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CANDIDAȚI 
Al 

FRONTULUI
UNITĂȚII 

SOCIALISTE

Cu sentimentul 
plenitudinii 
patriotice, 
CU TOTII 
LA VOT!

La capătul unei efervescente campanii e- 
lectorale care timp de două luni a dominat 
întreaga viață politică a țării, toți cetățenii 
majori ai patriei se află azi in fața urnelor 
pentru a-și da votul candidaților Frontului 
Unității Socialiste.

Mîndria patriotică pentru bilanțul bogat al 
înfăptuirilor, entuziasmul și deplina încredere 
in viitor cu care se prezintă azi cetățenii Văii 
Jiului in fața urnelor, alături de toți oamenii 
muncii de pe cuprinsul întregii noastre pa
trii, constituie o manifestare deschisă, ple
nară a atașamentului lor nețărmurit față de 
politica partidului de desăvîrșire a construc
ției socialiste pe pămîntul României.

Entuziasmul, optimismul nostru in această 
ii, de început de martie, de amplă și profun
dă semnificație, are temelii solide : străluci
tele izbinzi in toate domeniile construcției so
cialiste, in făurirea unei economii moderne, 
în primul rind pe calea industrializării — fac
tor hotărîtor, determinant, pentru progresul 
întregii societăți, pentru dezvoltarea agricul
turii, al învățămintului și științei, pentru ri
dicarea nivelului de trai material și cultural 
al int.egului popor.

Minerii, energeticienii, constructorii, toți 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și intelectualii 
Văii Jiului sînt mindri că și-au adus din plin 
aportul la succesele repurtate de poporul 
nostru.

In numai cei 4 ani care au trecut de la 
alegerile precedente, producția industrială a 
Văii Jiului a crescut cu peste 17 la sută, pro
ducția de cărbune cu aproape 2 milioane to
ne, iar energeticienii din Paroșeni produc azi 
aproape încă o dată atita energie electrică 
cit s-a produs în România anului 1938. Tot 
în cei patru ani, populației din municipiu i 
s-au predat 6 000 de apartamente, numeroase 
școli, complexe comerciale și alte edificii 
social-culturale. A crescut și s-a diversificat 
an de an volumul mărfurilor desfăcute popu
lației: numeroși angajați au beneficiat de 
creșterea salariilor, alții au fost trimiși la sta
țiunile de oa'ihnâ și tratament — iată doar 
cîteva dovezi grăitoare ale bunăstării.

Pentru aceste succese, pentru marile victo
rii de miine, înfățișate în Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste, document programatic 
de ridicare a patriei noastre dragi pe noi 
culmi ale progresului și civilizației, să votăm 
cu toată plenitudinea demnității noastre pa
triotice candidații Frontului Unității Socialiste. 
Votul de astăzi va exprima profundul nostru 
atașament față de politica partidului și sta
tului nostru, hotârirea de a obține noi victorii 
în înflorirea patriei, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

CU TOTII LA VOT !

t 
t

Frontul Unității Socialiste cheamă întregul popor — mun= 
citori, țărani, intelectuali, bărbați, femei, tineri și vîrstnici, ro= 
mâni, maghiari, germani și alte naționalități — să dea girul 
încrederii sale tuturor candidaților în alegerile de la 2 martie.
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Omul acesta... Omul 
e harnic și priceput. E cum
secade. E OM. El e alesul nos
tru dintre mulți alții ca el. Har
nici ca el, prlcepuți ca el. Cum
secade ca el. OAMENI ca el.

Atunci de ce tocmai pe el 
l-am propus reprezentantul nos
tru ? De ce tocmai pe 
votăm azi ?

Pentru că glasurile din 
lui spun toate la fel: el, 
acesta, este întotdeauna
unde se simte mai mult ne
voia de un cap limpede, de o 
mină pricepută, de un braț pu
ternic. El, omul acesta, este 
întotdeauna primul deși nu do
rește să fie primul EL. Pronu
mele și prenumele lui este 
NOI. El, omul acesta, știe să-l 
învețe pe alții dar știe și să 
învețe de la alții. Știe să a- 
jute unde-1 greu, fără aerul ce
lui ce știe tot și poate tot. Știe 
că trebuie să simtă lingă umă
rul său umărul celui din prcaj- - 
mă-i. Știe că de abia atunci 
cînd simte alături acest umăr- 
frate el este cu adevărat har
nic, priceput, cumsecade, OM.

Omul acesta, omul acela, OA
MENI. Oameni harnici, oameni 
pricepuți. Oameni cumsecade. 
OAMENI.

Ce mulți sînt !
Ce mulți sîntem !
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ENERGIILE
I

n climatul politic — declan
șator de mari energii — ca
re a precedat sărbătoarea 
de lumină ce-o trăim azi, 
colectivele harnice și iscu
site ale muncitorilor, ingi

nerilor și tehnicienilor de la minele 
Văii Jiului, și-au semnat prezența 
cu fapte de rodnicie, demne de fru
moasele tradiții statornicite prin a- 
ceste locuri. Entuziasmul și strădu
ința s-au contopit intr-un ritm însu
flețit de întrecere... S-a urmărit cu 
insistentă punerea în valoare a re
zervelor — nici pe departe epuizate 
-- de creștere a producției șl ran
damentului muncii, de îmbunătățire 
a calității cărbunelui extras, de ex

tindere a tehnicii înaintate, de ridi
care — într-un cțlvînt — a eficienței 
economice.

Ăl patrulea an — hotărîtor — al 
cincinalului actual a început bine, 
sub semnul recoltelor bogate. Rezul
tatele de pînă acum, mai mult decit 
îmbucurătoare, arală că există pre
mise certe de îndeplinire și depășire 

_a sarcinilor sporite de plan ale a- 
nului curent.

Minerii celui mai mare bazin car
bonifer al tării se dovedesc cadre 
capabile, caracterizate printr-un înalt 
simt de răspundere, hotărâte să nu 
precupețească nici un efort pe ca
lea, indicată cu înțelepciune de partid, 
a cțesăvîrșirii construcției socialiste 
în patria noastră.

Despre acești oameni, despre ulti
mele lor preocupări șl succese își 
propun să vă spună oițe ceva — 
într-un spațiu mult prea modest — 
rîndurile înserate în continuare.

treprindem evidențieri dintr-un atît 
de compact șir de brigăzi ce și-au 
mobilizat îndeosebi, în ultimul timp, 
întregul potențial pentru obținerea 
unor rezultate cît mai bune.

★ ★

Astăzi, intr-o atmos
feră de cald entuziasm, 
caracteristic marilor săr
bători. cînd pășim cu 
demnitate și legitimă 
mindrie patriotică spre 
urne, observăm numeroa
se chipuri tinerești sein- 
teind de emoție. Sini 
băieți și fele, elevi, slu- 
denți sau muncitori ca- 
re-și exercită pentru pri
ma dată calitatea plena
ră de cetățean a] țării. 
Se îndreaptă în grupuri 
spre centrele de votare 
pătrunși de sentimentul 
înaltei responsabilități 
poliiico-sociale implicate 
de vot, gest simbolic cu 
o dubla semnificație: 
Încrederea deplină De 
care o are țara în ei, în
crederea deplină expri
mată de ei în cer aleși.

Cei peste 5 000 de ti
neri din Valea Jiului 
care votează întiia oară, 
confirmă astăzi încă o 
dală profundul atașament 
la uriașul progres al ță
rii, la politica Înțeleaptă 
Ș/ clarvăzătoare a parti
dului

„Trăiesc pentru prima 
țlată emoția alegerilor 
tie depulați, spunea ele- 
Va Mariana Rusu de la 
Liceul din Lupeni. Fap
tul acesta constituie un 
eveniment memorabil al 
Vieții mele. Mă mîndresc 
că la alegerea reprezen
tanților noștri, cei mai

buni dintre noi, particip 
și eu. In acest an voi 
absolvi liceul și apoi do
resc să urmez medicina, 
o profesiune care mă 
fascinează de mulți ani. 
In momentul acesta am 
în minte lot ce a făcut 
partidul și guvernul pen
tru noi. tinerii, purtători

dezvoltare armonioasă a 
personalității. Elevi in 
ultima clasă de liceu 
care vor îmbrățișa cele 
mai diverse proesium, 
muncitori plini de ener
gie care vor ii miine- 
poimiine ingineri, slu- 
denți care peste cițiva 
ani vor conduce exploa

Exuberanța visu
rilor tinereii — 
realitate cotidiana
de șlaielă spre ode mai 
inalle culmi sociale".

Gligore Goanță, Zoltan 
Biro, Gheorghe Cavars- 
ki, Ioan Raczek, Lucre
tia Bălosu, Eva Pfeifer. 
Ion Leoveanu, Vasile 
Caramele. Augusta Pop, 
Gheorghe Fodor — iată 
numai cițiva dintre miile 
de tineri, recunoscători 
pentru condițiile nemai- 
întilnile de Învățătură, 
muncă și viață, cu posi
bilități nelimitate de

tări miniere sau alte o- 
biective industriale, ro
mâni, maghiari, germani 
șl de alte naționalități, 
urmăresc cu perseve
rență îndeplinirea idea
lurilor tinerești.

Tineretul, uri monolit 
în jurul partidului, este 
animat de dorința fier
binte de a-și consacra 
toate eforturile, întreaga 
energie și pricepere, ta
lentul și elanul vital, ți
nui scop unic: realiza

rea programului mă jeț 
de desăvîrșire a cons
trucției socialiste.

Astăzi tinerii, cetățeni 
cu drepturi constituțio
nale depline își rememo
rează vacanțele și con
cediile petrecute în sta
țiuni climaterice pitoreș
ti, edificiile moderne, 
destinate învățămintului 
de toate gradele, biblio
tecile cu sute de mii de 
volume, laboratoarele 
înzestrate cu tot ce are 
mai nou tehnica, își a- 
minlesc despre NOUL 
care schimbă necontenit 
fața orașelor.

Ceea ce în urmă cu 
un sfert de secol ținea 
de domeniul imposibilului, 
fantasticului, iată că în 
zilele noastre este pe 
deplin realizabil. Idea
lurile cele mai diverse 
devin realități palpabile. 
Acestea sînt argumen
tele concrete cu care-și 
motivează adeziunea de
plină la politica partidu
lui, care îi fac pe ti
nerii din Valea Jiului 
să pășească cu solemni
tate In fața urnelor, să 
fie convinși intim și 
prolund că aleșii lor sînt 
într-adevăr cei mai buni, 
că li vor reprezenta cu 
cinste în forul suprem 
al țării, în organele lo
cale ale puterii de stat.

T. SPATARU

V
estea că destoinicii mineri 
ai Lupeniului au depășit 
hotarul celor 10 000 tone 
de cărbune extrase peste 
plan de la începutul anu
lui a făcut deja înconjurul 

Văii Jiului. Solid fundament al vo
tului pe care harnicul colectiv 11 va 

i da in această dimineață candidaților 
■ Frontului Unității Socialiste!

Ne este extrem de dificil să în

G
 oleotivul minei Petrila a în

tâmpinat evenimentul de la 
2 martie ou o activitate pli
nă de efervescență, meri
tele, victoriile în muncă ale 
acestuia înscriindu-se în și

ragul prețios al faptelor demne cu 
care'minerii Văii Jiului ne-au obiș
nuit mai ales în ultimii ani.

Traian MULLER
(Continuare in pag. a 3-a)

DAVID LAZAR, membru supleant al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului municipal Petro- 
șani al P.C.R., președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului municipal, circumscripția 
electorală de Mare Adunare Naționala nr. 5 
Petroșani.

VASILE CIRIPERU, șeful Exploatării miniere 
Lupeni, circumscripția electorală de Mare 
Adunare Națională nr. 6 Lupeni.

IOAN BODENLOZ, prim-maistru la Exploa
tarea minieră Petrila, circumscripția electorală 
de Mare Adunare Națională nr. 4 Petrila.

