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Mareșalul Uniunii Sovietice, 
I. I. lakubovski 

și V. V. Kuznetov, prim-loctiitor 
al ministrului afacerilor externe 

al U. R. S. S.,

Sub semnul unui puternic
au părăsit Capitala

a v î n t p o 1 i t i c și î n muncă

F

CANDIDAȚI 
Al 

FRONTULUI 
UNITÂTI I 
SOCIALISTE

i

AUREL BELEANl .
circumscripția electorală jude

țeană nr. 81

GHEORGHE M1TREA, 
circumscripția electorală 

municipală nr. 40

■

i

IOAN CARPEN, 
circumscripția electorală 
orășenească nr. 5 Petrila

VALEA JIULUI 
î \ t î npi\A
ALEGEIILE
Dovezi grăitoare ale înaltei 

responsabilități cetățenești
Peste 300 d,e alegători — studenti, 

cadre didactice, salariali ai Institutu
lui de mine din Petroșani — s-au 
adunat miercuri după-amiază în aula 

pentru a participa la întîlni
rea cu tovarășul LAZÂR DAVID, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid, președintele Consiliu
lui popular municipal provizoriu, can
didat în circumscripția electorală nr. 
5 Petroșani în vederea alegerilor de 
deputati pentru Marea Adunare Na
țională.

Intr-o atmosferă entuziastă, pătrun
să de un profund democratism, nu
meroși alegători, între care prof. dr. 
ing. Aron Popa, rectorul institutului, 
Ion Ilieș, decanul facultății de mine, 
Ion Marian și alții au luat cuvînlul, 
făcînd ample referiri asupra realiză
rilor obținute de oamenii muncii din 
Valea Jiului pe tărîm economic și 
cultural în cei patru ani ce s-au 
scurs de la ultima legislatură, pre
cum și propuneri privind dezvoltarea 
în continuare a municipiului. ..Este 
necesar — a spus printre altele tova
rășul I. Ilieș — ca 
alegerea proiectelor 
tiile social-culturale 
cuta, să se facă cu 
nămînt. căutîndu-se 
construcții să se îmbine armonios, 
în ansamblul arhitectural al orașu
lui, utilul cu frumosul. De asemenea, 
este necesar să se întreprindă studii 
privind modernizarea centrului ora
șului, construirea unei piețe de legu
me și fructe în cartierul Aeroport,

în următorii ani, 
pentru construc- 
ce se vor exe- 
mai mult discer- 
ca prin aceste

lermoficarea cartierelor de 
redueîndu-se pe cît posibil 
de centrale termice care dezvoltă un 
procent de noxe ridicat".

Alți alegători au făcut propuneri 
privind îmbunătățirea iluminatului 
public, amenajarea unor baze spor
tive în împrejurimile institutului și 
in oraș, înființarea unui club al stu
denților etc.

In încheiere a luat cuvînlul tova
rășul Lazăr David, care, a asigurat 
alegătorii prezenți la întîlnire, că 
nu-și va precupeți eforturile pentru 
a aduce la bun sfirșit toate acțiu
nile ce trebuie întreprinse pe tărîm 
obștesc, pentru rezolvarea probleme
lor edilitar-gospodărești ale întregu
lui municipiu, pentru înfrumusețarea 
continuă a localităților Văii Jiului.

★
Tot miercuri după-amiază, a avut 

loc, in sala de festivități a Palatului 
cultural din Lupeni. întîlnirea alegă
torilor cu tovarășul VASILE CIR1- 
PERU, șeful exploatării miniere din 
localitate," candidat de deputat in cir
cumscripția electorală nr. 6 Lupeni. 
în vederea alegerilor de deputati 
pentru Marea Adunare Națională. In- 
tîlnirea. desfășurată într-o atmosferă 
de lucru, a prilejuit numeroșilor a- 
legători care au luat cuvînlul, ample 
referiri asupra măsurilor ce trebuie 
întreprinse pentru dezvoltarea acti
vității economice a orașului, îmbu
nătățirea condițiilor dc muncă in în
treprinderi, înfrumusețarea cartiere
lor etc. Propunerile făcute atîl cu

blocuri, 
numărul

prilejul acestor înlîlniri, cit și în 
alte adunări ale alegătorilor (înlo
cuirea actualelor locomotive care a- 
sigură transportul de la gară la pre
parare cu locomotive Diesel. îmbu
nătățirea iluminatului public, regula
rizarea apelor Jiului in zona indus
trială a orașului, amenajarea drumu
rilor de acces la spital și maternitate, 
înființarea unei policlinici și a unei 
grădinile pentru copii, dotarea sec
torului I.G.C. cu mijloace corespun
zătoare pentru curățenia orașului etc.) 
ilustrează pe deplin înalta respon
sabilitate cetățenească a alegătorilor, 
dornici să participe activ la rezol
varea treburilor obștești ale orașu
lui.

A

In fafa listelor de alegători
Spre sala mică a clu

bului C.C.V.J. din Pe
troșani, unde sînt afi
șate listele de alegători 
pentru secțiile de vo
tare nr. 44 și 45 care 
cuprind străzile Repu
blicii, C. Miile, dr. Pe
tru Groza, V. Cîrlova, 
Dărănești, Băranilor și 
altele, se îndreaptă zil
nic numeroși cetățeni 
pentru a consulta dacă 
sînt trecuți pe liste.

Aici, tovarășa Tomu- 
lescu Laurenția, respon
sabilă Ia această sec
ție, dă fiecărui cetățean

îndrumările
In îața unui 

care sînt afișate listele 
cu cetățenii din stra
da Constructorul stă și 
privește cu atenție ele
va Anghel Dorina. Do
rește să vadă dacă e 
trecută pe listă. Are 18 
ani și acum va vota 
pentru întîia oară. Tot 
pentru prima oară vo
tează și Ciora Clemen
tina, din str. Radu Ne
gru și Pică Alexandru 
din str. C. Miile.

Pînă in prezent, prin

necesare, 
panou pe

fața listelor afișate la 
clubul C.C.V.J. aproape 
1 000 de cetățeni au 
verificat dacă sînt tre
cuți pe listele de ale
gători. Dintre cei care 
s-an prezentat pentru 
verificarea listelor, 13 
cetățeni au constatat 
că au fost omlșl. Ei au 
cerut tovarășei Tomu- 
lesca 
treacă pe liste. Printre 
aceștia se numără Ro- 
moșan Ion, Buga Dorin, 
Brâu Etelca și alții.

Laurenția să-i

R. BÂLȘAN

Pentru cei care votează
datăprima

In cinstea alegerilor de la 
2 martie, azi la ora 18 va 
avea 
trila, 
care 
dată 
Laig, 
tetului orășenesc de partid, 
președintele Consiliului popu
lar provizoriu Petrila.

loc, la clubul din Pe- 
o întîlnire a tinerilor 
votează pentru prima 
cu tovarășul Stanislav 
prim-secretor al Comi-

Intilnirea va fi urmată de 
un simpozion intitulat „Așe
zări hunedorene", în cadrul 
căruia va fi prezentată mo
nografia municipiului Petro
șani. Formațiile clubului vor 
prezenta, în final, un pro
gram artistic.

Rodul uuor acliuni organizate în comun
Obligația și răspunderea pentru 

realizarea deplină a măsurilor de 
proteclie a muncii o au cei ce or
ganizează, controlează și conduc 
procesul de producție. Intre atribu
țiile și sarcinile ce revin sindicate
lor in domeniul proiecției muncii 
șe numără urmărirea felului cum se 
îndeplinesc prevederile contractului 
colectiv, ale planului M.T.O., mo
dul cum se distribuie și se folosește 
echipamentul de protecție, dacă toa
te punctele și formațiile de lucru 
sînt dotate cu instalații și utilaje a- 
decvale. Acestea sint sarcini mereu 
actuale pentru organele noastre sin
dicale.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
șcestor îndatoriri de răspundere, 
Consiliul municipal și comitetele sin
dicatelor folosesc un număr însem
nat de activiști obștești — inspec

tori pentru proiecția muncii din 
birourile grupelor sindicale, mem
bri ai comisiilor pentru protecțiaDIN EXPERIENȚA SINDICATELOR
muncii de pe lingă consiliu și comi
tetele sindicatelor.

Comitetele sindicatelor au fost 
îndrumate să-și înceapă -activitatea 
in domeniul proiecției muncii încă 
de la dezbaterea cifrelor de plan și 
încheierea contractelor colective. 
Astfel s-au îmbinat angajamentele 
luate pentru realizarea planului de 
producție cu preocuparea de îmbu

nătățire continuă a condițiilor de 
muncă, de creștere a gradului de 
securitate la fiecare abataj sau ga
lerie. Ca ui mare a acestor preocu
pări, o serie de prevederi privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
au fost înfăptuite la timp. Așa a 
fost cazul la mina Lonea cu punerea 
in funcțiune a stafiei principale de 
ventilație la mina I, reprofila 
unor lucrări miniere care nu aveau 
profil norma), montarea a noi rețele 
de conducte de apă pentru stropi
rea abatajelor.

Metode eficace pe care consiliul

Petru IACOB
membru al Biroului executiv 

al Consiliului municipal al sindica
telor Petroșani

(Continuare In pag. a 3-a)

De cîleva zile, I.P.S.P. Llve- 
zeni a fost înzestrată cu o mo
dernă ghilotină, in valoare de 
220 mii lei, fabricată la U. M. 
Timișoara. Prin montarea 
darea în folosință, în jurul da
tei de 15 martie, a modernu
lui utilaj, va fi creată o linie 
dc confecții din tablă ambuti- 
sată, prima de acest fel la a- 
inintila unitate.

Cu ajutorul ghilotinei va pu
tea fi tăiată tablă, cu grosi
mea de 1—7 mm, necesară 
confecționării timplăriei meta
lice la blocurile și edificiile 
social-culturale ce se constru
iesc în județul nostru. Se pre
conizează, ca prin intrarea în 
funcțiune a noii linii, să se rea
lizeze economii de metal în 
medie de 30 la sută fală de 
consumul actual.

Ridicarea 
calificării 

muncitorilor

Joi dimineața, mareșalul Uniunii So
vietice, I. I, lakubovski, comandantul 
suprem al Forțelor Armate Unite alo 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, și V. V. Kuznetov. prim- 
locliitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., au părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, general-co
lonel Ion Ionita, ministrul forțelor ar
mate, și alte persoane oficiale.

A fost de fală A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Și

Petri- 
îd a- 

cali- 
de 

va-

Conducerea minei 
la a organizat și 
cest an cursuri de 
ficare pentru meseriile
mineri, ajutori mineri și 
gonetari precum și pentru me
seriile de lăcătuși, electricieni, 
mecanici ele. Pînă în prezent, 
peste 30 de muncitori s-au în
scris la aceste cursuri de ca
lificare.

F. BARANYI 
corespondent

Performanța sectorului I al minei Aninoasa :

250 TONE EXTRASE PESTE PLAN
INTR-O SINGURA ZI!

Mobilizat de insuflețitele chemări la întrecere lansate 
cu prilejul adunărilor generale ale reprezentanților sa- 
lariaților din unitățile C.C.V.J. pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de plan pe 1969, colectivul 
sectorului I al minei Aninoasa a realizat peste sarcina 
de plan a zilei de 19 februarie a.c. un plus de 250 tone 
de cărbune. Acest spor record de producție s-a obținut 
, seama creșterii la fronturile de lucru cu peste 2 tone 
pe post a randamentului mediu planificat. La acest suc
ces deosebit și-au adus un aport substanțial brigăzile 
de frontaliști conduse de IOAN DAVID și NICOLAE 
MAN, și cele din abatajele cameră ale lui NICOLAE 
MUJNAI și PETRU ROMAN.

