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Hunedoara, cetatea de o|el a pa
triei. a cunoscut ieri după-amiază o 
deosebită efervescentă politică. Peste 
2 000 de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile municipiului 
s-au întîlnil cu tovarășul ILIE VER- 
DET. membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului , Permanent al 
G.C. al P.C.R. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, candidat 
al Frontului Unității Socialiste pen
tru alegerile de deputați in Marea 
Adunare Națională în circumscripția 
electorala nr. 2 Hunedoara-Nord. La 
adunare au luat parte tovarășii Ioa- 
chim Moga. prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular "județean provi
zoriu Aurel Bulgărea și Ștefan Al- 
mășan, secretari ai Comitetului ju
dețean de partid Gheorghe Vasiu, 
prim-secrelar al Comitetului munici
pal de partid Hunedoara 
tele Comitetului executiv 
Jiului populai municipal.

Perioada scursă de la 
campaniei electorale — ‘ 
varășul loachim Moga — se carac
terizează prin ivtntul nestăvilit al 
oamenilor muncii pentru realizarea 
sarcinilor stabilite de' Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a 
partidului. Constatăm cu satisfacție 
că eforturile depuse în această pe
rioadă de puternic avînt politic și 
în muncă au fost însoțite de reali
zări remarcabile in toate domeniile 
de activitate.

Referindu-se la intilnirile care au 
•vut loc între candidați și alegători, 
primul secretar a arăta că ele au 
afirmat și mai puternic unitatea de

președin- 
al Consi-

i începutul 
spunea to-

In acest început de martie 
ei, tineri cu 18 primăveri, iși 
vor da votul lor, candidalilor 
poporului și prin ei tării în
tregi.

Au noua \ irslă a tării. Sin! 
simbol al elanului, al fiecărui 
gind cu vis de lumină. Au 
crescut in anii tumulluoși ai 
marilor prefaceri sociale, și cu 
fiecare primăvară nouă, s-au 
împlinit o dată cu edificarea 
prezentului.

Tinerii Văii Jiului trăiesc cU 
pasiune evenimentele și se 
dăruiesc muncii clocotitoare. 
Azi ei constituie o generație 
puternic ancorată in realitățile 
cotidiene și nimeni nu se

Cu certi
t u d i nea
vi i torului
poate despărți de însăși tine
rețea \ isurilor lor. Ei presimt 
sub tălpi viitorul, iși contu
rează propriile Ier profile în 
mers.

De sus de pe locurile lor, 
de pe cea mai înaltă terasă a 
blocurilor lac semne priete
nești. din bănci, de sub scli- 
p'reu literelor răspund 
încrederea pe fele, din 
se-nlorc spre seară cu 
ria implir.ită a datoriei.

Cornel Borza, Jurj Gheorghe, 
Orban Alexandru, Caval Flo
rian elevi ai Școlii profesi
onale Lupeni, Bagy Lucian, 
Brici Greii, Radu Mia, Cete
ra? Simion — e'evi al Lice
ului din Lupeni vor voia 
pentru prima oara. Fiecare din 
ei simte acum cu adevărat că 

deopotrivă bu- 
trăi, de a par
ia viata soc/e-

cu 
adine 
bucu-

oferă 
de a
acliv

noua \ irslă a tării.
se

viata 
curia 
licipa 
lălii.

Au
Avint urile tineret ii lor 
concretizează în realități pil
duitoare. Ei, cei mai tineri 
oameni, votează acum pentru 
prima oară. Votează cu gin- 
du] si cu lapla pentru villoru; 
întregului popor.

Ioan Gif DEAG 
elev Liceul Lupeni

dintre partid, guvernnezdruncinat
și popor, hotărîrca oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
de a da viată mărețului program 
cuprins în Manifestul Frontului Li
ni tătii Socialiste.

Hunedoara — important centru in
dustrial al patriei — a simtit din 
plin grija partidului și guvernului 
pentru continua sa dezvoltare econo
mică și socială — remarca in cu
vîntul său inginerul Costache Trotuș, 
director general al Combinatului si
derurgic. In ultimele două decenii 
Hunedoara a fost un șantier continuu 
pe care s-a aplicat consecvent poli
tica de industrializare socialistă pro
movată de partidul nostru. Si roa
dele acestui șantier deschis, se văd 
astăzi în toată splendoarea lor: fur
nalele de 1 000 mc, otelăria nouă, la- 
minoarele de la Peștiș. ca să numim 
numai cîteva agregate la care se 
realizează indici tehnico-economici 
comparabili cu cei obținuți în țări 
cu mai multă tradiție în industria 
siderurgică.

In pas cu obiectivele industriale, 
cu gigantii care produc metal 
dezvoltat orașul. In ultimii 15 
s-au dat in folosință. mai mult 
10 000 apartamente.

In cuvintul lor muncitorul Vaier 
Mănescu și inginerul Viorel Doda 
de la.I.C.S.H. s-au referit la bogatul 
program de construcție pe care l-a 
cunoscut Hunedoara anilor noștri. 
In ultimii 20 de ani întreprinderea 
noastră a realizat lucrări de con- 
structii-montaj în valoare de peste 
7 miliarde lei — sublinia inginerul 
Doda. La 2 martie ne vom da din 
toată inima votul candidatilor Fron

s-a 
ani 
de

tuliii
ma că în acest fel votăm pentru fe
ricirea noastră și a generațiilor oare 
vin, pentru ridicarea patriei dragi pe 
cele mai înalte cuinii ale progre
sului și bunăstării.

In combinat lucrăm alături, umăr 
la umăr, oameni ai muncii români, 
gerrfani. maghiari — spunea mais
trul Lutch Martin. împreună trăim 
marea bucurie pe care ne-o dă da
toria împlinită. La noi, în sectorul 
olelării, ne-am format o tradiție din 
a întîmpina 
realizări cit 
la 2 martie 
tone de otel 
bucurie pentru participarea mea la 
acest important succes și aș dori 
să fie considerată realizarea noastră 
ca o exprimare a dragostei și atașa
mentului pentru politica partidului 
de înflorire a națiunii române, de 
prosperitate a tuturor naționalităților 
de pe pămîntul României socialiste.

Trăim momente de autentică e- 
moție în aceste zile care ne mal 
despart de alegerile do la 2 martie 
— a afirmat prof. Ion Căroiu, direc
torul adjunct al Liceului nr. 2' Hu
nedoara. Ele constituie un eveniment 
remarcabil în viata societății noas
tre, prin care vom încredința cu 
nădejde voturile noastre candidatilor 
Frontului Unității Socialiste, avînd 
garanția fermă’ că idealurile întregu
lui popor 
că • patria 
ridica pe 
socialiste.

Ca lucrător într-una

Unității Socialiste; ne dăm sea-

marile evenimente cu 
mai mari. Alegerile de 
le întîmpinăm cu 3 000 
peste plan. Simt o mare

se vor îndeplini întocmai, 
noastră socialistă se va 

noi culmi ale construcției
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Premiile pe anul 1968 
decernate de revistele 

literare
ale Uniunii Scriitorilor

iMia 
alo

la sediul U- 
(ost acordate 
decernate de 
Uniunii Seri-

distinși:

Miercuri dimineața, 
ntunil Scriitorilor nu 
premiile pe anul 
revistele literare 
itorllor.

lată lista celor
Premiile revistei „Viata Româneas

că" — Marin Preda, pentru romanul 
„Intrusul",■ Virgil Gheorghiu, pentru 
volumul de poezii „Curent continuu"; 
N. Tertulian, pentru volumul de cri
tică „Eseuri",

Premiile revistei „România Lite
rară" — Leonid Dimov, pentru volu
mele de poezii „7 poeme" și „Pe 
malul Styxului"; Alexandru Tvasiuc. 
pentru romanul „Interval".

Premiile revistei „Luceafărul’' — 
Virgil Mazilescu, pentru volumul de 
poezii „Versuri"; Gabriela Melinescu, 
pentru volumul de poezii „Interiorul

legii"; Constantin Țolu, pentru volu
mul de nuvele „Duminica mutilor".

Premiile revistei „Ncue Lileratur" 
— Arnold Hauser, pentru romanul 
„Dor fragwurdlge Bericht Jakob 
Buhlmann" (îndoielnicul raport al Iul 
Jakob Buhlmann); Irene Moka, pen
tru volumul de poezii „Alic Brunnen 
llegen often" (Toate flntînlle).

Premiile revistei „Familia" — Ion 
Negoilescu, pentru volumul de cri
tică „Poezia lui Eminescu"; Cornel 
Regman, pentru volumul de critică 
„Cărți, tendințe, autori".

Premiile revistei „Secolul 20" — 
Vladimir Streinu, pentru traducerea 
romanului „In căutarea timpului pier
dut" de Marcel Proust; Radu Enes- 
cu, pentru monografia „Kafka"; Vir
gil Teodorescu, pentru traducerea 
„Poeme" de Paul Bluard. (Agerpres)

Ieri după-amiază, sala festivă 
Casei de oultură din Petroșani

Adunarea electorală de la Casa de cultură

(Continuare fn pag. a 3-a)

al alegerilor 
martie, adîn- 
și sociale ale

Expresie grăitoare a 
atașamentului poporului

a 
a 

găzduit o entuziastă adunare elec
torală la oare au participat peste 
800 de cetățeni, mineri și cadre 
tehnice de la exploatările miniere 
Vulcan, Aninoasa și Dîlja, construc
tori, muncitori de la sectoarele în
treprinderii forestiere, din transpor
turi, ingineri, tehnicieni, cadre de 
conducere ale întreprinderilor eco
nomice și instituțiilor din localitate, 
cadre didactice și medicale, acti
viști ai organizațiilor de partid, de 
masă Si obștești, studenți și elevi, 
gospodine. In mijlocul alegătorilor 
s-a aflat candidatul Frontului Unită
ții Socialiste pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională, 
tovarășul LAZĂR DAVID, prim-se-

cretar al Comitetului municipal de 
partid, președintele Consiliului popu
lar municipal provizoriu.

Adunarea electorală a fost des
chisă de tovarășul Mircea Ramba, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean provizoriu. In cuvîntul 
de deschidere vorbitorul a subliniat 
profundul democratism 
care vor avea loc la 2 
cile semnificații politice 
acestui eveniment.

Au luat apoi cuvintul mai multi 
participant*! la adunare.

Inginerul Gheorghe Feier, șeful ex
ploatării miniere Aninoasa, s-a refe
rit, în cuvîntul său, la transformă
rile sociale petrecute- în anii regi-

Prețuire 
fruntașilor 

în producție
Azi, ora 17, la clubul sin

dicatelor din Lonea, va avea 
loc decernarea insignelor 
fruntașilor în producție de 
la E. M. Lonea pe anul 1968.

După această festivitate, 
corul, echipa de dansuri și 
taraful clubului vor prezenta 
un program artistic.

7/z curînd, 
două premiere 

la Teatrul 
de stat

Harnicul colectiv al Teatru
lui ele stat „Valea Jiului" va

de votareDelimitarea secțiilor
de pe teritoriul administrativ 

al municipiului Petroșani
După cum am anunlat, în Valea 

Jiului vor funcționa 41 centre de 
votare oare cuprind străzile aflate 
pe teritoriul municipiului, astfel:

PETROȘANI
laCentrul de votare nr. 38, ailat 

Școala generală Surduci— cuprinde 
localitatea Dîlja Mică, străzile Live- 
zenr și Surduc. Centrul de votare nr.

prezenta, în curîrid in premie 
ră, piesele „Nevestele vesele 

■din Windsor" de Shakespeare, 
in regia Iui Constantin Dicu. 
și „Dona Juana" de Radu 
Stanca, fn regia lui Mareei 
Șoma.

Spectacol 
folcloric 
la Iscroni

sub conducerea 
Traian Tămășan. 
populare De la 
vale, Firicel de 

mîndruj de lingă

Marti seara a avut loc, 1» 
Căminul cultural din Iscroni 
un reușit spectacol susținui 
de formația de muzică popu 
Iară a Casei de cultură din 
Petroșani, 
profesorului

Melodiile 
Petroșani la 
cînepă, Măi
vale, Busuioc de prin Banat, 
Așa-s nuntile-n Banat, inter
pretate de Rica Moraru, A 
dela Revitea, Nicolae Siroinic, 
Constanta Tănase și Mia del 
Mondo au fost îndelung apla
udate de numerosul public 
prezent în sală.

A

In pag, a II-a.

• întrecerea socialis 
tă — teren fertil de 
manifestare potențială și 
valorificare superioară 
a inițiativei maselor.

• Un șirag de perle.
• Acolo unde meta

lul primește prima for
mă.

• Cititorii sesizează, 
cei vizați răspund.

Decebal, Gedu, 7 Noiembrie, Văcă- 
rescu, M. Viteazul, Bălcescu, Ber
zei, Morii, Ilie Pintilie, Tineretului. 
Centrul de votare nr. 44 — clubul 
C.C.V.J. — cuprinde străzile Vasile 
Cîrlova, Petru Groza, 6 Martie, Mes
teacănului, C. Miile, Republicii (nr. 
1—67 și 2—94), Romană, Tăbăcari, 
Teiului, Zorilor, V. Conta, Cloșca, 
Crișâh, Horia, Ana Ipătescu, Luminii, 
Radu Negru, Petofi Sandor, Piața 
Victoriei. Centrul de votare nr. 45 — 
Grupul școlar minier — cuprinde 
străzile Cerbului, Cireșului, Construc
torul, Eroilor, Căprioarei, Doinei, Fu- 
nicularului, 1 Mai, Măgurii, Mără- 
șești, Poligonului, Pomilor, Poienilor; 
Progresului. Salcîmilor, Uzinei, Voie
vodului, Dărănești, Dealului, Peștera, 
Roșia. Centrul de votare nr. 46 — 
Școala generală nr. 2 — cuprinde 
străzile Ardealului, 1. L. Caragiale, 
Guza Vodă, Egalității, Eminescu, A- 
lecsandri, Baritiu, Jiului, . Kogălnicea- 
nu, Andrei Mureșanu, Boloni. Pirîul

39 — Școala generală nr. 6 — cu
prinde străzile 1 Iunie, Unirii, Viito
rului, Independentei, blocurile 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 39, 41. 43. 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28. Centrul de votare 
nr. 40 — Școala generală nr. 5 — 
cuprinde străzile Independenței (blo
curile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 2, 4, 6, 8, 10, 12), Oituz, Păcii.
Centrul de votare nr. 41 — Clubul 
Constructorul — cuprinde străzile 
Coasta, Slătinioara, Crîngului, Lilia
cului, Lunca, Petru Maior, 9 Mai, 
13 Septembrie, Republicii (69—105, 
96—138, 107—145 și blocurile 103,
105, 107), Pinului, Vilelor. Centrul de 
votare nr. 42 — Casa de cultură — 
cuprinde străzile 6 August, Bazinu
lui, Cimitirului, 80 Decembrie, 16 Fe
bruarie, Ilarie Chendi, Muncii, Șt. O. 
losif, Creangă, Delavrancea, Mineru
lui, Vasile Roaită,
Florilor. Centrul de votare nr. 43 — 
Liceu — cuprinde străzile Coșbuc, 
Brazilor, Instituitului, 11 Iunie, Gheor
ghe Lazăr, Maleia, Ștefan cel Mare, 
Treptelor, 23 August. I. B. Deleanu,

a 3-a>(Continuare fn pag.

