
PROLETARI DIN TOATF. ȚĂRILE IINIȚI-VA I

nanul roșu
Anul XXI (XXVI) Xr. 6013 Mărfi 25 februarie 1969 4 pagjni 30 bani

Sub semnul unui puternic
avînt politic și în muncă

OAMENI Al MUNCII 
DE LA ORAȘE Șl SATE!

Cetățeni și cetătene!
„Avem un măreț program de activitate. Chezășia realizării 

lui, a sarcinilor mari care ne stau în față, a desăvîrșirii construcției 
socialismului, stă în faptul că la conducerea societății se află 
partidul marxist-leninist al clasei muncitoare, Partidul Comunist 
Român, care și-a dobîndit recunoașterea unanimă a acestei înalte 
misiuni datorită politicii sale întemeiate pe realitățile țării, de
votamentului cu care a slujit și slujește interesele vitale ale po
porului, cauza socialismului, activității sale de organizare și mo
bilizare a forțelor națiunii în opera de edificare a noii societăți. 
Prin întreaga sa activitate, partidul își îndeplinește cu cinste ro
lul de stegar al progresului social în patria noastră, răspunde pe 
deplin încrederii nețărmurite cu care îl înconjoară întregul po
por. întărirea continuă a rolului conducător al partidului este ga
ranție de nădejde a înaintării României pe calea socialismului și 
comunismului !“

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE")

VALEA JIULUI
IVmiIMVA ALEGERILE

Succese
ale preparatorilor 

Iu pe ne ni

Poporul, conducătorul 
propriilor destine

LAZĂR DAVID 
prim-secretar 

al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal Petroșani

In acești ani de puternic dinamism, 
cînd sintem martorii unor adinei pre
faceri înnoitoare in toate domeniile 
de activitate, oamenii muncii — cei 
care duc la îndeplinire neabătut ho- 
tăririle adoptate cu matură înțelep
ciune de conducerea partidului nos
tru — sini purtătorii sentimentului 
continuei împliniri. Poporul nostru, 
văzind în întreaga politică internă 
și externă a partidului o recunoaș
tere deplină a cerințelor și aspira
țiilor sale legitime, urmează consec
vent linia trasată de conducerea de 
partid și de stal pe drumul făuririi 
României socialiste prospere, cu un 
fnalt grad de civilizație. Ințelegind 
că înfăptuirea politicii partidului este 
și izvorul afirmării plenare, multila
terale a personalității umane, oame
nii muncii iși manifestă liberi, ne
stingheriți, spiritul creator, participă 
in proporții necunoscute vreodată la 
făurirea istoriei contemporane. Po
porul e stăpin deplin pe propria-i 
condiție, are întotdeauna in față 
conștiința necesității cuceririi culmi
lor socialismului. Puterea politică a- 
parține azi maselor care, înarmate 
de partid cu cunoașterea cerințelor 
legilor obiective ale dezvoltării so
cietății socialiste, își afirmă cu con
vingere și însuflețire spiritul crea
tor. militează continuu pentru înfăp
tuirea idealurilor democratice, ca 
parte inteqrantă a luptei pentru o 
viață fericită și progres social. Noii
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CRONICA ELECTORALĂ
• In zilele trecute, 

ta Consiliul popular 
municipal precum și 
la consiliile populare 
orășenești, s-au for
mat colective de lu
cru pentru centraliza
rea propunerilor făcu
te de oamenii muncii,

COORDONATE 
HUNEDORENE

Aceste cuvinte sini cunos
cute pentru că mulți oameni 
din Iară le folosesc ca să în
tărească și mai mult valoarea 
înnoirilor create din munca 
și înțelepciunea poporului con
dus de partid. Inginerul A- 
lexandru Staicu le-a pus ca 
introducere la relatările, des
pre trecutul, prezentul și v ii- 
torul exploatării miniere De
va.

— Tot ce se vede acum la 
suprafață și ce se allă sub 
păminl — spunea ei — s-a 
tăcut după eliberarea tării

De iapt realitatea nu pome 
ii contestată. Di nd răspuns la 
unele cerințe privind valori
ficarea bogățiilor naturale ale 
țării, specialiștii au stabilit că 
in imprejurimile De\ ei se a- 
flă importante rezerve de 
cupru foarte util economiei 
naționale. Cu două derer.u 
in urmă acestea erau doar 
planuri și perspective care 
începeau să prindă contur pe 
planșetele proiectanților. Acum 
noua unitate a industriei mi
niere se recomandă laovirstă 
de 17 ani și aidoma lmărului 
care merge spre maturizare 
și-a asigurat ca bazo de sus- 

noastre orinduiri ii este proprie de
mocrația socialistă, în care puterea 
aparține oamenilor muncii, iar viața 
socială și de stat se caracterizează 
prin forme și metode menite să asi
gure participarea maselor la înfăp
tuirea politicii interne și externe.

Partidei nostru comunist consideră 
că socialismul trebuie să fie o socie
tate a celor mai largi drepturi și li
bertăți democratice, societatea în ca
re înțelepciunea și energia colectivă 
a poporului să-și găsească o deplină 
valorificare. Pentru că, socialismul 
prin esența și țelurile sale, prin struc
tura social-economică pe care o în
făptuiește, situează omul — stăpin 
al mijloacelor de producție, făuritor 
al tuturor valorilor materiale și spi
rituale — în centrul atenției, ii atri
buie rolul principal în societate, îi 
creează toate condițiile pentru ca el 
să beneficieze de drepturile și liber
tățile democrației socialiste, asigură 
Întregului nostru popor dreptul de
plin de a-și hotărî destinul, de a se 
bucura de roadele muncii sale.

Reafirmindu-și permanenta preocu
pare pentru continua întărire a uni
tății moral-politice a poporului, ple
nara din octombrie anul trecut a 
C.C. al P.C.R. a subliniat cu și mai 
multă vigoare Importanța acțiunilor 
politice de antrenare conștientă, de
plin responsabilă, a tuturor forțelor 
active ale națiunii la realizarea po
liticii partidului.

la intilnirile cu candi
date Frontului Unității 
Socialiste. In cursul 
zilei de azi, propune
rile vor fi inminate 
conducătorilor de în
treprinderi economice 
și prestatoare de ser
vicii din intreq munici

piul, pentru a se ana
liza în colectivele de 
conducere posibilitățile 
de rezolvare a lor, 
urmînd ca acestea să 
comunice pînă sîmbâ- 
tă, 1 martie, modul și 
termenul propus pen
tru rezolvare.

11(1 H FW NIMIC!
ținere un continuu proces de 
dezvoltare și modernizare. Zes
trea modestă din anul 1952 
nici nu mai suportă compara
ții cu actualitatea. Intre timp 
s-a construit un puț de extrac
ție de mare capacitate, o ga
lerie de coastă lungă de pes
te 3 500 metri și absolut ne
cesară pentru transportul mi 
nereului etc. In coasta dealu
lui, lipsită allă dotă de inte
res, a apărut o adevărata u- 
zină cu „rădăcini" sublet ane

„Formarea Frontului Unității So
cialiste în România — după cum a- 
răta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al P.C.R. — 
consfințește o realitate de fapt — 
unitatea indisolubilă a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră, ho- 
lărirea lor de a asigura, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
dezvoltarea și mai puternică a aces
tei unități, înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului". Hotărîrea cu ca
re, pretutindeni în țară, oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, orga
nizațiile de masă, obștești și profe
sionale, au aderat în unanimitate la 
Frontul Unității Socialiste este ex
presia gîndurilor și sentimentelor 
poporului nostru, decis să acționeze 
cu toate forțele, sub conducerea 
partidului, pentru înfăptuirea între
gului program de desăvîrșire a con
strucției socialiste în România, pen
tru ridicarea țării pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație. Con
sultarea maselor asupra celor mai 
importante probleme ale politicii in
terne și internaționale, asupra măsu
rilor și proiectelor de legi, în stabi
lirea direcțiilor dezvoltării economiei 
naționale a devenit azi o practică o- 
blșnuită în activitatea partidului șl 
statului nostru.

Activitatea organelor și organiza
țiilor de partid, a consiliilor popu-

(Continuare în pag. a 3-a)

La consiliile 
populare orășenești, 
precum, și la consiliul 
popular municipal, 
continuă acțiunea de 
eliberare a adeverin
țelor pentru toți cetă
țenii care în ziua ale- 
qerilor vor fi plecați 
din localitate.

specifice. in acest comples 
minier s-a încadrat noua pre
para fie a minereului, atelierul 
mecanic, stafia de lermofl- 
care. grupul social și alte 0- 
biective absolut necesare oa
menilor care scormonesc pă 
mintul ca să dea țării metalul 
valoros numit simplu cupru

Dan POPESCU

(Continuare In pag. u 3-a)
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CANDIDAȚI Al FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE

ION IONICA, candidat în cir
cumscripțiile electorale nr. 31 
orășenească Pelrila și nr. 59 

municipală.

GHEORGHE GIURGIU, candidat 
in circumscripțiile electorale nr. 
16 orășenească Pelrila și nr. 65 

municipală.

VASILE BOBE1; candidat în 
circumscripția eleclorhlă comu

nală nr. 53- Aninoasa.

MARIA VINGA, candidată în 
circumscripția electorală nr. 11 

municipală.

Cartea de vizită 
a candidatului

In fala vitrinei magazinului aii- 
menlai nr. 77 din Lupeni se opresc 
zilnic sute de locuitori aii cartierului 
Viscoza ba chiar și din alte părți
ale orașului. Gustul cu care este a- 
menajată vitrina, abundența și va
rietatea mărfurilor prezentate te in
vită să treci pragul acestei unități 
de desfacere. Același belșug de 
mărfuri și prezentare, întregit de 
promptitudinea, deservirea civilizată 
și amabilitatea vânzătoarelor Miclea 
Maria, Târăntuș Rozalia, Barabaș 
luliana. Silvester luliana, Ciul rea 
Ana și Mraz luliana te intimpină și 
in interior. Toate aceste calități au 
fost imprimate personalului cu răb
dare de gestionarul Plored Nicu și 
ajutorul său ' igda 'Gheorghe. Me
reu -preocupat de aprovizionarea 
magazinului, păstrarea și prezentarea 
mărfurilor, de deservirea civilizată 
a cumpărătorilor, Fiorea Nicu a 
reușit să imprime întregului colec- 
li\ spirilu gospodăresc și' pasiunea 
al it de ne e are celor ce lucrează 
in comerțul socialist. Aspectul ma
gazinului cartea de vizită a lui 
Fiorea Nicu. — de care s-a ținut 
seamer cirul a fost propus drept can
didat al Frontului Unității Socialis
te in circumscripția electorală nr. 
7b din orașul lupeni pentru alege
rile de deputati ce \ or avea loc la 

martie. 1-. dovadă elocventă a pre
țuirii inițiat ix ei și spiritului gospo
dăresc manifestate le FJorea.

A. MICA, coresp.

In pag. a 11-a :
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LUPEIVI — prezent 
și perspectivă

O duminică „plină“ 
la Casa de cultură
Cu ani în urmă, n-aș fi îndrăznit 

să-mi propun o „excursie" dumini
cală intr-un lăcaș de cultură. Poate 
pentru că acțiunile ce aveam să le 
văd ar ii lost prea obișnuite. Sau poa
te pentru a preînlîmpina... pierde
rea unui timp valoros! Si nici dum
neavoastră, cititorilor, n-aș ii vrut să 

-vă recomand îndrep’area pașilor, în- 
tr-o zi de odihnă, >spre un loc în 
care ați fi aflat prea puține din geea 
ce ați fi dorit. Se pare însă că, în 
ultimul timp, opțiunea noastră — și 
nu numai a noastră — pentru o di
mineață la Oasa de cultură a căpă
tat suplimentari „stilpi de susținere". 
Și sînt sigur că nu din cauza tim
pului, neprielnic plimbărilor și spor
tului !

