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Sub semnul unui puternic avînt politic și în muncă

CETĂȚENI Șl CETAȚENE!
Votînd pentru candidatii Frontului 

Unității Socialiste, votați pentru în
făptuirea politicii externe marxist-le- 
niniste a Partidului Comunist Român 
și a statului nostru — politică închi
nată întăririi prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste, dezvoltării rela
țiilor cu toate statele, indiferent de o- 
lînduirea socială, întăririi suveranită
ții și independenței patriei, cauzei pă
cii și securității popoarelor, progresu
lui și viitorului fericit al omenirii !

(DIN „MANIFESTUL
FRONTU1UI UNITĂȚII SOCIALISTE-)

IN FRUNTE
SÎNT TOT MINERII
Efervescența politică, prilejuită de 

actuala rampante electorală a deter
minat în cadrul exploatărilor carbo
nifere din Valea Jiului o activitate 
deosebit de intensă. Ca întotdeauna, 
și de astă dată in frunte sini lot 
minerii. Subliniez acest lucru pen
tru că în ultimele zile se obțin a- 
devărate recorduri. Astfel, în noap
tea de 25 spre 26 februarie a. c. 
s-au extras pe combinat in schimbul 
III 10 773 vagonete de cărbune față 
de vechiul record de 10 462 vago
nete obținute In schimbul 
săptămlnl în urmă — în 
dunării reprezentanților 
pe C.C.V.J.
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Spre deosebire de 

lă, exploatările
depășiri zl de zl, schimb de schimb, 
intr-un cuvint lucrează ritmic, ceea 
ce constituie o garanție a siiccpAclor 
viitoare.

Nu mal puțin însuflețită nxle în
trecerea ce se desfășoară in prezent 
intre cele 35 sectoare productive. 
Ieri dimineață, 23 sectoare au rapor
tat îndeplinirea șl depășirea planului 
pe luna curentă. Iată 
tașe pe bazin : 
Sectorul I Aninoasa 
Sectorul IV Petrila 
Sectorul III Lupeni 
Sectorul II Uricani
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Profesiune transmisă
din tată-n fiu

In Lupeni, pe strada Alexandru 
Lăpușneanu. o casă nouă, încăpătoare 
construită cu mult gust, atrage aten
ția trecătorilor. Proprietarul imobi
lului, un bărbat care, la cei 70 de
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Munca era 

chiar,

patru, 
mică
Lucra 
copii,
extenuantă

aerian ale cărbunelui.
Foto : N. Moldoveanu

miner din zilele noas- 
sotia și copiii lui ? 
pot face obiectul unui 
sociologic într-un do-

daclice și medicale, ac- 
in acest sejys, tfViști

IOSIF MOTOC, 
circumscripția electorală munici

pală nr. 160 Lupeni

ȘTEFAN GHERGAN, 
circumscripția electorală orășe

nească nr. 15 Petrila

IOSIF BALOG, 
circumscripția electorală orășe

nească nr. 31 Petrila

un număr de 953 de
propuneri ce dovedesc 
holărîrea unanimă a a-

Marea Adu- legătorilor, de a con
tribui la dezvoltarea so- Vulcan și altele.

CANDIDAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII

FRANCISC ȘERBAN. 
circumscripția electorală județea

nă nr. 55 Petroșani

pe coordonate noi
Petroșani, Lupeni, Petril-a. Vulcan, 

— vechi așezări minerești la a căror 
transformare structurală am fost șl 
sîntem martori. Cei mai în vîrstă 
decît noi, văzînd noile edificii mo
derne care se ridică în toate locali
tățile din Valea Jiului, iși amintesc 
de vechea lor înfățișare. Noul, ca 
urmare a investițiilor făcute de sta
tul nostru, se înaltă triumfător pre
tutindeni, vestigiile triste și cenușii 
ale unui trecut de care ne desparte 
numai 
rut $i 
are o 
nație:
a nivelului de trai material și spi
ritual al omului. Nimic nu mai a- 
cnlntește de anii ’30 sau '40, ci nd 
esența vieții minerului era munca, 
munca de 12—14 sau chiar 16 ore 
în subteran pentru un salariu neîn
destulător familiei sale. Teatru sau 
Oinema. televizor, casă de cultură 
(înde să urmărească spectacole, bi
blioteci care să-i 
cărți, iată lucruri 
ș-ar fi gîndit în 
imposibil să le 
de învățătură pentru el și copiii săi. 
minerul nu avea. De aceea, de la o

un pătrar de secol, au dispă- 
tot ce s-a făcut șl se va face, 
singură șl foarte clară desti- 
Omul, creșterea necontenită

vîrstă fragedă, copilul intra în mină, 
făcea o muncă peste puterile lui, 
distrugătoare, lucra pentru a agoni
si o bucată de pîine. O înflorire 
a personalității umane, a fost posibilă 
numai in anii de democrație popu
lară.

Ce schimbări s-au petrecut în via
ta omului din subteran ? Cum își 
petrece el timpul liber și ce preo
cupări are un 
tre ? Ge fac 
întrebări care 
amplu studiu 
meniu atit de vast. Ne mărginim, 
însă, la o anchetă care să răspundă, 
măcar parțial, la o întrebare esenți
ală : ce schimbări au survenit în 
viata mai intimă a minerului ?

ani ai lui este încă viguros, n-are 
astimpăr. Trebăluiește de zor prin 
curte. Facem cunoștință cu pensi
onarul Mihai Farcaș. împreună cu 
el parcurgem o distantă imaginară 
în timp; ne întoarcem cu aproape 
șase decenii în urmă.

In 1912 tatăl lui cîștiga puțin. 
Mama era bolnavă, iar frații mai mici 
cereau mîncare. Mihăiță era frămîn- 
lal mereu de același gînd : cum să-și 
ajute familia. N-avea decît 13 ani 
și vroia să intre la „baie". Copiii 
nu erau admiși în subteran numai 
de la vîrstă de 15 ani. Cu-n certi
ficat luat pe două coroane, copilul 
de 13 ani a fost admis la lucru. Di
mineața, la ora 
acasă (o căsuță 
spre mina Ileana, 
împreună cu alți 
grea, la început
dar cu timpul... Copilul a crescut, 
puterile i-au sporit, Mihai lucra 14 
și de multe ori 16 ore pe zi 
pentru a asigura „pilă" fraților săi,pună la dispoziție 

la care chiar dacă 
acele timpuri, era 
ob|ină. Posibilități

(Continuare 1n pag. a 3-a)
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IOSIF LAZAR, 
circumscripția electorală orășe

nească nr. 13 Lupeni

consiliile populare jude
țean, municipal, orășe
nești și comunale. Afir- 
mîndu-și cu multă vi
goare dorința de a par
ticipa activ la dezvol
tarea continuă a muni
cipiului, 2 244 de cetă
țeni — conducători ai 
întreprinderilor econo
mice și instituțiilor, ca
dre de specialitate, di-

In Valea Jiului, întîl- 
nirile dintre alegători și 
catndidali au hiat sfîr- 
șit. Pretutindeni, ele au 
prilejuit rodnice dezba
teri pentru înflorirea 
municipiului și crește
rea bunăstării oameni
lor muncii, o promova
re deplină a spiritului 
gospodăresc al cetățe
nilor preocupați de bu
nul mers al treburilor 
obștești. ConsemnămJis- 
tăzi, cu deplină satisfac
ție, că alături de întrea
ga tară, municipiul nos
tru s-a înscris pe ~ 
ordonatele majore ale 
dezvoltării economice, 
ale progresului tehnic, 
pentru sporirea avuției 
naționale, pentru victo
ria deplină a cauzei so
cialismului. O dovadă e- 
locvontă. î„ acest sep^s, ,fWsli a, or![ani.zalillor 
o constituie bilanțul ma- du partid, de masă s, j sanilare in cartierele
..ir... _  an luai . ... . . . -

După cum am mai a- 
mintit, încă de la pri
mele întîlniri candidatii 
Frontului Unității So
cialiste au dovedit preo
cupare pentru rezolva
rea propunerilor făcute 
de alegători. Pină as
tăzi. din cele 953 de 
propuneri, 172 au fost 
soluționate. Intre aces
tea menționăm cele 
privind asigurarea trans
portului zgurei de la 
centralele termice, crea
rea posibilităților de 
receptionare a cărbune
lui la aceste centrale, 
prin angajarea în cadrul 
comitetelor de locatari 
a unor salariati-recep- 
(ioneri, repararea opera
tivă a unor defecțiuni

și saiinaiv >n 
nifestărilor prilejuite do obștești — au luat cu- blocuri Aeroport și 
campania electorală : făcînd ample tre- Carpați, plantarea unor
38 275 de alegători au ccn ln ««Șlă ale suc- orbori ornamentali, in

J ceselor obtmule Intre carlleruI Aeroport, asi-
gurarea asistentei mc- 

Li satul Iscroni 
prin înființarea unui 

p punct sanitar deservit 
de cadre medicale din

ceri in revistă ale suc- nrbori 'ornathontali . 
ceselor obținute între 

participat la cele 656 în- cele două legislaturi, în l|UItliea 
tîlniri cu candidatii pe Valea Jiului, precum și țn.... ___ %, nco ,1„ uik-aiv iu
care i-au propus in ve
derea alegerilor de de- 
pulati în 
nare Națională și în

Azi, 28 februarie, în jurul orei 16, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite în 
direct din Sala Palatului Republicii Socialiste 
România desfășurarea adunării electorale pentru 
circumscripția de Mare Adunare Națională nr. 
1 .,23 August" București.

Cea dinții iloare a primat e- 
a apărut. Cu rădăcinile în

fipte in grădina datinilor, a 
crescut peste sculul iernii și 
și-a desiăcul gingașele petale 
intru slăvirea anotimpului ca
re \ eslește reinnoirea.

Ce minunat simbol al opti
mismului cotidian, al dragos
tei pentru viafă și semeni i 
Atenția, scăpată o clipă din 
iureșul diurn se vrea afirma 
lă, iubiri mărturisite de mult 
și altele pe cale să fie des 
tăinuite se vor reliefate in a 
ceaslă zodie, cind pale de 
t int primăvăralic dau lircoa- 
le sevei care reciclează viata.

Un semn, o amuletă, ce 
poartă puritatea gindurilor ce
lor care le anină in dreptul 
inimilor in această zi, un 
mesager al dorinței inviorcte 
de a fi bun și receptiv la lot 
ceea ce poate face viata să-n 
Horească.

Există in fiecare an o zi, 
cind cuprinși de emoție, uitind 
poate chiar și de povara vlrs 
tei. plini de candoare des 
prindem o mlădifă de pe co 
pacul viefii și facem să inilo 
rească la căldura miinilor fă
cute căuș una dintre cele 
mai irumoase flori de primă
vară : mărțișorul.

Tiberhi KARPATIAN

Noi obiective vor îmbogăți peisajul 
industrial al municipiului nostru

Planul de sistematizare a 
bazinului caibonifer Valea Jiu
lui — stabilind liniile genera
le de dezvoltare a municipiu
lui a impus dezvoltarea mine
lor existente și crearea de u- 
nităti noi de exploatare mi
nieră.

Pentru, desfășurarea cores
punzătoare a procesului tehno
logic de extragere 
lui, sectorul 
prin Grupul 
lea Jiului al 
planificat să 
de lucrări industriale ca : ins
talații provizorii de săpare a 
pufurilor și definitive de ex
tracție, ateliere 
ce, instalații de 
tensiune, stafii 
re, precum și 
culturale cum sînt băile, lăm- 
păriile și sălile de apel, că-

Ing. Ion LASAT 
director

Grup de șantiere
T.C.M.M. Valea Jiului

cărbune- 
de construcții, 

de șantiere Va- 
T.C.M.M., a avut 
execute o serie

electronic - ani- 
inaltă șl joasă 
de ventilatoa- 
lucrări social-

minele cu 300 locuri fiecare, 
' școlile de calificare etc., as»- 

gurind astfel muncitorilor mi
nori condiții cil mai bune de 
lucru, atit in subteran cit si 
la suprafață.