Sub steagul 
partidului drag
Intre ieri și-ntre azi, către miine, 
din urcuș în urcuș 
înălțăm al izbînzilor steag, 
împlinim visuri vechi
de străbuni
și pe frunți de furnale, 
în mine, pe-ogoare, 
strălucește măreț 
viitorul.
Și-n acest început 
de an rodnic 
ne-adunăm după datină 
să ne-alegem aleșii.
Și din zare în zare
gînduri și fapte-mplinite 
străbat drumurile 
de lumină-ale țării.
Ne-mplinim în istorie 
puternici, măreți,

sub steagul partidului drag.
Brațul tău Românie 
dăltuiește semeț 
viitorul, lumina, 
pe coloana-mplinirilor noastre 
de azi.

Pămîntul reavăn mustește a rod, 
al uzinelor clocot
în torenți de-mplinirl
se revarsă-ntre margini de zare. 
Din adîncuri de mine țîșnește 
în fluvii lumina.
Peste tot, 
între țara vitejilor gețl 
șl țara lui Gelu 
se-mplinește prezentul 
șl-alte culmi 
cresc sub soarele tău 
către mîine.

Radu SELEJAN

DUMITRU ARDEI, 
circumscripția electora
lă județeană nr. 100 

Lupeni

SIMION MOGOȘ, 
circumscripția electora
lă județeană nr. 93 

Petrila
nr.

TITUS PIINISOARA, ARON CRISTEA, 
circumscripția electora- circumscripția «lectora- 

la orășeneasca nr. 50 
lâ municipală nr. 70 Lupeni
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CONSTAN- 

înfățisa! cîte-

noi, socialiste, pe cuprinsul în- 
patrii, certitudinea in fericirea 
fiecărui om al muncii.
acestui însemnat eveniment ne-

trecut, minerii 
noastre au

să-l găsim pe 
principal con- 
consTantjn

I UlJLt

Lc oro cind citești o ceste rinduri, cititoru
le, întreaga Vale a Jiului este cuprinsă de 
efervescență. Mineri abia ieșiți din șut, cons
tructori care aduc cu ei ritmul intens al înăl
țimilor, energeticieni însoțiți de murmurul tre
pidant al turbinelor, intelectuali, elevi și stu
denți core și-ou lăsat pe băncile claselor și 
ole amfiteatrelor cărțile de studiu, mome și 
gospodine, gîndind Io fericirea copiilor lor 
— mii de femei și bărbați, tineri și virstnici, 
români și de alte naționalități - intr-un ne
contenit șuvoi își îndreaptă nașii snre centrele 
de votare.

Drumurile lor trec prinlie blocurile noilor 
cartiere, printre mulțimea de obiective indus
triale și edificii sociol-culturole înălțate In ul
timii ani, intru binele și fericirea locuitorilor 
acestui colț de țară, în plină ascensiune spre 
un viitor oi împlinirilor și bunăstării.

Toți poartă în inimi satisfacția marilor înfăp
tuiri, obținute în anii construcției socialiste, 
sub înțeleaptă conducere a partidului.

Pe chipul fiecăruia se citește încrederea in 
destinul luminos al patriei socialiste, hotărî
rea de a-și înzeci eforturile pentru îndeplinirea 
mărețului program de prosperitate <î înflorire 
a întregii noastre națiuni.

Azi, fiecare își exprimă aceasta hotărrre 
printr-un act de înaltă responsabilitate cetă
țenească — acordînd votul lui Frontului Unității 
Socialiste, exprimindu-și prin aceasta acordul 
față de programul vast și multilateral de edi
ficare a vieții 
tregii noastre 
și bunăstarea

In preajma 
am adresat unor alegatori de diferite vîrsfe 
și îndeletniciri din Valea noastră, solicitindu-le 
să ne releve unele din gîndurile care-i înso
țesc spre urnele de vot, temeiul hotăririi lor 
de a da votul Frontului Unității Socialiste.

dezvoltarea 
neîntreruptă 
a mineritului

— Pentru ce votezi, 
tovarășe BACIU ?

Interlocutorul nostru, 
pe care l-am așteptat să 
fașă din adîncuri. 8dmi- 
rînd în acest timp
— pentru a cita oa
ră ? — noul complex al 
minei Lonea dominat de 
turnul modernului puț 
de extracție cu schip
— ne-a răspuns:

— Pentru tot ceea ce 
am făurit și vom făuri 
cu brațele și cu mintea, 
sub conducerea partidu
lui nostru.

Din discuțiile ourlate 
cu acest destoinic șef de 
brigadă de la mina Lo- 
nea. am retinut că de
clarația lui se sprijină 
pe fapte, pe realități, 
care sînt trăite din plin 
de el, de fiecare ortac 
de-al lui. Mina Lonea a 
făcut în ultimii ani pro
grese însemnate. Produc
ția ei din anul 1938, se

Intre sectoarele cele 
tai mecanizate de la 

mina Lupeni se numără 
șî sectorul III. Susținerea 
metalică 3 abatajelor, 
tăierea mecanizată, fo
losirea transportoarelor 
blindate, reprezintă măr
turia de necontestat a 
eforturilor depuse pentru 
modernizarea industriei 
extractive.

Pe șeful sectorului III. 
ing. ION CIUNGAN l-am 
inftîlnit în mijlocul unui 
grup de mineri care ur
mau să intre în adîncuri. 
Sectorul ridică zi de zi 
probleme complexe care 
cer o rezolvare compe
tent și fără întîrziere.

— Sectorul nostru tră
iește din plin efervescen
ta, dinamismul marilor 
realizări prin care trece 
munca plină de abnega
ție a minerilor noștri. 
Ce aș dori să scot in 
evidență ? Prin moderni
zarea abatajelor frontale 
— introducerea stîlpilor 
hidraulici și a două com
bine — productivitatea 
și, producție sectorului 
aproape că s-au dublat

condifiile minunate 
de muncă

Miner din tată-n fiu, 
prim-maistrul miner IOSIF 
ORBAN lucrează la mi
na Petrila de 30 de ani. 
Și. cum pentru familia 
tehnicianului Orban mi
neritul a devenit o tra
diție. fiul acestuia îi ră- 
mine fidel, fiind elev al 
Liceului industrial minier 
din Petroșani.

— Am ținui 
•i fiul meu să 
tradiția vfizind 
grija de oare se bucură 
minerii, atenția ce se a- 
cordă pe zl ce tiece îm
bunătățirii condițiilor de 
lucru din subteran. Eu 

fiu și nepot dc mi- 
Cunosc cum s-a lu- 
in mina noastră și 
erau tratați minerii, 
din spusele tatălui 

și ale bunicului, rit și 
din ceea ce am trăit eu 
in decurs dc 30 de ani, 

ind lucrez în mină. 

realizează astăzi în mai 
puțin de două luni. iaT 
randamentul a crescut 
de pe^te trei ori. creș
tere care va continua și 
în următorii ani, produc
ția in 1975 ajungînd 1b 
1 300 000 tone.

In sprijinul celor de
clarate, a venit și mine
rul șef de brigadă FLU
TUR TO ADER din sec
torul de investiții, care 
ne-a vorbit despre per
spectivele creșterii capa
cității de producție a 
minei Lonea. prin ’ îcră- 
rile de investiții ca-e sint 
ir curs de execuție

— Dau cu încredere 
votul meu candidaților 
Frontului Unității Socia
liste. fiind convins că 
prin aceasta votez pentru 
dezvoltarea continuă a 
industriei noastre socia
liste, pentru progresul 
mineritului și bunăstarea 
noastră.

Acest fenomen a] în
noirii își pune tot mai 
mult amprenta asupra 
activității întregii mine. 
Noile capacități intrate 
in funcție, sau aflate în 
pregătire, dotarea exploa
tării cu tot mai multe ma
șini și utilaje menite să 
ușureze efortul fizic el 
muncitorilor și să îmbu
nătățească condițiile de 
lucru, sînt garanții sigu
re ale rezultatelor noas
tre mereu mai sporite.

Din cadrul colectivului 
nostru au fost propuși 
mai mulți candidați ai 
Frontului Unității Socia
liste. Cine sînt ei ? Șe
ful minei, VASILE CIRI- 
PERU, inginerul șef IO AN 
POPESCU, minerii CON
STANTIN PETRE si 
IOSIF LENGYEL meca
nicul de mină !OAN 
BÂJAN - - oameni pasi
onați, perseverenți pentru 
progresul minei pentru 
afirmarea colectivului pe 
scara de valori a vredni
ciei. Votindu-i pe «, 
sîntem convinși că vo
tăm pentru viitoarele 
noastre succese.

Vorbind despre condiți
ile de lucru, nici nu În
drăznesc să fac o com
parație între trecutul și 
prezentul mineritului din 
Valea Jiului. Ceea ce do
resc să exprim este sa
tisfacția mea deplină fa
ță de saltul ce l-a fă
cut mineritul nostru, alît 
in ceea ce privește vo
lumul producției cit și 
în ce privește condițiile 
de muncă și nivelul de 
trai al celOT oare aduc 
la ză bogățiile din edin
curi. Această satisfacție 
de care sînt cuprins în 
ceasul acestui mare e- 
veniment al poporului, 
pentru împlinirile de pî
nă acum și pentru cele 
care au să vină, mfi de
termină să acord cu 
toată încrederea votul 
meu candidaților pe ca
re noi înșine i-am pro
pus.

Cu aceleași calde sen
timente ne-a vorbit și mi
nerul șef de brigadă. PE
TRU TÂTARU, ' care a 
chemat la întrecere țoa
le brigăzile de pregătiri 
de la mina Petrila.

— Cu bralcle și price
perea minerilor din bri
gada pe care o conduc 
am fost cucerite noi dru
muri spre cîmpurile de 
cărbune din adîncurile

prosperitate 
și progres tehnic

Pe Inginerul GIIEOR- 
GHE OLARIU, directorul 
Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani l-am 
găsit împreună cu un 
grup de specialiști, aple
cați asupra mesei de lu
cru încărcată cu proiecte.

— Colectivul 
este angrenat în 
deosebite privind 
rea unor produse 
tehnicitate ridicată : trans
portoare blindate TR-2, 
stîlpi hidraulici pentru 
susținerea minieră de tip 
S.A.H. și S.V.J.. grinzi 
articulate și altele.

Pe această linie în ca
drul U.R.U.M.P. se între
prind în prezent măsuri 
complexe pentru organi
zarea (luxului tehnologic 
în concordanță cu sarci
nile sporite. Se află în 
curs de realizare linia 
de feLricalie â stîlpilor 
hidraulici de la Vulcan.

Perspectivele privind 
construcția de mașini mi-

un flux energetic 
uriaș și continuu

Inginerul CONSTAN
TIN RACOVEANU este 
unul -din oamenii ai că
ror existență a fuzionat 
de cîțiva ani cu trepi
dația marilor inimi de 
otel ale grupurilor elec
trogene de la Paroșeni. 
Pînă să-l desprindem din 
..lumea lui" de preocu
pări și să așternem pe 
hîrtie răspunsul ce urma 
să ni-1 dea. au trecut cî- 
teva minute. Apoi răs
punsul venea de undeva 
din interior din intimi
tatea interlocutorului.

— Să privim în jur. să 
încercăm a face bilan
țul, să medităm asupra 
realizărilor. Este pur și 
simplu Imposibil ca. ori- 
cît de fugară ar fi privi
rea în jur să nu rămî- 
nem de-a dreptul impre
sionați de imensele pre
faceri ce le-a cunoscut 
România în ultimele două 
decenii și jumătate.