La Casa de cultură, revirimentul 
așteptat mult timp și petrecut nu 
demult, a făcut loc unei activități per
sistente. care nu numai că se vrea 
dar și este demnă de luat în seamă. 
Cigios de a vedea, nota și transmite 
cititorilor toată „mișcarea" care 
populează înlr-o duminică frumosul 
templu al culturii din Petroșani, m-am 
informat și am urmărit, alaltăieri, de 
la primele ore ale dimineții și pînă 
seara, întregul ciclu de manifestări 
cultural-artistice.

Înaintea orei 10, doar la parte
rul Casei de cultură, in să
lile unde sini expuse listele 

de alegători și materialul documen
tar propagandistic, oameni ai mun
cii, în grupuri mai mult sau mai pu
țin numeroase, verificau panourile 
de afișa), își găseau numele, după 
care răsfoiau în liniște colecțiile de 
ziare. <

La ora 10, înspre patru din mul
tele săli ale lăcașului dc cultură pe- 
Iroșănean se îndreptau grupuri, gru

Primele două decade 
ale lunii februarie au 
fost deosebit de fruc
tuoase pentru prepara
torii din Lupcni : a fost 
recepționată peste plan 
o cantitate de 2 422 
tone cărbune brut; s-a 
realizat un spor de 2 117 
tone cărbune special, 
ca urmare a creșterii 
recuperării cu 1 punct.

De asemenea, calitatea 
cărbunelui spălat a fost 
îmbunătățită, cenușa re- 
dueîndu-se față de nor
ma planificată cu 0,7 
puncte.

Aceste rezultate cu 
care colectivul prepa
ratorilor intîmpină ale
gerile de la 2 martie 
se datoresc pe de o 
parte unor măsuri or
ganizatorice ca: recep

0 reușită seară 
de tineret

Simbătă, la Liceul Lupeni, 
In cadrul unei reuniuni tovără
șești, eleva Livia Ocheșel a 
prezentat o interesantă și do
cumentată expunere, urmărită 
cu viu interes de către parti
cipant pe tema „Natura in o- 
pera lui Calistrat Hogaș”. A 
urmat o seară distractivă, din 
care n-au lipsit muzica, dan
sul și surprizele. Acțiuni simi
lare vor avea loc șl in viitor, 
acestea fiind incluse în pro
gramul de activitate al orga
nizației U.T.C. din liceu.

ION GÎF DEAG

Mârfișoare !
Simbolul primăverii e iarăși 

prezent, in anul acesta, In 48 
de magazine și chioșcuri din 
municipiul nostru. Comerțul 
ne pune la dispoziție in acesj 
te zile 95 500 mărțișoare, a că
ror valoare trece de 287 mii 
lei, cu 118 mii lei mai mult 
decil în anul trecui. Semnul

puri. După... intirzierile de rigoare, 
au început și acțiunile inițiate.

Sala 15, de Ia etaj găzduiește 
membrii cercului de filatelie 
care și-au deschis clasoarele 

șl au trecut la interesantul schimb 
de timbre. Și-au fost aproape 50 de 
pasionați filatellștl, care, timp de 
peste două ore, au discutat despre... 
valori, țări străine și frumusețea pei
sajului românesc.

In sala mică, in acompania
mentul a doi componenți al 
„Colorului" și în prezența a 

citorva zeci de iubitori ai muzicii 
ușoare, s-a desfășurat concursul, do
tat cu premii, de selectare a noi ta
lente muzicale necesare formației de 
estradă. Juriul, format din profesorii 
TRAIAN TÂMÂȘAN, VASILE CH1R- 
CULESCU șl BRUNO DEL MONDO, 
s-a oprit asupra a trei autentice va
lori solistice care, îndrumate în con
tinuare cu competență, vor contri
bui din plin Ia ridicarea prestigiului 
formațiilor Casei de cultură.

In sala bibliotecii, in timp ce 
prof. MARGARETA CHIO- 

REANU își exercită misiunea 
de „ghid" al unui grup de elevi din 

Vulcan, venițl să vadă mărețul edi
ficiu al culturii Văii Jiului, biblio
tecara FLORICA BĂGĂIAN „condu
cea" cu măiestrie o dimineață de 
basme bazată pe diafllmele „Turtlța" 
și „Cei trei detectivi", în veselia 
exuberantă a aproape 40 copii — 
„locatari" frecvenți ai acțiunilor li
terare duminicale. In cursul dimine
ții. peste 50 cititori s-au perindai 
prin fața rafturilor bibliotecii impru- 
mutind cărți sau răsfoind cele 37 
colecții de reviste și ziare. Tot in 
acest timp, pe scena din sala de 

ția sortului special se 
face pe marșrute,- apro
vizionarea cu vagoane 
e ritmică. Pe de altă 
parte realizările prepa
ratorilor au fost Influ
ențate favorabil și de 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras la 
E. M. Lupeni și repara
țiile -și reviziile do bu
nă calitate executate in 
cadru] preparațiel.

gingășiei .șl al dragostei este 
reprezentat prin ghiocei, vio
rele, Inimioare, păianjeni, le
bede ele, fiind realizat din 
metal sau material plastic și 
avînd prețul de desfacere de 
0,75—16 lei.

Noi articole 
cosmetice

In curînd, din depozitele 
I.C.R.M. Petroșani vor lua 
drumul comerțului o serie 
de articole noi, pentru fe
mei. Vopseaua de păr CRO- 
MOPLATIN cu reflexe de... 
curcubeu, șamponul MIRAJ, 
parfumul ROMARTA sînt cî- 
teva din articolele cosme- 
țice ce vor fi puse pentru 
prima dată în vînzare în 
Valea Jiului.

Vremea
Ieri, temperatura aerului la 

Petroșani a oscilat între minus 
3 grade și plus un grad, la» 
la Paring între minus 6 grade 
și minus 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme închisă, ou 
cer mai mult acoperit. Se vor 
semnala precipitații slabe sub 
formă de lapoviță și ninsoare.

spectacole, s-a desfășurat și o gală 
de box, în cadrul căreia au evoluat 
pugillști din asociațiile sportive JIUL 
PETRILA șl METALUL CUGIR.

Sala 14. Aici membrii cenaclu
lui literar „Meșterul Manole” 
și-au ținut obișnuita ședință 

de lucru, discutînd aprins despre 
maniera de desfășurare a viitoarelor 
ședințe, despre reorganizarea, pe noi 
baze, a vieții cenaclului, 'criteriile a- 
nalizel în cenaclu a creațiilor lite
rare șl despre... probitatea „profe
sională" a membrilor cenaclului.

Seara, în luminile rampei, s-a 
prezentat trupa regizorului 
CONSTANTIN DICU. Și, la fel 

ca-n flecare seară de cînd se des
fășoară la Casa de cultură specta
colele Teatrului de stat, publicul n-a 
lipsit. Comedi? italiană „Icre negre 
sau fasole" a relevat, In interpre
tarea CECILIEI TEODORU, PAULI- 
NEI CODREANU, a lui VASILE HA- 
ȘIGANU, ION ROXIN, NICOLAB 
GHERGHE, PUIU CODREANU, ALE
XANDRU ZECU șl a celorlalți, vir
tuți actoricești remarcabile, a captat 
total publicul.

Formațiile de amatori ale Casei 
de cultură s-au aflat dumi
nică în zi de odihnă. In afa

ra tarafului care, după cum ne măr
turisea Vasile Chirculescu, directo
rul instituției culturale pelroșănene, 
„a făcut săli pline la Pui și Sălașul 
de sus". încă o dată, felicitări for
mației dirijate de Traian Tămășan, 
membrilor tarafului șl soliștilor vo
cali pentru aportul pe care șl-1 a- 
duc Ia răspindirea și cunoașterea fru
moaselor melodii populare ale aces
tor meleaguri !

V-am prezentat secvențele unei 
duminici „pline" la Casa de cultură. 
Vi le-am prezentat succint, deși doar 
o „filmare cu încetinitorul" a aces
tor manifestări ar fi ilustrat fidel 
mănunchiul de pasiuni care se con
sumă duminical în cel mai marc a- 
șe/.ămint de cultură al Petroșaniului.

Viorel TEODORESCU
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llVIÎVi DE COMORI
Din roci, printre stele, sar așchii de piatră,
O mină s-afundă-n țarină din zori
Departe-n adîncuri prin noaptea-ncleștată, 
Urzește-o fîntînă bogată-n comori.
Trec clipe, trec ore și zile în șir,
Și cumpăna-i lungă de-aici pînă-n cer,
Rotește căldarea, strunită de-un fier, 
Prin ape-nspumate legate-n mister.
Și țări și amurg plutesc în noroi,
Fringhia se deapănă-n funduri de mare
Din miez de pămînt țîșnesc în șuvoi, 
Țîșnesc nestemate — limpezi izvoare.

Paul ȘOMACESCU

Reportaj monografic <le ion DliBZiK
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devenirii
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Lupeniul își trăiește cu intensitate prezentul. 
Pe fundalul peisajului dominat de bălrînul Jiu 
— vechile cătune de ciobani de la poalele Stra- 
jei și coloniile de mineri înnegrite de vreme 
pe cale de dispariție — Lupeniul își impune 
prezența sa dinamică prin monumentele preg
nante ale întemeierilor grandioase din anii so
cialismului.

i In 1970, peste un an deci, se va împlini un 
secol de cind Lupeniul a lost menționat pentru 
prima dală in documentele timpului în ipostaza 
unei așezări sătești sub denumirea de .Valea 
Lupului*, aparținînd Țării Hațegului. Consem
narea pe hărți coincide cu actul lui de geneză : 
săparea primelor galerii spre bogățiile din adîn
curi.

.Valea Lupului', această străveche și singura
tică așezare dacică, renumită in secolele trecute 
doar prin pădurile ei nesiirșite de lagi și de 
mesteceni, prin descoperirea comorilor ce le as
cundea in măruntaiele ei a făcut primul salt fn 
istorie. In 1870 sint deschise primele exploatări 
miniere pe versantul nordic al așezării. Peste 
zece ani, in 1880, Începe exploatarea zăcămin
telor de cărbune pe versantul nordic prin să
parea puțurilor Victoria și Carolina.

Lupeniul a intrat In- istorie. Și-a început e- 
xistența translormind vechii oieri și pădurari ai 
locurilor în căutători de comori fn întuneci
mea adfncurilor și atrăgînd din dilerite colțuri 
ale Europei oameni de diferite graiuri: 
români, maghiari, italieni, germani, cehi și po
lonezi. împreună, impinși de nevoi și speranța 
înlr-o viață mai bună, au luat cu asalt pereții 
negri ai straielor, Infruntind cot la cot adversi
tatea beznei și vitregia trecutelor orlnduiri so
ciale. Prin muncă și luptă ei au trasat noul des
tin al fostei așezări de oieri. Au scris istoria 
luptei, cu multe pagini de eroism, pentru a pune 
la temelia vieții materia dătătoare de energie, 
căldură și lumina, pentru a pune temelia unei 
lumi a demnității și bunăstării celor mulți.

1874, 1885, 1892, 1905, 1918, 1919, 1920 — sini 
momentele cele mai pregnante ale bătăliilor 
desfășurate de minerii Lupeniului împotriva 
lumii nedreptății, bătălii care au culminat cu 
eroica epopee din august 1929, cfnd sub steagul 
roșu al avangardei proletariatului din România, 
au desfășurat cea mai strălucită ofensivă împo
triva regimului burghezo-moșieresc. Minerii din 
Lupeni. ca și din întreaga noastră Vale, au des
chis, prin eroismul lor, drum zilei de azi a pa
triei, contribuind din plin la victoria prezentu
lui socialist.