LUCIA DANIEL, circumscripțiile 
electorale nr, 62 municipală și 

nr. 10 oraș Petrlla

FILJMON GALAȚAN, circum
scripția electorală municipală 

nr. 45 Petroșani

CANDIDAȚI Al
UNITĂȚII SOCIALISTE

FRONTULUI

FLOREA TIGOIANU, circum
scripția electorală orășenească 

nr. 59 Lupeni

Consumatorilor produse
de panificație de bună calitate

Recent, salariații de la întreprin
derea de morărit și panificație din 
Petroșani au făcut bilanțul realizări
lor obținute in anul 1968 și au dez
bătut sarcinile de plan și angaja- 
mentc-le in întrecerea socialistă pe 
anul 1969. La adunare au participat 
tovarășii IOAN GH1NEA, șeful sec
ției organizatorice a Comitetului 
municipal de partid, CATON PO
PESCU, ’ 
DAVID 
siliului

Darea 
direcție 
pulescu 
prinderii a scos in evidentă faptul că, 
in anul 1968, colectivul de salariați al 
întreprinderii, sub îndrumarea or
ganizației de partid, a obținui o 
seamă de succese importante in rea
lizarea și depășirea sarciniloi de 
plan la toii indicatorii. Astfel la 
producția globală și producția mar
fă planul a fost îndeplinit în propor
ție de 102,6 la sută. Ca urmare a

delegatul
GAVRILA, 
municipal 
de seamă 
prezentată 
Constantin, directorul intre-

forului tutelar, 
președintele con- 
al sindicatelor, 
a comitetului de 
de tovarășul Lu-

unei gospodăriri judicioase a în
treprinderii, în anul 1968 au fost 
'•chidăte împrumuturile restante pre
cum și dobinzile aferente acestora 
obtinîndu-se importante economii la 
prețul de cost. Beneficiile peste 
plan realizate pînă la sfîrșitul anu
lui se cifrează la peste 260 000 lei, 
fată de 75 000 lei cit a reprezentat 
angajamentul initial. în anul 1968 
s-a acordat mai multă atenție așe
zării normelor de muncă și de per
sonal pe baze științifice, întocmin- 
du-se în acest scop studii cu efi
cientă economică spori lă.

Numeroși salariați, intre
Mirza Ștefan, Cibu NicoJae și Ilea- 
nu Maria, înscriindu-se la discuții 
s-au referit in cuvintul’ lor la efor
turile depuse de colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni, pentru 
satisfacerea cerințelor tot mai spo
rite ale populației, străduindu-se să 
furnizeze consumatorilor o gamă 
largă de produse de calitate supe
rioară. Participantii la discuții au

care

evidentiat faptul că în anul 1968, 
comitetul de direcție a manifestat 
mai multă preocupare pentru orga
nizarea superioară a producției și a 
muncii, pentru crearea condițiilor 
de muncă corespunzătoare, îmbună
tățirea asistentei tehnice. Vorbitorii 
au reliefat faptul că noul sistem 
de salarizare ce se va aplica în ca
drul întreprinderii va constitui un 
puternic imbold in activitatea aces
tui colectiv, mobilizîndu-1 la reali
zarea sarcinilor de plan, la asigura
rea unei producții de calitate su
perioară, cu cheltuieli de producție 
cil mai scăzute. Tovarășii Ferenczi 
Francisc, maistru, Suciu Vaier, mais
tru șef de moară la Lupeni, Mun- 
teanu Constantin, șef de echipă în 
secția a II-a Lupeni, Dragomir 
Constantin, maistriK au criticat aba
terile de la disciplina tehnologică. 
Uneori — au arătat vorbitorii — nu 
se asigură in permanentă stocurile

(Continuare in pag. a 3-a)

Carpati, Aleea

(Continuare în pag. a 3-a)
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DOTP1UI ASCENDENT
M ȘCOLII

Prof. Victor BĂDĂU 
Inspector școlar județean 

pentru municipiul Petroșani

Un rol de seamă în vastul pro
ces de dezvoltare a societății noas
tre socialiste revine și învățămîn- 
tului, care are menirea de a pre
găti oameni cu vaste cunoștințe 
profesionale și o amplă cultură 
generală. Urmărind etapele dez
voltării învățămîntului în țara noas
tră, din momentul în care poporul 
însuși și-a luat destinele în pro
priile mîini și pînă azi, cînd s-a 
trecut la traducerea în viață a di
rectivelor plenarei C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1968 și ale Conferinței 
Naționale a cadrelor didactice, ne 
putem face o imagine clară a dru
mului ascendent parcurs de învăță- 
mîntul nostru. Dacă înainte de 23 
august 1944 funcționa în Valea 
Jiului un singur liceu, astăzi sînt 
5 licee de cultură generală și un 
liceu industrial.

Aproape în fiecare oraș compo
nent al muhcipiului funcționează 
cite un liceu care pregătește a- 
nual sute de elevi capabili să fa
că față producției sau să urmeze 
o instituție de învățămînt superior.

Doar în ultimul timp în munici
piul Petroșani au fost construite 
clădirile a trei licee moderne și 
spațioase, 8 clădiri pentru școlile

generale, mărindu-se simțitor spa
țiul de școlarizare. Vechile școli 
au fost reamenajate, construindu- 
se clase noi, laboratoare, terenuri 
sportive. Azi, în municipiu sînt 25 
de școli de cultură generală cu 
clase V—VIII, 13 școli de cultură 
generală cu clase I—IV, trei școli 
profesionale, 37 grădinițe și cămi
ne, o școală de muzică și arte 
plastice și o școală sportivă.

Numărul cadrelor didactice ca
lificate a crescut mereu, ajungînd 
în momentul de față la 1 019 pe 
întregul municipiu. Față de anul 
1965/1966 numărul cadrelor didac
tice calificate a crescut cu aproa
pe 300, asigurîndu-se astfel o bună 
pregătire a elevilor.

Statul alocă anual importante 
sume pentru dezvoltarea învăță
mîntului. Dacă în anul 1965 au 
fost alocate pentru dezvoltarea în
vățămîntului 20 272 600 lei, în ac
tualul an școlar s-au 
23 144 300 lei, ca dovadă 
partidului și statului față 
gătirea tineretului. S-a
gratuitatea totală a învățămîntului

alocat 
a grijii 
de pre- 
asigurat

(Continuare In pag. a 2-a)
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Concluzia unui fructuos 
schimb de experiență:

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ - 
teren fertil de manifestare 

potențială și valorificare 
suoerioară a inițiativei maselor

Pentru ridicarea Întrecerii socia
lele, cc a cuprins toate colectivele 
exploatărilor miniere din Valea Jiu
lui, pe o treaptă calitativ supe
rioară. sindicalele respective orien
tează eforturile minerilor spre îm
bunătățirea organizării producției șl 
a muncii, ridicarea permanentă a ca
lității cărbunelui extras, valorifica
rea rezervelor interne, reducerea 
consumurilor specifice folosirea in
tegrală a timpului do lucru, utili
zarea rațională a mașinilor si utila
jelor, în vederea creșterii eficientei 
economice.

Ca o dovadă a creșterii preocu
pării comitetelor sindicatelor pentru 
perfecționarea continuă a metodelor 
de muncă folosite în conducerea și 
organizarea întrecerii socialiste, în 
sala de raport a minei lonea a 
avut loc. recent, un fructuos schimb 
de experiență organizat de Biroul 
executiv al Consiliului municipal al 
sindicatelor Petroșani în colabora
re > conducerea C.C.V.J.

A.i participat tovarășii ing. Sever 
Gava. din partea Consiliului jude
țean al sindicatelor, loan Blaga, din 
partea Consiliului municipal al sin
dicatelor. Arcadie Fodor șeful ser
viciului organizarea ;v.idueli?i ?i a 
muncii din C.GV.J.. ing. Aurel Brînduș, 
șeful exploatării min:ere Lonea, pre
ședinți și secretari ni comitetelor 
sindicale de la exploatările miniere 
din bazin, șefi ai servi ■'iilor de or
ganizare a muncii, d'-eclori de clu
buri. maiștri, organizatori de grupă, 
membri ai comitetelor sindicale.

In cadrul schimbului de experien
ță. a fost prezentat un referat din 
partea conducerii tehnice a minei 
Lupeni privind modul de tinere a

evidentei întrecerii socialiste pe ba
za cui.divelor C C ol P C R. Un alt 
referat a fost prezentat de comitetul 
sindicatului de la mina Lonea cu 
privire la preocuparea pentru orga
nizarea întrecerii socialiste pe anul 
1969.

ALît în materialele susținute, cît 
și în cuvin tal pârticipan Iilor, au 
fost relevate unele aspecte ale ac
tivității desfășurate de comitetele 
sindicalelor și birourilor grupelor 
sindicale în vederea cunoașterii de 
către fiecare salariat a cifrelor de 
plan și a angajamentelor animate, 
procedeele de perfecționare a orga
nizării si tinerii evidentei întrecerii 
socialiste.

Tov. Gheorghe Giurgiu, președin
tele comitetului sindicalului de la 
mina Petrila, a arătat necesitatea 
antrenării și participării tuturor bri
găzilor colectivelor de muncă si 
salariatilor întrecerea socialistă 
organizată pe anul 1969. a eviden
tial orientarea justă a comitetului 
sindicatului de la mina Petrila in 
stabilirea unor obiective de întrece
re concrete, mobilizatoare oolrivit 
cu specificul și posibilitățile exis
tente la nivelul fiecărui sector $1 
front de lucru, după o consultare 
amănunțită cu întreaga masă de 
muncitori, ingineri si tehnicieni Vor
bitorul a relevat atenția care tre
buie acordată stabilirii corespunză
toare a evidontiatilor și fruntașilor 
care lucrează în regie.

Președintele comitetului sindica
tului de la mina Vulcan, loan Pașca, 
a subliniat : „Va trebui să se ajungă 
Ia un numitor comun. în privința 
metodologiei de urmărire a realiză

rii angajamentelor luate în între
cere, a sistemului de evidență și de 
afișare zilnică a rezultatelor obți
nute".

Evitarea cu orice preț a formula- 
rislicii greoaie, acaparatoare de timp 
prețios, a fost șl punctul de vedere 
al Iov. Gheorghe Ungurean», șeful 
serviciului muncă și salarii de la 
mina Lupeni. Se impune -r- a ară
tat vorbitorul — considerarea :n a- 
preclerea rezultatelor întrecerii, a 
indicatorilor tehnlco-economici esen
țiali pentru cazul concret analizat șl, 
în primul rînd, a celor axați pe la
tura calitativă a producției.

Inginerul Arcadie Fodor a propus 
pentru viitor, generalizarea efectuării 
evidentei pe genuri de lucrări mi
niere (abataje frontale cameră, ga
lerii săpate în steril ele.), cu îlte 
cuvinte stabilirea rezultatelor între
cerii, aducerea lor la cunoștința sa- 
lariaților, să aibă un caracter unic 
pentru toate exnloalărite miniere ale 
C.C.V.J.

Au mai venit cu propuneri inte
resante privind organizarea întrece
rii socialisto inginerii Aurel Brînduș 
șl Ion Manea, Andrei Colda, secre
tarul comitetului de oarlîd al minei 
Lonea, Constantin Năstase, preșe
dintele comitetului sindicatului de la 
mina Lupeni. Vorbitorii au srătat 
că stabilirea obiectivelor și luarea 
angajamentelor nu a însemnat sfîr- 
șilul acțiunii de- organizare a între
cerii socialiste, ci doar începutul a- 
cestei acțiuni. S-a văzut cît de ne
cesară este cunoașterea precisă de 
către fiecare om al minei, atît a 
obiectivelor planului cît și a sarci
nilor ce-i revin pentru realizarea s- 
cestora. Un fapt care va trebui res

pectat în unanimitate : asigurarea 
tuturor condițiilor tehnico organiza
torice la flecare loc de muncă pen
tru rezolvarea angajamentelor luate 
in întrecere de către toate brigăzile. 
F necesar să se acorde o atenție 
deosebită afișării la locuri vizibile 
a panourilor și graficelor, cu sarci
nile < onlurato pregnant co H revin 
fiecărui colectiv de muncă

Va trebui, de asemenea, simplifi
cată rezolvarea inovațiilor, netezite 
căile de valorificare operativă a 
acestora penlru creșt 'rea eficacității 
economice.

Tov. ing. Sever Gava, a ratal că 
schimbul de experiență a reușit să 
scoată la Iveală preocupările, frfl- 
min|.irite, existente în sînnl colec
tivelor miniere, a comitetelor și 
grupelor sindicale, îndrumate do or
ganizațiile de partid, în legătură cu 
problemele ridicate do organizarea 
întrecerii socialiste, pentru ca efica
citatea acQslola să fio cît mai rod
iii. ă. Vorbitorul n arătat necesitatea 
găsirii celor mai adecvate căi de 
stimulare a fruntașilor. Evidența tre
buie să fie cit mai simplă, mai eloc
ventă. caracteriza'-- “rin operalivi- 
late.