Am în minte harta 
nergetică a României 
nu lui 1938 cu micile 
centrale electrice si ' 
alături harta 
anului 1969, a
anilor viitori. Sînt uimit! 
De la o 'țară cu mici 
centrale am ajuns azi la 
uriașe uzine electrice, cu 

puternic sistem ener-

e- 
a- 
el 
2d 

României 
României

iiihihuțjjjINf/Mlf/ULU K f (I (HI I 11 HI I1 11
iiiu/njdtBiHUi

Petrilel. Cu hotărîrea de 
a nu ne precupeți efortu
rile pentru realizarea sar
cinilor ce ne revin, voi 
păși, alît eu cîl și orta
cii mei, cu familiile noas
tre, în fața urnelor și, 
prin votul nostru, vom 
exprima adeziunea noas
tră fermă la politica 
partidului de înflorire n 
patriei socialiste.

niere în Valea Jiului, îa 
U.R.U.M.P., sînt promiță
toare. vizînd de pe a- 
cum rezolvarea principa
lelor probleme de dota
re ce le ridică mecaniza
rea bazinului nostru car
bonifer. Ne așteaptă sar
cini de răspundere. Dar 
colectivul nostru este ho- 
tărît să depună toate e- 
fortnrile pentru a le în
deplini, conștient fiind că 
astfel își va aduce din 
plin contribuția la mo
dernizarea minelor noas
tre, la ridicarea nivelu
lui tehnic al industriei 
extractive și deci la pro
gresul economiei noas
tre naționale care con
stituie obiectivul primor
dial în programul Fron-, 
tului Unității Socialiste. 
Votul ce-1 vom da can- 
didatilor F.U.S. este toc
mai expresia adeziunii 
noastre unanime la acest 
program.

getic național, cu rețele 
de transport de mare 
capacitate, la tensiuni de 
110, 220 și 400 KV care 
permit vehicularea unor 
cantități uriașe de ener
gie la distanțe mari. De 
la o țară care într-o zi 
a anului 1938 producea 
modesta cantitate de cca. 
3 000 000 kWh energie e- 
lectrică, am ajuns să pro
ducem azi zilnic peste 
76 000 000 kWh.

Programul de electrifi
care a tării înscris la loc 
de frunte în vastul pro
gram de dezvoltare a e- 
conomiei. toate celelalte 
realizări au avut și au 
la bază planurile realis
te, lucid elaborate de că
tre Partidul Comunist 
Român. Pentru tot ce s-a 
realizat, pentru tot ce se 
realizează și pentru tot 
ce se va realiza, aduc 
mulțumirea mea Partidu
lui Comunist Român, că
lăuză încercată a po
porului nostru și voi da 
cu toată încrederea vo
tul meu candidaților Fron
tului Unității Socialiste. 
Sint convins că astfel 
voi vota pentru crește
rea în continuare a for
ței industriale a patriei, 
pentru ridicarea Româ
niei la nivelul celor mai 
avansate țări din lume.

ca roadele să ne fie 
mai bogate

Pînă 
maistrul 
stanelor ..................... .
ALBU pe șantierul nr. 
3 Petrila, am fost nc- 
voiți să cutreierăm între
gul șantier din această 
veche localitate minieră 
în plină dezvoltare. Mais
trul trăia ,.orele dc vîrf" 
ale șantierului — aflîn- 
dn-se în ,,tovărășia" unui 
buldozer pe locul unde în 
aceea zi s-a semnat ac
tul de naștere al luLui 
nou obiectiv — Un bloc 
cu patru etaje șl 160 do 
garsoniere. Intuind parcă 
scopul vizitei rnoasțrc-, 
maistrul a început să ne 
vorbească.

— In anul 1952 am po
posit și eu în Vale. Și 
n-am mai plecat. După ce 
orașul nou Uricani a 
prins contur, am coborît 
mai la vale, la Lupeni. 
unde am ridicat împre-

bunăstarea noastră 
și a urmașilor noștri

Progresele» dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o in
dustria bazinului, a fost 
conjugată cu îmbunătăți
rea continuă a nivelului 
de trai al minerilor, al 
tuturor oamenilor muncii.

Dovezi despre bunăsta
re ? Sînt la tot pasul, în 
viața, in satisfacțiile fie
cărui cetățean.

Președintele sindicatu
lui minier 
NÂSTASE 
TfN, ne-a 
va dale :

— Anul 
exploatării 
beneficiat de 5 200 000 lei 
prime de vechime, peste 
800 de mineri au fost tri
miși prin comitetul sin
dicatului la stațiuni 
odihnă și tratament, 
de an cîte 120—150 
familii ale anqajaților 
noștri se mută în apar
tamente noi. Mai fieca
re familie de miner, și-a 
cumpărat televizor sau, a- 
parat de radio, precum 
șl alte obiecte de uz 
casnic dintre cele mai 
moderne. Bunăstarea mi
nerilor, "a tuturor oariie-

bucuriile 
de fiecare zi

Sîntem în orașul re
născut sub soarele socia
lismului devenit în ulti
mele două decenii sce
na deschisă a unor mari 
întemeieri industriale și 
urbanistice — Vulcan.

— Ce a fost localita
tea noastră in trecut? 
O comună hărăzită piei- 
rii, un oraș al pensiona
rilor — ne spun&a vîce- 

ună cu alți constructori 
primele blocuri in acest 
însemnat centru minier. 
Apoi, din nou mai la 
vale, spre marea mea 
mulțumire sufletească de 
a-mi lăsa o parte din 
trudă și pricepere la înăl
țarea Institutului de mi
ne, unde astăzi învață și 
cei doi fii ai mei. Am 
ridicat apoi Casa de cul
tură, iar de doi ani sînt 
pe acest șantier, unde 
sub ochii mei se înalță 
un nou cartier
Și, ceea ce imi dă o ma
re mulțumire, este con
știința faptului că toată 
munca mea am dăruit-o 
oamenilor.

Pentru ce votez ? Toc
mai pentru binele oame
nilor și prosperitatea ță
rii mele, pentru ca roa
dele viitoare să fie mai 
bogate, mai pline de bu
curii.

mineresc.

nilor muncii e o reali
tate și-n același timp 
garanția unor noi pași 
înainte pe calea ridicării 
nivelului de trai.

Un alt alegător, mine
rul pensionar MIHAI BE- 
RECZKI din Lupeni ne-a 
relatat următoarele :

— Am ajuns la vîrsta 
bilanțurilor. Am lucrat 
aproape 30 de ani în mi
nă, iar de doi ani m-am 
retras la... odihnă. Am 
prilejul să reflectez în
delung asupra vieții, a- 
supra valorii ei. Si dacă 
spun că am o bătrînețe 
liniștită, îndestulată, că-mi 
știu copiii și nepoții mul
țumiți și sînt convins că 
îi așteaptă un viitor lu
minos, pot să spun, pot 
să fac și afirmația că 
n-am trăit si n-am mun
cit degeaba.

Voi vota cu toată în
crederea candidații noș
tri, fiind convins că vo
tez pentru liniștea bătrî- 
neței mele, pentru viito
rul luminos al copiilor și 
nepoților mei. al tuturor 
copiilor acestei țări 

președintele consifHului 
popular, VASILE BETE- 
RINGHE. In prezent Vul
canul e un oraș indus
trial în plină dezvoltare. 
In ultimii patru ani ora
șul nostru s-a îmbogățit 
cu 29 de blocuri care 
cuprind 1 493 apartamen
te. In orașul nostru s-au 
construit pentru fiii mi
nerilor 4 școli noi de cui-

kMu

mini
tură generală, precum șl 
un liceu modern. La dez
voltarea orașului, la în
frumusețarea lui vor con
tribui și cetățenii. Valoa
rea lucrărilor gospodă
rești ce le vom executa 
în acest an pentru înfru
musețarea orașului se va 
ridica la 2300 000 lei. 
Votînd candidații Fron
tului Unității Socialiste, 
îi vom vota pe cei mai 
valoroși și pasionați gos
podari, îndrăgostiți de 
orașul lor, Votui nostru 
va fi si un legămînt: că 
nu ne vom cruța efor
turile pentru a înfăptui 
neabătut politica partidu
lui de înflorire continuă 
a Văii Jiului, a întregii 
noastre patrii.

In cursul investigațiilor 
noastre am avut ca in
terlocutoare două femei. 
Prima. MARIA DÂDĂ- 
LIG, ajutor-gestionar în 
magazinul cu autoservi
re în noul complex co
mercial din Petrila, ne-a 
declarat următoarele :

viitorul de lumină 
al copiilor

Vrem să scriem des
pre dv., tovarășe profe
sor. Așteptăm. Vădit e- 
moționat, zîmbind, profe
sorul VICTOR 1ATENCO. 
președintele Consiliului 
municipal al pionierilor, 
începe să ne vorbească 
prin a ne face citeva 
mărturisiri :

— In curînd împlinesc 
zece ajii de activitate în 
fnvfițămînt, ani oare m-au 
legat sufletește de copiii 
ou care am lucrat, de toți 
copiii țării. M-au bucu
rat reușitele lor și m-au 
întristat micile lor neca
zuri. Am cîntat împreună 
la serbări și am dansai 
la carnavaluri.

— Ce sentimente nu
triți pentru ziua de 2 
martie ?

— Legat prin specifi
cul profesiei de copiii pa-

împlinirea 
visurilor noastre

In pauza dintre două 
ore, tînărul profesor IRO- 
MIN MUNTEANU. de la 
Liceul teoretic din Pe
troșani, venit în Valea 
Jiului de prin părțile 
Albei Iuliei, îndrăgostit 
de aceste meleaguri și 
încetățenit aici, ne-a de
clarat cu căldură : ,,Vo- 
tînd candidații Frontului 
Unității Socialiste votăm 
pentru dezvoltare, pros
peritate, fericire.

Sîntem beneficiarii u- 
nor măsuri înțelepte lua
te recent de partid. A- 
cordînd votul nostru can
didaților F.U.S.. materia
lizăm încrederea în vi
itorul de aur al patriei 
socialiste, convingerea 
nestrămutată in justețea 
politicii partidului, în
dreptată spre înălțarea 
Romăniei pe treptele ci-

este asaltat 
de cumpărători, 
zilnic mărfuri in 
de peste 45 000 
Si aceasta e o 
certa a bunăstă-

— Votez pentru bună
starea oamenilor. Magazi
nul nostru 
de mii 
Vindem 
valoare 
de lei. 
dovadă 
ril. Doresc să vindem și 
mai mult, ca oamenii să 
fie mereu mai mulțumiți, 
mai satisfăcuți.

— Cred că nu este un 
Ideal mai frumos decît 
binele, fericirea oameni
lor, ne-a declarat și Gos
podina MARIA LATKU- 
LIK, o activistă fruntașă 
pe tărîm obștesc din car
tierul Aeroport — Petro
șani. Cartierul nostru este 
o mărturie vie a grijii 
statului nostru pentru 
bunăstarea celor mulți. 
Ga mamă și gospodină 
nu doresc altceva decît 
ca anii care vin să ne 
aducă noi bucurii, noi 
împliniri. Pentru aceasta 
îmi voi da cu încredere 
votul.

trici mele, pe care îi do
resc bine pregătiți, vigu- 
roși, la 2 martie votez 
candidații Frontului Uni
tății Socialiste în primul 
rînd pentru copilăria fe
ricită, lipsită de griji și 
pentru viitorul luminos al 
tuturor copiilor tării 
noastre. Votez apoi pen
tru frunțile fumeqînde 
ale coșurilor care unesc 
pămîntul tării cu măre
ția cerului și pentru toa
te izbînzile poporului 
meu. Votez pentru poar
ta larg deschisă belșu
gului, pentru liniștea bă- 
trînețelor, pentru ziua de 
miine în care cred și 
pentru înțelepciunea con
ducătorului nostru, parti
dul.

Votez pentru fericirea 
întregului popor și a 
familiei mele.

maxima

vilizației și culturii.
Astăzi, cind învățămîn- 

tului i s-au deschis noi 
porti spre viitor, nu pu
tem să nu ne entuzias
măm la gindul că școala 
va deveni mai mult ca 
oricînd focarul culturii și 
civilizației, centrul ce 
polarizează energii cana- 
lizîndu-le spre 
împlinire..

Generalizarea 
mîntului de 10 
prilejui în viitorul foar
te apropiat decantarea e- 
nergiilor tinere la tempe
ratura zilelor noastre. E- 
vului nostru incandes
cent îi vom da vamă 
clocotul tinereții. Ardem 
în flacăra înnoitoare a 
timpului nostru, ne călim 
pentru cel ce va să vi
nă și sosirea lui lumi
noasă ne pretinde să 

umaia «iiHiuin

pregătiți. Acelora care 
veghează la împlinirea 
visurilor noastre sublime, 
r-misari fideli șl cu tâ
rle neclintită n voinței

progresul științei
Grăbit ca întotdeau

na, datorită multelor 
preocupări din activita
tea științifică și didacti
că, tovarășul conf. dr. 
ing. TIBERIU ILIEȘ, pro
decan al Facultății 
mine a I.M.P. și-a găsit 
totuși timp pentru o con
vorbire de citeva minu
te, vreme în care ne-a 
răspuns la întrebarea:

— Pentru ce votați ?
— In calitate de ca

dru didactic țin să sub
liniez In mod deosebit 
sprijinul material, ideo
logic, moral și spiritual 
pe. care partidul și sta
tul socialist ni-1 acordă 
nouă, lucrătorilor din 
învățămint cu competen
ță și generozitate.