Anii au trecut. Dintre foștii combatanți, pu
țini ou mai rămas printre noi. Unii au lost în- 
gropați fn galerii, alții au fost duși cu mîinile 
legate de jandarmi. Dar sint ptezcnji urrnc;ii 
greviștilor, urmașii celor care au nreiăcul I u- 
penlu) intr-o cetate revoluționată. Trăiește șt e 
viu spiritul demnității șl combativității mine
rești. puternicul sentiment al dăruirii pentru 
binele patriei și a! omenirii. înalta conștiință 
a acestui detașasem de frunte al clasei mun
citoare, transmisă Ce a lungul unui secol, ca o 
făclie de la generație la generație, se afirmă azi 
mai \ iabil cq oricfnd In grandioasa operă de
edificare a lumii noi, socialiste.I

I 
I Unde istoria 

spune prezent
Orașul minier cu tradiții eroice, cu cea mai 

mare și modernă exploatare carboniferă din 
bazin, principala furnizoare a cărbunelui cocsi- 
licabil, te impresionează azi prin înălțimile Iul. 
Alături de clasicele turnuri de extracție se ri

dică peste tot spre cer somptuoasele turnuri ale 
noii industrii, pilonii de metal ai liniilor de 
înaltă tensiune, semețele blocuri moderne, cu 
mari suprafețe de sticlă chemind lumina, noile 
edificii ,social-culturale. Peste tot, atit în peisa
jul orașului, dar mai ales în munca și viata oa
menilor acestei vechi localități miniere, istoria 
spune PREZENT. Saltul pe care l-a făcut Luoe- 
niul de la trecut la prezent poale fi ilustrat fn 
modul cel mai grăitor cu acel milion de tone 
de cărbune care se extrage azi in plus din adin- 
curile lui față de nivelul producției realizate in 
anul 1938. Este o expresie nu doar a sporului 
cantitativ substanțial pe care l-a cunoscut pro
ducția minei in anii construcției socialiste ci Și 
a saltului calitativ pe care l-a făcut mina pe li
nia modernizării, a dezvoltării capacității de ex
tracție.

Din primii ani de după eliberare, minerii Lu
peniului s-au alăturat cu toată dăruirea marilor 
eforturi ale națiunii pentru refacerea economiei 
țării, iar apoi, a ocupat locul lor cuvenit, de 
frunte, în marea operă de edificare â societății 
socialiste. Pentru creșterea producției de cărbu
ne cocsiiicabil, statul a investit an de an fon
duri însemnate pentru amplificarea lucrărilor de 
cercetare geologică și a lucrărilor miniere. Doar 
în actualul cincinal se vor cheltui 125 000 mii 
lei pentru lucrări miniere și 9 290 mii lei pentru 
lucrări geologice. Mina a crescut, s-a dezvoltat 
atfl în adîncuri cit și la suprafață. In ultimii an) 
au intrat in luncțiune noul orizont 400, puțurile 
12 și 14, noi artere și instalații de transport și 
de aera]. Paralel cu ramificarea arterelor minei 
spre noi cîmpuri de cărbune, mina a făcut pro
grese mari pe linia modernizării procesului de 
extracție. Întregul transport al cărbunelui se e- 
xeculă azi cu ajutorul transportoarelor de mare 
capacitate.

Inginerul șei al minei IOAN POPESCU, ne-a 
relatat despre pasul important pe care l-a lă- 
cut mina Lupeni pe linia modernizării prin in
troducerea benzilor transportoare la orizontul 
440 precum și despre perspectivele extindem 
transportului continuu și pe orizontul 400 și 
alte orizonturi. Benzile vor duce cea mai mare 
parte a producției abatajelor pînă ia preparație. 
In anii din urmă mina Lupeni a devenit o ade
vărată uzină subterană. Concomitent cu mecani
zarea transportului, mari schimbări au cunoscut 
și abatajele minei. Din cele 15 abataje frontale 
14 sînt susținute metalic, din care 11 cu susți
nere hidraulică. Pentru tăierea mecanizată ' a 
cărbunelui mina este dotată cu 3 combine și 3 
haveze. lată doar cîteva din elementele care 
deschid perspective certe pentru sporirea rod
niciei muncii minerilor, pentru ușurarea muncii 
lor. Strădaniile pentru dotarea și modernizarea 
minei au fost conjugate cu măsuri complexe 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
lucru, pentru,asigurarea unui climat optim de se
curitate. Sumele cheltuite în acest scop doar în 
primii 3 ani ai cincinalului se cifrează la peste 
20 000 mii lei. Printre dovezile grăitoare ale gri
jii stalului lață de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de securitate ale minerilor elocventă 
este și dotarea minei cu aparatură modernă de 
detectare a metanului, automatizarea acestei o- 
perațiuni prin montarea stației lelegrizumetrice 
— instalație ultramodernă menită să asigure e- 
vitarea accidentelor sau a avariilor din cauza 
emanațiilor de metan.

O dală cu mina Lupeni se perfecționează și 
oamenii. Unul din cei mai tineri specialiști ai 
minei, inginerul șef adjunct IULIAN COSTESGU, 
ne-a vorbii despre preocuparea susținută In cadrul 
exploatării pentru calificarea șl ridicarea califi
cării cadrelor miniere. Aproape 150 de muncitori 
se califică la școlile de mineri șl ajutor mineri, 
130 cadre fșl ridică calificarea, mulți speclall- 
zlndu-se ca mlneri-mecanizatori, o nouă profe
sie cerută de progresul tehnic. Sule de mineri, 
artificieri, maiștri sint cuprinși în lectoratele 
tehnice unde Însușesc noile cunoștințe tehnice 
cerute de periecționarea continuă a procesului 
tehnologic, de modernizarea minei, slrăduindu-se 
să fie la Înălțimea exigențelor ce le impun sar
cinile de perspectivă ce revin colectivului lor 
in creșterea producției, a productivității muncii.

In anii ce vin, activitatea industrială a orașu
lui se va amplifica substanțial prin intrarea În 
funcțiune a noi| mine’ Bărbăteni aflată intr-un 
stadiu avansai de deschidere.

Concomitent cu dezvoltarea industriei extrac
tive, se dezvoltă continuu uzina pentru prepa
rarea cărbunelui. La Preparația Lupeni au fost 
date în folosință in ultimii ani spălătoria nouă 
pentru cărbunele cocsiiicabil, stafia de zețaj me
diu dens prin care a crescut capacitatea de spă
lare a preparației de la 280 la 400 tone cărbu
ne pe oră.

O pondere însemnată fn activitatea industria
lă a orașului deține și Fabrica de fibre artificia
le „Viscoza", unitatea care livrează 54 la sută 
din producția de mălasă artificială pentru uzi
nele textile din lăsări

Alături de cărbunele cocsificabil, de fibre de 
mătase, Lupeniul livrează economiei naționale 
dl și pentru export, cca. 16 000 mc de material 
lemnos și 89 tone de fructe de pădure din par
tea unității de exploatare forestieră.

Lupeniul a devenit un centru industrial pu
ternic, avind un profil economic multiplu, cu 
largi perspective de dezvoltare. Aceasta repre
zintă chintesența marilor transformări pe care 
le-a cunoscut orașul fn anii construcției socia
liste.

Dovezi 
ale bunăstării...

Marile transformări petrecute In ultimii ani în 
adîncurile Lupeniului au avut corespondentul 
lor la .ziuă'. Depresiunea dintre vfrfurile Straja 
și Oboroca a devenit, în ultimi ani, scena des
chisă a unor grandioase întemeieri citadine. Pe 
harta urbanistică a orașului au răsărit 6 cartiere 
cu 85 de blocuri de cile 3—6, iar în ultimii ani 
de cite 10—11 nivele. Cartierele noi de con
strucții moderne cu apartamentele confortabile, 
au luat locul vechilor colonii triste și mizere 
conferind acestei vechi așezări miniere nota do
minantă a întregii noastre Văi: chip lînăr, op
timist care-și pyVeșie cu certitudine viitorul. 
Constelația de așezări moderne, fn plină dez
voltare, au îngropat pe vecie imaginea dezolan
tă a Lupeniului ide altădată. Iar in anii ce vin, 
orașul va lace noi progrese pe făgașul prosperi
tății. Șeful serviciului’, de arhitectură și sistema
tizare a orașului, Iov. FRIDER1CH DARADICS 
ne-a relatat despre' dezvoltarea ce o va cunoaș
te în anii următori1 Ltipeniul. In acest an Fondul 
locativ al Lupeniului^ se va îmbogăți cu încă 
236 apartamente. Tot în acest an va Începe 
construcția noului microraion „Viscoza IV* care 
va însuma In total 1728 apartamente și va cu
prinde pe lingă cele 24 blocuri o școală cu 16 
săli de clasă, un complex comercial, oficiu 
P.T.T., creșă, grădiniță, sală de gimnastică. In 
amintirea eroicelor lupte greviste ale minerilor 
din Lupeni, in noul parc din centrul orașului se 
va ridica fn acest an, UN MONUMENT AL 
EROILOR fn valoare de 2 800 mii lei. Orașul se 
va îmbogăți fn frumusețe. In parcurile și pe 
zonele verzi ale orașului, care ocupă o supra- 
lață de 13 ha se vor sădi 3 000 de trandafiri, 
4 000 de arbori și' arbuști ornamentali, peste 
1 200 000 de flori. La înfrumusețarea orașului 
lor, locuitorii 1și vor aduce din plin contribu
ția. Ei s-au angajat să execute 1n acest an, prin 
acțiuni voluntare, dilerile lucrări gospodărești- 
edilltare fn valoare de 2 300 mii lei.

Orașul Lupeni se dezvoltă In paralel cu creș
terea nivelului de viață al populației. L-am a- 
vut ca interlocutor pe minerul pensionar MIHAl 
KOQSIS, vechi participant la mișcarea muncito
rească. L-am întrebat, care este satisfacția lui 
cea mai mare după cei 34 de ani lucrați în 
mină, după ani îndelungați de muncă șl dăruire 
Idealului comunist ? Am primit următorul răs
puns !

— Viața plină de bucurii a oamenilor, împlini
rile, mulțumirea pe care le citești pe fețe, exu

beranta copiilor bine Imbrăcați și hrăniți care 
zburdă In voioșie pe străzile orașului. Am avut 
și eu copilărie. Eram 4 orfani, Pentru a ne lace 
rost de bani pentru cărțile școlare duceam aca
să „consumul' fa oameni. Cînd venea iarna 
nu-mi puteam permite să visez fa patine. Nici 
1a mai puțin : ca să nu-mi distrug unica pereche 
de bocanci, m-am descălțat clnd m-am dat pe 
gheața Jiului.

A existat deci și o altă viață din care tine
retul de azi nu a avut nefericirea să guste și la 
care cei in virslă se gindesc doar citeodală ca 
la un vis urii.

Am fost în această iarnă oaspetele unui mi
ner de frunte a) Lupeniului, șeiul de brigadă 
IULIAN STUPARU. A coborît in Lupeni cu 
vreo 12 ani In urmă cu toată averea: un gea
mantan cu niște haine de schimb. Acum locu
iește într-un apartament spațios din cele mai 
moderne blocuri ale Lupeniului. Nu vom face 
inventarul obiectelor de uz casnic din aparta
mentul omului, devenit miner, apoi șef de bri
gadă. Reținem doar corolarul discuțiilor avute 
cu gazda; într-un singur deceniu de clnd s-a 
consacrat mineritului omul și-a făurii din vis o 
realitate : visul de a ocupa un loc demn în ria
dul oamenilor, de a crea o temelie sigură pen
tru bunăstarea lui și copiilor lui a devenit o 
realitate palpabilă despre care vorbește cu 
prisosință căminul minerului.