După realizarea acestei adevărate performanțe, sec
torul I înregistrează de la începutul anului un plus de 
3 970 tone '•ârbune.

Pe
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Primul Festival și Concurs international 
de folclor organizat în țara noastră

Comitetul de Stal pentru Cultură 
și Artă organizează anul acesta, în
tre 26 august și 4 septembrie, pri
mul Festival și Concurs internatio
nal de folclor. Festivalul și Concursul 
vor fi organizate din trei în trei ani.

Alături de valoroase formalii ar-

tistice românești și de creatori popu
lari individuali, au fost invitate la 
această primă confruntare a artei 
populare internaționale organizată 
în tara noastră, ansambluri și gru
puri folclorice din 24 de țări din 
Europa, Asia, Africa și America, 
printre care ansambluri și grupuri 
folclorice din Bulgaria, 
U.R.S.S.,

Constructorii de pe șantierele 
obiectivelor social-culturale

RIDICA ȘTACHETA RITMULUI 
DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

A VĂII JIULUI
Ing. DUMITRU ȚURNA 

directorul Grupului de șantiere

Analiza activității șantierelor din a- 
nul 1968, problemele de producție ca
re se pun pentrit înfăptuirea planu
lui pe 1969, au constituit esența dez
baterilor din adunarea reprezentan
ților salariaților ide Ia Grupul de 
șantiere Valea Jiului a Trustului de 
construcții Deva. Din dezbaterile a- 
dunării au reieșit?.fapte îmbucurătoa
re. Constructorii de pe șantierele o- 
biectivelor social-culturale din Valea 
Jiului au realizat în anul precedent 
tofi indicatorii prevăzuți, obținînd e- 
conomii 
de 824 
fizic cu 
tuturor

la prețul de cost în valoare 
mii lei. Depășirea planului 
51 apartamente și predarea 
obiectivelor din grafic, au

moment deosebit în 
aproape două decenii 
lui a acestei unități economice.

In anul curent se vor adăuga pei
sajului social-cultural al municipiu
lui noi și importante obiective : 1 215 
apartamente, școala cu 8 săli de cla
să din Bărbăteni, creșa cu 200 locttrl 
la Petroșani, un mare și modem 
complex comercial în Vulcan, relele 
de apă, canalizare, drumuri, centrale 
termice și altele.

Experiența anilor anteriori ne-a 
impus o atenție deosebită în crearea 
condițiilor de desfășurare normală a 
lucrului pe timpul iernii și, datorită 
măsurilor ferme luate, s-a reușit ca 
încă de la începutul anului curent,

activitatea de 
în Valea Jiu-

loji muncitorii noștri să aibă un larg 
front de lucru, toate obiectivele — 
cu excepția a două blocuri — avînd 
asigurat racord la încălzire centrală. 
Pe șantiere s-au mai luat și alte 
măsuri organizatorice cum sînt lucrul 
pe 2—3 schimburi la o serie de o- 
biective, începerea lucrului la sta
țiile de betoane și mortare cu o oră 
înainte de programul normal al șan
tierelor, aprovizionarea cu mortar în 
schimburi prelungite, \concentrarea e- 
fectivelor pe obiectivele la care este 
necesară creșterea ritmului etc. Un 
prim rezultat de seamă a fost pre
darea la sfîrșitul lunii ianuarie a 
celui (țintii bloc din acest an cu 
30 apartamente în Vulcan. Există 
premisa certă că toate apartamentele 
planificate pe trimestrul I, în număr 
de 272 să fie realizate și depășite.

Franța, 
Italia, R.P. Chineză, Grecia, 

Iugoslavia, Mexic, Polonia, Senegal, 
R.D. Vietnam, Cuba, Anglia, R.A.U. 

Festivalul va fi inaugurat cu un 
mare spectacol popular ce va avea 
loc în Yiua de 26 august pe unul 
din stadioanele Capitalei, și la care 
vor participa toate ansamblurile fol
clorice românești și străine. în zi
lele' următoare vor fi prezentate 
spectacole pe numeroase scene din 
Capitală și în localități de pe litoral 
și Valea Prahovei,

Concursul propriu-zis se va des
fășura în Capitală, cîștigălorii ur- 
rnînd a fi stabiliți de un juriu inter
national. România va fi reprezentată 
în concurs de un ansamblu și de 
un grup folcloric reprezentative, fn 
aprecierea și clasificarea formațiilor 
se va tine seama de autenticitatea 
muzicii, a dansului, a costumului 
popular, de valoarea interpretării 
ș.a. Celor mai bune ansambluri și 
grupuri folclorice li se vor acorda 
titluri de laureate și numeroase pre
mii.

(Agerpres)

(Continuare in pag. a 3-a)făcut ca anul 1968 să reprezinte un

A

In pag, a 11-a
CIFRE — FAPTE

IMAGINI din biogra
fia contemporană a ju
dețului

Al 3-lea județ al țării

Ascendențe industriale

Bunăstare și

Hunedoara

v I

civilizație

anilor viitori

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani a înregistrat o valoa
re minimă de minus 3 grade. 
Maxima a fost de plus 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă, cu 
cer mai mull noros. Se vor 
semnala precip’tatii slabe sub 
formă de ploaie. Vini slab clin 
sectorul nordic.

In virtutea unor obligații 
de serviciu, am pus mina pe 
telefon, la orele 9,35. Mi-am 
exprimat dorința: O convor
bire cu Bucureștiul.

Am fost notat, cu specifica
rea orei (a se (ine minte, ora 
8,35) și vocea cristalină de la 
capătul lui „09° m-a poftit să 
aștept pînă imi vine rîndul... 
Și am așteptat. Pe la ora 9.30 
m-am interesat de poziția pe 
care o aveam pe lista celor 
care-și așteptau riadul. Ope
ratoarea mi-a spus să am răb-

fi®!
dare, că voi urma curind, cu- 
rînd. La ora 11,20, după o nouă 
intervenție, sint anunțat că 
inaintea mea mai sint cinci a- 
bonați care așteaptă o legătură 
cu Capitala, iar peste 20 de 
minute, că mai sînt exact șase 
(???) comenzi care așteaptă.

Așteplind așa mult și bine, 
s-a făcut ora 14 (a se citi pa
trusprezece) adică două Ia a- 
miază, clnd m-am decis să 
renunț la respectiva convor
bire, comuniclnd această hotă- 
rire și celor de la „09“. Ope
ratoarea de serviciu a confir
mat, regulamentar primirea me
sajului și cu aerul cel mai fi
resc din lume m-a întrebat 
dacă nu vreau cumva să 
transfer (șic!) comanda pentru 
ziua următoare, pentru ora 7 
dimineața.

Mulțumesc duduie, plec cu 
acceleratul de 0,15. Sosește in 
București la ora 6,57. Miine 
nu vă mai bal In turcă. Să au
zim de bine!

Tiberiu KARPATIAN
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COORDONATE HUNEDORENE-COORDONATE HUNEDORENE >i nu numai 
aceste melea- 
cînd spunem 
ne glndim Ia 
minereuri, la

CIFRE • FAPTE • IMAGINI 
din biografia contemporană a județului

Ținut străvechi, leagăn ol simbiozei daco
române, vatra zămislirii ființei noastre ca po
por, județul Hunedoara se mindrește nu nu
mai cu cetățile dacice de la Grădiște sau 
amfiteatrele romane de Io Sarmizegetusa și 
M icia, cu loncu de Hunedoara sau cei trei 
Densușeni, cit moi ales cu noua vîrstă, cu di
mensiunile dezvoltării contemporane, cu în
floririle anilor socialismului. Leagăn al unor 
bogate tradiții istorice și culturale, care i-au 
dus faima pină departe, Hunedoara de astăzi 
intră în competiție cu propriul ei trecut, ofe
rind replica unei dezvoltări fără precedent 
a întregii vieți economice, politice și social- 
culturale.

Pe întreg cuprinsul județului, din Paring pî- 
nă-r Poiana Ruscă, din Apuseni pină pe Va
lea Mureșului, s-ou înălțat în anii noștri pu
ternice cetăți industriale, care conferă Hune
doarei o însemnată putere economica, t' 

in Valea Jiului, pulsează inima cetății de căr- 
bun< o patrie?, de unde se revarsă in arterele 
energetice adevărate fluvii de forță și lumina. 
In furnalele din Hunedoara și Călan, cărbu- 
ne'e Jiului se intilnește cu minereul din Po
iana Ruscă, dind naștere unor alte fluvii de 
energie, exprimate in tonele de fontă, de oțel

A! 3-lea 
judef 

al fării 
și laminate. Pe brațe puternice, ancorate in 
solide ancore de metal, se revarsă fluviile ae
riene ale energiei, izvorite aici, în Termocen
trala Paroșeniului. Ele se vor uni, c uri nd, cu 
marele fluviu al megawaților de la Termocen
trala Deva, al cărei prim grup va intra anul 
acesta in funcționa.

Dar, pentru □ preze na un tablou cît de cit 
fidel ol dezvoltării economice a județului, ar 
fi necesară o descriere mult mai amplă, în 
cuvinte multe, frumoase, înălțătoare, pe mă

sura realizărilor și faptelor descrise. Preferăm 
însă valoarea evocatoare a cifrelor care, in 
asemenea situații, se eliberează de la sine de 
conținutul strict matematic, deschizind larg 
porțile imaginației, interpretărilor și semnifica
țiilor. Este suficient să amintim că județul Hu
nedoara ocupă locul al 3-lea pe țară la pro
porția de salariați pe mia de locuitori, pentru 
o ne da seama de amploarea deosebită a 
dezvoltării industriale, care a dat posibilitatea 
ca majoritatea populației să fie amplu antre
nată în activități economice și social-cultu- 
rale, să participe activ la vasta operă a în
făptuirii construcției socialiste. Peste 50 la 
sută din totalul salariaților hunedoreni sînt 
angajați în industrie și produc 6 la sută din 
producția totală a patriei, județul nostru o- 
cupînd în acest sens locul al 4-lea pe țc

Hunedoara produce astăzi 60 la sută din 
producția de oțel a țării, 65 la sută din cea 
de fontă, 40 la sută din extracția de cărbune, 
60 la sută din cea de minereu de fier. Econo
mia deosebit de puternică, bazată pe dezvol
tarea ramurilor industriei grele, constituie cu
cerirea cea mai de seamă a anilor socialis
mului, biografia nouă a județului, ce-l rid.- 
la înălțimea marilor înfăptuiri contemporane.

