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După două decade

Planul pc (dl a lost 
depășit cu 879 tone

Dacă prima decadă 
din această lună s-a 
încheiat pe C.C.V.J. cu 
un bilanț negativ, mi
nusul ajungi nd la 3 437 
tone. în decada a doua, 
prlnlr-o mai bună mo

bilizare a forțelor, pla
nul pe combinat s-fl 
realizat șl depășit cu 
879 tone.

Pe exploatări situația 
celei de a doua decade 
se prezintă astfel :

MUNCITORI, TEHNICIENI, 
IN6INERI DIN INDUSTRIE I

Frontul Unității Socialiste vă chea
mă să consacrați eforturile voastre, în
treaga energie continuării operei de 
industrializare a țării, creșterii și per
fecționării producției. Dedicați-vă spi
ritul novator, cunoștințele, promovării 
tehnicii noi, sporirii productivității 
muncii, ridicării eficienței economice 
a tuturor întreprinderilor industriale !

(DIN „MANIFESTUL
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE")

Sub semnul unui puternic 
avînt politic și în muncă

VALEA JIULUI 
î MhlPî A A 
ALEGERILE

topolenla și proiiipliliirtiiiea TEMEIUL 
ÎNCREDERII 
OBȘTEȘTI

Pfi’eocaipări comune 
pentru mai buna 

gospodărire a orașelor

organizațiile de partid
Dintre toii oamenii hărniciei 

și pasiunii pe care vulcănenii 
i-au desemnat drept candidați 
pentru alegerile din 2 martie, 
pe unul îl socotesc că merită 
cu prisosință învestitura încre
derii obștești. Și aceasta din ur
mătorul considerent: pentru că 
nu e doar cetățean activ și 
gospodar harnic ci, în primul

PROFIL

Titus PÎINIȘOARĂ
secretar al Comitetului municipal de partid

Anul 1969 l-am început avind 
la bază rezultate însemnate obți
nute in toate unitățile municipiu
lui in anul trecut precum și pers
pectiva insuflețitoare a sarcinilor 
ce ne revin din hotăririle adopta
te de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1968.

Rezultatele și experiența valo
roasă obținute pînă în prezent de 
colectivele de muncă din unită
țile municipiului, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid, constituie garanția realizării 
cu succes a planului de stat pe 
anul 1959, an hotărîtor pentru în
deplinirea obiectivelor actualului 
cincinal.

Hotăririle plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie anul trecut, a con
ferinței organizației județene de 
partid, chemarea conferinței or
ganizației municipale de partid 
București către toate organele și 
organizațiile de partid au dat un 
nou impuls întregii noastre acti
vități. au fost primite cu deosebit 
entuziasm de comuniști, de toți 
oamenii muncii din municipiul Pe
troșani.

Râspunzind chemării la între
cerea pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe anul 1969, co
lectivele de muncă din municipiu, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, s-au an
gajat să dea peste plan 57.000 
tone cărbune brut extras, 
20 000 000 kwh. energie electrică, 
650 mc. masă lemnoasă pentru 
export, 2 tone fire și fibre de mă
tase artificială etc. Va fi realizată 
suplimentar o producție globală de 
peste 18 000 000 lei. Constructorii 
obiectivelor social-culturale vor rea
liza peste plan 70 de apartamen
te, iar cei de obiective industriale 
vor asigura darea în folosință îna
inte de termen a unui număr în
semnat de obiective

Au fost lansate chemări la între
cere de către colectivul exploatării

miniere Petrila către toate colec
tivele exploatărilor miniere din 
județ, iar în cadrul exploatărilor 
miniere, colectivele diferitelor sec
toare și brigăzi au chemat la în
trecere pe celelalte ; colectivul 
de la preparația Coroești pe co
lectivele preparațiilor Petrila și Lu
peni ; colectivul I.F. Petroșani co
lectivele de la întreprinderile fo
restiere din județ ; colectivul șan
tierului I Petroșani pe colectivele 
celorlalte șantiere ale grupului II 
de construcții ; colectivul șantieru
lui 3 Vulcan, pe celelalte colecti
ve ale T.C.M.M.; colectivul O.C.L. 
Alimentara pe toate colectivele or
ganizațiilor comerciale din județ ; 
cooperatorii de la „Deservirea" 
Lupeni pe cei de la cooperativele 
meșteșugărești „Jiul” Petroșani și 
„Parîngul" Vulcan ; colectivul de 
la Depoul C.F.R Petroșani a răs
puns chemării la întrecere lansată 
de colectivul de la R.M.R. -Simeria 
etc.

De la început trebuie subliniat 
faptul că actuala întrecere se des
fășoară între organele și organi
zațiile de partid. Aceasta presu
pune îmbunătățirea întregii munci 
de partid atît în ceea ce privește 
activitatea in rîndul comuniștilor 
cît și munca politică pentru mo
bilizarea activă a tuturor oameni
lor muncii în întrecere.

In acest context, de cea mai 
mare importanță este preocupa
rea pe care trebuie s-o manifeste 
fiecare organizație de partid pen
tru ca toți comuniștii să dea do
vadă de inițiativă și tenacitate în 
muncă, să fie intransigenți față 
de tot ce împiedică bunul mers al 
producției, să constituie exemple 
demne de urmat pentru ceilalți 
oameni ai muncii.

Aceasta este condiția funda
mentală ca organizațiile de partid 
să-și poată îndeplini rolul de con
ducător politic, să dinamizeze în-

(Conlinuare In pag. a 3-a)

♦ 
i
I
f 
i 
ț

In întîmpinarea dorinței 
de învățătură a elevilor 

de la fără frecvență
Gadrele didactice de la școlile pe 

iingă care este organizat invățămin- 
țul fără frecvență, clasele V—VIII, 
flesbinat oamenilor muncii care-și com
pletează studiile, sint intr-o perma
nentă căutare de forme, metode și 
procedee pedagogice care să facili
teze pregătirea muncitorilor-elevi.

In acest sens, la Școala generală 
nr. 3 din Lupeni s-a initial un pro
gram de consultații. Orarul a fost 
Afișat. au fost programați profesori 
pentru fiecare obiect de învățămirt. 
t>e asemenea a . fost înștiințate și

Întreprinderile pentru a crea posibi
lități fiecărui muncitor să urmeze 
consultațiile In fiecare duminică de 
la ora 8 la 12.

Organizarea consultațiilor este o 
măsură care vine in inlimpinarea 
muncitorilor dornici să invete. Ca
drele didactice de la această școală se 
străduiesc să ajute elevii de la 
cursurile fără frecventă pentru a se 
prezenta bine pregătiți la examene.

Emil TETILEANl
Lupeni

Lupeni + 1 808 tone 
Petrila + 1 187 tone
Dîlja + 922 tone 
Uricani + 634 tone
Paroșeni — 396 tone 
Lonea — 508 tone
Aninoasa — 774 tone 
Vulcan — 1 994 tone

In ce privește sectoa
rele, din cele 35 sectoa
re productive 15 au 
îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan.

Fată de realizările 
primei decade se cuvi
ne să facem citeva pre
cizări : dacă mina Pe
trila a reușit să recupe
reze restanta și să ob
țină un spor substan
tial fală de plan, mi
nele Lonea, Aninoasa 
Vulcan și Paroșeni se 
mențin încă sub nive
lul planului. Ba mai 
mull, la E. M. Aninoasa 
restanta a crescut de 
la 684 tone la 774 tone, 
un singur sector al mi

nei — sectorul 1 — fi
ind cu planul îndeplinit 
și depășit.

Situația pe sectoare 
prezintă următoarele as
pecte : dacă sectoarele 
IV și V de la E. M. 
Lonea, IV și V de la 
E. M. Petrila, I de la 
E. M. Dîlja au recupe
rat minusurile avute 
alte sectoare caro au 
încheiat decada prece
dentă cu un bilanț po
zitiv, văzîndu-se proba
bil prea aproape de 
victorie, au ajuns să 
înregistreze minusuri 
fală de plan, bizuindu- 
se din nou pe asaltul 
ultimei decade. O altă

romană în ce privește 
minele Aninoasa șl 
Vuk an. Flecare dintre 
ele nu are decît un sin
gur sector cu planul 
îndeplinit — I la Ani
noasa și V la Vulcan. 
Or, in aceste condiții 
oslo foarte greu să se 
vorbească despre reali
zarea ritmică a planu
lui. Excepție de la re
gula generală de pînă 
acum, face mina Uri
cani care dovedește că 
planul se poate reali
za ritmic decadă de de
cadă. Si aici însă apa
re inexplicabilă căderea 
sectorului ffl care de 
la 4- 576 tone, a ajuns 
lo 63 tone. Să fie 
oare un simplii Inci
dent ?

Fată de această situa
ție privind oscilațiile 
încă mari în realizările 
de la o zi la alta ale 
sectoarelor, se cere o 
mai mare preocupare 
din partea conducerilor 
exploatărilor astfel ca 
potențialul uman șl 
material al fiecărui sec
tor să fie folosit din 
plin, judicios și cu ma
ximum de eficientă în 
vederea realizării exem
plare a planului de 
producție.

rînd, făurar, întemeietor a ceea 
ce se cere gospodării. De Cor
ceam Otto e vorba. De con
structorul, de comunistul, de 
deputatul Coreean!.

Corceani Otto, fiu al Văii 
Jiului, s-a dăruit creației încă 
din anii declanșării marilor me
tamorfoze citadine care au 
schimbat într-un deceniu și ju-‘ 
mătate înfățișarea întregii noas
tre Văi. In 1952, cînd tîrnă- 
coapele au început să sape pri
mele fundații și să desfacă hîr- 
burile coloniilor mîncate de 
carii pentru a elibera terenul

I. DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

In sala mică a clubului muncito
resc din Petrila, a avut loc, joi după- 
amiază, inlîlnirea alegătorilor din cir
cumscripția electorală județeană nr. 
76, cu tovarășul Mircea Ramba, vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean, candidat de deputat în aceas
tă circumscripție, -in vederea alege
rilor de la 2 martie. Numeroși ale
gători, între care' Ștefan Tenczler, 
șef de sector la mina din localitate, 
Eustaliu Lungii. Alexandru Ttucodi, 
Grigore Schîler, Constantin Iliescu, 
Ion Stroie, au vorbit în cadrul în- 
tîlnirii, despre măsurile care âr tre
bui întreprinse atît de către consi
liul popular orășenesc cît și de că
tre cetățeni, pentru înfrumusețarea 
cartierelor și îmbunătățirea in an
samblu a gospodăririi orașului. „Este 
necesar, a spus, printre altele, tova
rășul Șt. Tenczler. să se întreprindă 
măsuri pentru depoluarea atmosferei 
pe raza brasului 'nostru și a celor
lalte localități- din .municipiu". Tova
rășul E. Lungu a propus să se ur
genteze aviearea documentațiilor pri
vind repararea ștrandului, iar tova
rășul I. Stroie. secretarul comitetu

lui U.T.C. de la mina Petrila a pro
pus ca în localul fostului restaurant 
Transilvania să se amenajeze un 
club al tinerelului, care să asigure 
tinerilor, condiții de a organiza ac
țiuni cducativ-distraclive și de re- 
creere.

Au luat cuvînlul apoi delegații sec
toarelor de gospodărie comunală și 
looativă din Petrila, care au făcut li
nele precizări privind îmbunătățirea 
funcționării centralelor termice, ali
mentării cu apă potabilă a orașului, 
au solicitat sprijinul locuitorilor în 
rezolvarea unor probleme privind 
gospodărirea orașului.

In încheierea adunării, tovarășul 
Mircea Ramba, a arătat că proble
mele ridicate de alegători sî-nt în
scrise, în mare parte. în preocupă
rile Consiliului popular județean și 
consiliilor populare municipal și oră
șenesc, care se vor strădui pentju 
rezolvarea lor, intensificindu-și efor
turile pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de locuit, înfrumuseța
rea orașului, creșterea bunăstării lo
cuitorilor săi.

România va produce in 1969 
peste 5 milioane tone de oțel

România va depăși in 1969 granița 
celor cinci milioane tone de o|el pro
duse anual, intrind astfel In rindnl 
țărilor cu un potential siderurgic dez
voltat. Ca urmare, țara noastră va 
realiza, în acest an, 1 la sută din pro
ducția mondială de oțel, față de nu
mai 0,25 la sută cît producea în 1938, 
ureînd pină Ia sfirșitul actualului plan 
cincinal de pe locul 19 pe care îl de
ține in prezent, pe locul 16 în Ierar
hia țărilor producătoare de oțel.

Ritmul intens de creștere a produc
ției de oțel — de 13,5 ori în cei 20 
de ani de economie planificată — se 
reilectă și în producția de oțel pe cap 
de locuitor — un alt indice impor
tant al economiei unei țări. In ultimii

3 ani România a făcut un important 
salt, pe plan european din acest 
punct de vedere.

In anii următori producția de otel 
în România va cunoaște o și mal ma
re dezvoltare. Numai marele combi
nat siderurgic, aflat în prezent in pli
nă construcție la Galați, va da in eta
pa finală o producție anuală de otel 
aproape egală cu cea care se va pro
duce în 1969 în întreaga tară. La a- 
ceasla se vor adăuga alte importante 
cantități de oțel obținute prin dezvol
tarea în continuare a actualelor com
binate siderurgice de la Hunedoara 
șl Reșița.

fAgerpres)
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CETĂȚENI I
Verificați dacă ați 

fost înscriși în 
listele de alegători!