In încheierea schimbului de ex
periență, tovarășul loan Blaga a pre
cizat că, în afara măsurilor stabilite 
pentru/realizarea indicatorilor de 
bază ai planului de producție e ne
cesar să se prevadă și sarcini con
crete referitoare Ia întărirea discipli
nei. Se impune îmbunătățirea mun
cii politice și cultural-educative de 
masă care va trebui să aibă un ca
racter bine orientat, permanent. în
treg activul sindicatelor trebuie să 
fie antrenat în această acțiune, în 
special factorii de răspundere din 
birourile grupelor sindicale care au 
legături directe cu toii oamenii mi
nei și cunosc bine situația fiecărui 
loc de muncă.

Vorbitorul a pus un accent deo
sebit pe necesitatea folosirii cu efi
cacitate sporită a capacităților de 
producție, a timpului de lucru și 
forței de muncă, obținerii unor re
duceri cît maj substanțiale a chel
tuielilor materiale de producție. în
trecerea socialistă va trebui să 
constituie un teren fertil de manifes
tare și valorificare superioară a 
inițiativei creatoare a tuturor oa
menilor muncii.

Ședința de lucru a stabilit un co
lectiv pentru a întocmi și prezenta 
Biroului executiv al Considiului mu
nicipal al sindicatelor și conducerii 
combinatului un plan de stabilire, 
evidență și .popularizare a rezultate
lor întrecerii socialiste care să fie 
aprobat și extins la toate minele.

flori toloi to țliomi li tîinple
Era o zi cte muncă 

obișnuită, trepidantă, 
a$a cum sint toate In 
preparați» Petrila. Prin 
țața agregatelor trecea 
un om mai In vîrstă. 
Pe chipul său se citea o 
umbră de tristețe. Cînd 
se apropia de munci
torii ce trebălniau de 
zor era intimpinat cu 
bucurie șl respect. Res
pectul ce-1 purtau Iul 
Traian Moldovan, șeful 
secției bricheta), care 
ani fn șir Ic-a fost mul
tora profesor în ale 
meseriei, părinte șl sfă
tuitor în muncă șl via
ță. Acum, Traian-bacl 
făcea ultimul șut, șutul 
de adio, fnainte de a 
ieși 1a pensie. Acesta 
era motivul undei de 
tristețe ce se citea pe 
chipul său, dar șl pe 
al tovarășilor de mun
că. In aceeași zl efec
tua ultimul șui și su
dorul Conslanlln Lupu- 
Iescu.

...Minutele se scurgeau 
cu repeziciune. Sirena 
a anunțat sfirșitul 
schimbului. Nimeni în
să n-a plecat acasă. 
Atelierul secției s-a 
transformat ad-hoc in 
sală de festivități. Săr
bătoriților li s-au adre

sat mulțumiri călduroa
se pentru anii îndelun
gați de muncă in în
treprindere — o munci 
plină de abnegație — 
II s-au fnmlnat cadouri 
Șl flori. Despărțirea a 
fost de-a dreptul emo- 
țlonanlă.

Veteranii au plecat 
apoi cu florile și ca
dourile tn brațe spre 
case.. Discutau cu vor
be molcome, specifice 
oamenilor fn vîrstă.

— Apoi eu unul plec 
împăcat. Am lăsat In 
loc om de nădejde. In
ginerul Silviu Constan- 
tinescu e lînăr, Inimos 
și priceput — zicea 
Moldovan-baci. Ai să 
vezi Costică că o să 
fie bine. Cu Silviu șei 
de sector treaba o să 
meargă strună.

— Șl eu am lăsat om 
de nădejde în loc: pe 
Alexei Lăpădatu. L-am 
învățat meserie la lo
cul de muncă. Știe să 
sudeze șl autogen șl 
electric. Și Constantin 
Lupulescu a începui 
să-și depede firul amin
tirilor despre cițl sudori 
buni au crescut sub 
mina lui.

De altfel, firele care-i 
leagă de uzină pe cei

doi pensionari au ră
mas fot trainice. Tra
ian Moldovan a rămas 
membru In organizația 
de bază așa că poate 
veni cu sfaturi. In plus 
stă la doi pași de u- 
zlnă,

S-au despărțit. Acasă, 
pe cei cu ghiocei la 
Umple 11 așteptau alte 
flori, oferite de fami
liile lor.

...Sectorul de prepa
rare e înrudit prin a- 
flnllățl profesionale cu 
cel de bricheta). Coin
cidență ! Și de aid au 
Ieșit la pensie doi 
muncitori de nădejde. 
Sînt Iosif Kdblc și 
Gheorghe Budișan.

Patru oameni au ple
cat la pensie dlntr-un 
colectiv care i-a Iubii, 
respectat și sapreciat. 
Au plecat să petrea
că in liniște și fără 
grija anilor ce vor urma. 
Șl acest fapt se dato
rează grijii pe care 
partidul și stalul nos
tru o are față de cel 
ce au ajuns la anii 
pensionării.

D. CRIȘAN
după corespondentele 
trimise redacției de 

fosil Maior și
Victor Oprița

S-a scris șl s-au spus aii- 
tea despre Valea” Jiului, des
pre saltul acestui coif de dia
mant ai României socialiste de 
Ia „Valea Pllngerii" la „Va
lea fericirii și bucuriei" In
cit aricit de priceput cronicar 
ai fi, e greu să găsești ceva 
nou de redai. Și totuși, nu s-a 
spus niciodată lotul și nici nu 
se va spune, pentru că dina
mica dezvoltării Văii cărbune
lui are o ascendentă continuă, 
urmînd neabătut verticala 
mersului socialist al întregii 
țări. Gazetarii s-au întrecut fn 
metafore atunci cind șl-au 
așternut pe hlrtie impresiile 
despre „Valea" zilelor noas 
tre.

Cei mai multi au numit mi
nele de cărbuni perle negre, 
iar orașele — un singur oraș 
de la Lonea la Uricani 
l-au asemuit cu un inegalabil 
șirag de perle din beton șl 
cărămidă. Dar. oare nti-i șl 
ac easta prea puțin ?

Perlele sini tntr-adevăi
strălucitoare, sini pietre de 
excepțională valoare, dar ră- 
min întotdeauna reci. Or, In 
locuințele fienilor pulsează
viafa; la ferestrele pline de 
soare flecare gospodină a 
pus glastre cu garoafe roșii ■. 
aici In perlele noastre, se fă 
uresc destine noi, se ridică 
bravi cetățeni, se învață,
cintă; perlele noastre sini 
fierbinți pentru că le dogo
rește locul vieții noi, mocnit 
secole de-a rlndul, dar scos 
la lumină acum un sfert de 
veac șl-apol șiragul nostru de 
perle se lungește, se lărgește 
crește mereu...

„.Cei mai in vîrstă pot răs- 
punde cel mai convingător : 
cite blocuri de locuințe erau 
in toată Valea acum 30 de 
ani ? Sau acum 20 de ani ? 
Ce era pe locul unde se r> 
dică acum zvelte și moderne, 
locuințele noi de la Lonea, 
Petrila, Vulcan, Lupeni ? Car
tierul Livezeni se numește

se

ECOURI LA ARTICOLUL

Creditele de mică mecanizare - 
un sprijin ce trebuie 

folosit din plin

In librării
H Ut' GENȚIU. FRANCISC MEZEY, 
OCTAVIAN OLARU, TRAIAN 
ȘTEFLFA

ducție, care activează în domeniul 
turnătoriilor de fontă, oțel și metale 
neferoase.

Criterii pentru 
alegerea, dezvoltarea 

și modernizarea 
turnătoriilor

Lucrarea cuprinde metodologia de 
proiectare a turnătoriilor, avînd în 
vedere cele mai înaintate cuceriri în 
acest domeniu și îmbunătățirile care 
se pot aduce turnătoriilor actuale, 
pentru apropierea de indicatorii obți
nuți la turnătoriile moderne.

Lucrarea se adresează inginerilor 
și tehnicienilor din proiectare și pro

CITITORII SESIZEAZĂ, 
CEI VIZAȚI RĂSPUND

CIRCULAȚIA AUTOBUZELOR 
INTRE VULCAN — DEALUL BABII

Intr-o scrisoare' adresată redac
ției, tovarășul loan Scorei ne sesi
zează că drumul Vulcan — Dealul 
Babii nu se deszăpezește operativ, 
în caie situație autobuzul ce deser
vește această rută, transportînd de 
la și la locurile de muncă salariații 
E.M. Vulcan, elevii care frecventează 
școlile din Vulcan, a fost scos o 
perioadă de timp din circulație 
obligînd pe cei în cauză să facă pe 
jos 6—7 km. „Sesizarea este justă, 
ne răspunde conducerea întreprin

derii de gospodărie comunală Pe
troșani. Au fost luate măsuri de 
deszăpezire a traseului respectiv și 
repunerea în circulație a autobu
zului care efectuează în mod nor
mal cursele programate.

Din verificările întreprinse pe 
teren s-a constatat că nu este cazul 
ca pe traseul Vulcan — Dealul 
Babii sa se introducă mai multe 
autobuze, întrucît nici cele aflate 
în circulație nu sînt solicitate la 
nivelul capacității lor de transport.

S-AU LUAT MĂSURI

DRUMUL

Locatarii străzii Pescari din orașul 
Vulcan au scris redacției despre 
faptul că în urma lucrărilor de con
struire a unei linii de înaltă tensi
une și a stației de transformare, din 
acea parte a orașului, li s-au tăiat 
branșamentele lăsîndu-i fără lumină. 

Referindu-se la cele sesizate,

Secția de distribuire a energiei elec
trice Pettfoșarti ne comunică că cele 
relatate Tiirid ^juste s-au luat măsuri 
ca firele care au fost tăiate, fiindcă 
împiededau ridicarea stîlpilor meta
lici, să fie refăcute imediat.

l i o >

In articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în ziarul nostru din 29 Ia
nuarie a. c., semnalam deficiențele 
existente în diferite unități econo
mice din municipiul Petroșani pri
vind utilizarea fondurilor de mică 
mecanizare. Printre altele erau amin
tite I.E.C. Paroșeni și C.C.V.J.

Relatăm mai jos, răspunsurile pri
mite de la aceste unități. Răspun
sul de la I.E.C. Paroșeni este semnat 
de inginerul Alexandru Rebreanu, di
rectorul întreprinderii și inginerul 
Gheorghe Dinea mecanic șef și în 
el se spune :

„Pentru realizarea planului de pro
ducție pe anul curent preocuparea 
întregului colectiv este de a mobi
liza toate rezervele interne în ve
derea sporirii producției, a acumu
lărilor și a creșterii productivității 
muncii. Una din căile creșterii pro
ductivității muncii, este folosirea cît 
mai rațională a forțelor de muncă, 
aceasta realizîndu-se prin introduce
rea în permanență a lucrărilor cu 
caracter nou, de mecanizare, moder
nizare a procesului de producție-

Plecînd de la această premisă tre
buie să arătăm că capacitatea între
prinderii noastre a fost extinsă în 
anul 1964 cu un grup de 150 MW, 
grup dotat cu gradul de tehnicitate 
corespunzător tehnicii actuale de fa
bricație a grupurilor de această pu
tere. Fiind în extindere centrala, 
toate lucrările de mecanizări s-au 
executat pe cont de investiții deoa
rece aceste lucrări făceau parte in
tegrantă din linia procesului tehno
logic de producere a energiei elec
trice.

Pentru partea existentă a centra
lei în trimestrul IV 1967 s-au soli
citat fonduri de mecanizare pentru 
patru lucrări.

Lucrările respective avînd un vo
lum mare de execuție au continuat

in trimestrul I 1968 In - valoare de 
26 000«lei.

In cursul anului 1969 prin planul 
de măsuri tehnico-organizatorice s-a 
prevăzut ca măsură: „studiul privind 
posibilitatea reducerii cheltuielilor 
de descărcare a cărbunilor pe timp 
de iarnă prin construirea unui tunel 
de dezgheț în continuarea stației de 
descărcare cu capacitatea de 8 va
goane din fonduri de mică meca
nizare".

Fondurile necesare pentru executa
rea lucrării se vor solicita după a- 
vizarea studiului de către C.T.A.

De asemenea, în cursul anului 
1969, se vor solicita fonduri de me
canizare penlru lucrarea: dispoziti
ve pentru măsurarea debilelor Ia 
C.E.T. Paroșeni și C.E.T. Vulcan în 
valoare de circa 80 000 lei".

fată și răspunsul conducerii C.C.V.J. 
semnat de dr. ing. Petru Roman, di
rectorul combinatului si loszf Bîr- 
san, contabil șef:

„Intr-adevăr, in anul 1968 am de
pus documentația numai pentru 14 
lucrări de mică mecanizare în valoa
re de deviz de 863 000 lei (nu 200 
roii cît se spune în articol). Din a- 
cestea, pe parcurs s-a renunțat la 
două lucrări în valoare de 12 000 
lei. Din restul de 12 lucrări începute, 
s-au terminat și pus în funcțiune 9 
lucrări în valoare efectivă de 621 173 
lei. Restul de trei obiective în valoa
re de 180 000 Iei au rămas în conti
nuare. urmînd a fi terminate și puse 
în funcțiune în trimestrul I 1969.

Pentru anul 1969 se urmărește fo
losirea din plin a acestor credite 
cu eficiență economică bună, în care 
scop s-a format o comisie ce va 
studia posibilitățile de executare a 
lucrărilor de această natură, privind 
mecanizarea operațiunilor de descăr
care a materialelor de masă, uti
laje ele., la toate unitățile din Va
lea Jiului".
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COORDONATE HUNEDORENE

AL ȘCOLII
(Urmate din pag. 1)

pentru toți tinerii din țora noastră 
far anual se distribuie elevilor de 
la cursurile de zi monuole gratui
te.