Numai in anii actualului cin
cinal colectivul grupul''! nos
tru a realizat o serie de
bieclive de o deosebită im
portantă, printre care mențio
năm : instalațiile de extracție 
cu schip I.onea II și Aninoasa 
nord, instalațiile de săpare Li-

o-

vezenl — Central și «Pulul 
Nou" — Vulcan, atelierele c- 
lectromecanice de la Lonea, 
Dilja, Lupeni și Paroșeni și 
complexele social-administra
tive de la Lonea, Dilja și Pa
roșeni.

De asemenea, prin executa
rea stațiiloi de ventilatoare de 
la Lonea (Valea Arsului și 
Jiel), planului 15 Uricani de., 
s-a reușit ca normele de teh
nică a securității muncii din 
pune t de vedere al aorajului 
minier «-ă fie mai bine asigu
rate.

Beneficiarii — îndeosebi 
Căipbinalul carbonifer Valea 
Jiului — vor primi pină 
sfirsitul cincinalului alte 
obiective caro, intrind 
funcțiune, vor concura la 
ținerea unor producții

la 
noi 

in 
ob-

iporile
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La Casa de cultură 
din Petroșani

Taraful condus de prof. Traian Tă- 
mășan, împreună cu soliștii vocali 
Rica Morarii. Nicolae Siminic, Adela 
Revitea ș. a. au piezenlat miercuri 
seara, in fata a 300 spectatori petro- 
șăneni un frumos spectacol folcloric, 
unanim 
sală.

la Palatul cultural 
din Lupeni

Orchestra de muzică populară con
dusă de Alexandru Lăcătuș, cu con
cursul soliștilor vocali lacob Moldo
van, Viorica Fabian, Maria Bogdan, 
Mariana Lăcătuș și Luoia Drăgan au 
oferit publicului din localitate un 
reușit recital colectiv de folclor mu
zical, în fața unui public numeros.

leri, temperatura Ia Petroșani a în
registrat o valoare maximă de plus 
5 grade și o valoare minimă de zero 
grade, iar la Paring de minus 3 gra
de și, respectiv, minus 6 grade. Gro
simea stratului de zăpadă — 73 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține instabilă, 
cu cer variabil, mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații slabe sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Vint 
slab din sectorul sudic.

de cărbune, in condiții mal 
bune de lucru.

Numai în cursul acestui an, 
dintre obiectivele mari vor fi 
predate, conform graficeior de 
execuție judicios eșalonate pe 
perioade următoarele: instala
ția de extracție a pulului 2 
est Petrila, instalația da ex
tracție a puțului principal 
Dilja, turnul și casa mașinii 
de extracție Livezeni est, ins
talația definitivă de extracție 
a pulului Vulcan, baia și lăm- 
păria Uricani, urmind ca în 
anul 1970 să intre în produc
ție noi capacități printre care 
instalația de brichclare Coro- 
esli care, la începutul anului 
1970, va da prima producție 
de brichete.

Aceste obiective vor fi pre
date, ca și restul lucrărilor 
cuprinse în plan, la termenul 
contractual - în cazul respec
tării de către beneficiar a tu
turor clauzelor contractuale - 
prin aplicarea șl pe mai de
parte a metodelor avansate de 
muncă, dotării tehnice la nt-

/Continuate in r»«g n 2-a)
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ION CURICAN, lăcătuș, 
sectorul VII, E.M. Petrila

VIRGIL MIHAI, miner 
sectorul I E.M. Petrila

ION MIRON, elev 
Liceul Petrila

NELA CIOBANU, elevă 
Liceul Petrila

RODICA OANCEA, elevă 
Liceul Petrila

orașul de
O

crotit statornic, spre nord, 
de culmile Oborocăi și de 
masivul căruia și-a îngă
duit să-i împrumute nu
mele, către sud — unde 
tronează mîndra Strajă — 

Vulcanul urcă in trepte de pe ma
lurile Jiului de vest pină la picio- 
jul înalt al dealurilor piemontane. 
Terasa cu cota cea mai mică se des
fășoară pe front îngust, lărgindu-se 
în zona coloniei de jos prelungită 
cu preparatfa Coroești. Treapta ur
mătoare care cuprinde ponderea 
mare a clădirilor, inclusiv noul 
cvartal de blocuri, constituie vatra 
piopriu-zisă a orașului. Mai sus, în
tre pîraiele Căprișoara și Mohora, 
facem cunoștință cu mai vîrstnicele 
cartiere Morisoara și Kokoșvar, iar 
deasupra purtăm privirea de-a lun
gul terasei superioare ce se distin
ge printr-o ruptură de peretele de 
alături.

Succesiunea teraselor a născut 
o tulburătoare proiecție în timp, am
plificată cu fiecare an, transmisă 
din generație în generație. Sini 
Treptele istoriei noastre zbuciumate 
și înălțătoare, cărora prezentul so
cialist — adăugindu-le pe cea mai 
demnă și plină de lumină — le-a 
deschis boita largă a ascensiunilor 
viitoare.

★

A
șezările Văii Jiului își 
datoresc vigoarea șl creș
terea șiretelor de cărbu
ne, imense, ce le stau la 
rădăcină. Acestei implaca
bile legi i se supune și 

Vulcanul.
Alături e.e .va a Petroșaniului, 

exploatai ea cărbunelui de aici din 
dreptul adinciturilor Arsului și Lu
pului, este cea mai vîrstnică a Văii 
Jiului. Intensificarea extragerii bo
găției din subteran a determinat și 
sporirea continuă a populației. Car- 
fieiele înnegrite de fum și amără
ciune au îngrămădit, de-a valma, 
din ce în ce mai multi mineri. De 
Ia nici măcar 1000 în pragul acestui 
secol, la aproape 12 000 în 1931. 
N< -am oprit la acest an pentru că 
atunci — consecință a crizei ce-a 
înghițit multe vieți de mineri, cul- 
minînd cu cele dintr-o dimineață în
cinsă de august — mina și-a între
rupt pulsul. Galeriile au fost îne
cate in marile viituri de apă. Mai 
toată sudarea minerească, cu iemei 
și copii, au pornit într-un jalnic 
exod. Valea Plingerii își certifica 
nașterea... Abia după celălalt au
gust fierbinte al vieții recîștigate, 
mina Vulcan Iși redeschide porțile. 
$i oamenii au revenit, încrezători, 
conștienți de necesitatea lor. In 
ziua de 9 aprilie 1951 la mina Vul
can se scoate cea dinții tonă de căr
bune, prima bătaie de inimă după 
20 de ani de încremenire... Vechile 
mine se extind și se modernizează, 
noi puțuri și galerii pătrund către 
lot alte izvoare de energie. Minerii 
lui MARTIN VASS au obfinut la 
săparea galeriei duble de legătură 
dintre puțurile 8 șl 7 vest nici mai 
mult nici mai puțin de 341 metri în- 
tr-o singură lună. De la numai 
86 000 tone extrase în «anul unu' 
el renașterii, s-a ajuns la 1 160 000 
tone în 1968, deci «debitul* a de
venit de aproape 33 de ori mal 
mare. Organizarea procesului de 
producție urma cajea perfecționării 
neîntrerupte, rodul muncii a înce
put să fie din ce in ce mai bogat. 
Oamenii au începui să-și ridice ca
lificarea, să se stabilizeze. Operațiu
nile giele au fost mecanizate. în
trebați-) numai pe ortacii lui

pe terasele luminii
GHEORGHE COSTACHE cîle avan
taje an de pe uima introducerii în 
frontul lor a stîlpilor hidraulici, so
lizi și rezislenți, și a grinzilor în 
consolă. Și brigada lui CATANA 
VESPASIAN s-a obișnuit cu susți
nerea metalică modernă. Parcă al- 
la-i fata abatajului. S-a mărit si
guranța. Toți lucrează altfel, mai cu 
tragere de inimă, mai spornic. Măr
turiile zilnice: cantitățile de căr
bune extrase peste sarcinile ce le 
revin. Și, apoi, strădania lor e pre
țuită, răsplătită. Tînărul șef de bri
gadă GHEORGHE NICOARA ne-a 
spus că oa-menilor lui nu le e greu 
că au pentru cine munci, pentru ce 
să depună eforturi, să dezvăluie tai
nele mineritului, să se desâvîrșeas- 
că. Ei sînt minerii zilei de azi, dar 
și cei ai anilor care vin. Cele 
1 700 000 tone de cărbune ale Iul 
1975 sînt socotite o mare răspun
dere și ei se pregătesc cu răbdare 
și perseverentă încă de pe acum.

L
a viitorul orașului Vulcan 
clădesc și minerii celei 
mai tinere mine din bazin 
— Paroșeni — intrată în 
«plinul* producției către 
sfîrșitul anului 1966; și 

preparatorii de la Coroești care lu
crează deja cu două linii tehnolo
gice, urmînd ca cea de a treia să 
intre In funcțiune în a doua parte 
a acestui an; și energeticienii de 
la I.E.G. Paroșeni care produc la 
ora actuală peste 2 miliarde KW a- 
nual. Multe lucruri frumoase s-ar 
putea scrie despre inginerul NICO- 
LAE BUCUR, secretarul comitetului 
de partid al E.D.M.N., preluit și sti
mat de oameni, despre minerul des
toinic COSTACHE ZAHARIA, venit 
anume să ajute colectivul minieJ 
aflat la început de drum, despre 
Inginerii GHEORGHE MIRICA șl 
FRANCISC HABER, de la preparare, 
actualmente candidați ai Frontului 
Unității Socialiste, despre inginerul 
GHEORGHE PATRAȘCU. maistrul 
SEVER MARUȘCA și mecanicul de 
turbine DUMITRU DRAGOI de la 
„steaua luminoasă', cum alit de plas
tic i s-a zis, a Paxoșc-nilor... Multe 
fapte demne sînt atribuite acestor 
nume și care — oricum — nu pot 
încăpea în matricea modestă și 
strimtă a acestor rînduri.

★

I
n raza Vulcanului există 
in momentul de față un 
liceu teoretic și and șco
li generale de 8 ani — re
partizate pe întreaga su
prafață a orașului. Dacă 

luăm în considerație și școala de 
4 ani din Dealul Babii, numărul tu
turor elevilor se apropie de 3 000, 
ceea ce înseamnă că din circa 8 
locuitori unul învață. Diiectorul li
ceului, GHEORGHE ANTOCE, ne 
vorbește din nou despre solida bază 
tehnico-didacticfi în curs de reali
zare vizind modernizarea învăță
mântului, despre laboratoarele mi
nunat utilate, despre preocupările 
corpului profesoral privind sala de 
proiecție, laboratorul lingvistic.

In acest an funcționează în Vul
can patru grădinițe pentru cei care 
vor adăuga nu pesle mult timp noi 
trepte de lumină orașului.

Clubul și căminul cultural, biblio
tecile, cinematografele (patru la nu
măr), unitățile sanitare, cele 53 de 
unități comerciale, sînt plantate ar
monios pe întreg teritoriul, în ve
cinătatea plăcută, reconfortantă a

blocurilor înalte de 10 etaje, mîn- 
dre, îmbrăcate în culori odihnitoare.