A INVÂTA - 
UN

IMPERATIV

ASCEN-
DENȚE ’

i INDUS
TRIALE .
S Politica de industrializare 

socialistă a țării, promovată 
' consecvent de Partidul Comu

nist Român, se materializează, 
în județul Hunedoara, într-un 
impresionant volum de capaci
tăți de producție puse în func- 

i ținne în anii construcției socia- 
1 lismului, pentru a da noi valori 

, potențelor bogatului subsol al 
ținutului Jiurilor și Mureșului, 

1 Streiuiui și Crlșului... Noile o- 
' biective industriale, moderniza

re- celor vechi, saltul calitativ 
ai muncii minerilor, siderurgiș- 
tilor, constructorilor și celor- 

E lalii oameni ai muncii din uni- 
i lătile economice ale județului 
• nostru au determinat ascenden- 
/ te uimitoare în sporul produc- 
? ției industriale. In cursul anu- 
t lui trecut, de exemplu, am 
( produs față de numai acum 20 
( de ani. de 40 de ori mai mulL 
S otel ; și tot în aceeași perioadă 
) producția de fontă a crescut de 
/ la 79 mii tone la 1.8 milioane 

tone
E ‘h aceasta este numai o eta

pă din vastul program de edifi- 
i care economică. Una din prin- 
» ci palele caracteristici ale jude- 
‘ țului nostru — șantier general, 

pulsaloriu — se păstrează și în 
( prezent și in viitor. Anul aces- 
( ta intră în producție primul 
( grup de 200 MW la Termocen- 
) trala Deva, două cuptoare elec- 
> trice la oțeiăriile Hunedoarei, 
/ fabrica de prelabricate din be- 
( ton Cristur. noi timpuri minie-

LA 1800 000 TONE

LA COMBINATUL 
^■sidepupgic 
^HUNEDOARA 
PRODUCȚIA A CRESCUT 
IN 20 DE ANI

■■M DE

FONTĂI
DE LA 79 000 TONE

O societate ca a noastră, cu 
un ritm impetuos de dezvolta
re, necesită din partea tuturor 
oamenilor muncii un volum 
sporit de cunoștințe, o califi
care temeinică.

Pentru Împlinirea acestui 
deziderat, in toate Jocalitâ/ile 
hunedorene rețeaua școlară cu
noaște o puternică extindere, 
cuprinzi nd o largă varietate 
de forme: de la învăfămintul 
preșcolar, profesional, liceal șl 
tehnic, pină la cel superior. 
Peste 3 500 de cadre didacti
ce pregătesc in școlile județu
lui mai mult de 90 000 de e- 
levi, care se bucură de condi
ții minunate de Învățătură.

S-au dezvoltat larg posibili
tățile tinerilor de a se califica 
prin școli. La Petroșani, Lu- 
peni, Deva se inva/ă profe
siuni legale de minerit, con
strucții, energetică, la Călan 
și Hunedoara în siderurgie, la 
Geoagiu în agricultură.

In Valea Jiului, s-a înăl|at 
in anii noștri un puternic In
stitut de mine, care pregăteș
te specialiști necesari indus
triei extractive. Este su- 
ficient să amintim că acum ac
tivează în institut un număr 
de cadre didactice care este 
egal cu cel al numărului de 
studenti de acum 20 de ani.

bE CAbRE 
blbACTICE

ȘCOLILE
JUbETULUI 

HUNEbOA&A 
CLIPPING

Ne-am obișnuit, 
noi, cei de pe 
guri, ca atunci 
Hunedoara să 
cărbune, oțel,
multe alte bogății care conferă 
județului nostru un loc de 
frunte în ierarhia națională. 
Statisticienii iie-au pus însă la 
indemină și alte cifre, care a- 
testă și mai bine saltul nostru 
înainte : ocupăm locul al doi
lea pe țară în ce priveșb 
populafia urbană.

Altfel spus, șl foiosindu-nc 
șl de alte cifre, am putea zice 
că 68 la sută din populația ju
dețului locuiește in orașe. Dar 
tocmai arest lucru aruncă lu
mină asupra unor aspecte d. 
maximă importanță în aprecl*’ 
rea drumului parcurs în anii 
construcției socialiste. Acest: 
,68 la sută" locuiesc. în marea 
majoritate, în locuințe cons'.r* 
ite de stai, au ia dispoziție * 
rașe și cartiere moderne, spetii 
comerciale bine dotate, s'râ/ 
locuri de agrement .nij'oa'.c 
de transport, edificii cullur.'ile.

A încerca să ilustrăm efortul 
considerabil făcut de stal pen

Bunăstare
si 

civilizație

ci- 
pe

ȘTIINȚA
Șl CULTURA,

FACTORI
DINAMIZATORI

Agricultura nouă, so
cialistă. ridică la noi 
valențe această înde
letnicire străveche a 
locuitorilor de pe me
leagurile hunedOTene. 
Pe ogoarele înfrățite 
ale cooperativelor agri
cole se recoltează pro
duse sporite și de cali
tate superioară, la ob
ținerea cărora stalul 
acordă un ajutor sub
stantial, prin înzestra
rea cu mașini moderne, 
îngrășăminte chimice, 
semințe selecționate etc.

Nici nu este de con
ceput, în anii noștri, o 
producție agricolă mo
dernă fără aportul me

canizării. Numai in ju
dețul Hunedoara, în a- 
jibtorul cooperativelor 
agricole vin 580 de 
tractoare. 214 combine

reale și întărirea pute
rii economice a coope
rativelor agricole hune
dorene, statul Le-a alo
cat în 1968 credite in

Belșugul sporit 
al ogoarelor
și 512 semănători, re
partizate în cele trei 
întreprinderi de meca
nizare a agriculturii. 
Pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic, creș
terea producției de ce-

valoare de peste 20 
milioane lei.

O pondere însemna
tă în producția agrico
lă a județului o dețin 
și întreprinderile agri
cole de stat, care și-au

) - 
dezvoltat și profilat sec
torul zoolejmic, repre
zentat prin Z2 750 capele 
bovine, 27.^98 porcine, 
7 950 ovin/ și 174 780 
păsări. ?

Acordîpd^ o atenție 
însemnată 1 zootehniei, 
care devine ramura de 
bază în agricultura ju
dețului, cooperativele și 
întreprinderile agricole 
se preocupă intens de 
creșterea și îmbunătăți
rea efectivelor de ani
male, profilarea oroduc- 
ției, pentru întărirea 
puterii economice a u- 
nitățîlor, sporirea veni
turilor cooperativelor.
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re în Valea Jiului, Munții A- 
puseni și Poiana Rusca, alte 
importante capacități de pro
ducție.

Oamenii muncii din industria 
județului, avtnd fn organiza
țiile de partid un permanent 
îndrumător ți conducător, sînt 
holăriți să pună și în continua
re toate posibilitățile de care 
dispun în scopul înfăptuirii sar
cinilor încredințate de partid. 
La conferința organizației ju
dețene de partid s-a exprimat 
un angajament: 33 000 tone
cărbune brut extras, 10 000 to
ne minereu-marfă, 12 000 tone 
fontă, 15 000 tone oțel, 12 000 
tone laminate... toate peste 
pian; și ca o asamblare, anga
jamentul cu care județul nos
tru participă în întrecerea din
tre toate organizațiile partidu
lui : un spor de producție de 
cca 150 milioane lei.

Un argument convingător 
privind gradul înalt de tehni
citate, maniera modernă în ca
re sini elaborate azi șarjele 
de oțel ale Hunedoarei — 
CALCULATORUL ELECTRONIC 
aflat în funcțiune la BLUMIN- 
GUL 1300 mm.

Una din victoriile anilor socia
lismului o constituie și puternica 
dezvoltare a -științei și culturii, ca
re au devenit factori esențiali în 
accelerarea progresului material și 
spiritual al județului nostru.

Unitățile și colectivele de cer
cetare hunedorene obțin rezultate 
deosebite, prin rezolvarea unor 
probleme majore legate de acti
vitatea din siderurgie, minerit, o- 
gricultură etc. Prin Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră 
din Petroșani, singură de .acest 
profil în întreaga țară, sînt elabo
rate studii și norme pentru între
gul minerit. La acestea se adaugă 
rezultatele obținute de cercetătorii 
de la C.C.V.J.. de la C. S. Hune
doara, Institutul de mine Petroșani, 
materializate în extinderea și creș
terea calității producției, cît și cele 
obținute de stațiunile experimen
tale din Geoagiu și Simeria, în 
agricultură și, respectiv, silvicul
tură.

In plină ascensiune se află și 
cultura hunedoreană. Avînd izvoa
re vechi, înnobilate de pecetea 
„Paliei de la Orăștie", cultura se 
înscrie in iureșul dezvoltării gene

rale a județului, oferind oamenilor 
muncii posibilitatea deplină de a-și 
valorifico înclinațiile și aptitudinile 
artistice, valoarea inestimabilă a 
tezaurului frumuseților folclorice.

Astăzi, cetățenii din județ dispun 
de 383 cămine culturale, 216 cine
matografe, 16 centre de radiofica- 
re, 6 case de cultura, 17 cluburi 
dotate cu o bogată loază materia
lă, necesară desfășurării unor am
ple manifestări cultural-educative. 
Peste 11 000 artiști amatori desfă
șoară aici o rodnică activitate in 
cele 16 coruri, 29 echipe de dan
suri și balet, 16 echipe de teatru, 
83 brigăzi artistice, 54 orchestre 
de muzică populară șî ușoară, 16 
fanfare.

Seară de seară, la lumina ram
pei, miile de oameni ai muncii își 
petrec ore îndelungi în repetiții și 
spectacole, aplecați deasupra căr
ților, în fața ecranului de film sau 
a televizorului, în intimitatea șe
valetului etc. Sînt marile confluen
țe cu știința și frumosul artistic, 
fila nouă înscrisă în biografia spi
rituală a generațiilor contempo
rane.

tru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, înseamnă 
a enumera pe multe pagini de 
hirtie tot ce s-a construit în 
ultimul sfert de veac, toate mă
surile luate de partid pentru 
a face din progres si civiliza
ție atribute esențiale ale vieții 
noastre cotidiene. Să iu-lm to
tuși, la întimplare, cîteva 
fre. Salariul mediu lunar,
județ, se ridică la 1300 lei, in 
unele ramuri la 1400 sa.i chiar 
și mai mult (în orașul Vulcan, 
de exemplu, salariul mediu lu
nar realizat în 1968 a atins 
fra de 1638 lei); prin unității* 
comerțului 
anual 
peste 4.5 miliaTde lei; în ulti
mii 2 ani au fost construite 
6 500 de apartamente, 74 săi1 
noi de clasă, un complex spi
talicesc cu o capacitate de 700 
de paturi; avem în județ 23 
de spitale și sanatorii T.B.C. 
99 circumscripții sanitare, 17 
policlinici. 15 dispensare mt 
dicale de întreprinderi, 672 me 
iici și 3 336* cadre medii sâni 
are; în locuințele cetătenîlci 
lin județul nostru funcționează 

60 000 aparate de radio, 80 000 
televizoare, 20 000 difuzoare... 
Si tabloul de înfăptuiri ar pu
tea continua mult. Poale că to
tuși merită să mai adăugăm un 
fapt: satele noastre au căpătai 
și ele o înfățișare nouă. Cine 
trece azi prin Geoagiu, Dobra 
Ilia, Baia de Criș, Pui, Sarmi 
zegetusa. vede ușor că marea 
majoritate a caselor sînl noi 
spațioase, modeme. Si moder
nă, îndestulătoare si plină 
bucurii este viata tuturor 
tenilor noștri.

Posibilitățile din ce în 
mai mari pe care le au oamenii 
muncii din orașele și satele ju
dețului nostru, de a-și făuri noi 
bunuri materiale — contribuție 
de preț la efortul statului 
vor face ca nivelul de trai ma
terial și spiritual să urce noi 
trepte. Anul acesta, de pildă, 
se vor construi din fondurile 
statului peste 4 000 de aparta
mente, noi spatii comerciale ș; 
de interes obștesc, precum și 
un număr important de locuin
țe proprietate personală. Cetă
țenii de la orașe $î sate, dor
nici să-și facă localitățile îr. 
oare trăiesc cît mai frumoase, 
s-au angajat să execute, prin 
muncă patriotică, lucrări în va
loare de 60 milioane lei, 40 000 
mp trotuare, să repare și să 
întrețină 845 km de drumuri, 
să planteze 80 000 arbuști si 
pomi ornamentali, să amenaje
ze 60 de baze sportive simple 
Este și acesta un salt către ce
le mai ridicate culmi ale civi
lizației și bunăstării, un impe
rativ și totodată o cerință ma
joră a omului societății socia
liste.

ci-

socialist se desfac 
mărfuri în valoare de
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Am parcurs înlr-o succintă evocare cîteva file 
din biografia contemporană a județului, care-i 
conferă un loc de frunte în peisajul industrial al 
patriei. Cum va arăta Hunedoara anilor viitori, 
care-i sini principalele direcții de dezvoltare ?