Poralel cu măsurile menite să 
asigure baza materială a învăță- 
mintului o atenție deosebită s-a 
acordat și se acordă programelor 
de invoțămint și manualelor șco
lare in care au fost incluse cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

Grupurile școlare miniere, școa
la comercială și liceul industrial 
cu fost încadrate cu specialiști, 
care au funcțio de bază în școa
lă, asigurind o bună pregătire e- 
lerilor de la aceste școli.

A crescut interesul cadrelor di
dactice pentru buna pregătire a 
lecțiilor și folosirea unui bogat 
material didactic care ajuta Io în
sușirea temeinică a cunoștințelor 
de către elevi.

In același timp, s-a accentuat 
continuu caracterul educatîv-pa- 
triotic al lecțiilor. Realizările po
porului, succesele obținute pe dru
mul construirii socialismului sînt 
tot mai mult cunoscute de către 
elevi.

Progrese remarcabile s-ou reali
zat pe linia modernizării procesu
lui de invățămînt, ridicarea grâdu- 
lui de eficiență a metodelor folo
site. Majoritatea școlilor au fost 
dotate cu materiale didactice, au 
fost amenajate loborotoare mo

derne înzestrate cu toată aparatu
ra necesară.

Acest an școlar a marcat trece
rea la școlarizarea copiilor de la 
vîrsta de 6 ani, iar începînd cu 
viitorul an școlar, se va trece la 
realizarea școlii generale de 10 
ani.

Conferința Națională a cadre
lor didactice încheiată recent, a 
dezbătut pe larg toate problemele 
învățămîntului, constituind un eve
niment de more importanță în 
viața școlii, un puternic imbold 
pentru intensificarea energiilor 
creatoare, pentru ridicarea rolului 
și răspunderii școlii în viața so
cietății noastre.

Hotorîrea privind majorarea sa
lariilor tuturor cadrelor didactice 
face dovodo grijii, o prețuirii de 
care se bucură oamenii școlii din 
partea partidului și statului.

Tuturor cadrelor didactice le 
sînt vii în minte îndemnurile se
cretarului general ol Comitetului 
Central, la Conferința Națională : 
„școala, întregul carp profesoral 
trebuie să folosească moi bine 
largile posibilități de care dispun 
pentru formarea etică și civică a 
tinerei generații, pentru a sădi în 
conștiința acestora respectul față 
de muncă, dragostea față de pa
trie".

La 2 martie codrele didactice 
se vor prezenta in foța urnelor 
hotănte să-și dea votul condida- 
ților Frontului Unității Socialiste 
pentru o face dovada otenției de 
core se bucură.

Acolo unde metalul primește 
prima formă

Masive, furnalele se înalță semețe 
de parcă ar sprijini, cu umerii lor 
metalici, imensa boltă plumburic. 
Slnt singurele agregate siderurgice, 
care impresionează și prin înălțime. 
Aici, la furnale începe ciclul de fa
bricare a metalului, are loc compli
catul proces tehnologic In care tem
peraturile înalte, transformă minere
ul de fier în fonta atît de necesară 
oțelăriilor și turnătoriilor.

Cele două furnale de la combina
tul hunedorean, cu o capacitate de 
1 000 metri cubi fiecare au fost.

pină nu de mult, cele mai mari și 
mai moderne agregate de acest fel 
din țară. Cohstruite In ultimii ani, 
furnalele 7 șl 8, au o prezență ac
tivă în sporirea producției de me
tal. Slăpînite cu pricepere de către 
harnici încărcători și topitori. furna
lele acestea s-au înscris pe coordo
nate tehnice superioare, aici obți- 
nîndu-se cei mai înalț! indici de uti
lizare. cunoscuți pînă acum. In spri
jinul acestei afirmații, o cifră con
cludentă: în luna Ianuarie, la fur
nalele amintite s-au produs peste

Furnale noi la Hunedoara. Primul din stingă, gigantul furnal nr.

prevederile de plan, mai mult de 
7 800 tone de fontă, ceea ce repre
zintă un nou record !

Explicația acestui succes trebuie 
căutată în pasiunea cu care furnaliș- 
tli ș-au dedicat muncii lor, care 
fascinează prin jerbele de foc și 
miile de seîntei care însoțesc fieca
re descărcare. Dar, pînă se ajunge 
la momentul •»' toc
prinde a se dezlănțui pe rina largă, 
moment care încununează activita
tea sulelor de încărcători, macara
gii, lăcătuși, electricieni, topitori, se 
depune o activitate multiplă care 
începe In silozurile încăpătoare și 
se termină cu schipul care trans
portă pină sus, la gura furnalului, 
șarjele pregătite după rețete știin
țific întocmite. Și oricît ar părea 
de curios, aici unde se manipulează 
sute de vagoane de materie primă, 
lotul se clntărește, ca Ia farmacie. 
Penlru că de cei care lucrează la 
încărcare, depinde nu numai buna 
funcționare a furnalului dar și cali
tatea fontei».

Jos, pe platforma de descărcare, 
topitorii au de Înfruntat dogoarea me
talului. Maistrul Ntcolae Mărcules- 
cu, unul dintre zecile de jurnaliști 
care au lucrat și la vechile furnale, 
vorbește cu o mîndrie, pe care eu 
o înțeleg pe deplin, pentru că am 
lucrat împreună cu două decenii în 
urmă, despre condițiile de muncă pe 
care Je are acum ;

— Străpungerea oriliciului se face 
cu o mașină care pătrunde adine

fn furnal. Astuparea, de asemenea, 
se face acum mecanizat. Pe lingă 
satisfacția pe care o ai fn urma rea
lizărilor mai este una. tot atît de 
importantă: aceea de a te ști stă- 
pînul unui asemenea colos. E uimi
tor faptul că poți conduce, după 
voia ta, un furnal care produce zil
nic mii de tone de fontă.

Priveam la topitorii care efectuau 
o nouă descărcare. Era spre orele 
dimineții In jurul furnalului 8, topi
torii așteptau clipa în care fonta se 
va revărsa în oalele încăpătoare. 
S-a ivit, mal înlîi, o volbură roșia
tică pentru ca mai apoi, o lumină 
puternică să inunde totul de parcă 
apăruseră zorii. Oamenii se mișcau 
după un ritual străvechi, părea un 
dans al focului. ȘI doar alunei, cind 
fonta a început să curgă liniștit pe 
drumul indicat de ei, oamenii șl-au 
scos mănușile, nefiresc de mari și 
de albe, și-au șters fața de diaman
tele calde $i priveau la rîul de foc...

Peste cîteva ore, o altă echipă va 
urmări același spectacol fascinant, 
care poate fl văzul doar aici. la 
furnale, intr-un decor original și cu 
eroi adevărat!. Apoi va veni o altă 
echipă».

Aceștia sfat iurnaliștii, cei care 
înfruntă dogoarea Și pe arșița verii, 
sau stau nepăsători ta fața gerului 
năprasnic. Sînt cei care și fn zilele 
de sărbătoare pot 11 văzuți în preaj
ma furnalelor pentru că aici, focul 
nu se stinge niciodată. Poale de aici 
au împrumutat ci. flacăra pasiunii, 
căldura care sporește belșugul mun
cii lor .

S-ar mai putea spune multe despre 
oamenii care lucrează la furnalele 
de mare capacitate ale Combinatu
lui siderurgic Hunedoara. Vom în
cheia însă cu un iapt care snune 
mult: prin realizările lor s-a aiuns 
ca întreaga producție de fontă a 
anului • 1938 să se realizeze in pre
zent în numai opt zile I

Mircea NEAGU

' frecvent „Aeroport". Ce iei rit 
‘ aeroport a fost acolo știe 
, toată lumea: un teren fără 
i căpătii, pe care cu ceva ani in 
t urmă, aterizau de cîteva ori 

pe an. niște avioane utilita
re. Dar se numea „aeroport".

Orașul Uricani se mai nu
mește și azi „Orașul nou U- 
rlcani". De ce ? A mai fost 

i unul vechi ? N'u. Pe platoul 
' unde s-au amplasat primele 

blocuri erau cîteva căsuțe 
ale unor crescători de anima- 

t le. I s-a spus insă „oraș nou" 
t pentru că a lost nou, 
> construit din nou; ca 
i de altiel...
1 Sau Vulcanul. Ce
‘ Vulcanul? Locuitorii .
' vremuri f-au numit crud, dar 

adevărat „Orașul pensionari- (
, lor". Și nu iară temei. Mina , 
, — singura sursă de viată,

grea și nesigură, dar totuși o 1 
sursă — a lost inundată pen- ' 
tru că nu mai asigura sufici- 
ent profit. Oamenii — cei , 
ap/i de muncă — au primit , 
la mină cel mai umililor act ■ 
din lume.- certificat de cerșe- 1 
tor. Și au plecat care încotro 1 

, Au rămas doar bătrinii si
invalizii, singurii, inghetafi. ' 
fără nici o speranță... Istorie ( 

1 cutremurătoare... Ce este azi (
Vulcanul ? Credem că este de ( 
prisos s-o spunem celor care-l i 
văd urcind vertiginos spre pis- i 
curile cele mai înalte ale ora- ' 
șelor moderne. Unde oare s-a 1 
construit sau se construiește 1 
mai mult ? Poate doar la Lu
peni — un alt etalon de salt ( 
pe verticala socialismului — ( 
acolo unde fn '29 singele de ■ < 
miner a spălat caldarlmul... i 

...De la Lonea Ia Uricani — 
un singur oraș. Au dispărut i 
granițele. Au apărut însă ele- < 
mente comune: blocuri de 1 
locuințe, lăcașuri de fnvăfă- ' 
mint și cultură, magazine; ' 
nivelul de trai s-a ridicat in ( 
pas cu cerințele vieții moder- ( 
ne. Cele 6 000 de apartamente ( 
construite. in anii cincinalului < 
se alătură unui modern Insti- i 
tuf de fnvățdmfnl superior, 7 1 
școli cu peste 100 săli de cla- ' 
să noi, 
șiragul 
mereu.
mente, 
să, un 
mercial ia Vulcan.

In 1970 alte perle mai vii. 
mai strălucitoare, aureolate 
de pespectivele oferite de po
litica partidului nostru comu
nist.

s-a 
și mina

a lost 
de pe

o casă de cultură... $i 
nostru de perle crește 
In 1969: 1215 aparta- 
o creșă, 8 săli de cla- 
modern complex co-

N. CtRLIGEANl'
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Tovarășul lllc Vcrdcl s a mtllnlt 
cu alegatorii din municipiul Hunedoara

(Uimoic dm pag lj

•c-cslui oraș țin să-mi exprim salis- 
lacțta și bucurie pentru grija deo- 
•ebită cu oare conducerea noastră 
dc partid st de «tal orientează dez
voltarea școlii rotnăacștL Directivele 
CC al P.C.R. noua Lege a învăță- 
mîntalui Conferința Națională a ca
drelor didactice au elaborat progro- 
w,! științific de dezvoltare și per- 
Ivctionare « învățămInlnlui de 
pcade'r, cere no însuflețește in 
c*. ne întărește hotărîrea de 
patriei cadre temeinic instruite 
dueefte, înfăptuind nobila misiune cu

tn<rtc

care ne-n investit partidul și popo nl.
Un mesaj vibrant din partea ti

nerei generații, a miilor de tineri 
hunedoreni oare vor vota pentru pti- 
im carii a fost adus in cadrul adu
nării dc către r-leva Gabriela Anasla- 
soalf*. Permitețî-mi să adresez cu a- 
<TSt prilej cele mai fioibinli mulțri- 
miri ale linerehilul hunerloToan pen
tru minunatele condiții do viață, de 
muncă și învățătură ce no-au fost 
create, să ne exprimăm hotărîrea 
neclintită de a ne consacra cu dă
ruire măreței opere a construcției 
socialiste.

Intimpinat cu vil aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ilie Vcrdeț. Cu-

violarea n loM subliniată In repet ii 
rîndurl ru ovații, urale, aplauze în- 
delungalc. (Textul integral al cuvin- 
tării este publicat în numărul de 
astăzi al ziarului „Drumul socialis
mului").

Adunarea electorali d» l« Hune
doara a constituit o manifestare im
presionantă a atașamentului nețărmu
rit al oamenilor muncii hunedoneni 
față dc politica rkir văzătoare a parti
dului și guvernului, o expresie vi
brant! a hotărîrii de a Înfăptui 
neabătut programul măreț de ridica
re a patriei pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

(Urmate din

muluî democrat-popular în Valea 
Jiului, le mărețele înfăptuiri ale oa
menilor muncii români, maghiari, 
-frermani și de alte naționalități care 
întîmpină alegerile de la 2 martie 
hoUrfțl să obțină succese tot mai 
mari fn muncă, pentru a contribui 
'•a sporirea continuă a avuției na
ționale. le prosperitatea întregului 
vapor.

Medicul Viorica Munleanu a ex
primat, în numele colectivului de 
cadre medico-semitare din Petroșani, 
depline adeziune fată de politica în
țeleaptă a partidului. întregul perso
nal medical a spus vorbitoarea, a 
primit cu satisfacție recentele hotă- 
rtri privind îmbunătățirea asisten
tei sanitare, hotfirlri care reflectă 
nețărmurita grijă a partidului față

de 
In 
de 
Bl

de om. Vom da votul candidați lor 
Frontului Unității Socialiste avind 
convingerea că votăm pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre, pen
tru socialism.

Minerul Gheorghe Costachv, șef 
brigadă la mina Vulcan a arătat 
cuvîntul său că întregul colectiv 
muncitori tehnicieni șl Ingineri
acestei exploatări miniere, se stră
duiește să depună toate eforturile 
pentru îndeplinea sarcinilor de 
plan, contribuind astfel la înfăptui
rea mărețului program do dezvoltare 
a tării, elaborat de Congresul al 
IX-lea șl de .Conferința Națională a 
partidului.