De înfățișarea viitoare a orașului 
nu e prea dificil ca noi singuri să 
ne dăm seama. Trăsăturile de azi, 
în veșnică schimbare, converg to
tuși spre o imagine pe care ochii 
minții și-o pot permite s-o conture
ze în ceea ce va avea mai carac
teristic. Datele furnizate de priceput! 
constructori, harnici gospodari 
așa li s-a dus vestea — ca tova
rășii VICTOR GALERIU și VASILE 
BETERINGHE, vin să închege chi
pul de mîine al Vulcanului. Con
struirea a încă 326 de apartamen
te, a unui cămin cu 300 locuri pen
tru Defamiliști, a unei creșe cu 50 
de paturi pentru copiii între 1 și 
3 ani, terminarea unui modern com
plex comercial, extinderea rețelei 
de apă potabilă și canalizare, repa
rarea și asfaltarea străzilor, amena
jări de noi zone verzi, înlocuirea 
pomilor degradați, plantarea a 
120 000 fire de flori (fiecare locui
tor va avea cu 5 flori mai mult 
decît anul trecut), sînt numai cîteva 
din obiectivele pe care și le-au 
propus edilii penliu 1969.

„Investițiile social-culturale ale 
acestui an depășesc 26 000 000 lei, 
iar valoarea lucrărilor ce se vor e- 
xecuta prin muncă patriotică se ri
dică la 2 300 000 lei — a ținut să 
precizeze, cu o bucurie vădită în 
glas, tovarășul PETRU BARBU, 
prim-secrelar al Comitetului orășe
nesc de partid.

— Sintem convinși că toți tinerii 
vor răspunde cu entuziasm șl Însu
flețire, ca și pînă acum. De fapt 
mai așteptăm încă multe de la oa
meni ca PETRU FEDOR, fost mais
tru miner, deputat, care nu știe ce-i 
odihna. Tinerețea și înțelepciunea 
virstei înaintate își dau mîna. Bale 
virilul proaspăt al unui anotimp de 
Înnoiri spectaculoase... Vulcan — 
orașul nostru — va fi din ce în ce 
mai frumos și toți ne străduim pen
tru asta'.

D
in vremea cînd — la lo
curile de scurgere a pu
hoiului turcesc — putinii 
localnici ridicau stavilă 
din grămezi imense de 
bulgări negri cărora le 

dădeau văpaie, pină la ziua de azi 
care scaldă-n lumina viguroasă și 
binefăcătoare cei aproape 25 000 de 
locuitori ai Vulcanului, s-au scurs 
multe generații... Dar niciuna n-a 
fost mai aproape de împlinire ca 
aceasta ce lucrează asiduu și tena
ce la viitorul socialist al Văii Jiu
lui, al patriei.

Traian MULLER

...Lini le bine conturate 
se interferează armonios 
și sobru. Betonul și sti
cla se ridică deasupra 
pilcurilor de verdeață 
împrăștiind cu mărinimie 
în jur lumina. O lumină 
mare, penetrantă, aducă
toare de satisfacții — lu
mina cărții. Privit din- 
tr-un anume unghi, a- 
cest mare ansamblu ar
hitectonic, îmbrăcat în 
hainH înmiresmată a bra
zilor, pare o vastă cota
te, Si este într-adevăr, 
o cetate — e cetatea ști
inței. mineritului, princi
palul focar de cultură 
al Petroșaniului, institu
ția de invățămînt supe
rior care a dat pînă în 
prezent industriei ex
tractive românești peste 
2 600 specialiști.

...La început, cînd în 
plin centru carbonifer 
s-a ridicat un institut de 
specializare în ramura 
industrială prin care s-au 
făcut cunoscute aceste 
meleaguri, condițiile im
proprii de lucru nu nu
mai că au solicitat mari 
eforturi, dar au și de
clanșat acele energii ca
pabile să ridice, intru lo
tul, nivelul de pregătire 
al studenților, al viitori
lor ingineri de mine. Pri
mul local, de pe strada 
Eminescu nr. 17, a ră
mas undeya, pe o filă 
îngălbenită, de arhivă. 
Tot undeva, în cutiuța 
amintirilor, au rămas și 
cele patru săli de cursuri, 
trei laboratoare, o sală 
de desen și neîncăpătoa
rele camere ale adminis
trației. Uitate au fost și 
numărul 135 — al primi
lor studenti —, și cifra 
de o'rdinul unităților (8), 
care înregistra totalul ca
drelor didactice cu func
ția de bază la institut.

...Salt p6ste timp. Au 
trecut două decenii. 20 
de ani de muncă neobo
sită pentru continua per
fecționare a procesului 
de invătămînt, ani de 
continue căutări și per
manente transformări. 20 
de ani. în care at it cu
noștințele însușite de 
studenti la cursuri și se- 
minarii, £Ît și deprinde
rile formale in orele de 
laborator au fost com
pletate în procesul prac
ticii în producție ce se 
desfășoară în cele mai 
mari întreprinderi și ex
ploatări miniere din tară. 
Două decenii de rodnică 
activitate de cercetare 
științifică (pe lingă ca
tedre își desfășoară, >n 
prezent, activitatea un 
număr de 10 cercuri ști
ințifice, cu peste 250 slu- 
den|i). de activitate cul
turală („Ateneul studen
țesc" a deschis doar 
perspectiva unor viitoare 
manifestări Rlrăaătoarc) 
și sportivă.

...„Anii au trecut, exi
gențele noastre față de 
cei pe care-i pregătim 
pentru viată au crescut 
— ne mărturisea conf. dr. 
Wilhelm Kecs, decanul 
Facultății de electromeca
nică minieră. §1 pentru 
că în toate minele patrie» 
muncesc azi Ingineri pre
gătiți atei, de noi, ale 
căror succese ne bucură, 
nu mai putem trece cu

vederea pregătirea su
perficială a unor stu- 
donti, refuzăm să accep
tăm și gindul că vor ab
solvi facultățile I.M.P.- 
ului, studenți nepreocu
pați intens de pregătirea 
lor ca viitori ingineri cu 
înaltă calificare. Avem 
studențl buni. De fapt, 
întotdeauna am avut stu- 
denți buni, conștiincioși, 
care nu-și precupețeau e- 
forturile pentru aprofun
darea temeinică a taine
lor meseriei".

țifică sînt azi excelente. 
Cele 27 laboratoare ale 
institutului. înzestrate cu 
cele mai noi utilaje, a- 
sigură condiții optime 
pentru efectuarea lucrări
lor de cercetare științi
fică, a lucrărilor practice. 
Strădania corpului profe
soral (format din 139 
cadre didactice — profe
sori, conferențiari, șeii 
de lucrări, lectori, asis
tent) Și preparatori) pen
tru continua îmbunătăți
re a metodelor de pre-

CETATEA
ȘTIINȚEI
MINERITULUI

Conf. dr. Ing. Iliaș Ni- 
colae, prodecanul Facul
tății de mine, reluînd a- 
ceeași ideie, ne spunea : 
„In ciuda unor iminente 
insuccese la examene, se 
poate vorbi și despre 
creșterea simțitoare a 
conștiinței profesionale a 
studenților. Din an în an, 
este mai mare numărul 
studenților al căror stu
diu se concretizează zl 
de zi fn rezultatele bune 
obținute în sesiunile de 
examene, în activitatea 
din cercurile științifice și 
fn elaborarea corectă, 
superioară a lucrărilor 
de an și de diplomă".

...Condițiile de învăță
tură ale studenților și 
baza de cercetare știin-

dare și seminarizare, sus
ținută firește de efortu
rile tinerești ale studen
ților, a condus. în ultimul 
an, la obținerea unor re
zultate calitativ superioa
re, răspunzîndu-se astfel 
cerinței puse în fața ti
nerilor din școli și uni
versități de conducerea 
partidului „de a învăța ne
contenit, de a se stră
dui să-și însușească tot 
ce a dat mai valoros 
gindirea umană do-a lun
gul veacurilor, de a pă
trunde tot mai adine în 
universul tot mai minu
nat al cunoașterii". Și 
studenții Institutului de 
mine din Petroșani, cu 
prilejul fiecărei sesiuni 
de examene, dovedesc cu

prisosință că studiul in
dividual, sistematic con
stituie baza procesului de 
asimilare a cunoștințelor, 
au devenit conștiențl — 
după cum ne spunea prof, 
dr. Isaiia Niculescu, cu 
ocazia examenului de 
tehnologia construcției și 
reparațiilor utilajelor mi
niere, la anul V — „că 
undeva, in uriașul angre
naj al construcției socia
liste, se ailă locul lor 
știut, prestabilit, pentru 
care se pregătesc acum 
Intens". Conf. univ. Ni- 
colae Popescu, remarca, 
în plus, că „actualii stu- 
denti — din rîndul că
rora răspunsuri conclu
dente la rezistența ma
terialelor au dat Francisc 
Kuji, Mircea Munteanu, 
Aurel Mitri, Silvia Co
vaci, Pantelie Merecioiu 
— nu se mai împotmo
lesc ta „partea anlica- 
tivă".

...Intrind in ce! de-al 
tTeilea deceniu de exis
tență a Institutului de 
mine din Petroșani, ca
drele didactice și stu
denții s-au angajat ca, 
în cadrul favorabil creat 
de noua Lene a invălă- 
mînJului. să sporească 
realizările obținute, să ri
dice pe o treaotă supe
rioară nivelul procesului 
Instruct)v-educativ și tra
dițiile științei miniere ro
mânești, adueîndu-și ast
fel aportul la prosperi
tatea României socialiste.

★

Cele cîteva secvențe 
expuse de noi aici sînt 
doar frînturi din amplul, 
complexul peisaj care de
finește vîrsta de două 
decenii a Institutului de 
mine. Tot ceea ce ar 
merita să fie scris, mun
ca intensă de zi cu zi, 
din aule, săli și biblio
teci. nu poale li cuprin
să în cîteva cuvinte. E 
prea marc, prea impre
sionantă această eferves
centă activitate pentru a 
fi concisă într-un spațiu 
reslrîns.

V. TEODORESCU
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Noi 
obiective 

vor 
îmbogăți 
peisajul 

industrial 
al munici

piului 
nostru

(Urmare din pag. ()

velul cerințelor și a sisteme
lor moderne de organizare

Pentru lucrările care condi
ționează Aerajul minelor (slutii 
de ventilatoare) și deschiderea 
de- mine noi (instalații de să
pare), s-au întocmit grafice 
detaliate, stabilindu-se ingineri 
responsabili din cadrul grupu
lui care zilnic urmăresc, în
drumă și analizează ritmul lor 
de execuție.

Va trebui extinsă utilizarea 
cofragului glisant la executa
rea turnurilor de extracție ca
re au înălțimi mari deoarece 
s-a constatat la unele lucrări 
de acest gen ca turnurile de 
extracție Uricani vest și Ani- 
noasa sud, reducerea substan
țială a duiatei de execuție a 
operațiilor de betonate. Prin 
acest procedeu s-a obținui un 
ritm continuu de lucru, cu e- 
rorluri umane minime, redu- 
cîndu-se totodată consumurile 
specifice de materiale în mod 
considerabil.

Utilizarea largă pe șantierele 
noastre a metodelor noi de 
executare a cofrajelor prin 
folosirea panourilor de inven
tar, a grinzilor extensibile sl 
a popilor metalici va permite 
si ne ma: departe o montare 
mai rapidă a cofrajelor si o 
reducere substanțială a chel
tuielilor de producție, dpci a 
prețului de cost.

Folosind și metode noi de 
organizare a lucrărilor, ca de 
exemplu metoda drumului cri
tic la instalația de brichetare 
Coroești, pe lîngă încadrarea 
în termenul de execuție, se 
va realiza și o Judicioasă e- 
șalonare și asigurare a forței 
de muncă și a materialelor de 
construcții.