In pag. a II-a:

Reportajul 
monografic

PETRILA

Candidați ai Frontului Unității Socialiste

ALEXANDRU KOVACS, 
circumscripția electorală 

județeană nr. 59

DIMITRIE DUMBRAVĂ, 
circumscripția electorală 

municipală nr. 154

ITINERAR 
la sfîrșit 

de săptămînă 
CASA DE CULTURA - AZI

• La ora 11, are loc in 
sala mică un medalion știin
țific pentru elevi : „Troian 
Vuia".
• După-amiază, la ora 

17, se va organiza o șeză
toare literară - folclorică.
• Un colectiv de actori 

ai Teatrului de stat „Valea 
Jiului" va prezenta la ora 
19, în sala de spectacole, 
piesa „Icre negre sau faso
le", comedie de G. Scarnîc- 
cl șl R. Tarabusi.

CĂMINUL CULTURAL 
ISCRONI

• „Mîndră-i Valea Jiului" 
se intitulează programul de 
muzică populară pe care îl 
vor prezenta artiști amatori 
ai Casei de cultură din Pe
troșani, azi la ora 19.

1

i
VASILE OROS, 

circumscripția electorală 
municipală nr. 50

DOINA ȘICLOVAN. 
circumscripția electorală 

județeană nr. 67
I

Numai in ultimii patru 
aDi volumul de mărfuri 
industriale (textile-încăl- 
taminte, metalo-chimice, 
mobilă și materiale de 
construcție) desfăcute 
prin rețeaua cu amănun
tul din municipiul Petro
șani a cunoscut o crește
re de peste 18 la sută, 
creștere care, exprimată 
valoric fată de desface
rea realizată în 1965, re
prezintă aproape 50 mi
lioane lei. La aceste 
cifre, suficient de conclu
dente, se mai pol adău
ga însă și altele, pentru 
a avea o imagine grăi
toare a grijii pe care 
partidul și stalul nostru 
o poartă aprovizionării 
cil mai abundente a oa
menilor muncii din Valea 
Jiului cu bunuri de larg 
consum pentru satisface
rea cerințelor mereu 
crescînde ale populației 
municipiului nostru.

Din anul 1965. prin re
țeaua de desfacere a 
O.C.L. produse Industriale 
Petroșani s-au vindut 
mărfuri in valoare de 
peste un miliard de lei.

DOVEZI GRĂITOARE ALE BUNĂSTĂRII 
OAMENILOR MUNCH

Dumitru POENARU
director al O.C.L. produse industriale Petroșani

La sfirșitul anului 1968, 
statistica a înregistrat 
cifrele de t0 968 Îelevî- 
zoare și 18 257 aparate 
de radio vindute popu
lației. Dacă raportăm a- 
ceste cifre la numărul 
de 36 857 gospodării c- 
xistente în Valea Jiului, 
rezultă că flecare a doua 
gospodărie dispune de 
un aparat de radio șl, a- 
proape la fiecare a treia 
gospodărie se afla un te
levizor. Dar, să enumerăm 
in continuare: peste
4 000 frigidere, 7 500 ma
șini de spălat rufe. 3 100 
mașini de cusut. 2 600 
aspiratoare de praf, mo

bilă in valoare de peste 
100 milioane lei și alte 
bunuri de larg consum 
de întrebuințare înde
lungata, au fost cumpă
rate în ultimii patru ani 
de locuitorii Văii Jiului, 
contribuind în mod evi
dent la creșterea bună
stării materialo a mine
rilor, constructorilor, e- 
uergeticienilor, filatori
lor, precum și familiilor 
lor, a tuturor oamenilor 
muncii din municipiul 
nostru.

Prin intermediul maga
zinelor de textile și în
călțăminte șl al ailor 
magazine, de asemenea,

au fost puse în vînzare 
însemnate cantități de 
confecții, țesături, trico
taje, articole de încăl
țăminte, de sport, arti
cole pentru copil, instru
mente muzicale etc., în- 
sumînd valori de zeci 
de milioane de lei.

An de an. rețeaua de 
desfacere cu amănuntul 
a fost supusă unor 
transformări, pe alocuri, 
radicale. Complexul co
mercial cucerește tot 
mai multe spații luind 
locul magazinelor mici, 
necorespunzătoarc. Ast
fel, dacă în anul 1965, 
locuitorii din Petrila dis

puneau doar de două 
magazine industriale, ne
corespunzătoare ca spa
țiu de desfacere, astăzi 
petrilonii au la dispozi
ție un elegant complex 
de magazine, caro asi
gură în întregime apro
vizionarea populației, 
scutind cheltuielile și 
timpul cumpărătorilor ca
re, pînă la înființarea a- 
cestuia, de nenumărate 
ori, luau drumul Petro- 
șaniului. Moderne com
plexe comerciale au îm
bogățit rețeaua de des
facere și în cartierele 
Braia din Lupeni și Ae
roport din Petroșani. 
Toate acestea au contri
buit la creșterea vadului 
comercial de la suprafa
ța de 9 768 mp cit însu
mau magazinele noastre 
in anul 1965, la peste 
12 800 mp. Extinderea re- 
lolel a prilejuit îmbună
tățirea condițiilor de pre
zentare a mărfurilor dar, 
îndeosebi, a condițiilor 
de aprovizionare a ma
gazinelor. In unitățile

(Continuare In pag. a 3-a)
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CASA DE CULTURA - 
MÎINE

• Sala mică găzduiește 
ooncursul soliștilor a'rnatorj 
de muzică u arâ,
• Membrii Cenaclului II* 

terar „Meșterul Manole” se 
vor întîlni la ora 10, in sala 
14.
• Filateliștii, membri ai 

cercului de filatelie de pe 
lîngă Casa de cultură, îșl 
vor da întîlnire la ora 11, 
în sala 15.
• Un concurs de cultură 

generală - pe teme de mu
zică, literatură, pictură, știin
țe naturale, geografie - va 
fi organizat Io ora 11, la 
bibliotecă.
• Piesa „Icre negre sau 

fasole" va fi reprezentată la 
ora 19, în sala de specta
cole.-

SPORTIV

VOLEI - Mîine la ora 10, 
sala de sport a I.M.P. găz
duiește etapa a ll-a a cam
pionatului diviziei B de vo
lei masculin. Știința Petro
șani are ca parteneră de în
trecere pe Politehnica lași.

SCHI - Vineri după-amia
ză a început pe pîrtiile de 
la Straja etapa județeană a 
campionatului republican de 
schi. întrecerile continuă azi 
după-amiază și mîine dimi
neață.

BOX - La Casa de cul
tură din Petroșani se dis
pută miine dimineață etapa 
municipală a campionatului 
republican de box la juniori
- I și II. In continuare va 
avea loc o întîlnire pugilisti- 
că amicală între Jiul Petrila
— Metalul Cugir.
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apreciem Iu 
In mi Urnei Jm

e atunci, cu aproape 
ani In urmă, clnd, înlr- 
mineață cețoasă de octnrrl’ic 
am străbătut pentru primo 
oară, cu autobuzul, funiei 
pala arteră a orașului mine
rilor petrileni, ocea lungă 
stradă care începe de din- 
Pcttoșanlului fi urcă pind-n
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<

-
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colo de Dărăncșlii
*'unpa, doar manualul dc geografie Îmi sptJEesc 
cile ceva despre acest oraș. Și-acum, clnd do- 
rest să prezint Pelrila trecutului, a prezenhilul 
ți a perspectivelor, ghidul mă poartă insislen' 
fol înspre ocea mohorllă și ploioasă limineațâ 
ar brumar, clnd, In jocul firesc ai controsielor. 
priveam piticele căsu/e momlrlăneșli fi admiram 
lotodatâ coin ingăloarcle semne ale Tneeputului 
met urbanități moderne, impunătoarele blocuri 

a n cartierele 7 Noiembrie, 6 August 
nesca

Acum, clnd poate doar spre a ne 
.eporlerilor. prilejuri de comparații, 
mai rămas In picioare cfteva căsufe din bhne. 
clnd miracolele construcției socialiste, muiună- 
flife cotidiene copleșesc privirile viziiaforului 
Petrilei, iar rețeaua zigzagată a sutelor de 

recepționează parcă lumina și fericirea 
iului. înțeleg altfel fizionomia orașului din 
estul depresiunii Văii Jiului.

Acum, .inventarul social* al orașului 
completat cu unul dintre cele mai ordlocsc car
tiere ale municipiului — 8 Martie. Cu noi școli, 
In care forfota plină de v iață a generației de 
mime Însuflețește încăperile, cu lăcașe de cul
tură, In care vizitatorilor irec\ enți li se 
citi distinct In priviri bucuria descoperiri 
noi meleaguri ale culturii, frumosului, civilizației 
umane.

Astăzi, petrilenii, investiți In cel mai mare 
grad de aceste vremuri cu conștiința respc.nsa- 
bilitâții, lși orlnduiesc metodic viața pc coordo
natele deplinelor satisiacții. Tocmai de aceea, 
astăzi sint pe deplin edificat și de ce, în 1968, 
orașului de pe cursul superior al Jiului ce est 
i-a fost decernat locul prim in întrecerea de in- 
Irumusefare a localităților municipiului. Dc ■ a- 
ceea. reafirm acum, cu riscul de a spune poale 
un truism, că petrilenii au deprins rostul isto
riei, au învățat să năzuiască sublimul și depun, 
in acești ani lumineși, susținute eforturi spre a 
pătrunde In miezul „viitorului de aur" al țârii, 
prezis de Dimitrie

și M. Emi

oieri nouă, 
ici-coto au

ante- 
viito- 
nord-

este

„viitorului de aur' 
Bolintineanu.
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cn șfie, clnlocul Ini Au
rel X'laicu, „tinerelul maicii, cc-o zburat c'onlro- 
planu" citeam Ingtndurat Irislefoo nca’isimu- 
ială după copilăria pierdută fn Ignorantă, după 
tmerețea petrecută In izolarea satului el. ascuns 
cărților, culturii, civilizației.

Ml-ou vorbii oamenii, din Pelrila de sus și de 
Jos, despre străzile înguste, murdare, noroioase, 
despre căsuțele afumalc, insalubre, gata oricfnd 
de a se nărui și despre barăcile fn care, inlr-o 
oalomerare. lorluită, locuiau sule de familii, și 
rlespre lipsa florilor, a scuarurllor verzi, a auto
buzelor. a terenurilor sportive șl a cinemalogra- 
lelor ou finul să vobească bătrlnli Petrilei. I-am 
ascultat și-l credeam, l-am ascultai fi mi-am no- 
loi. fn ncorlnduinlâ dar detailat, toate succesele 
obținute nu prin puține strădanii, am înșiruit pe 
Nrlie roate năzuințele ?1 perspectivele — racor
date armonios 
în muncă.

Și cu cu ce 
masix c pc care le 
orașelor — îmi spunea deputatul FLOREA MA- 
RICA, șelul secției buget a Consiliului 
popular — au lăcul ca, pretutindeni, să se con
struiască noi cartiere de locuințe. Siluetele ma- 
iestoose ele blocurilor cu două pină la zece ni-
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măsura clanurilor

mfndrl petrilenii I 
alocă stalul nostru

nestăvilite

Fondurile 
dez.x ollării

tar al Comitetului ornșencs'l de partid, președin
tele Consiliului popular al firașuhli Pelrila — am 
învățul să ne apreciem lust propriile cuceriri, 
să ne măsurăm la millmeijnt laptele șl să le ju
decăm pentru a ști preclfi. concret. Ia amănunt, 
ceea ce am reușit să lastcm și ce mai avem de 
fătul, Comitetul nostru executiv, din dorința ca 
totul să lie cil mal bine efectuai, a manifestat 
In ultimul timp o mai mare exigentă 1n recep
ția lucrărilor executate de întreprinderile pres
tatoare de servicii către populație, urmărind ri
dicarea nivelului calitativ al lucrărilor, respec
tarea întocmai a documentațiilor și a gralicelor 
de execuție stabilite In prealabil. Slnlem mulțu
miți de aportul lucrătorilor șantierului de con
strucții din cadrul orașului, atft fn ce privește 
construcția de noi blocuri de locuințe, cit șl In 
direi fia dotării, acestor noi cartiere cu instalații 
și relele de canalizare, apă, energie electrică, 
instalații termice".

Tot la Consiliul popular am mai aliat că oa
menii acestei Pctrile dinamizate de ritmurile In
dustrializării so'cialiste știu să aprecieze, să așe
ze laurii satisfacțiilor și pe frunțile meșterilor 
care-i fac să se simtă cu adevărat oameni in 
viată și societate (croitorii VASILE BECHERU și

nobilele Iranslormări pe care le-a cunoscut școa
la românească sub auspiciile politicii de mare 
înțelepciune a partidului. „In primul rlnd —- Imi 
spunea pro/. LIV IU GROZA, directorul liceului 
Pelrila vreau să evidențiez luciditatea, spiri
tul realist, laborios al discuțiilor de la recenta 
Conferință națională a cadrelor didactice care 
vor duce cu siguranță la mobilizarea celor ce 
activează pe tărlmul școlii la o activitate de 
perspectivă valoroasă. Gel 33 membri ai corpu
lui nostru profesoral prin pregătirea lor, prin 
experiența didactică pe care o au, pol șl vor 
contribui la realizarea tuturor obiectivelor pre
văzute cu claritate fn lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie 1968, In noua Lege a 
tnvâfămtnluliil, In noul proiect de statut".