Exemplul l-am ales la întîmplare. Puteam enu
mera mii de familii a căror existență valorează 
cit mii de dovezi ale bunăstării oamenilor Lu
peniului. Să ne referim doar la cîteva cifre. In 
cele 105 unități comerciale ale orașului au fost 
desfăcute anul trecut populației orașului măr
furi Ia principalele produse in valoare de peste 
70 milioane lei. Peste 5 000 de familii, dispun 
de aparate de radio, mai bine de 2 300 de tele
vizoare. Tot aici se pot adăuga și cele 2 000 de 
difuzoare ale abonaților stației de radioficare. 
De asemenea, numeroase familii dispun de fri
gidere, mașini de spălat, aragaze, aspiratoare și 
alte auxiliare de uz casnic dintre cele mai mo
derne. Tot In ultimii ani 90 de mineri, tehni
cieni și intelectuali au devenit proprietari de 
automobile, iar 400, de motociclete. Sint ciire 
care au semnificația lor, de netăgăduit.

...și ale grijii 
față de om

Dar statisticienii ne pot servi și alte dovezi 
ale creșterii nivelului de trai al populației ora
șului. Iată doar cîteva „argumente' demogra
fice.

Deși, in general, In ultimii zece ani natalita
tea a înregistrat o scădere pe țară, 1a Lupeni 
s-a menținut fa valori Intre 14,5—15 la sulă iar 
din 1967 încoace a înregistrat o creștere evi
dentă, dublindu-se chiar. In același timp, morta
litatea a fost In ultimii ani cea mai scăzută, o • 
cilfnd între 5,6—4,3 fa mie. Din corelarea aces
tor două valori demogralice a rezultat un ex
cedent natural, superior mediei pe țară, cu salt 
în ultimii doi ani de pină la 24 la sută. încă 
o comparație; Mortalitatea infantilă care în 1938 
a fast 180 la mie, far In 1943 de 210 la mie, în 
ultimii ani a coborît sub 50 la o mie de nou 
născufi.

Sînt dovezi atll ale progreselor mari In dome
niul creșterii bunăstării populației orașului, c 
șl ale îmbunătățirii asistenței medicale. Dacă In 
anii dominației burghezo-moșlerimii In Lupeni 
funcționau doar 3—4 cadre medicale, în pre
zent, în cadrul Spitalului unificat din localitate 
(care numără 416 paturi), al policlinicii terito
riale, 4 circumscripții urbane șl două dispensare 
de întreprindere — rețea sanitară necunoscută 
în trecut — funcționează 332 salartațl din care 
50 cadre medicale superioare și 210 cadre sa
nitare medii sau elementare.

Unul din cadrele medicale mult stimate de 
localnici, (ca dovadă a fost propus candidat 
pentru alegerile de 1a 2 martie), medicul primar 
ILIE VON IC A, ne vorbea cu multă satisfacție 
despre condițiile optime create în ultimii arii în 

.unitățile sanitare pentru îngrijirea sănătății n 
nerilor și a celorlalți locuitori ai Lupeniului, 
despre lărgirea ce o \ a cunoaște in acest an re
țeaua sanitară, prin darea fn funcțiune a noulu: 
local al policlinicii din centrul orașului.

Porți spre lumină
pe 
Și 

pe

Lupeniul e in ascensiune. E o realitate 
care o atestă modernizarea minei, schelele 
macaralele-turn care-și continuă înaintarea 
noi spații din perimetrul orașului, viața Îndes
tulată a cetățenilor. O atestă in același timp 
pașii impetuoși ai miilor de tineri, spre porțile 
luminii. Da. Copiii foștilor analiabeți învață, ur
că spre cetățile științei. In orașul Lupeni func
ționează în prezent 5 școli de cultură generala, 
un liceu teoretic, un grup școlar profesional 
pentru pregătirea In diferite specialități a ca
drelor de muncitori, maiștri și tehnicieni, pre
cum și 5 grădinițe de copii. Numărul elevilor 
se cifrează în prezent 1a 6 300, iar a) cadrelor 
didactice 1a peste 150.

In fostul oraș al mizeriei și ignoranței func
ționează azi un club central, un club și un că
min cultural In Bărbăteni, 3 cinematografe, a'Qlfa. 
biblioteci centrale precum și numeroase biblio
teci volante care dispun de 36 000 volume. Anul 
trecut, peste 22 000 de lupeneni au participat 
1a spectacolele prezentate pe scenele orașului de 
ansamblurile profesioniste, alți zeci de mii 
localnici au luat parte fa programele prezența.c 
âe formațiile artiștilor amatori ale clubului ' — 
adevărat focar de cultură. In formațiile cultu- 
ral-arlistice, ne-a informai directorul clubul:• 
DUMITRU FAIN1Ș, activează peste 150 tineri și 
vîrstnici. Pe lingă formațiile vechi, cum sint 
fanfara, taraful, orchestra de muzică ușoară șz 
echipa de dansuri, un grup entuziast de intelec
tuali, elevi și muncitori au dat naștere unei for
mații noi, denumite „teatrul tinerelului" care 
și-a și anunțat prima producție: „Omul care a 
văzut moartea" a lui V. Eltimiu.

Despre o activitate laborioasă pe tărimul crea
ției artistice ne-a vorbit și cunoscutul artist 
plastic IOSIF TELLMANN, fondatorul,' Iar de 13 
ani instructorul cercului de artă plastică al clu
bului. Membrii acestei formații de prestigiu au 
cucerit în acest răstimp de 3 ori premiul special 
de cerc fruntaș pe țară și 20 de premii indivi
duale fa fazele republicane ale 
bienale pentru artiștii amatori. Cercul 
nilor aduce o contribuție de preț 1a 
artistică a localnicilor, In sinul lui se 
veritabile talente care valorilicindu-se 
lulele de artă plastică devin educatorii tinerei 
generații în domeniul frumosului. Tinerii Ion 
Cost ea, Maria Hornung, Maria Crișan, Dan și Ra
du Caceu, Emil Gsatai sint doar cî|i\ a din foștii 
membri ai cercului de artă plastică al clubului 
care au devenit profesori sau s 
Institutului „Ion Andreescu' din Cluj. Ce . 
de expoziții ale plaslicienilor ca și cele 60 de 
expoziții ale membrilor cercului loto, cele 30 de 
filme pe care le-au realizat pasionalii creatori 
din cadrul cineclubului lupenean sint și ele do
vezi grăitoare ale efervescenței creatoare ce se 
desfășoară pe tărimul 
nerilor — Lupeni.

Greațiile tinerilor 
cercului literar, toate 
tori ai clubului sint un elogiu adus omului — 
care prin munca sa aprigă din adîncuri s-a ri
dicat la înălțimea demnității civice — și se 
înscriu în iureșul marilor creații materiale din | 
adîncuri șl de pe Înălțimile schelelor menite să 
garanteze locuitorilor de pe meleagurile bătrl- 
nulul Jiu un viitor luminos, prosper.

concursurilor 
plastic ie- 
educarea 
formează 
ia inșii-

frumosului

sînt sludenți ai ■ 
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plasticieni 
producțiile

sau poeți ai 
artiștilor ama-
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lari- din Municipiul nostru pe linia 
•traqeril maselor Ia rwoh area tutu
ror problemelor economice, sociale 
fi obștești cunoaște o îmbunătățire 
sobslanflală prin aplicarea consec
ventă a principiului muncii șl < on- 
ducerii colective, a centralismului 
democratic. Comitetele dc direcție, 
ndunările reprezentanților salariațtlor 
din unitățile economice ale Vili 
Jiului au contribuit și contribuie la 
perfecționarea conducerii șl planifi
cării economice, la creșterea spiri
tului de răspundere față de admi
nistrarea avutului obștesc, iață de 
adoptarea hotărîrllor do care depind 
întărirea și dezvoltarea proprietății 
pociallste.

Dovezi grăitoare ale faptului că a 
rresrul simțitor rolul șl contribuția 
maselor de oameni ai muncii la con-

durerea treburilor <le stal și obștești 
sini șl recentele adunări, in care mi
nerit, constructorii, cnergHIrlvnil, in
telectualii, ceilalți oameni ai munci) 
din municipiul Petroșani și-au de
semnat candidațll In alegerile de de- 
putați de la 1 martie șl tnltlnirllc 
intre candidați și masele de alegă
tori — întruniri io cadrul cărora 
populația Văii Jiului și-a exprimat 
hotărlrea de a înfăptui politica parti
dului, de a lupta necontenit pentru 
dezvoltarea 'industriei carbonifere, 
pentru înflorirea ln\ ățăminlulul, ști
inței, artei, culturii, pentru 
nivelului de trai.

Obiectivele mobilizatoare 
oamenii muncii din Valea
le stabilesc In angajamentele de în
trecere, definitivate în adunările ge
nerale ale salarlalllor. rezultatele bu
ne cu care minorii șl colectivele ce
lorlalte unități economice au încheiat

luna ianuarie șl primele doua deca
de ale acestei luni, unanimitatea cu 
care oamenii muncit șl-au exprimat, 
cu ocazia intilnirllor dintre candi
dați și aleqălorl, hotărlrea lor ter
nă de a nu-șl precupeți eforturile 
pentru continua prosperitate a loca
lităților in care muncesc și trăiesc, 
este o dovadă in plus că locnlforil 
municipiului Petroșani sint ferm ho- 
lărlțl să pășească înainte pe calea 
Indicată de partid.

Votul pe care cetățenii Văii Jiului 
n vor da la 2 martie candldaților 
Frontului Unității Socialiste va ex
prima holărirca lor nestrămutată do 
a-șl aduce o contribuție sporită la 

partidului, la 
șl a națiunii

înfăptuirea politicii 
prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

(Articol aparul in 
socialismului"

lici n-a fost nimic! Sortimente noi 
de rulmenți

Victorie dificilă a gazdelor
spre | 
Paring

pirliile

Foto : I. MUSTAȚA

saii aramd. In
• imeni vine 
metodele de 
tale. Mașinile de încărcat și 
transportat cu care a lost fn- 
z^stratâ mina In ultimii ani a 
asigurat încărcarea mecanizată 
a producției de minereu din 
abataje in prapori ic de 90 la 
sută. Aceastâ realizare a fa
vorizat creșterea productivilă- 
lii muncii cu 85 la sută laid 
de încărcarea manuală. Procen
tele înseamnă mari cantilăfi 
de cupru ctștigale. dor mai 
'-emniircativ e câ mecanizarea 
a șters mult din povara grea 
de altă dată a muncii de mi
ner. De fapt acolo ca și fn 
alte părți ale tării progresul 
economic include in primul 
■ ind grija pentru om. Convinși 
de aceastâ realitate minerii 
caută mereu noul ca să-l folo
sească pentru binele for și al 
tării. Incepind din anul tre
cui, la mina din Deva se ex- 
Derimentcază rodirea abataje-

lor cameră cu plasă din sir
enă iar lucrările de pregătire 
sini susținute fn proporție de 
70 la sulă cu armături meta
lice. In timp ce in adfncurl 
pătrunde tot mai mult tehni
ca modernă, la suprafață se 
înaltă construcția unui nou 
grup social șl o stafie de cer
cetări miniere. Dar sint nu
mai citeva dovezi care confir
mă progresul și perspectiva. 
Comparativ cu anul 1952, pro
ducția exploatării miniere De
va a crescut de 57 de ori. 
Cunosclnd ritmul Înalt de dez
voltare și nivelul aciuai al 
economiei noastre naționale 
ciira amintită nu mai impre
sionează. Alături de cuvintele: 
„Aici n-a fost nimic' 
firmă
Anii 
fund 
cială 
fn adincuri 
puterea de 
insuiieli! de 
lui și felul 
mului.

Producția românească de rulmenți 
fost completată cu noi sortimente 

soliditate de economia noastră na
țională : rulmenți pentru tractoarele 
de 40 CP, pentru vagoanele de că
lători și marfă, pentru laminoare și 
rulmenți silențioși pentru motoarele 
electrice. Cele două mari unități de 
la Brașov și Birlad au acum în fa
bricație curentă peste 400 de tipuri 
de astfel de produse, acoperind în 
mare parte cerințele industriei noas
tre constructoare de mașini.

