
FROIETABI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1VĂ I

f
w roșu ANUL XXI 

(XXVI) NR. 6012

Duminică
2] fpbroi’rie

1969

4 pagini
30 ham

Sub semnul unui puternic avînt politic și în muncă

VALEA JIULUI

In pag, a Il-a
MINERITUL VĂII JIULUI PE CC ORDONATELE PROGRE

SULUI TEHNIC
Suportul rezultatelor de valoare — modernizarea și 
extinderea mecanizării
Noul pătrunde în fiecare colț al subteranului

A
In pag, a IIl-a :

MAGAZIN
Concluzii ce se desprind din nereușita unei seri de 
tineret

Decernarea premiilor
Uniunii Scriitorilor

Rlartie ivirii I* IV*
CRONICA ELECTORALA

Prelulindeni, în Valea Jiului ca și 
în întreaga tară, întilnirile dintre 
alegători și candidați! Frontului U- 
nitătii Socialiste s-au situat în a- 
cesle zile în centrul manifestărilor 
premergătoare alegerilor de depu- 
tali pentru Marca Adunare Națio
nală și consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și comunale 
ec vor avea loc la 2 martie. Desfă- 
furate într-o 
întilnirile au prilejuit ample treceri 
în revistă a s

atmosferă de lucru, 
prilejuil ample treceri 
succeselor obținute ele 

.rxajRenii muncii in perioada de 
ulNna legislatură, vii dezbateri a- 
supr\ măsurilor ce trebuie inlre- 
prinse?\pentru a -da viată politicii

la

a partidului, pentru îmbu- 
goSpodăririi orașelor, 

continuă a bunăstării oa-

creatoare 
nătățiiea 
creșterea 
menilor muncii.

In decursul a două săptămîni, (în 
perioada 8—-21 februarie). 600 de 
candidați do deputațî s-au întâlnit, 
în circumscripțiile electorale din 
municipiul nostru cu 35 882 alegă
tori. Cele 910 piopuneri, făcute de 
peste 2 000 de alegători care s-au 
înscris la cuvînt cu acest prilej, 
constituie o expresie grăitoare a 
dorinței locuitorilor, de a participa 
activ la rezolvarea treburilor ob
ștești, la înfrumusețarea cartierelor, 
îmbunătățirea condițiilor de locuit 
etc.

Ca dovadă a permanentei griji 
pentru rezolvarea propunerilor fă
cute de locuitori, candidații Frontu
lui Unității Socialiste s-au preocu
pat încă din primele zile de solu
ționarea lor. Pînă în prezent, din
cele 910 propuneri, 157 au fost re
zolvate, candidații de deputati îm
preună cu consiliile populare mu
nicipal și orășenești 
rativitate în acțiunile
treprins. De asemenea, pentru rezol
varea unui număr însemnat de pro
puneri s-au efectuat primele studii 
și analize temeinice acestea fiind 
înscrise în agendele de lucru ale 
candidaților, in preocupările consi
liilor populare.

dovedind ope- 
ce le-au în-

pe anul 1968

ALEGERILE Simbălă, la sediul Uniunii Scriito
rilor din Capitală, au fost decernate 
premiile Uniunii Scriitorilor pe unul 
1968, La festivitate au fost prezenți 
scriitori, oameni de cultură, ziariști.

CEIATENI!
Verificați 

dacă ati fost
înscriși 

în listele
de alegători!

Cu drepturi egale
în marea familie
națiunii socialiste

4l
I
4
4
4
4
4
4
4
•
♦i
1
4

4
4
4
4
4
4 
I
4
4
4
I
4 
i
4

4
4
♦i
4
4
11

CANDIDAȚI Al rKONllILUI UNITĂȚII
Directorul teatrului

v nul 1962. Început de 
/ft nouă stagiune teatrală. 

La conducerea cunoscu
tului teatru al minerilor din 
Valea Jiului este numit pro
fesorul PETRU STO1CAN, u- 
nul dintre cei mai tineri di
rectori de teatru din tară. Di
ficila misiune de a conduce 
o instituție culturală care-și 
crease deja un nume in pei
sajul artistic al tării, de a dez
volta și afirma plenar un co
lectiv de actori pasionali este 
îndeplinită, de la început, cu 
toată seriozitatea. Tinărul di
rector se dovedește, din an 
in an. mai întreprinzător, mai 
curajos in îndrumarea mon
tării unor creafii prestigioase 
ale dramaturgiei române 
universale, se dovedește 
iactor activ in animarea 
conducerea, pe treptele 
iestriei, a unui colectiv 
tic care avea de j. 
frumoasă tradiție, 
prin eforturi mari.

De asemenea, 
teatrului, desfășoară 
de zile o neobosită 
obștească, cu 
conștiinciozitatea 
caracteristice fn 
întreprinde.

un 
Și 

mă- 
arlis- 

pă strat o 
cîștigală

directorul 
de ani 

activitate
pasiunea 
care-i 

tot ceea
încrederea

Și 
sînt 

ce
șf

prestigiu, se bucură
directorul teatrului în rîndul 
oamenilor muncii din marele 
bazin carbonifer de la poalele 
Paringului sini răsplata neo
bositei sale activități. Pentru 
calitățile sale personale, pen
tru aportul neîntrerupt pe 
care-l aduce la înflorirea cul
turii In Valea Jiului, prof. Pe
tru Stoicon a fost propus 
candidai in circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 43.

M. MUNTEANU

Rdsplata anilor de muncă
01ga Uyvarosi a fost o 

destoinică a preparației 
prind cea mai mare parte a anilor 
în cadrul secției de brichetaj. Acum, 
după 26 de ani de muncă, a ajuns 
la ceasul pensionării...

Ea este cunoscută și locuitorilor 
orașului Petrila: în multe rinduri a 
fost aleasa membră in comitetul de 
partid, a fost secretară a comisiei de 
femei, bucurîndu-se de o largă pre
țuire, stimă și încredere din partea 
oamenilor.

muncitoare 
Petrila, lu-

Acum, la împlinirea vîrstei de pen
sionare, în cadrul unei mici festivi
tăți organizate la preparalie, ingine
rul Silviu Constantin, maistrifl Iosif 
Maior, secretarul organizației de 
partid Henric Lorentz au felicilat-o, 
în numele colectivului în care a lu
crat atitia ani. pentru sîrguința, hăr
nicia. devotamentul fată de întreprin
dere și exemplul dat în muncă, urîn- 
du-i multi ani de viată.

Emilian DOBOȘ 
corespondent

Au fost acordate următoarele 
premii:

Poezie — Ștefan Augustin Doinaș, 
pentru, volumul „Ipostaze"; lui Me- 
llusz Joszcf, pentru volumul „Arena"; 
Adrian Păunescu, pentru volumul 
„Fîntîna somnambulă".

Proză — Nicolao Breban pentru 
romanul „Animale bolnave"; Fănuș 
Neagu pentru romanul îngerul a 
strigat"; Georg Schorg pentru roma
nul „Der Mantel des Darius" (Mam- 
tia lui Darius).

Dramaturgie ion Băieșu pentru 
piesa „Iertarea"; Marin Sorescu pen
tru piesa „lona".

Critică și istorie literară — Adrian 
Marino pentru volumul „Introducere 
în critica literară"; Edgar Papu pen
tru volumul „Evoluția și formele ge
nului liric".

Literatură pentru copii — Mioara 
Cremene pentru romanul „Mărirea 
și decăderea planetei Globus"; Moni
ca Pillat pentru romanul . Cei 13 șl 
misterul".

Traduceri — Ion Caraion pentru 
traducerea poeziilor lui Edgar 
Masters; Geo Dumitrescu pentru 
tologia Charles Baudelaire.

Premiile au fost înmînate de
ședințele Uniunii, acad. Zaharle Ștan- 
cu. care, cu acest prilej, i-a felici
tai pe scriitorii laureați.

(Agerpres)

IOAN KORMOCZKY 
inginer șef al C.C.V.J., 

membru al Consiliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiarăSOCIALISTE

Prof. I. TRANOĂU

(Continuare în pag. u 3-aj

Semnul prestigiului
Era In toamna anului 

1962. Cu gindul sfiel
nic al debutului profe

sional și pur ti nd încă nostal
gia intilnirilor studențești au
tumnale, 
consiliul 
prealabil 
problema asigurării condițiilor 
optime pentru cei mai tineri 
educatori. 'In acea împrejura
re l-am cunoscut pe profeso
rul IOSIF HAVLIN, pe atunci 
directorul Școlii generale nr. 
2 Petrila.

Rememorez impresia de bo
nomie in sensul onestității pe 
care mi-a creat-o, prin pre
zenta sa atil de familiară, 
acest devotat slujitor al în- 
văfămintului. Impresia ar fi 
fost efemeră dacă apoi, n-aș 
fi cunoscut aptitudinea sa de 
a orienta, fără ostentație, un 
coleoliv pedagogic numeros 
pe drumul ridicării calității 
învătămîntului și, implicit, al 
prestigiului școlii.

De 14 ani profesorul Iosif 
Havlin se numără printre cei 
animafi de aceste impulsuri 
interioare ale dascălului a- 
devăral de oriunde. Spiritul 
personalității,

am fost primit la 
popular unde, 
fusese

fa
dezbătută

punctualitatea

Lee
An-

pre-

Paroșeni 
. izvor 

de 
forță 

și 
energie

Foto : D. GOANȚÂ

și capacitatea in solu/ionarea 
diverselor probleme școlare, 
competen/a și pasiunea dove
dite la lecții explică încrede
rea și prestigiul de care se 
bucură în orașul nostru. Pro
fesor de știinfe biologice, dosii 
Havlin conduce cu - discernă- 
mint activitatea comisiei i me
todice a profesorilor de obiec
te cu profil realist -și dale

Sintetizind istoricele victorii ale 
poporului nostru în opera de con
struire a socialismului, Manifestul 
Frontului Unității Socialiste consem
nează drept una din realitățile cele 
mai pregnante ale orînduirii noastre 
sociale: „Egalitatea în drepturi a 
tuturor celor ce muncesc fără deo
sebire de naționalitate, frafia dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare constituie o vie realitate. 
O confirmare a rezolvării . marxist-' 
leniniste a problemei naționale in 
tara noastră. Se afirmă lot mai in
tens conlucrarea frățească a popo
rului român cu naționalitățile conlo
cuitoare, comunitatea indestructibilă 
de feluri a marii familii a României 
socialiste".