Recenta Conferință na
țională a cadrelor didac
tice, a scos în evidență 
in mod pregnant sarci
nile de o deosebită im
portanță pe care partidul 
le pune în fața noastră, 
a cadrelor didactice, 
penii u pregătirea viito
rilor specialiști în deplin 
acord cu cerințele actua
le și de perspectivă ale 
economiei, științei și 
culturii, devotați trup și 
suflet nobilei cauze a 
socialismului și comu
nismului.

Institutul de mine din 
Petroșani, crealie a re
gimului de democrație 
populară, grija
partidului statului
nostru beneficiază in 
prezent de o puternică 
bază materială in con
tinuă dezvoltare, con
cretizată în spații de 
învățămint (săli de 
cursuri, seminarii, labo
ratoare), utilaje și apa-

de

afirmarea 
tinerei generații

La 2 martie votați 
pentru prima oară ? Ca 
tinăr cetățean al patriei 
noastre socialiste, ca 
studentă, cu ce senti
mente veți păși pragul 
secției de votare? Cu a- 
ceste cuvinte ne-am a- 
dresat studentei GEOR- 
GETA PAICU.

Cu timiditate, dar ci- 
tindu-i-se în priviți ho
tărîrea si certitudinea, 
tinăra studentă ne-a fă
cut următoarea mărturi
sire :

„In acest început de 
primăvară, la 2 martie, 
îmi voi îndrepta pentru 
prima dată pașii spre 
secția de votare.

Ală.turi de mine, sute 
de studenți de la I.M.P. 
și alte centre universi
tare din țară își vor da 
cu dragoste si totală a- 
deziune votul candida- 
tilor Frontului Unității 
Socialiste. Alegerile de 
la 2 martie, prilejuiesc 
emoțiile unui examen 
îmbucurător, un răspuns

înflorirea arfei
VALER
Teatrul 

l-am gă- 
în piesa 

din 
Sha-

actorul 
DONCA de la
Valea Jiului" 
it repetînd 
Nevestele vesele 

Windsor" de W. 
kespeare. Activitatea în
delungată depusă pe 
scena acestui ’eahu i-a 
prilejuit nenumărate 
succese, apreciate la a- 
devărata lor valoare Ie 
spectatori. In pauza din
tre acte, Vaier Donca 
nc-a mărturisiit gîndurile 
care 11 Însoțesc pe dru
mul spre urna dc vota
re. 

— Mă aflu in Valea 
Jiului din 1950 cind am 
debutat pe scena teatru
lui pe care-1 slujesc și 
astăzi. Pe atunci, condi
țiile noastre de lucru e- 
rau mult mai grele do
cil cele pe care le avem 
acum.

De atunci au trecut 
ani de muncă intensa, 
do dăruire și pasiune 
și prefacerile adinei prin 
care a trecut țara s-au 
reflectat și in viața și 
activitatea noastră. Re
petăm în săli adecvate,

colective, propuși candi
dați ai noștri, le dăm cu 
toată Încrederea, votul 
nostTU pentru Împlinirea 
năzuințelor colective.

ralură (in anul 1968 s-au 
primit utilaje și aparate 
din țarfl și import in 
valoare de peste 750 000 
lei, iar în anul'1969 se 
vor primi in valoare de 
peste 760 000 lei), o bi
bliotecă mare (peste 
120 000 volume), cămine 
spațioase, cantină, sală 
de spoit ș.a., care oferă 
condiții din cele mai 
bune pentru pregătirea 
unor ingineri și subingi- 
neri mineri cu înaltă 
calificare, pentru des
fășurarea de către cadre
le didactice și studenți 
a unei valoroase activi
tăți științifice. Alături 
de cadrele didactice din 
Institutul de mine, con
știent de răspunderea ce 
ne revine șl simțind în
crederea cu care am 
fost investiți mă angajez 
să nu preget, să mun
cesc cu dăruire, cu toată 
capacitatea pe linia pro
cesului instructiv-educa- 
tiv și pe tăi im științific.

Ca cetățean mă simt 
mindru și dator să-mi 
aduc contribuția mea 
modestă la făurirea o- 
rinduirii noi în patria 
noastră la formarea u- 
nor generații de specia
liști capabili să ridice 
necontenit prestigiul tn 
continuă creștere al Ro
mâniei socialiste.

Ca cetățean voi vota 
la 2 martie pentru Fron
tul Unității Socialiste, 
pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste, pen
tru Partidul Comunist 
Român, care slujește cu 
devotament cauza so
cialismului, inteiesele vi
tale ale poporului, 
progresului său.

ferm minunatelor con
diții de studiu create 
îți cadrul învățămintului 
superior, sint expresia 
vie a grijii permanente 
pe care partidul și gu
vernul o poartă creșterii 
schimbului de miine.

In prezent, ne desfă
șurăm activitatea in spa
țioasele amfiteatre și 
seminarii, in laboratoa
rele modern utilate, lu
cru ce permite îmbina
rea in mod armonios a 
teoriei cu practica.

Toate acestea sini 
doar citeva dintre rea
lizările ce imprimă e- 
venimentului o dimen
sionare solemnă și e- 
moționantă. De aceea, 
candidații pe care ii vom 
vota, pot fi siguri de a- 
deziunea noastră ’unani
mă, de elanul cu care 
studențimea amfiteatrelor 
Își va exercita și în 
viitor datoria de onoare 
de a învăța pentru pros
peritatea țării.

de

jucăm pe o scenă mo
dernizată, efectuăm tur
nee cu vagoane special 
amenajate sau cu auto
buzul și microbuzul tea
trului. Publicul în fața 
căruia jucăm azi nu mai 
este aceiași cu cel de 
odinioară. El s-a matu 
rizat, a devenit mult 
mai exigent, mai avizat.

Pentru condițiile ’* 
viată și de muncă pe 
care le avem, pentru în
crederea de care ne bu
curăm noi, slujitorii artei 
si culturii din partea or
ganelor de partid și de 
stat, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului 
nostru, pentru viitorul <h 
aur al României socia
liste, noi, actorii votăm 
cu încredere candidații 
Frontului Unității Socia
liste, reprezentanți au
tentici ai Intereselor șt 
aspirațiilor maselor mun
citoare.

Pagină îngrijită de 
R. SELEJAN 
I. DUBEK
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ÎN NUMAI PATRU ANI
însemnate creșteri Crește zestrea

ale producției social-culturală
a municipiului

plus de

pentru un mo- 
viața ;

de
vi-

idealul 
mai e 
„eullil 
paite integrantă a

personal, 
azi o năs- 
transceden-

nostru o-
Producție globala Indnslriolli a Văii 

/Mulul a cunoscut. în anii dintre cele 
două legislaturi, o creștere de peste 
J7 le suta. Din anul 1965 pînM la 
efirsiLii anului 1968, au fost extrase 
din abataiele VfiH Jiului, pesle 25 mi- 
Boan<_> tone de cărbune energetic șl 
cocsificabil, producția minelor înre- 
c Urind o creștere de la 5 7 milioane 
t^ne în anul 1965, la 7 m. ioane tone 
tr anul 1968. Energia electrică fur- 
DTzaiă de termocentrala Paroșeni în 
anul 1968 a însumat peste 2,1 mill- 
«»6ne MW. adică de aproape două 
eri mai mult decît întreaga produc
ție de energie electrică a tării din 
enul 1938.

gate, ansamblurile de locuințe con
struite, aduc în peisajul urban al 
localităților noastre clemente ale unei 
noi estetici arhitectonice, reslmctu- 
rlnd din temelii Imaginea vechilor 
orașe, oferindu-le dimensiuni noi. 
Cele 5 995 apartamente construite 
între anii 1965—1968 din fondurile 
centralizate ale statului, avînd un 
grad de confort ridicat, se îmbină 
armonios în peisajul montan al ba
zinului carbonifer, dau un 
frumusețe locurilor.

Tehnica cucerește

care adăpostește o intensă 
cullural-arlisfică. Tot in 

a mai fost dat în folosință 
oni. edificiul Oficiului

orizonturile 23 milioane lei

Dotările social-culturale au îmbo
gățit considerabil zestrea municipiu
lui. In Petroșani, edificiul impunător 
al Casei de cultură a sindicatelor 
a devenit. în scurt Ump după darea 
lui în folosință (1965) un lăcaș de 
prestigiu, 
art Ivi tale 
Petroșani, 
în acești
poștă și telecomunicații dotat cu 
stalații moderne, care a înlesnit in
troducerea unei rețele telefonice au
tomate cu o capacitate de 1 000 de 
Unii.

Atît în Petroșani cît și în alte lo
calități au fost date în folosință com
plexe comerciale spațioase, elegante, 
oare au îmbogățit rețeaua comercia
lă, contribuind la îmbunătățirea con- 

a

Votez I
Votez ozl 

eț crez de
pentru impresionantele în

făptuiri ale contemporanei
tății socialiste, care n-or fi 
putut fi realizate in absen
ța entuziasmului 
vîntot ;

pentru
caro nu 
cocire a 
tal", ci o 
marii năzuinți românești - 
un rod copt și o expresie 
vie a vieții noastre fericite ;

pentru omul zilelor ac
tuale, core a dobîndit prin 
eforturi înțelesul acțiunilor 
sale, care-și 'confundă nă
zuințele cu însăși viața 
existența lui ;

pentru lumea noastră 
azi, în care pe o tulpină 
guroasă, ce-șb extrage viața 
din oceanul de înțelepciune 
al politicii partidului, cresc

brațe vinjoose, 
mi ardente, concepții 
țilice, caractere extrase din 
esențe puternice, conștiințe 
comuniste ;

pentru certitudine, căci 
socialism înseamnă civiliza
ție dinamică, înseamnă o 
societate care nu se mulțu
mește cu ceea ce a reali
zat ;

pentru îndemnul pe care 
ni-l adresează partidul de a 
trasa cu convingere conturul 
lumii României de miine ;

pentru calea permanentei 
outodepășiri, pe care s-o 
ovîntat poporul nostru in 
dorința sa de a-șl valorifica 
eficient resursele de energie 
și inteligență întru progresul 
națiunii ;

pentru puternica economie 
a noastră, socialistă, care in 
dezvoltarea-i echilibrată în
registrează ritmuri nebănui- 
te cindva, pentru perpetua 
ei perfecționare ;

subterane pentru dezvoltarea
dlțlilor de prezentare și desîacere 
mărfurilor.

pentru știința șl culturo 
în plina eflo- 

acea o
românească 
rescență, pentru 
cincime din populația țării 
caro azi invoță spre a fi 
utilă viitorului luminos ;

pentru copiii noștri, cel 
care vor construi fascinan
tele orașe ale sfirșitulul de 
veac, avioanele și automo
bilele cu viteze azi inimagi
nabile, sateliți pentru tele- 
transmisil, în relief șl culori, 
din Lună, pentru copiii noș
tri pe care roboții ii vor scâ- 
po de la otîtea și atitea 
servituți cotidiene, diurne ;

pentru cel ce ne învață 
să știm ce avem de făcut, 
pentru cel ce ne garantea
ză azi dreptul lo viitor - 
Partidul Comunist Român ;

pentru cei mai buni fii 
oi României, pentru cei în 
care întregul popor are în
credere că vor clădi, cu ab
negație, devotament și avint 
creator, treptele înalte ale 
civilizoției românești.