Tncadrîndu-se în disciplina 
de producție, aplicînd metode 
noi de muncă, colectivul Gru
pului de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.M.M. va depune șl 
pe viitor strădanii pentru per
fecționarea continuă a proce
selor de executare și realizare 
a unor lucrări de calitate, pen
tru a aduce an de an un a- 
port și mai substantial Ia ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră a activității de producție.

PERSPECTIVA DIN

ORAȘUL PETRILA.

Foto : E. FJITSCH

Programul cu care Frontul Unității Socia
liste se prezintă în fata alegătorilor are ca 
țel suprem îmbunătățirea condițiilor de trai 
materiale și spirituale ale poporului, făurirea 
bunăstării sale. Tot ceea ce înfăptuim azi, tot 
ce ne propunem pentru viitor este destinat 
omului, fericirii lui.

(Din „Manifestul Frontului 
Unității Socialiste")
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Familia minerului
pe coordonate noi

(Urmare din pag. 1)
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în beciurile siguranței, nici detenția 
ta
pi.
ru

căror susținător a rămas după ce 
il si fratele său mai mare mi pie- 
inlr-o catastrofă.
■ măsură ce se maț-.i-i/u 
aș se lupta nu numai c 
cărbune, ci participa, o! 
arii mai vîrstnici. la lupta 
:ru alte condiții de luci 

aMfi viață. Nici bălaia

li naiul 
frontul 
uri de 
3 dusă 
pentru 

îndurată

Jilava și nici gloanțele trase în 
ptnl tovarășilor săi. atunci cînd 

toții au cerut pline nu l-au 
imidat pe minerul Mihai FaTcaș. 

a atiția aJli ortari de-ai săi. a 
nsmis și altora meseria sa.

Profesiunea de miner a devenit 
In Valea Jiului o ocupație încredin
țată din tată-n fin. aproape moșteni
tă In familia bltrînului Farcas doi 
din cei petru fii au îndrăgit mese
ria tatălui lor. Cei doi frați, Mihai 
și losif au lucrat mai multi ani în 
mină ajutori mineri, mineri, iar mai 
apoi maiștri.

— Copiii mei 
di tiile asigurate 
veteranul miner 
iilor nu ne-a 
Ftimulăm pasiunea pentru învățătură.

Azi. cei doi 
nrneri.

— Sînt fericit 
altă viată decît 
declara pensionarul Ion Suciu. 
din Lupeni. In copilărie am 
slugă, apoi mi-am făcut și cu 
rost. După 37 de ard de minerit 
pensie bună care îmi asigură 
fi soliei mele o viată tihnită la 
bătrînețe. Copiii își au și ei rostul 
for: fata, oare este funcționară la 
mina Uricani. e căsătorită iar bă
iatul a terminat Institutul de mine. 
De cîteva zile a devenit și el fami- 
tisL S-a căsătorit tot cu o fată de 
minor. O cheamă lagea Beciuc și 
e studentă în ultimul an la facultate, 
la Cluj.

In familia Marines din Aninoasa 
mineritul a devenit meseria familiei. 
Marines tatăl a Ieșit la pensie. însă 
nu înainte de a lăsa „schimb" în 
foc. Feciorii săi, Mihai șl Ion. sînt 
unul șef de brigadă, celălalt. maistru 
miner

S; exemplele ar putea fi conti
nuate. Asemenea unei făclii, mineri
tul este transmis din generație în ge
nerație.

un apartament mobilai cu gust de 
soția lui, Maria.

— Vă rugăm să no spuneți ceva 
de<pro ocupațiile dv. zilnice ?

— Mie îmi revine întreaga muncă 
de gospodărie. Familia noastră este 
compusă din trei membri : solul, eu 
și fiica noastră, Georgeta. elevă la 
Liceu in clasa a IX-a. Mă îngrijesc 
să nu ducă lipsă de nimic. De cînd 
m-am căsătorit, am înțeles 
nerilul este o muncă grea 
consecință, soțul meu 
fie bine Îngrijit. Are 
odihnă, de rccreerc. de 
atentă. Mă străduiesc să

Înfățișarea apartamentului mărturi
sește strădaniile gospodinei. Aparat 
de radio, frigider, arag.’,^ aspirator, 
cărți în bibliotecă, broderii, multe 
broderii. Este un cămin al cărui 
interior se legitimează : armonie, dra
goste. înțelegere.

— Ce faceți 
l-am întrebai 
niuc.

— După ce
îmi place istoria, geografia. Mei 
văd și dacă fiică-mea își face lecțiile. 
Ea este speranța noastră, vrem să 
Izbutească ceea ce noi nu om reușit. 
Avem mulțumirea că învață foarte 
bine. Mergem la multe spectacole, 
urmărim repertoriul teatrului, vedem 
filme, la televizor îmi place să văd 
filme de cinematecă sau teatru. In

în fiecare
i mai mare

F
tr,

A mi- 
și, în 

trebuie să 
nevoie de 

îngrijire 
le aibă.

bile. Este un suporter Ier veni al 
Jiului.

Pasiuni, idealuri, o multitudine de 
ocupații ale minerului din zilele 
noastre. Ușurarea muncii în mină 
are repercusiuni asupra timpului li
ber al omului preocupat tot mai 
mult de dezvoltarea personalității. 
Ne încrucișăm pașii cu minerii pc 

des în 
ne cu- 
stațiunl 
nisipul 

marine.

au avut toate con- 
— ne mărturisește 

Farca*. Nouă, părin- 
rămas decît să le

frați sint ingineri

că copiii mei an o 
am evul eu — ne 

tot 
fost 
un 
am 

mie

Pasiune 
și perseverență

Ioan Romaniuc a venit în Valea 
Jiului în 1946. Avea 20 de ani. A 
hierat la mina din Petrila ca ziuaș, 
s-a calificat miner, a ajuns șef de 
brigadă. M-am îmbolnăvit, De spu
nea, dar după ce m-am făcut bine, 
&m revenit la mină. Nu $ef de 
brigadă, ci la o muncă mai ușoară". 
Locuiește în cartierul Aeroport înlr-

POȘTA
REDACȚIEI

Petroșani. Se- 
nerespectarea 

_ _______  __ , caldă la blo
curile deservite de centrala termică 
nr. 5 este justă. Conducerea I.G.L. 
n.-a infoimat că au fost luate mă
suri de reparare a centralei 
Live și în prezent situația 
dreptat. E adevărat ?

ALBERT KHiM. 
sizarea dv. privind 
programului de apă

respec- 
s-a în-

Condi-MARIN VIȘAN, Petroșani, 
tiile de igienă în care sint păstrate 
mărfurile la magazinul alimentar nr. 
1? diD Petroșani lasă într-adevăr de 
dorit. Personalul unității respective 
nu poate in nici un caz să fie feli
citat pentru aceasta. Avem certitu
dinea că se va face curățenie. E 
vorba doar de alimente.

InVALERICA FE1ER, Bârbateni. 
scrisoarea trimisă redacției ne re
latați că vinzătorul llie Stan, de la 
unitatea de desfacere a legumelor 
și fructelor din cartierul BărbăLeni, 
folosește un limbaj necuviincios față 
de cumpărători și .ciupește” la cîn- 
tar. Sesizarea e justă și, dacă lu
crurile nu se vor îndrepta, condu
cerea G.L.F. va lua măsuri in con
secință.

SIM1ON DAVID, Petroșani. Des
pre alterarea laptelui la fiert am 
primit și alte sesizări. în ultima vre
me însă, lucrurile s-au mai îndrep
tat. Laptele nu se mai alterează, do- 
vaafi că s-au luat măsuri corespun
zătoare.

Ne 
de- 
es- 
mai

PETRU MUCENIC, Petroșani, 
bucură faptul că în calitate de 
putat vă preocupă curățenia și 
tetica orașului. Intr-adevăr la
multe centrale termice -au existat 
munți de zgură incit stlnjeneau 
munca. După cum credem că ați 
Temarcat și dv. a început transpor
tarea ei masivă.

GHEORGHE OLARU, Aninoasa. 
Scrisoarea dv. în care relatați acti
vitatea factorilor de la oficiul poș
tal din Aninoasa n-a putut vedea 
lumina Lipaiului din lipsa datelor 
concrete. Lipsesc numele factorilor, 
numărul abonamentelor colectate și 
difuzate de fiecare factor în parte. 
Așteptăm scrisori cu exemple con
crete si bogate în fapte.

In 
pe

mă

timpul liber ? — 
tovarășul Roma-

odihnesc, citesc.

timpul verii drumeți m î 
duminică. Dar pasiunea cea 
rămîne fotbalul...

Și ne-a vorbit îndelung 
jucători, echipe, meciuri

despre
memora-

stradă, îi întilnim tot mai 
biblioteci împrumntînd cărți, 
noaștem la cabane și în 
climaterice montane sau pe 
auriu și fierbinte al plajelor 
Este elocvent în acest sens, faptul 
că Dumitru llie. miner lo sectorul 
VI al minei Aninoasa, a citit în 
anul trecut 123 de cărți. Media : în 
trei zile o carte. Pe oamenii din 
subteran li întilnim la teatru, la 
cinema, la cluburi. Ei. și urmașii lor, 
sînt component aî orchestrelor de 
muzică populară și ușoară, oi cercu
rilor de pictură și de foto etc. Apti
tudinile fiecăruia înfloresc. Tinărul 
Eugen Kocsik, lăcătuș mecanic în 
subteran la sectorul XI al minei 
Lupeni. este picior în timpul liber. 
De sub penelul său apare munca și 
chipul omului.

Modernizarea muncii. impulsio
nează personalitatea omului, îl antre
nează într-un amplu proces de aulo- 
pcrfecționare. imposibil de întîlnit 
în urmă cu trei decenii. Uriașul salt 
social, înfăptuit intr-un sfert de veac, 
a structurat intr-un fel nou viața 
internă, familială, a minerului, a 
creeat omului perspective multiple și 
realizabile prin perseverentă și 
pasiune.

10,30

11,00

16,00

18,00

11.30
12,00
12.30

Sîmbdtă 1 martie

[oo I o]

VINERI 28 FEBRUARIE
Tv. pentru specialist!. Me
dicină.
Pentru elevi. Consultații 
la limba română (clasa ■ 
VIII-a). Tema: Sintaxa 
frazei (reluare).
Limba rusă. Lecția 43.
Limba spaniolă. Lecția 47. 
închiderea omisiunii de 
dimineață.
Transmisiune din sala Pa
latului Republicii Socialis
te România a desfășură
rii adunării electorale 
pentru circumscripția e- 
lectorală de Mare Adu
nare Națională nr. 1 „23 
August" București.
„Cîntec în Făurari”, emi
siune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Din carnetul publicistului. 
19,40 ..Otopenl — poarta ceru

lui". Reportaj filmat.
20,00 Cintece și jocuri popu

lare românești.
20.15 Film artistic: „Răzbunarea 

Haiducilor” ,— o produc
ție a studioului „Bucu
rești”.

21.45 Telcglob — emisiune de 
călătorii geografice: Ye
men.

22,05 Mult e dulce și frumoasă... 
Emisiune de limbă ro
mână.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 Campionatul mondial de 

patinaj artistic — proba 
perechi (înregistrare).

23.45 închiderea emisiunii.

Dotarea Uzinei de repara! utilaj minier din retro- 
i, cu mașini de inaltâ productivitate, ca cea din cli

șeu, a înscris o linie ascendentă. Numai în 1968, uzina 
a fost înzestrată cu trei strunguri, o mașină de danfural 
roți dințate cu module mari, o mașină de morterat de 
mare capacitate și alte mașini, utilaje și aparate de la
borator.