Istoria 
nostru cuprinde nenumărate 
în care < 
veacuri a 
meleaguri 
străini oît 
proprii. In 
acțiunile eroice desfășurate pe teri
toriul patriei și în special în cele 
din Transilvania, alături de români 
s-au ridicat și oameni ai muncii a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare, populațiile așezate în decursul 
veacurilor pe meleagurile acestei 
țări și care au trăit, muncit și lup
tat în unitate și frăție cu poporul 
roman. Viata a demonstrat fără pu
tință de tăgadă că românii, maghia
rii, germanii și celelalte naționali
tăți conlocuitoare au putut face 
față greutăților impurilor, au putut 
învinge în lupta împotriva exploa-

frămintată a poporului 
. ’ ' “ pagini
se oglindește lupta de 

oamenilor de pe aceste 
împotriva cotropitorilor 
și împotriva asupritorilor 

i marile bătălii sociale, în

lalorilor și asupritorilor, au putut 
păși pe drumul progresului, numai 
muncind și luplînd alături, înfrățiți.

Un exemplu grăitor il constituie 
eroicele lupte ale minerilor din Va
lea Jiului, în cursul cărora, așa cum 
remarca istoricul N. Iorga „Români 
ori neromâni, lucrătorii care 
mușcat fărina de ia Lupeni 
forje active in viata noastră r 
nală".

In^focul, bătăliilor de-felasă î 
triva exploatării, pentru o 
mai bună, s-a' cimentat trainic prie
tenia frățească dintre minerii ro
mâni, maghiari, germani, a devenit 
mai puternic spiritul de solidaritate 
în munca și lupta lor comună.

In prezent, în abatajele minelor 
noastre, în cele mai renumite bri
găzi ale bazinului, cum sînt cele 
ale lui Dumbrăveanu Mihai, Bartha 
Dionisie, Lengyel Iosif și multe al
tele, în 
lele de cărbune pentru a 
temelia 
te în' plin avînt bogățiile 
lor, minerii români, maghiari, ger
mani lucrează cot la cot, înfrățiți 
in spiritul tradiționalei solidarități 
minierești, pentru prosperitatea pa
triei comune.

Politica dusă în trecut de clasele 
stăpînitoare urmărea ca prin dezbi
nare și învrăjbire între români, ma
ghiari și germani, să-și asigure do
minația, să exploateze și să subjuge 
masele muncitorești — țărănești de 
pe întreg‘cuprinsul patriei.

O dață cu răsturnarea claselor ex
ploatatoare și cucerirea puterii po-

entuziasta bătălie

economiei noastre

> au 
erau 

nnlio-

împo- 
viață

cu stra- 
pune la 
socialis- 

adîncuri-

'
r

Era ultima zi a lunii trecu 
le. In adincurile exploatării 
Petrila, minerii dădeau ultima 
bătălie pentru a scoate la 
ziuă cit mai mult cărbune 
peste planul lunii ianuarie

Intr-unui din abataje, mine 
rul Bobocea Emilian își așe 
zase alături cojocelul și mun 
cea cu spor. După un timp 
dorind să vadă cile ore tre 
cuseră din șui, se întoarse să 
scoată ceasul pe care-1 avea

Cinste și 
corectitudine

JURNAL PIONIERESC (Continuare în pag. a 3-a)

Moment emoționant,
sărbătoresc

Vineri după-amiază la Școa
la generală nr. 1 Petroșani a 
avut loc un eveniment deo
sebit. încă 10 elevi din clasa 
a IlI-a C au primit purpura 
cravată de pionier. Ceilalți 
pionieri din clasă împreună 
cu învățătorul Dumitru Con- 
stantinescu au transformat e- 
venimentul într-o sărbătoare, 
care va rămine — sîntem si
guri — întipărită adine în me
moria celor care au primit 
cravata, a părinților și a in
vit aților.

Ceremonialul inmînării cra
vatelor și impresionantul pro-

gram artistic prezentat sub 
faldurile drapelelor roșii și 
tricolore au oferit prilejul 
unor adinei-trăiri emoționale 
pigmehtate de recitările poe
ziilor Bucurie de Titel Con- 
stantinescu Legămîntul pio
nieresc, Mama, Milnile tatii, 
Cravata Roșie, Sub trei culori, 
Horea și de cîntecele Trei 
culori, Pui de lei, Mulțumesc 
din inimă partidului, Pe-al 
nostru steag, Hora Unirii, 
Sintem zorii noi. In acordu
rile marșului care a întîmpi- 
nat pe ostașii români, victo
rioși la Mărășești, le-au lost

prinse la gît elevilor Iliaș 
Gina, Crăciun Gheorghe, Dîr- 
nu Constantin, Radu Ioan, Po
pescu Gheorghe și altora cra
vatele roșii.

După cum ne declara pro
fesorul Viotor Iațenco, preșe
dintele Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor, , a 
fost cea mai reușită serbare 
organizată c-u ocazia primirii 
de noi pionieri, dînd loc la 
momente emoționante care 
vor rămine de neșters în me
moria celor prezenți".

Asemenea serbări ar trebui 
organizate în fiecare școală, 
întrucît ele contribuie din 
plin la educația patriotică a 
elevilor, la transformarea mo
mentului inmînării cravătei 
roșii în sărbători emoționante.

VREMI?*
Ieri, temperatura ^naximă a aeru

lui a fost de plus 3 grade la Petro
șani și minus 2 grade la Paring. Mi
nimele au fost de plus un grad și, 
respectiv, minus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE i Vremea se' menține instabilă 
cu cerul variabil. Vânt din sud. Pre
cipitații slabe sub formă de ninsoare.

fn cojocel. * Dar... cojocelb; 
dispăruse: luat de valul de 
cărbune al craterului, cine 
știe in ce vagonet se odih 
nea I

...La seefia separație a pre 
parafiei de cărbuni Petrila, li 
î^rul muncitor Stefan Erdeis 
uthjărea cu atenfle șuvoiul de 
cărbune de pe banda de 
claubaj veghind ca totul 
să meargă bine. Deodată, ob
servă In șuvoi un obiect neo 
bișnuit; era tocmai cojoce 
Iul minerului din abataj. După 
ce 1-ă scos, l-a prezentat șe 
fului de schimb' Oskar Tokar 
care_ a holărît să-l păstreze 
plnă iasă schimbul din mină

Mare a fost bucuria mine 
tulul Emilian Bobocea cînd 
și-a primit cojocelul: chiar șj 
ceasul se păstrase in bunei 
stare. El a adus mulțumiri din 
inimă tinărului Stefan Erdely 
pentru cinstea și corectitudi
nea lui.

Constantin BĂDUȚÂ
corespondent

Baie modernă 
pentru minerii 
din Aninoasa

„Din lumea manualelor
și aptitudinilor*1

Azi dimineață, la ora 9, va avea loc la 
Lupeni concursul „Din lumea manualelor 
și aptitudinilor", organizat de către Consi
liul municipal al Organizației pionierilor la 1 
care vor participa pionierii din clasele IV— 
VIII din cadrul tuturor școlilor din Lup ni.

Prilej pentru pionierii din localii il ■ de 
a face dovada bunei pregătiri la chimii- li
teratură, ișlorie, muzică, desen și istețime

Concurs pe teme de 
circulație

Toi azi dimineață, la 
loc la Palatul cultural din Lupeni un con
curs pionieresc intitulat „Circulația pieto
nilor, bicicliștilor și căruțașilor".

Organizat de către Miliția municipiului 
Petroșani, concursul are menirea de a face 
cunoscute elevilor regulile privind circula
ția corectă pe drumurile publice.

rutieră
ora 10,30, va avea

O veche doleanță a muncitorilor de la mina Aninoa
sa s-a înfăptuit zilele adestea : lucrările de renovare și 
modernizare a băii minerilor au fost terminate. Noua baie 
coprinde : o sală spațioasă, bine încălzită, în care anga- 
jațli predau hainele curate, o garderobă cu 1040 cuiere ; 
o cameră corespunzătoare in care au fost instalate șapte 
lămpi pentru producerea razelor ultraviolete ; încăperi 
destinate echipării cu hainele de lucru ; 60 cabine din 
beton mozaicat prevăzute cu dușuri.

Lucrările au fost executate de meseriașii din cadrul 
sectorului VII suprafață și sînt de bună calitate. Pentru 
ritmul susținut în care s-a lucrat, cît și pentru priceperea 
lor, s-au evidențiat Francisc Szocs - zidar, Ion Bălan - 
zugrav, Ion Bara — tîmplar, Ion Dulgheru — lăcătuș, Con
stantin lancu — electrician și alții.

Astfel renovată și dotată, această nouă parte din 
complexul social al minei Aninoasa a completat și ridi
cat pe o treaptă superioară condițiile de muncă și de 
viață ale minerilor.

Constantin DANILA 
E. M. Aninoasa



2 STEAGUL ROȘU

mo

Jiului. Denoi ale mineritului Văii

creșterea

dotării minelor cu astfel de mașini,

s-a ușurat munca minerilor, a spo-

rit volumul de material derocat, în

cărcat mecanic, au crescut vitezele

noi cimpuri miniere.

Paginâ
realizată

de

p rMH s u I

loc tot mai mult pe coordonatele

duminică 2.1 rrmii mir imo

în

în

Noul pătrunde
fiecare t

u 1 us u b t e r aal

sulă

organizării muncii

1
1

hidrau- 
a creat 
comple- 
sporirii 

la 20

Gradul de 
a încărcării 
a ajuns la mc întăreați

Dinamica creșterii' producției de 
cărbune, necesitatea obținerii unor 
rezultate din ce in ce mai bune pe 
frontul extracției „diamantului ne
gru*, a adus după sine, lucru firesc 
de altfel, încetățenirea la noi 
Vale a progresului tehnic.

Insumind metode de exploatare 
de mare productivitate, mecanizarea 
unor operațiuni grele și cu volum 
mare de muncă, înnoirea unor pro
cedee de lucru, progresul tehnic a 
pătruns cu vigoare și tenacitate în 
fiecare colț al subteranului — în a- 
bataje, galerii, puțuri, suitori, 
transportul pe verticală și orizonta-

Abatajele frontale, aceste uriașe 
izvoare de cărbune, au cucerit de la 
un an la altul noi teritorii, organi
zarea procesului tehnologic condu
când la creșterea indicatorilor obți
nuți de către frontallști.