Tovarășul Victor Bădău. inspector 
școlar, s-a referit la sarcinile ce slau 
în fața cadrelor didactice din muni
cipiu pentru educarea generației de 
tineri. Corpul nostru didactic — o

arătat vorbitorul — va depune efor
turi tot mai susținute pentru tradu
cerea în viață a mărețului program 
de dezvoltare și înflorire a țării în
fățișat în Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul LazăT David, candidat fn cir
cumscripția electorală nr. 5 Petro
șani pentru alegerile de deputați fn 
Marea Adunare Națională. In cuvîn
tul său, vorbitorul a făcui un amplu 
bilanț al succeselor obținute de oa
menii muncii, rod al politicii crea
toare a Partidului Corn uniși Roman.

Tovarășul Lazăr David si-a expri
mat apoi holărÎTea nestrămutată de 
a-șî consacra întreaga activitate. în
treaga capacitate de muncă, pentru 
înflorirea continuă a municipiului, 
pentru creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

FOTOGRAFIA CONCURS

Invitație la «chi

Preocupări privind prevenirea 
și combaterea prafului de mină

Delimitarea secfiilor de votare 
de pe teritoriul administrativ 

al municipiului Petroșani
(Urmare din pag. 1)

Diijei, Izvorului, T. Vladimirescu, 
Calea Moților, Dllja Mare. Centrul 
de votare nr. 47 — Teatrul de stat 
— cuprinde străzile Aradului. M. 
Klein, Anton Pan, Grivila Roșie. Ra
du 
Do 
ga T Vladimirescu. Centrul de vo
tare nr. 48 — Gara C.F.R. — cuprin
de străzile Matei Basarab. Cărbune
lui- Gării, Fr. Engels K. Marx. Mio
rița, Oltului, Pompierilor. Sarmize- 
getusa. Aurel Vlaicu. Triajul 
poul C.F.R. Bucegi. Cirjei. 
Lupu, Mureș. Nedeii, Gh. 
Transilvaniei.

163 și 102—146), Cocoșului, 1 Mai, 
Progresului, Piscu.

ISCRONI

Șapcă, Țepes, Dacia. Gheorghe 
i. Plopilor, Traian, Ecaterina Var-

Centrul 
generală

de votare nr. 58 — Școala
— cuprinde satul Iscroni.

VULCAN
de votare nr. 59 — Cine-

PETRILA

și De- 
Vasile 
Sincai,

Centrul de votare nr. 49 — clubul 
sindicatelor — cuprinde străzile Cas
tanilor, Cărbunelui, Cocoșului Florilor, 
II Iunie, K. Marx, 7 Noiembrie (bloc 
1—11), Privighetorilor, Primăverii, 
Rindunlcii. Republicii (1—57 și 2—78). 
Roșia, Trandafirilor. Vutturului. A- 
renei, Bicaz. Dacilor, Jiului. 8 Mar
tie (blocurile 1—6 și 11). Parîngului, 
Pomilor. Romanilor, Sadoveanu. Au
rel Vlaicu. Centrul de votare nT. 50
— Școala generală nr. 5 — cuprinde
străzile Prundului și case particula
re, 8 Martie (blocurile 7—10, 12—14, 
16—42). Centrul de votare nr- 51 — 
Școala generală nr. 1 — iprinde
străzile Bălcescu. Cremenii. Cuz.a 
Digului. Grădiștei, Minei, Sahia. Vî- 
năloriloT, Victoriei. Zorilor , Paringu- 
!ui. Republicii (80—204 63—223).
Construcții. Centrul de votare nr. 52
— Liceu — cuprinde străzile Lumi
nii (2—26 și 1—25i. Mesteacănului. 
Lunca. Traian Vuia. Tudor Vladimi
rescu (nr. 6 A. 6b. 6 B și 1—13 și 
4—12) DobreșU. Gruntești, Jiol. Mo- 
fivjș Ta:a (2—60 si 1—61), Plopi. 
Coșbuc. Predoni. Centrul de votare 
nr. 53 — Școala cenerală nr. 2 Lo- 
wi — cuprinde ctrările 6 August 
(bloc 1—8) Budapr— ta 23 August 
Bobilnei, Conqresul.il Drcebal. De
mocrație:. Doinei. înfrățirii. Liliacu
lui Luceafărul, Leningrad 1 Mai, 
6 Martie, Mierlei. Moscova. Muncii 
Pieței Praaa Progresul, Republicii 
(206—298, 225—321 si blocurile 315, 
817. 319 $i 321), Scolii. Sarniizoqe- 
tusa. Șurianul Tăii Tinerelului. Ti
rana. Transilvania, E Varga. Varșo
via. Apadudului, Aușelului. Bucu
rești Carpati. Cfmpului. Cimitirului, 
Cloșca Creangă Crișan Dealului. 
Delavrancea, Enescu, F. Engels. Ho- 
ria. Avram lancu. P. Ispirescu. Izvo
rului. Independentei. Lenin. Libertă
ții. Minerilor Parcului. Prieteniei, 
Stadionului. Șoimilor Burdeșii Taia 
(de la nr. 62—122, «3—123 și barăci). 
Centrul de votare nr. 54 — Școala 
generată Cimpa — cuprinde străzile 
MișocL Bîrăoni, localitatea Cirnpa 
Răscoeia, Tirici.

Centrul
matograiul Paroșeni — cuprinde lo
calitatea Jiul Paroșeni. Centrul de 
votare nr. 60 — Sala de apel de la 
E. M. Vulcan — cuprinde străzile 
Abatorului Buciumam, localitatea 
Dealul Babii, Dealului, Gorunului, 
Izvor, Merișor. Retezatului, Vilcelele, 
Valea Arsului, Bălcescu, Creangă, 
Crividia, Dîmbovița, Gării. Mără- 
șești. Centrul de votare nr. 61 — 
Sectorul I.G.C.L. — cuprinde stră
zile 23 August, Decebal, Doinei, Gri- 
viței. Oiluz, Plevnei. Căprișoara, Că
prioara, Cireșilor, Dacilor, 1 Mai, 
Aleea Morîșoara, Morilor. Morii, Pa
rîngului, Gheorghe Șincai. Văcărești. 
ZotîIot. Centrul de votare nr. 62 — 
Școala generală nr. 1 — cuprinde 
străzile Alecsandri, Bazinului, Car- 
pați, Cloșca. Crișan, Horia, Șt. O. 
losiî, Minerilor. Păcii, Româneasca, 
Brazilor. Cabanei. Corocști, Crinului, 
Dorobanți, Eminescu, Fintinelor, Va
lea Lupșească, Mohora. 7 Noiembrie. 
Parcul Octogon, Pandurilor, Perilor, 
Pinului, Platoului PlopiloT, Spitalului, 
Usurii Centrul de votare nr. 63 — 
Școala generală nr. 4 - Coșbuc,
Pojestei. Republicii (1—27 și 2—20), 
Aleea Trandafirilor ni. 5. Centrul de 
votare nr. 64 — Clubul muncitoresc 
— cuprinde străzile Crizantemelor, 
1 Iunie. 11 Iunie, Preparației. Ro
manilor. Republicii (nr. 22—14 și 
37—55 A), Aleea Trandalirilor nr. 
1—3. Centrul de votare nT. 65 — 
Sectorul î-G.L. Vulcan — cuprinde 
străzile Barierei, Barițiu, 30 Decem
brie, Fabricii, 16 Februarie. Fiorilor, 
Independenței. Jiului Libertății Le
nin. Andrei Mureșanu. Pescarilor, 
Plesniloarei Primăverii, Teiului Uzi
nei. T. Vladimirescu. Vinătorilor. 
Centrul de votare nT. 66 — Liceu — 
cuprinde străzile Aleea Lalelelor (nr. 
1), Republicii (nr. 67—71 E, 71, 71 C, 
71 B și 71 A), B-dul Victoriei. Cen
trul de votare nT. 67 — Școala ge
nerală nr. 5 — cuprinde străzile So- 
căneasca și îosta localitate Coroești 
cu străzile Valea Ungurului. Seciu- 
lui și Zăvoi, locuințele individuale 
cuprinse între Valea Mohora și Va
lea Jupînească, străzile 
(nr. 62, 64. 65 A, 69 și 69 
Lalelelor nr. 3.

bal, 30 Decembrie, Frumoasă, Funi- 
cularului, Luminii, Minerilor, Negoiu, 
Pompierilor, Sadov eanu, Salcîmilor, 
Traian, Vitoș Gavrilă, Aurel Vlaicu, 
Cimpoiului, Dacilor, Doinei, Fagului, 
Fluierului, Fraternității. Ghiocelului, 
înfrățirii. Independenței, Libertății, 
Pandurilor. Progresului, Moș Roată, 
Stadionului, Scurtă. Teiului. Ursului. 
Centrul de votare nr. 72 — Școala 
generală nr. 1 — cuprinde străzile 
Cărbunelui, Eroilor, Pădurarilor, Po
rumbului, Izvorului (de la nr. 1—6), 
Parîngului, Gh. Sincai, T. Vladimi
rescu, Steagul roșu, Bucura. Centrul 
de votare nr. 73 — Școala gene^ 
rală nr. 3 — cuprinde străzile Apa- 
ductului. Ardealului, Cernei Mărăști. 
Mărășcști, Pomilor. Plevnei Calea 
Brăii, Morii, Straja, Grivița, Aleea 
Liliacului, blocurile A 1. A 2, A 3 și 
blocul garsoniere. Centrul de votare 
nr. 74 — Cinematograful „Cultural'* 
— cuprinde străzile Aleea Gorunu
lui, Aleea Plopilor, Aleea Narcise
lor Viscoza. Vilelor. Spira Harel, 
Lăpușncanu. Centrul de votare nr. 
75 — Cinematograful Bărbăteni — 
cuprinde străzile Aleea Castanilor, 
Barăci O.C.L.. Constructorului, 9 Mai, 
7 Noiembrie. Viitorului, Zănoaga, 
Baraca construcții. Bărbăteni, Gării, 
Pîrîului Mireleasa, Tușului, Vânători
lor, Ursului.

Pneumoconiozele, și în special si
licoza, continuă să fie unul din cele 
mai importante aspecte ale igienei 
muncii care se ebre a fi rezolvată 
cu maximum de urgență și cit mai 
complet. In acest scop, Ministerul 
Minelor și Ministerul 'Sănătății au 
hotărît ca aceste' probleme să fie 
rezolvate* in marile unități miniere 
prin cercetări leh’nico-medicale și 
măsuri de combatere a prafului si
licogen, efectuate direct la locurile 
de muncă. Pentru exploatările mi
niere din Valea Jiului cercetările 
în acest domeniu au început să fie 
efectuate în laboratorul de pneumoco- 
nioză, înființat în cursul anului 
1968, laborator care funcționează 

sub îndrumarea Unității de proiec
tare și cercetare minieră pentru hui
lă, din cadrul QCV.J.

Cercetările din domeniul tehnic 
minier au ca obiectiv găsirea unor 
metode mai eficace de combatere 
a prafului periculos. ce se produce 
in cursul operațiunilor miniere. O- 
rientarea lor către evitarea formării 
prafului, captarea prafului chiar la 
locurile de producere a acestuia și 
împiedicarea ca praful depus să 
treacă in atmosfera Minei, va con
duce la îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de mițnțră.; din subteran, 
a stării de sănătate a minerilor. "

In paralel cu activitatea pe linie 
tehnică se efectuează cercetări și 
pe linie medicală. Acestea sînt în
dreptate spre depistarea precoce a 
cazurilor de silicoză prin controale 
periodice, scoaterea din mediul no
civ a muncitorilor care prezintă 
semne de îmbolnăvire cauzate de 
pulberi, cercetarea rezultatelor in
troducerii metodelor de combatere 
a prafului și a paiticularităților cli- 
nico-radiologice ale silicozei la mi
nerii din Valea Jiului.

Pentru realizarea cercetărilor e- 
fectuale mai sus, Laboratorului de 
pneumoconioză i-a fost repartizat 
un spațiu corespunzător și a fost 
dotat deja cu aparatura necesară efec- 

concentrațiilorLuării măsurătorilor 
de pulberi la locul de muncă ca 
aparatura medicală 
gen, caravana R.F.M. ele.).

Preocupările noastre din acest an 
se îndreaptă spre completarea dotă
rii cu aparatură de laborator atit 
pentru sectorul tehnic 
cel medical.

In baza cercetărilor 
vor recomanda cele 
metode tehnice în acțiunea da pre
venire și combatere a prafului de 
mină produs în principalele opera
țiuni miniere și care prezintă riscul 
formării de cantități de praf pericu
los sănătății.

Cercetarea va consta din următoa
rele faze: luarea de probe de aer 
cu concentrații de praf din locurile 
de muncă, pe operațiuni; analizarea 
in laborator a acestor probe și în
registrarea rezultatelor; analiza me
todei folosite in prezent și recoman
darea de noi metode pentru comba
terea prafului de mină,- urmărirea 
rezultatelor aplicării noii metode; 
urmărirea evoluției concentrațiilor 
de praf pe aceste locuri de muncă ; 
întocfiiirea anamnezei profesionale a 
tuturor muncitorilor; examinarea 
periodică, radiologie și clinic, a 
muncitorilor care sint supuși riscu
lui silicogen; scoaterea din mediul 
nociv a muncitorilor care vor fi 
găsiți suferinzi de pneumoconioză.

Hotărîrea și convingerea noastră 
este că, în final, complexul de cer
cetări pe linie tehnică și medicală 
va conduce la reducerea numărului 
îmbolnăvirilor de pneumoconioză, a 
creșterii productivității muncii și

(aparat Rdnl-

cil și pentru

executate, se 
mai adecvate

aprelungirea capacității de muncă 
muncitorilor din subteran.