A

întrebări care așteaptă răspuns
din parîea conducerilor

cooperativelor meșteșugărești

De vorbă cu antrenorul
Titus Ozon

1O întrebări 1O răspunsuri
Intre 15—25 ianuarie a.c., echipa de iolbal Jiul Petro

șani a electuat un turneu in Iugoslavia, unde a susținut pa
tru partide. Cititorii noștri cunosc rezultatele din presa de 
specialitate. Pentru a-i informa mai amănunțit pe iubitorii 
lot balului din Valea Jiului despre acest turneu, am stat de 
vorbă cu antrenorul Titus Ozon.

Jovial, cu amabiiil'ateo-i binecunoscută, maestrul ne-a 
vorbit pe larg despre turneu, despre comportarea băieților, 
despre reluarea campionatului, despre alte probleme... fot
balistice. Vom reda discuția sub forma unor răspunsuri.

— Cum ați fost primiți în țara Ve
cină și prietenă ?

— Excelent. Și cu asta cred că am 
spus fotul.

— Unde ați jucat, cu ce echipe și 
ce rezultate ați obținuit ?

— Prima înlilnire am susținut-o 
Ia Subotița cu echipa de divizia B 
Spartak, unde am făcut meci egal: 
1—1. Golul nostru l-a înscris Cotor
mani. Golul lor l-am înscris tot noi 
prin Georgevici și nu prin Talpai 
cum s-a anunțat la radio și în presa 
de specialitate. A fost o îmbulzeală 
în careu și fundașul nostru a lovit 
defectuos mingea care a intrat în 
poartă. Tot în Subotița am jucat și 
al doilea meci cii echipa Zorea situa
tă pe primul loc în liga a IIT-a (cum 
este la noi divizia C). Am câștigat 
cu 2—0 prin golurile marcate de 
Baicu și Naidin. Apoi ne-am depla
sat Ia Sombor. Aici am jucat cu e- 
chipa de divizia B, Radniki, pe care 
am întrecut-o cu scorul de 3—1. Go
lurile noastre au fost înscrise de 
Cotormani, Baicu și Libardi. Și, în 
sfîrșit, ultima partidă, tot la Subo
tița, cu echipa de divizia C, Șabaț. 
Scor 2—1 pentru noi. Au înscris din 
nou Baicu și Naidin.

— Spuneti-ne ceva despre timp și 
despre starea terenurilor?

cele

a-mi

— Timpul nu a fost nici mai bun 
nici mai rău ca ia noi, iar starea te
renurilor, de asemenea, ca Ia noi — 
grele: alunecoase, cu zăpadă și no
roi. Doar în ultimul meci am benefi
ciat de un teren mai bun.

— Ce jucători ați folosit în 
patru meciuri ?

— Am rulat tot lotul pentru
face o idee mai clară asupra acelora 
care vor alcătui formația de bază.

— Cum s-au comportat băieții ? 
Remarcați pe cineva 
bit?

— In general bine, 
starea terenurilor, de 
forță al gazdelor. La 
dențieri i-ași împărți 
rii: foarte buni : Talpai, Georgevici, 
Stoker, Naidin; buni: Mihai, Popa 
Remus, Sandu, Peronescu, Baicu; 
satisfăcători : Libardi, Cotormanl,
Georgescu, Foca. De remarcat arbi
trajele foarte bune și obiectivitatea 
publicului care ne-a aplaudat de fie
care dată jocul.

— Pînă la reluarea campionatului 
a mai rămas puțin timp. Ce meciuri 
veți mai susține?

— Două. Sîmbătă după-amiază 
(mîine n.r.), un amical la Tu rnu Se
verin cu Metalul din divizia B șl 
miercuri, 5 martie, meciul din „Cupa

In mod deose-

ținînd cont de 
jocul cam în 
capitolul evi- 
în trei catego-

României" cu echipa Schela Mare 
din campionalul județean Bacău.

— Cu ce lot veți începe returul î
— Stan, Zamfir, Talpai, “ 

viei, Ștoker, Mihai, Tonca, Georges
cu, Popa Remus, Sandu, 
Foca, Grizea, Peronescu, Cotormani, 
Achim, Baicu, Naidin.

— Dacă la nivelul actual de pre
gătire aveți conturată formația de 
bază ?

— In linii mari da. Notați : Stan 
(Zamfir) — Talpai, Georgevici, Ștoker, 
Mihai (Georgescu) — Popa, Libardi 
(Sandu) — Peronescu, Cotormani, Baicu 
(Achim), Naidin. In funcție de pregă
tire îi voi utiliza și pe ceilalți com- 
ponențl ai lotului. N-am spus nimic 
despre Ionescu deoarece el nu s-a 
refăcut încă după acel stupid acci
dent din toamnă și de Octavian Po
pescu căruia, la cererea sa, i s-a a- 
probat transferul la Rapid București.

— Sînteți mulțumit de nivelul de 
pregătire al băieților?

— In general da. Dar numai încleș
tarea de forțe din campionat ne 
convinge.

— Pe ce loc credeți că veți 
cheia campionatul ?

— Ținînd cont de 
tur avem 8 meciuri 
deplasare sperăm 
din locurile 4—6.

l-am mulțumit 
pentru bogatele 
/oare la pregătirea și perspectivele 
echipei de Iolbal Jiul și i-am urat 
succes cu echipa sa In apropiatul 
retur al campionatului.

George-

Libardi,

va

In

să

faplu! i
acasă 
venim

că In 
șl 7
pe unul

re
in

maeslrullii Ozon 
informații referi-

Discuție consemnată de 
Dumitru GHFONEA

Cititori ai ziarului ne sesizează 
mereu .ciudățenii" întilnite în uni
tățile cooperației meșteșugărești. In 
cele ce urmează prezentăm spre 
atenția conducerilor cooperativelor 
meșteșugărești din Petroșani și Lu
peni două mostre.

„Locuiesc în Lonca, ne scrie tov. 
Aurel Opriș (str. P. Ispirescu nr. 1). 
Defectîndu-mi-se televizorul, l-ani dus 
la secția de reparații din Loneî», 
condusă de Cherciu Ion. Șeful uni
tății verificat televizorul și a 
pus „diagnosticul": e ars transfor
matorul ! Lămpile sînt bune, a pre
cizat el, dar transformatorul trebuie 
schimbat. Costă... 230 Iei plus ma
nopera, deci 310 lei. Am acceptat. 
Cind m-am dus peste o săptămină 
să ridic aparatul, șeful unității a 
venit cu pretenția că... și lămpile 
(!?) au fost arse, iar acum totul mă 
costă 451 lei. N-am avut încotro și 
a trebuit să plătesc. Dar, ghinion 1 
După o zi și jumătate de funcțio
nare, televizorul s-a defectat iar. 
M-am dus din nou la atelier. Șeful 
unității a încercat să-mi demonstre
ze că .nu garantează piesele statu
lui' (?). Dar ceea ce produce multe 
bănuieli e (aptul că nici piesele 
schimbate de la aparat nu se resti
tuie pe motiv că trebuie să se jus
tifice cu ele față de cooperativă...

în acest caz, de unde să știu eu 
ce reparație s-a făcut televizorului

s-au dacă piesele în discuție au 
fost într-adevăr defecte ? Să-l cred 
pe șeful secției, care a revenit ulte
rior asupra propriei convingeri ? 
Pentru ce am plătit 451 de lei din 
moment ce aparatul, după repara
ție, nu funcționează ? Și o ultima 
intrebaie: dacă cel care a efectuat 
reparația, nu garantează calitatea 
ei, cine își asumă această răspun
dere ?'.

întrebări justificate.
Motivul, sau motivele care le de

termină pornesc din însăși sistemul 
de lucru al atelierelor de reparat 
radio-televizoare ale cooperativei 
Jiul din Petroșani, din atitudinea 
față de clienți a lucrătorilor aces
teia.

Necinstea și iresponsabilitatea pro
duc neîncredere, nemulțumiri, recla- 
mații și îndepărtează pe clienți. Lu
cru care ar trebui relinut și de 
ducerea cooperativei Jiu] din 
troșani.

Un alt aspect, care vizează 
Herul de reparat televizoare 
Lupeni, ne-a fost relatat de tova
rășul Ion Pirvulescu. Omul a plătii 
cu chitanța 479 din 15 ianuarie 1969 
taxa de deplasare a tehnicianului de 
la cooperativă la domiciliul lui, care 
însă a uitat să vină, incit a fosl 
nevoie de drumuri repetate în za
dar la atelier.

De ce?

COIl-
Pe-

ale- 
din

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. 328/1967 salarizare 1850

Informații suplimentare la telefon 1116.

2125.
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DUMINICĂ 2 MARTIE

8,30 Telejurnal.
8,55 Fantezie și ritm. Muzică 

populară românească.
9,15 Pentru pionieri și școlari. 

La șase pași de o excur
sie. Emisiune concurs. 
Participă echipele repre
zentative ale școlilor din 
județele Prahova și Satu- 
Mare.

10.40 Ora satului.
11.40 Filme documentare. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 Intermezzo liric.
13.30 Mozaic muzical.
14,00 Caleidoscop sportiv In 

imagini. Filmele: Zborul 
In alb, echipajul și cam
pionii — mlndria noas
tră.

15,00 închiderea emisiunii.
17,10 Magazin duminical. 
19,00
19.40 
20,00

tă ion Dacian.
23,00 Telejurnal.

LUNI 3 MARTIE

Lecția 49.
emt'lune

seară.

20,15

20 25

20,35

22,50

Telejurnal. 
Cint șl joc.
Film documentar: 
canion.
Muzică ușoară 
nească.
Clntare patriei
Udului.
Interpret români. Iau- 
reați ai unor concursuri 
internaționale.
Film artistic: Balul de 
simbălă seara — o pro
duci ie a studioului cine- 
matogralic .București". 
Intilnire cu opereta. Cin-

Marele

romă-

șl par-

17,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa 
B Liubliana 1 România — 
R.F.G.

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiștii 

din industrie. Utilizarea 
sitelor moleculare In pro
cesele chimice.

18,05 Limba franceză.
18.30 Alma maler — 

pentru studenfi.
19,00 Telejurnalul de
19.30 Actualitatea științifică.
20,00 Cintece și jocuri popu

lare românești.
20,15 Roman loiieton Forsyte 

Saga (XVIII).
21,05 „Cintă d-alea d-ale noas

tre". Divertisment muzi
cal.

21.35 Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

22,05 Prim plan. Ion Jalea.
22,25 Cărți și autori.
22,45 Telejurnalul de noapte.

MARTI 4 MARTIE

16.30—77,00 Campionatul mon
dial de hochei pe ghea
ță (grupa B). România— 
R.D.G.

17,30 Telex TV.

23,15 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL
T pentru
I V săptămîna 

viitoare
elevi: Consulla- 

malematică (cl. 
Tema : Probleme 

volumelor șl arii-

MIERCURI 5 MARTIE

Lecția

JOI 6 MARTIE

17,35 Pentru 
ții la 
VI1T). 
asupra 
lor.

18,05 Limba engleză. Lecția 49.
18.30 Pentru copil. .Micii na- 

turaliști".
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tele-universltatea. Is

toria civilizațiilor — Ar
ta tradițională africană.

20,00 Film artistic. Marșul cel 
lung.

21,25 Actualitatea muzicală 
văzută de Petre Codrea- 
nu.

21,50 Monografii contemporane. 
Casa nr. 210. Film.
Prelață la Festivalul in
ternațional de muzică 
ușoară „Cerbul de aur" 
— Brașov 1969.
Artă plastică. Anuala de 
artă decorativă (11). 
Telejurnalul de noapte.

Lecția

22.10

22,30

11,00 Limba franceză.
49 (reluare).