Am aliat șl cit este de vechi fnvăfdmfnlul pe 
aceste meleaguri. Se zice că fn 1852, învățăto
rul Ștefan Moldoven, vicar al Hațegului, a con
vocat la Rușor o consfătuire la care au luat par
te Și juzi sau primari ai satelor din Valea Jiu
lui. Și s-a hotărlt atunci înființarea a 10 noi 
școli, dintre care 4 in Vale, la Petrila, Llvezenl, 
Vulcan și Uricani. Dacă s-ou lnliinfal imediat 
sau mal lîrziu aceste școli nu știu. Noi, contem
poranii acestor ani Irămlntați de patosul crea
ției, știm că In Pelrila există actualmente un

rtnțe audiate de perle 1 /00 localnici, despre pa 
sitinea cu care se lucrează In cercurile de loto, 
balet șl croitorie, despre cel 1 800 spectatori care 
au vizionat ptogramele prezentate de corul din 
localitate dirijai de V. Gaier (participant la laza 
Județeană a concursului al Vlfî-lea), de fanlară, 
formația de dansuri populare și de orchestra
„Sincopa". La Cimpa șl la Jleț, fn localitățile •
unde viața culturală este axată In jurul cămine- < .
lor culturale, directorii celor două așezdminle , , 
ale luminii, MARIA PATRAȘCOIU și MARCH 
JURA n-au ținut să-mi vorbească neapărat des 
pre acțiunile lor de culturalizare, accentul elo Y
glerilor puntndu-l pe frumosul folclor local, pe Ț 
nemuritoarele, autenlicile, nealteralele obiceiuri y 
ale momîrlanllor. Mi-au vorbit cei doi Inlerlo 4 
culori șl despre nejuslilicatiil dezinteres cu cart 6 
este privită de către unii Intelectuali muzica 1 
noastră populară, melodioasele, impresiortântelc Ă 
clntece străbune, lolclorul muzical In general. JL

Și-am înțeles atunci că numai ce-i ce-au Irân T 
fn mijlocul acestor oameni, le-au simțit pulsul. Y 
îndemnurile inimii, 
cciurile, muzica șl

le apreciază tradițiile, 
versurile.
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li rial
des-

dextraurban înconjurată 
veacuri de lanțurile mun
toase ale impunătorului ma
siv al Paringului și Poienii 
Muierii, de munții Sebeșu
lui, Vițiul lui Patru, .Măgu
ra, Dobraia, Prislop și Roșia, 
PETRELA oferită in danie, 

regele Ungariei nobilului haîn 1493, de către
fegan Mihai Kendeîi, s-a născut cu adevărat — 
a doua oară, dacă putem spune — cu cel mull
25 de ani în urmă. Anii de după eliberare au găsit 
comuna Petrila antrenată total In munca entu
ziastă de construire a unui centru muncitoresc 
In continuă eflorescenfă. Și dacă azi se poale 
spune, lără putință de tăgadă, că în Petrila s-a 
petrecut o substanțială mutație, atll pe pianul 
conștiinței cit și pe cel al vieții materiale la 
aceasta au contribuii harnicii gospodari ai c-;a- 
șului, care au transformat măiestrit mica urbe 
provincială de altădată intr-un magnet In jurul 
căruia gravitează însemne grăitoare ale abnega
ției, pasiunii, frumosului. Din satul cu clleva 
mii de locuitori Ia începutul veacului nostru, o- 
rașul Petrila de azi, extins pe o suprafață de 
251700 km pătrați, însumează o populație de
26 656 locuitori, români, maghiari și de alte na
ționalități, cu toții uniți prin acel liant indts- 
tructibi! al comunității intereselor, năzuințelor, 
aspirajiiior și idealurilor. Dacă acum un secol, 
in 1869, în minuscula așezare de oieri de Ia 
poalele Parîngului viețuiau doar 2 487 locuitori, 
azi acest număr este depășit de trei ori numai 
de către salariații celor două exploatări miniere. 
Numai cu trei decenii in urmă — îmi spunea to- 
x arășul EMIL T AN ASE, vicepreședintele Consi
liului popular orășenesc — nici nu aș ii putui 
să bănuiesc că, vreodată, comuna noastră va pu
tea deveni un oraș de gradul I. Oamenii spuneau 
că vom continua să iim cunoscuți doar ca... cea

, mai apropiată localitate de virful Paring. Deși, 
acum 10 arii, Petrila era încă o comună oareca
re, in cronica construcțiilor socialiste apăruseră 
elocvente dovezi ale muncii efervescente a oa
menilor acestor locuri-. Grija permanentă a orga
nelor de partid și de stat, județene și orășenești, 
față de scormonitorii păminlului, Iață de toți 
oamenii muncii din Petrila, s-a materializat In 
c instruirea, Intr-un ritm vioi, anterior de nebă- 
.juit, a mai multor blocuri de locuit, a unor in
stituții sanitare, de invățămint și cultură, nece
sare progresului orașului. Numai In ultimii ani, 
s-au construit: Școala generală nr. 5, complexul 
comercial, clubul sindicatelor din Lonea, Liceul, 
complexul administrativ de la mina Lonea 2, 
s-au modernizat secțiile spitalului, căminele cul
turale din Cimpa și Jieț, drumurile forestiere din 
împrejurimi.

olalmenle cucerit de subiec
tul acestui reportaj am stat 
de vorbă cu mal mulți 
meni al Petrilei de azi. 
cuitorl care, după cum
se destăinuiau, au rădăcinile 
adine inlipte In istoria a- 
cest or ținuturi, care au pil- 
conlemplujie mută, creșterea

oo-
lo-
mi

vil, dar nu lntr-o 
vertiginoasă, alit pe orizontală cit șl pe vertica
lă, a orașului muncitoresc, Petrila. In privirile 
neastimpărale, mereu voioase ale nanei ANA 
GRUNȚA de 64 de ani, din Jief — autentic rap
sod al bocetelor de jale de altădată, care
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vele, construite In Pelrila incepind cu 1954, de
corează minunat peisajul orașului nostru. Din 
loialul de 7275 apartamente, 2455 sint situate In 
blocuri noi, dotate cu lot confortul necesar. Pe 
distanta de 40 de kilometri, străzile Petrilei sint 
azi electrilicate. Deși terenul e așezat in pantă, 
fn unele puncte pină la 20 de grade, dispunem 
de o suprafață totală de 7 200 ha, din care 123 
ha teren arabil, 3292 ha pășuni, 3704 ha finațuri 
și 81 ha livezi de pomi fructiferi.

Tovarășul POMPILIU UNGUR, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, mi-a atras aten
ția asupra faptului că, dacă am putea interoga 
tot ceea ce luminează fața de azi a Petrilei, ni 
s-ar vorbi numai și numai despre oameni, des
pre aceste neprețuite capitaluri, despre predo
minanța caracteristică a populației petrilene — 
vfrsla activă. Peste 10 mii din totalul locuito
rilor orașului sini salariați ai statului, din care 
peste 7 500 lucrează in exploatările miniere. Șl 
nu putem vorbi despre ceea ce In mod irecve.-: 
numim frumosul citadin, fără a aminti numele 
celor care, ca deputați de' ani de zile, s-au si
tuat mereu tn primele rlnduri ale diurnei lupte 
pentru satisfacerea tuturor nevoilor, cerințelor 
oamenilor muncii, despre animatorii tuturor com
petițiilor gospodărești — comuniștii. Nu fără o 
oarecare îngrijorare de a nu omite vreun nume, 
să încerc o enumerare a numelor unor 
In care petrilenii au Încredere că vor 
neabătut pentru prosperitatea orașului: 
BODENLOSZ. SIM1ON MOGOȘ, ROZALIA
IOSIF ORBAN, PETRU SZATMARI ș. a., ală
turi de care comuniști ca ADALBERT MATHE, 
BENEDEK DUCK, CAROL BERTOTI, IOSIF 
DA. TEOFIL CHINȚA. TRAIAN COSTEA, 
CARPEN, au răspuns cu entuziasm tuturor 
unilor de înfrumusețare și modernizare a

ȘTEFAN GHERGAN au lost propuși candidați 
ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile 
din 2 martie).

ar dacă ritmul vertiginos al 
dezvoltării orașului, după 
cum se știe, nu trebuie pus 
In legătură doar cu urbanis
tica, e liresc să amintesc 
aici șl' de alte unități, de 
proliluri diferite, care con
cură la armonioasa lnllorl- 
Petrilei de azi. Și n-aș putea 

e-

pre-

imi
șco-

oameni 
miJila 
IOAN 

SAVA,

ȘMI- 
ION
acți-
ora-

ezultatele obținute de pelri- 
leni, in toi ceea ce privește 
ridicarea la un nivel cit mai 
inalt a urbanisticii, a lucră
rilor edililar-gospodărești 
sini mau. Aș putea spune 
că sint impresionante, 
tru că, ini: adevăr, ne 

de aceea, primăvara, In

Pen- 
im- 
tre-
ex-

plantafil de arbori, arbuști și flori 
numai de „mina" pricepută, de

sectorului din Petrila al I.G.C., 
că petrilenilor 11-e drag orașul, 

lnlloritor, să-l 
nesus-

re, fn ansamblu, a
— cunosclnd faptul că momentan In Pelrila 
xislă un spital modern utilat, dotat cu peste 
170 de paturi și deservit de 38 cadre medicale, 
două policlinici de Întreprindere deservite de 
27 cadre medicale, (două farmacii, trei circum
scripții 
dre medicale 
Întreprindere — 
medici unanim 
tați de populația
GHE DRAGH1CI, directorul spitalului, NICOLAE 
DANIEL, TIBERIU BALASZ, VICTOR MARGE, 
OCTAVIAN MALIDE și alții, oameni pentru ca
re veghea neostoită la sănătatea oamenilor 
muncii este un legă mint suprem, o cerință tn 
lața căreia pleoapele nici In timpul nopții n-au 
voie să se apropie, miinile devin... patru, dorin
ța de izbindă se transformă In țel permanent.

In modernul cartier 8 Martie, pe locul unde cu 
cinci ani in urmă Iși trăiau ultimele clipe căsu
țele... ciobanilor munților și curțile sau livezile 
neîngrijite ale acestora, nu mă mai satur pri
vind hiperbolicele aspecte de cutii de chibrituri 
ale blocurilor turn, toate așezate In așa fel incit 
ochiul privitorului să se bucure, să nu se întoar
că Înspre Jiul ce clipocește neastimpărat dincolo 
de șosea. Privesc la „vecinul" acestor blocuri, 
la acest lucrat cu alita gust complex comercial 
model, cu patru tronsoane, care adăpostește uni
tăți din toate ramurile comerciale și ale coope
rației meșteșugărești. 11 privesc, II compar cu 
altele, văzute în orașe mal mari, și nu mă Încu
met să-l consider mai prejos (poate 
vreau !ț. Și contemplindu-1, Îmi revin fn memo
rie alte cifre, care nu mi se mai par acum ari
de. Dimpotrivă... Și ca să-mi re for mulez imagi
nea completă a acestei importante rețele a vie
ții unui oraș, recitesc din carnețel: orașul Pe
trila e deservit de 26 unități cu prolil alimentar, 
11 unități comerciale cu prolil industrial, trei 
magazine universale mixte, 12 unități de alimen
tație publică, două restaurante, două cofetării, 7 
bufete. 8 chioșcuri de diferite genuri. Mai Jos, 
alte cifre, de ordinul milioanelor: 48 800 000 lei
— volum vinzări mărfuri alimentare fn 1968 (față 
de 1960 creșterea atinge 35 la sulă), 12 000 000 
lei — volumul deslaceiii produselor alimentației 
publice in 1968 •,

Cit de elocvent

medico-sanilafe deservite de 21 
și rdouă circumscripții 
i-ă trec peste numele 
apreciați, stimați și...

Petrilei, ca cele ale lui GHEOR-

ca
de 

unor 
cău-

liceu cu peste 900 elevi la cursurile dc zi și se
rale, cinci școli generale cu clase I—VII1 cu
prinzi nd 4 539 elevi și 162 cadre didactice, o 
școală generală de patru clase cu 17 elevi și cu 
un învățător, Ia Răscoala, și șase unități 
școlare, cu 507 copii și 15 educatoare.