O dată cu diversificarea acestor 
produse este în continuă creștere și 
producția. Planul pentru anul 1969 
prevede in acest sens o depășire a 
realizărilor din anul trecut cu 11 
la sută. (Agerpres)

A XIll-o etapă a campionatului di
viziei B de volei masculin (etapa a 
Il-a a returului) a programat în sala 
de sport a T.M.P. întilnlrea dintre 
echipele Știința Petroșani — Politeh
nica Iași. După aproape două ore 
de joc, disputat la cea mai înaltă 
tensiune, după numeroase răstur
nări de scor, victoria a revenit gaz
delor cu 3—2.

Cu toate acestea, spectatorii, pre- 
zenli în număr mare la întilnire. au 
părăsit sala doar pe jumătate mul
țumiți. Jocul băieților noștri, foarte 
Inegal de-a lungul partidei, nu a 
satisfăcut și dacă antrenorul Eronim 
Ceacu nu era alături de ei în. teren,

său, 
fiind 
a se

Ciur Ioan II, Petrila. Sesizarea dv. 
cu privire la instalația de încălzii e 
de la casa scării blocului nr. 8, car
tierul 8 Martie Petrila a fost trimisă 
întreprinderii de gospodăiie loca tiv ă 
Petroșani care, în răspunsul 
nrată că radiatorul în cauză 
sport a fost demontat pentru 
evita inundarea blocului.

Problema radiatoarelor de la par
terele scărilor preocupă îndeaproape 
sectorul I.G.L Petrila. Deoarece lo
catarii lasă deschise ușile de la In
trările principale, sau nu înlocuiesc 
geamui ile sparte, conductele înghea
ță, se sparg și produc inundații. Deci 
se produc pagube care ar trebui să 
fie suportate de locatarii care nu 
manifestă suficientă grijă față de 
bunurile ce li se pun la dispoziție.

Mi/u Alexandru, Lonea. Sin tem 
pe deplin convinși că cele relatate 
de dumneavoastră referitor la modul 
de a proceda al taxatoarei de pe au
tobuz, cu care ați avut neplăceri, co
respund adevărului. Faptul că nu 
cunoașteți numele ei și nu ați speci
fic iî nici măcar numărul autobuzu
lui și ziua în care s-au petrecut cele 
r latate ne-au pus însă în imposibi
litatea de a afla pe vinovat. Aștep- 
1 im în viitor sesizări dar de la care 
să avem măcar ur. punct 
spre tintă.

de reper

Petrila. 
despre 
avutul 
de u-

l'n grup de locatari din 
Sesizarea dumneavoastră 
fapte nedemne (furturi din 
obștesc, înșelătorii) săvîrșite
nii angajați ai sectorului I.G.C. Lo-

co con- 
insă un marc adevăr, 

noșlri au schimbat pro- 
harta economică și so- 
a fării. Pe pâmint sau 

rodește cu spor 
creație a omului 
cuvinlul partidu- 
nobil al socialis-

MARȚI 25 FEBRUARIE
17,30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consultații la 

limba română (clasa a VlII-a). 
Tema Sinteza frazei.

s-a răs-

18,05 Limba engleză. Lecția 48.
18,30 Pentru copii, 

mari.
Micii meșteri

19,00 Telejurnalul de seară.
19,30 2 martie 1969. 

scriitorului.
Din carnetul

19,40 „întrebări la care s-a răspuns...

nea, este Incomplet. Ne punem în
trebarea : Cine sînt autorii acestui 
furt o dată ce dumneavoastră nu a- 
mintiți nici măcar un nume ? Ase
menea afirmații se cer documentate 
și exemplificate. In acest caz vom 
Înfiera cu tărie pe făptași. Așteptăm 
completări la sesizare.

Șerban Nicolae Petroșani. Intr-o 
singură scrisoare ati relatat alît 
de multe și din alîtea domenii de 
activitate îneît n-am mai știut la ce să 
ne referim. In viitor alegeți o sin
gură temă, tratați-o pe scurt și con
cret. Are toate șansele să vadă lu
mina tiparului.

Giorga Caius luliu, Lupeni. Mate
rialul privind felul cum a fost or
ganizată vacanta elevilor de la Li
ceul Lupeni, a fost primit cu întîr- 
ziere la redacție. Ca urmare, pier- 
zîndu-$i actualitatea, nu 
fi dat publicității.

mai poate

Drâgan V. Valentin. 
Cele comunicate ziarului 
la pregătirea studenților 
examenelor, au un caracter 
general, nu se refeiă concret la ce 
s-a făcut, în cadrul pregătirilor.

Petroșani, 
cu plivire 

In vederea 
prea

Marin Vișan, Petrila. Scrisoarea 
dv intitulată „Noi nu avem nevoie 
de frigidei", care ne-a parvenit în 
cursul lunii decembrie 1968, conține 
multe neclarități. Pentru lămuririle 
necesare vă rugăm să treceți pe la 
redacție.

întrebări la care nu
puns încă". A fost vizitat pă- 
minlul de ființe extraterestre ? 

20,15 Seară de teatru: „Dona Jua
na” de Radu Stanca. In pauză : 
Film documentar: „Nedee".

22,35 „La zi". Cultura — dominantă 
a vieții moderne.

22,55 Artă plastică. Anuala de arte 
decorative (1).

23,10 Telejurnalul de noapte.

F I L >1 E
Miercuri 26 februarie

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Să nu ne despărțim ; 
Republica : Fete în unifor
mă ; PETRILA : Valea ; LO
NEA - Minerul : Inimă ne
bună, nebună de legat ; PA- 
ROȘENI : Cei șapte samu
rai ; VULCAN : Heroina ; 
LUPENI - Muncitoresc: Due
lul lung ; Cultural : Marysia 
și Napoleon

1

MINERI!

Echipa Jiul 
însoți lă de 
Mircea Biriș, 
tele C.J.E.F.S. 
ra, ing. Otto 
președintele secției de 
fotbal a A. S. Jiul și de 
antrenorul Titus Ozon, 
a efectuat un turneu 
de 8 zile în Iugoslavia.

Fotbaliștii pelroșăneni 
au avut o 
comportare,’1 
trei meciuri și termi- 
nînd unul la egalitate.

primul meci, susți-

nut la Subotița, cu e- 
ohipa locală Spartak, 
jlullștii au terminat jo
cul cu scorul de I—1. 
prin golurile înscrise 
de Cotormani pentru 
Jiul și de Talpai (auto
gol) pentru Spartak. 
Următoarele jocuri le-au 
susținut și le-au cîș- 
ligat la Senla (2—0), 
Somobor (3—1) și 
bat (2—1).

Azi după-amiază, 
cătorii de la Jiul

persoanele care i-au 
însoțit se vor întoarce 
în Petroșani. Peste nu
mai două săptămîni 
Jiul va susține meciul 
de cupă cu formația 
Schela Mare din cam
pionatul județului Ba
cău. Dar mai înainte, 
sîmbătă 1 martie a-
fotbaliștii de la Jiul 
vor juca la Turnu Se
verin cu formația lo
cală Metalul din cam
pionatul diviziei B.

G.,

să-i dirijeze, partida s-ar fi încheiat 
cu alt rezultat.

Ieșenii au prezentat o formație ti- 
năr.'i, dar bine pusă la pinul dorni
că de afirmare.

Dar iată desfășurarea paflidc., re
latată pe seturi. Gazdele încep pu
ternic și conduc cu 9—2. Apoi „cad” 
inexplicabil, ieșenii iși revin și iși 
adjudecă setul cu 15—II. Seturile 
doi si trei sini aproape identice ca 
desfășurare. Ambele încep sub sem
nul echilibrului, dar de fiecare dală 
gazdele se impun și cîștigă la ace
lași scor: 15—7. Se părea că și se
tul trei va li cîștigal de gazde. Deși 

.sînt conduși cu 3—0 și 9—4, local
nicii își revin puternic, au în Ceacu 
pe cel mai bun om al echipei. în 
Bogdan pe cel mai periculos trăgă
tor, recuperează și iau conducerea 
cu 14—12. Dar ei se opresc la 14. în 
timp de oaspeții fac 16 și cîșligă se
tul. Egalitate de seturi : 2—2. Setul 
decisiv este de-a dreptul dramatic. 
Jucînd cu mult calm, pelroșănenii 
conduc cu 7—1 și cred că nu mai 
au ce pierde. Automulțumirea îi în
șeală și sint la un pas de înfrînge- 
re. Ieșenii i-au ajuns și întrecut, 
realizînd 13 puncte în timp ce gaz
dele mai punotează doar de 3 ori : 
14—10 pentru oaspeți. De acum, min
tea lucidă a lui Ceacu dirijează ire
proșabil și 12—14, 14—14 16—14
pentru echipa Știința Petroșani, la 
capătul unui joc de mere luptă.

S-au remarcat în mod deosebit 
Ceacu și Bogdan, oarecum Miiller 
și Țvein (de la gazde), Vois. Teo- 
dorescu $i Smou (de la oaspeții.

Grupa Lupeni 
și-a încheiat

întrecerile
L-a Lupeni s-a disputat slmbat.l 

după-amiază ultima rundă a campio
natului municipal de șah (grupa l.ii- 
peni). După 15 partide, primul loc 
n revenii lui Mircea Botez oare le-a 
cîștigal pe toate, dovadă a-bunel 
sale pregătiri, a seriozității cu (are 
a abordat fiecare întilnire. Pe locu
rile următoare s-au clasat in ordinej 
Gheorghe Colorogea — 12 puncte,
Dumitru Florescu — II puncte, Karol 
Fodor și loan Murea - cile 9*/a 
puncte.

De remarcat buna organizare -• în
trecerilor asigurată de Petru Ciu- 
lavu. Gheorghe Colorogea și Nicolae 
Cojocarii. Pentru indisciplină, comi
sia de organizare i-a eliminat din 
concurs pe Nicolae Pavel și loan 
Gămăneci.

C. VASILC
corespondent

LUPTE

Au fost desemnați 
campionii municipali

N. LOBONȚ
student

Turneu util pentru
continuarea pregătirilor în ve-In

derea reluării campionatului, Știința 
Petroșani a jucat duminică la Zăvoi, 
în cadrul unui turneu, cu G.F.R. Ca
ransebeș și Forests Zăvoi, ocupan
tele locurilor 1 și, respectiv, III din 
campionatul județului Caraș Severin. 
Inlîlnirile s-au desfășurat în cite 
două reprize a 30 de minute. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Știința — C.F.R. 1—1 (1—1), Foresta 
— C.F.R. 1—2 (0—0), Foresta — Ști
ința 1—2 (0—1). î 5

Acest scurt turneu a fost deosebit 
de util pentru fiecare echipă, a dat 
posibilitate antrenorilor să ruleze în
tregul lot de jucălări. in cele două 
întîlniri, Știința a folosit următorii 
jucători : Marincan,- Dltfjanschi, Po- 

0< i.

Respectați normele 
de protecția muncii

povici, Făgaș, Constanlinescu, Tudor 
Vasile, Izvernari, David, Bulbucan, 
Varhonic, Matei, Răsădeanu, Mereu, 
Pănescu, Bălăneanu, Tugearu, Dan- 
aiu, Farcaș. Au lipsit jucătorii Mun- 
teanu. Stir, Păsoulescu și Martines- 
cu, care sînt bolnavi. Pentru echipa 
Știința golurile au fost marcate de 
Pănescu în primul joc, de Tugearu și 
Popovici în cel de-al doilea.