V. TEODORESCU

A'
IUI
III
III
III
III
III
•

în vată urnitului

Aprovizionare
Investițiile alocate Combinatului 

carbonifer al Văii Jiului în primii 
trei ani ai cincinalului, pentru dez
voltarea continuă a capacităților de 
producție, pentru dotarea minelor cu 
utilaje și instalații modeme, ridicarea 
navalului tehnic al producției, îmbu
nătățirea condițiilor de muncă au de
pășit cifra de 1.5 miliarde lei. In 
acest timp. In Valea Jiului s-au pus 
în funcțiune instalații moderne de 
extracție a cărbunelui de mare ca
pacitate. care au contribuit la spo
rirea continuă a producției, la creș
terea productivității în abataje.

anul școlar 1965—1966 stalis- 
au consemnat cifra de 16 500 
oare frecventau cursurile șco

lilor generale de 8 ani, ale liceelor
teoretice, grupurilor școlare miniere 
șl altor Instituții de învățămînt din 
Valea Jiului. Astăzi, cifra care în 
urmă cu patru ani părea Impresio
nantă. a fost depășită. Numărul ele
vilor înscriși în școli însumează pes
te 20 200, adică aproape 15 la sută 
din populația întregului municipiu. 
Mai amintim că în -anii ce s-au scurs
de atunci, su fost construite în Va
lea Jiului trei licee moderne. 8 clă
diri pentru școli generale, a fost în
ființat un liceu industrial care pre
gătește cadre pentru Industria car
boniferă din întreaga țară. Fondu
rile alocate pentru continua dezvol
tare a Invățămintului general în a- 
cesl an, însumează peste 23 milioa
ne lei.

abundentă

Noi dimensiuni
arhitectonice

"ir

X

înzestrate cu dotări sodal-cultu- 
eale si tehnico-edililare tot mai bo-

Din anul 1965 prin rețeaua de des
facere a O.C.L. produse industriale 
au fost vîndute populației bunuri de 
larg consum în valoare de peste un 
miliard de lei. O imagine grăitoare 
0 grijii pe care partidul și statul 
nostru o poartă aprovizionării cît mai 
abundente a Văii Jiului, satisfacerii 
cerințelor mereu crescînde ale locui
torilor din acest bazin carbonifer, o 
constituie cele peste 18 000 aparate 
de radio, 11 000 televizoare. 4 000 
frigidere, 7 000 mașini de spălat rufe, 
8 000 mașini de cusut — bunuri de 
Jarg consum care au fost cumpărate 
de oamenii muncii în ultimii patru 
ani. La acestea se adaugă nenumă
rate alte produse Industriale — mo
bilă. în valoare de peste 100 mili
oane lei, confecții, țesături. încăl
țăminte și altele — precum și un 
volum însemnat de produse alimen
tare.

I I I

(Urmare din pag ? ,

Numele brigăzilor conduse de Con
stantin Purda, de la abatajul cameră 
7 vest al sectorului 111 Constantin 
Stoica, de la abatajul cameră 7 vest 
fel sectorului V, Vasile Glișcă, de la ( 
ebatajul frontal 20 vest al sectorului 
IV — fruntaș pe mină la ora actuală 
— sînt la loc de cinste pe panoul 
hămided. De o atentie deose
bită se bucură în prezent pre
gătirea llrriei de front viitoa
re, a noilor capacfiăfi de producție. 
Brigăzile lui Nicolae Boleanu. care 
lucrează la circuitul puțului orb 14 
ce va deservi orizontul de bază al 
minei de miine si Petru Tătaru. de 
la 
în
A.

intre brigăzile minei Lonea 
care s-au remarcat prin re
zultate bune în perioada de 
început a anului 1969 amin
tim pe cele ale lui Nicolae 
Burdea, Vespasian Gheor- 

ghiță, loan Cojocaru, Cristache Borș, 
Gheorghe Cosma. In gurile de rol ale 
abatajelor cameră unde ele își 
fășoară munca de zi cu zi, au 
deversate cu 876, 378, 436, 314, 
pectiv. 428 tone de cărbune
mult decît era prevăzut. Vitezele de 
avansare au oscilat între 120 și 174 
metri pe lună, iar productivitățile 
obținute între 6.92 și 8 tone pe post. 
Un aport substanțial în executarea 
la timp și de calitate corespunzătoa
re a lucrărilor de investiții, de im
portanță covîrșitoare pentru viitorul 
minei, l-a adus brigada lui Dezideriu 
Bartha.

o

des- 
fost 
res- 
mai

transversala estică, .in execuție, 
vederea descV-L-ri orizontului 14 
$e află în fruntea acestei acțiuni-

Majoritatea oamenilor de aici, cu 
care am stal de vorbă, au avut nu
mai cuvinte frumoase despre lucră
rile de concentrare a celor trei mi
ne într-una singură, de mare capa
citate și cu Indicatori superiori teh
nici și economici, cu noi condiții 
de muncă și viață create muncitori
lor — stimulatoare de performanțe 
nebănuite — pentru care un mai bun 
prilej de a-si concretiza mulțumirea 
decît cel al sărbătorii alegerilor de 
azi nici că se putea găsi.

★

D
atorită perfecționării între
prinsă în ultimul timp în 
organizarea lucrului la ort. 
disciplinei și inițiativei de 
care a dat dovadă, brigada 
lui Mihai Dudcscu de la a- 

batajul cameră nr. 4 se află deocăm-

‘ 1

I
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MANIFESTĂRI ARTISTICE
cc vor conferi fast sărbătorii alegerilor:

DOUA MARTIE. A DOUA ZI A ANOTIMPULUI PRIMĂVERII, ZIUA IN CARE, PE ÎNTREG CU
PRINSUL TĂRII OAMENII MUNCII PĂȘESC SPRE URNE PENTRU A-ȘI DA CU ÎNCREDERE VOTUL 
CANDIDAȚILOR FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE. PENTRU CEI CARE VOR VOTA DUPĂ ORA 9, 
PENTRU TOTI CEI CARE VOR SA CUNOASCĂ CU ADEVĂRAT O ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ IN 

------...............  — ---------MANIFESTĂRILOR CULTURAL-
DIN PREAJMA SEGTHLOR DE VOTARE DIN TOA-

ACEASTA ZI. PREZENTĂM. ÎN CONTINUARE. SUCCINT, PROGRAMUL 
ARTISTICE CE SE VOR DESFĂȘURĂ AZI, ÎN SĂLILE 
TE LOCALITĂȚILE VĂII JIULUI.

• Un număr de 46 formații artis
tice, cuprinzînd 598 membri — ar
tiști profesioniști și amatori — vor 
întreține atmosfera de voie bună în 
care se vor integra alegătorii din 
circumscripțiile electorale de la Pe
troșani, Petrila, Lonea, Cimpa, Bă
nită, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, 
Lupeni și Uricani.'

Cimpa vor con- 
veseliei 

artistice ale celor

nului cultural din 
tribui la întetirea 
rale formațiile 
două cluburi ale sindicatelor 
Petrila și Lonea, orchestra T.A.P.L. 
din Lonea, ansamblul folcloric din 
Cimpa și formațiile de fluierași și 
dansatori din Jieț.

gene-

din

în sala clubului 
Casa de cultu-

0 La Petroșani, 
„Constructorul", la 
ră, în sala mare a clubului C.C.V.J., 
la Teatrul de stat, într-una din săli
le complexului C.F.R. și la Grupul 
școlar minier, după ora 9, prin ro
tație, își vor da concursul cu pro
grame artistice îndelung pregătite, 
formațiile de muzică populară și 
ușoară, dansatorii și brigada artisti
că de la Casa de cultură, orchestra 
T.A.P.L., fanfara U.R.U.M.P., brigada 
artistică a cooperativei Jiul, Țeatrul 
de stat cu piesa „Omul care a văzut 
moartea" de V. Eftimiu și formații 
de amatori din Lupeni și Vulcan.

• La Petrila, in sala clubului 
sindicatelor, la școlile generale nr. 
1 și nr. 2, la liceul și în sala cămi-

dată în fruntea brigăzilor de la mi
na Vulcan, cu o depășire de peste 
1 000 tone de cărbune pe primele 
două luni alo anului în ours. II ur
mează, îndeaproape, ortacii lui 
Gheorghe Nicoară de la abatajul 
cameră nr. 5, cu un plus de 750 to
ne. In cinstea alegerilor, brigada lui 
Mihai Dudescu s-a( angajat să dea 
peste plan, în prima zi a lunii mar
tie, 100 tone de cărbune. •

★

9
T

onele de cărbune cumulate 
la finele lunii februarie a.c. 
de brigăzile conduse de 
Ion Petreanu, de la abata
jul cameră 6/9, Gheorghe 
Scorpie de la „camerele" 

și 10 ale minei Uricani, au depă
șit cifra de 1 350. La deschiderea 
părții nordice a frontului IV de la 
orizontul 500, oamenii lui Constantin 
Grădinaru au excavat peste plan 220 
metri cubi. Nu mult în urma Iot se 
găsesc minerii din brigada lui Eme- 
ric Joja care pătrund spre est către

• La Lupeni, în sala Palatului 
cultural, la școlile generale nr. 2, 
nr. 3 și nr. 4 și la cinematograful 
„Cultural" vor prezenta programe 
artistice formațiile clubului, ale Gru
pului școlar minier, 
Deservirea și cîteva 
lice petroșănene.

cooperativei 
formalii artis-

> La Vulcan, în 
grafului din Paroșeni, 
apel a minei, la club, la liceu și in 
sala de festivități a Școlii generale 
nr. 1 vor întreține voia bună forma
țiile clubului, orchestra T.A.P.L. din 
Vulcan, taraful și orchestra de mu
zică ușoară din Aninoasa.

sala cinemalo- 
în sala de

® La Uricani, în sălile de la club 
șl liceu, In afara formațiilor clubu
lui din localitate vor mai apare, în 
fața oamenilor muncii veni li la vot,

tot alte și alte izvoare de 
lumină.

energie și

★

s pre deosebire de 
riori, mina Dîlja 
plusuri de producție evi
dente în aceste două luni 
care s-au scurs din anul 
1969. Plasarea mai bună a 

brigăzilor, îmbunătățirile aduse asis
tenței tehnice a locurilor de muncă, 
aprovizionării și transportului, au 
dus la realizarea celor peste 1000 
tone de cărbune cu care colectivul 
minier de aici se prezintă la sărbă
toarea de azi.

Toan Bartoș, de la frontul-cameră 
I vest, Alexandru Juravlea, de la a- 
batajul cameră nr. 1, Grigore Maxim, 
de la abatajul cameră nr. 2, sînt nu
me de brigăzi care, lună de lună, 
au înregistrat rezultate valoroase. ® 
victorie de prestigiu este considera
tă cea repurtată de oamenii Inimoși 
ai lui Constantin Scutaru, care au 
obținut 100 metri liniari de betpnare 
într-o singură lună 1

anii ante- 
a obținut

Telejurnal.
Fantezie șl ritm - 
populară românească. 
Pentru pionieri și școlari. 
Telejurnal.
Ora salului.
Filme documentare.
De strajă patriei.
Intermezzo liric.
Telejurnal.
Mozaic muzical.

14,00 Caleidoscop sportiv in Imagini; 
Zborul in alb. Echipajul. Cam
pionii — mindrla noastră.

14.50 Telejurnal.
15,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17,00 Telejurnal.
17.10 Magazin duminical.
19,00 Telejurnal.
19,40 Cînt șl Joc. Program susținui de 

Ansamblul artistic U.T.C.
20,00 Filmul documentar „Marele 

canion".
20.15 Muzică ușoară românească.
20.25 Cintare patriei șl partidului. E- 

misiune de versuri.
20,35 Inlerpreți români. laureați al 

unor concursuri internaționale.
21,00 Telejurnal.
21.10 Filmul artistic: „Balul de slm- 

bătă seara" — producție a stu
dioului cinematografic 
reșll”.

22.50 înlilnire cu opereta.
23,00 Telejurnal.
23.15 închiderea emisiunii.

comuna Banița
Luni 3 martie

și la Cîmpu 
putea audia

dansatoiii de 
din Cîmpu lui

formațiile „Atlas" și „Color'
Casa de cultură din Petroșani, ta
raful și 
cultural

la căminul

• tn 
lui Neag, votanții vor 
programele formațiilor căminelor lor 
culturale și pe cele susținute de 
taraful, brigada artistică și fanfara 
clubului din Lonea, taraful din Uri
cani șl cel al cooperativei .Jiul" 
Petroșani.