„învățătorii și profesorii din Pelrila — 
vorbea prof. VICTOR BADAU, inspector
Iar pentru municipiul Petroșani — s-au dovedit 
dintotdeauna dascăli pasionați de profesiune, cu 
multă dragoste fată de elevi, preocupați perma
nent de continua ridicare a nivelului lecțiilor, a 
cunoștințelor elevilor". Nume de profesori, în
vățători și educatoare ca LUCIA DANIEL, 
CONSTANTIN PR1COP, T1TU GHERO1U, ION 
TRANCAU. SPERANȚA POPESCU, MIHAI BAR- 
DAN, ALEXE ARON, CONSTANTIN LUPAȘCU, 
IOSIF HAVLIN, PETRU EANA, ROZALIA SZEL- 
LAN, TEREZIA LAKATOȘ, LIVIU GROZA, 
CONSTANTIN IZVERCEANU ș.a. au revenit de
seori In discujia noastră despre conștiinciozita
tea și dragostea de muncă de care dau doxadă 
cadrele didactice petrilene.

Și mlndria inspectorului școlar, determinată de 
existența unui număr mare de cadre didactice 
de nădejde fn Pelrila, nu mi s-a părui deloc exa

gerată.

nici nu

este acest grai al ciirelor /

m lăsat, intentional, in 
rezultatele discuțiilor 
pre vertiginoasa dezvoltare 
a celor două exploatări mi
niere petrilene : E.M. Lonea 
și E.M. Petrila. Tovarășul 
ION CHERECHEȘ, secretarul 
comitetului de partid de Io 
pus la curent cu eiorluiiic 

pentru mode re
introducerea ce- 
In subteran. Șl 
trimiterii la
peste plan), V

ZI,

mina Pelrila, m-a 
susținute depuse-In ultimii ani 
zarea minelor petrilene, pentru 
lor mai noi metode de muncă 
despre sectoarele III (autorul 
în 1968, a 9 600 tone cărbune
(care anul trecut și-a depușii lună de lună pla
nul, a\ ind cel mai mare randament) și IX — In
vestiții (care e regulă, niciodată, n-a rămas sub 
plan) și despic minerii șeii de brigadă GHEOR- 
GHE ROTARU. CAROL. SZABO, MIHAI DUN. 
BRAVE ANU (care împreună cu brigada sa a 
„semnal" cea mai mare viteză de avansare la 
pregătiri). Pl-TRU TATARU și CONSTANTIN 
STOICA — a linul să-și exprime cuvinte elo- 
gialive interlocutorul. Am mai aflat că o 
dată cu mecanizarea principalelor procese de 
muncă din subteran, a crescut productivitatea 
mugeii și volumul producției. Doar două cifre 
sini semnificative: comparativ cu anul 1938, 
clnd de Ia mina Petrila s-au extras 450 502 tone 
cărbune brul, fn 1968 s-au adus Ia zi 1925 000 
tone I

Redeschise in 1950—1951, minele I și 11 din 
Lonea (exploatarea are trei mine) au fost pe 
parcurs modernizate. La Lonța s-a construit 
unul din cele mai impresionante puțuri de ex
tracție. Prețuirea deosebită de care se bucură 
azi eforturile minerilor pentru extragerea bo
gățiilor subpămintene s-a materializat in con
tinua introducere a unor mijloace și procedee 
cit măi mecanizate, in creșterea salariului mi
nerilor, In stimularea unui ilux perpetuu al a- 
vinlului nestăvilit în muncă. Numele minerilor 
șefi de brigadă PETRU IACOB, LUDOVIC RE- 
PAȘr GHEORGHE COSMA sint azi pe buzele 
tuturor celor ce respectă munca scormonitorilor 
păminlului, care apreciază pe acești destoinici 
căutători at diamantului negru.

care

presionează. Poate 
cere fiind prin Petrila, nu poți- să iu rămfi 
taziat in lața policromiei florilor din cele șapte, 
hectare de parcuri șl zone verzi (da 7 ha, ați ci

tit bine I) —
care vorbesc nu 
pasiunea pentru universul vegetal a lui IOSIP 

TOLACZI, șeful 
dar și de Iaptul
ar dori nespus să-l vadă mai 
transforme intr-o grădină a Semiramidei... 
pendatQ.

ți cum aș fi putut să rdmin Impasibil, să 
nu-mi rețină cu insistență atenția rezultatele pe
trilenilor In înfrumusețarea orașului lor, clnd, 
din mulțimea ciirelor consultate, mi-au răsărit pe 
neașteptate tn față acel 2 400 000 lei — econo
mii realizate fn această febrilă campanie de mo
dernizare a orașului, din acțiunile obștești, vo- 
luntar-patriolice. „Angajați total, cu lapta, gfn- 
du! și visul în măreața operă de edificare, de 
alirmare grandioasă a României socialiste îmi 
declara tovarășul Stanislav Laig, prim secte-

a Pelrila, drscullnd cu cel 
care slujesc de ani de zile 
școala, am Înțeles parcă mai 
profund Întreaga însemnăta
te a măsurilor dezbătute sub 
cupola Conferinței Națio
nale a cadrelor didactice. 
Aveam sentimentul că lait
motivul perfecționării conti
nue, care a revenit cu in

sistentă fn cuvinlările reprezentanților la confe
rință, este un răspuns concludent la părerile, 
propunerile și dorințele masei de dascăli care 
azi, mai mult ca orlcfnd, știu sd răsplătească

ni vizitat, apoi, in Petrila, 
cele două cluburi ale sindi
calelor, principalele lăcașe 
de cultură ale orașului, lo
curile unde creatorii de fru
mos și inlerprefii lui, artiștii 
amatori și activiștii cultu
rali, Iși aduc prețiosul a- 
port Ia făurirea unei tradiții, 
șlefuind zi de zi acel ines

timabil aur al spiritului. După ce-am trecut îm
preună fn revistă statistica clubului pe anul 
1968, după ce i-am remarcat în priviri diferite 
ipostaze ale satisfacției la amintirea celor 36 
spectacole prezentate in fața a peste 8 500 spec
tatori de către cefe șase formații, artistice, Iov. 
VASILE HLOPEȚCH1, directorul clubului dm 
Lonea, mi-a declarat : In trecut, goana, sălba
tica goană după înavuțire a unor grupuri re
st rinse, conjugată cu disprețul ostentativ, practi
cat deschis Iață de miile de muncitori mineri, a 
ignorat, a înlăturat chiar, orice tentativă de vio
lă culturală intensă. Deși au năzuit dintoldea- 
una la Înfrumusețarea spiritului lor, minerii lo- 
neni nu-și puteau permite altădată să-și petrea
că ulii timpul liber, periecționindu-și unele în
clinații native. Astăzi, însă... Și glasul interlo
cutorului meu a căpătat dintr-o dată nuanțele 
bucuriei. Și-am putut să-mi notez astfel din nou 
Cilre _ dovezi ale grijii clubului iață de lo
calnici, care nu pregetă să-și consacre o parte 
a timpului umplerii, la club, a nevoilor spi
rituale: din cefe 8 534 cărți existente in biblio
tecă, in 1968 au lost citite, acasă sau In sala 
de lectură, 3 875 volume; la cefe 94 acțiuni or
ganizate de bibliotecara clubului MARIA NAGY 
au participat 2 936 oameni ai muncii, tineri și 
vîrstnici, mineri, constructori, elevi, gospodine. 
Tot despre asemenea acțiuni (recenzii, seri lite
rare, simpozioane, acțiuni cu cartea tehnică sau 
cu copiii, dimineți de ghicitori și basme), mi-a 
vorbit satisfăcută și bibliotecara clubului din 
Petrila, MAGDALENA TOPOR. Un număr de 
1 226 cititori au împrumutat de la acest club In 
1968, 16 795 cărți! De la tovarășul VIRGIL Ml- 
HUȚ, directorul clubului, am aliat rodnica acti
vitate depusă In cadrul lectoratelor tehnice șl 
de cultură generală, despre ciclurile de confe-

orii unei vieți tot mai te- 
ricile sint ușor de Întrevă
zut pentru populația Pel ri
le i de~^ azi. Perspectivele 

stau In fața orașului 
luminoase. Forța ma- 

prfvfrilor, cu care 
orașului LAIG 

In timp ce-mi des- 
determinat să dau

să-l revăd peste 10 
altul,

a
primarul

STANISLAV, scruta viitorul, 
cria
Ir iu liber imaginației 
ani, clnd centrul orașului va fi cu totul 
clnd alături de impunătoarele blocuri, vor apare 
un măreț spital, o elegantă casă de cultură, un 
alt liceu, un modern complex alimentar-industriai, 
cind voi privi același zvăpăiat Jiu de astăzi de 
pe ialeza unei mari magistrale, cind 
mai virstnici locuitori ai orașului nu-și 
aminti, privind minunile prezentului 
(ce se vor Întinde Intre actuala stradă 
cescu și ștrandul orașului), de locuințele 
ale momirlanilor. Și-mi voi Inturna atunci gin- 
dul cu 15 ani In urmă, spre a-mi aduce aminte 
de impropriile cămine culturale din Jieț și Cim
pa, de nemodernizatele străzi ale acestor fru
moase localități montane, de insuficienja de 
altă dală a cinematografelor, crețelor de copii, 
spitalelor.

Și dacă in Petrila de azi se sădesc cu multa 
grijă direcțiile majore ale procesului de mo 
dernizare, In cea 
ceasta perpetuă 
turor localităților 
ției socialiste, \-a 
petalele Impresionante și va rodi minunății 
poveste — oamenii de aici, petrilenii, se vor 
mindri și mai mult cu orașul lor — grădină, Iși 
\’or mărturisi zlmbind apartenența lor teritorială, 
vor vorbi tuturor 
de azi.

Petrila anilor '80, m-a 
fi

nici cei 
vor mal 
socialist
N. Bâl- 
de lemn

de mi ine, a viitorului, ci nd a- 
dezvoltare, caracteristică iu- 
tării in acești ani ai civiliza- 
fnllori, /și va desface maiestos 

de

despre constructivele elanuri

n ar noi, reporterii, care nici 
pină atunci nu vom Înce
ta să transpunem In nein- 
căpâloarele tipare ale lite
relor energia, pasiunea și 
dăruirea constructorilor vii
torului, deși ne va părea 
râu că-n tinerele n-am avut 

despre adevărate orașe model.prilejul să scriem
ne vom aminti totuși cu plăcere de aceste zile, 
in care ne-am epuizat epitetele spre a răsplăti, 
după puteri, o muncă care se confundă cu 
loc uriaș de pasiuni firești, de nestăvilit.

[l
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Dovezi grăitoare ale bunăstării
oamenilor muncii A

TEMEIUL

e din peg. 1)

tcecgo maso de solariați la înde
plinirea planului și a ongojomen- 
•elor, sc ridice întreaga lor octivr- 
fote politico-orgonixolorico la ni- 
verul sarcinilor cctuole.

îndeplinirea exemplară o pla
nului pe acest an și o angaja
mentelor asumate, presupune îm
bunătățirea întregii activități des
fășurate de organele și organiza
țiile de partid, perfection a reo sti
lului și metodelor lor de muncă in 
ccnducereo problemelor economi
ce.Rezultatele bune obținute de 
multe colective de muncă de la mi
nele Lupeni, Petrila, Loneo. Aninoa- 
»a. I.E.C Paroșeni. Viscoza-Lupeni, 
de Grupul II al TJ.C.H. etc., așa cum 
ne arată activitatea practică de zi 
cu zi se explica intr-o măsura 
considerabilă, prin aceea că or
ganele și organizațiile de partid 
• espective ou mobilizat activ pe 
membrii lor, manifestînd foțâ de 
ei exigență și grijă pentru a ști 
precis ce au de făcut ca să cons
tituie exemplu însuflețitor pentru 
întregul colectiv de muncă.

Pentru o conduce competent, 
pentru a pătrunde în miezul pro
blemelor economice și a putea in
terveni cu promptitudine în dina
mizarea întregii activități de pro
ducție, se cere din partea tuturor 
organelor și organizațiilor de par
tid o cunoaștere profundă mul
tilaterală a situației reale de la 
fiecare loc de muncă. Numai ast
fel se pot lichida de la început o 
seamă de anomalii, dar ceea ce 
este și mai important, pot fi evi
tate, asigurînd generalizarea ex
perienței inaintote și stabilirea 
unor măsuri eficiente.

Dor, oricit de bune ar fi măsu
rile stabilite, dacă acestea nu sint 
urmate de o muncă concretă pen- 
fru a le aplica in practică, de e- 
xercitarea unui control exigent și 
permanent asupra modului cum se 
duc la îndeplinire, ele nu au nici 
o valabilitate.

Mai multe comitete de partid și 
organizații de bază de la mine
le Vulcan, Uriconi, I.F. Petroșani, 
T.C.M.M. Petroșani, Industria mo- 
răritului și panificației Petroșani, 
Secția Livezeni a ICIL Simeria și 
altele, au analizat frecvent diferi
te aspecte privind preocuparea 
comitetelor de direcție, a condu
cerilor unităților sau propria lor 
activitate pentru creșterea eficien
ței economice, stabilind și măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii. Tre
buie arătat insă că o serie de 
măsuri nu ou fost traduse in fapt, 
lucru ce face ca acestea să rămi
nă doar pe hîrtie, iar in domeniul 
analizat lipsurile să persiste ba 
chior să se amplifice. Aceasta ex
plică situația existentă în unitățile 
economice amintite și altele unde 
un număr de utilaje sint insufi
cient folosite, oițele care încă n-au 
fost puse in funcțiune, calitatea 
necorespunzotoare a cărbunelui 
brut extras, a unor produse de 
panificație și lactate, timpul de lu
cru nu este folosit rațional și alte 
aspecte care influențează nega
tiv eficiența activității economice.