Comportarea echipei Știința a fost 
mulțumitoare, raportată la etapa ac
tuală de pregătire. Deficiențe s-au 
manifestat încă în execuțiile felini-

ce, în transmiterea mingii la distan
ță, în finalizarea fazelor de atac. 
Foarte multe ocazii de gol au ratat 
Bălăneanu, Tugearu, Pănescu, Bulbu
can caro, în jocul cu C.F.R..
și o lovitură de la 11 m.

De asemenea, unii jucători 
lăneanu și Făgaș caută să
unele faze prin exchibiții inutile care 
aduc prejudicii jocului echipei.

O bună comportare în acest tur
neu au avut jucătorii: Izvernari, 
Tudor, Pănescu. Popovici, Bulbucan. 
Miercuri, Știința va juca la Tg. Jiu 
cu formația locală Victoria.

ratat

Ca Bă- 
rezolve

Sala de sport din Petrila a găzd lit 
joi după-amiază etapa municipală a 
campionatului republican do lupte 
greco-romane pentru seniori. S-au 
întrecut luptători ai asociațiilor spor
tive Jiul Petrila. Utilajul si Știința 
Petroșani.

In urma întrecerilor disputate, ' au 
fost desemnați campionii municipiu
lui Petroșani pe anul 1969

Aceștia sint: Categ. 48 kg: Mar
cel Căldărar, Jiul,- Categ. 57 kg : loan 
Rovența. Știința,- Categ. 62 kg: Emil 
Pălruică; Știința; Categ. 68 kg: Du
mitru ■ Carabineanu, Știința; 
74 kg: Mircea Ortelecan. 
Categ. 82 kg: Ioan Fabian, 
Categ. 90 kg: Iosif Fabian,
Categ. 100 kg: Alexandru Biro Uti
lajul; Categ. peste 100 kg: Dan Bu- 
lani. Știința

Ca leg. 
Ștlintar 

Utilajuh 
Utila juli

G. I. S. BÂLOI

PRONOSTICUL NOSTRU
la Concursul Pronosport 
nr. 9 din 2 martie 1969

1. Atalanta — Pisa
2. Bologna — Fiorentina
3. Internazlonale — Milan
4. _Juventus — Varese
5. Lanerossi — Cagliari
6. Napoli — Torino
7. Sampdoria — Roma
8. Verona — Palermo
9. Lecco — Brescia

10. Perugia — Genoa
11. Mantova — Regglana
12. Modena — Bari
13. Cesena — Como

di-

accidente ' i); 14.35 Concertul 
iodii cu Tino Rossi; 
de poezie (reluare); 
patriotic In creația 
Mircea Neagu,- 10,00

Suceava,- 11,20 
Dendri.no șl Elly 
medicului; 12.00 
vals; 12,20 Cro- 
Intîlnire cu me-

Uzina de reparat 
utilaj minier 

Petroșani 
ANGAJEAZĂ

pentru Fabrica de stilpi hidraulici ce va func
ționa fn fostul Atelier de reparații electrice 
Vulcan :

— STRUNGAR!

— FREZORI

— RECTIFICATORI

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.

PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de 
mlneață; 5,45 Gimnastică; 6.05—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 Matineu 
literar; 10,00 Cintece de alegeri; 
10,10 Curs de limba germană; 10,30 
Muzică populară din Munteniei 11,05 
Corul Căminului cultural din comu
na Putna, județul 
Melodii de Gh erase 
Roman,- 11,45 Sfatul 
Două inimi intr-un 
nlca muzicală; 12,30
lodla populară și interpretul prefe
rat; 13,10 Avanpremieră cotidiană; 
13,20 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,10 Inșir-te mărgărite (emi
siune pentr-’ <

15,05
Studioul
Cintecul 

compozitorului 
Radiojurnal. Sport. Buletin meleoro-

...și la concursul suplimentar Pronosport
H. 1 — C. M. Hochei — 1 martie 1969

1. România — R. F. a Germaniei
2. Austria — Polonia
3. România — R. D. Germană
4. Norvegia — R. F. a Germaniei
5. România — Norvegia
6. Iugoslavia — Polonia
7. Austria — Italia
8. România — Iugoslavia
9. Norvegia — Polonia
0. România — Italia
1. Polonia — R. D. Germană
2. România — Austria
3. Iugoslavia — RD. Germană

logîc; 16,10 Dialogul instrumentelor,- 
16,30 Antena tineretului,- 17,00 Triouri 
vocale de muzică ușoară; 17.15 Edi
ție specială. 2 martie — Alegeri !; 
17,35 Te Iubim, tinerele — cintece; 
17,45 Radiosimpozion. Partidul Comu
nist Român — forța conducătoare a 
întregii societăți; 18,05 Muzică popu
lară și ușoară,- 18,30 Gazeta radio,- 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 19.20 Sport; 19.30 Cîntă Nelu 
I-Iuțu și Petru Bundiș; 19,50 Canțo
nete,- 20,05 Melodii... melodii; 20,30 
Actualitatea muzicală; 21.05 Știință, 
tehnică, fantezie,- 22.00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport,- 22,20 
Romanțe,- 22,40 Moment poetic. Cîn- 
tare României Socialiste,- 22,45 Meri
diane 
Iota a;

melodii — emisiune de Maria
0,05—5.00 Estrada

PROGRAMUL 11:

nocturnă.

6.00 
mawah 
populare; 7,10 In sunet de fanfară; 
7,37 Muzică ușoară; 7,45. Melodii 
populare; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,25 Valsuri din o- 
perele,- 8,35 Concert Hăndel; 9,10 
Curs de limba germană; 9,30 Muzică 
ușoară; 10,05 Piese pentru pian de 
Carol Mi cu li; 10,30 Antena tinere
tului; 10,55 Recital de operă Petre 
Miinleanu; 11.40 Sclecțiuni din ope
reta „Farmecul unui vals" de Oscar 
Straus; 12,05 Avanpremieră colidia-

Din programul zilei; 
sonor; 6.45 Clntece

nu; 12.15 Concert de prinzi 13 00 
Din muzica popoarelor; 13,15 Reci
tal vocal Octav Enigărescu,- 1'130 
Linda veselă (reluare),- 14,10 Muzică 
populară; 14,30 Moment științific; 
14,35 Muzică de Gelu Solomonescu 
și Florin Bogardo; 16,00 Mai mindră 
țara noastră crește — cintece,- 16,15 
Consultație juridică; 16,25 Actorii 
interpretează muzică ușoară,- 17.00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 17.10 Muzică populară; 17.30 
Cintă Aurelian Andreescu,- 17,45 Sim- 
fonietta de Ze.no Vancea,- 18.05 Arte 
frumoase; 18,25 Muzică ușoară pe 
versuri de Aurel Felea. Fia via Burei, 
Eugen Mireu și Mircea Block,- 19,05 
Luminile rampei; 19,30 Curs de lim
ba germană; 19,50 Noapte bună, co
pii; 19.55 Cercul melomanilor; 20.30 
Ora specialistului,- 20,50 Teatru ra
diofonic • „Bulevardul Leningradului*’ 
de I. Stok,- 22,22 Miniaturi instru
mentale; 22,30 Cronica muzicală; 22,40 
Piese pentru harpă; 23,45 Dansul ful
gilor de nea — 
0,03—1.00 Simfonia
Gustav Mahler.

muzică ușoară;
1 în re minor de

DE ȘTIRI : Pro-BULETINE
gramul 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. Progra
mul II : 6.05; 7.30; 10,00; 12,00; 
14,00; 18,00; 19.00; 23.00; 0.55.
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Noi incidente 
în Orientul
Apropiat

AMMAN 24 (Agerpres). 
cum a declarat un purtător do 
vini al at matei iordaniene patru 
hicule blindate israeliene au 
trur 
giui 
Mo, 
a fi 
lsr« 
dobor il. 
bele pârli 
răniți.

După 
cu- 
ve- 
pă- 
re-

blindate
pe teritoriul iordanian în

•a Gharanda, la sud de Marca 
mă, deschizând focul. Acest atac 
>st insolit de un raid al aviației 
•Lene. Un avion israelian a fost 

.a Amman se Bnunlă că am- 
înregistrat morti și

★

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian 
a «mintal că duminică a avut loc 
un nou incident la linia de încetare 
a focului israeliano-iordaniană, în- 
tr-o regiune situată la sud de Ma
rea Moartă. O patrulă israeliană a 
deschis focul împotriva unui grup 
de sabotori palestinieni care în
cerca să se infiltreze. Schimbul de 
focuri a luat amploare în urma in
tervenției forțelor ' legulate iorda
niene, a precizat purtătorul de cu
vînt.

★

DAMASC 24 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a transmis un co
municat militar în care se anunță 
că aviația israeliană a atacat luni 
dimineață localitățile El Hammeh și 
Ma.'<doun In timpul luptei aeriene 
aviația israeliană a pierdut trei a- 
vioane „Mirage”, iar cea siriană 
două aparate de tip „Mig-17".

★

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian 
a declarat că luni dimineața avioa
ne israeliene au bombardat baze 
ale organizațiilor palestiniene afla
te la El Hammeh și Maissaloun pe 
teritoriul sirian. El a afirmat că toa
te aparatele israeliene care au par
ticipat la acest raid s-au întors la 
bază, iar un aparat „Mig-17” a 
dobori t.

fost

★

Pre- 
al

DAMASC 24 (Agerpres). — 
ședințele Comitetului executiv 
Consiliului Național Palestinian, 
Yaser Arafat, precum și alți mem
bri ai Comitetului executiv au fost 
primiți de președintele Siriei, Nu- 
reddin Atassi, și de ministrul apă
rării. Hafez Assad. Postul de radio 
Damasc a anunțat că Yaser Arafat 
a vizitat, de asemenea, unități ale 
armatei de eliberare a Palestinei, 
staționate in Siria.

R. D Viefna m

Ziarul „Nhan Oan“ despre 
conferința cvadripartită 

Paris

R. F, a

întrevederi ale 
cancelarului

Germaniei Scrisoarea lui Walter Ulbricht 
către Willy Brandt

de la K. Kiesinger 
cu ambasadorul

HANOI 24 (Agerpres,'. -- Intr-un 
articol semnal „Observator" ziarul 
„Nhan Dan* din 23 februarie arată 
că reprezentanții Statelor Unite la 
conferința cvadripartită de la Paris 
continuă să eludeze în mod delibe
rat problema fundamentală a confe
rinței. Reprezentantul american Ca
bot Lodge a sugerat conferinței să-și 
concentreze atenția asupra acordu
rilor de la Geneva din 195-1, dar el 
insistă doar asupra stipulărilor pro
vizorii ale acestor acorduri, cum ar 
Ii restabilirea zonei demilitarizate, 
regruparea trupelor, controlul inter
national etc, in timp ce loată lumea 
știe că principiile fundamentale ale 
acordurilor constau in recunoașterea 
independentei, suveranității, unității 
și integrității teritoriale a Vietna
mului, precum și în interzicerea 
introducerii de trupe sau arme de 
către state străine și construirea de 
baze militare în Vietnam. In reali
tate, se arată în continuare în arti-

col, Statele Unite sini acelea 
au încălcat acordurile de la 
neva.

Poporul vietnamez cere ca S.U.A. 
să respecte acordurile de la Ge
neva, să pună capăt agresiunii lor 
in Vietnam, lezării suveranității și 
securității R.D. Vietnam, să retragă 
necondiționat din Vietnamul de sud 
toate trupele americane și pe cele 
ale sateliților lor, pentru ca popu
lația Vietnamului de sud să-și poa
lă reglementa propriile sale proble
me conform programului politic al 
F.N.E. Propunerile americane, se a- 
rată în articol, nu urmăresc decît 
să facă să se confunde agresorul cu 
cei care luptă împotriva agresiunii 
și ca Statele Unite să cîșlige timp 
pentru a consolida administrația și 
armata saigoneză, ca instrument de 
realizare a neocolonialismului în 
Vietnamul de sud, în oiuda mișcării 
tot mai avîntate a populației sud- 
vietnameze, hotărită să lupte pentru 
instaurarea unui cabinet al păcii.

ente 
Ge- U. R. S. S„

S. Țarapkin
(Agerpres) — Cancela-BONN 2-1 

nil R.F. a ’Germaniei, K. Kiesinger, 
a avut zilele acestea o întrevedere 
cu S. Țarapk-in, ambasadorul U.R.S.S. 
în R.F. a Germaniei. In cursul în
trevederii a avut’loc Un schimb de 
vederi în legătură cu situația creată 
in urma Inteplici autorităților 
R.F. a Germaniei, de a ține nclegal 
alegerea 
Berlinul 
TASS.