Congresul al IX-lea al P.C.R., Conferința Națio
nală a partidului au elaborat un' vast program 
de ridicare la un nivel mai Înalt a economiei și 
culturii, de creștere a bunăstării întregului popor. 
La înfăptuirea acestuia, județul nostru va contri
bui prin creșterea în continuare a producției de 
cărbune, minereuri, fontă, oțel, laminate, masă 
lemnoasă, produse agroalimentare și altele.

Se va continua în ritm susținut construirea unor 
obiective industriale și soclal-culturale, vor fi ex
tinse capacitățile de producție existente. Peste 3 
miliarde lei sînt investite numai In anul 1969 
pentru construirea oțelăriel electrice de la Hune
doara, a ajustajelor la liniile de laminare, extin
derea extracției de cărbune șt minereuri, intrarea 
în producție al primului grup al termocentralei 
Deva.

Cel care materializează acest program de In
vestiții, constructorii numeroaselor obiective in
dustriale șl soclal-culturale care au îmbogățit pei
sajul industrial contemporan hnnedorean, s-au 
angajat Ia conferința organizației județene de

HUNEDOARA 
ANILOR 
VIITORI

partid să realizeze în primul trimestru cel puțin 
22 la sută din planul anual; Cei de la I.C.S. Hu
nedoara vor aplica pe mal departe metoda dru
mului critic care le-a adus succese deosebite, 
în vreme ce cel de la Trustul de construcții Deva 
vor dezvolta experiența dobîndită în anul trecut 
în organizarea lucrărilor pe șantierele soclal-cul- 
turale. Toate acestea oferă garanția că puterea 
economică a Hunedoarei șl nivelul de viață al 
oamenilor muncii din județ vor crește șt mal mult 
în acest al 4-lea an al cincinalului.

...Bilanț de înfăptuiri, cifre, fapte, Imagini din

biografia contemporană a bogatului ținut hunedo- 
rean. Privim cu satisfacție tabloul realizărilor, ne 
mindrim cu ele pentru că sub conducerea orga
nizațiilor de partid, le-am înfăptuit Intr-un amplu 
proces de edificare a patriei noastre dragi — Ro
mânia socialistă. Dorința fierbinte a tuturor — 
români, maghiari, germani, oameni al muncii de 
toate naționalitățile — de a ne vedea patria în 
rindu] națiunilor cu cea mai înaltă dezvoltare 
economică șt socială ne îndeamnă să muncim cu 
șl mal multă abnegație pentru traducerea în viață 
a sarcinilor încredințate de Congresul al IX-lea 
șl Conferința Națională a partidului. înflăcărată 
întrecere între organizațiile partidului, dă tuturor 
oamenilor muncii din municipiul nostru, ca și din 
întreaga țară, un nou imbold în activitatea des
fășurată de comuniști, de toți oamenii muncii 
pentru întîmpinarea aniversării a 25 de ani de Ia 
eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist șl 
a celui de-al X-lea Congres al P.C.R. cu noi și 
însemnate succese în toate domeniile vieții.

Pagină realizată de
N. ANDRONACHE 
T. ISTRATE
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STEAGUL RO$U

POȘTA
REDACȚIEI

BFRTOTI JOAN. Petroșani 
Materialul intitulat „învățătura 
are priză In rîndul muncitori
lor" sub forma redusa a unei 
informații nn întrunește condi
țiile 
ii dai publicității, 
■'â-l scrieți din 
insă un mai 
faptic, lipsa 
crete spicuite 
colectiv de la 
nepnbllcabil si 
m,. respectivă.

IMLING IACOB. Vulcan. Co
respondența dv. pe tema „Cin- 
Ier. joc și voie bună" a fo’-l 
primită la redacție cil intirzie- 
re. in viitor am dori mai multă 
operativitate in trimiterea 
rilor pentru a nn-ri pierde 
‘nalitatea.

MAXIM ADRIAN, Lupeni. 
Realizările pe anul 1968. a co
lectivului Preparaliei de cărbu
ne Lupeni au fost obiectul mai 
multor articole apărule in zia
rul nostru iar nu de mull a 
aparul răspunsul preparatorilor 
la chemarea la întrecere socia
listă pe anul 1969. Ca urmare, 
,'uqăm a ne scrie despre felul 
cum se muncește pentru rea
lizarea anaajamentclor despre 
primele succese obținui-'

OPR1ȚA VICTOR. Petrila. în
tâlnirile candidaților de depu- 
tați cu alegătorii se dau publi
cității în baza materialului 
oficial primit de noi de la Con
siliul municipal al Frontului 
Unității Socialiste. Scrieți-ne 
despre succesele în producție, 
realizate de colectivul în care 
munciți iu cinstea alegerilor 
de depulați de la 2 martie.

TOMUȘ IOSIF, Lupeni. Scri
sorile trimise de dv. în cadrul 
concursului inițiat de ziarul 
nostru pentru cea mai bună 
informație, conține fapte inte
resante. Cauza pentru care nu 
pot vedea lumina 
că cele relatate 
cu mult timp în 
rille pentru ca o 
poată fi publicată 
țină fapte concrete, să relateze 
cu maximă operativitate des
pre realizări social-economice, 
evenimente șl acțiuni din viața 
municipiului, din localitatea dv.

necesare pentru a pute 
. Vă rugăt 
nou, dlndn-i 

bogat continui 
exemplelor con- 

din contrariul 
U.R.U.M.P. iac* 
arltcolnl cu 1e-

tiparului este 
au avut loc 
urmă. Crite- 

informațle să 
sînt: să con-

Prin buna deservire a cumpărătorilor

de aprecierea cum- 
se aprovizionează 

trebuincioase, 
sortimente bogate,

Interiorul magazinului alimentar 
nr. 42, cu autoservire, din noul com
plex al orașului Petrila, condus de 
către gestionarul Satmari Petru, se 
bucură pe merit 
-părătorilor care 
de aici cu cele

Mărfurile, in 
expuse estetic în tonete, gondole șl 
rafturi, curățenia ce domnește la tot 
pasul, vădesc preocuparea colecti
vului de aici de a satisface pe deplin 
exigentele cumpărătorilor. Strădaniile 
depuse în această diîectie s-au re-
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Ora exactă. Cum va 
vremea ? Gimnastica 
dimineață.
Teatru pentru copii

Festivalul 
Aur' —

emisiune 
,T ineri

22,55
23,10 Telejurnalul de noapte.
23,20 închiderea emisiunii.

DUMINICĂ 23 FEBRUARIE
11 

de P ROGRAMUL

1. Atolanta — Lanerossi
2. Bolognn — Juventus
3. Cotnari — Internazionaln
4. Milan - Fiorentina
5. Palermo — Sampdoria
6. Roma — Napoli
7. Torino — Verona
8. Varese - Pisa
9. Brescia — Foggia

10. Genoa — Lazio
11. Reggiana - Bari
12. Catania - Perugia
13. Livorno — Montova

Studentul losif Lazăr 
vicecampion universitar pe 1969

Timp de 10 zile, 7—17 februarie 
6.C., s-au desfășurat la Sinaia între
cerile de șah pentru desemnarea 
campionilor universitari pe anul 
1969. Si-au disputat întiielalea cei 
ina buni șahiști — studenti din 
țară.

La capătul unor întreceri electri
zante. titlul de campion universitar 
pe anul 1969 a revenit studentului 
Dan Zara, de la Academia de știin
țe »economice din București cu 8 
pun t- .

O compozlare remarcabilă a avut 
ți studentul de la Institutul de mine 
din Petroșani, losif Lazăr, care a 
ocupat locul II în ierarhia celor mai 
buni șahiști-studenți din tară, la nu
mai o jumătate de punct în urma 
«ologului său din București. El î 
condus pînă in ultima rundă cînd a 
pierdui partida cu Ș. Teodorescu și 
o dată cu aceasta și titlul care a 
trecut in posesia studentului bucu- 
reștean Dan Zara. losif Lazăr i-a 
învins pe rînd pe S. Spqal, D. Wolf,
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(Utmate din pag. 1)

lemunicipal, comitetele sindicatelor 
folosesc in munca lor pentru îmbu
nătățirea activității de piolecție a 
muncii sînt controalele obștești, sim
pozioanele și conferințele. Intre ast
fel de acțiuni se numără controlul 
obștesc organizat de consiliu în ul
timul trimestru al anului trecut; 
analiza locurilor de muncă cu con
diții deosebite, acțiune inițiată de 
Consiliul central al U.G.S.R. .- sim
pozionul organizat în luna decem
brie 1968 de Consiliul municipal al 
sindicatelor în colaborare cu S.C.S.M., 
conducerea C.C.V.J. și Ministerul 
Minelor. La simpozion au fost dez
bătute teme ca: îmbunătățirea ae- 
rajului, prevenirea îmbolnăvirilor de 
silicoză, transportul si circulația in 
subteran.

Ilectat în faptul că această unitate 
a desfăcut, către populație, într-o 
singură lună, mărfuri in valoare de 
1 079 150 lei, cu 124 000 lei peste 
plan. Un aport substanțial la frumoa
sele rezultate l-au adus lucrătorii 
Elena Husar, Ema Deac, Victoria 
Vîjăială, Elena Buliga, Florentina 
Peter, Elisabeta Czane, Angela Dia- 
conu, Constanta Brătuianu și Ale
xandru Țipîer, care se evidențiază 
în mod deosebit prin buna deservire 
a cumpărătorilor.

loan CHIRAȘ

I. Bușu, A. Cheșcă, P. Dumitrașcu, 
A. Sasu, pierzind doar partida cu $. 
Teodorescu.

De altfel, la întrebarea unui zia
rist de la „Scinleia tineretului" „care 
dintre concurenti v-a plăcut mai 
mult?", profesorul universitar emerit 
Ion Gudju, vicepreședinte al Fede
rației Române de $ah, a Jăspuns

,Iosif Lazăr, de la Petroșani care 
a avut o tenacitate și o capacitate 
de joc nebănuite de nimeni. El a 
avut de luptat cu toti bucureștenii 
și numai în final a cedat. Pe el 
consider „cișligS torul moral' 
camj/cnatului".

Rezultatul lui losif Lazăr este, 
așadar, deosebit de valoros, el lăsînd 
în urmă 50 de concurent! din cele 
14 centre universitare din tară care 
și-au trimis reprezentanții la aceas
tă a XlI-a ediție a campionatelor u- 
nivers’tir? de șah. Felicitări 
campionului!

Principalele activități pe linie de 
proiecție a muncii, Consiliul munici
pal al sindicalelor le întreprinde in 
colaborare cu inspectoratul de pro
iecția muncii și celelalte organe in
teresate în prevenirea accidentelor 
și îmbolnăvirilor profesionale in mi
nele din Valea Jiului. Asemenea 
controale efectuate în comun s-au 
dovedit a fi rodnice. Astfel, la E.M. 
Vulcan au fost dotate toate abata
jele cu pulverizatoare pentru forma
rea cetii la fronturile de lucru, în 
vederea - prevenirii prafului de căr
bune, iar la E.M. Lupeni s-a dispus 
îmbunătățirea procesului do podire 
cu plasă metalică a unor abataje 
frontale. La toate exploatările mi
niere s-a trecut la o gospodărire 
mai eficace a echipamentului de pro
iecție.