înlocuirea susținerii cu lemn prin 
echipament metalic — stilpi 
lici și grinzi în consolă - 
noi posibilități unei și mai 
xe organizări a producției, 
vitezelor de înaintare de 
ml/lună la 30—33 ml/lună și produc
tivității mtfhcii care a trecut de 8 
tone/post. In același timp, consumul 
specific de lemn de mină a scăzut 
cu mai mult de jumătate raportat la 
1 000 tone de cărbune extras. Lupta 
cu recordurile este în plin -avînt, 
brigăzile de frontaliști de la Lupejii, 
Vulcan, Aninoasa întrecîndu-se în a 
găsi noi soluții pentru utilizarea cu 
maximum de eficacitate a susținerii 
metalice. Unele rezultate se și în
trevăd. Brigada condusă de minerul 
Man Nicolae de la mina Aninoasa 
a experimentat cu succes aplicarea 
susținerii metalice a șpițurilor și a 
intersecției abatajului cu pieabala- 
jul. Dar introducerea echipamentului 
metalic n-a adus după sine numai 
îmbunătățirea indicatorilor, creșterea 
producției zilnice, a productivității 
muncii și a vitezelor de avansare,

CETĂȚENI Șl CETAȚENE I 
Obiectivele fundamentale pentru 
a căror realizare vă chemăm 

să votafi sînt : 
ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI

tehnic

pe baza unei mai bune organizări a 
fluxului tehnologic, ci a creat și po
sibilitatea. trecerii la mecanizarea 
tăierii cărbunelui, a folosirii trans
portoarelor blinclate de mare capa
citate. Ca urmașe, în frontalele Văii 
Jiului, cîleva combine de diferite 
tipuri înlgcuiesc, cu succes munca a 
zeci de oameni | urmînd ca în acest 
an să li se alăture altele, atit pen
tru stratele subțiri cît și pentru cele 
groase.

Vorbind despre mecanizare nu 
putem trece cu' vederea insistența 
cu care mașinile de încărcat spo
resc vitezele de înaintare în gale
rii, granila celor 100 metri înain
tare pe lună fiind depășită de multe 
brigăzi. In aceeași ordine de idei 
trebuie să arătăm și faptul că încăr
carea materialului derocat în timpul 
săpării puțurilor se face în’ exclusi
vitate mecanic,! cu ajutorul greife- 
relor. De asțȘnțnea, prin utilizarea 
forezei HaussTier, timpul de săpare 
a suitorilor s-a redus cu 75 la sulă.

Am relatat cîleva aspecte 
noului prezent în subteranele 
Jiului, al noului, pentru care în cei 
trei ani ai cincinalului, prin grija 
partidului și a statului a fost alo
cată importanta sumă de 495 milioa
ne lei. Numai în anul 1968, minele 
bazinului nostru au Tost dotate cu 
două combine, 6 700 stilpi hidraulici, 
8 000 grinzi articulate, aproape 1 000 
perforatoare, 60 locomotive, 222 
transportoare de diferite tipuri etc.

In 1969 acestdra li se vor adăuga 
alte și alte utilaje, fondurile prevă
zute în acest scop trecind de 215 
milioane lei. In' același timp, numă
rul abatajelor frontale va crește cu 
încă 20 în ace^t an.

Vorbind despre progresul tehnic, 
despre nou, n-am epuizat în rîndu- 
rile de față nici pe departe reali
zările obținute pînă în prezent, efor
turile depune' cu consecvență de că
tre harnicii mineri ai Văii Jiului, 
pentru obținerea unor rezultate din 
ce în ce mai bune.

In anii cincinalului, 
gistralele subterane ale Văii 
Jiului s-au extins prin săpa
rea a 63 000 metri de gale
rii și 2 100 metri de puțuri.

Galeriile, sprijinite in 
arcuri durabile, conduc spre 
izvoarele de energie ale a- 
dincurilor.

Frontul Unității Socialiste va acorda cea 
mai mare atenție continuării în ritm susținut a 
industrializării, dezvoltării forțelor de produc
ție — obiectiv central al programului de înflo
rire multilaterală a României socialiste. Indus
trializarea este și va rămîne factorul hotărîtor 
al progresului societății socialiste, al ridicării 
nivelului de trai al populației, al asigurării in
dependenței și suveranității naționale.

Se vor dezvolta și moderniza ramurile indus
triei care au un rol determinant în promovarea 
progresului tehnic și în valorificarea superioară 
a materiilor prime. Industria construcțiilor de 
mașini va produce noi agregate, instalații indus
triale complexe, linii tehnologice, miiloace de 
transport, mașini—unelte și alte produse de 
înaltă tehnicitate pentru înzestrarea economiei 
și creșterea exportului. O dezvoltare mai rapidă 
va cunoaște industria electrotehnică si electro
nică, factor esențial pentru mecanizarea si auto
matizarea producție». Metalurpria feroasă si ne
feroasă, ehimia vor înregistra ritmuri înalte de 
creștere. Va deveni și mai puternică baza ener
getică a țării.

(DIN ..MANIFESTUL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE")

•
; ' ■ jt'-t / 5

Introducerea 
perimentarea combine
lor in Irontalele mine
lor din Valea Jiului, a 
permis creșterea de Ia 
un an ia alini a volu
mului de cărbune ex
tras prin tăierea me
canică. Aslfe' 
producția realizată ai 
tăiere mecanică a fost 
de 217 000 tone — cu 
182 000 tone mai mult 
âecit in 1967. Pentru 
acest an planul preve
de 300 000 tone, la ca
re se adaugă încă 50 000 
tone reprezentlnd an
gajamentul minerilor In 
întrecerea socialistă.

In același timp, s-au 
depus eforturi și In pri
vința extinderii meca
nizării operației de în
cărcare Ia lucrările de

A
1

Inainlare. 
mecanizare 
In galerii 
24,5 Ia sută, obținindu- 
se in acest fel înaintări 
de peste 100 ml/lună, 
multe brigăzi speciall- 
zlndu-se în lucrul cu 
mașinile de încărcat. Iu

1969 se contează pe re
alizarea unei volum de 
138 000
mecanic, cilră care re
prezintă 25,3 la 
din volumul total exca
vai la lucrări de îna
intare.

In ce privește ridira-

rea nivelului tehnic al 
producției In abatajele 
frontale, s-a extins sns- 
ținerea acestora ai slil- 
pi hidraulici și grinzi 
metalice arliailate, a- 
sigurindu-se astfel largi 
posibilități perfecționă
rii

creșterii 
producției și a produc
tivității muncii șl im
plicit reducerea prețu
lui de cost al tonei de 
cărbune extrase. Față 
de 1967, în anul 1968 
s-au extras din abata
jele susținute cu echi
pament modern mai 
mult cu 340 000 tone.

Anul 1969 va 11 și 
mai rodnic, indicatorul 
de plan fiind de 
2 100 000 tone, repre- 
zentînd o creștere cu 
380 000 tone față 1968, 
și cu 720 000 tone față 
de 1967.

La obținerea acestor 
importante salturi, un 
cuvint hotărâtor 11 va 
avea de spus șl colectivul 
U.R.U.M.P. care a tre
cut la fabricarea In se
rie a echipamentelor 
moderne de susținere.

Inelele metalice și căptușeala suplă din 
plasă de sîrmă conferă spațiu încăpător și 
trăinicie suitorului săpat cu foreza Haussher. 
Aplicarea noului sistem de săpare, pe lîngă

faptul câ scurtează timpul de execuție la mai

mult de jumătate, permite reducerea substan

țială a materialului lemnos.

Spornice, puternice șl ușor

mînuit, mașinile de Încărcat, îșl tac

de înaintare, punîndu-se în valoare

R. Seîejan
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Semnul 
prestigiului 

(Urmare din pag. 1]
fiind rezultatele elevilor din 
cercul „Micilor naturaliști", 
lacc paile din comisia de spe- 
cialilolc din cadrul Consiliului 
municipal ol organizației pio
nierilor.

Verste laturi ale activității 
sa/e profesionale sini mărturii 
ale solicitudinii cu care se 
consacră instruirii șl educă- 
■ ii elevilor. Pe plan exlra- 
profesional, profesorul fosil 
Havlin es/e la lei de laborios. 
Din anul 1960 este deputat al 
Consiliului popular iar din 
1965 pieședintcle comitetului 
sindicatului invățămlnt din 
Petrila.
tn calitatea sa de deputat, 
nrofesorul fosii Ha\ lin con
duce comisia permanentă cu 
problemele Invățămintului 
contribuind substantial la îm
bunătățirea condițiilor mate
riale ale școlilor și la îndru
marea activității școlare șl 
exlrașcoJare a cadrelor didac
tice. Convins de importanta 
difuzării cuceririlor șliinfilice 
șl artistice In riadul oamenilor 
din localitate, profesorul de 
biologie a oriental aC tiv it alea 
căminelor culturale din Jieț 
și Cimpa spre cele mai efi- 

' ciente forme și metode. Initia
tivef'rqonelor locale de 
partid si dc' stat privind în
frumusețarea orașului și solu
ționarea altor probleme de 
ordin gospodăresc stfrnesc în
totdeauna Interesul și recep
tivitatea profesorului cetă
țean.

Succesele obținutv ■ a edu
cator cit și calitâfHc civice 
îndreptățesc propunerea ca 

» profesorul losil Havlin să fie 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste In alegerile de la 

‘ martie tn circumscripția o- 
seneascâ nr. 19 din cartierul 

’artie Petrila.

Cu drepturi egale în marea 
familie a națiunii socialiste

(Urmate din pag. 1)

litice de către clasa muncitoare In 
alianță cu țărănimea, în țara noas
tră s-a pus capăt pentru totdeauna 
inegalității socialo și naționale, a 
oricărei asupriri, s-a înfăptuit pen
tru prima oară principiul egalității 
in drepturi între toți oamenii mun

ți, f.lrrf deosebire de naționalitate.
In politica sa internă, Partidul 

Comunist Român, «plicind cu con
secventă învățătura marxisl-leninis- 
lă la condițiile specifice alo țării 
noastre, cultivă sentimentele nobile 
ale patriotismului și internaționalis
mului socialist, care însuflețesc pe 
toți oamenii muncii din tara noas
tră, indiferent de naționalitate.

Prin Constituția Republicii Socia
liste România sînt consfințite drep
turi și îndatoriri absolut egale pen
tru toți cetățenii tării, indiferent de 
naționalitate. In România socialistă, 
prin condițiile create de partid 
guvern, este asigurat dreptul 
muncă, la odihnă, la învățătură 
egală măsură pentru fiecare om
muncii. Stalul nostru a construit 
școli de toate gradele, cu limba de 
predare maternă, așezăminte social- 
culluralo în diferite regiuni ale țării 
pentru oamenii muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare. De
plină mărturie sînt operele, teatrele 
cu spectacole în limba maghiară, 
germană etc.

Oamenii muncii aparlinind națio
nalităților conlocuitoare participă a- 
lături de români la întreaga activi
tate politică $i administrativă a ță
rii, ocupînd posturi de răspundere 
în organele puterii de stal locale și 
centrale. In opera de industrializare 
socialistă a țării, la înfăptuirea mă
rețului program de 
conomiei naționale, 
înfrățiți în muncă 
aceleași interese și 
toți oamenii 
noastră.