Din cele relatate mai sus rezul
tă cu toată pregnanța necesita
tea ca fiecare organ și organiza
ție de partid să exercite un con
trol permanent asupra modului în 
care măsurile inițiate de ele prind 
vioță. Exercitarea unui astfel de 
control dă posibilitatea să se apre
cieze cît sint de eficace măsurile 
și acțiunile luate de ele, so des
prindă ce trebuie făcut în conti
nuare pentru îmbunătățirea activi
tății in domeniul respectiv.

Controlul de partid trebuie să 
determine pe cei care răspund de 
organizarea și conducerea pro
ducției să-și îndeplinească corect 
atribuțiile ce le revin, să-și facă pe 
deplin datoria. Or. nu peste tot se 
acordă otențio cuvenită acestui 
lucru, ceea ce face ca activitatea 
unor unități să nu se desfășoare 
Fn condiții corespunzătoare. Un 
exemplu concludent în această 
privință îl constituie neritmicita- 
feo în activitatea de producție a 
exploatărilor miniere. Este o situ-

oție necorespunzătoore in această 
privință : din primo zi a lunii se 
înregistrează minus, trece o deca
dă și nu se intervine, ca in o doua 
porte o lunii să se ia măsuri ex
cepționale, so se depună eforturi 
suplimentare pentru „a scoate 
pionul". In oceloși mod s-au pe
trecut lucrurile și in luna februa
rie a.c. Cu excepția minei Lupe
ni, toate celelalte explotori minie
re dupe primele 3 zile de lucru 
înregistraseră minusuri. Conduce
rile explotărilor miniere și nici co
mitetele de partid respective nu 
au acționat operativ, iar Comite
tul de direcție de la C.C.VJ. aștep
ta liniștit. A fost necesară inter
venția promptă o Comitetului mu
nicipal de partid pentru a deter
mina inițierea de către comitelui 
de direcție al C.C.VJ. a unor acțiuni 
menite sâ redreseze situația. In 
asemenea împrejurări era de da
toria tuturor comitetelor de par
tid de la exploatările miniere, a 
celor orășenești să intervină ime
diat cum au observat câ după pri
ma zi de lucru rezultatele sint ne- 
satisfâcâtoore, sâ facă o proble
mă primordială din mobilizarea 
tuturor forțelor la normolizarea si
tuației.

De asemenea, se mai desprin
de necesitatea ca la toate nive
lele, organele și organizațiile de 
partid să-și exercite mai bine 
dreptul de control, sa dea dovadă 
de mai multă intransigență pentru 
a determina conducerile tehnice 
administrative la soluționarea o- 
perativă a problemelor de aprovi
zionare tehnico-moterială, la va
lorificarea măsurilor și soluțiilor 
preconizate în acțiunea de orga
nizare științifică 
a muncii.

Organele și 
partief trebuie să 
deauna și peste 
hotărîtă față de lipsuri, sâ nu se 
mulțumească numai cu 
rea lor ci să acționeze 
tă combativitatea pentru 
dica.

I.F. Petroșani lucrează 
ții de la stat, de mai r 
In ultima perioadă au fost reduse 
o parte din acestea, prin îmbună
tățirea activității întreprinderii prin 
punerea în valoare a unor rezerve 
interne. Trebuie subliniat faptul că 
în întreprindere sint toate condi
țiile pentru rentabilitatea tuturor 
produselor. Conducerea întreprin
derii nu se străduiește insă sufici
ent să găsească soluțiile pentru 
renunțarea la dotoții, iar comitetul 
de partid nu ia poziție hotărîtă 
față de această situație, ba mai 
mult cade de acord și cu mani
festările de automulțumire și jus
tificările unor tovarăși din comi
tetul de direcție.

Același lucru se poate spune și 
despre modul cum acționează co
mitetele de portid din construcții, 
pentru reducerea consumurilor 
specifice, gospodărirea materia
lelor și întărirea disciplinii.

Atunci cînd este vorba de înde
plinirea sarcinilor de plan, orga
nele și organizațiile de partid tre
buie să manifeste o atitudine ca
tegorică, perseverentă și tenace, 
să nu permită nici un fel de jus
tificări sau tergiversări.

Desigur, munca ce o desfășoa
ră organele și organizațiile de 
partid este complexă și nu fără 
greutăți. De aceea este imperios 
necesar ca în această activitate 
să fie antienați toți membrii orga
nului de partid, un activ larg, ca
dre de specialiști cu experiență 
și priceDere. Este nevoie de mai 
multă chibzuință în organizarea 
și planificarea muncii. în repartiza
rea forțelor, efectuarea unui con
trol sistematic și complex, exami
narea stadiului îndeplinirii sarci
nilor de plan și stabilirea măsuri
lor menite să asigure desfășura
rea normala a producției.

In aceostă privință esle nece
sar să se acorde o atenție sporită 
antrenării moi active o membri
lor comisiilor economice ale co
mitetelor de partid orășenești și 
din unitățile economice.

O mare însemnătate pentru bu-

a producției și

organizațiile de 
manifeste intot- 
tot o atitudine

constata- 
cu toa- 

a le iro-

no desfășuîare a activității de pro
ducție o are modul ir» care esle 
canalizata activitatea organizații
lor de masă. întreaga activitate 
a sindicatelor și o organizațiilor 
U.T.C. trebuie îndreptată spre mo
bilizarea largă o saloriaților, Io 
punerea in valoare a rezervelor 
producției, la îndeplinirea planului 
și o angajamentelor luate in în
trecere. Sindicatele vor trebui să 
folosescă din plin experiența do- 
bînditâ pînă acum și să asigure 
o susținută munco de populari
zare a angajamentelor luote. pen
tru ca acestea să fie cunoscute 
și însușite de toți salariații, sa a- 
corde o atenție mare urmăririi în
trecerii : trebuie să facă o publi
citate concretă și permanenta a 
rezultatelor obținute de diferitele 
colective și formații de muncă in 
îndeplinirea angajamentelor, să 
organizeze acțiuni de mosă pen
tru generolizoreo experienței îna
intate. îndrumate și sprijinite în
deaproape de organizațiile de 
partid, organizațiile U.T.C. și con
siliile populare trebuie să dea via
ță obiectivelor cuprinse în răspun
sul la chemarea conferințelor or
ganizațiilor județene ale U.T.C. 
Prahova și Teleorman, a Consiliului 
popular al județului Galati.

Recent in unitățile municipiului 
au avut loc adunările generale 
ale saloriaților sau uu reprezen
tanții acestora care au analizat 
modul cum a fost îndeplinit planul 
pe anul 1968, sarcinile de plan 
pe anul 1969, măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea acestora. 
In același timp s-au definitivat 
angajamentele colectivelor de 
muncă pe acest on in întrecerea 
pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea planului de stat pe anul 
1969, ca o primo etapă pînă 
la 23 August.

Organizațiile de partid trebuie 
să antreneze comitetele de direc
ție, sindicatele, organizațiile U.T.C., 
pe toți salariații la o muncă sus
ținută pentru realizarea acestora 
de către fiecare unitate, secție, 
sector, de către fiecare formație 
de lucru, de către fiecare om al 
muncii.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să conducă în per
manență întrecerea pentru înde
plinirea și depășirea planului. A- 
ceasta presupune ca ele să urmă
rească sistematic cum se realizea
ză angajamentele, să acționeze 
prompt pentru generalizarea expe
rienței valoroase, să intervină e- 
nergic pentru depășirea unor 
greutăți și lichidarea lipsurilor din 
activitatea colectivelor de muncă.

Organelor și organizațiilor de 
partid le revin îndatoriri importante 
privind conducerea problemelor 
economice.

Pentru a se achita cu cinste de 
acestea, este necesar ca ele să 
acționeze prompt, cu măsuri și ac
țiuni concrete, eficiente. proprii 
muncii de partid. Nu trebuie scă
pat din vedere însă un lucru e- 
sențial : să nu preia atribuțiile 
conduceri lor tehnice sau sâ 
dubleze în activitate.

întreaga muncă politică și 
ganizatorică trebuie axată pe 
deplinirea sarcinilor de plan, 
creșterea eficienței activității eco
nomice.

Cunoașterea in orice moment 
a situației reale de la fiecare loc 
de muncă, intervenția promptă, 
măsuri concrete si acțiuni eficiente 
proprii muncii de partid, contro
lul de partid asupra modului in 
core iși fac datoria cadrele din 
economie, organizarea unei sus
ținute munci politice de masă pen
tru mobilizarea tuturor saloriaților 
Ia îndeplinirea ritmică. Ia toți in
dicatorii și la toate sortimentele a 
planului de Droducție, generaliza
rea exoerien»ei înaintate, coordo
narea activității și folosirea judi
cioasă a contribuției organizațiilor 
de masă, munco concretă cu oa
menii si consecventa în exercita
rea rolului de conducător politic, 
const'tuie garanția conducerii 
competente de către organizațiile 
de partid a problemelor economi
ce.

CojuluceTca clubului sindk a-talor 
<l n lonoa șl personalul arii-l'c al a- 
ceshiia s-au înlîlnit cu elevi si ab
solvenți »i șc-olllor profesionale care 
locuiesc sau lucrează In Io. late. 
Intilnirea urmărea să ofere condu
cerii clubuhii prilejul aflării unor 
preferințe »le publicului linăr M|ă 
dc ceea ce ar dori să vadă la cErb, 
tar tinerilor xSzitatori prilejul sfl-$i 
expxmfl deschis doleanțele. Ambele 
..părți" n-aveau decît de civligal. 
lalfl ce no-a milrturi.șit despre aceas
tă intîlnire tinărul Danci» Petru, ab
solvent al Scolii profesionale din 
Alba Iu Ma : Cl nd am intrat in sala 
de lectură a bibliotecii, am fost în- 
lîmpinot do o frumoasă expoziție a 
<■«5111101 lohn’cc. Tovarășa biblioteca
ră Mar;a Narp- ne-a primit cu căl
dură. poflindn-ne. po mine și pe cei
lalți. la mesele frumos sl cu gust 
aranjate. In cjtevn mlnulo s-wi 
strîns aproanc 70 de vizitatori — e- 
țevi. Tovarășul secretat al romlte- 
tnlni de partid de la E. M Lone*. 
CoJda Andrei, no-a vorbit părintește 
despre trecutul de luptă al munci
torilor mineri r do pe aceste melea
guri. Iov. Vaslle Hlopotchi, directorul 
clubului, ne-a expus perspectivele ce 
ni se deschid în fală dacă căutăm 
mereu să ne lărgim sfera de actY- 
^'itate. de preocupări din timpul li
ber, iar tov. loan Belu. președin
tele comitetului sindicatului, a adău
gat cîteva cuvinte despre drepturile 
șl îndatoririle unui angajai. Apoi — 
surpriză! — nl s-a servit cite o ca
fea și discuția a pornit pe un făgaș 
firesc, liber, fă^ră stîpjenelî — o con
vorbire orietenească.

S-au făcut multe propuneri, de oa
re, credem, cdnducârea clubului din 
Lonea va tine cont. Am convingerea 
că o asemehea acțiune nu va fi ul
tima".

Ședință a cenaclului
„Meșterul Manole"
Duminică dimineața, Ia ora 10, 

toți membrii cenaclului literar „Meș
terul Manole" din Petroșani sint in
vitați Ia o nouă ședință'de lucru (la 
Casa de cultură a sindicatelor) un
de. se va discuta, printre altele, și 
un caz de plagiat litetq).

le

or- 
în- 
pe

H’rmtfp din paq. I)

mai mari S-au croat spa- 
Iii do depozitare cores
punzătoare, care a-iqurâ 
crearea stocurilor dc 
strictă necesitate, pen
tru o perioadă mai În
delungată dc timp (15- 
20 zile). Magazinele se 
pot aproviziona din 
timp și cu un sortiment 
bogat de mărfuri, pre- 
Intimpinînd astfel crea
rea de goluri In apro
vizionare, ovilind tot
odată omiterea romon- 
rilor către depozite, la 
fiecare 3—4 zile.

Lucrările de moderni
zare a rețelei vor con- 
Hn-iw și In acest an. In 
orașul Vulcan, comple
xul comercial care va

fi etat în folosință în 
• - moMrul I, va cuprin-

— po lingă unitățile 
■' iinenl.iio și do ali

ntați? publică — <»n 
modern magazin de ge- 

itcrir șl un magazin 
' articole pentru co

pii. Magazinul nr. 68 
lot din Vulcan va fi 
‘■'ipns unor radipale 
■ ansformări, jxin ey- 
!! nderea spațiului de 
dosfarecro si la etajul 
a» lirol»k»i toc ai. In Pc- 
I roșa ni, so va 
folosință pînă la 
tul semestrului
nou depozit de mobilă, 
care va dispune de li
nie de garaj pentru 
drsrărcarea mobilei, de 
spații corespunzătoare 
pentru depozitare.

de în 
sflriM- 
I im

In fața salartajilor u- 
nitățllor comercîaJc ale 
O.C.L. produse 
triale 
sarcini 
Pentru 
nulul de desfacere din 
acest an. vânzătorii, șe
fii de magazine, precum 
și sa tor ia iii din apara
tul comercial Iși vor 
mobiliza lot potențialul 
lor de muncă, întreaga 
lor pricepere pentru 
satisfacerea cererii de 
consum a populației, 
asttal incit să se asi
gure o aprovizionare 
abundentă a oamenilor 
muncii c« bunuri de 
larg consum In condi
țiile unei deserviri o- 
peralive și civilizate.