• La Aninoasa, în două săli ale 
clubului și la căminul cultural din 
Iscroni se vor deplasa, pe lingă for
mațiile clubului aninosean, fanfara 
din Lonea și două orchestre din U- 
ricani.

• Seara, de la ora 18, la toate 
cluburile sindicatelor, la Casa de 
cultură, Teatrul de stat, clubul 
„Constructorul", și la căminele cul
turale, formațiile instituțiilor cultu
rale din localitățile respective vor 
prezenta ample recitaluri colective— 
spectacole variate și interesante.

n momentul intervenției 
noastre, brigada lui Aurel 
Cristea, de la abatajul ca
meră 
minei 
pășire

nr. 8, sectorul I. al 
Aninoasa avea o de- 
de 1 550 tone de

cărbune.
— De 

șeful de 
loc de muncă — fpnlalul 11. Asta nu 
ne va împiedica să obținem un plus 
de 50 tone chiar din prima zi. Asta 
ca să ne prezentăm cu fruntea sus 
la votare.

Tot de la sectorul 1 — care se 
află acum în fruntea sectoarelor 
Văii Jiului — putem evidenția bri
gada lui Petru Roman, cu o depășire 
Ia zi de 660 tone extrase. Și oamenii 
lui s-au prins să dea 50 tone peste 
planul zilei premergătoare alegerilor.

De la frontalul 2—4 al sectorului 
IV, brigada lui Dumitru Fulga își sus
ține votul cu 550 tone de cărbune 
extrase peste sarcinile primelor două 
luni ale anului curent.

la 1
brigadă — vom trece la alt

martie — ne-a spus

PROGRAMUL Ii 5,05—6,00 
gram muzical de dimineață; 
Gimnastică ; 6,05—9,30 Muzică

extremitatea vestică a 
presiunii Văii Jiului 

se afla pînă in urmă cu 
două decenii, un sat obișnuit, 
ca multe altele- Actualul oraș 
Uricani era o așezare de păs
tori a căror viață patriarhală 
se desfășura monoton, rudi
mentar si insignifiant. Munții 
sr-meți care străjuiesc locurile, 
Jiul, cu apa-i săltăreață și în
volburată, sini singurii martori 
ai evenimentelor petrecute aici 
de cind legendarii haiduci de 
prin țara Hațegului, au poposit 
pentru prima dată pe aceste 
plaiuri. Oamenii, proveni ți de 
prm satele Uric și Hobița sîdI 
liniștiți și gravi, cu mersul le
gănat și privirea scrutătoare, 
în zilele noastre, după o me
tamorfoză impetuoasă, așezarea 
ale cărei urme au fost con
semnate încă din secolul al 
15-lea, se înscrie pregnant în 
salba localităților bazinului 
carbonifer.

Anul 1947 a însemnat pentru 
omuna Uricani primul an de 

răscruce, piatră de hotar în de- 
;rsul veacurilor de cînd bo
ziile din subsol așteptau în- 
-o tăcere tainică să fie scoa

se la Iveală. De<i zăcămintele

de cărbuni din raza localității 
au fost cunoscute încă din de
ceniul al doilea al acestui se
col, ele nu au atras atenția 
magnaților cărbunilor, intere
sați doar de profituri mari, 
realizabile cu investiții cit mai 
mici. Localnicii își mai amin
tesc desigur de primele galerii 
săpate pe versantul sudic, de 
prima linie ferată îngustă ca
re a legat satul oierilor de Lu- 
peni. Acesta a fost prologul 
prefacerilor de mai tîrziu, pro
logul descătușării de forțe ca
re au revitalizai așezarea, ca
re au înscris 
în

primele pagini 
noua istorie a locurilor...

— De la începutul exploată
rii Industriale a cărbunelui, mi
na Uricani a extras pînă în 
acest an, peste 7 milioane to
ne de cărbune — ne-a rela
tat Inginerul Constantin Teo- 
dorescu, șeful exploatării. A- 
ceastă cifră este o justificare 
deplină a 
aici. Anii 
sporire a 
extinderea 
cîmpuii miniere, 
oligocc-ne din 
Hobiceni II, 
ducerea tehnicii

Investițiilor făcute 
viitori vor aduce o 
producției atît prin 
exploatării în noi 

în straiele 
Hobiceni 1 $1 

cit și prin inlro- 
noi. Introdu-

ISTORIE
S € 1» I S Â
LA TIMPUL
PREZENT
cerea susținerii metalice a a- 
batajelor precum și a tăierii 
mecanice sînt, de asemenea, 
măsuri care vor contribui la 
sporirea volumului de produc
ție.

A doua răscruce în viața lo
cuitorilor s-a petrecut după 
17 ani de Intensă activitate 
industrială. In anul 1965 Uri- 
caniul a fost declarat oraș. 
Edificiile social-culturale ridi-

cate în acești sporirea
populației de peste șase ori, 
îndreptățesc înscrierea comu
nei de altă dată printre cen
trele urbane ale țării. Urica- 
niul dispune azi de un liceu 
modern, școli și grădinițe, blo
curi cu locuințe spațioase, uni
tăți comerciale, un dispensar 
medical, dovezi grăitoare *le 
grijii partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea și creș
terea bunăstării locuitorilor tî- 
nănilui oraș.

— Tn cei 21 de. ani trecuți 
de la înființarea primului sec
tor minier, satul de altă dată 
a fost supus unor prefaceri 
adinei. Păstorii au devenit mun
citori calificați, mineri, maiștri, 
tehnicieni. Unii dintre ei — 
Gheorghe Făgaș, Petru Purece, 
Petru Florănescu, Ion Dănescu 
si alții, nume cu oare orașul 
se mîndrește — ocupă astăzi 
posturi de răspundere în viața 
orașului, am aflat la Consiliul 
popular din cele spuse de to
varășul Valeriu Dan, secreta
rul comitetului orășenesc de 
partid. In curînd noi schimbări 
se vor petrece în peisajul lo
curilor : lucrările hidrotehnice 
de la Valea de Pești vor a-

peisajului montan lo-

un istoric al locuri- 
echivalent concret al

duce, pe lingă marea lor uti
litate, un plus de frumusețe 
turistică 
cal.

Există 
lor, un
timpurilor pe care îl cunoști 
numai printr-o prezență efecti
vă într-un anumit sat sau o- 
raș. Istoria tînărului oraș U- 
rlcani este comunicată de con
strucții șl peisaje docile miinii 
și minții atotputernice a omu
lui, care se lasă umanizate, 
modernizate, modelate cu mă
iestrie; de ecourile rostogolite 
pe munți șl văi, semne indu
bitabile ale prezenței umane 
constructive; de înfățișarea lo
calnicilor de azi — oglinzi fi
dele ale elanului vital, ale 
mulțumirii de prezent șl în
crederii în viilor. Duritatea 
rocilor a împrumutat omului 
neclintirea și dîrzenia mani
festate abundent !n tot ce s-a 
făcut șl se face la Uricani.

Plaiurile străvechi clocotesc 
de activitatea laborioasă a fie
cărei zile. Așa se scrie isto
ria : prin fapte adine ancorate 
în prezent.

T. SPATARU 
I. MUSTAȚA

51 
£ actualități; 9,30 Revista literară ra- 
I dio10,00 Cintece pentru cei mici»
Y 10,10 Curs de limba engleză-, 10,30
f Cintece de dragoste și jocuri popu- 
& laie ; 11,05 Concert de estradă i
£11,45 Sfatul medicului; 12,00 Muzică 
A ușoară ; 12,20 Cronica plastică; 12,30
Y înlilnire cu melodia populară și in-
î terpretu) preferat; 13,10 Avanpre-
1 mieră cotidiană; 13,20 Soliști si or-
Y cheslre de muzică ușoară; 14,10 De 
Ț ce ? De unde ? De cînd ?; 14,30 Te Laud, 
6 te apăr, te cînt — emisiune muzlca- 
£ lă pentru ostași; 15,05 Muzică u- 
a șoară ; 15,15 Memoria pămîntului ro- 
Ymânesc; 15,35 Concertul zilei; 16,00 
f Radiojurnal. Sport. Buletin
Y rologic; 16,10 Muzică ușoară
£ rius Mihail; 16,30 Antena
X tului ,- 17,00 Melodii intrate
Y rind în fonoteca noastră -
T ușoară; 17,15 Muzică
Y 17,45 Ora specialistului; 18,05 Mu-
£ zică populară și ușoară; 18,30 Ga-
A zeta radio,- 19,00 O melodie pe a- 
/ dresa dumneavoastră ,• 19,20 Sport»
* 19,30 Cintece populare bălrineșli i
2 19,45 Două formații — două stiluri i 
L Paul Ghentzer și Les Brown ,• 20,03 
\ Melodii românești — interpret! stră- 
f ini; 20,15 Teatru radiofonic serial 
f „Aurul negru" de Cezar Petrescu. 
2 Seria I „Comoara regelui Dromi- 
L chet". 21,00 Nestemate ale folcloru- 
l lui nostru; 21,20 Revista succeselor 
( — muzică ușoară; 22,00 Radiojur- 
r nai. Sport. Buletin meteorologic; 
r 22.20 Recital de operă Zenaida Pai- 
l ly22,40 Moment poetic,- 22,45 In- 
l tilnire cu jazz-ul; 23,45 Sonata pen- 
[ tru vioară solo de Vasile Spătărelu f 
' 0,05—5,00 Estrada nocturnă.
' PROGRAMUL II : 6,00 Din pro- 

gramul zilei; 6.10 Melodii distrac-
► tive; 6,45 Muzică populară din di
ferite zone folclorice ale țării; 7.10 
. Cintă fanfara; 7,37 Muzică ușoară

interpretată la orgă electronică; 7,45
* Cintece și jocuri populare; 8,10
► Tot înainte (emisiune pentru pio- 
, nieii); 8,35 Simfonia a 11-a de A- 
( dalbert Winkler; 9.10 Curs de lim-
* ba engleză. Ciclul 1, lecția a 13-a; 
' 9,30 Din creația compozitorilor Vio
rel Doboș și Noru Demetriad ,■ 10,30 
Muzică ușoară,- 11,15 Soliști și for
mații artistice de amatori,- 11,45 
Portrete muzicale,- 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Concert de 
prînz; 13,00 De toate pentru toii; 
14,10 Muzică populară interpretată 
de Georgeta Anghel și Tita Stanciu;
14.30 Moment științific; 14,35 Mu
zică ușoară; 15,00 Trei dansuri pen
tru două piane de Dinu Lipatti ;
15.15 Din cele mai cunoscute me
lodii populare; 16,25 Din melodiile 
ecranului,- 17,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic,- 17,10 Muzicăi
17.15 Ateneu (reluare); 17,45 Pagini 
din opere românești; 18,05 Amfitea
tru literar; 18,30 Muzică ușoarăt
19.30 Curs de limba engleză,- 19,50
Noapte bună, copii; 19,55 Lexiconul 
compozitorilor români; 20,30 Ora 
specialistului,- 20,50 Jocuri popu
lare ; 21,05 Lucrări de Jean Absilj 
21,40 Forum științific; 21,50 Albu
mul cîntărelilor celebri: Amelita
Galii Curci și partenerii săi; 21,15 
Cintă Dorina Drăghicl,- 22,30 Cro
nica plastică,- 23,07 Mari muzicieni 
interpretînd cicluri integrale. Istvan 
Kertesz dirijează simfoniile de An
tonin Dvorak; 23,52 Melodi lirice / 
0,02—1,00 Pagini muzicale contem
porane.

meteo- 
de Ma- 
tinere- 
de cu- 
muzică 

populaiăj

BULETINE DE ȘTIRI: Pro
gramul I : 5,00; 5,30; 6,00; 6,30} 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 20,00} 
24,00; 1,00; 2,00; 4.00. Progra
mul II : 6,05; 7.30; 10,00; 12.00; 
14,00; 18,00; 10.00; 21,00; 23.00; 
0.55.
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Sesiunea 
Consiliului 
O. M. S. 