Un exemplu grăitor, care confir
mă înlrutotul justețea politicii parti-

oamenilor 
conlocul- 
chemate 

lot mai

șl 
la 
în 
a)

dnlui nostru în problema națională, 
este constituirea Frontului Unității 
Socialiste și a Consiliilor 
muncii ale naționalităților 
toare. "Aceste consilii sini 
să asigure o participare
Iftigă a oamenilor muncii din rîndul 
acestor naționalități la întreaga via
ță economică și politică a lării, să 
militeze pentru aplicarea neabătută 
a politicii partidului de întărire a 
prieteniei, frăției și unității dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare.

Sarcinile ce stau în fața colecti
velor de oameni al muncii în înfăp
tuirea programului do dezvoltare a 
economiei naționale stabilit de Con
gresul al lX-)ea al P.C.R. impun în
tărirea continuă a unității poporu
lui, a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, pentru de- 
săvîrșirea construcției 
pentru progres social și 
patriei.

socialiste, 
înflorirea

.Căsuța din povești*.

Concluzii
nereușita

ce se desprind din
unei seri de tineret

TELEVIZIUNE
DUMINICA 23 FEBRUARIE 17,00 Magazin duminical. 

19,00 Telejurnalul do șoară.
8,30 Ora exactă. Cum va li 19,15 Telcsport.

vremea. Gimnastica do 19,30 Ansamblul Casei de cui-
dimineață. tuTă a sindicatelor din

8,40 Teatru pentru copii și orașul „Oțelul Roșu".
școlari. 19,50 Film documentar: Mu

10,00 Ora satului. zeul Cornel Mtedrea.
11,30 TV pentru specialiștii 20,05 Tele-fantezie la Con-

din agricultură. stanța. Film de varie-
12,00 De strajă patriei. tați.
12,30 Publicitate. 20,55 Prefață )a| Festivalul
12,45 Concert simfonic. „Cerbul de nur’ Brasov
13,30 închiderea emisiunii de 1969.

dimineață. 21,05 Film cu trei stele:
16,00 Duminică sportivă. Judo „Moștenitoarea trebuie

— Finalele campionatu- să plece".
lui național. Transmislu- 22,35 Parada vedetelor.
ne de la Sala sporturi- 22,50 Telejurnalul de nbaplc.
lor Floieasca. 23,00 închiderea Emisiunii.

Ciinoscind forța organizatorică, șpi- 
ritnl Inventiv, fantezist chiar al tine
rilor de la U.R.U.M, Petroșani, am 
fost convinși că scara distrat ti\.i, or- 
gfini/olă recent de tinerii tu < stei im
portanțe unități economice din oraș, 
va prilejui tuturor citcvo ore plă
cute de destindere șl distracție, 1« 
sfîrșllul săptăminii.

începutul părea să confirm:1 aceas
tă convingere. Cei aproape 250 de 
tineri; cărora organizatorii le urase
ră un politicos bun sosit și distrac
ție plăcută, s-au încins înlr-o fru
moasă petrecere susținută de forma
ția ..Atlas”. Nu au lipsit, bineînțeles, 
momentele vesele din programul se
rii, in caro „dansul inimioarelor”, 
coin ursul „cunoașteți orașul Petro
șani șl împrejurimile iul (cîștigal 
de tinărul strungar Kiss Carol din 
secția mecanică a uzinei, ale cărui 
răspunsuri au fost din plin răsplătite 
de aplauzele colegilor, precum și 
prinlr-un premiu din partea juriului), 
concursul pentru cea mal bună pe
reche de dansatori etc. Se anunțaseră 
în continuare și alte asemenea mo
mente, între care cîteva jocuri dis
tractive, un concurs de catrene și 
altele, dar care...' nu s-au mai pu
tut desfășura. După citeva orc peste 
atmosfera distracției tinerești s-n lă
sat încet, încet, umbra indisciplinei, 
a huliganismului chiar. în toată pu
terea cuvîfttului. Bunele intenții ele 
organizatorilor, au fost anihilate de 
haosul din sală, ai căror autori au 
fost cițiva tineri îmbrăcat! într-o ți
nută vestimentară ce nu inspira nici 
o încredere, care au pătruns frau
dulos in sală. Pietoși, bărboși, cu că
măși în carouri și pantaloni trapez, 
prin care se consideră ,,moderni" 
(in frunte cu Roșu Vasile de la 
T.C.M.M., șeful „găștii", căci am a- 
flal că este vorba de o asemenea 
..constituire*', cunoscută prin repetate 
acte de huliganism și scandaluri), au 
sfidat cele mai elementare norme ale

buncdcuvilnțc. Prezența lor în sală 
a început să se facă tot mai simțită 
prin urmele pe care le lăsau (pa
hare și sticle sparte), prin injurii, 
bruscare șl <hiar lovirea umor tineri 
nevi novați. Nici colectivul de ordine 
(destul de fragi-1); nici opinio tineri
lor șl chiar cei doi lucrători de mi
liție prczențl nu i-au putut tempera.

Așa se face < ă momentele vesele 
și In l urlive nu fost înlocuite de in
cidentele iu plăcute, atmosfera entu
ziaștii do distracție s-a transformat 
in timorare si nesiguranță, impresi
ile bune de la început s-au transfor
mat în regrete...

...Am de-< is sumar desfășurarea li
nei seri distractive. Nereușita ei nu 
o putem socoti o întimplarc fi. o 
nouă confirmare a lacunelor 
persistă încă, în 
distractive pentru 
cultură.

Tinerii din oraș 
Și nu oricum, cl 
civilizat. In nenumărate 
și-au expninyit dorinț. 
tractive să nu se rezume la dans ci 
să fio îmbinate cu.anumilf activități 
educative, interesante, cu concursuri, 
jocuri distractive. Comitetul munici
pal U.T.C. a luat măsuri ca col pu
țin o /lată pe săplămină tinerilor să 
li se ofere prilejul de a dansa. Din 
experiența anilor precedenți s-au tras 
învățăminte, problemele mai acute 
privind organizarea și desfășurarea 
acestor seri distractive, stau astăzi 
mai mult in atenția organizatorilor. 
Au crescut exigentele in ceea ce pri
vește selectarea celor invitați. Cu 
toate acestea, manifestările de huli
ganism nu sînt înlăturate, opinia ti
nerilor nu intervine suficient de e- 
nergic și, după cum am amintit, or
ganele de ordine nici atit. Acestea 
se mulțumesc „să asiste" de pe mar-

ce mai
organizarea serilor 
tinerel, la Casa de

doresc să danseze, 
în mod organizai, 

rînduri, ei 
ca serile dis-

dezvoltare a e- 
îșl aduc aportul 
și însuflețiți de 
idealuri comune 

muncii din patria

LUNI 24 FEBRUARIE

VARIETĂȚI • VARIETĂȚIVARIETĂȚI
52 -de kg, folosind in acest scop 
de piei de vită și 150 metri de

Cunoscutul maestru de dans Fran
cois Patrice (Franța) creatorul mul
tor dansuri moderne care s-au bucu
rat de succes (hully-gully, tamure,

confeclionat-o curind după 
al doilea război mondial.

Cazaciocul 
a devenit 

dans modern !

sirtaki și lcitkiss), a introdus-recent 
un nou stil — veselul și săltărețul 
cazaciok. Evoluînd în grupuri, tine
rii exaltați, receptivi la tot ce este 
nou în materie de modă și dans, au 
adoptat imediat acest stil care, de 
ce să nu recunoaștem, etalează mai 
multă grație a gesturilor decît un 
hully-gully sau un twist.

Accesul copiilor 
este interzis!

de
20
ață de cizmărie. El a făcut acest lu
cru din dorința de a-și demonstra 
superarta sa, de a atrage cîți mai 
mulți turiști în orășelul său natal 
Obersdorf și de a depăși vechiul 
său record — o gheată de 35 kg pe 
care a 
cel de

*

• In timp ce vorbea 
Parlamentul britanic un depu
tat observă că Churchill dă
dea lot timpul din cap.

— Văd că onorabilul meu 
prieten, dă din cap. Dar eu 
nu exprim aci decît propria 
mea părere.

— Si eu, răspunde Chur
chill, dau numai din propriul 
meu cap.

0 La ora cinci dimineața, 
un ceasornicar este sculat 
din somn de soneria telefo
nului :

— Aici rnto'.li. spune
o voce. Cit este ceasul ?

— Dumneata nu ești în toa
te mințile, replică ceasornica
rul, cum mă trezești așa pur 
șl simplu ca să mă întrebi cit 
este ceasul ? N-ai ceas ?

— Ba am, bineînțeles, răs
punde vocea, dar vi l-am a- 
dus aseară la reparat.
• Billy a fost exmatriculai 

d,n școală. Foarte necăjit, s-a 
dus la fratele său mai mare:

Aș vrea să-l anunți pe 
ce s-a Inlimp/at.
De ce eu ? replică fra

tele. Doar tu ești cel care a 
fost eliminat și, in definitiv, 
11 cunoști pe tata la fel de 
bine ca și mine.

— Da, dar tu. reluă Billy, 
ii cunoști de mai multă vre
me !...
• Proprietarul unui maga

zin iș> dojenește subalternul.
- Este deja ora 121 Pen

tru ce vii așa de tirziu 
serviciu ?

— Ah, dacu ați ști ce 
s-a intimplat 1 Zece ore 
fost înlr-'i stare de 
șliența.

— Cum așa, ce-ai pățit ?
—Am dormit ca morii

Cumpărătorul: — Ax eți 
cartea ^Superioritatea bărbați
lor asupra lemeilor" ?

Librarul: — Nu vindem li
teratură lantasticd.
• MacGregor tatăl îl do

jenește pe MacGregor fiul 
pentru că nu își vede de 
treabă la școală .-

— Tu nu știi, leneșute, 
instruirea înseamnă bani i

— Nu cred, răspunde prompt 
tinărul MacGregor, pentru că 
dacă ar li așa. sint sigur că 
tu ai fi încă la școală...

In Nepal există un obicei ciudat: 
după nașterea celui de-al 20-lea co
pil. părinții 
nuntă dar... 
copiilor să

Astfel se 
nepalezului 
care au cinlal 30 de muzicanți, iar 
cei 300 de oaspeți au petrecut 
zile în șir, au lipsit 20 din cele 
apropiate rude — copiii

Din pietre se pot 
face bani

fa

nu
am 

incon-

că (

1

DIN TOATĂ INIMA

trebuie să facă o nouă 
același obicei interzice 

participe la petrecere, 
explică de ce la nunta 
Dev Radj Updahi, la

statului 
că din

lor.

trei 
mai

Un curtezan ideal

O comisie a Congresului 
indian Pradesh a dovedit 
pietre simple se pot face bani. Este 
drept însă :ă era vorba de exem
plare cu care fostul prim-ministru 
al statului, D. P. Mishra,* fusese a- 
lacai de adversarii politici la o în
trunire public*. Comisia a dispus 
strîngerea „proiectilelor" și le-a 
vîndut la o licitație publică. Suma 
încasată s-a ridicat la 588 rupii.