11.30 Limba engleză.
49 (reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie.

16,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa 
B) România—Norvegia.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști.
18,05 Limba germană. Lecția 

45.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 „4971 — file din cronica 

unei sonde".
19,45 Avanpremieră.
20,00 Festivalul internațional 

de muzică ușoară „Cer
bul de aur" — Brașov 
1969.

23,00 Telejurnalul de noapte.

11,00 Limba germană. Lecția 
45 (reluare).

11.30 Pentru elevi. Consultații 
la limba română. Grama
tică (clasa a VIII-a).

17.30 Telex TV.
«17,35 Pentru elevi. Consultații 

la fizică (clasa a Xlf-a). 
Tema: structura corpus- 
culară a luminii. (Elect 
ioloelectric și elect 
Compton).

18,05 Limba rusă. Lecția 44.
18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 La zi — Timp, ritm, dez

voltare.
19,45 Film documentar. Pași 

spre Brâncuși.
20,00 Festivalul internațional 

de muzică ușoară .Cer
bul de aur" — Brașov 
1969.

23,00 Telejurnalul de noapte.

VINERI 7 MARTIE

70.30 TV pentru specialiști.
11,00 Pentru elevi. Consultații 

la matematică (clasa a 
VIII-a). Probleme asupra 
volumelor și ariilor (re
luare).

11.30 limba rusă, lecția 44 
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecția 48.
17.30 Telex TV.

PROGRAMUL 1 : 5.05-6,00
om muzical dc dimineață 

Gimnasticii; 0,05—9,30 Muzică 
actualități; 9,30 M.iUii'-u literari 
10,00 Din inimă-ii ciulrim, partid iu
bit — cintece; 10,20 Uverturi de 
estradă; 10,30 Emisiune muzicală de 
lo Moscova,- 11,05 EVantal muz ■< al. 
11,45 Sletul medicului; 12,00 Dan
suri de ' iradă; 12,20 Cronica re
vistelor literare,- 12,30 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 13,10 
Avanpremiera cotidiană ; 13,20 In-
lilnirc cu melodia populară și Inter
pretul preferat,- 13,50 Pagini din o- 
P r-h i M.jd \utornob;i Club, 14,50 
Cintece din folclorul nou și jocuri 
populare; 15,41 Instrumente popu
lare românești,- 16,00 Radiojurnal.
Sport. Buivtin meteorologic; 16,10 
Ar.i din oprre; 16,30 Antena tinere
lului, 17,00 Muzică ușoară de Ion 
X'asilcscu,- 17,15 Ediție specială,
2 martie - Alegeri ! ■, 17,35 Cintece 
patriotico; 17,45 Orizont științific; 
1 <3,05 Muzică populară și ușoară; 
1-3,30 Gazeta radio; 19,00 O melodie 
p<- adresa dumneavoastră; 19,20 
Sport, 19,30 Concert folcloric,- 20,05 
Muzicfi ușoară,- 21,00 In ritm de 
dans; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport,- 22,20 Românie;
22,40 Moment poetic,- 22,45 Din nou 
muzică de dans. 0,05— 6.00 Estrada 
nocturnă.

PROGRAMUL ii : 6,00 Din pro
gramul zilei 6,10 Melodii distiacli- 
ve,- 6,45 Cîntec, joc și voie bună;
7.10 Melodiile fanfarei; 7,37 Forma
ția Sincron; 7,45 Muzică populară;
8.10 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri): 8,35 Din tezaurul folclo
rului nostru9,10 Antologie de li
teratură universală ■, 9,25 Cintă Ca
terina Caselli ; 9,45 Soliști de mu
zică populară din diferite orașe ale 
tării,- 10,30 Vreau să știu (emisiune 
de știință și tehnică pentru școlari); 
10,55 Concertul orchestrei simfon.ee 
a Conservatorului „George Enescu* 
din Iași ; 12,05 Avanpremieră coti
diană ,- 12,45 Cintece de alegeri; 
13,00 De la 1 la 5 — emisiune de 
divertisment muzical; 17,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorologic;
17.10 Pagini din .operete; 17,45 For
mații artistice de Ia sale,- 18,05 iti
nerar turistic românesc; 18,25 Con
cert de muzică ușoară românească-; 
19,05 Album folcloric ■. 19,30 Odă 
limbii române (reluare),- 20,00 Con
certul corului și orchestrei simfo- 
r? .'’. a F ;"'-monicii „George Enescu'', 
dirijor Mircea Cristescu. In pauză i 
Buletin de știri. Manuscris radiofo
nic,- 22,30 Cronica revistelor literare 
(reluare),- 22,40 Jazz; 23,07 Voci, or
chestre. melodii; 0,07—1.00 Muzică 
de dans

BULETINE DE ȘTIRI: Pro
gramul 1: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 
9.00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00; 
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Progra
mul II : 6,05; 7,30; 10,00; 12.00; 
14.00; 18.00; 19,00; 23,00; 0,55.

SE PRODUC LA TIMIȘOARA

INSTALAȚII PENTRU 
TĂIEREA METALELOR 
CU JET DE PLASMĂ

Uzina de reparații din Timișoara 
a început producția de serie a in
stalațiilor de tăiere a metalelor ca 
jet de plasmă. Invenție a ingineru
lui timișorean Alexandru Vas breve
tată de Academie, instalația prezintă 
numeroase avantaje tehnice și eco
nomice. Câteva caracteristici sînt 
concludente în acest sens: ea folo
sește ca sursă plasmagenă aerul în 
locul argonului și taie metale pînă 
Ia 20 mm grosime. Instalația poate 
fi utilizată ca aparat de sudură. Pu- 
nind la punct tehnologia producției 
de serie, uzina timișoreană* va pre
zenta în acest an un număr de 40 
instalații de tăiere și sudare a men
talelor cu jet de plasmă.

(Agerpres)

77,35 Actualitatea în agricul
tură „Zăbrani — 1969“.

17,50 Actualitatea în industrie. 
18,05 Limba spaniolă. Lecția 48.
18.30 Ateneul tinerelului. Co

locviu despre lirism '69.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Mult e dulce și Irumoa 

să. Emisiune de limba 
română.

19,45 Film documentar. Omul 
în lună.

20,00 Festivalul internațional 
de muzică ușoară „Cer
bul de aur” - Brașov 
1969.

23,00 Telejurnalul :le noapte.

SIMBATA 8 MARTIE

16,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa 
B). România — Italia.

17.30 Telex TV.
17,35 Medicul vă sfătuiește. 

Gripa șl celelalte viroze 
respiratorii.

17,50 Lumea copiilor. Cu furie 
Darie și Mihaela Istrate.

18.30 Noile aventuri ale echi
pajului Val-Virlej.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 De ziua femeii.
19.30 Cadran — 

actualitate
20,00 Festivalul 

de muzică
bul de aur' 
1969.

23.15 Telejurnalul de noapte.

emisiune de 
internațională, 

internațional 
ușoară .Cer- 

Brașov

simfon.ee
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STEAGUL ROȘU

A șasea 
a Conferinței 
în problema
PXR1S 27. — Corespondentul A- 

g-rpres. Georges Dascal, transmite: 
Joi a avut loc a șasea ședință ple
nar,! a Conferinței cvadriparlitc de 
la Paris asupra Vietnamului. Primul 
vorbitor șeful delegației americane, 
Henry Cabot Lodge, abătîndu-se de 
la obiectivele principale ale confe
rinței i insistat din nou să se exa
mineze cu prioritate problema resta
bilirii zonei demilitarizate. El a rea
firmat, prin aceasta, poziția america
nă după care lucrările Conferinței 
ar trebui să se limiteze la aspectele 
militare ale conflictului din Vietnam. 
Henry Cabot Lodge a refuzat, tot
odată. să accepte principiul retrage
rii trupelor americane și ale aliați- 
lor SUA din Vietnamul de sud ca 
o primă condiție a rezolvării pașnice 
a problemei vietnameze. In schimb, 
a formulai un .protest1' în legătură 
cu ofensiva generală a forțelor ar
mate populare de eliberare din Viet
namul de sud.

A luat apoi cuvintul șeful dele
gației Frontului Național do Elibe
rare din Vietnamul de sud. Tran Buu 
Kiem. care a dat citire unui para
graf al documentului Comisiei pen
tru relații externe a C.C. al F.N.E., 
remis delegațiilor participante. In 
document se subliniază că S.U.A. ..nu 
au nici un drept să ceară populației 
sud-vietnameze să înceteze lupta, in 
timp ce trupe expeditionare ameri
cane și trupele lor aliate, avînd un 
efectiv de peste un milion de oa-

Sesiunea 
Consiliului
Rxecutiv 

al O. M. S.
GENEVA 27 (Agerpres). — La 

Geneva au loc lucrările celei de-a 
43-a sesiuni a Consiliului Executiv 
al Orqanizației Mondiale a Sănătă
ții. rare dezbate problemele privind 
programul și bugetul Organizației 
pe anul 1970, eradicarea unor boli 
cu extindere în masă, prevenirea 
accidentelor de circulație etc.

Reprezentantul tării noastre în 
Consiliu, prof. dr. Ioan Moraru, ad
junct al ministrului sănătății, în in
tervențiile sale, a expus experiența 
României in aceste domenii și a 
făcui sugestii care s-au bucurat de 
atenția membrilor Consiliului Exe
cutiv.

-----•-----

Ostilifăfile 
din Nigeria

UMUAH1A 27 (Agerpres). — Potri
vit agențiilor de presă la numai cî- 
teva ore după ce guvernul federal 
nigerian a hotărit suspendarea ope
rațiunilor militare, un avion federal 
a bombardat localitatea Azu-Abam 
controlată de forțele biaf^eze. In 
cursul raidului, avionul a lansat pa
tru bombe asupra pieței orașului și 
a unui snital. Aproximativ 60 de per
soane din care majoritatea femei și 
copii an fost ucise în cursul bom
bardamentului.

Pe do altă parte, cotidianul ..New 
Niqori-n- . care apare în orașul Ka
duna din nordul Nigeriei relatează 
că sute de incidente au avut loc în 
ultima vreme între unitățile militare 
nigeriene si populația civilă. Ziarul 
citat arată că incidente asemănătoa
re s-au petrecut în orașul Maiduquri 
șl provincia Sardanna.

Vietnamul de sud

Lupte violente în imediata
apropiere a Saigonului

SAIGON 27 (Agerpres). — De cin
ei zile, relatează corespondentul a- 
?enției France Presse, luptele din 
/ietnamul de sud nu slăbesc în in
tensitate. In ultimele 24 de ore, pa- 
țriotii au lansat peste 3 000 de o- 
buze și rachete asupra a aproxima
tiv 30 de obiective militare ameri
cane și saigoneze. Joi dimineața 
Lupte violente continuau să se des
fășoare în imediata apropiere a 
Saigonului : în localitățile Don 
Each, IIo Nai și Bien Hoa, unde se 
află o marc bază militară aeriană 
americană.

Ciocniri puternice, scrie și agenția 
UP1, au avut loc, în apropiere de 
baza americană Cu Chi, unde gru
purile de șoc ale patrioților au scos 
din luptă 84 de soldați și ofițeri a- 
mericanî.

De asemenea, lupte importante 
continuă să fie semnalate în delta 

ședință 
cvadripartite 
Vietnamului

meni, comit zi do zi crime pretutin
deni în Vietnamul de sud".

Șeful delegației R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy. a declami că încetarea 
bombardamentelor S.U.A. asupra te
ritoriului R. D. Vietnam este necon
diționată. Xuan Thuy a condamnat 
politica actualei Administrații ame
ricane de continuare și Intensificare 
a războiului de agresiune în scopul 
obținerii unei poziții de forță la 
conferință.

Viitoarea ședință plenară va avea 
loc la 6 martie.

Declarația Ministerului Afacerilor
Externe al R.