Ing. Al. POPESCU
șeful laboratorului <l“ pneumoconioză 
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LUPENI

BANIȚA
Centrul de votare nr. 55 — Cămi

nul cultural — cuprinde satele Bă
ni ța. Cri vădi a și Merișor-

ANINOASA
Centrul de votare nr. 56 — sala 

de ședințe a Ciobului sindicalelor 
— cuprinde străzile 23 August (nr. 
1—87 și 2—100 B). Bărnuțiu, Bucu
rești, Cimitirului, Doja, Eminescu, 
Hoiia Izvorului, Gh. Lazăr. Republi
cii. Sadoveanu. Școlii. Uzinei Cen
trul de votare nr. 57 — Sala de gim
nastică a clubului sindicalelor — 
cuprinde străzile August (nr. 89—

URICANI
Centrul de votare nr. 76 — Liceul 

Uricani — cuprinde străzile Balomir. 
Btilzu. Sterminos, MailaL Popești. 
Centrul de solare nr. 77 — Clubul 
sindicalelor - cuprinde străzile Re
publicii. 23 August, 1 Mai. 7 Noiem
brie. Aleea Plopilor. Aleea Tranda
firilor. Aleea Jiului, localitatea Va
lea de Brazi. Centrul de votare nr. 
78 — Căminul cultural Cimpu lui 
Neag — cuprinde localitatea Cimpu 
lui Neag de la nr. 1—106.

Un dispozitiv original pentru pulverizarea 
lucru al abatajelor 
mina Deva

apei în frontul de
realizat la

In urma unor studii 
și calcule fizico-mecani- 
ce, inginerii Nicolae 
Gribincea. Dumitru Ce- 
pănaru și . Ion Avram 
de la întreprinderea 
minieră Deva, au con
ceput și realizaț un 
dispozitiv original} pen
tru pulverizarea apei

in frontul 
abatajelor, 
combaterii 
ticogen. I 
a fost experimentat și 
dă rezultate bune la 
exploatarea minieră 
Muncet, captind 85 la 
sută din praful ce se 
degaje în timpul lucră
rilor miniere.

I de lucru al 
, în scopul 
i prafului si- 
Pulverizatorul

Autorii se preocupă 
in prezent de periec- 
ționarea dispozitivului, 
folosind substanțe len- 
sioactive. Introduse în 
apa utilizată de pulvc- 
rizator, acestea sporesc 
șl mai mult gradul de 
captare a prafului.

(Agerpres)

-

Consumatorilor produse
de panificație de bună calitate

(Urmare din pag 1)

Rc-publicii 
Al Aleea

nr. 68 — Școala 
cuprinde străzile

Centrul de v< 
generală nr. 2
S. Bărnuțiu, Brazilor, Cloșca, Cri- 
șaa. Crizantemelor. Dilmei, General 
Dragalina, T-loria, Gb. Lazăr. Lungă, 
Mureșului, Paroșenilor, Ecaterina 
Teodoroiu, Ecaterina Varga, Vulca
nului. Centrul de votare nr. 69 — 
Clubul sindical — cuprinde străzile 
V. Alecsandri. 23 August, Berzei, 
Cerbului, Ciocirliei, Codrului. Coș- 
buc, Cucului. Eminescu, Kogălnicea- 
nu, 1 Mat 6 Martie, Mierlei. Muncii, 
Ilie Pintilie, Rindunlcii, Retezatului, 
Piriul Roșia, Dealul Roșu, Vulturu
lui. Centrul de votare nr. 70 — Școa
la de la gară — cuprinde stTăzile 
Abatorului, Avram lancu, 
Bucegi, Jiului. Victoria, 
Centrul de votare nr. 71 
generală nr. 4 Colonia 
cuprinde străzile Andreoni, T. L. Ca- 
ragiale, Caraiman. Căpriorului, Dece-

6 August, 
Șoimilor.

— Școala 
Ștefan —

materie primă, 
întreruperi de 
de alimentare 

secția din Lu-

corespunzătoare de 
se produc repetate 
energie electrică și 
cu apă mai ales la
peni. Tovarășul Popescu Tiberiu, șe
ful biroului desfacere, a criticat 
metoda dăunătoare folosită de une
le unități ale O.C.L Alimentara care 
nu lansează comenzi în raport cu 
cerințele consumatorilor și capaci
tatea de desfacere a prod use lor de 
panificație, ceea ce face ca în anu
mite perioade, cerințele populației 
să nu 
Floroiu 
Corabu 
rezerve
rea sarcinilor de plan, dar comite
tul de direcție acționează încă spo
radic pentru aprovizionarea cores
punzătoare cu piese de schimb, e- 
chipament de protecție, folosirea u- 
tilajelor din dotare, aplicarea întoc
mai 
cii.

în
Ioan

fie satisfăcute. Vorbitorii 
Ilie, Corabu Alexandru și 

Emanoil au arătat că există 
pentru realizarea și depăși-

a noimc-lor de proiecția mun-

încheierea adunării 
Ghinea, 

nizaiorice a 
de partid a 
asupra activității depuse de 
rinți, arătînd că

tovarășul 
șeful secției orga- 

Comitelului municipal 
făcut ample aprecieri 

• sala- 
rc-alizarea și de-
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11,00 Limbi qcrmjnă lecția 44 
(reluare).

11.30 T\. pentru specialiștii 
din agricultură. Legumi 
cultura. Cultura legume
lor mal puțin răspindllr 
(reluare).

12,00 închiderea emisiunii dc 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru elevi. Consul talie 

ia chimie (clasa a XIÎ-a|
18,05 Limba rusă lecția 43.
18.30 Studioul pionierilor. „Râs 

pundem prezent”.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri și reportaje din 

campania electorală.
19.40 Ia rl Relația industrie 

agricultură.
20,00 Itinerar european (III). 

Calder — uriașul și ju
căriile.

20,15 Prefață la festivalul „Cer 
bu| de aur” Brașov I960

20.30 Intre metronom și cro
nometru. Emisiune
curs. Temele: Constantin 
Brâncușf și Canodopr^ 
ale cinematografiei.

21.30 Selecțiuni din opereta 
„Văduva vnrelă" de Ie 
har

22.40 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

con

nocturnă. 
Din pro- 
dragi — 
și strune 
Melod ile

rice,- 0,05—5,00 Estrada
PROGRAMUL II : 6,00 

gramul zilei; 6,10 Nume 
muzică ușoară ; 6,45 Viers 
— muzică populară; 7,10
fanfarei; 7,37 Orgă electronii 
7,45 Drag mi-e cintecul și jocul; 
8,10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri); 8,25 Fragmente dii 
reta.......................
vc;

pășirea sarcinilor de plan a fost în
soțită de o îmbunătățire calitativă 
a muncii. Sub conducerea organi
zației de partid au fo-n lichidate o 
serie de neajunsuri care aduceau 
prejudicii in activitatea economică- 
financiară a întreprinderii. Cu toate 
acestea, a spus vorbitorul, mai sînt 
încă numeroase rezerve care o dată 
valorificate, vor îmbunătăți conținu
tul întregii activități a întreprin
derii. Sarcinile de plan pe anul 1969 
nu sînt sporite față de anul prece
dent, dar aceasta obligă colectivul, 
pe fiecare salariat al întreprinderii să 
acorde toată atenția îmbunătățirii ca
lității produselor. Este necesaîsă se 
acorde o asistență tehnică mai com
petentă, eficiența acesteia să-și gă
sească expresia într-o organizare 
mai judicioasă a locurilor de mun
că, a procesului de producție, <-are

in final să ducă la îmbunătățirea 
calității produselor, la creșterea ga
mei de sortimente. Comitetul de di
recție trebuie să manifeste mai mul
tă pteocupare pentru folosirea fon
durilor de mică mecanizare în ve
derea creării unor, condiții de lucru 
corespunzătoare precum și recepti
vitate față de propunerile și sesi
zările oamenilor munoii. Vorbitorul 
a subliniat apoi importanțe pe care 
o are îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salariilor 
pentru colectivul acestei întreprin
deri, măsură căreia va trebui să i 
se răspundă prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de către fiecare 
salariat.

în încheiere adunarea a definiti
vat următoarele angajamente ale 
colectivului întreprinderii pe acest 
an :

suplimentare la prețul de COST 100 ooo• ECONOMII
lei

din care :
— economii de 

consumurilor
— valorificarea
— reducerea cheltuielilor de secții
— reducerea cheltuielilor generale de întreprindere 4 000
— reducerea cheltuielilor de desfacere 10 000
« BENEFICII PESTE PLAN 100 000
• PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘTE FA|A DE ANUL 

i960 CU 1 990 lei/salariat

materii prime și auxiliare prin reducerea 
specifice 60 000
superioară a materiei prime (griu) 20 000 
......... . ’ i 6 000

lei 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
gram muzical de dimineață 
Gimnastică ; 6,05—9,30 Muzică și
actualități ; 9,30 Ateneu; 10,00 Pre
lucrări corale,- 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Radio-Prichindel (e- 
misiune pentru copiii din grădinițe); 
10,40 Gintă Cornelia Bălu, Marin 
Iordache și Irina Micuț; 11,05-Fii 
slăvită Românie — cînlece și ver
suri; 11,25 Muzică ușoară; 11,45 
Sfatul medicului,- 12,00 Miniaturi de 
estradă ,- 12,20 Cronica literară .-
12.30 Intilnire cu melodia populară
și interpretul preferat; 13,10 Avan
premieră cotidiană,- 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,30 
Concertul zilei; 15,05 Piese de es
tradă ; 15,15 Țării, inima și versul. 
Montaj de poezie contemporană ro
mânească ; 15,30 Lexicon muzical
al inlerprețiloi români; 16,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic ,* 
16,10 Banatule, mindră floare — 
muzică populară ,- 17,00 Muzică de 
estradă; 17,15 Pentru patrie; 17,45 
Cintă Ana Lâcătușu ; 17,50 Tribuna 
radio. Deputatul — reprezentant al 
intereselor și voinței cetățenilor. 
Vorbește Lina Ciobanu, deputat ,- 
18,05 Muzică populară și ușoară ;
18.30 Gazeta radio,- 19,00 O melo
die pe adresa dumneavoastră 19,20 
Sport. 19,30 Inlerpreti de muzică 
populară; 19,50 Cintă trio Do-Re- 
Mi ; 20,05 Cenaclu literar; 20,25 Din 
melodiile Festivalului internațional 
de muzică ușoară Brașov-Român ia 
1968 ; 20,48 Rapsodie de Mircea Ba
sarab ; 21,05 Atențiune. părinții; 
21,25 Muzică ușoară ; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport ,- 
22,20 Caravana fanteziei -- emisiu
ne pentru tinerel (reluare); 23,20 
Moment poetic; 23,25 Melodii li-

in ope- 
„Mam’zelle Ni touche" de Her- 
9,10 Curs de limba spaniolă; 

9,30 Muzică ușoară; 9,45 Ansam
bluri corale românești; 10,05 „Co’.- 
țul copiilor" — zece miniaturi pen
tru pian de Diamandi Gheciu (Sofia 
Cosma); 10,15 Teatru radiofonica
«Steaua polară", Scenariu radiofonio 
de Sergiu Eărc5șan; 11,39 Mari an
sambluri folclorice; 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Concert de 
prînz; 13,00 Din folclorul muzical 
al popoarelor; 13,30 Revista revis
telor științifice și tehnice; 13,40 
Arii șl duete din operete românești; 
14,10 Soliști și formații artistice de 
amatori; 14,30 Moment științific;
14,35 Din albumul muzicii de es
tradă ; 15,00 Noi înregistrări dc mu
zică românească,- 16,00 Recital de 
operă Elena Dima Toroiman,- 16,15 
Pe teme medicale; 16,25 Melodiile 
anotimpurilor; 17,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 17,10
Cintcce dc alegeri; 17,30 Muzică 
ușoară; 18,05 Memoria pămîntulul
românesc (reluare); 18,25 Muzică 
ușoară de Emanuel lonescu, ^aul 
Urmuzescu și Florentin Delmar,- 
19,05 Cinlăreți de operă și muzică 
populară : Nicolae Secăreanu ire- 
luare); 19,30 Curs de limba spa
niolă,- 19,50 Noapte bună, copii; 
19,55 Seară de operă. în pauză: 
Buletin de știri. Scriitori la microfon; 
23,07 Muzică ușoară ; 23,37 Recital 
duo Pach (Joseph Pach - vioaia 
și Arlene Nimmons — pian),- 24,00— 
1,00 Uvertura națională de •George 
Slephănescu.

e
©

BUVETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I5,00; 5,30; 6.00; 6.30; 
9,00; 11,00; 13.00; 15,00; 20,60; 
24,00; 1.00; 2,00; 4,00. Progra
mul II: 0,05; 7,30; 10.00; 12.00; 
14,00; 18.00; 19.00; 23.00; 0.55.

îe3

FILME
VREMEA

VINERI 28 FEBRUARIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Nebunul din laboratorul nr. 4,- 
Republica: Fete în uniformă; 
PETRILA : Valea; LONE A — 7 
Noiembrie: Duelul lung,- Mine
rul : Columna, seria I și II; 
ANINOASA : Balul de sîmbătă 
seara; VULCAN: Becket, seria 
I șl II; LUPENI - Cultural: 
Made în Italy.

Ieri, temperatura aerului la 
Petroșani a oscilat intre zero 
grade și plus 3 grade, iar la 
Paring intre minus 4 grade și 
minus 2 grade. Grosimea stra
tului de zăpadă la Paring: 70 
cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vremea se menține 
închisă, cu cer mai mult aco
perit. Vot cădea precipitații 
slabe sub formă de lapovilă și 
ninsoare: Vint slab din secto
rul sudic.

AUTOBAZA TRANSPORT
AUTO Nr. 3

PETROȘANI 
angajează urgent un economist 
corespunzător pentru postul de 

— Contabil șef
Condiții de studii și stagiu conform

H.C.M. 3.8,1967 salarixare 1850 — 2125. 
Informații suplimentare la telefon 1116.

Conqresul.il
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ORIENTUL APROPIAT Președintele
EXPLOZIE IN CLĂDIREA 

CONSULATULUI MARII BRITANII 
DIN IERUSALIM

de limitare a tuturor livrărilor de 
arme destinate țărilor din Orientul 
Mijlociu.