Schutz și-aBelgianca Antoinette 
sărbătorit cea de-a 70-a aniversare 
și o dată cu aceasta cel de al 49-lea 
refuz de a se căsători cu Camille 
Vanderberg. ..Prietenia noastră este 
atit de ideală, a declarat ea incit 
nu pot să1 suport gindul că va lua 
sfirșit. Poale anul viitor îmi voi da 
totuși consimtămintul, pentru că nu 
cred să mai am puterea de a refuza 
cea de a 50-a cerere in căsătorie".

Cizmar ambițios
Joseph Schrett, un cizmar în vîrs- 

tă de 80 de ani din Alpii Bavarezi 
a confecționat o gheată in greutate

„...Pendicită"
Un oarecare Gharsallah, în virstă 

de 21 de ani, a reușit să intre pe 
baza unor certificate false de sta
giar în secția de chirurgie a unui 
spital din Boulogne-sur-Mer. Timp 
de o lună, el a rămas la serviciul 
de „urgență" dînd în orele libere 
consultații în afară.

Falsul practician bineînțeles că 
n-avea nici în clip, nici în mînecă 
cu chirurgia dar nu a fost nevoie 
decît de o greșeală de... ortografie 
ca să fie descoperit. Pe o rețetă re- 
transcrisă în registrele spitalului, el 
a scris printre altele, „pendicită” in 
loc de „apendicită".

giști, constructori, țărani cooperatori, 
intelectuali, propuși spre a fi aleși 
depulați la 2 martie, — Voinea Petre 
2. Desemnarea prin, vot a deputați- 
lor pentru Marea Adunare Națională 
și consiliile populare — Țurțuri 3. 
La poalele Retezatului — După alege
rile din 2 martie, vor fi reprezentanți 
ai poporului în M.A.N. șl consiliile 
populare 4. Continent — Animal nor
dic 5. Georgescu Ion -- Iși exercită 
dreptul de a alege , deputății — O 
jumătate de lege 6. Car (fem) — Ar
heolog italian 7. întrunire, în cadrul 
căreia oamenii muncii își desemnea
ză candidații pentru alegerile din 2 
martie — Cifră 8. Pronume — Ale
gător care votează din toată inima 
9. Scriitor francez (Eugene...) — Pro
nume — Roată 10. Tn alegerile din 
trecut era numit „electoral" — Nega
ție — Fluviu în U.R.S.S. II. începe 
forțat — Luna alegerilor — Plantă 
textilă 12. Mare — Giine de vînătoa
re 13. România — Are dreptul la 
vot de la vîrsla de 1*8 ani.

pera sa. sforăriile alegerilor de altă
dată — Frontul Unității Socialiste 
2. Candidații care după alegeri în
trunesc majoritatea voturilor — Notă 
muzicală — Oraș la mare 3. Catego
rici — întrecere sportivă — Poftește ! 
4. Margini de dig —r Strașnic — Demn 
de... 5. Fiul caprei — Localități ur
bane — La cărțile de joc 5. In Con
stituția tării, libertăți ca aceea de a 
alege și de a fi ales sînt consfințite 
— Mină 7. Literă armeană — Ten
tativă 8. Va stringe, la 2 martie, bu
letinele de vot — Cuvînt de legă
tură — Roman de Liviu Rebreanu 9. 
Ager — Dumilriu Elena — O votea
ză deputății din Marea Adunare Na
țională 10. întindere de spice — E- 
nergii — Unitate de suprafață 11. 
Adeziune pe care ne-o vom exprima 
la 2 martie — Animale sălbatice — 
Năzuința de veacuri a poporului 
nostru, care s-a înfăptuit acum 50 
de ani 12. Belșugul (holdelor (pl) — 
Comparativ al tăriei.

PROGRAMUL I
5,05—6,00 Program muzical de dimi

neață ; 5,45 Gimnastică ; 6,05—9.30
Muzică și actualități ; 9.30 Revista li
terară radio,- 10.00 Album de madri
gale,- 10.10 Curs do limba engleză; 
10,30a.Muzică populară din Trans:iva7 
nia, 11,05 Oaspeți ai festivalului Bra
șov 1969; 11,45 Sfatul medicului; 
12,00 Cîntece de Liviu Ionescu și Va
sile Veselovski ; 12,20 Cronica plas
tică ; 12,30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat,- 13,10 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,20 Soliști 
Si orchestre de muzică ușoară; 14.10 
De ce ? De unde ? De cînd ? (e-
misiune pentru școlarii din 
clasele a III-a și a IV-a); 14,25 
Muzică; 14,30 Te laud,- te apăr, te 
cint — emisiune muzicală pentru os
tași ,- ‘ 
15,15 
15,35 
nai.
16,10 
tineretului: 17.00 Te cîntăm, 
rești — muzică ușoară; 17,15'Ediție 
specială. 2 martie — Alegeri!; 17.35 
Cintecul săptăminii: „Tara-n sărbă
toare" do Radu Paladi. pe versuri de 
Vlaicu Bîrna,- 17,45 Ora specialistu
lui ,- 18,05 Muzică" populară si ușoa
ră ; 18,30 Gazeta radio; 19.00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră,- 19.20 
Sport,- 19,30 Muzică popula’ă : 19,45 
Muzică ușoară; 20,05 Dansuri dm o- 
perele ,- 20,15 Teatru radiofonic „Sus, 
în sus de Paring" de M. DavidoglU; 
21,03 Vechi melodii de miv/ică ușoa
ră ; 21.40 Muzică populară; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,40 Moment poetic; 22,45 Intîlnire 
cu jazz-ul ,- 23,09 Fragmente din ope
ra „Olandezul zburător" de Richard 
Wagner : 0,05—5 00 Estrada noctiirnă.

15,05 Cîntă Constantin Drăghici; 
Memoria p^mîntului romfmesc; 
Concertul zilei; 16,00 Radiojur- 
Sport. Buletin meteorologic.- 
Melodii, melodii; 16,30 Antena 

Bucu-

Ioan 1UGA
VERTICAL : 1. Ma?e dramaturg ro- Petroșani

PROGRAMUL II
6,00 Din programul zilei; 6,10 Fre

donați cu noi — muzică ușoară; 
6,45 Cîntece și jocuri populare -, 7.10 
Piese pentru fanfară,- 7/17 Muzică
ușoară; 7.45 De prin sate adunate — 
melodii populare; 8,10 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri); 8 25 Pa-

gine, așteplind ca asemenea conflic
te să fie aplanate de alții.

Ar fi cazul poale să amintim șl de 
olte neajunsuri ale unei seri distrac
tive pentru tineret. Deși în coloa
nele presei locale s-a mal seri-, des
pre chiria nejustificată pe core con
ducerea Cased de cultură o pretinde 
organizației U.T.C. caro solicită sala, 
deși în acest sens există precizări 
comune alo forurilor centrale ale 
U.G.S.R. șl U.Ț.C.. dispozițiile nu dnl 
rc-p> < lai", abuzîndu-se în continuare 
de faplul că ulec:ști|... n-a i încotro 
și trebuie sir plătească.

Se cuvine să amintim și doapre ne
cesitatea unei mai depline solicitudini 
din partea conducerii T \.P.I. Aceasta 
întru' ii organizarea bufetului se face 
numai după interminabile insistențe. 
Considerăm că in acest sens ar tre
bui să existe nu numai interesul ti
nerilor ci și al T.A.P.I. -ului, r-'ro 
își asigură prin desfacerea prepara
telor culinare și a băuturilor (bere, 
pepsi, limonada) un plus de vinzare, 
pentru obținerea căruia un adevărat 
comerciant nu se lasă rugat- se 
preocupă singur.

fn ceea ce-i privește pe tineri, sînt 
încă mulți dintre ei. care plătesc un 
greu tribul lipsei de educație (afi
șează o ținută vestimentară necores- 
punzătoare. își invită partenerele ia 
dans in mod slîngaci. grosolan une
ori). Comportindu-so astfel, aceștia nu 
reușesc nici pe departe să devină 
„cuceritori" după cum sînt înclinați 
să creadă. Dimpotrivă, iși atrag deza
probarea tuturor acelora care dove
desc manierele omului oiviliz,ot. Or, 
in această privință. organizațiile 
U.T.C. au un cuvinț greii de spus.

n-fi'i

Vasile OROS
secretar

al Comitetului municipal U.T.G.

care străbat lumea ;

gini din operete,- 8,35 Concert pen
tru orchestră de coarde de Mircea 
Chiriac f 9,10 Curs de limba engleză; 
9,30 Melodii
10,05 Recital Ion Budoiu; 10.30 Pe 
aripile cîntecului ; 11,15 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor; 11,45 Ciută 
Denise Conslantinescu și Nino di 
Murcia; 12,05 Avanpremieră cotidia
nă : 12,15 Concert de prînz,- 13,00 De 
toate pentru toți; 14,10 Mîndre-s cîn
tecele noastre-, 14,30 Moment știin
țific; 14,35 Călătorie* muzicală; 15.12 
Interpreți de folclor: Eugenia Frun
ză. Livia Ilcău și Stelă Firulescu» 
16,00 Dansuri din opere; 16.15 Noi 
înregistrări de muzică românească; 
16.25--Melodii de mare popularitate 
în ritmuri moderne; 17,00 Radiojur
nal. SpOTt. Buletin meteorologic; 17.30 
Muzică populară; 17,45 Reci tal de o- 
per.ă Dan Iordăchescu,- 18,05 Amfi
teatru literar,- 18,30 Muzică ușoară 
de Noru Demetriad și Richard Bart- 
zer; 19,05 Poemul simfonic .Don 
Juan" de Richard Strauss ; 19,30 Curs 
de limba engleză r 19,50 Noapte bu
nă, copii; 19,55 Piesa simfonică ,.O- 
magiu lui Enescu* de Theodor Grl- 
gorîu ; 20,30 Ora specialistului; 20,50 
Cîntă Felician Fărcașu ,- 21.05 Muzica 
franceză de la Lully la Rameau ; 2!,40 
Forum științific,- 21,50 Albumul c in- 
tăreților celebri ■. 22 15 Formalii de 
muzică ușoară ■. 22.30 Cronica nlas- 
tică; 22 40 Tribuna tinerilor compo
zitori ; 23.07 Istvan Kerlesz. dirijează 
simfoniile lui Dvorak,- 23.4’2'Iarna pe 
nortativ — muzică ușoară; 23,57—1.00 
Q!mfonia ou. 21 d» Anton Webern.

BULETINE DE ȘTIRI : Programul I» 
5.00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00; 11.00» 
13,00; 15,00; 20,00; 24,00; 1,00» 2 00» 
4,00. Programul II: 6,05; 7,30 ; 10.00; 
12,00; 14,00; 18.00; 19,00; 2100 j
23.00 ; 0.55.