și-a încheiat 
lucrările

GENEVA 1 — Corespondentul A- 
aerpies, Horia Liman, transmite: La 
Geneva au luat sfîrșit lucrările celei 
de a 43-a Sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.). Au fost discutate 
programul și bugetul O.M.S. pe anul 
1970. precum si progresele obținute 
în campania mondială de eradicare 
a variolei in 1958, în urma căreia 
numărul bolnavilor s-a redus la 40 
la sulă fală de cel existent în 1967. 
Actualmente aproape 80 la sută din 
cazurile semnalate se află in Asia, 
îndeosebi in India, Indonezia și Pa
kistan.

In 1968, epidemii importante de 
paludism au afectat în Ceylon peste 
1 000 000 de oameni. Specialiștii 
O.M.S. constată. însă, că 1 359 000 000 
do persoane trăiesc, încă în regiuni 
în care eradicarea paludismului a 
fost terminală sau se află pe punc
tul de a se încheia.

Consiliul Executiv al O.M.S., a 
trecut, de asemenea, in revistă pro
blemele maladiilor cardio-vasculare, 
șle prevenirii accidentelor de circu
lație și ale luptei împotriva derma
tozelor.

La actuala sesiune a Consiliului 
Executiv al O.M.S.. din România a 
participat prof. 1. Moraru, adjunct 
al ministrului sănătății.

JAPONIA : Imagine din Tokio. Piața din centrul capitalei.

MOZAIC EXTERN
IN. REGIUNILE SUDICE ALE STATULUI CALIFORNIA au 

loc puternice inundații provocate de ploile torențiale căzute 
in ultimele zile. Potrivit unor date preliminare, in zona ora
șului Los Angeles, ca urmare a acestor calamități naturale 
13 persoane și-au pierdui viata, iar peste 20 000 de locuitori 
au fost evacua/i.

Din luna ianuarie a anului 1969 in sudul stalului Coli
lor nia au căzut peste 600 mm de precipitații, de două ori 
moi mult decît întreaga cantitate de precipitații din anul 
trecut. Pagubele provocate de inundații se ridică la aproxi
mativ 100 milioane de dolari. Autoritățile stalului Califor
nia au declarat că vor fi necesare citeva zile pentru restabi
lirea circulației normale a mijloacelor de transport.

Pe de altă parte se anunță că asupra regiunii nord-eslice 
a Statelor Unite s-au abătut noi viscole. Un număr de 35 de 
persoane și-au pierdut viaja. Agențiile de presă anunjă că 
acestea sini cele mai mari viscole din întreaga istorie a 
acestei regiuni din S.U.A.

„DUPĂ APUSUl SOARELUI. CENTRUL ORAȘULUI 
WASHINGTON AMINTEȘTE DL UN STAT PĂRĂSIT, deoa
rece locuitorii săi se tem să iasă pe stradă o dată cu căde
rea întunericului", scrie revista americană „U.S. News and 
World Report". Criminalitatea este una din principalele pro
bleme ale capitalei federale americane. Numărul atacurilor 
săvirșlte cu arme în anul 1968 s-a ridicat la 4 600 — apro
ximativ de două ori mai mult decit în 1907. In anul care a 
trecut, la Washington au fost jeluite 102 bănci. La 7 ianua
rie 1969, anunță revista citată, a fost stabilit un adevărat 
record: intr-o singură zi au lost atacate patru bănci.

APROXIMATĂ' 50 000 DE CĂLĂTORI care iși reținu
seră bilete pentru avioanele companiei „American Airlines" 
au fost nevoiti să-și amine sau să renunțe la călătoriile lor, 
ca urmare a grevei celor 15 000 de membri ai Sindicatului 
muncitorilor din transporturi, declarată joi. Potrivit cererii 
conducerii sindicalului, greva va dura 30 de zile, ceea ce 
va aduce companiei pagube de ordinul milioanelor de do
lari. „American Airlines", care deservește 44 de orașe în in
teriorul și in afara tării, este a doua companie din Statele 
Unite din punct de vedere al volumului transporturilor.

Declarații 
la Berlinul

BERLIN 1 (Agerpres). — Agenția 
TASS transmite că la 28 februarie 
ambasadorul U.R.S.S. in R.D.G., P. A. 
Abrasimov, a remis lui O. Winzer, 
ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane, o notă în care se arată că 
„guvernul sovietic dispune de nenu
mărate fapte care atestă că activita
tea autorităților din R.F.G. de atra
gere a Berlinului occidental în. pre
gătirile lor militare revanșarde se 
extinde tot mai mult și devin tot 
mai intolerabile". „Guvernul sovie
tic, se spune în notă, cere guver
nului R.D.G., ca în conformitate cu 
funcțiile de control pe care le exer
cită asupra căilor de comunicații 
dintre R.F.G. și Berlinul occidental, 
să chibzuiască posibilitatea de a lua 
măsurile necesare pentru a curma 
activitatea militaristă ilegală a au
torităților și cetățenilor din Repu
blica Federală și din Berlinul occi
dental, care afectează interesele se
curității statelor socialiste și ale pă
cii in Europa”.

★

BERLIN 1 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că Departamentul de 
presă de pe lingă președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane 
a dat publicității o declarație în 
c.are se subliniază că „guvernul 
R.D.G. a atras în numeroase rînduri 
atenția opiniei publice asupra fap
tului că în întreprinderi vest-berli- 
neze se fabrică produse destinate 
scopurilor militare" și .care sînt fo- 

privitoare 
occidental

losâte apoi de Bundesvvehrul vest* 
german. Declarația subliniază că or
ganele competente ale R.D.G., „au 
primit dispoziții să asigure respec
tarea cu strictețe a normelor do 
drept existente, care interzic trans
portul de produse destinate uzului 
militar al R.F. a Germaniei pe căile 
de comunicații între Berlinul occi
dental și R.F. a Germaniei care trec 
pe teritoriul R.D. Germane".

★

BONN 1 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvînt al guvernului R.F. a Ger
maniei a dat publicității o declara
ție în care sînt respinse datele cu
prinse în nota sovietică adresată la 
28 februarie guvernului R.D. Ger
mane. Invocînd „statutul cvadri- 
parlit al marelui Berlin", comunica
tul anunță că guvernul vest-german 
a angajat consultări cu guvernele 
Franței, Marii Britanii și Statelor 
Unite.

-----• —

Situația 
din Pakistan

CARACI I (Agerpres). — Fostul 
ministru de externe al Pakistanului, 
Zulficar Aii Bhutto, s-a „pronunțat 
pentru organizarea rapidă a unor a- 
legeri generale". El s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru „ridicarea in
terdicției impuse de aproape 20 de 
ani Partidului Comunist din Pakis
tan". Această opinie, menționează 
agenția France Presse, este împărtă
șită și de fostul mareșal al aerului, 
Asghar Khan, un alt lider important 
al opoziției pakistaneze.

Acord secret 
încheiat de 

Marea Britanie 
și Grecia

LONDRA 1 (Agerpres). — Marea 
Britanie a încheiat un acord secret 
cu Grecia, privind importante livrări 
de echipament militar, au relatat 
cercurile guvernamentale britanice 
citate de agenția United Press Inter
national. Nu s-au făcut precizări a- 
supra cantităților și tipurilor de ar
mament, dar s-a aflat că livrările ar 
cuprinde nave și avioane. Ministe
rul de externe britanic a refuzat 
să confirme sau să dezmintă înche
ierea acordului, pe motivul că „vîn- 
zările de arme nu fac niciodată o- 
biectul discuțiilor".
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Clay Shaw a
NEW ORLEANS 1 (Ager

pres). — Jurații de la New 
Orleans au pronunțai verdic
tul in procesul lui Clay Shaw, 
acuzat de a li complotat pen- • 
tru asasinarea președintelui 
Kennedy : omul de afaceri din 
New Orleans a lost achitat. 
La pronunțarea sentinjei, pu
blicul ailal în sală a maniles- 
tat violent împotriva juriului.

Înainte ca cel 12 membri ai 
juriului să se retragă pentiu 
deliberări, acuzarea a prezen 
tal un rechizitoriu, in care.se 
arăta că cei 66 de martori ai

@ CARACAS. Referindu-se la 
hotărîrea guvernului peruvian de a 
naționaliza bunurile societății nord- 
americane „International Petroleum 
Company" (I.P.C.) președintele Ca
merei Deputaților a Parlamentului 
venezuelean, Cesar Rondon Lovera, 
a declarat că această măsură urmă
rește apărarea suveranității naționa
le a Perului și răspunde nu numai 
intereselor acestei țări ci și a altor 
state latino-americane. Prin întărirea 
suveranității naționale și a indepen
dentei, a arătat vorbitorul, țările 
din America Latină intenționează să 
reintre in posesia bogățiilor lor na
ționale care se află în prezent în 
miinile concernelor străine.

Succese ale industriei R. P. Chineze
Presa chineză informează despre 

situația bună pe frontul industrial 
în diferite orașe principale ale tării.

Producția industrială a orașului 
Pekin este in continuă ascensiune. 
In diferite întreprinderi din oraș au 
fost aplicate peste zece mii de ino
vații tehnice, s-au realizat noi pro
duse și au fosl aplicate noi tehno
logii. Prodgcția industrială a orașu

0 rezoluție 
a Comisiei O.N.U, 
pentru dezvoltare 

socială
NEW YORK 1 (Agerpres). — Co

misia O.N.U. pentru dezvoltare so
cială, care îsi desfășoară lucrările la 
New York, o adoptat in unanimitate 
o rezoluție, prin care cere secreta
rului general al O.N.U., U Thant, să 
numească cil mai curtnd posibil un 
grup de lucru pentru analizarea si
tuației sociale mondiale a tineretu
lui. In rezoluție se arată că în co
laborare cp Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință șl Cul
tură (U.N.E.S.C.O.), secretariatul 
O.N.U. trebuie să pregătească ra
poarte în care să fie ..descrise ne
voile și aspirațiile tineretului, pre
cum și cele mai .efective metode 
pentru realizarea acestora".

Aceeași rezoluție core secretarului 
general al' O.N.U: să includă pe or
dinea de zi a 'viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.JN.U. punctul 
intitulat „Problemele și necesitățile 
tineretului și participarea acestuia 
la dezvoltarea națională".

— •

BRAZILIA

Dizolvarea Adunărilor 
legislative ale statelor 

Para și Goias
RIO DE JANEIRO, I (Agerpres). — 

Președintele Braziliei, Cosita e Silva, 
a emis un decret prin care dizolvă 
Adunările legislative ale statelor Pa
na și Goias, a anunțat ziarul „Jornal 
do Brasil". In fejul acesta, numărul 
statelor unde organele legislative au 
fost dizolvate se ridică la șapte. Pre
ședintele Silva a semnat, de aseme
nea, . o lege prin care demite jude
cătorii Curiilor supreme din 11-state.

Vietnamul de sud

Forțele patriotice 
bardeze obiectivele

SAIGON 1 (Agerpres). — In ulti
mele 24 de ■ ore/ forțele patriotice 
sud-vietnameze au continuat să bom
bardeze cu obuze și rachete o serie 
de importante obiective militare a- 
mericane și să atace concomitent po
zițiile deținute de trupele americano- 
saigoneze. Cele' mai importante lupte, 
relevă în legătură cu aceasta cores
pondenții agențiilpr de presă, au a- 
vut loc in Delta fluviului Mekong 
și în cea d<?-a treia regiune tactică, 
care cuprinde cele 11 provincii si
tuate în jurul Sgigonului.

Totodată se menționează că patrio- 
ții au bombardat-, baza militară din 
orașul Racg Giă Delta fluviului Me
kong). 12 obuze,; de morliere, scrie

fost achitat
apărării au fost corupti. In 
ceea ce privește disputa exis
tentă între acuzare și conclu
ziile Comisiei Warren, rechi
zitoriul sustihe-,că președintele 
Kennedy a lost victima unui 
complot și că a fost ucis de 
trei gloanțe trase din direcții “ 
diferite.

Arestat , îri urmă cu 2 ani, 
Clay Shaw erq pasibil de o 
pedeapsă cu închisoarea pînă 
la 20 de ani. Procesul său, a 
minat in repetate ri riduri la 
cererea dvobalilor apărării, a ț 
durat 6 săplămini.