în acțiunea pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viată și muncă ale ce
lor ce muncesc în subteran colabo
răm, de asemenea, cu cadrele medi
cale de la policlinici și spitale.

Cu toate rezultatele obținute, ac
tivitatea sindicalelor în direcția pre
venirii accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale nu este încă pe măsura 
posibilităților. Comitetele sindicate
lor de la exploatările miniere nu 
iau întotdeauna poziție hotărîtă pen
tru realizarea măsurilor preconizate 
privind protecția muncii, neglijează 
educarea muncitorilor care lucrează 
la înaintări în piatră în sensul de a 
folosi instalațiile menite a-i apăra 

inhalarea prafului. Comitetele

Și 
școlari: Inșir-te mărgă
rite de Victor Eltimiu. 
Ora satului.
TV pentru specialiștii 
din agricultură.
De strajă patriei. 
Publicitate.
Concert simlonic. 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Duminică sportivă: Judo 
— Finalele campionatu
lui national. Transmisiu
ne de la Sala sporturilor 
Floreasca.
Magazin duminical. 
Telejurnalul de seară. 
Telesporl.
Ansamblul Casei de cul
tură a sindicalelor din 
orașul „Otelul Roșu'. 
Film documentai. Mu
zeul Cornel Medrea. 
Tele-lanlezie la Con
stanta. Film de varleldfi. 
De.erie animate.
Filmul cu trei stele: 
Moștenitoarea trebuie să 
plece — o comedie cu 
Anna Karina.
Parada vedetelor: Eddy 
Mitchell.
Telejurnalul de noaple. 
închiderea emisiunii.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii 

din industrie.
18,05 Limba franceză. Lecția

48.
18.30 Lyceum. „Elev in clasa 

a XII-a“.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri și reportaje din 

campania electorală.
19,40 Actualitatea șl Unt ii ied.
20,05 Gong — emisiune de 

actualitate teatrală.
20.30 Roman loileton: Forsyte 

Saga (XVII)
21,00 Prim plan. Sică Alexan- 

drescu.
21.45 Filme documentaie.
22,00 Cărfi și autori.
22,20 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noaple. 
23,00 închiderea emisiunii.

10.30 TV pentru specialiști - Mc- 
dlcină. Consultații pentru me
diii. Adenoamlgdalctlomla (re
luare),

11,00 Pi nlru elevi. Consultații la fi
zică (clasa a Vllî-n). Teme: 
«Curentul alternativ* (reluare).

11.30 Limba rusă leclin 42 (re
luare).

12,00 Limba spaniolă • lecția 46.
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea în agricultură,
17,50 Actualitatea tn Industrie.
18,05 Limba spaniolă — lerlia 

(reluare'.
18.30 l a porțile cunoașterii 

sluno pentru tineret, 
sfflrimnt'.

19.00 Telejurnalul de scară.
19.30 2 martie 1969. Din 

scriitorului.
19.40 In direct . Transmisie

Centrul electronic de calcul 
C.F.R.-ului.

20,00 CinL-ro și jocuri populare ro
mânești.

20,15 Teleglob — emisiune de 
lorii geoqrafice. India — 
hi.

20,45 Contrapunct 
zicală.

21,20-Reflector.
Film artistic: „Cu dragostea 
nu-i do qhrinlt' — producție a 
studiourilor franceze.
Telejurnalul1 de noapte, 
închiderea omisiunii.

N.T.S., nu 
rezolvarea 
în acest 
ale grupe-

conduc 'a

sindicatelor nu iqu măsuri operative 
pentru crearea unei opinii de masă 
Împotriva celor care se abat in mod 
repetat de la respectarea 
insistă suficient pentru 
propunei ilor care se fac 
sens in adunările lunare 
lor sindicale.

Cele arătate mai sus 
concluzia că se impune ca, în viitor, 
comitetele sindicatelor de la minele 
Văii Jiului să-și intensifice activi
tatea pentru îmbunătățirea perma
nentă a condițiilor de muncă din 
subteran. Cu ocazia controalelor 
obștești, comitetele sindicatelor să-și 
dovedească capacitatea organizatori
că, exigenta fată de asigurarea pro
iecției muncii, să participe efectiv 
la stabilirea și înfăptuirea măsurilor. 
Se cere pentru aceasta mobilizare 
activă a muncitorilor, tehnicienilor, 
specialiștilor care să vină cu propu
neri în interesul bunei desfășurări 
a muncii, prevenirii accidentelor si 
îmbolnăvirilor profesionale. Do ase
menea, comtletMe «indicatelor tre
buie să determine conducerile mi
nelor să înfăptuiască măsurile stabi
lite privind îmbunătățirea condiți
ilor de muncă, să respecte termenele, 
să nu admită tergiversări.

Contribuind efectiv la folosirea e- 
ficienfa a mijloacelor materiale puse 
la dispoziție de sfatul nostru în sco
pul apărării vieții și sănătății celor 
ce muncesc in adînturile minelor 
bazinului nostru, sindicatele vor 
conferi activității lor- întreaga va
loare a înaltei lor fuficlii sociale.

T \f pentru
I V săptămîna

viitoare

Te/ex TV.
Pentru elevi. Consultații 
la limba română (clasa a 
Vlll-a).
Limbo i; engleză. Lecția 
48.
Pentru popii.
Micii ■ meșteri mari.

10,00 Telejurnalul de seară.
19,30
19,40

Din carnetul scriitorului, 
„întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la ca
re nu s-a răspuns'.
A lost vizitat pămintui 
de ființe extraterestre ? 
Scară de teatru.
Dona Juana de Radu 
Stanca.
„La zi' — Cultura — 
dominantă a vieții mo
derne.
Artă plastică.

11,00 limba franceză. Lecția 
48 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecția 48 
(reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață, j

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști 

Medicină.
18,05 Limba germană.

18.30 Club XX — 
pentru tineret, 
din sectorul 3'.

19.00 Telejurnalul de
19.30 Opinia dumneavoastră...
19,45 Monografii contempora

ne. „Secretul Blcazului' 
(reportaj).

20,00 Căsuța poștală 111. Dia
log cu telespectatorii.

Ridică ștacheta ritmului dezvoltării 
Jiuluiurbanistice a Văii

(Uimate din pag 1)

Nn o lipsit do Interes s,i amintim că 
două blocuri vor li predate un >| ]a 
80 de zile do la atacarea •>» >nr al
tul la 70 zile do In Incepi-reu tur
nării betonului în elevație (colo mai 
rapide ritmuri reușite in perioada 
de iarnă, pe șantierele noastre).

Analiza activității de prodiu lie a 
grupului la diverse nivele a scos insă 
în evidentă o serie do lipsuri pe 
rare va trebui să le înlăturăm, a 
dezvăluit faptul că există serioase 
rezerve care așteaptă valorificarea 
prin concentrarea tuturor forțelor, o 
mobilizare mal eficientă a oamenilor 
— Impliclnd totodată șl necesitatea 
îmbunătățirii distribuirii electivelor — 
o utilizare mal rațională a mijloace
lor tehnice șl materiale existente.

Planul do măsuri (ehnico-orqani/a- 
lorlce prevede executarea unor lu
crări care să conducă la lărgirea ba
zei materiale a șantierelor* prin ron- 
Mrufrea de magazii, linii feralc nor
male și înguste, stații pentru descăr
carea pneumatică a cimentului (in Li- 
vozeni. Vulcan, Lupeni). Este în curs 
do studiere soluția de mecanizare n 
descărcării agregotolor în trnn/lte și 
transportul acestora la sta|iilc do be- 
toane Vom insista pe crearea condi
țiilor necesare aplicării imediate a 
celor mal convenabile tipuri de con
tainere pentru transportul din tran- 
zite in șantiere a cărămizilor nor
male, eficiente si de placaj, a mate
rialelor de finisaj.

Deoarece cotele de material lem
nos s-au redus în mod substantial 
în acest an, vom urmări cu perse
verență îndeplinirea măsurilor care

Șezătoare literară
Recent a avut loc la Școala gene

rală nr. 5 Petroșani o interesantă șe
zătoare literară consacrată marelui 
nostru scriitor George Coșbuc. Elevii 
clasei a VH-a- A au prezentat. în fata 
elevilor școlii și a unui număr în
semnat de părinți, poeziile Doina,

Frumoasele costume naționale dau un aspect deosebit șezătorii li
terare a elevilor.

20,10 Avanpremieră.
20,25 Tele-cinemateca • Perle

le Coroanei. Film artis
tic cu Sacha Guitry, Rai- 
mu, J. L. Barroult și Ar- 
letty.
Actualitatea muzicală. 
Arii din opere româ
nești.
Telejurnalul de noaple. 
închiderea emisiunii.

Limba germană. Lecția 
44 (reluare).

11.30 TV pentru specialiștii 
din agricultură.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex TV.
Pentru elevi. Consultații 
la chimie (clasa a XlI-a).

18,05 Limba rusă. Lecția 43.
18.30 Studioul pionierilor. 
19,00 Telejurnalul de seară.
10.30 ȘlirT și reportaje din 

campania electorală.
19,40 La zi: Mecanizarea, chi

mizarea, irigațiile.
20,00 Itinerar european (III). 

Calder — Uriașul șl Ju
căriile.

20,15 Prefață
„Cerbul
Brașov 1969.

23,00 închiderea emisiunii.

20,30 Intre metronom și cro- 19.00
nometru — emisiune- 19,30
concurs. ' 19,45

21,30 Selectiunl din opeiela
„Văduva Veselă ' de le-
har. 20,00

22,40 Telejurnalul de noapte. 21,00

10,30 TV pentru specialiști. 
Medicină.

11,00 Pentru elevi. Consultații 
la limba română (clasa 
a Vlll-a). 

să conducă la folosirea mal eficienta 
a acestui material deficitar, la creș
terea responsabilității celor care II 
manipulează. Pentru evtinderea cou- 
fectionării. panourilor modulate din 
leqofll necesare diverselor tipuri de 
planșe'1 aprovizionarea cu un număr 
sifHcinnt de grinzi metalice extensi
ble. repartizarea judicioasă o mate
rialului lemnos la toate punt lele de 
lucru, e necesar ca maiștrii șl șefii 
de brigadă să dea dovadă de mai 
multă grijă și simt gospodăresc.

fntriicît analiza folosirii betoniere
lor in stațiile de betoane ne-a de
monstrat că acestea lucrează rn in
dici nesaf-'.1< ălori. se Impune urmă
rirea cu atenție sporită a condițiilor 
de ullllzarr la capacitatea normală 
a acestora, reducerii numărului lor, 
iirmlnd ca în perioadele de vîrf că 
Mc Introduse după trebuință betonie
rele la fronturile de lucru care |e 
solicită.

Pentru economisirea < meniului în 
montare, rumbelon, betoane do marcă 
Inferioară se preconizează folosirea 
in acest an a 2 000 tone cenușă de 
la termocentrala Paroșeni. T isl.i) de 
construcții Deva a luat masul de pu
nere tn funcțiune, în luna anrll'e. n 
unei s'.itll moderne de sortare a a- 
gregalrlor și comasare la Bretea 
Streiulul. rare ne va aproviziona în 
mod corespunzător. Se poale preve
dea de pe acum îmbunătățirea netă 
a calității betoanelor. obținerea u- 
nor economii de ciment, reducerea 
prețului de cost.