FILME
LUNI 24 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Să nu ne despărțim,- Republica : 
Corabia „Pasărea 
PETR1LA: Pasărea 
LONEA — Minerul: Inimă ne
bună, nebună de legat; ANI 
NOASA: Becket, seria I șl II, 
PAROSENI: Vicontele plătește 
polița,- VULCAh : Heroina; LU- 
PENI — Muncitoresc: Castela
nii; Cultural: Marysia și Na
poleon,- URICANI: Balul de 
sîmbătă seara.

albastră1'; 
timpurie,-

După încheierea cu succes a ex
pediției „Apollo 8* din 24 decem
brie 1968, la 28 februarie 1969, de 
Ia Cape Kennedy se va lansa pe o 
orbită terestră, la o altitudine de 
200 de kilometri, „Apollo 9" cu trei 
cosmonaut; la bord pentru probarea 
uneic capsule speciale denumite 
„modulul lunar" LEM — LUNAR 
EXCURSION MODULE.

Viitoarea barcă de debarcare pe 
Lună - prescurtarea din termenul 
englez „lunar modular" — compusă 
din două vehicule spaliale distincte: 
etajul de coborire cupri.nzînd trenul 
de aterizai? și grupul propulsor 
destinai frînării și etajul de urcare, 
în formația căruia intră comparti
mentul celor doi cosmonauți cu 
instalațiile aferente de . supraviețui
re, grupul de propulsie, mijloacele 
de manevră, care vor trebui 
desprindă capsula de pe Lună.

Zborul lui „Apollo 9" va dura 
zile, timp in care cosmonauții
col. James Mc Dîvitl, David Scott 
și civilul Russel Schweickart, vor 
încerca, în condițiile spațiului cos
mic, instalațiile tehnice și compor
tarea în exploatare a cabinei cu 
'•are viitorii cosmonauți de pe „A-

polio 11“ vor încerca să 
lin pe solul lunar, apoi 
pe Pămînt.

Anterior debarcării pe
cu cosmonauții Stafford 

operația fără 
de oameni, ci

polio 10'
și Cernan va repeta 
debarcarea pe Lună

să

10 
lt.

aselenizeze 
să revină

Lună, „A-

și este lansată de o suprarachetă 
Saturn 5 cu trei etaje, care dezvol
tă o forță de tracțiune de 3 375 000 
kgf. cu o accelerație in 11 minute 
de 27 000 kilometri pe oră.

Părțile principale ale lui .Apollo 
9* sint :

sint efectuate principalele manevre 
de corecția traiectorii, punerea pe 
o orbită lunară, precum și întoarce
rea pe Pămînt.

La o altitudine de 130 de km, 
dulul d£r comandă se separă de 
dulul de serviciu, care datorită

mo- 
ino- 
fre-

De la „Apollo 8” la „Apollo 9 J»

IggBEXEgS

doar o simulare a întoarcerii cabi
nei goale de pe solul lunar, deci po
sibilitatea stabilirii unei navete lu
nare, care va permite lui ..Apollo 
11" cu Armstong, Aldrin și Colins 
să atingă solul lunar.

Experiența lui „Apollo 9" va pro
ba un vehicul de 45 de tone, fără 
aripi, fără motoare, cu echilibru și 
mișcări asigurate de un sistem com
plex de fuzee, care a costat 2,1 mi
liarde dolari.

Nava spațială „Apollo 9", 
pusă din trei părți, denumită 
dulul lunar, cîntăreste 15 de

com-
mo- 
lone

— Modulul de comandă, (capsula 
mamă) un fuselaj sub forma unui 
con înalt de 3,65 metri, cu un dia
metru de 3,90 rnetri, (întărind 5 
tone, confecționat dip oțeluri inoxi
dabile, acoperit -cu un scut termic 
de proiecție din rășini epoxidice 
groase de 2—7 centimetri, ia bor
dul căruia cosmonauții vor face 
traiectul Pămînt — Lună dus și în
tors, amerizînd in Oceanul Pacific.

— Modulul de serviciu, cintărind 
aproape 25 de tone, dotat cu faimo
sul propulsor, cu - o forță de trac
țiune de 10 tone, cu ajutorul căruia

de straturile dense ale almos- 
terestre 
Modulul 
conține 

cu

se volatilizează. 
lunar, cintărind 
mecanismul de 
cabina spațială,

cosmonauții.

15 
cea- 
adi-

tone* 
sornicărie 
că compartimentul cu

In timpul zborului în cosmos, „A- 
pollo 9" va avea două emisiuni de 
televiziune.

Primele cinci zile vor fi cele mai 
complicate, deoarece după plasarea 
pe o orbită terestră, cabina de co
mandă se va desprinde de fuselajul 
în care se află cosmonauțli, cînd 
comandantul lt. col. Mc Divilt și

Schweickart se vor tîrî printr-un 
tunel lung de 74 centimetri spre a 
ajunge în interiorul compartimentu
lui lunar LEM, care va evolua in
dependent, -în timp ce Scott rămî- 
ne singur în cabina de comandă.

In caz că tunelul ar prezenta de
fecțiuni, atunci cei doi cosmonauți 
vor putea pătrunde și ieși din LEM 
■'-in exteriorul lui.

Faza critică a zborului este în 
ziua a patra, cînd LEM după o ro
tație de 180 de ^grade in jurul axei 
salo, se va fixa in virful modulului. 
Scoli va comanda apoi o nouă se
parare a capsulei, cînd pentru prima 
dală in istoria spațială, doi oameni 
se vor găsi intr-un vehicul, care nu 
va aveți posibilitatea să se .întoarcă 
pe Pămînt prin mijloace proprii.

La 3 martie, la o ati tudine du 
230 kilometri, Sdiucickart va efectua 
o ieșire in spațiu, timp de două 
orc. care va li televizată in între
gime.

La 4 marl'e, modulul lunar se va 
desprinde din nou de cabina de co
mandă, de care apoi se va depărta 
170 de kilometri. După 6 or? tic 
zbor va avea loc apropierea și cu
plarea celor două nave, iar cui doi

de portavionul

pasageri ai modulului vor reveni, 
definitiv, în cabina de "comandă.

„Apollo 9* urmează să ameiizeze 
la 9 martie in Marea Caraibelor, și 
va fi recuperat 
„Guadalcanal".

Dacă comportarea lui „Apollo 9“ 
va fi satisfăcătoare, atunci se va 
încerca „Apollo 10", care va plasa 
capsula spațială pe o orbită luna
ră, la o altitudine de 112 kilometri 
de solul lunar. Experiența va per
mite ca intre 15 și 22 iulie din <-el 
de-al 36-lea turn de lansare de la 
Cape Kennedy, „Apollo 11“ cu trei 
cosmonauți la bord, după 99 ore de 
la lansare, să aselenizeze lin la 
bordul modulului lunar detașat do 
nava mamă cu doi cosmonauți, Cos- 
monauții după ce au stal in modul 
cinci ore, vor ieși pe lună. Asele- 
n zarea -e pare că va avea loc in 
partea invizibilă a Lunii („Marea 
Liniștii").

După reușita misiunii Iul „Apol
lo 11*, această denumire pentru zbo
rurile cosm’rc va fi abandonată.

„La 
din

Tribune ae
14 februarie

Cont. Ing.- D. C. TRĂUȘANU
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Un nou val 
de acțiuni greviste 

în Italia

ORIENTUL APROPIAT

ROMA 22 (Agerpres). — Un nou 
val de acțiuni greviste a cuprins 
orașe din diferite legiuni ale Italiei, 
afectind cele mai variate sectoare 
de activitate. Mii do muncitori de 
la șantierele navale din Genova au 
întrerupt vineri lucrul timp de 3 
ore, cerind majorarea salariilor și o 
reorganizare a șantierelor.

La șantierele navale din Monfal- 
cone, muncitorii au declarat grevă 
și au ocupat șantierele, protcslind 
împotriva concedierii a 3 salariați 
pentru faptul că au organizat gre
vele anterioare. Muncitorii de la a- 
ceslc șantiere revendică îmbunătă
țirea salariilor și a condițiilor de 
muncă. In sprijinul acelorași re
vendicări, o dată cu greva munci
torilor din Industria textilă din re
giunea orașului Vincenla, funcțio
narii Crucii Roșii italiene au anun
țat o grevă națională pe termen 
nedefinit, incepind cu data de 3 
martie. Spectacolele de simbătă ale 
Teatiului Mic din Milano și ale 
Teatrului de operă din Roma au tre
buit să lie aminate, din cauza gre-

■i declarate de actori și cînlăreți, 
în semn de protest împotriva re
gimului de salarizare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE SE
CI RITATF FACE APEL LA „NOI E- 
FORTURI URGENTE" PENTRU RE
GLEMENTAREA PAȘNICA A CON

FLICTULUI

soliilor, ceea ce va îndepărta și mal 
mult șansele restaurării unei situații 
normale".

Vi

mi

NEW YORK 22 (Agorpres). — Re
prezentantul permanent a’ Franței la 
O.N.U.. Armand Berard, președinte pe 
luna in. curs al Consiliului de Secu
ritate. a dat publicității o-declarație 
in caro face apel la „noi eforturi ur
gente' pentru a se ajunge la o re
glementare pașnică a conflictului din 
Orientul Apropiat. „Iu absența ori
cărui progres in direcția stabilirii 
unei păci juste și durabile, țările din 
această regiune vor fi atrase inevita
bil intr-un cerc al violentei și repre-

TURNEUL MINISTRULUI 
DE EXTERNE EGIPTEAN

AMMAN 22 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Republicii Arabe 
Unite. Mahmud Riad, care se află la 
Amman într-o vizită oficială, a avut 
o întrevedere cu regele Hussein al 
Iordaniei. Convorbirile au lost con
sacrate examinării evoluției crizei 
din Orientul Mijlociu. Cu acest prilej, 
ministrul de externe egiptean a re
mis șefului statului iordanian un me-_ 
saj special din partea președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

punctul de vedere american privind
o conferință la nivel înalt în problema

conflictului israeliano-arab
CAIRO 22 (Agerpres). — R.A.U 

informat guvernul Statelor Unite
a 

că

VOR RIPOSTA OARE 
STATELE UNITE ?