HANOI 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînl al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că la conferința cvadripar- 
tilă de la Paris cu privire la Viet
nam, Statele Unite se străduiesc să 
evite discutarea problemei funda
mentale și anume încetarea agre
siunii americane, retragerea totală și 
necondiționată a tuturor trupelor a- 
merioane și ale aliaților lor din Viet
namul de sud. Intre timp, S.U.A. 
continuă să intensifice războiul din 
Vietnamul de sud. comițînd noi cri
me împotriva populației. Ele au spo
rit efectivele trupelor satelite din 
Vietnamul de sud și ale armatei sai- 
goneze și au lansat in fiecare zi 
așa-zise operațiuni de „pacificare 
accelerată" în cadrul cărora au fost 
arestate și masacrate persoane din 
rîndul populației civile. Numai în 
ultimele 12 zile avioane americane 
de tipul ..B-52" au aruncat 17 000 
tone de bombe asupra unor regiuni 
populate din jurul Saigonului. Totoda
tă, Statele Unite continuă să arunce 
zeci de mii de tone de produse chi
mice toxice distrugînd culturile și 
vegetația din Vietnamul de sud.

Guvernul R. D. Vietnam, se subli

...Și a Comisiei pentru relații externe 
a C. C. al F. N. E.

SAIGON 27 (Agerpres). — Agenția 
..Eliberarea" a transmis o declarație 
a Comisiei pentru relații externe a
C.C. al F.N.E. în care se atrage a- 
tenția asupra faptului că în ultimul 
timp, unele persoane importante de 
la Casa Albă și reprezentanți ai ad
ministrației saigoneze au formulat a- 
menințări fățișe privind reluarea 
bombardamentelor asupra Vietnamu
lui de nord.

Statele Unite — se subliniază în 
declarație — trebuie să pună capăt 
acțiunilor lor și să retragă necon
diționat corpul expediționar și tru
pele sateliților lor din Vietnamul de 
sud. Ele nu au dreptul să ceară po
porului sud-vietnamez să înceteze 
lupta atît timn cit npste un mil’on 
do soldați ai corpului expediționar 
american si ai trunelor lacheilor lor 
săvirșesc zilnic crime sîngeroase în 
Vietnamul de sud. Amenințînd cu re
luarea bombardamentelor asupra nor
dului. Statele Unite si alialii lor în 
agresiune atrag asupra lor condam
nări sî mai aspre din partea între- 

fluviului Mekong. Bombardierele 
„B-52" au lansat in ultimele 24 de 
ore peste. 700 tone de exploziv asu
pra multor localități sud-vietname
ze, provocînd victime în rindurile 
populației civile.

★

SAIGON 27 (Agerpres). — In pri
mele patru zile ale ofensivei gene
rale lansate de forțele patriotice 
sud-vietnameze relatează corespon
dentul agenliei France Presse, citind 
cifre aproximative date publicității 
la Saigon, au fost uciși 250 de sol
dați și ofițeri americani, în timp ce 
peste 1 500 au fost răniți.

In rindurile forțelor saigoneze, 
numărul celor uciși se ridică la 
peste 350, iar al riiniților la 1 200. 
Se menționează totodată că peste 
50 de ofițeri si soldați au fost dațî 
di'.păJnțL

ORIENTUL APROPIAT
O scrisoare adresata de secretarul general 

al O.1\'.U.. IJ Tliant. ministrului de externe 

al Israelului

NEW YORK 27 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant 
și-a reafirmat poziția în legătură cu 
conflictul din Orientul Mijlociu, in
tr-o scrisoare adresata ministrului 
de externe israelian, Abba Eban. El 
a amintit că rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 
1967 oferă singura bază practică pen
tru realizarea unei păci juste și du

D. Vietnam.
niază în declarație, acordă un spri
jin deplin poziției Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
potrivit căreia poporul sud-vietna- 
mez are dreptul să lupte împotriva 
agresorilor americani în orice parte 
a teritoriului vietnamez și el va con
tinua să lupte pînă ce nu va mai 
rămîne nici un agresor american pe 
teritoriul vietnamez. Acesta este 
dreptul inalienabil al poporului viet
namez la autoapărare.

In continuare se arată că Statele 
Unite încearcă să emită ideea că ar 
fi ajuns la un acord cu R. D. Viet
nam asupra condițiilor de încetare 
a bombardamentelor americane asu
pra Vietnamului de nord. In reali
tate, Statele Unite și-au luat anga
jamentul să înceteze necondiționat 
bombardamentele asupra întregului 
teritoriu al R. D. Vietnam și au că
zut de acord ou R. D. Vietnam să 
se țină o conferință cvadriparlită în 
vederea căutării unei soluții politice 
pentru problema vietnameză. Conti- 
nuînd să încalce suveranitatea și se
curitatea R. D. Vietnam. Statele Uni
te au violat propriul lor angajament, 
se menționează in încheierea decla
rației.

gii opinii publice mondiale, conchide 
declarația Comisiei pentru relații ex
terne a C.C. al F.N.E.

Puternic cutremur de pămînt 
în R. F. a Germaniei

Un puternic cutremur de pămînt, al 
cărui epicentru a fost situat la 55 
km la sud de orașul vest-german 
Stuttgart, a zguduit miercuri sudul 
R. F. a Germaniei fiind resimțit de 
mai multe milioane de locuitori. In
stitutul geofizic din Stuttgart a de
clarat că acesta este cel mai puter
nic dintre cutremurele care au a- 
vut loc în Republica Federală i Ger
maniei în ultimii 26 de ani. N-.i au 
fost înregistrate pagube materiale 
importante sau victime umane.

Amînarea lansării 
navei cosmice ,.Apollo-9“
CAPE KENNEDY 27 (Agerpres). — 

Administrația Națională pentru cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a hotărî! să amine cu trei zile lan
sarea navei cosmice „Apollo-9" da
torită stării nesatisfăcătoare a sănă
tății celor trei cosmonauți. Nava, ca
re trebuia să decoleze vineri, va fi 
lansată luni la ora 16.00 G.M.T.

G BELGRAD. — In cadrul 
ciclului „Arta în lume", la 
centrul cultural Belgrad a a- 
vut loc miercuri seara o 
festivitate consacrată Ro
mâniei. Despre evoluția ar
tei în țara noastră de-a lun
gul secolelor și despre ve
chile relații de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
României și Iugoslaviei au 
vorbit prof. univ. Voislav 
Djurici, Vera Ristici, custo
dele Muzeului Național, pic
torița Leposava Pavlovici și 
pictorul Virgil Almășan.

Impozit pe... mustața bărbaților
Aflat la mare strîmtoare. Consiliul 

municipal al orășelului Uruguayan 
Duran/o a găsit o solulie cu lotul 
originală de a completa visteria se
cătuită a urbei. El a hotărit... să 
pună impozit pe mustața bărbaților. 
Dispozițiile prevăd că pentru fiecare 
centimetru de mustață care depă
șește marginile nasului se va plăti 

rabile-și că progrese în această di
recție pol fi realizate cu sprijinul 
lui Gunnar Jarring și prin coopera
rea dintre marile puteri. U Thant 
apreciază că un prim pas indispen
sabil ar fi afirmarea de către păr
țile în conflict că ele sînt gata să 
aplice rezoluția Consiliului de Se
curitate.

..Singura manieră de a pune capăt 
actelor de terorism este aceea de a 
progresa pe calea unei reglementări 
pașnice a problemelor care stau la 
baza conflictului din Orientul Apro
piat", a deejarat U Thant. Secreta
rul general al O.N.U. a adăugat că 
se află, în contact cu anumite țări 
membre, ale Q.N.U., îndeosebi cu cele 
interesate în vederea găsirii mijloa-
celor de a se împiedica astfel de 
acte de violență.

Scrisoarea lui U Thant constituie 
un răspuns la cererea ministrului de 
externe israelian de a preciza ce 
,.măsuri!' Internaționale" preconizează 
pentru 'a evfla incidentele de genul 
atentatului ^e pe aeroportul din 
ZUrich. | ,

Zborul sondei „Mariner-6“ 
spre planeta Marte

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Zborul sondei „Mariner-6" 
spre p/âhela Marte decurge 
în condiții bune, avînd o tra
iectorie toarte apropiată de cea 
calculată anterior, s-a anunțai 
la Centrul de cercetări spa
țiale de la Pasadena (Califor
nia). Astăzi (vineri) diminea
ță va ti efectuată o corecta
re a traiectoriei sondei, deoa
rece la lansare i s-a impri
mat o ușoară deviere tată de 
poziția pe care planeta Marte 
o va \a\ ea la 30 iulie, cînd 
„MarfW-6' se va apropia la 
distantă 1 minimă. Corectarea 
se Va face după desprinde
rea rachetei purtătoare pen
tru a se evita ca solul și 
atmosfera planetei să nu fie 
contaminate de aceasta la

• MOSCOVA. — La Insti
tutul de fizica presiunilor înal
te, lingă Moscova se constru
iește o clădire cu șapte etaje 
care va adăposti o presă spe
cială destinată cercetărilor ști
ințifice. La instalația respecti
vă se vor obține presiuni de 
circa un milion de atmosfere, 
de multe ori mai mari decît 
cele de pe fundul oceanului. 
In camere speciale, substanțele 
cercetate vor fi supuse nu 
numai presiunilor mari, ci șl 
acțiunii unor temperaturi de 
cîteya mii de grade Celsius. 
Insțalația .va permite obținerea 
de malerjale necunoscute pînă 
in prezent.

G PARIS.1 — Zborul experimen
tal al) avionului supersonic franco- 
brilanic de pasageri „Concorde-001", 
construit de. Uzinele „Sud-Aviation", 
a fost din nou aminat pentru data 
de 1 martie datorită timpului nefa
vorabil.

G SOFIA, — La Plevna in cadrul 
uzinei constructoare de mașini grele 
se construiește o secție în ca
drul căreia vor fi realizate tur
bine hidraulice cu puterea pînă 
la 130 megawați și pompe pentru 
irigații cu debilul de, 6 000 litri pe 
secundă. Anual întreprinderea va 
produce peste 22 000 de tone de 
piese de mașini.

• BELGRAD. - Potrivit unor 
date comunicate de Institutul fede
ral de statistică, la sfîrșitul anului 
I960, Iugoslavia avea 20 154 000 lo
cuitori. In comparație cu anul 1961, 
numărul locuitorilor a sporit cu 
876 000, adică cu 5 la sută.

un impozit de 2 pesos. Intrucît in 
oraș majoritatea bărbaților poartă 
mustăți lungi, măsura s-a dovedit 
eficace, ea contribuind la creșterea 
simțitoare a veniturilor municipali
tății.

Parlamentul Uruguayan a confirmat 
această holărire, respingînd mai mul
te contestații ale contribuabililor.

Noi incidente 
în Pakistan

CAR ACI 27 (Agerpres). — In ciu
da măsurilor adoptate de autoritățile 
pakistaneze pentru restabilirea cal
mului, în țara continuă demonstra
țiile de protest și incidentele din
tre membri ai opoziției și partizani 
ai președintelui Ayub Khan, Cele 
mai puternice incidente au avut loc 
la Caraci, fosta capitală a țării, șl 
la Hydebarad, o altă localitate din 
Pakistanul de vest, unde a fost ne
cesară Intervenția poliției pentru 
restabilirea ordine!.

Totodată, relatează coresponden
tul agenției Associated Press, Zulfl- 
car All Bhutto, fostul ministru de 
externe și unul din principalii li
deri ai opoziției, a cerut în fața li
nei mulțimi de peste 10 000 de per
soane ca președintele Ayub Khan 
să-și prezinte de urgență demisia, 
fără să mai aștepte sfîrșitul manda
tului său — martie 1970, cînd au 
fost programate viitoarele alegeri 
generale.