Ridicarea in continuare la un ni
vel superior al calității lucrărilor 
constituie o preocupare de seamă a 
conducerii tehnice și. pe lingă mă-

Dușmancele și cintecele La oglindă 
și Numai una. i^brăcali in frumoa
se costume n ‘ionale, pionierii au 
ascultat apoi momente semnificative 
din viața poetului.

V. COCHECI

11,3() Limba rusă. Lecția 43
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecția
47.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineafă.

16,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheată (grupa 
B — Liubliana).- Româ
nia — Polonia.

17.30 Telex TV.
Actualitatea in agricul
tură.
Actualitatea In industria 
Limba spaniolă. Lecția 
47 (reluare).
Ateneul tinerelului .- 
„Cintec in Făurar'.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Din carnetul publicistu

lui.
„Olopeni — poarta ce
rului'. Reportaj iiimal.
Cintece și jocuri popu
lare românești.
Film artistic „Răzbuna
rea Haiducilor' — o 
producție a studioului 
„București'.

21,45 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice: Ye
men.
Mult e dulce și frumoa
să... Emisiune de limba 
română.
Reflector.
Telejurnalul de noaple. 
închiderea emisiunii.

Telex TV.
Medicul vă sfătuiește. 
Pentru copii și școlari: 
Mărțișor — emisiune 
muzical-distradix ă.
Noile aventuri ale e< hl- 
pajului Val-Virtej. .Po
veste in jurul unei să
bii' (1).
Telejurnalul de seară. 
Miine, alegerile !
Cintec mindru-n fără 
auzi 7- muzică populară 
românească.
Tele-enciclopedia.
Film serial: Slinlul. 

21,50 Studioul muzical. Rapso
dia I de George Enesm. 
Dansuri celebre 
re.
„Mărțișor, th... 
î’ r'.
Telejurnalul de 
închiderea emisiunii.

șurile privind asigurarea împrospătă
rii ciinosfințelor tehnice a persona
lului existent, s-a trecut la reacti
vare < emisiilor de calitate, și la o 
deosebită insistentă în controlul efec
tuat zilnic po șantiere.

Va trebui, de asemenea, să creăm 
toate condițiile de respectare riguroa
să a normelor de lehni'ă a securi
tății de către llccare om in parte.

In sfern preocupărilor noastre prin
cipale Intră si grija pentru angnjntll 
șantierelor. Gospodarii șantierelor eu 
luat măsuri de creare o unor con* 
dilii cit mai bune de cazare in că
mine pentru toii muncitorii nefaini- 
lișli. in l^atr localitățile în rare ne 
desfășurăm actlvitalen

Analiza sarcinilor de plan ale n- 
cestul an a condu- la convingerea 
că activitatea nonslră poale să se 

nivel superior. Acest

valoric

a-

ridice la un
fapt e întărit de angajamentul lutt 
pentru anul in curs de că 
tivul de muncitori, ingineri 
cloni ai grupului, în rare 
vă/ -‘o obiectivele:

O îndeplinirea planului 
pin - la 20 decembrie 1969;

depășirea planului valoric cu 
I 003 000 lei;

* realizarea planului fizic de 
parlamente pînă la I decembrie;

® predarea in folosința a 70 apar
tamente peste plan (blocul A 4 Pe
trila, cu 20 apartamente, și blocul 
C 13 Vulcan, cu 50 apartamente);

economii la prețul do cosi in 
valoare de 100 000 lei;

® predarea lucrărilor in termen 
numai cu calificativele de bine și 
foarte bine;

@ realizarea de economii la ma
teriale prin reducerea consumurilor 
specifice (Ia material lemnos cn 30 
mc, la oțel-belon — 10 tone, șl că
rămidă — 100 000 bucăți);

utilizarea timpului de lucru in 
procent de cel puțin 96 la sută, prin 
reducerea' învoirilor, a concediilor 
fără plată, precum si a absențelor 
nemotivate.

Constructorii din Valea Jiului sini 
o parte componentă a celor care vor 
construi în acest an în tara noastră 
90 000 apartamente. Ei se vor strădui 
să contribuie, cu efortul și pricepe
rea lor, cu hărnicia de care au dat 
dovadă și pînă acum, la transpune
rea în viață a prevederilor Manifes
tului Frontului Unității Socialiste. 5n- 
tîmpinînd alegerile de depulați in 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare de la 2 martie 1969, 
cu o însuflețită și rodnică întrecere 
pe toate șantierele, pentru a înteți 
ritmul de înfrumusețare urbanistică 
a localităților Văii Jiului.

PROGRAMUL I
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 Din repertoriul coru
lui Radio'televiziunii; .10,30 Emisiu
ne muzicală de la Moscova,- 11,05 
Muzică ușoară; 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Muzică ușoară de Aurel 
Manolache și Paul Urmuzcscu,- 12,20 
Cronica revistelor literare,- 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,10 Avanpremie
ră cotidiană13,20 Soliști și orches
tre de muzică ușoară •. 14,30 Auto- 
mobil-Club; 14,50 Cintece populare? 
15,05 Concertul zilei.- 15,50 Cîntă la 
fluier Dumitru Ciobanu,- 16,00 Ra
diojurnal. Sport Buletin meteorolo
gic; 16,10 Recital Nicolae Herlea;
16.30 Antena tinerelului ,- 17,15 Edi
ție specială. 2 mai tie —
17,45 Orizont științific; 
Zică populară și ușoară ,- 
zeta radio: 19,00 O melodie pe 
dresa dumneavoastră; 19,20 Sport;
19.30 Concert folcloric; 20,05 Muzi
că ușoară,- 21,00 In ritm de dans? 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic. Sport .- 22,20 Romanțe.- 22,40
Moment poetic; 22,45 Caleidoscop 
ritmic; 0,05—6,00 Estrada nocturnă.

- Alegeri 1 ; 
10,05 Mu-

18,30 Ga-

PROGRAMUL 11

6,00 Din programul zilei; 6,10 Me
lodii vesele,- 6,45 Drag mi-e cîntecul 
și jocul ,- 7,10 Cîntă fanfara : 7,37
Intermezzo de estradă; 7,45 Melodii 
populare ; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,35 Concert de
muzică populară; 9,10 Antologie de 
literatură universala ; 9,25 O melodie 
și o poezie ,- 9,45 Din folclorul mu
zical al popoarelor ,- 10,05 Recital 
Elena Comei,- 10,30 Vreau să știu 
(emisiune de sliintă și tehnică pentru 
școlari); 10,55 Concert simfonic 
popular12,05 Avanpremieră coti
diană ; 12,15 Program interpretat de 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
din Arad ,- 12,45 Cintece de alegeri ; 
13.00 Emisiune de divertisment muzi
cal „Do la I la 5"; 17,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic,- 17,45 Din 
pilnia gramofonului; 13,25 Itinerar tu
ristic românesc,- t8,25 Pagini din 
muzica de estradă.- 19,05 Interpret» 
de muzică populară .- 19,30 Odă lim
bii române,- 20,00 Concertul orches
trei simfonice a Filarmonicii 
ge Eneseu"; 
lor literare,- 
zică ușoară ; 
muri.

,Geor-
22,30 Cronica reviste-
22,40 Jazz; 23,07 Mu- 
0,07—1,00 Suită de rit-

DE ȘTIRI : Programul 1BULETINE
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 11 : 6,05; 7,30,- 10,00» 

18,001 19,00; 23,004



4 ■ VtNFRI 21 FFBRUARIE 1989

STEAGUL RO$U

Intervenția 
delegatului României 

la sesiunea 
Comisiei U.N.C.T.A.D.

GENEVA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite: Lucră
rile celei de-a treia sesiuni a Comi
siei U.N.C.T.A.D., care anexează di
ferite aspecte ale unor proble
me de turism și finanțării 
legate de comerț continuă. Luind cu- 
vintul în ședința de joi. delegatul ro
mân Nicolaie Dinu, s-a ocupat de 
problema resurselor financiaro în con
textul celui de-al doilea deceniu al 
dezvoltării ca și de perspectivele 
creșterii ajutorului prin intermediul 
schimburilor comerciale. Vorbitorul a 
reafirmat poziția României de spriji
nire a țărilor în curs de dezvoltare 
în sensul obținerii unei asistențe teh
nice și financiare externe sporită, in
clusiv acordarea ajutorului reprezen- 
tînd 1 la sută din produsul național 
brut, astfel incit să poată fi atinse 
obiectivele fixate la Conferința dc la 
New Deliii. In același timp, delega
tul român a subliniat rolul decisiv pe 
care trebuie să-1 aibă eforturile pro
prii în țările în curs de dezvoltare, 
ca și faptul că ajutorul nu trebuie 
Să implice condiții politice de natură 
să impieteze asupra independentei și 
suveranității naționale a țărilor res
pective.

Dezbaterile
Conferinței de la Paris
în problema vietnameză

ORIENTUL APROPIAT
EXECUȚII LA BAGDAD
MAHMUD RIAD PRIMIT DE REGELE FEISAL

PARIS 20 (Agerprcs). — Joi a avut 
loc la Paris, la Centrul de conferințe 
internaționale din apropierea Arcului 
de Triumf, cea de-a 5-a ședință ple
nară a Conferinței reprezentanților 
R. D. Vietnam. S.U.A., F.N.E. din Viet
namul de sud și Administrației de la 
Saigon. Primul vorbitor a fost șeful 
delegației F.N.E, din Vietnamul do 
sud, Tran Buu Kiem. In Intervenția 
sa, el a subliniat că „a sosit timpul 
oa S.U.A. să troacă de la declarații 
la fapte, și anume la retragerea ne
condiționată a trupelor salo din Viet
namul de sud". Tran Buu Kiem a ce
rul din nou Statelor Unite să renunțe 
la menținerea Administrației de la 
Saigon ca instrument de realizare a 
politicii sale în Vietnamul de sud.

A luat apoi cuvînlul Xuan Thuy, 
șeful delegației R. D. Vietnam, care 
a arătat că pînă în prezent S.U.A. 
nu au dat dovadă că dorește să mear
gă în întîmpinarea cererilor opiniei 
publice mondiale de a pune capăt a- 
gresiunii în Vietnam. El s-a pronun
țai cu acest prilej pentru începerea

Congresul S. LI. A. examinează 
politica economică 

a Administrației Nixon
ce la sută după dala de 30 iunie, 
termenul cind trebuia să expire. 
Kennedy a spus că eforturile pentru 
îngrădirea tendințelor inflaționiste 
din S.U.A. nu dau guvernului posi
bilitatea de a întreprinde pași con- 
creți in cadrul luptei împotriva să
răciei.

unor „negocieri serioase", pentru re
tragerea necondiționată a efectivelor 
americane din Vietnamul dc sud. Șe
ful delegației R. D. Vietnam a rele
vat că atîta timp cîl S.U.A. nu vor 
lua în considerare această cerere jus
tă, lupta poporului vietnamez împo
triva războiului de agresiune neoco
lonialist va continua. In încheiere, 
vorbitorul a arătat că cele patru 
puncte ile guvernului R. D. Vietnam 
și cele cinci puncte ale F.N.E. din 
Vietnamul de sud reprezintă singu
ra bază pentru reglementarea proble
mei vietnameze.