Exproprierea de către guvernul Pe
rului a posesiunilor deținute de so
cietatea „International Petroleum 
Company" (I.P.C.). filială a gigantu
lui concern nord-american „Standard 
Oil ' din New Jersey, a pus in fața 
președintelui S.U.A.. Richard Nixon, 
o dificilă dilemă politică cu reper
cusiuni profunde asupra viitorului re
lațiilor cu întreaga Americă Latină. 
Președintele este constrins să acțio
neze in virtutea „amendamentului 
Hickenlooper", care prevede că, dacă 
o tară latino-americană expropriază 
întreprinderi aparținînd unor cetățeni 
nord-americani ..fără o compensație e- 
conomică adecvată și imediată", S.U.A. 
trebuie să întrerupă în termen de 
șase luni orice „asistență" acordată 
acelei țări. In ca
zul l.P.C.. amenda
mentul urmează să 
intre în vigoare 
ia 9 aprilie, ducînd 
la suspendarea 
„asistenței" ameri
cane, care se ridi
că la aproximativ 
25 milioane dolari 
anual, și a creditu
lui de rezervă de 
75 milioane dolari 
prin intermediul 

Fonaului Monetar 
(F.M.I.), precum și’ a 
zahăr cifrate la aproximativ 50 mi
lioane dolari. In ciuda acestor ame
nințări și presiuni, guvernul peru
vian a deolarat că respinge „orice 
Intervenție în exercitarea dreptului 
său de suveranitate asupra teritoriu
lui tării". Exproprierea posesiunilor 
l.P.C.. se arată în luările de poziție 
ale oficialităților de la Lima, repre
zintă singura posibilitate pentru gu
vern de a recupera enormele dato
rii ale firmei fată de stat, care, după 
unele calcule, depășesc 900 milioane 
dolari, datorii rezultate din evaziuni 
fiscale și exploatarea ilegală a bo
gățiilor petrolifere peruviene.

Poziția guvernului peruvian se ba
zează. în același timp, pe argumente 
juridice bine fondate. Drepturile de 
exploatare și titlul de proprietate a- 
supra terenurilor petrolifere de la 
„La Brea y Parinas". cele mai impor
tante zăcăminte naționale peruviene. 
au fost vindute in 1889. de un par
ticular. unei companii britanice, care 
le-au revindut în 1924 firmei ameri
cane l.P.C.. deși statul peruvian con
testase prima vînzare. T.P.C. susține, 
fără să poată aduce dovezi, că di
ferendul dintre Peru și firma brita
nică ar fi fost soluționai prîntr-un 
„Laudo Arbitrai" (Acord Arbitrai) pro
nunțat în 1922 la Paris de o curte 
internațională de arbitraj. Prin acest 
„act". l.P.C. susține că ar fi primit 
un regim privilegiat de impozite. La 
13 august anul trecut, compania ame
ricană a obținut de la guvernul fos
tului președinte Fernando Belaunde 
Terry, anularea datoriilor și conce
siuni pentru a continua să opereze 
pe o perioadă de încă 80 de ani.

In urma refuzului firmei de a re
cunoaște abrogarea acordului încheiat 
cu fosta administrație Belaunde și de 
a plăti unele datorii societății de

stat Empresa Petrolera Fiscal (E.P.F.) 
actualul guvern peruvian a preluat, 
la 9 octombrie rafinăria de la Ta- 
lara, care aparținea l.P.C. Opoziția ul
terioară a l.P.C. față de politica gu
vernului a dus la exproprierea tutu
ror bunurilor sale.

Guvernul peruvian susține că. in/ 
condițiile iii oare datoriile l.P.C. față 
de stat se cifrează la peste nouă sute 
de milioane de dolari, nu poate fi 
luată în "considerație plata nici unui 
fel de compensații. Reprezentanții gu
vernului au explicat în repetate rîn- 
duri că în cazul l.P.C. nu este vorba 
numai de o operație financiară ci, 
mai ales, de dreptul suveran al țării 
lor de a soluționa o problemă de 
interes național

dezaprobă punctul de vedere ameri
can privind o conferință la nivel 
înalt a celor patru mari’ puteri în 
problema conflictului israeliano-arab, 
scrie ziarul „Al Ahram". Guvernul 
egiptean, afirmă ziarul, a subliniat, 
printre altele, că punctul de vedere 
american nu este de natură să ducă 
la aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate, că nu se poate pune pro
blema de a se încredința lui Jarring 
un rol de mediator care nu este pre
văzut in rezoluție și, că în sfîrșit, 
conducerea sau controlul activităților 
partizanilor palestinieni nu este de 
resortul țărilor arabe. Cele patru 
mari puteri, încheie ziarul, 
să publice un comunicat în 
respingă principiul ocupării 
ilor prin forță și să ceară
rea trupelor israeliene și aplioarea 
rezoluției Consiliului de Securitate.

trebuie 
care să 
teritori- 
r ©trage -

Internațional 
importurilor de

în conformitate cu 
principiile justiției 
și echității și că, 
în asemenea caz, 
intransigența și fer
mitatea se impun 
ca singura poziție 
posibilă. Deși pre
ședintele Nixon nu 
și-a precizat încă 
pozițiile, totuși, a- 
ripa conservatoa
re a Congresului 
S.U.A. exercită, de
ja. presiuni asu- 

pentru a aplica a-pra Casei Albe, 
mendamentul Hickenlooper. Mai pru
dente, unele cercuri economice ame
ricane exprimă temerea că această 
măsură ar „constrînge" guvernul Pe
ruvian să exproprieze și alte socie
tăți ale căror centrale se află în 
S.U.A. Firme din S.U.A. au investit 
aproape 600 milioane dolari în Peru 
și, pe lingă alte domenii economice, 
ele controlează exploatarea importan
telor zăcăminte de cupru și minereu 
de fier, bucurîndu-se de un regim 
mai favorabil decît 
tino-americane. Deși 
vian a precizat că 
un caz ’izolat și că 
nu vor fi luate împotriva investito
rilor străini, mulți oameni de afaceri 
din S.U.A. consideră că aplicarea a- 
mendamentului ar putea determina 
guvernul de la Lima să recurgă, sub 
presiunea maselor populare, la ex
proprierea și altor firme nord-ameri- 
cane.

Sprijinul larg de c*re se bucură 
acțiunea Perului împotriva l.P.C.. ex
primat. atit de presa peruviană și de 
majoritatea ziarelor latino-americane. 
cit și de oficialități ale unor țări ca 
Venezuela. Mexic. Chile. Argentina, 
Bolivia și Brazilia, constituie, de a- 
semenea, un avertisment serios pen
tru

în alte țări la- 
guvernul peru- 

I.P.C. constituie 
măsuri similare

S.U.A.

R.F. a GERMANIEI: Cen
tru] orașului Munchen, capita
la Bavariei in plină recon
strucție.

unei anchete

comisiei, pre- 
ui american 
acesteia, sc

ai ni

au doborît 35 de aparate 
aparținînd forțelor 
de asemenea, capturate im- 
cantităti de aime și muni-

dilerilele dosare și a- 
mărturil, anchetatorilor 
venea să- și 
Peste 
fraude și corupție.

readă o- 
lot au inlilnit

Dezvăluirile

:■<

S.U.A.

R. S. Cehoslovacăzonelor 
sporite 

cu bile.

Prob!ema nigeriană 
in atenția 

delegațiilor țărilor 
membre ale O.U.A
ADDIS ABEBA 22 (Agerpres). 

Șefii delegațiilor țărilor membre ale 
Comiitetului consultativ al Organiza
ției Unității Africane in problema 
nigeriană aflați la Addis Abeba, unde 
se desfășoară conferința O.U.A., au 
fost primiți de t.împăratul Etiopiei, 
Halle Selassie. In centrul convorbiri
lor s-a aflat prbpunereâ făcută de 
președintele Libirici. William Tub
man, în legătură'cu organizarea unei 
noi reuniuni la MonrovLv consacrată 
crizei nigcrienc. Această idee — in
formează surse șpropiate O.U.A. — 
a fost acceptată, de șefii statelor 
membre ale Comitetului consultativ 
al O.U.A. penlrun reglementarea con
flictului nigerian, data reuniunii ur- 
mînd să fie fixată ulterior. Se con
sideră că 'această întrunire ar putea 
preceda reluarea negocierilor dintre 
reprezentații ’guvernului federal al 
Nigeriei și oficialitățile biafreze. in 
cazul în care cele două părți ar ac
cepta să se întilnească d;n 
masa tratativelor.

Bilanț al succeselor 
forțelor patriotice 

laoțiene
X1ENG KHUANG 22 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția de 
presă Khaosan Pathet Lao, in cursul 
lunii ianualie J<|59 forțele patriotice 
iâoțiene auf scosj din luptă peste 
1 300 de militari inamici, au distrus 
39 de vehicule militare de diverse 
tipuri și 
de zbor
Au fost, 
portante 
fii.

In aceeași perioadă, adaugă agen
ția citată, aviația americană și-a in
tensificat raidurile asupra 
eliberate, lansînd cantități 
de bombe convenționale, 
sau napalm.

Criza din Pakistanul de est continuă
CARACI 22 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută presei, mareșalul 
aviației și fostul președinte al Tri
bunalului Suprem de la Dacca, As- 
gliar Khan, a subliniat că hotărî- 

lui Ayub Khan de a nu mai 
la viitoarele alegeri prezi-

De ase- 
ministru de externe,

rea 
candida 
dențiale din 1970 constituie 
pas într-o direcție bună", 
menea, fostul 
Zulfikar Aii Bhutto, eliberat de cu- 
rînd, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de piesă, că, dacă vor fi tra
duse in viață schimbările preconi
zate de Ayub Khan, el ar participa 
la 6 conferință a tuturor partidelor 
politice din țară.

Observatoțjj politici din capitala 
pakistaneză relevă în comentariile 
lor că numerpașe probleme rămin 
încă fără sdlițti6nare„. (ar criza din 
Pakistanul de est continuă mai ales 
în urma refuzului unor . lideri <ii 
partidelor de 'opoziție de a accepta 
să participe la conferința de la Ra
walpindi. •

După cum Sp:-știe, ir. ultimul său 
discurs, Ayub ;Kh<ăn a lansat un apel 
către toate partidele politice, pentru 
a studia în comyn soluții menite să 
restaureze ordinea și calmul în cele 
două-părți! ale țării.

— Corespondentul A- 
leva, transmite: In lo-

SOFIA 22 
geipres, Gh. 
calitatea Nisipurile de Aur din R.P. 
Bulgaria au început lucrările ședin
ței Comitetului Executiv al Uniunii 
Internaționale a Studenților. Vor fi 
prezentate rapoarte privind lupta ti
neretului vietnamez împotriva agre-

siunii americane și ajutorul pe care 
U.I.S. îl acordă îacestuia. La ședință 
participă reprezentanți a 40 de or
ganizații studențești. Delegația Uni
unii Asociațiilor Studențești din Ro
mânia este condusă de Mihail Stoi
ca, vicepreședinte al U.A.S.R.

R.P. POLONA : Traulerul „Delta Dunării" construit 
pentru România, la Șantierele navale din Gdansk.