Nixon a sosit Puternica ofensivă
IERUSALIM 26 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al autorităților 
polițienești din Ierusalim a anunțat 
că, în după-amiaza zilei de 25 fe
bruarie. clădirea Consulatului gene
ral al Marii Britanii din acest oraș 
a lost linte unui atentat. El a pre
cizat 
Ierul 
bă a 
gube 
late

Age 
că es 
timelc

PRIMUL MINISTRU
AL ISRAELULUI, LEVI ESHKOL 

A DECEDAT

la Bonn a forțelor patriotice continuă

că intr-un birou aflat la par- 
clădirii a fost plasată o bom- 
<ăiei explozie a pricinuit pa- 
materiale. Nu au

\ (time omenești.
en|ia France Presse
;le pentru a doua
? patru zile cînd clădirea Con

sulatului general britanic este linia 
unui atentat.

fost semna-

menționează 
oară în ul-

TEL AV1V 26 (Agerpres). — Lovi 
E'hkol, piimul ministru al Israelului, 
a decedat miercuri dimineața în ur
ma unui atac de cord, a anunțai 
postul de radio Ierusalim.

I evi Eshkol s-a născut in octom
brie 1695. Membru al guvernului din 
anul 1948, el 
tofolii, iar în 
ministru.

a deținui diferile por- 
1963 a devenit prim-

★

*

CAIRO 26 1 Agerpres). — Noul am
basadei britanic la Cairo, Richard 
Beaumont, care a sosit săptămîna 
aceasta in capitala R.A.U., a de
clarat că Anglia nu a încheiat pină 
în prezent nici un acord cu Israelul 
referitor la livrarea de armament 
către această tară — informează co
tidianul egiptean .Al Ahram*. Di
plomatul englez a subliniat că gu
vernul său promovează o politică

Poslul de radio Ierusalim mențio
nează, totodată, că Ygal Allon, vi- 
cepremier, a fost desemnat provizo
riu ca șef al guvernului.

★

AMMAN 26
Frontul popular 
Palestinei a dat 
man un comunicat în care își asumă 
responsabilitatea pentru 
care a avut 
Consulatului 
lim, anunță

(Agerpres). — 
pentiu eliberarea 

publicității la Am-

BONN 26 (Agerpres). — Președin
tele S.U.A., Richard Nixon a sosit 
miercuri la Bonn — a treia etapă i 
turneului său in Europa occidentală. 
După o convorbire cu cancelarul 
Kiesinger, au avut loc reuniuni la 
care au participat și miniștrii de ex
terne ai celor două țări, William 
Rogers și Willy Brandt. După cum 
rezultă din declarațiile făcute de 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
vest-german, tema favorită a con
vorbirilor a constituit-o și la Bonn 
problema blocului militar nord-atlan- 
tic pentru a cărei întărire s-au pro
nunțat interlocutorii in ciuda diver
gentelor existente în jurul acestuia 
și a evidentei influente nocive pe 
caro o exercită asupra realizării u- 
nei securități europene reale 
rablle.

Printre celelalte probleme 
Late s-au numărat relațiile
S.U.A. și Europa occidentală, rela
țiile Est-Vest, cheltuielile de între
ținere a trupelor americane stațio
nate pe teritoriul R. F. a Germaniei, 
precum și problema realizării unei 
așa-zise „Europe occidentale inte
grale". Ga și la Londra, președintele 
Nixon s-a pronunțat în favoarea can
didaturii britanice la Piața comună.

Un element nou îl constituie fap
tul că în cadrul convorbirilor de la 
Bonn a fost examinată Si actuala 
criză vest-europeană. (La Bruxelles, 
ca și la Londra, s-a declarat oficial 
că președintele S.U.A. și partenerii 
săi de discuții au evitat să evoce 
această criză, declanșată de disputa 
franco-britanică).

SAIGON 26 (Agerpres). — în cea 
dc-a treia zi a ofensivei lor gene
rale, forțele patriotice sud-vietna- 
meze au atacat sau supus unor bom
bardamente intense aproximativ 50 
de obiective aineticano-saigoncze, 
transmit agențiile de presă. Ciocni
rile cele mai grele au fost semna
late în zonele situate în vecinăta
te de Saigon și Da Nang. Au con
tinuat, de asemenea să se dea lup
te înverșunate în imediata apropie
re a zonei demilitarizate. Au mai 
fost atacate aerodromurile de la 
Ban Me Thuot și Konlum, situate 
în zona platourilor înalte, și cîleva 
baze de artilerie din regiunea 
deltă.

noapte fără încetare, lansînd pesle 
1 500 tone de bombe asupra regiuni
lor considerate că i-ar adăposti pe 
patriotl. Dar cum aceștia și-au sem
nalai prezenta in imediata vecină
tate a Saigonului, bombele america
ne au căzut la mai puțin de 30 ki
lometri de capitală, in regiunea cea 
mai populată a tării.
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Lonc'ra

atentatul 
loc in incinta clădirii 

britanic de la Ierusa- 
agentia France Presse.

Consiliul permanent al U. E. 0. 
s-a reunit pentru a treia oară 

fără participarea Franței
LONDRA 26 (Agerpres). — Mier

curi a avut loc la Londra* pentru a 
treia oară In ultimele 12 zile, o reu
niune a Consiliului permanent al 
U.E.O., care grupează- cele șase țări 
membre ale Pieței comune și Marea 
Britanie. fără participarea Franței. 
Participants la această reuniune au 
luat in discuție rezultatele ultimei 
ședințe a Adunării Uniunii Europei 
occidentale, care a avut loc săptămî-

pro-na trecută la Paris, precum și 
blemele referitoare la pregătirea Con
ferinței Consiliului ministerial al 
U.E.O., care urmează să aibă loc în 
luna mai la Haga.

La Paris, cercuri autorizate fran
ceze au declarat că Franța va refu
za să ia parte la ședințele U.E.O.. 
alit timp cît partenerii săi nu-i vor 
da asigurarea că regula unanimită
ții va fi respectată pe viilor.

SAIGON 26 (Agerpres). — Insta
lațiile militare americane din ime
diata apropiere a Saigonului, ca și 
din delta fluviului Mekong au cons
tituit principalele obiective ale ac
țiunilor lansate de forțele patriotice 
sud-vietnameze în cea de-a patra 
zi a ofensivei lor generale.

In zorii zilei de miercuri, scrie 
corespondentul agenției U.P.I., pa
triotic au ‘ ‘ _ 
litară amt&icană Bien Hoa, 
în împrejurimile Saigonului. Lupte 
violente au avut loc in jurul bazei, 
bombardată anterior cu obuze și 
mortiere, a căror explozie a distrus 
la sol 9 elicoptere.

Inceicind să contracareze acțiunile 
patriotilor, care, au reușit să stră
pungă mult lăudata „centură de 
siguranță" a Saigonului, fortărețele 
aeriene „B-52" au zburat întreaga

lentul (agenției U.P.I., pa- 
iâtacajjj puternica bază mi- 

lAicană Bien Hoa, situată

— •— ★

al celui de-al 
al Națiunilor Unite

Val de ‘eroare 
la Seul

Potrivit știrilor transmise de a- 
gentiile de presă, în Coreea de sud 
continuă valul de teroare și repre
siuni împotriva persoanelor care se 
opun metodelor dictatoriale instau
rate de Pak Cijan Hi, prezentei tru
pelor americane în Coreea de sud 
și subordonării tării intereselor 
străine. Agenția U.P.I. anunță că 
în cursul zilei de miercuri autorită
țile sud-coreene au arestat alte 15 
persoane După păîerea observato
rilor politici, prin activitatea lor 
peisoanele arestate au denunțai re
gimul instaurat de junta militară la 
sud de paralela 38.

PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris, sub președinția 
generalului de Gaulle, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Franței. 
In cadrul reuniunii, ministrul afa
cerilor externe, Michel Debre, a 
prezentat o informare cu privire la 
criza intervenită în relațiile franco 
britanice, precum și asupra situației 
din Orientul Apropiat și Vietnam. 
Au fost evocate, de asemenea, unele 
aspecte legate de apropiata vizită 
la Paris a președintelui Statelor 
Unite, Richard Nixon.
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ATENTAT 
LA MONTREAL I

Acest atentat are

OTTAWA 26 (Agerpres). — La 
Montreal a avut loc marii un nou 
atentat cu bombe, al zecelea in 
cursul acestui an. Explozia s-a pro
dus la tipografia „Queen’s Printers" 
unde sînt tipărite documente ale gu
vernului federal.
ioc la numai trei zile după cel de 
la clubul Partidului liberal din Mont
real. In cursul lunii februarie au 
mai avut loc alte două atentate, din
tre care unul in clădirea Bursei, in 
urma cărora au fost rănile 27 de 
persoane. Din august 1968 cind a în
ceput un adevărat val de atentate cu 
bombe împotriva diverselor clădiri 
guvernamentale și pînă în prezent 
au fost înregistrate numai în Mont
real 60 de explozii.

sediul 
început 

de pregătire 
al 

Unite pentru Dezvoltare, 
să elaboreze programul 
ce vor fi întreprinse în 
și organismele O.N.U.,

• BERLIN, — După (uni anunță agenția A.D.N., Wllll 
Sloph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, 
a adresat o scrisoare de răspuns primarului Berlinului occi
dental, Klaus Schutz. In această scrisoare se arată că guver
nul R. D. Germane a făcui cunoscut Senatului Berlinului oc
cidental că, în eventualitatea in care alegerea președintelui 
R.F.G. de către Adunarea federală vesl-germanâ nu va avea 
Ioc in Berlinul occidental, este dispus să asigure cetățenilor 
vesl-berllnezi posibilitatea de a-și vizita rudele din capitala 
R.D.G. cu ocazia sărbătorilor de primăvară.

S. U. A. intenționează sii anuleze un acord 
încheiat cu Peru

La 25 februarie a.c., la 
O.N.U. din New York au 
lucrările Comitetului 
al celui de-al doilea Deceniu 
Națiunilor 
însărcinat 
acțiunilor 
instituțiile 
pentru perioada 1970—1980. Compo
ziția acestui comitet a făcut obiec
tul unor lungi controverse la'O.N.U., 
întrucit grupul țărilor occidentale 
a insistat pentru cooptarea Repu
blicii Federale a Germaniei, refu- 
zînd participarea Republicii Demo
crate Germane pe baza unor clau
ze discriminatorii împotriva cărora

în

SAIGON 26 (Agerpres), — In 
împrejurimile bazei militare ameri
cane Bien Hoa, amplasată la 32 de 
kilometri nord-est de Saigon, se 
desfășoară lupte violente între uni
tăți ale Frontului National de Eli
berare și aproximativ 1 500 de sol
dați americani și saigonezi. Baza a 
fost atacată miercuri de două ori 
consecutiv de către unități ale for
țelor patriotice. întăriri masive de 
soldali americani și saigonezi au 
fost trimise pentru a opri atacul pa
triotilor. La o mică distantă de cîm- 
pul de bătaie se -află mai multe o- 
biective importante, relatează cores
pondentul agenției France Presse: 
în primul rînd, cartierul general al 
celei de-a treia regiuni tactice, ins
talat în centrul orașului Bien Hoa, o 
mare bază aeriană 
cu deținuți politici 
război.

Agenția citează 
purtător de cuvînt 
tului american, care apreciază 
forțele patriotice au reușit să se 
apropie pînă la trei kilometri Vie 
extremitatea nord-estică a 
principale a aerodromului.

Totodată, se menționează că tru
pele F.N.E. continuă să se apropLe 
de capitala sud-vietnameză: unită
țile patriotilor sînt la doi kilometri 
depărtare de satul Ho Nai, de lingă 
Saigon, în timp ce alte grupuri de 
patrioti se apropie de capitala sud- 
vietnameză dinspre sud și sud-vest. 
La Saigon, menționează corespon
dentul de presă, se așteaptă un atac 
de amploare asupra întregului „sec
tor militar special", cum a fost de
numit așa-zisul sistem de apărare al 
Saigonului, considerat pînă acum 
drept inexpugnabil.

și o închisoare 
și prizonieri de

declarația unui 
al comandamen- 

că

pistei

im-

pregătire 
doilea Deceniu 
pentru Dezvoltare

tara noastră s-a pronunțat încă 
Adunarea Generală.

Intr-o scrisoare adresată președin
telui Adunării Generale a O.N.U. de 
către Misiunea permanentă a Repu
blicii Socialiste România pe lingă 
Națiunile (Sfiitul se arată că tara 
noastră, cate ' sprijină această
portantă acțiune a O.N.U., menită 
să contribuie la progresul economia 
și social al țărilor în curs de dez
voltare, se află în imposibilitatea de a 
accepta să ia parte la lucrările Co
mitetului, dator unor procedeuri 
discriminatorii lată de unele state 
și lipsei de conșenș și colaborare 
care s-au manifestat în stabilirea 
componentei Comitetului de pregă
tire. în același” timp, se reafirmă 
punctul de, vedere al țărilor noastre, 
potrivit căruia kiste necesar să se 
continue negocierile și consultările 
în vederea- găsirii unei soluții una
nim acceptabile, menite să creeze 
cele mai Bune premise de lucru și 
colaborare,..reclamate de natura și 
importanta acestei probleme de in
teres general,
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Notă de protest
a R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
protestat energic împotriva trimi
terii zilnice de avioane americane 
care violează spațiul aerian al Viet
namului de nord, cit și împotriva 
bombardării unor localități din re
giunea Vinh Linii de către unități 
de artilerie amplasate în partea de 
sud a zonei demilitarizate.

Purtătorul de cuvînt a cerut
mod holărît ca Statele Unite să pu
nă capăt definitiv tuturor actelor de 
încălcare a suveranității 
tatii R.D. Vietnam.

în

(Agerpres)
și securi-

vest

R. P. UNGARĂ: Prototipul „MAV-M 41“ al locomotivei 
Diesel hidraulică maghiară in gara Szeged in cursa de probe.

CINE SE ASEAMĂNĂ SE ADUNĂ
„Un mic grup de ullraextremișli 

de dreapta, rămășițe ale forțelor lui 
George C. Wallace,- a reușit să 
formeze la Louisville o organizație 
politică pe caic speră s-o transfor
me intr-un partid national conser
vator". scrie ziarul „New York Ti- 
Bes".