Șeful delegației Administrației de 
la Saigon, Pham Dang Lam, care a 
urmat la cuvinl. a insistat, ca și la 
precedenta ședință, asupra unor mă
suri care să ducă la restabilirea zonei 
demilitarizate sub un control interna
tional eficace. Ultimul vorbitor a fost 
Henri Cabot Lodge, șeful delegației 
S.U.A., caro a susținut că actuala 
Conferință de la Paris trebuie să-și 
„concentreze" întreaga sa atenție a- 
supra „restabilirii zonei demilitariza
te". Deși a recunoscut „importanța 
cheie a retragerii forțelor militare 
străine" din Vietnamul de sud, re
prezentantul S.U.A. a căutat să pla
seze această cerință a maselor largi 
ale opiniei publice pe al doilea plan.

Următoarea ședință a Conferinței 
în patru va avea loc la 27 februarie.

BAGDAD 20 (Agerpres). — Șapte 
irakieni — 3 militari și 4 civili — 
condamnați la moarte de tribunalul 
revoluționar din Bagdad sub învinui
rea de spionaj au fost executați joi 
dimineața. Postul de radio Bagdad a 
precizat că militarii au fost împuș
ca ti la Basman. iar persoanele civile 
au fost spînzurate la închisoarea cen
trală din Bagdad. Corpurile celor c- 
xecutali au fost expuse in piața Tah
rir din Bagdad.

Atacuri 
provocatoare 

împotriva 
Cambodgiei

DJEDDAH 20 (Agerpres). 
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite, Mahmud Riad, 
care a sosit în capitala Arabici 
Saudite, a fost primit de regele Fei- 
sal. Potrivit postului de radio Djed- 
dah, Mahmud Riad a inmînat șe
fului statului saudit un mesaj din
partea președintelui R.A.U. Deși nu 
s-a făcut nici o precizare oficială 
in legătură cu conținutul convorbiri
lor dintre șeful diplomației egiptene 
și regele Feisal, se crede că „a fost 
trecută în revistă criza israclo-ara- 
bă".

Riad urmează să părăsească la 21 
februarie Arabia Saudită pentru o 
nouă etapă a călătoriei sale di
plomatice: Iordania. Pină acum, 
ministrul afacerilor externe al R.A.U. 
a vizitat capitalele Siriei, Libanului 
și Irakului.

T
• PARIS. — Cu prilejul Conferinței anuale a organiza

țiilor internaționale guvernamentale șl neguvemamentaîe care 
are ioc la Paris, la Palatul U.N.E.S.C.O., delegația pentru cer
cetarea științifică de pe lingă președinția Consiliului de Mi
niștri al Franței a organizat la sediul său permanent o con
ferință festivă la care a fost Invitai șl prof. V. Harnaj (Ro
mânia), președinte al Comisiei Internaționale de fluide poii- 
fazate. Prof. Escande, consilier științific pe lingă primul mi
nistru, a vibllnlal la această conferință succesele remarca
bile obținute de România in cercetarea științifică. Referlndu- 
se la obiectul discuției, el a citai exemple din realizările deo
sebite obținute de oamenii de știință români in lucrările dc 
dinamică a fluidelor polifazate, lucrări pe care le-a putut a- 
precla, de altfel, la fața locului in cursul vizitei sale re
cente în România. El si-a exprimat dorința de a se aprofunda 
colaborarea intre institutele de cercetări și oamenii de ști
ință din Franța și România în domeniul fluidelor polifazate, 
care este un domeniu de marc actualitate științifică si prac
tică.

Succese ale forțelor armate ale P.A.I.G.C.
armate ale Partidului afri-

NEW YORK 20 (Agerpres). — Re
prezentanta permanentă a Cambod- 
giei pe lingă Organizația Na|iuniloi 
Unite a adresat președintelui Con
siliului de Securitate două scrisori 
în care informează despre o serie 
de atacuri provocatoare ale trupelor 
tailandeze împotriva Cainbodgiei. In 
aceste documente se arată că la 4 
șl 5 februarie, unitâli înarmate tai
landeze au violat < apele teritoriale 
cambodgiene deschizând focul asupra 
unei patrule khmere de 
urmare a acestui atac un 
bodgian a fost ucis,., iar 
niți.

Guvernul cambodgian 
pună capăt tuturor actelor provo
catoare împotriva granițelor sale.

graniță. Ca 
soldat carn
alii doi ră-

★

LONDRA 20 (Agerpres). — Guver
nul britanic nu a luat nici o hotărîre 
în ceea ce privește vînzarea unor 
tancuri „Centurion" către Israel. A- 
ceastă precizare a fost făcută de că
tre un membru al Camerei Comune
lor, Christopher Mayhew, în urma 
unei convorbiri pe care acesta a a- 
vul-o cu ministrul de externe brita
nic. Michael Stewart.

Săptămîna trecută, în unele cercuri 
politice se afirmase că Marea Brita
nie ar fi acceptat să livreze Israelu
lui arme, în special tancuri de tipul 
„Centurion". Pînă acum, la Ministerul 
britanic al Afacerilor Externe se re
fuzase confirmarea sau dezmințirea 
oficială a acestei știri.

Forțele
can al independentei Guineei portu
gheze și Insulelor Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) au continuat operațiunile 
ofensive. După cum se arată intr-un 
comunicat dat publicității la

DE JANEIRO. — 
Rio de Janeiro

Conakry

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Congresul S.U.A. a început examina
rea politicii economice a Adminis
trației Nixon în cadrul unor audieri 
organizate de Comitetul pentru pro
blemele economice al Senatului și 
Camerei Reprezentanților. Observa
torii din Washington subliniază fap
tul că în baza depozițiilor de pînă 
acum membrii ramurilor executivă 
și legislativă au indicat hotăiirea 
de a îngrădi inflația și a reduce 
cheltuielile guvernamentale. In le
gătură cu aceasta se amintește că 
spirala inflaționistă a înregistrat in 
cursul anului trecut creșterea cea 
mai substanțială din ultimii ani, pre
turile sporind cu aproximativ 5 la 
sută. Această situație, arată Bule
tinul de știri al Casei Albe, a alar
mat pe congresmeni și pe contribu
abili. „în S.U.A. — arată agenția 
citată — se manifestă o împotrivire 
crescindă fală de cheltuielile prea 
mari ale guvernului, în special pen
tru programe militare costisitoare".

Luînd cuvîntul în fata Comisiei 
economice a Congresului, ministiul 
de finanțe ale S.U.A., David Ken
nedy, a deciarat că economia ame
ricană „trebuie să fie linută sub 
un control foarte strins" pentru în
grădirea inflației. El a adăugat că 
„nu vede nici o altă alegere" decît 
menținerea, suprataxei fiscale de ze-

★
WASHINGTON 20 (Agerpres). 

„Problema sărăciei ne reclamă 
prioritate atenția", a declarat pre
ședintele Richard Nixon într-un me
saj adresat Congresului, în care ex
pune propunerile de reorganizare a 
„Programului de luptă împotriva să
răciei in S.U.A.*, elaborat de fosta 
Administrație Johnson.

în baza propunerilor făcute de 
președintele Nixon, organismul gu
vernamental însărcinat să înfăptu
iască acest program ar trebui să se 
transforme înti-un minister pentru 
problemele săracilor.

In acest mesaj, primul consacrat 
unei probleme interne, de 
major, președintele Nixon a sub
liniat că în Statele Unite sărăcia 
afectează în special pe oamenii de 
culoare, care reprezintă aproximativ 
12 la sută din totalul populației.

Acfiuni ostile față 
de R.P.D. Coreeană

PHENIAN 20 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
anunță că la Panmunjon a avut loc 
o nouă ședință a comisiei militare 
de armistițiu din Coreea.

Potrivit declarației reprezentantu
lui părții coreene, in perioada 20 
Ianuarie — 4 februarie, partea ame
ricană a introdus în mod ilegal în 
zona demilitarizată peste 350 de ar
me grele și automate de diverse ti
puri, strecurînd în această zonă mai 
multe grupuri înarmate. Totodată, 
au fost repetate cazurile în care s-a 
deschis focul împotriva părții core
ene.

Reprezentantul părții coreene a 
cerul retragerea imediată a tuturor 
armelor grele și automate introduse 
în mod ilegal în zona demilitarizată 
și încetarea tuturor acțiunilor osiile 
față de partea coreeană.

• RIO 
dimineața, 
intr-o fază de calm și refacere, du
pă cele patru zile ale tradiționalului 
carnaval brazilian. Prilej de petre
cere și veselie, acest carnaval, in
solit de o temperatură care a depășit 
zi și noapte plus 40 de grade, s-a 
soldat cu 68 mor[i identificați. 109 
morii neidentificati, 17 732 răniți, 
1 915 persoane spitalizate și 16 asa
sinate, în timp ce arterele princi
pale ale orașului au rămas presăra
te de automobilele și autobuzele ac
cidentate. Majoritatea victimelor au 
căzut pradă accidentelor rutiere, bă
tăilor, bolilor cardiace și înotului.

Miercuri 
a intrat

pe frontul de vest trupele portughe
ze au fost nevoite, în urma presiu
nilor la care au fost supuse de pa- 
trioți, să părăsească tabăra militară 
Chece care are o deosebită impor
tantă strategică intrucit este situată 
pe malul rîului Corubal.

Pe de altă parte, pe frontul de sud, 
in urma unul intens tir de artilerie 
al patriolilor, a fost distrusă tabăra 
portugheză de la Medjo.

• CAPE KENNEDY. - Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
că luni va fi lansat în direcția Pla
netei Marte un vehicul spațial de 
tipul „Mariner", care va avea ca 
misiune fotografieiea suprafeței pla
netei, pentru a descoperi dacă via
ta este posibilă. Aceeași misiune va 
fi încredințată unui alt vehicul spa
țial, de același lip, care va fi lansat 
tot la 24 februarie.

Sa van ții vor să știe dacă viața 
a existat cîndva pe Marte, chiar da
că acum este inexistentă. în 
caz, ei vor să afle cauza care 
la dispariția vieții.

interes

unit.

Lucrările Conferinței francofone

Numeroase arestări 
la Barcelona acest 

a dus

ANGOLA : Prizo
nieri capturați re
cent de patrioții 
angolezi din rîndul 
trupelor colonialiș
tilor portughezi.

Din Barcelona se anunță că 70 de 
persoane au fost arestate sub învi
nuirea că fac parte din Partidul Co
munist, care este interzis de autori
tăți.

Tot la Barcelona, cîtevă persoane 
au fost arestate pentru apartenența 
la Partidul socialist

• CANBERRA. — Potrivit 
date oficiale, in luna ianuarie 1969, 
in Australia existau 90 000 de șomeri, 
numărul lor sporind cu 7 000 față de 
luna precedentă. Peste jumătate din 
șomeri sînl tineri.

Declarații-surpriză 
procesul de la New Orleans

unor

O NOUA SESIUNE 
A ADUNĂRII U. E. O

PARIS 20 (Agerpres). — Joi dimi
neață s-a deschis la Paris sesiunea 
Adunării Uniunii Europei Occidentale, 
care grupează parlamentari din cele 

șapte țări membre ale acestei organiza
ții. Hotărîrea guvernului francez de 
a suspenda participarea sa la acti
vitățile U;E.O. nu se aplică în acest 
caz, parlamentarii francezi (din gru
pările politice ale 
vernamenlale) fiind ] 
siunea Adunării. în 
inaugurală, Vittorio 
lioneri, președintele 
vocat criza existentă 
tre membrii U.E.O.
piotestelor și contestărilor nu 
explică decît prin amploarea neîn
crederii care domnește între guver
nele noastre", a spus președintele. 
El a propus inițierea unor „discuții

majorității gu- 
prezenți la se- 
cuvîntarea
Badini Confa- 

Adunării, a e- 
în relațiile din- 

„Succesiunea 
se

sa

directe, sincere și aprofundate 
tre Franța și Marea Britanie, 
concursul celorlalte state interesate.