Acorduri suplimentare la tratatul 
cu privire la stationarea temporară

a trupelor
(Agerpres). — Franli- 
vicepreședinte al gu- 
Cehoslovace, Vaclav

PRAGA 22 
sek Hamouz, 
vcrnului R.S.
Pleskot, secretar de stat în Ministe
rul Afacerilor externe al R.S.C., și 
generalul M. Korbela, împuternicit 
guvernamental pentru problemele 
legate de staționarea temporară a 
trupelor sovietice în Cehoslovacia, 
au informat pe ziariști în cadrul u- 
nei conferințe de presă despre acor
durile suplimentare la tratatul cu 
privire la staționarea temporară a 
trupelor sovietice pe teritoriul R.S. 
Cehoslovace. Aceste acorduri pre
văd ca conflictele survenite între 
cetățeni cehoslovaci și militari so
vietici să fie soluționate conform 
legilor Cehoslovaciei și judecate de 
procuratură și organele judiciare 
cehoslovace, a spus F_. Hamouz. De 
asemenea, el a arătat că acorduri 
economice suplimentare prevăd că în 
ce privește aprovizionarea trupelor, 
partea cehoslovacă furnizează numai 
mărfurile și materialele destinate 
consumului personal, pe care ca în-

sovietice
sași a hotărît să le livreze. In ceea 
ce privește încălțămintea, 
de tricotaj și confecții, 
acestor produse a fost 
partea sovietică a consimțit 
anumită parte din aceste 
destinate nevoilor trupelor 
R.S. Cehoslovacă să fie

produse 
furnizarea 

refuzată, 
t ca o 

produse 
ei din 

defalcată 
din livrările normale ale comerțului 
exterior . cehoslovac către U.R.S.S.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la construcția de locuințe pen
tru ofițeri sovietici pe teritoriul 
R.S.C., vicepremierul a arătat că 
partea cehoslovacă a refuzat să 
ducă tratative în această problemă, 
care nu a fost prevăzută în nici un 
acord.

Referitor la incidentele dintre ce
tățeni cehoslovaci și militari sovie
tici, generalul M. Korbela a decla
rat că ele sînt reglementate în mod 
exclusiv de organele securității, de 
Procuratură sau de organele judicia
re cehoslovace, întrucît pe terito
riul Cehoslovaciei este în vigoare, 
numai ordinea de drept cehoslovacă.

Timp de doi ani, o echipă 
specială a Comisiei pentru an
chete a Senatului S.U.A. a 
procedat la o investigație a- 
mânunlilă asupra felului cum 
este folosit ajutorul economic 
american destinat regimului 
saigonez. Pe măsură ce frun
zăreau 
dunau 
nu le 
cililor, 
numai

' Concluziile 
zenlale Congresulu 
de președintele 
natorul John McClellan, 
categorice. Fonduri însemnate 
din sumele plătite trezoreriei 
S.U.A. de contribuabilii ame
ricani au ajuns in diferite 
bănci elvețiene — via Saigon. 
Această situație a du

comandarea de a se proceda 
la o „revizuire globala" a 'în
tregului program de ajutor a- 
merican destinat străinătății, 
pentru a se „elimina și pre
veni practici ilegale și corup
te prin care dolarii contribua ’ 
bililor americani au fost a'
Irlifi in vini...".
Bineînțeles, raportul nu, . 

economie de exemple i / 
tivarea concluziilor fr^ 
Și acestea există, cc'-i drept, 
din belșug. ^Sistemul" funcțio
na deobicei prin „colabora
rea" unei societăți americane 
finanțate de guvern și a unui 
importator saigonez. Astfel, 
Saigonul a cerut din S.U.A. 
un „medicament nou foarte 
necesar", denumit „Biocean". 
Expediat în cadrul programu
lui de ajutor economic și 
plătit cu sute de mii de do
lari, acest „medicament" s-a 
dovedit a nu fi altceva decil 
fiole umplute cu... apă le 
mare I

O altă tranzacție, plutită de 
guvernul S.U.A. cu 250 000 do
lari, a constat in expedierea 
spre Saigon a unui nou „pro
dus", al cărui inventator sus
ținea că prelungește pină la 
10 ani viata unei baterii de 
automobil.

In fiecare din cazurile res
pective, subliniază raportul 
senatorului. McClelland, im
portatorii saigonezi au primii 
„bacșișuri grase" din partea 
societăților nord-americane 
care au beneficiat de comen
zi. Iar acești bani, după cum 
constată el. „au îngroșat con
turile la băncile elvețiene șl 
din alte țări ale importatoriloi 
saigonezi, avind un efect 
nător asupra balanței de 
a S.U.A.'.

Nu este pentru prima 
cind cercurile regimului de la 
Saigon sînt acuzate de corup
ție și fraude. Se pare că men
ținerea lor la putere este in
disolubil legată de asemenea 
„activităfi".

I. RETEGAN

oara

PE SCURT
® MOSCOVA. — O delegație mi

litară cehoslovacă, condusă de gene
ral-colonel Martin Dzur, ministrul A- 
părării Naționale al R.S.C., a sosit 
în vizită la Moscova, la invitația mi
nistrului apărării al U.R.S.S., A. Gre- 
ciko.

★

Simbătă el a fost primit de Alexei 
Kosighin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. In cursul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej au fost abordate probleme pri
vind consolidarea continuă a colabo
rării sovieto-cehoslovace, precum și 
probleme ale situației internaționale 
actuale. v

de

PE SCURT
sale în R. S. Cehoslovacă, 
P. Polone, Sleîan Jedry-

® PRAGA. — In cursul vizitei 
ministrul afacerilor externe al R. 
chowski, a fost primit și a avut convorbiri cu Ludvik Svo
boda, Alexander Dubcek, Oldrich Cernik, Jan Marko și cu 
al|i conducători.

In comunicatul dat publicității se arată că cei doi mi
niștri de externe au făcut un schimb de păreri cu privire la 
relațiile cehoslovaco-polone și au discutat o serie de măsuri 
concrete legate de dezvoltarea și consolidarea colaborării din
tre cele două țări. De asemenea, au fost abordate probleme 
privind întărirea unității și colaborării dintre țările socialiste. 
O atenție deosebită a fost acordată problemei securității șl 
păcii în Europa.

Proiectul unui hotel plutitor
' oameni de afaceri

PE SCURT
Greva minerilor din Virginia

Paul DIACONI

... I ■

RFDACȚ1A S» ADMINISTRAȚIA! Petroșani, sir Republicii nr. 90. Tel 1662, 269 (C.C.V.J.).

Un grup 
greci, în frunte oii armatorul Vlas- 
sopoulos, a hotărît construirea unui 
hotel plutitor. Realizarea acestui ho- 
tel-navă, cu i dimensiunile de 60X20

Un nou tip de benzină
Un nou tip de benzină a fost rea- 

Tizată de compania petrolieră „Mo
bil". Ea» are, calități superioare tipu
rilor existente, în sensul că reduce 
cu 40 la siită uzura motoarelor. A- 
cesl produs, rezultatul unor cerce
tări de trei ani, reduce uzura mo
toarelor, neulrhlizînd acidul format 
prin combustie, a precizat purtătorul 
de cuvin! al companiei.

Această benzină, care va înlocui 
carburanții superiori și nu vy costa 
mai scump, va fi pusă in vînzare in 
Marea Britănie.

i m, va costa aproximativ 350 000 lire 
sterline. In centrul originalei nave 

i va fi amenajată o piscină cu o su
prafață de 160 metri pătrați, care va 

l comunica cu marea. De asemenea, 
vor fi amenajate localuri de noapte, 
săli de bal, o sală de jocuri. Tras 
de un remorcher, hotelul plutitor se 
va deplasa din port în port. Pentru 
orice eventualitate, el va fi dotat și 
cu două motoare Diesel.

Greva declarată de minerii de la 
exploatările de cărbune din sudul sta
tului Virginia de vest se extinde. Pi
uă vineri, numărul muncitorilor care 
au încetat lucrul a depășit 12 000. 
Greviștii revendică îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și acordarea de 
ajutoare muncitorilor oare suferă de 
boli profesionale. Ei au anunțat că 
vor organiza luni un marș spre Char
leston, capitala statului Virginia de 
vest, pentru a cere autorităților să 
elaboreze o lege care să prevadă a- 
cordarea de ajutoare minerilor sufe
rinzi de boli profesionale. Această

hotărîre constituie răspunsul mineri
lor la încercările administrației locale 
de a-i determina să reia lucrul îna
inte ca revendicările lor să fie satis
făcute.

• UI. AN BATOR. — Cea * mai 
bălrină locuitoare a capitalei mon
gole este J. Dolgor, care a împlinii 
recent 117 ani. Ea este vioaie și 
sănătoasă.

• SANTIAGO DE CHILE. — Vi
neri, o navă chillană a salvat, u a- 
jutorul elicopterelor, o echipă de 
corcetători britanici allați din vâra 
anului 1968 pe Insula Deception din 
Antarctica. Șederea acestora pe insu
lă a devenit tot mai dificilă. în urma 
unei serii de erupții vulcanice și cu
tremure violente, care în cele din ur
mă au făcut cercetările imposibile 
și au pus in primejdie viețile 'cer
cetătorilor. In timp ce se urcau pa 
bordul elicopterelor, trei vulcani ișl 
revărsau lava și cutremurele zgu» 
duiau întreaga insulă, care era cir» 
prinsă de viscole violente.

• WASHINGTON.

Adunarea leri- 
fianceze s-a 

favoarea unui proiect
autonomie internă. In 

hotărîri, Adunarea te- 
desemna un prim-mi-

• PAPEETE. - 
torială a Polineziei 
pronunțat in 
de statut de 
baza acestei 
ri torială va
nistru care va fi lesponsabil în fața 
acesteia, iar în competența stalului 
francez vor rămîne problemele pri
vind apărarea, schimburile comer
ciale și relațiile externe.

— La Washington se fac ultimele pre
gătiri in vederea vizitei pe care președintele Richard Nixon 
o va face, incepind de duminică, in mai multe țări vest-euro- 
pene. Programul turneului prevede vizite la Bruxelles, Lon
dra, Bonn, Berlinul occidental, Roma, Paris șl din nou Roma, 
pentru o intilnire cu papa Paul al Vl-lea.

Vineri, la Casa Albă a avut loc o intilnire a președin
telui S.U.A. cu ziariștii din diverse țări, care îl vor însoți 
în cursul călătoriei. Cu acest prilej, el a exprimai părerea că 
vizita sa va deschide „o nouă eră de consultări" înlre S.U.A. 
și țările vest-europene șl „un nou spirit de încredere reci
procă in cadrul Alianței Atlantice". Nixon a declarat că se 
așteaptă ca in cursul convorbirilor cil liderii țărilor vizitate 
să fie abordate trei mari călugării de probleme : relațiile bila
terale, relații in cadrul diverselor organizații occidentale, cum 
ar il N.A.T.O. și Piața comună, precum și probleme interna
ționale generale.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani. 40 369