ÎNCREDERII
indus- 

Potroșani stau 
tot mai spori Ic. 
rrnHzorea pla- OBȘTEȘTI

(Urmare din **<J- «I

PE TEME DE CIRCULAȚIE

Dificultățile conducerii
de iarnă

Anotimpul rece, cu tot cortegiul 
lui de zăpezi, geruri, ghețuș și po
lei, pune multe probleme transpor
tului rutier. Astfel, manevrele de 
circulație se efectuează mai greoi, 
distantele eficace de frînare a auto
vehiculelor cresc de 2—4 oii față 
de perioada verii, iar pericolul de 
producere a accidentelor sporește- 
simțitor. Toate acestea cer din par
tea șoferilor pricepere în circulația 
cu autovehiculul, înțelegerea depli
nă a condițiilor speciale grele de 
circulație cu mașina în timpul iernii, 
luarea măsurilor necesare pentru 
evitarea accidentelor.

Aceste condiții nu sint incă înțe
lese, din păcate, de unii șoferi, care, 
prea siguri pe „priceperea" și „stea
ua norocoasă" a lor, se avintă or
bește în viitoarea circulației rutie
re fără să ia măsurile necesare pe 
care le impune starea drumurilor 
fn timpul iernii. Astfel, nefolosind , 
frina de motor Ia frînarea mașinii 
pe drumul înghețat, șoferul Nicolae 
Samoilă, conducînd mașina 
HD 2244, a lovit mașina nr. 31 IID 
194 condusă de șoferul Zamfir Po
pescu, iar șoferul Mihai Ionescu, 
derapind cu autovehiculul 21 AB 
1390, a lovit mașina nr. 31 HD 1104 
condusă de Mihai Ignato. De aseme
nea, datorită manevrărilor bruște ale

nr. 31
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Ar-volanului pe drum greu, șoferul 
pad Rafai, conducînd mașina nr. 32 
B 6734, a accidentat autocamionul 
21 HD 1281 (șofer Constantin Ma- 
nolescu) provocîndu-i avarii.

tn condiții de iarnă, Ia trecerea 
simultană a două mașini din sensuri 
opuse, șoferii trebuie să aibă grijă 
să reduci) viteza pe străzile unde 
din cauza zăpezii partea carosabilă 
este redusă: nerospeclînd această '
cerință, șoferii Eugen Botu și Du- 1 
mitru Avram, de pe autovehiculele '
31 HD 3720 și 31 HD 738, au .reu- 1 
șit" să-și agate mașinile, produdn- 
du-le avarii. ,

Nerespec tarea cerinței de a cir- , 
cula cu mare atenție pc drum alu- i 
necos a dus la lamponarca mașinilor __i 
31 B 6 206 și 31 B 6 286, șoferii 1 
Gheorghe Grigore (T.C.M.M.) și Ion 1 
Jianu (C.S.A.) purtind toată răspun- 1 
derea acestui accident.

Tot lipsa de atenție, nereducerea 
vitezei la depășirea unui autobuz 
oprit în stație, a făcut ca șoferul 
Nicolae Nae, cu mașina 22 B 1 871, 
să accidenteze mortal pe fetița Anca 
Dumitrescu de 12 ani, care încerca 
să traverseze drumul în fugă.

Experiența șoferilor fruntași do
vedește că oricit de complicate ar 
fi condițiile de drum pe timp de 
iarna, șoferul care conduce cu gri- J
Jfi, Unind cont de starea grea a ,
șoselei, stăpînește tehnica conduce- <
rii' autovehiculului, respectă reguli- <
Ie de circulație — reușește să cir
cule în bune condițiuni și pe timp «
de iarnă. z

noilor construcții, tinărul Cor
ceam s-a înrolat in rîndurile 
combatanților schelelor cu tin 
simplu certificai de cal! licăre: 
zidar. Azi, crnd Vulcanul e t»n 
oraș nou, modern. t >> zeci d<- 
blocuri înalta. Correani Otto <■ 
lot pe șantier — în caHIfri 
d? tehnician-șei dr lot. A cre
pul. s-a urcat pe scara dc va 
lori a vredniciei o dată cu m< 
diul citadin la făurirea cărui 
si-a adus și ol aportul de preț 
vigoarea brațelor și ‘a minți' 
n pasiunii și iscusinței.

Corceani Otlo a contribuit ■ 
ridicarea fiecărui bloc din Vul
canul renăscut, a condus gli
sarea primului bloc-birn din 
Vale, a calificat zeci de con
structori. a format oameni in
tegri din zeci de ..păsări că- 
lătoare" care se aciuisoră tem
porar pe schelele șantierului. 
Dar poți să construiești fără 
să dorești ca edificiile moder
ne să lie înconjurate cu spații' 
elevate din punct de vedere 
urbanistic? Fiind deputat, con
structorul Correani a devenit si 
un activist obștesc pasiona! 
pentru înfrumusețarea noile- 
cartiere.

Azi Vulcanul iși sfidează tre
cutul înnegurat și-și scrutează 
viitorul hi ipostaza unul tablou 
lnsufiețitor al perspectivelor, al 
certitudinilor de miine. Există 
această perspectivă — care are 
temelia de beton și fier a în
făptuirilor de pînă acum, ini- 
mozitatea și puterea de dărui
re a oamenilor din rîndtil că
rora l-am amintit prin aceste 
însemnări pe candidatul Cor
eean! Otlo.

Ieri, temperatura aerului la Pc-tro- 
#anj, a oscilat Intre plus un grad ?i 
plus 4 grade, far la 'Paring între mi
nus 4 grade si minus 2 grade. Gro
simea stratului de zăpadă Ia Paring : 
67 cm.

DISPOZIȚIA 
„ARICIULUI"

Gurile de foc ale Hunedoa
rei îngurgitează zilnic mii de 
tone de fier vechi. Dintre 
mulții „donatori" de fier vechi 
ai Hunedoarei, Valea Jiului 
ocupă un loc important. Nu
mai de la ,E.M. Vulcan au ple
cat anul trecut spre furnalele 
cetății de foc mari cantități 
de fier vechi. Exista aici, la 
E.M. Vulcan, un procedeu in
genios de mobilizare a oame
nilor la strîngerea fierului 
vechi. Un arici artificial era 
plasat întotdeauna acolo un
de erau grămezile de fier ve
chi. Țepii i se zburleau, în 
timp ce el glăsuia: .Nu voi 
pleca de aici pînă nu veți 
face curățenie". Și fierul ve
chi dispărea ca prin farmec. 
Atunci ariciul iîdea liniștit că 
intervenția lui a fost utilă. De 
diva timp, în fața biroului 
sectorului VIII au apărut vreo 
80—90 de vagoneți casați. Ime
diat a apărut între vagoneți 
și „ariciul". Dar în scurtă 
vreme in loc să dispară fie
rul, a dispărut „ariciul". Cu 
siguranță că nu l-au înghițit 
flăcările Hunedoarei. Nu era

din metal. Lipsind ariciul, 
goneții casali stau și acum 
neridicați.

Soluția ar fi: apariția ari
ciului și dispariția fierului 
vechi. •

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE i Vreme instabilă, cu cer maâ 
Bjțilt acoperit. Se vor semnala preci
pitații izolate sub formă de lapoviță 
șl ninsoare. Vțnt de Ia slab la potri
vii din sectorul sudle.

CINSTEA
IN ACȚIUNE

Autobuzul Petri la — Aero
port era arhiplin. Cineva și-a 
pierdut portmoneul cu o sumă 
de bani considerabilă. Un co
pil, al cărui nume a rămas 
necunoscut, a găsit portmo
neul, i-a spus pensionarului 
Pelru Josan și împreună Uau 
predat taxatoarei Maria Dia- 
conescu. Acum portmoneul cu 
suma de bani intactă se află 
la biroul persona) al I.G.C. 
Petroșani și-și așteaptă pose
sorul.

Faptul in sine nu este sen
zațional. Dar el atestă cinstea 
și demnitatea unor oameni 
care nu s-au gindit să-și în
sușească lucrul altuia ci au 
chibzuit cum să procedeze 
pentru ca păgubașul să intre 
cît mai repede în posesia ba
nilor pierdui!. Mare lucru e 
cinstea...

Cpt. Constantin ȚIU
Serviciul circulație al miliției 

Petroșani

Uzina de reparat
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17.30 Telex Tv.
17,35 Medicul vă sfătuiește: 

..Dac-aș fi știut...". (Des
pre buna dezvoltare a a- 
paratuiui dento-maxilar).

17,50 Lumea copiilor.
18.30 Pentru școlari: Balade și 

legende. „Fata hangiului" 
de Dominic Stanca.

19,00 Telejurnalul de seară.
1930 Cadran — emisiune de ac

tualitate internațională.
20,00 Tele-cncidopedia.
21,00 Mult e dulce și frumoasă.
21.25 Film serial: Slinlul.
22.15 Prelață la festivalul „Cer

bul de aur" — Brașov 
1969.

22.30 Invitații noștri — emisiu
ne muzicahcoregralică.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

Radio
DUMINICA 23 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

februarie au 
următoarele

L-a tragerea dîn -21 
fost extrase din urnă 
njmere 1

E vi r ager ea l-a 1 9 22 2 32 35 41 82

25 64 42 21 4.
Fond de premii : 751 159
Extragerea a 11-a : 31 78
Tond de premii: 410 746

leL
11 39. 
lei.

6.05 
certul 
mărul 
9.00 Radiomagazinul 
Țara mea-i numai comori — program 
de cintece,- 9,45 Selecțiuni din opereta 
„Timpul chitarelor" de Lopez; 10,00 
Ora salului,- 10.40 Muzică populară; 
11,05 Ediție specială. 2 martie — A- 
legeril-, 11,25 Avanpremieră cotidia
nă; 11.35 Soliști de muzică populară; 
12.00 De toate pentru toți; 13,00— 
1630 Estrada duminicală; 14.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 16,30 
Unda veselă; 17,00 Concert de după- 
amiază; 18,10 tatîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 18.30 
Teatru scurt. „Cileva lovituri", dra
matizare de Mircea Mureșan după 
povestirea „Un pumn de boxer" de 
I. Arieșanui 19,06 Varietăți muzicale»

Muzică populară; 7.00 Con- 
dimineții.- 8.00 Radiojurnal. Su- 
presei; 8.15 Ilustrate muzicale,- 

femeilor.- 9.30

19,30 „Iancu Jianu" — Serial radio
fonic pentru tinerii ascultători (XII); 
19,45 Recital de operă Lucia Stănes- 
cu; 20,00 Radiojurnal. Sport,- 20,10 A- 
gendă folclorică; 21,00 Cavalcada rit
murilor,- 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport,- 22.20 Noutăți de 
muzică ușoară; 22,30 Moment poetic,- 
22,40 Pagini celebre din operete; 
23.00 Invitație la dans; 0.05—5,00 _ 
trada nocturnă.

PROGRAMUL II:
6,00 Refrene dragi — muzică 

șo&ră; 7,00 Cu cîntecul și jocul 
întinsul patriei; 7,37 Muzică pentru 
fanfară; 8,00 Muzică; 8.05 TeatTU ra
diofonic pentru copii: „David Cop
perfield" de Charles Dickens; 9,00 
Melodii de Aurel Giroveanu și Geor
ge Grigoriii; 9.45 Ciută Trina Loghin,- 
10.03 Avanpremieră cotidiană; 10,13 
Soliști de muzică ușoară : Gigi Mor
ga, Donald Lauirec, Luigi Ionescu și 
Udo JilrgeiiS; 10.45 A 7-a artă; 11,00 
Concertul capodoperelor; 12,40 Cintă- 
re|i de operă și muzică populară: 
Nicolae Secărcanu,- 13,00 Radiojur
nal Buletin meteorologic; 13,10 Ca
leidoscop muzical; 14.00 Orchestra de

Es-

ri
pe

muzică populară a Radioleleviz/iunii; 
14,20 De la operetă la operă; 15,00 
Lucrări simfonice de Paul Constan- 
tinescu; 15,30 Cine știe ci.știqă. Delta 
Dunării; 16,00 La horă-n sal — cîn- 
tece și jocuri populare,- 16.15 Cintec 
pentru candidatul nostru; 16,30 For
mații românești de muzică ușoară; 
17,00 Revista literară radio; 17,30 
Caravana fanteziei (emisiune pentru 
tineret),- 18,30 Romanțe; 19.05 Melo
dii magazin; 20,00 Panoramic opera; 
20.40 Orchestra de muzică ușoară a 
Radiotelevizhmii; 21,00 Radiojurnal; 
21,10 Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 21,30 Studioul de poezie,- 
21.50 Canțonete cu Mario Lonza; 
22.00 Festival muzical internațional 
Lidge 1968; 22,35 Sonata op. 38 în 
mi minor pentru violoncel și orches
tră de Brahms; 23.07 O istorie a mu
zicii în capodopere comentată de 
George Bălan; 0.07—1.00 Dansați cu 
noi.

utilaj minier
Petroșani

ANGAJEAZĂ
pentru Fabrica de stîlpi hidraulici ce va func

ționa în fostul Atelier de reparații electrice 
Vulcan :

— STRUNGARI

— FREZORI

— RECTIFICATORI

Pro- 
16,00:

■1.00.