S-a aflat că grupările politice din 
adunare au căzut de acord asupra 
unei moțiuni de urgență care va fi 
supusă comisiei politice pentru a 
permite dezbaterea asupra crizei 
din U.E.O. Este neîndoielnic că dez
baterea asupra crizei va domina se
siunea și vor lăsa pe un plan se
cund punctele ordinei de zi stabilite 
anterior. Sesiunea urmează să dure
ze două zile.

NIAMEY 20/ (Agerpres). — Parti- 
cipanții la lucrările Conferinței fran
cofone de la Niamey (reprezentanți 
ai țărilor > parțial sau total 
de limbă franceză) au adoptat mier
curi o rezoluție, apreciată ca un 
preludiu la crearea unei agenții de 
cooperare multilaterală între aceste 
state. Se menționează, totodată, că 
a fost creat un secretariat executiv 
provizoriu, condus de reprezentan
tul canadian, Jeăn Marc Leger, care 
va prezenta într-un termen de șase 
luni proiectul de statut al agen
ției, ca și propuneri de acțiuni con
crete ale acesteia. Textul va fi exa
minat do președintele Nigerului, 
Hamani Diori, și supus apoi aprobă-

iii tuturor statelor francofone.
Nimic n-a fost însă stabilit în 

ceea ce privește finanțarea acestui 
organism, scrie comentatorul agen
ției France Presse. Rezoluția adop
tată miercuri înregistrează numai 
ofertele prezentate de o serie de țări 
ai căror delegați sînt prezent! la 
Niamey (conform unor știri necon
firmate, Franța ar fi dispusă să aco
pere 45 la sută din totalul bugetu
lui apreciat la un miliard și jumă
tate de franci c.f.a.).

Totodată, se menționează că ale
gerea sediului noii agenții a suscitat 
discuții aprinse și nu s-a ajuns, deo
camdată, la o înțelegere în acest 
sens.

La New Orleans a 
cesul intentat industriașului Clay 
Shaw, acuzat de a fi participat la un 
complot ce a dus la asasinarea fos
tului președinte John Kennedy.

Acuzarea a prezentat miercuri un 
martor ale cărui declarații au pro
vocat o adevărată surpriză după ce 
acesta a subliniat că F.B.I.-ul (Biroul 
Federal de Investigații) i-ar fi ordo
nat să nu spună nimic din ce a vă
zut la Dallas în ziua atentatului. 
Răspunzînd întrebărilor adresate de 
procurorul Jim Garrison, martorul 
Richard Randolph Carr, care nu a 
fost interogat niciodată de către Co
misia Warren, a recapitulat în detalii 
ceea ce a văzut dintr-un punct de 
unde domina marea piață ce urma să 
fie traversată de cortegiul preziden-

fost reluat pro-

• LONDRA. — O avalanșă a 
surprins miercuri în munții Scoției 
un grup de schiori, care au fost 
îngropați sub zăpadă. Au fost salvați 
7 dintre aceștia, din care 4 au fost 
transportați la spital. Se crede că 
numărul schiorilor prinși de avalan
șă este de aproximativ 40. Avalan
șele de zăpadă sînt extrem de rare 
în Marea Britanie, unde munții nu 
depășesc decît rareori altitudinea de 
1 500 m.

U. E. O

lial. Richard Garr a spus că afliudu- 
se la etajul șapte al unui imobil în 
construcție din Dallas a auzit patru 
focuri de armă, și nu trei cum au 
susținut pînă acum alți martori. Ele 
ar fi provenit, potrivit aprecierilor 
sale, din dreptul unei mici coline din 
partea opusă depozitului de cărți. Un 
alt martor, Simons, a declarat acum 
patru zile că a văzut ridieîndu-se o 
diră de fum din același loc. Comisia 
Warren afirmă în raportul său oficial 
că focurile de armă trase asupra lui 
John Kennedy au pornit toate din di
recția depozitului de cărți.

R. P. UNGARĂ : Termocentrala .Gagarin" de la Gy&n- 
gyOs urmează să intre în producție în luna februarie a aces
tui an. Vedere de ansamblu asupra termocentralei.

între Franța și ceilalți șase mem
bri ai Uniunii Europei Occidentale 
a izbucnit la sfîrșitul săplăminii 
trecute o criză care a pus din nou 
sub semnul întrebării încercările de 
a instituționaliza relațiile politice 
dintre aceste 7 state. Actuala dispu
tă, care de altfel nu este nouă, a 
răbufnit acum după ce șase din 
membrii U.E.O. s-au întrunit la Lon
dra pentru a lua în discuție unele 
aspecte ale situației din Orientul 
Apropiat, trecînd în mod ostentativ 
peste poziția Franței fată de această 
reuniune, opoziția întemeiată nu pe 
considerentul de a evita o discuție 
asupra situației din această paTte a 
lumii, ci spre a evita ca Anglia, 
înmulțind asemenea consultări poli
tice de genul celei de la 14 februa
rie, să nu aducă in discuția U.E.O. 
problema aderării ei la Piața comu
nă. Franța se opune, de asemenea, 
în principiu, oricăror forme supra
statale prin care i-ar putea limita 
libertatea de a acționa conform in
tereselor sale proprii.

Simptomele actualei crize au a- 
părut imediat după sesiunea U.E.O. 
de la Luxemburg, cind unii membri 
ai acestui organism vest-european au 
lansat pioiectul de organizare a 
unui sistem de consultări politice 
obligatorii între cei șapte înaintea 
oricărei decizii luate de guvernele

respective pe- plan diplomatic, 
coastă ofensivă tactică a fost minu
țios pregătită de guvernul britanic 
cu prilejul discuțiilor pe care le-a 
puitat la Londra cu ambasadorii săi 
acreditați in țările vest-europene. 
Cu acest prilej au fost scoase 
arhivă voluminoasele dosare 
sesiunilor U.E.O. din 1963. La

din 
ale 

una

aceste sesiuni se prevăzuse cadin
Uniunea Europei Occidentale să lină 
la nivel de miniștri reuniuni trimes
triale consacrate examinării situației 
economice și politice din Europa. 
La sfirșitul lui 1968, Marea Britanie 
a încercat ppnlru prima oară să 
transform? U.E.O. într-o instanță de 
apel (a Pieței comune și să organize
ze o concentiure politică, mai mult 
sau mai pulin obligatorie, care ar

fi depășit cadrul fixat in 1963. în
cercarea sa insă nu a avut sorti de 
izbîndă. La recenta reuniune de la 
Luxemburg a miniștrilor U.E.O., gu
vernul britanic a sprijinit planurile 
elaborate de ministrul de externe 
belgian, Pierre Harmel, care prevăd 
instituționalizarea unei cooperări între 
cei șapte în materie de politică ex
ternă, de apărare, în probleme mo
netare, domenii care nu cad sub 
prevederile Tratatului de la Roma 
care stă la baza creării C.E.E., din 
care Anglia nu face parte. După 
cum se poate constata, aceasta re
prezintă, in același timp, o încer
care dc a readuce pe tapet vechile 
deziderate privind crearea „Uniunii 
politice" vest-europene. în același 
timp, unii observatori sînt de pă
rere că nu se poate afirma cu cer
titudine că Marea Britanie urmăreș
te intr-adevăr crearea unei aseme
nea uniuni politice, eforturile ei în 
această direcție urmărind mai de
grabă găsirea unei alte căi pentru 
a intra în uniunea economică, ac
cesul direct în această organizație 
fiindu-i blocat de Franța. Recent, 
o oficialitate britanică, lordul Glad
win, arăta fără ocolișuri că guver
nul britanic este interesat ia reali
zai ea „planului Harmel"^ deoarece 
acesta îi oferă o nouă bază pentru 
a forța ușa Pielei comune. Așadar,

actuala criză din cadrul U.E.O. nu 
are la origine problema dezbătută 
vinerea trecută la Londra, ci merge 
pe linia vechilor încercări care ur
măresc să atragă pe ceilalți parte
neri ai Franței din C.E.E. într-un 
sistem de consultări menite să obli
ge Franța să accepte o repliere. 
Observatorii diplomatici din capitala 
Marii Britanii apreciază de altfel 
actualul conflict drept „un prim suc
ces al diplomației britanice" in ten
tativa de izolare a Franței pe plan 
european.

în ceea ce privește perspectivele, 
chiar dacă actuala criză a Uniunii 
Europei Ocidenlale va fi depășită — 
cum începe să pară probabil dacă 
se au în vedere unele elemente de 
destindere care au intervenit în 
ultimele două zile — fapt este că 
ea a reliefat din nou cît de puternice 
rămîn neînțelegerile între partenerii 
vest-europeni. Criza a lăsat sechele 
serioase asupra relațiilor dintre Pa
ris și Marea Britanie, între Franța și 
ceilalți parteneri ai săi din C.E.E. și 
în special între Franța și R.F. a Ger
maniei. Urmările acestei acțiuni vor 
fj. resimțite cu prilejul convorbirilor 
pe care ministrul de externe al Fran
ței, Michel Debre, le va avea la 10 
martie la Bonn cu colegul său vest- 
gernian, Willy Brandt, precum și la 
sfîrșitul țnlilnirilor de la Paris din
tre președintele de Gaulle și can
celarul Kiesinger, programate pentru 
zilele de 13 și 14 martie.

„Repetiție generală" 
a lansării navei spațiale 

,,Apollo-9“
Echipajul cabinei spațiale 

„Apollo-9", care va ii lansa
tă intr-un zbor circumterestru 
la 28 februarie, a participat 
la o „repetiție generală" a ul
timelor trei ore de „count 
down" — numărătoare inver
să — care precede lansarea, 
precum și la o lansare simu
lată.

Această verificare a fost 
Încheiată cu succes, numără
toarea inversă reală — cu o 
durată de 6 zile — tir mi nd 
să înceapă duminică la ora 6 
și 50 de minute (ora Bucure? 
țiului).

Principala misiune a zboru 
lui de Ia 28 februarie va i: 
verificarea „modulului lunar" 
care va servi Ia aselenizarea 
unui echipaj de două persoa 
ne. Oficialitățile programulu. 
„Apoiio" doresc să cunoască 
modul in care astronaut li se 
pot transfera de pe modulu 
lunar in cabina de comandă 
in cazul blocării tunelului in 
lerior după cuplarea celor doua 
părți ale navei spațiale.

Procesul asasinului 
lui Robert Kennedy

In cadrul procesului intentat lui 
Sirhan Bishara Sirhan. asasinul sena
torului Robert Kennedy, a depus măr
turie scriitorul George Plimpton, care 
a declarat că acuzatul ora „extrem 
de calm' după comiterea crimei. De 
aceeași părere a fost și martorul Paul 
Shrade, rănit de unul 
trase de Sirhan.

Michael Saccoman. 
standului de tir unde 

. Sirhan, a menționai că 
losit pentru

din gloanțele

N. BADEA

proprielărul 
s-a antrenat 

acuzatul a fo- 
exercițiile sale un lip de 

gloanțe întrebuințate de obicei pentru 
vinătoare. Un alt martor, David Mon
tello, caro se afla cu Sirhan la stan
dul de tir. a afirmat că l-a auzit pe 
acuzat spunîndu-i că acest tip de 
gloanțe ,,se sfărima in momentul a- 
lingerii țintei''. ,
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