La 23 
doua 
Kiesinger cu ambasadorul 
în cadrul căieia a continuat schim
bul de păreri in problemele abor
date la prima convorbire.

intepliei

președintelui R.F.G. în 
occidental, anunță agenția

lebruarip, a avut loc o a 
întrevedere a cancelarului

U.R.S.S.,

lictnainul <le sud

O nouă serie de atacuri 
lansate de forțele 

patriotice
SAIGON 24 (Agerpres). — Dumi

nică noaptea și luni dimineața for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au declanșat o nouă serie de atacuri 
împotriva bazelor trupelor ameri
cano-saigoneze din diversele regiuni 
ale țării. Marea bază americană de 
la Lon Binh, unde se află și cartie
rul general al trupelor americane, 
a fost din nou ținta rachetelor lan
sate de patrioți, după ce cu o zi 
în urmă acest sector fusese teatrul 
unor lupte violente între unitățile 
Frontului Național de Eliberare și 
forțele S.U.A. In același timp, deta
șamentele F.N.E. au atacat aeropor
tul și două posturi ale diviziei a 
4-a a infanteriei americane de la Kon- 
tum, aerobaza americană de la Nha 
Trang, precum și baza diviziei a 
9-a a infanteriei S.U.A. de la Dong 
Tam, situată la 65 km sud de capi
tala sud-vietnameză.

diviziei

Instalațiile militare ale trupelor 
americano-saigoneze din orașul VI 
Tranh, capitala provinciei Chuong 
Thien, din sectorul Biuh Chanh 
(provincia Gia Dinh) și din localita
tea Xuan Loc, capitala provinciei 
Long Khann, au fost, de asemenea, 
ținte ale atacurilor inițiate de for
țele patriotice in ultimele 24 de ore.

In cadrul acțiunilor ofensive lan
sate în ultimele două zile de Fron
tul Național de Eliberare, ca ri
postă la acțiunile forțelor inamice, 
patrioții au atacat peste 120 de po
ziții fortificate ale trupelor ameri
cano-saigoneze.

încheierea vizitei

. BRUXELLES 24 (Agerpres). — S-a 
Încheiat vizita președintelui S.U.A., 
Richard Nixon, în Belgia — prima 
[etapă a turneului său printr-o serie 
’de capitale vest-europene. Programul 
vizite: a cuprins întrevederi cu re
gele Baudouin și cu premierul Eys- 
Kens. discuții cu ambasadorii și șefii 
misiunilor militare din Consiliul per
manent al N.A.T.O. și cu secretarul 
general al pactului. M-anlio Brosio, 
precum și o convorbire cu Jean Rey, 
președintele Comisiei Pieței comune.

După cum s-a anunțat la confe
rința de presă organizată după con
vorbirile americano-belgiene, aces
tea au prilejuit un schimb de ve
deri asupra situației internaționale 
actuale și asupra relațiilor Est-Vest. 
Premierul belgian a reafirmat alașa-

meniul guvernului său Iată de alian
ța atlantică, iar președintele Nixon 
a subliniat că problemele privind e- 
voluția N.A.T.O. urmează a fi dez
bătute în detaliu la reuniunea Con
siliului acestui pact, care va avea 
loc la Washington în luna aprilie, 
cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 
la semnarea tratatului nord-allantic.

Atenția observatorilor politici a 
fost reținută în special de discursul 
rostit luni dimineața de președintele 
Nixon la sediul Comandamentului 
N.A.T.O. de la Bruxelles și de discu
țiile separate pe care el le-a avut’ 
cu membrii Consiliului permanent.

Luni, la ora 16,49 (ora locală), pre
ședintele Nixon a sosit pe calea 
ruluî la Londra.

A

încordarea situației

Ma r î 
demonstrații 
in Japonia

TOKIO 24 — Corespondentul A- 
gerpies, F. Țuiu, transmite: In în
treaga Japonie au avut loc dumi
nică mari demonstrații în sprijinul 
apărării drepturilor economice și 
politice, pentru pace și democrație. 
La aceste demonstrații, organizate 
în 352 de localități, au luat jiarte 
aproximativ 900 000 de oameni ai 
muncii. La mitingul de la Tokio, or
ganizat in parcul Yoyogi, numărul 
participanților a fost de aproxima
tiv 135 000. In fața celor prezenți ai 
luat cuvîntul 
General al 
Partidului Socialist din Japonia, re
prezentanți ai Partidului Comunist 
Japonez și ai organizațiilor sindi
cale afiliate la Sohyo. Vorbitorii au 
chemat pe oamenii muncii să se în
cadreze in lupta 
drepturilor 
împotriva 
japono-american, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viată, pace și in
dependență.

Acțiunile care au avut loc dumi
nică în Japonia constituie semnalul 
începerii ofensivei de primăvară a 
oamenilor muncii din Japonia în a- 
părarea drepturilor lor și pentru sa
tisfacerea revendicărilor privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață.1

iu 
lideri ai Consiliului 

Sindicalelor (SohyoJ,

politice din Pakistan
a scăzut

RAWALPINDI 24 (Apergres). — 
Președintele Pakistanului, Ayub 
khan, a convocat la Rawalpindi o 
Reuniune a guvernului in vederea 
(•laminării evoluției situației poli
tice din țară. încordarea, care atin- 
Șese punctul culminant cu două săp- 
tămini în urmă, a scăzut, după ce 
starea de uigentă a fost ridicată. 
Totodată, opoziția a fost în parte 
Aalmată atit de recenta amnistie de 
bare au beneficiat o serie de perso
nalități din rindurile sale, cit și de 
(lotdrirea anunțată de Ayifb Khan 
Ae a nu-și mai prezenta candidatura 
ia viitoarele alegeri prezidențiale. 
Chiar dacă opoziția nu a mai re- 
<jAirs in ultima săptămină la orga
nizarea unor demonstrații de am
ploare care să declanșeze grave tul
burări, la Dacca și în alte 
lăți au I 
cidenle, 
ției.

Intre I 
nuă să I 
preciza | 
rilor cu

locali- 
fost semnalate totuși noi in- 
soldate cu intervenția poli-

timp, liderii opoziției conti- 
facă declarații pentru a-șl 
pozițiile in ajunul negocie- 

î oficialitățile pakistaneze,

care ar putea începe potrivit 
mafiilor 
Khwaja 
cursul acestei săptămîni. Fostul mi
nistru de externe, Zulfikar Aii Bhut
to, a anunțat că va candida la ale
gerile prezidențiale numai dacă par
tidele de opoziție nu vor reuși să 
ajungă la un acord în privința de
semnării unui candidat comun, ori
ginar din Pakistanul oriental. El a 
menționat că nu a luat încă o ho- 
lărire In ceea ce privește partici
parea sa la negocierile cu reprezen
tanții guvernului pakistanez și că 
va continua consultările in acest 
sens cu ceilalți lideri ai opoziției.

Pe de altă parte, fostul mareșal 
al aviației, Asghar Khan, unul din
tre principalii oponenți ai actualu
lui guvern, a anunțat că încearcă 
să realizeze o uniune a principale
lor partide ale opoziției. El a subli
niat că va cere ca problema refor
melor constituționale să fie discuta
tă în cadrul întrevederilor 
oficialități și reprezentanții 
tiei.

ministrului informațiilor 
Shahabuddin, chiar in

BERLIN 24 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. rcltttează că Walter Ul- 
briclil, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a adresat lui Willy 
Brandt, președintele Comitetului de 
conducere al Partidului Social-Demo
crat, o scrisoare in care se atrage 
atenția că intenția guvernului ves-t- 
german de a organiza alegerea nou
lui președinte federal in Berlinul 
occidental, in afara teritoriului R. F. 
a Germaniei, este de natură să a- 
graveze încordarea existentă. Miniș
trii social-domocrați, se arată în scri
soare, ar contribui la reducerea în
cordării, dacă ar putea determina

guvernul vosl-german și pe preșe
dintele Bundestagului să hotărască 
mutarea sesiunii Adunării Federale 
din Berlinul occident;^ pe teritoriul 
R. F. a Germaniei.

In cazul in care Adunarea Fede
rală nu va fi convocată în Berlinul 
occidental, se arată in scrisoare, Se
nului vcst-berlinez s-ar putea adresa 
guvernului R. D. Germane in legă
tură cu posibilitatea unui acord pri
vind vizitarea capitalei R. D. Ger
mane de către cetățenii Berlinului 
occidental, cu prilejul sărbătorilor 
de primăvară din acest an. Guvernul 
R. D. Germane ar fi în acest caz dis
pus să examineze in mod favorabil 
o asemenea cerere.

in

Conflictul 
dintre Paris 

și Londra 
atenția presei 
occidentale

întâlnirea lui Michel Debre cu ambasadorii celor cinci 
țări membre ale

PARIS 24 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Franței, Michel Debre, 
i-a primit luni la Paris pe ambasa
dorii celor cinci țări membre ale 
Pieței comune. După cum s-a mai 
anunțai, convocarea celor cinci di-

Pieței comtine
plomați urma să ofere un prilej de 
explicare a poziției franceze în le
gătură cu criza izbucnită între Fran
ța și Marea Britanie.

La sfîrșilul întrevederii, cei cinci 
ambasadori au refuzat să facă vreo 
declarație presei.

Un nou atentat Ia Montreal• PARiSr — La Paris 
fost creata o Asociație a prie
tenilor lui Panait Islrati, sub 
președinția fui Edouard Re
don, biograf al marelui scrii
tor român. Președintele de o- 
noare ăl ăcdstei Asociații este 
scriitorul Joseph Kessel, mem
bru al. Academiei franceze.

LIBREVILLE. - Pentru prima 
de la cucerirea independenteioară

în guvernul Gabonului au lost in
cluși militari, anunță un comunicat 
dat publicității cu prilejul unei re
manieri guvernamentale. In noul ca
binet căpitanul Mamiaka a fost nu
mit în funcția de secretar de stat 
la interne, căpitanul Simon Mongo- 
me Atome, se^feițar de stat la lu
crări publice, iar It. Jacques 
secretar de stat la sănătate.

Sîmbătă seara a explodat la Clu
bul partidului liberal din Montreal, 
printre ai cărui membri se numără 
și primul ministru, Pierre Elliott 
Trudeau, o bombă amplasată la par
terul clădirii. In raportul politiei a- 
supra acestui incident se arată că 
nu s-a putut stabili dacă atentatul 
a fost îndreptat împotriva premie
rului Trudeau.

Acesta este cel de-al nouălea a- 
tentat cu bombe care a avut loc in 
cursul acestui an la Montreal.

Igoh,

șdurt-x
seara

• BRAZZAVILLE. — Un 
comunicai transmis duminică 
de „Vocea Revoluției Congoleze", 
postul de radio al auloritătiloi sta
tului Congo (Brazzaville) anunța că 
Felix Mouzabakany, fost ministru, 
și locotenentul Kikanga au părăsit 
tara, plecînd intr-o direcție necu
noscută. Autoritățile de la Brazza
ville au chemat populația tării „să 
se mobilizez? pentru a ajuta foitele 
de ordine îți vederea prinderii ce
lor doi adversari ai regimului".