In plus, apreciază observatorii de 
presă, amînaiea negocierilor dintre 
guvern și o parte din liderii forțe
lor opoziționiste, așteptate cu inte
res și speranță, alimentează acel 
sentiment de încordare și incertitu
dine care, în ultimele luni a carac
terizat în esență viața politică pa
kistaneză.

trecerea prin apropierea lui 
Marie.

Un purtător de cuvînl al 
Centrului spatial de la Pasa
dena a precizai că misiunea 
sondei constă in fotografierea 
unor porțiuni din suprafața 
planetei Marie, făcînd vizi
bile detalii de teren ale căror 
dimensiuni sînt mai < mici de 
274 metri. împreună cu sonda 
„Mariner-7°, care va fi lan
sată în martie, „Mariner-6“ 
va fotografia 20 la sută din 
suprafafa planetei Marte-, spe- 
rîndu-se ca prin dalele obți
nute să se poată trage o 
concluzie in ceea ce privește 
existenta sau inexistenta vie
ții pe această planetă. Se 
crede că astfel va putea fi 
descifrai și misterul „canale
lor" de pe „Planeta Roșie".

e scurt
Perioadă aridă ?

Dr. Reiner Berger, de la Univer
sitatea din Los Angeles apreciază 
că, în prezent, globul pămîntesc 
trece prin una din cele mai aride 
perioade din ultimii 40 000 de ani 
ai istoriei sale.

Perioada aridă precedentă a fost 
consemnată cu cca 5 000 de ani în 
urmă dar dr. Berger subliniază^ că 
ea nu a fost atît de uscată ca cea 
actuală.

Omul de știință precizează că, pe 
scara geologică a timpului, modifi
cările substanțiale ale climei se pot 
produce destul de repede. In decurs 
de cîteva sute de ani, clima se 
poate translorma, devenind din u- 
medă — aridă.

Un antrenament original
Astronauții americani Neil Arms

trong și Edwin Aldrin, care proba
bil vor ajunge în cursul acestui an 
pe suprafața Lunii în cadrul pro
gramului spațial „Apollo-11", au 
efectuat traversarea deșertului nisi
pos din vestul Texasului intr-un ve
hicul asemănător celui ce va fi fo
losit în cursul „excursiei" pe care 
o vor întreprinde pe suprafața sa
telitului natui al al Pămînlului. După 
cum anunță agențiile de presă a- 
cesta este ultimul antrenament pe 
care cei doi astronauți îl întreprind 
în vederea îndeplinirii misiunii lor.

In cursul acestui antrenament ei

• STOCKHOLM. — Banca Sue
diei a hotărit joi dimineață să ri
dice taxa de scont, începînd de la 
28 februarie a.c., de la 5 la 6 la 
sută.

î

• NEW ORLEANS. — Doi martori ai apărării in pro
cesul lui Clay Shaw au afirmat că procurorul districtual Jim 
Garrison i-a constrîns pe martori să depună împotriva acu
zatului. Unul dintre ei a spus că Perry Russo, principalul 
martor prezentat de acuzare, știa că Shaw nu a fost implicat 
în complot, dar s-a temut să spună aceasta, deoarece Gar
rison l-ar ii amenințat. James Phelan, un alt martor, a de
clarat că Russo i-a spus că se teme să stea iată în fată cu 
Shaw, intrucît acesta nu a lost in apartamentul lui David 
Fer r ie, unde Garrison pretinde că s-ar fl pus la cale com
plotul pentru asasinarea președintelui Kennedy. Această de
clarație a lost confirmată și de un alt martor, polițistul Ed
ward O' Donnell.

R. S. Cehoslovacă

Președintele Oldricli Cernik 
despre situația din fără

l’RAGA 27 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o ședință a activului 
președinților organizațiilor de bază 
ale partidului din întreprinderile in
dustriale, de transporturi, comerciale, 
de comunicații și comunale din re
giunile cehe. In cuvintul său la șe
dință, Oldrich Cernik, președintele 
Guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, arătînd că situația în Iară 
continuă să rămină serioasă, a spus : 
Noi om subliniat în mod consecvent 
anul trecut că in Cehoslovacia clasa

R. P. UNGARĂ

Un discurs al lui 
Janos Kadar

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — Ja
nos Kadar s-a întâlnit cu lucrătorii 
de la Uzina constructoare de mașini 
și vagoane din Gyor. Intr-un discurs 
rostii, primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U. a amintit importantele ho- 
tărîri ale Congresului al IX-lea al 
P.M.S.U. El a declarat că partidul 
va putea raporta îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului.

Trecînd la problemele politicii inter
naționale, Janos Kadar a subliniat 
că politica externă a R.P.U. și prin
cipiile sale sînt îndreptate spre slu
jirea cauzei progresului și păcii pe 
arena internațională, precum și inte
reselor poporului ungar. El a protes
tat împotriva planului vest-german 
de a alege președintele în Berlinul 
occidental. Am saluta, a declarat el, 
dacă conducătorii vest-germani ar 
renunța la acest pas și ar triumfa 
luciditatea.

Brazilia

Președintele Artur
- a suspendat

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 
— Președintele Braziliei, Artur Ba 
Costa e Silva, a suspendat, în baza 
puterilor asumate prin actul institu
țional adoptat la 13 decembrie anul 
trecut, orice alegeri pentru comple
tarea locurilor vacante în diverse 
organe federale și locale. Un decret 
recent adoptat pe baza acestui act 
specifică că această măsură va fi

Accident într-o mină 
din Franța

Sase mineri francezi au fost blo-
cați la circa 550 metri adincime, în 
urma prăbușirii plafonului unei ga
lerii de la mina din Biver, lingă 
Marsilia. Acțiunile de salvare între
prinse pînă miercuri la prînz nu au 
dat rezultate.

• WASHINGTON. — Sindicatul 
muncitorilor din transporturile ae
riene din S.U.A. a anunțat începe
rea unei greve de un termen neli
mitat după eșuarea tratativelor pri
vind, încheierea unui nou contract 
de muncă cblectiv. La grevă parti
cipă 15 000 din cei 35 000 de anga
jați ai firmei „American Airlines" 
și va afecta transportul aerian în 52 
de orașe americane, printre care 
Washington, New York, Los Ange
les, Chicago, Dallas etc.

au efectuat .și recoltări de probe de 
sol asemănătoare celor pe care le 
vor face pe Lună.

I
G ADDIS ABEBA. — Două 
fragmente de maxilar și 16 
molari Și premolari, descope
rite în urmă cu cileva luni in 
Etiopia, au permis emiterea 
unei noi ipoteze ce pune in 
cauză actualele certitudini ale 
istoriei începuturilor umani
tății. Vechimea acestor rămă
șițe, stabilită cu ajutorul izo
topului de potasiu — 40 la 
3 700 000 de ani, dublează pe
rioada cunoscută pînă acum 
pitecantropului. Cu zece ani 
în urmă, tot pe continentul 
african s-au descoperit rămăși
țele unui Homo habilis, care 
a trăit acum două milioane 
de ani. 

muncitoare a repurtat o victorie trai
nică, și că forța politică conducătoa
re a întregului popor este Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. In țara 
noastră nu are șanse de succes crea
rea unor curente diverse și direcții 
politice de opoziție. Numai activita
tea intensă și sistematică a partidu
lui comunist, a tuturor comuniștilor 
poate să asigure dezvoltarea socialis
tă in continuare a R. S. Cehoslovace.

Noi știm, a declarat el în continua
re, că ne apropiem de o etapă groa, 
moi ales în domeniul economiei. Noi 
vom avea nevoie de întregul sprijin 
al poporului nostru. Sîntem sinceri 
interesați să continuăm dezvoltarea 
colaborării multilaterale și relațiilor 
trainice cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte tari socialiste. Noi conside
răm necesar aceasta pentru ca de 
ambele părți să fie învinse piedicile 
provocate de evenimentele din au
gust trecut. Evoluția de pînă acum 
stă mărturie că există premise in 
această direcție.

Referindu-se la unele probleme ale 
construcției economico, președintele 
guvernului federal a relevat că se 
află in curs de elaborare un statut 
de funcționare al întreprinderilor 
socialiste cehoslovace și o nouă lege 
cu privire la sistemul de planificare 
a economiei. Societatea socialistă din 
Cehoslovacia, a spus el, nu va trece 
niciodată' la un sistem în care să 
existe numai relații de piață, fără 
planificare, și nici planificare fără 
a fi folosite și relațiile de piață.

In încheierea cuvîntării sale, pre
mierul cehoslovac a relevat impor
tanța pe care o are contribuția ac
tivului de partid în concretizarea e- 
forturilor partidului îndreptate spre 
rezolvarea diferitelor probleme eco
nomice de actualitate ale dezvoltării 
socialiste a Cehoslovaciei.

da Costa e Silva 
orice alegeri
aplicată numai la alegerile parțiale. 
In consecință, guvernul va numi in 
aceste posturi persoanele considera
te fidele regimului, de preferință 
militari.

Pe de ailă parte, un tribunal mi
litar a interzis apariția ziarului 
„Gorreio da Manha" sub acuzația de 
a fi publicai materiale considerate 
de către guvern drept „subversive". 
Suspendarea apariției acestui ziar a 
fost hotăiîtă pe o perioadă de cinci 
zile, fără să se menționeze ce ma
teriale anume au ofensat oficialită
țile. Directorul ziarului, Niomar 
Moniz Sodre Biltencourt, și redacto
rul șef, Oswaldo Peralva, au fost 
arestați la 7 ianuarie si apoi elibe
rați ,ț>e cauțiune, sub acuzația de a 
fi ignorat „autocenzura" impusă 
printr-utf decret la sfîrșitul anului 
trecut.

Sate fortificate 
în Republica 
sud-africană

PRETORIA 27 (Agerpres). - In e- 
forturile Iot de a face față mișcării 
de guerilă care se extinde, autori
tățile rasiste sud-afrioane iși pun 
mari speranțe în organizarea unor 
„sale fortificate".

In concepția promotorilor apart
heidului aceste locuri întărite vor 
servi ca puncte de repliere pentru 
albi în situațiile critice, iar in „tim
purile normale" vor constitui baze 
de operații împotriva populației de 
culoare ce luptă pentru drepturile 
sale. Primele trei sate fortificate 
sînt în curs de construcție in regiu
nile de sud-est, unde sute de gueri- 
las hărțuiesc autoritățile. Altele vor 
urma să fie organizate în bantus
tane, regiunile-lagăr, unde a fost 
concentrată populația băștinașă.

—•—

PROCESUL SIRHAN
LOS ANGELES 27 (Ageipres). — 

Procesul împotriva lui Sirhan Sirhan 
a fost tulburat miercuri de un in
cident provocat de acuzat. In mo
mentul în care s-a dat citire jurna
lului găsit la prima percheziție e- 
fecluată la domiciliul lui Sirhan, 
acesta a protestat, cerfnd judecăto
rului să întrerupă lectura. Procesul 
s-a aminat, dar nu înainte de a se 
fi sfîrșit citirea jurnalului. In pa
ginile acestuia revine ca un leit-mo
tiv afirmația că „senatorul Kennedy 
trebuie să moară". Jurnalul consti
tuie principala probă a acuzării, 
care pe această bază cere pedepsi
rea inculpatului cu moartea. Avo
ca ții apărării au declarat presei, că 
deși Sirhan pare să fi renunțat de 
a-și mai susține nevinovăția, ei vor 
continua să-i pledeze cauza. Potri
vit lor, Sirhan ar fi iresponsabil de 
acțiunile salo, de aceea se cere să 
fie pedepsit cu închisoarea pe viață.
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