BULETINE DE ȘTIRI : 
gramul I: 6,00; 11,00;
18.00-, 24,00; 1.00; 2,00;
Programul II: G.30; 7,30; 10,00; 
19,00; 23,00 ; 0,55.

Informații suplimentare se pot primi zilnic 
între orele 7—15,30 la Biroul de personal al 
U.R.U.M.P. cu sediul în Petroșani, strada Re
publicii nr. 1.
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ORIENTUL APROPIAT In regiunile Un apel al Comitetului Special al O.N.U. Anglia

CONSULTĂRI DIPLOMA
TICE LA SEDIUL O.N.U.
NEW YORK 21 (Agerpres). — U 

•edilii O.N.U. continuă consultările 
diplomatice 1n legătură cu situația 
din Orientul Apropiat. Joi, ambasa
de-.il S.U.A. Charles Yost, s-a întil- 
nit cu ambasadorul Franței, Armand 
Berard, in cadrul convorbirilor bila
terale dintre reprezentanții celor pa
tru mari puteri. In ultimele zile, con
sultări similare au avut loc între am
basadorii la O.N.U. ai U.R.S.S. ''larii 
Britanii S.U.A. și Franței. După cum 
relatează agenția Associated Press o 
sursă bine informată de la O.N.U. a 
declarat că săptămîna viitoare va a- 
vea loc o întâlnire a reprezentanți
lor celoT patru mari puteri care se 
crede că vor da publicității o de
clarație de sprijinire a misiunii lui 
Gunnar Jarring reprezentantul spe
cia al secretarului general al O.N.U. 
in Orientul Apropiat. Aceeași sursă 
a indicat că Jarring va părăsi apoi 
New York-ul și va pleca la Geneva 
sau in altă parte a Europei unde 
va relua contactele cu reprezentanții 
Israelului. R.A.U. și Iordaniei in sco
pul ajungerii la un acord.

Ministrul afacerilor externe al Is
raelului. Abba Eban, a adresat joi 
o scrisoare secretarului general al 
ON.U U Thant, în care, referindu-se 
la atacul întreprins pe aeroportul 
din Ziirich asupra unui avion de pa
sager israelian. și-a exprimat spe
ranța că va fi întreprinsă „o acțiune 
Internațională constructivă" pentru a 
se împiedica atacuri asemănătoare a- 
supra avioanelor civile.

mă trebuie să lie guvernată de con
siderente politice*.

în ce privește țările arabe, ia 
Londra se reamintește că Marea Bri
tanic n furnizat Iordaniei mai multe 
avioane de tip „Hunter* 
lat să livreze aceleiași 
teleghidate 
cat”.

centrale
și occidentale

;ol-aer do

și a accep
tări 
Hp

rachete 
„Tiger-

★
21 (Agerpres).
Londra ai Arablei Sau-

LONDRA 
basadorii la 
elite, Libanului, Irakului și Republicii 
Arabe Unite au avut vineri, la ce
rerea lor, o întrevedere simultană 
cu ministrul de externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart.

In același timp ambasadorul 
raelului la Londra a conferit la 
rerea sa, cu Goronwy Roberts, 
nistru de stat la Foreign Office.

Deși motivul inlilnirilor n-a fost 
dezvăluit oficial, surse diplomatice 
afirmă că interlocutorii au aboidat 
evoluția crizei din Orientul Apro
piat.

Am-

Is- 
ce- 
ml-

PUTERNICE EXPLOZII 
LA IERUSALIM

IERUSALIM 21 (Agerpres). — Vi
neri în orașul Ierusalim s-au predus 
două puternice explozii, una intr-un 
magazin universal, iar a doua 
în apropierea clădirii consulatului 
britanic. Potrivit comunicatelor ofi
ciale, două persoane au fost ucise, 
iar alte zece rănite. Printre răniți 
se află șl iui membru al grupului 
observatori ai O.N.U.

—• -

■ ■

de

ale R. D. Germane
vor avea loc

aplicații militare
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Un 

comunicat al agenției TASS anunță 
că la începutul lunii martie vor 
avea loc aplicații ale grupului de 
trupe sovietice din R.D. Germană și 
ale Armatei Populare Naționale a 
R.D.G. in regiunile centrale și oc
cidentale ale țării. Aplicațiile se 
vor destășura sub conducerea mare
șalului Ivan Iakubovski, comandan
tul suprem al forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

NEW YORK 21 (Agerpres). — Co
mitetul Special' O.N.U. pentru 
minarea politicii de 
vernnliii R.S.A. <i 
tuturor guvernelor 
internaționale de a 
orice contacte cu 
Africană. Apelul 
apropiatei aniversări a Zilei interna- 
ționaile pentru eliminarea discrimină
rii rasiale (21 martie), exprimă spe
ranța că această aniversare va servi 
pentru mobilizarea opiniei publice in
ternaționale in scopul do a influenta 
asupra acelbr Stade . care prin cola
borarea lor fliolitiflă. economică șl mi-

exa- 
aparlheid a gu- 

adresat un apel 
si organizațiilor 
se abține de la 
Republica Sud-

elaborat cu ocazia 
a Zilei

Canada

Se înmulțesc cererile
pentru ieșirea țării

guvernul R.S.A. îl Incura- 
petfilste în politica sn ra

Pe de altă parte. Comitetul a ce
rut guvernelor S.U.A. și Braziliei să 
refuze facilități de aterizare .și tran
zit pentru avioanele de pasageri ale 
R.S.A. Societatea „South African Air
ways" urmează să deschidă o nouă 
linie aeriană de la Johannesburg spre 
Rio de Janeiro și New York. Comi
tetul a subliniat că acordarea unor 
asemenea facilități contravine rezo
luției Adunării Generale a O.N.U, 
din 1962 care prevede să fie refuzate 
drepturile de aterizare și tranzit pen
tru avioanele sud-africane. O scri
soare in acest sens a fost adresată 
de președintele comitetului, ambasa
dorul Somaliei, Abdulrahim Abby 
Fatali, secretarului. general al O.N.U., 
U Thant.

Reacții după apariția 
noii Cărți Albe 

în problemele apărării
LONDR/X — Corespondentul Ager- 

pres. L. Rodescu, transmite: Apari
ția noii Cârti Albe in problemele a- 
părării, reprezentând cel dc-al cinci
lea document de acest iei pe care 
îl elaborează actualul ministru al 
apărării. Denis Healey, nu a produs 
reacții deosebit do surprinzătoare în 
cercurile politice britanice nici chiar 
în ce privește infima reducere anuală 
a cheltuielilor militare cu 5 milioane 
lire (de la 2 271 milioane lire la 2 266 
milioane lire anual). Presa britanică 
interpretează conținutul Cărții Albe 
oa fiind în mod deliberat pus în co
relație cu intenția Marii Britanii de 
a-și reduce din angajamentele mili
tare la est de Suez și de a-și con
centra în viitor atenlia și eforturile 
in contextul politicii militare a 
N.A.T.O. în Europa. Din acest punct 
de vedere, orientarea cheltuielilor 
militare britanice nu pare să satis
facă integral așteptările anumitor 
cercuri politice, și, in primul rind, 
ale opoziției conservatoare.

In cadrul cheltuielilor bugetare ge
nerale. alocațiile militare constituie

in continuare o povară greu de su
portat pentru masele largi, grevind 
economia națională 
cultfițile economice 
Cum scrie „Times'*

i lungul anilor, 
cut previziuni economice care s-.i i 
dovedit a li prea optimiste. Afirma
ția lui de ieri că bugetul militai ;>'• 
1969 va const l i| mal puțin de 6 la 
sută din produsul național brut ir 
put - i să nu fie împlinită". Rcferin- 
du-se la tabelele din anexa Cărții 
Albe, ziarul scrie, potrivit acestora, 
..cheltuielile militare ale guvernului 
peste hotare continuă să reprezinte 
300 milioane lire pe an șl nici chiar 
acordurile privind acoperirea lor li
mitată nu pot constitui o justificare 
din punct de vedere economic... Nu 
se poale afirma că Marca Britanie 
cheltuiește prea puțin pentru apăra
re, atunci cind ea reușește să chel
tuiască proporțional mai mult decit 
oricare altă tară din N.A.T.O.,-cu 
excepția Portugaliei și a Statelor U- 
nite, care au, amîndouă imense an
gajamente în străinătate''.

și adîncind difi- 
existente. După 

intr-un editori.il. 
dl. Healey a fă- 

iziunl economice care

PRECIZĂRI ALE GUVER
NULUI BRITANIC ÎN 

PROBLEMA LIVRĂRI
LOR DE ARMAMENT

LONDRA 21 (Agerpreș). — Pozi
ția guvernului britanic în problema 
livrărilor de armament către țările 
din Orientul Mijlociu a căpătat cîte- 
va precizări importante. Prima dintre 
ele a fost făcută într-o comunicare 
a Ministerului de Externe in care se 
spune că Marea Britanie nu și-a a- 
sumat anul acesta nici un nou anga
jament fata de Israel în domeniul 
livrărilor de arme.

O a doua precizare este conți
nută in declarația făcută de minis
trul apărării, Denis Healey, într-o 
conferință de presă. Am furnizat 
deja arme larilor arabe și avem în
cheiate contracte cu Israelul pe 
care intenționăm să le îndeplinim, 
a spus ministrul. Orice contracte noi 
privind livrări de arme către țările 
Orientului Mijlociu vor fi subordo
nate unui mare număr de conside
rați . Nu am luat încă o hotărire in 
privința unor viitoare livrări și nu 
vom da în nici un caz detalii dacă 
o asemenea hotărire va fi luată. A- 
tiludinea noastră in această proble-

Acțiuni 
revendicative 

în Franfa
PARIS 21 

canicii de 
teaua Sud-Est 
a Căilor Ferate franceze au declan
șat joi noaptea o grevă de 36 de 
ore. Greva a provocat serioase per
turbat» în circulația trenurilor care 
au drept punct de pornire Gara Lyon 
din Paris.

Pe de altă parte, toate federațiile 
naționale ale feroviarilor au depus 
petiții în care cer o majorare gene
rală a salariilor cu 
tru anul 1969.

Pe de altă parte, 
lori de la Uzinele 
regiunea Bordeaux 
crul timp de trei ore. în semn de 
protest împotriva concedierilor, pre
văzute în industria aeronautică, da
torită unor concentrări. Acțiuni re
vendicative au loc și la Uzinele ae
ronautice Sud-Aviation din Tolouse, 
Cannes și Nantes.

(Agerpres). — 
locomotivă din 
a Societății Naționale

Me-
re-

12 la sută pen-

4 000 de munci- 
aeronautice din 

au întrerupt lu-

din N.A.T.O.
OTTAWA 21 (Agerpres). — In Ca

nada se înmulțesc cererile pentru 
ieșirea țării din N.A.T.O. Congresul 
canadian al muncii, cea mai impor
tantă uniune sindicală a țării, a ce
rut, intr-un memorandum adresat gu
vernului, revizuirea participării Cana
dei la N.A.T.O. Congresul canadian 
al muncii care cuprinde 1,6 milioa
ne membri, se pronunță totodată 
pentru părăsirea Comandamentului 
comun oanadiano-american de apă
rare antiaeriană a Americii de nord 
(Norad).

Ieșirea Canadei din N.A.T.O. a fost 
cerută și de participanții la confe
rința sindicatelor din Vancouver. Mi
liardele cheltuite prin participarea la 
N.A.T.O. și Norad Lrebuie folosite 
pentru soluționarea problemelor so
ciale urgente, se subliniază în rezo
luția conferinței.

Consiliul pentru apărarea păcii din 
provincia Columbia britanică a adre
sat primului ministru Pierre Elliott

Trudeau o sjerisopre în care se sub
liniază necesitate^ părăsirii pactului 
atlantic. Apartenența la N.A.T.O., se 
arată în scrisoare, constituie un pe
ricol pentru securitatea Canadei.

Intr-o declarație, adresată ministru
lui de externe, Mitchell Sharp, -or
ganizația „Vocea femeilor din Cana
da" se declară în. favoarea unei po
litici externe independentă și ieșirii 
Canadei din N.A.T.O.