© MANAGUA. — Peste 70 000 
de copii din Nicaragua nu au posi
bilitate să frecventeze școlile din 
cauza lipsei localurilor corespunză
toare, se arată intr-un raport al Mi
nisterului Educației din această ta
ră. Raportul preoizează că ministe
rul nu dispune de fondurile bugeta
re necesare îmbunătățirii situației. 
In același timp, după cum relatează 
ziarele opoziției nicaraguaiene, 30 
la sută din alocațiile bugetului na
tional sînt destinate cheltuielilor 
militare și pentru întreținerea apa
ratului represiv al politiei.

• LIMA. — Președintele Re
publicii Peru, generalul Juan 
Velasco Alvarado, a anunțat 
că guvernul elaborează în pre
zent planuri în vederea dimi
nuării efectelor sancțiunilor e- 
conomice împotriva țării sale 
cu care au amenințat Statele 
Unite ca urmare a hotărîril 
guvernului de la Lima de a 
expropria bunurile societății 
nord-americane „International 
Petroleum Company". El a sub
liniat că aceste planuri urmă
resc in special „reducerea e- 
fectelor preconizatei suspendări 
a importurilor de zahăr din 
Peru" Generalul Alvarado a 
reafirmat hotărîrea guvernului 
Peruvian de a acuza Statele U- 
nite de „agresiune economi
că" în fața Organizației Sta
telor Americane, subliniind că 
„Peru nu poate să accepte în ac
tualul secol să fie supus unui 
tratament care a marcat peri
oada colonialismului".

Succese ale patrioților
f din/Laos

Agenția Kaosan Pathet Lao a di
fuzat un comunicat referitor la suc
cesele obținute de forțele patriotice 
laoțiene in ^ursiți lunii ianuarie. In 
această perioadă” — precizează a- 
genția citata — patrioții laoțieni au 
scos din luptă peste 440 de militari 
din' rândul forțelor inamice și au do

it 32 de

e-

pentru apărarea 
economice și politice, 

tratatului de securitate
avioane ale acestora.

dintre 
opozi-

• BUENOS A+RES. — In locali
tatea San Juan din Argentina a fost 
descoperit un cimitii cu 11 mumii a 
căror vîrstă este apreciată la apro
ximativ 6 000 de ani, adică de două 
ori mai mare decît a mumiilor
giptene. Profesorii Pablo Sacchero șl 
Mariano Gamber de la Universita
tea din San Juan au declarat că 
mumiile descoperite sînt învelite în 
pînză, iar alături de ele au fost gă
site arme confecționate din lemn și 
bambiis.

Fabrica ,,Tesla“ va produce 
televizoare în culori

Anul acesta, fabrica de televi
zoare „Tesla" din orașul Nijna na 
Orave va produce 330 000 de telea- 
parate de recepție. Ea a și realizat 
primele 10 000 de televizoare din 
tipul „Orava-123", la care reglajul 
se face ca și la aparatele de radio. 
Fabrica va produce în acest an și 
primele 200 de televizoare în culori.

Anul acesta, din producția între
prinderii „Tesla-Orava", 60 000 de 
televizoare vor fi destinate exportu
lui în țări ca R.F. a Germaniei, Iu
goslavia, Grecia, R.A.U., Peru și Go- 
lumbia.

• MADRID. — Intr-o pastorală dală publicității dumi
nică, episcopul din San Sebastian, Jacinto Argaya, critică 
sever starea excepțională în vigoare în Spania. ,,Datorită 
stării excepționale instaurate în provincia Gulpuzcoa de peste 
șase luni au devenit tot mai frecvente arestările, deportă
rile și concedierile de muncitori". După ce menționează că 
in ultima vreme numeroși membri ai clerului au fost întem
nițați din ordinul autorităților, scrisoarea relevă că 280 de 
prpoți din Barcelona au participat săptămina trecută la o 
adunare organizată la sediul arhiepiscopiei pentru a denunța 
„represiunea împotriva oamenilor muncii, limitarea libertăți
lor fundamentale și falsificarea adevărului în

Erupția vulcanului Kilauea
Pe Insula Hilo din Arhipelagul 

Hawai a început să erupă vulcanul 
Kilauea. Lava incandescentă care se 
revarsă pe versantul estic al vulca
nului, a produs blocarea unei auto
străzi și pune în pericol pădurile 
din această parte a insulei. Ultima 
erupție a acestui vulcan a avut loc 
la 7 octombrie 1968.

LONDRA 24. — Corespondentul A- 
gorpres, L. Rodescn, transmite: Zia
rele de luni continuă să acorde spalii 
mari conflictului dintre Paris și Lon
dra in legătură cu versiunea arab i- 
sadorului englez Soames despre în
trevederea sa cu președintele de 
Gaulle. O trăsătură generală a arti
colelor și comentariilor apărute in 
presă o constituie faptul că autorii 
respectivi pornesc de la premisa pre
stabilită — probabil inspirată din cer
curi oficiale - a unei culpe Irance
ze, iar argumentele folosite pled: ti
ză in mod exclusiv in- favoarea ver
siunii britanice. Sini exprimate totuși 
anumite îngrijorări față do viitorul 
relațiilor anglo-franceze. fiind previ
zibilă o răcire a lor pe un timp mai 
îndelungat, cu repercusiuni defavora
bile alît pentru candidatura britanică 
la Piața Comună cit și pentru atmos
fera creată in decursul vizitei preșe
dintelui Nixon la Londra

Un aspect pe larg examinat in /ra
rele de luni este holdrirea adoptată 
de guvernul laburist de a inlorma pe 
cei cinci parteneri ai Franței despre 
propunerile franceze,- ele își exprimă 
totodată îndoiala că dezvăluirea unor 
convorbiri bilaterale confidențiale a 
constituit intr-adevăr o atitudine di
plomatică corectă din partea Marii 
Britanii. După părerea ziarului ..Daily 
Telegraph’, poziția ambasadorului 
Soames ar fi devenit in prezent ex
trem de dificilă, deși în cercurile o- 
ficiale de la Londra a fost exclusă 
posibilitatea unei demisii a acestuia. 
Pe de altă parte, se afirmă că Soames 
ar fi cerul chiar de la -început guver
nului britanic să. acționeze cu multă 
prudentă in ce privește informarea 
celorlalte țări vest-europene.

„Din cile am înțeles — scrie Wal
ter Parr în „Daily Telegraph" — dom
nul Soames și-a dat seama că guver
nul trebuie să cîntărească situația, să 
evite o acțiune precipitată și să a- 
precieze dacă continuarea convorbiri
lor cu generalul de Gaulle ar putea 
fi utilă”. Ziarul anunță în continuare 
că se așteaptă ca Soames. o dată re
întors la Paris, să aranjeze o nouă în- 
tîlnire cu ministrul de externe Debre. 
„Instrucțiunile ambasadorului, primite 
din partea d-lui Wilson și a d-lui Ste
wart — scrie ziarul — sînt de a în
cerca să calmeze pe francezi și a de
pune eforturi pentru a restabili o at
mosferă de încredere".

Sub titlul „R.F.G. este bănuită de a 
fi sursa indiscrețiilor". ..The Guardian" 
relatează într-o corespondență din Ge
neva că delegațiile țărilor membre 
ale Asociației Europene a Liberului 
Schimb erau la curent cu propune
rile franceze înaintea publicării lor 
de către o agenție britanică. (Este 
vorba de pretinse planuri secrete ale 
guvernului francez privitoare la o 
eventuală organizare a Europei oc
cidentale care ar renunța la Piața co
mună și N.A.T.O. și ar institui un 
directorat a patru puteri europene: 
Franța, Marea Britanie, R.F.G. și Ita
lia — N. R.). Conform acestui ziar, 
care citează surse scandinave, pro
punerile respective ar fi conținute in 
rapoartele provenind de la ambasa
dele de la Bonn ale țărilor membre 
A.E.L.S.

„Times", în editorialul său intitu
lat „Dezacord tragic", scrie : „In timp 
ce francezii se simt ofensați și en
glezii păcăliți, trebuie să se exami
neze acum dacă se poate salva ceva 
și să se evite oa_cearta să ia pro
porții". După aceste aprecieri, „Ti
mes" ajunge la concluzia că „guver
nul britanic ar putea sugera france
zilor ca ambele părți să dea publici
tății imediat textele lor respective".

presă".

Un grup de 
plecat luni la 

Ia 
,Intelsat", care

• MOSCOVA. - 
specialiști sovietici a 
Washington pentru a participa 
lucrările conferinței 
se ocupă cu folosirea sateliților de 
telecomunicații. U.R.S.S. nu este 
membră a „Intelsat"-ului însă ■ spe
cialiștii sovietici vor participa 
lucrările conferinței în calitate 
observatori.

Experiment sovieto-francez 
de lansare a unor rachete

la 
de

e-• BELGRAD. — O delegație 
conomlcă iugoslavă, condusă de A- 
tanas Ikonomovski, adjunct al se
cretarului federal pentru comerțul 
exterior, a plecat spre Pekin pentru 
a duce convorbiri cu privire la 
schimburile de mărfuri dintre R.S.F. 
Iugoslavia și R.P. Chineză pe anul 
1969 și pentru a examina o serie de 
probleme referitoare la promovarea 
colaborării economice dintre cele 
două țări, transmite agenția Taniug.

ex- 
de 
in 

at

Cutremur de pămînt 
în Gauhati

OLANDA : la 10 ianuarie a intrai in funcțiune o instala
ție pentru desalinizarea nisipului de mare. Aceasta insta
lație „Aquila", are o capacitate de 150 000 mc nisip pe săp- 
tâminâ.

IN FOTO: Vedere a instalației.

Un cutremur de intensitate medie 
a fost resimțit duminică în orașul 
indian Gauhati (stalul Assam). Mai 
multe clădiri au fost avariate, fără 
ca de pe urma mișcării seismice, 
care a durat 30 de secunde, să fie 
înregistrate pagube majoie.

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat 
ziarului .Izvestia" prof. Ser- 
ghei Poloskov, conducătorul 
grupului de specialiști sovie
tici care au participat la 
perimentul sovieto-francez 
lansarea a unor rachete 
straturile superioare ale
mosferei, a apreciat că pen
tru prima dată tn istoria cer
cetărilor acestor straturi sa- 
vanții au avut posibilitatea 
de a compara datele iurnizale 
de rachete cu măsurătorile 
efectuate pe Păminl.

După cum se știe, in fe
bruarie au fost lansate de la 
un poligon de pe litoralul gol
fului Biscaya patru rachete 
franceze de lip „Dracon-2B", 
dotate cu a parata j științific 
sovietic. Rachetele au studiat 
straturile atmosferei situate lâ 
înălțimea de 100 pină la 430 
km.

Spectrometrele sovietice, 
instalate la bordul rachetelor, 
au permis să se obțină in

timpul zborului date despre j
componența atmosierel. După )
prelucrarea măsurătorilor s-a J.
putut stabili — pentru toate /
Înălțimile — densitatea iiecă- <
rui gaz care intră in compo 
nen|a atmosferei. T

Concomitent cu cercetarea ’*
atmosferei • de către rachete. >
straturile ei superioare au fost 'i
studiate și de pe Pămint cu 
ajutorul unui fascicul îngust 3
de unde radio de o lungime 
de undă strici determinată. i
Dispersarea acestuia a permis <
sd se determine concentrația 
de electroni șl ioni, precum și 'ț
temperatura atmosferei. i

Savantul sovietic a arătat (i
că experiențele comune de (1
sondare a straturilor superi- /
oare ale atmosierel cu aju- /
torul rachetelor se efectuează ?
și de la stația sovietica \
..Drujnaia" din arhipelagul \
Franz Joset, de unde sini \
lansate rachete meteorologice )
sovietice dotate cu aparala) )
științific francez. )
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