Acum aproape o lună un alt grup 
de partizani ai fostului candidat la 
președinția S.U.A. a incercat la 
Dallas o asemenea tentativă. La 2 
februarie s-au adunat in capitala 
statului Texas reprezentanții acestui 
curent extremist din 32 de state, 
încercarea a eșuat datorită conflic
telor ivite in cadrul dezbaterilor in 
Legătura cu platforma program a 
viitorului partid. Unii dintre ultra- 
extremiști l-au acuzat pe fostul gu
vernator al statului Alabama, Geor
ge Wallace, că in cadrul campaniei 
electorale diD toamna trecută s-a 
îndepărtat de la politica rasistă in 
baza căreia și-a atras simpatia or
ganizațiilor Ku-Klux-KJan și John 
Birch. La Dallas, fostul guvernator 
a refuzat să participe personal și 
șj-a trimis doar mai multi observa
tori pentru a-1 apăra și a susține

că poziția sa politică nu a suferii 
nici o schimbare.

La această întrunire, grupul ex
tremiștilor a reușit doar să se pună 
de acord in adoptarea unei .rezo
luții'. prin care se pronunță Împo
triva politicii guvernului federal de 
integrare rasială. De asemenea, s-au 
pronunțai pentru editarea unui ziar 
rasist, care să exprime punctele lor 
de vedere.

La Louisville insă un grup rival 
celui din Dallas, dar cu aceeași

platformă politică, a reușit să for
meze o organizație politică și să-și 
aleagă un președinte in persoana 
necunoscutului William K. Shearer, 
.consultant politic" din San Diego, 
La întrunire au luat parte, printre 
alții, și reprezentanți ai organiza
țiilor rasiste Ku-Klux-Klan si consi
liului cetățenilor albi, precum și ai 
organizației fasciste John Birch.

.Conferința constitutivă" a apro
bat propunerea ca noul partid să

poarte curiosul nume de .comitetul 
national a) partidelor locale autono
me, partidul american independent, 
partidul american, partidul indepen
dent, partidul conservator, partidul 
constituției și partidul curajos". Ast
fel, noul partid a căpătat numele 
tuturor partidelor locale care l-au 
sprijinit pe Wallace în precedentele 
alegeri prezidențiale. Explicația ofi
cială dală de liderii noului partid 
este că, a fost ales acest neobișnuit 
de lung nume pentru ca nu cumva 
să se simtă lezat vreunul din par
tidele afiliate.

Partidul ultraexlremiștilor a adop
tat în cadrul ședinței din Louisville 
o „rezoluție" în care critică politica 
oficială în problema vietnameză și 
se pronunță pentru un .război total, 
cu folosirea tuturor armelor nece
sare", inlelegind prin aceasta că 
ar trebui folosită și arma atomică.

Presa americană apreciază că pu- 
blicind o asemenea rezoluție beli
coasă, partidul și-a semnat actul de 
deces înainte de a se naște.

Constantin ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres ia 

Washington

CALCUTTA 26 (Agerpres). — Noul 
guvern al statului indian Bengalul 
de vest, constituit de Frontyl unii 
al forțelor de stingă, victorios în a- 
legerile parlamentare de la 9 februa
rie. a depus' jGrăinîntul. Cabinetul 
este prezidai de Ajdy Mukherjee, 
liderul partidului Bangîâ Congress", 
care s-a formal dintr-o grupare di
sidentă a partidului de guvernăinînl, 
Congresul National indian. Ajoy 
Mukherjee a condus și guvernul 
constituit' db F/bntul unit al forțelor 
de stingă în urma alegerilor gene
rale din 1967.

Reprezentanții Partidului Comunist 
(marxist) din India, deținătorul unui 
mare număr de mandate în parla-

mentul local, au preluat 
portofolii importante in 
net. (Intre care cel de vicepremier, 
al finanțelor, al muncii, al agricul
turii. educației).

Ceremonia prestării jurămîntului 
de către actualul guvern al Benga
lului de vest a prilejuit o mare ma
nifestație populară in sprijinul Fron
tului unit al forțelor de stingă, care 
a preluat din nou puterea. Manifes- 
tantii au cerut, totodată. îndepărta
rea guvernatorului Dharma Vila, con
siderat răspunzător în mare măsură 
pentru dizolvarea precedentului gu
vern al Frontului unit al forțelor de 
stingă din Bengalul de vest.
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o serie de 
noul cabi-

Un alt element spectacular 
a intervenit în cazul Marcovici

PARIS 26 (Agerpres). — Un 
nou element spectacular a in
tervenit, iară a aduce Insă 
clarificări in plus, in ancheta 
asupra impre jururilor morfii 
lui Stefan Marcovici, loslul 
secretar al cunoscutului ador 
Alain Delon. O tinără fată, 
Monique Biret, a prelins că 
ar li primit un telefon din par
tea lui Francois Marcanloni, 
singurul Inculpat din cercul 
de cunoștințe al vedetei fil
mului france/., prin care aces
ta l-a comunicat că Nathalie 
Delon „i-a cerul sd o debara
seze de Ștefan Marcovici". La 
sfirșitul confruntării dintre

Monique Biret și Francois 
Marcanloni, judecătorul de 
instrucție a declarat că se în
doiește de autenticitatea aces
tei declarații, ca și de afirma
ția tinerei femei că ar fi fost 
împreună fn seara dispariției 
victimei, deoarece inculpatul 
a prezentat cu totul alt alibi’, 
pe care il menține In conti
nuare. Intrarea in scenă a 
acestui nou personaj, care ar 
putea complica și mai mult 
dalele asasinării lui Ștefan 
Marcovici, esle privită de că
tre anchetatori ca o eventua
lă încercare de a se incurca 
pistele cercetărilor.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a declarat că Sta
tele Unite intenționează să anuleze 
un acord încheiat cu Peru, prin ca
re acestei țări i-a fost închiriat un 
distrugător nord-american, in cazul 
în care „nu va fi primit un răspuns 
satisfăcător" la actuala dispută din
tre cele două țări privind drepturile 
de pescuit. Este vorbă de distrugă-

• RIO DE JANEIRO. — „Detașa
mentul morlii", despre cate se bă
nuiește că este alcătuit din foști 
polițiști, a ucis trei noi presupuși 
criminali brazilieni. Cadavrele celor 
trei au fost găsite, ciuruite de gloan
țe, în apropiere de Rio de Janeiro. 
Potrivit agenției Associated Press, 
în cei zece ani care au trecut de la 
înființarea acestui „detașament al 
mortii" peste 300 de criminali bra
zilieni au fost împușcati.

torul . Isherwood”, închiriat marinei 
militare peruviene în anul 1958.

In cercurile observatorilor, aceas
tă declarație este interpretată drept 
o nouă presiune în campania lan
sată de S.U.A. împotriva guvernului 
Peruvian.

Pe de altă parte, Ministerul Pe
ruvian al Afacerilor Externe a dat 
publicității o declarație in care rea
firmă că Statele Unite nu au drep
tul să protejeze societatea „Interna
tional Petroleum Company" ale că
rei bunuri au fost sechestrate ..in 
baza dreptului international și a le
gilor juridice in vigoare in această 
tară”. Declarația subliniază că gu
vernul peruvian este hotărit „să re
ziste la presiunile externe" și afir
mă că „colaborarea economică nu 
poale fi supusă unor condiții poli
tice sau amenințărilor .cu sancțiuni".

• ALGER. - La Alger a fost 
semnat un protocol cu privire la 
colaborarea culturală dintre Algeria 
și Republica Democrată Germană pe 
anii 1969—1970. După cum precizea
ză agenția A.D.N., protocolul pre
vede o extindere însemnată a co
operării culturale si științifice din
tre cele două țări.

• WASHINGTON. - Minis- 
Ierul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat că 2 500 de parașutiști 
americani vor fi transportați 
pe calea aerului în Coreea de 
sud în vederea manevrelor co
mune ale forțelor americane 
și ale regimului de la Seul ce 
vor avea Ioc între 9 și 20 
martie, la 40 kilometri sud-est 
de Seul.

Ministerul Apărării al S.U.A. 
a calificat transportul celor 
2 500 de militari americani în 
Coreea de sud ca „cea mal 
lungă operație de asalt aerian 
din istorie". Manevrele sînt 
menite „să demonstreze capa
citatea de a deplasa rapid for
țe strategice de rezervă din 
Statele Unite într-o zonă străi
nă, în sprijinul aranjamente
lor înscrise în tratatele sem
nate de Statele Unite".

• NEW YORK. — Docherii din 
portul Philadelphia au încetat marți 
greva declanșată la 20 decembrie 
1968, după ce armatorii au acceptat 
să includă în noul contract de mun
că principalele revendicări ale gre
viștilor.

Lansarea unui satelit 
meteorologic

Cu ajutorul unei rachete „Thor- 
Delta" a fost lansat miercuri de la 
Cape Kennedy satelitul meteorologic 
„Essa-9". Acest planetoid cilindric 
va gravita în jurul globului la o 
altitudine de 1 425» de kilometri pe 
o orbită cvazipolară, avînd perioa
da de revoluție de 1,53 ore. Cele 
două camere fotografice vor lua 
imagini de ansamblu timp de 24 
de ore ale păturii de nori ce încon
joară Pămîntul și vor furniza dale 
meteorologice în același timp cu 
sondele spațiale „Essa-2", „Essa-6" 
și „Essa-8", care continuă încă să 
funcționeze.

Satelitul meteorologic „Essa-9" va 
lua la fiecare patru minute și opt se
cunde o fotografie. Fiecare clișeu va 
reprezenta o parte a globului, a- 
vînd o suprafață de 3 200 kilometri.

• BRAZZAVILLE. — In urma a- 
restării comandantului Felix Mou- 
zabakani, fost ministru de interne, 
numeroși ofițeri, membri al politiei 
și civili au împărtășit aceeași soar
tă, fiind acuzați de a fi făcut parte 
dinți-o organizație reacționară a 
cărei activitate lovea în interesele 
statului. Luînd cuvîntul la un mi
ting organizat în sprijinul Consiliului 
National al Revoluției, președintele 
Marien Ngouabi a declarat că loti 
aceștia vor fi deferiți Tribunalului 
Revoluționar. In pofida măsurilor 
luate — a subliniat el — diverse e- 
lomente din sinul poliției și armatei 
pregătesc noi acțiuni potrivnice re
gimului. In cursul mitingului s-a 
cerut epurarea administrației publi
ce și a ai matei.

Cutremur de painînt 
în Indonezia

Un puternic cutremur de pămînt 
s-a produs în regiunea indoneziana 
Madjene, din sudul Insulei Sulawesi. 
Potrivit relatărilor agenției Antara, 
aproximativ 20 de persoane și-au 
pierdut viata. Numeroase clădiri au 
fost disliuse din cauza seismului.

Acesta a fost al 4-lea cutremur 
resimțit în regiunea Madjene de la 
începutul anului.

Accident la o minA 
din Silezia

La mina „Kazimej-Iuliusz" ‘din Si
lezia s-a produs un puternic șoa 
tectonic, care a provocat surparea 
unei galerii pe o distantă de 100 
de metri- In galerie se aflau 33 de 
mineri. Datorită lucrărilor de sal
vare organizate rapid, 29 dintre a- 
ceștia au putut fi salvați. Patru mi
neri și-au găsit moartea.

• MOSCOVA. — La Combina
tul metalurgic din vestul Siberiei a 
început montarea unuia dintre cele 
mai mari furnale din Uniunea Sovie
tică, avînd un volum de 3 000 mo 
adică de pesle două milioane tone 
fontă pe an.

în ultimii zece ani, în U.R.S.S. au 
fost construite 22 de furnale cu uu 
volum de peste 1 500 mc fiecare, 
iar unul de 2 700 mc. Noul furnal 
urmează să intre în funcțiune în 
aprilie anul viitor. La același com
binat, in luna aprilie anul acesta 
urmează să se încheie lucrările de 
construire a unui nou convertizor.

• ANKARA, — Unitățile celei 
de-a 6-a flote americane din Medi- 
lerana nu vor vizita porturile tur
cești fără a fi însoțite de alte nave 
ale N.A.T.O., pînă la o noua hotă- 
rîre a Washingtonului, anunța mier
curi agenția France Presse, citind 
surse informate din Ankara. Pentru 
anul 1969 fuseseră programate șase 
asemenea vizite, dintre care doua 
au avut deja loc la Istanbul și Iz
mir, provocînd manifestații antiame- 
ricane.

Din aceleași surse se anunță că 
noul ambasador al Statelor Unite în 
Turcia, Robert Komer, a cerut Ad
ministrației americane luarea unor 
măsuri destinate să suprime cauzele 
care au dus la accentuarea tendin
țelor antiamericane apărute in Tur
cia în ultimii ani.

„Cosmos-267“
La 26 februarie, în Uniunea So

vietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămintului „Cosmos-267". 
La bordul lui sînt instalate aparate 
destinate explorării in continuate 
a spațiului cosmic, un sistem radio 
pentru măsurarea parametrilor orbi
tei și un sistem radiotelemefric pen
tru transmiterea pe Pămlnt a rezul
tatelor diverselor măsurători.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani.

• CAPE KENNEDY. — La 
centru] spațial de la Cape 
Kennedy se apropie de faza 
finală pregătirile In vederea 
lansării cabinei spațiale .Apoi- 
lo-9u. Vineri, la ora 16.00 
G.M.T., astronaujii James Mc- 
Diviti, comandantul misiunii, 
David Scoli, pilotul cabinei cu 
trei locuri .Apollo-9", și Rus
sell Sch\veickarl, pilotul .mo
dului lunar" (L.E.M.),, vor de
cola cu ajutorul unei rachete 
„Saturn-5" pentru a simula, pe 
o OFbită terestră, intilnirea 
care, nu pesle mult timp, se 
va efectua pe o orbită lunară 
intre o cabină de comandă 
staționară și o .șalupă" de 
debarcare și de reîntoarcere 
de pe Lună.

Potrivit programului .stabilit, 
la zece minute de la lansare 
.Apollo-9" și .modulul lunar" 
se vor înscrie pe o orbită In 
jurul Pămintului la o altitudi
ne de 191 kilometri.

La 10 martie, la ora 1-1,46 
(G.M.T.) „Apollo-9" va ameri- 
za in Oceanul Atlantic, la 
sud-est de insulele Bermude.
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