•—
VIETNAMUL DE SUD

Forțele militare 
americane au încălcat

încetarea focului

Lucrările sesiunii
PARADOXURI
Airica — un continent bo

gat și totuși sărac.
Realitățile ce confruntă ce

le peste 40 de țări care și-au 
obținut independența confirmă 
acest paradox al zilelor noas
tre. Africa este furnizorul lu
mii ; imense bogății iau dru
mul altor regiuni. Diamantele 
sale, cobaltul, platina, aurul, 
magneziul. cromul reprezintă 
o pondere de la 70 de pro
cente i-, v” • in realizările mon

diale. Continentul negru pose
dă de două ori mai mult mi
nereu de Her decil Statele Li
ni te și tot aici se extrage o 
treime din producția mondială 
de mangan și cupru. Și, totuși, 
iată de țările avansate din 
punct de \ edere economic 
pentru fiecare locuitor al A- 
fricii revin de 32 de ori mai 
puține produse industriale.

...„Descoperim Cosmosul, in 
curind omul \ a păși pe lună. 
Ce așteptăm noi de la aceas
tă reușită ? Și ce putem spera 
de la ea ? Miliarde și miliar
de sint cheltuite pentru cuce
rirea anui lucru ce pentru 
noi ne este atit de departe". 
Acestea sint gindurile unui 
airican, tunisianul Atiuaz Moa
cei, împărtășite intr-o scrisoa
re adresată revistei ,, Jeune

î
■

I
1

Consiliului Ministerial
al O.U.A

or
al

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres). 
In cadrul celei de-a 12-a sesiuni 
dinare a Consiliului Ministerial 
Organizației Unității Africane, care
își desfășoară lucrările la Addis A- 
beba, a fost examinat un raport al 
Comitetului de eliberare al O.U.A. 
Mohamed Sahnun, purtătorul de cu
vint al O.U.A.. a prezentat, la o 
conferință de presă, situalia actuală 
a luptei de eliberare de pe continen
tul negru. El a arătat că în Guineea, 
așa-zisă portugheză, patriotii obțin 
importante succese în lupta împo
triva trupelor colonialiste. Conform 
unui raport prezentat de experli mi
litari ai O.U.A. oare s-au deplasat 
la fata locului, două treimi din teri
toriul acestei țări sint controlate de

forțele de eliberare. In Mozambic, 
delegația militară a O.U.A., care a 
vizitat provinciile Capo Delgado și 
Nissa, arată în raportul amintit că 
Frontul de Eliberare din Mozambic 
(Frelimo) își dezvoltă pe zi ce trece 
acțiunile ofensive împotriva forțelor 
colonialiste. In Zimbabwe (Rhodesia) 
și Angola, lupta de eliberare întîm- 
pină greutăți datorită existenței mai 
multor grupări ale organizațiilor ca
re conduc lupta de eliberare. Comi
tetul de eliberare din cadrul O.U.A. 
— a arătat Mohamed Sahnun — a 
hotărît să acorde ajutor sporit luptei 
din aceste țări, cerînd, 
timp^ crearea unui front 
forțelor de eliberare.

SAIGON 21 '(Agerpres). — După 
cum anunță agenția Eliberarea, for
țele militare, americane au încălcat 
încetarea foculyi, anunțată de Fron
tul National de Eliberare din Viet
namul de sud qu prilejul Anului Nou 
lunar — Tet, bombardind la 15 și 16 
februarie o ^șerje. de regiuni dens 
populate din Vietnamul. de sud. Pa
ralel cu aceste acțiuni ale aviației, 
cel de-al nouălea, regiment al infan
teriei marine americane a desfășurat 
în două provincii operațiuni „de cu
rățire".

Subunități ale forțelor armatei popu
lare de eliberare din Vietnamul de 
sud au ripostat, atacînd la 17 fe
bruarie cartierul | general al celui 
de-al 9-lea regiment al infanteriei 
marine americane. Au fost scoși din 
luptă 400 do militari americani.

S. U. A

era co o

Afrique".. Din punctul de ve-
dere al progresului umanilă-
ții. a) zilei de mîine a
Terrei, fără îndoială că
nu pol ii impărtășile re-
zervele sale in iața unor
cuceriri care in fond sint un
bun al întregii omeniri. Să nu 
uităm insă că pentru cele a- 
proape 300 milioane de afri
cani ziua de astăzi înseamnă 
foamete. mizerie, analfabe
tism, luple intestine — lot cor
tegiul urmărilor colonialismu-
lui. al unui trecui atit de a- j
propial de împilări și umilin
țe. de opresiune și exploatare.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon a reco
mandat joi Congresului ca încă îna
inte de alegerile prezidențiale din 
1972 să înfăptuiască o reformă elec
torală limitată care să prevadă, in 
principal, un al doilea tur de scru
tin in situalia in care nici un can
didat nu reușește să obțină majori
tatea in primul tur de scrutin prin 
votul popular. Potrivit recomandări
lor prezidențiale, candidatul ce va 
obține majoritatea simplă în cel 
de-al doilea tur de scrutin va fi de
clarat învingător. Președintele Nixon 
are, de asemenea, in vedere că pro
centul de 40 Ia sută din sufragiile 
electorilor să fie suficient pentru a 
declara pe ciștigătorul alegerilor. 
Acest amendament ar urma să înlo
cuiască prevederile conform cărora, 
un candidat trebuie să 'întrunească 
majoritatea absolută pentru a putea 
li declarat învingător.

e scurt

americanăaviația

• MADRID. — După cum infor
mează ziarul „Le Monde", un tri
bunal din Madrid a condamnat pe 
avocatul Manuel Morales la patru 
ani închisoare. El a fost acuzat că, 
în februarie anul trecut, i-ar fi in
citat la grevă pe docherii din Las 
Palmas (Insulele Canare).

Alte două persoane inculpate pen
tru același motiv au fost condam
nate la pedepse mai ușoare.

Acte barbare săvîrșite
în Laos

Comandamentul suprem al arma
tei de eliberare a poporului laoțian 
a dat publicității un comunicat în 
care arată că avioane americane con
tinuă să bombardeze regiunile elibe
rate din Laos. Astfel — se arată în 
comunicat — aviația americană a 
bombardat la 16 februarie mai multe 
centre populate de-a lungul șoselei 
naționale nr. 6 din provincia Sam 
Noua. In timpul acestui raid, două 
avioane americane au fost doborîte.

• BONN. — Vicepreședintele Partidului liber-democrat 
din R. F. a Germaniei, Hans Diederich Genscher, a propus 
guvernului și partidelor coaliției guvernamentale să procede
ze împreună la o reexaminare a problemei locului unde ar 
urma să se desfășoare ședința Bundestagului consacrată ale
gerii noului președinte al statului. El l-a invitat pe cancela
rul Kiesinger să sfătuiască pe președintele Bundestagului să 
renunțe la ținerea ședinței în Berlinul occidental.

Un purtător de cuvlnt al cancelariei a respins această 
cerere a llber-democrațllor, declarînd : „Poziția guvernului fe
deral in această problemă a fost clar exprimată".

1964, precizează comu-
au doborlt

Incepind din 
nicatul, forlele patriotice 
1 019 avioane americane.

Totodată, comunicatul 
actde barbare săvîrșite 
americană împotriva mai 
șezări urbane din Laos. In timpul u- 
nor raiduri aeriene deasupra orașu
lui laoțian Thateng, un mare număr 
de persoane civile au fost ucise sau 
rănite și mai mult de 400 de locu
ințe au fost distruse.

condamnă 
de aviația 
multor a-

• MOSCOVA. - K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe Ion Ciubotaru, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

John McClellan, președintele Comi
siei pentru anchete a Senatului 
S.U.A., a anuntat că numeroasele ca
zuri de corupție și abuzuri legate de 
programele de ajutor american pen
tru Vietnamul de sud vor determina 
o revizuire generală a ajutorului a- 
cordat de S.U.A. străinătății. El a 
spus că ancheta întreprinsă timp de 
doi ani în Vietnamul de sud de co
misia pe care o conduce a dus la 
„revelații șocante asupra

ra- 
se- 
im-

„Revelații șocante asupra unei corupții 
larg răspîndite"

ruptii larg răspîndite". Intr-un 
port prezentat joi Congresului, 
natorul McClellan a indicat că
porlalorii saigonezi primesc în mod 
frecvent pentru furnituri inutile bac
șișuri care îngroașă conturile lor ban
care în Elveția în detrimentul balan
ței de plăti a Statelor Unite.

în același

reformă electorală

l .R.S.S. : Nou produs al Uzinei mecanice din Leningrad:

mașina pentru curățirea străzilor.

Primul muzeu european 
de energie atomică

Primul muzeu european de ener
gie atomică se amenajează în ora
șul Iahimov din Cehoslovacia, consi
derat drept „leagănul secolului ato
mic", deoarece aici a fost descope
rit și exploatat primul zăcămînt de 
uraniu din lume.

Exponatele Muzeului energiei ato
mice vor ilustra dezvoltarea acestei 
ramuri a științei, de la primii ei pași 
pînă la realizările de astăzi în do
meniul folosirii energici atomice spre 
binele omenirii.

© LONDRA. — Numărul șomeri
lor din Marea Britanie continuă să 
crească în ritm susținut. Potrivit 
datelor publicate de organismele gu
vernamentale, în ianuarie au fost 
înregistrați în întreaga țară 632 511 
șomeri.

• HAVANA. In decurs de 
patru zile, în întreaga Gubă au fost 
vaccinați împotriva poliomielitei pes
te 90 000 de copii pină la vîrsta de 
4 ani. Aceasta este cea dc-a șaptea 
campanie împotriva acestui flagel, 
încă din anul 1964 în Cuba a fost 
lichidată definitiv poliomielita, a- 
ceasta fiind singura tară din Ame
rica Latină unde nu s-au mai înre
gistrat îmbolnăviri de acest fel.

In mesajul adresat Camerei Re
prezentanților, președintele a decla
rat că o reformă completă a actua
lului sistem electoral din S.U.A. nu 
ar obține aprobarea Congresului și, 
fără îndoială, că nu ar fi ratificată 
nici de trei sferturi din numărul 
statelor pentru a îndeplini condițiile 
cerute de constituție. Președintele 
Nixon a recomandat și o serie de 
alte reforme printre care: a) dacă 
un președinte ales moare in perioa
da dintre alegeri și numărarea votu
rilor alegătorilor, vicepreședintele 
ales devine automat președinte ,- 
b) dacă președintele ales și vicepre
ședintele mor înainte de dala insta
lării lor oficiale se vor line noi a- 
legeri ,• c) dacă vicepreședintele ales 
moare, noul președinte va desemna, 
sub rezerva ratificării de către Con
gres, un nou vicepreședinte.

• BEIRUT. -- Sami Abbud Klink, 
profesor la Universitatea americană 

Beirut, a pus la punct metoda 
fabricare a unui nou material 
construcție, bazat pe nisipurile 
deșert.. Noul material este cu 60 

la sută mai ieftin decît betonul obiș
nuit și va fi probabil intens folosit 
în special in 
fierul lipsește, 
belșug,

tările africane, unde 
dar nisip există din

• CAPE KENNEDY. — Ofi
cialitățile Centrului spațial de 
la Houston au intenția să pre
lungească cu o zi misiunea 
cabinei spațiale „Apollo-10", 
pentru a încerca să rezolve 
unele probleme de navigație 
spațială. Această schimbare va 
face ca cei trei cosmonauți 
— Tom Stafford, John Young 
și Eugene Gernan să încon
joare Luna timp de aproape 
trei zile.

Directorul zborurilor de la 
Centrul spațial Houston, Chris
topher Kraft, a declarat, de 
asemenea, că cele 20 de ore 
petrecute în apropierea Lunii 
de eehipajul cabinei spațiale 
„ApoIlo-8‘ au demonstrat că 
lipsa cunoștințelor privind 
cimpul gravitațional lunar în
greunează prevederea exactă 
a traiectoriei unei nave. Or, 
această prevedere este deose
bit de importantă in cazul 
aselenizării unul echipaj u 
man. După cum se știe, prima 
misiune americană de acest 
gen este stabilită pentru data, 
de 15 iulie.

Dificultățile in domeniul dc 
terminării clmpului gravitațio
nal lunar, a adăugat Kralil, 
sint determinate de existen
ța unor „concentrări de ma
să", aflate In subsolul lunar. 
Aceste concentrări determi
nă variații In cimpul gravita
țional al Lunii șl deviază tra
iectoria unei nave care ar In
tenționa să aselenizeze.
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• CALCUTTA. — Partidele care fac parte din Frontul 
unit al Forțelor de stingă, victorios in recentele alegeri parla
mentare organizate in statul indian Bengalul de Vest, au că
zut de acord asupra distribuirii portofoliilor în cadrul noului 
cabinet local. Șef al guvernului a fost ales Ajoy Mukherjee, 
liderul partidului „Bangla Congress", constituit dlntr-o gru
pare disidentă a partidului de guvernămint, Congresul Natio
nal. Bl va deține, de asemenea, și portofoliul finanțelor. 
Mukherjee a prezidat, după cuin se știe, și guvernul Fron
tului unit al forțelor de stingă, constituit tn urma alegeri
lor generale din 1067. Acel guvern a fost însă destituit sub 
presiunea forțelor reacțiunii, fapt care a provocat ample ma
nifestații populare de protest.

Ministru de interne in cadrul noului guvern din Benga
lul de Vest a fost desemnat Jyoli Basu, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist (Marxist) din India. El sa înde
plini, totodată, funcția de vicepremler.
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