidului Re
voluționar Llnificat din Coreea 
de sud. Scrisoarea scoate in 
evidentă represiunile împotri
va palrioțllor din Coreea de 
sud, nenumăratele procese, con
damnările la moarte și la grele 
pedepse cu închisoarea. Zilele

acestea, se arată în scrisoare, 
autoritățile sud-coreene au pro
nunțat pedeapsa capitală Îm
potriva a 30 de luptători re
voluționari sud-coreeni, prin
tre care Kim Ciong The. pro
fesor universitar și conducă
torul organizației din Seul al 
Parlidnlui Revoluționar Unifi
cat.

Scrisoarea adresează un apel 
organizațiilor democratice din 
întreaga lume, tuturor oameni
lor cu vederi progresiste, de a 
milita pentru eliberarea revo
luționarilor și palrio(ilor sud- 
coreeni arestați și întemnițați 
în mod arbitrar.
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