<£> 
<£) 
<£, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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® GENEVA. — Comitetul 
international al Crucii Roșii a 
anunțat că au fost depozitate 
mari cantițați de alimente și 
medicamente care ar fi sufi
ciente pentru ajutorarea, pe 
timp de o. lună, a peste 4,5 
milioane victime ale războiu
lui. Comitetul International de 
Cruce Roșie continuă, de ase
menea, opeiațiunea pe scară 
largă de vaccinare împotriva 
variolei‘și rujeolei, atît in zo
nele controlate de forțele bia- 
freze cit și în cele controlate 
de trupele federale. Toate e- 
pidemiile au putut fi, in acest 
-fel, evitate pinii în prezent.

lui a atins un nou record in ulti
mul pătrar al anului trecut, iar cea 
din luna ianuarie a fost do 2,2 ori 
mai marc în comparație cu perioa
da anului 1968. '

întreprinderile din Sangai, cel mai 
mare oraș industrial al tării, a-u înre
gistrat în anul trocul o producție in
dustrială record în comparație cu anii 
trecu ți.

R. S. CEHOSLOVACĂ : Aspect din Oțelărlile Klcmcnt 
Gottwald (Moravia de nord).

ÎN FOTO : Oțelul topit se toarnă în tipare de răcire.

S. U. A.

Administrația Nixon va promova 
o politică comercială liberală

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Administrația Nixon va promova o 
politică comercială liberală, dai va 
trebui să adopte unele măsuri de 
protecție a unor industrii, cum sînt 
industria textilă și cea a oțelului, a 
declarat ministrul comerțului al

continuă să bom- 
militare americane
corespondentul agenției France Presse, 
au atins aerodromul militar din in
teriorul bazei. Printre celelalte obiec
tive bombardate de patrioți, a de
clarat un purtător de cuvînt al co
mandamentului american de la Sai
gon, se numără și baza de la An 
I-Ioa, situată la 30 de kilometri de 
Da Nang, care zilele trecute a fost 
supusă unui bombardament similar, 
și baza de la Phan Tien, situată la 
160 km de Saigon.

Bombardierele, americane „B-52" 
și-au continuat raidurile lansind, in 
noaptea de vineri spre <sîmbătă, a- 
proximativ 1 000 de tone de explo
zibil asupra diverselor regiuni sud- 
victnamqze.

® MOSCOVA. — Cu prilejul des
chiderii oficiale la Moscova a re
prezentanței permanente a societății 
japoneze „Kawakami Trading" a luat 
cuvînlul ambasadorul Japoniei, Torn 
Nakagawa. El a relevat că comerțul 
dintre Japonia șl U.R.S.S. se dez
voltă în ritm rapid. Numai în anul 
trecut, contractele încheiate între 
firmele japoneze și întreprinderile 
sovietice de comerț exterior au în
registrat un spor de 30 milioane do
lari, atinqind suma totală de 642 
milioane dolari. Japonia ocupă în pre
zent locul iutii în comerțul exterior 
sovietic cu țările capitaliste.

$ RIO DE JANEIRO. — Un pu
ternic val de căldură s-a abătut zi
lele. acestea asupra celui mai mare 
oraș brazilian, Rio de Janeiro. Peste 
300 de copii au fost internați în spi
tal în urma deshidratării. Multi din
tre ei se află în stare gravă.

a 9 CAPE KENNEDY.
Y Medicii centrului spatial de
▼ la Cape Kennedy au declarat
A . vineri că starea sănătății ce- 
1 lor trei membri ai echipaju-
T lui navei cosmice „Apollo-9",
Y , continuă să se imbunălă(eas-
▼ că. James McDivitt, David
A Scott și Russell SchweicKarl
k s-au îmbolnăvit de gripă ceea
I ce a determinat amînarea pen-
Y Iru data de luni a lansării a-
▼ cestei nave, programată să e-
A feclueze un zbor in jurul Pă-
JL mintulul. Specialiștii și-au ex-
I primat speranța că in urma
Y tratamentului aplicat, cei trei
Ț cosmonaut i se vor reface
A complet pînă luni.
Â Pe de altă parte, unele cer- 
I curl ale ’N.A.S.A. și-au expri-
Y mal părerea că îmbolnăvirea
Ț cosmonaulilor se daioreșle an-
A Irenamenlului „dur" la care
k au fost supuși și oboselii in
I perioada premergătoare lansă-
• rii lui „ĂpoUo-9“.

S.U.A., Maurice Stans, la o ședința 
a Comisie: economice mixte a Con
gresului. în același timp, adversa
rii prolecționismului comercial se 
opun oricăror acțiuni de acest gen. 
Vorbind in fala aceleeași comisii, 
William Roth, fost consilier special 
al președintelui Johnson pentru pro
blemele schimburilor comerciale, a 
arătat că nu există nici un motiv 
pentru adoptarea unor măsuri de 
reducere a importurilor de textile 
și oțeluri, sau a altor categorii de 
mărfuri.

Referindu-se la politica de restric
ții a guvernului S.U.A. la investi
țiile de capital american în străină
tate, Maurice Stans a afirmat că ad
ministrația sperase la începutul a- 
nului că va putea anula asemenea 
restricții pînă la sfîrșitul anului. 
Dar controlul guvernului asupra in
vestițiilor, deși este criticat de 
cercurile financiare și de marele ca
pital, a avut rezultate pozitive pen
tru balanța de plăți externă a anu
lui 1968 și deci guvernul nu poale 
renunța la toate restricțiile. Totuși, 
pe termen lung efectele unor astfel 
de măsuri „nu sînt avantajoase" 
pentru Statele Unite, a adăugat mi
nistrul comerțului.

® PR/1GA. — La Praga a fost sem
nai un acord guvernamental cu pri
vire la comunicațiile aeriene dintre 
Cehoslovacia și Statele Unite ale A- 
mericii. Acordul, precizează agenția 
C.T.K., creează posibilitatea deschi
derii unor linii aeriene între cele 
două țări.

© MOSCOVA. — Intr-un articol 
publicat în ziarul „Pravda", cunos
cutul fizician sovietic Ghiorghi Fle- 
rov relatează că în U.R.S.S. au fost 
obținuți primii zece atomi ai ele
mentului 105. Continuă experiențele 
pentru realizarea sintezei elementu
lui respectiv și pentru precizarea 
proprietăților sale fizico-nucleare. 
Fizicianul a adăugat că elementul 
obținut „trăiește deja cîteva sutimi 
de secundă".

Accident feroviar neobișnuit
Un accident feroviar neobișnuit 

s-a petrecut pe traseul Roma—Oata- 
nia, în apropiere de localitatea Aci- 
trezza (Sicilia). O stîncă uriașă s-a 
prăbușit asupra unui tren expres, 
provocînd deraierea locomotivei și 
proiectarea ei în casa unui agricul
tor. Accidentul s-a soldat cu moar
tea unuia din mecanicii locomoti
vei și rănirea altor 14 persoane.

• LIMA. — Ministrul de finanțe 
al Perului, generalul Angel Valdivia, 
și-a prezentat vineri demisia din gu
vern.

După părerea observatorilor poli
tici, demisia generalului Valdivia se 
dalorește faptului că acesta nu este 
întru lotul de acord cu poziția gu
vernului in conflictul cu S.U.A. în 
legătură cu exproprierea posesiuni
lor I.P.C. și disputei in domeniul 
pescuitului.

•

i

• DJAKARTA. — După cum transmite agenția United 
Press International, președintele Ligii Indoneziene pentru 
drepturile omului, Haji Princen, a afirmat că autoritățile 
militare ale localității Purwodadi (partea centrală a Insulei 
Java) au dispus recent uciderea a 2 000—3 000 de persoane 
acuzate de activități subversive. Știrea nu a fosl dezmințită 
de șeful biroului pentru informații ai armatei Indoneziene, 
generalul Nawawi Alii. .\cesta a declarat că o delegație mili
tară a fost trimisă la Purwodadi pentru a iace investigații.

Evoluție netă 
in favoarea 

tezelor franceze
„Purtătorul de cuvânt al guvernu

lui vest-german. Diehl, a adoptat 
intr-o conferință de presă o pozi
ție nuanțată față do diferendul fran- 
co-brltanlc, dar in ansamblu mal 
ci . • d favorabilă tezelor franceze,

i mul ministru britanic, a decla
rat Diehl, l-a informat pe cancelar 
in cursul vizitei făcute la Bonn asu
pra întrevederii de la 4 febru'e' 
dintre ambasadorul britanic la Pa
ri > si generalul de Gaulle. Versiu
nea engleză ne-a fost deci comuni

Din presa străină

cată. Esențialul, din ceea ce ni s-a 
spus, jiu este surprinzător pentru 
noi. Generalul de Gaulle a mai fă
cut asemenea declarații în cursul 
înlilnirilor periodice cu cancelarul. 
Ceea ce ni s-a părut un element 
nou, au fosl propunerile privitoare 
la inițierea unor convorbiri bilate
rale franco-brilanice. Cancelarul nu 
a îndemnat Marea Britanie să nu 
poarte asemenea convorbiri. Dl. 
Wilson i-a spus, de asemenea, d-lui 
Kiesinger că va informa pe ceilalți 
parteneri europeni ai Franței asupra 
propunerilor făcute de generalul de 
Gautie, așa cum au fost interpretate 
de ambasadorul britanic. Acum 
constatăm că există divergențe de 
păreri asupra conținutului întreve
derii.

Răspunzînd intrebărilor ziariștilor 
britanici (unul dintre ei a întrebat: 
Aveți îndoieli asupra versiunii bri
tanice?), Diebl a subliniat că gu
vernul vesl-getman nu poate să ia 
atitudine fără a cunoaște amănunțit 
punctul de vedere francez. în legă- 
'.lj cu fondul problemelor el a 
amintit că în privința Pieței comu
ne, generalul de Gaulle a apărat de 
multe ori în public punctul de ve
dere, potrivit căruia dacă Marea 
Britanie „va fi prezentă peste tot", 
atunci Piața comună ar pierde ca
racterul său originar. „Noi cunoaș
tem aceste păreri de multă vreme, 
a declaiat Diehl. Iar în privința 
propunerii de constituire a unui di
rectorat european în patru, nu cred 
că pot fi atribuite generalului de 
Gaulle propuneri atît de precis for
mulate".

(Din. „Le Monde")

Greva minerilor 
din Virginia de vest

In statul american Virginia de 
vest continuă greva celor 40 000 de 
mineri de la exploatările de cărbu
ne declanșată la 18 februarie. Sub 
presiunea greviștilor, Camera Repre
zentanților a Adunării legislative lo
cale a adoptat un proiect de lege 
privind ajutorarea minerilor care su
feră de boli profesionale, îndeosebi 
de afecțiuni pulmonare. Legea a fost 
prezentată spre aprobare Senatului.

Sirhan recunoaște :

am ucis cu premeditare
Sirhan B. Sirhan, asasinul sena

torului Robert Kennedy, a recunos
cut că a comis această crimă cu 
premeditare. Acuzatul a întrerupt 
audierea unui martor, declarînd că 
a premeditat fapta timp de 20 de ani 
(Sirhan este în vîrstă de 25 ani) și a 
cerut să fie condamnat la moarte 
prin gazare, conform legislației ca- 
liforniene. El a solicitat, de ‘aseme
nea. completului de judecată să i se 
permită să se apere singur, renun- 
țînd la serviciile celor trei avocați 
ai săi.

Judecătorul Herbert Walker a res
pins cererile acuzatului, dispun ind 
continuarea dezbaterilor procesului, 
care urmează să fie reluate luni, 
după o pauză de două zile. Se pare, 
relevă agenția U.P.T.. că depoziția 
lui Sirhan constituie o manevră pen
tru a oferi încă un argument apă
rării că acuzatul ar da dovadă de 
Incapacitate intelectuală pentru pre
meditarea unei crime.

® BELFAST. — Premierul nord- 
irlaudez, Terence O'Neill, a obținut 
un vot de încredere din partea frac
țiunii parlamentare a partidului său 
unionist. Intr-o primă confrun' ce 
după alegerile de luni, între pre
mier și adversarii săi din ' propriul 
partid, politica lui Terence O'Neill, 
orientată spre o atenuare a conflic
tului dintre minoritatea catolică șl 
protestanți, a fost aprobată cu 23 
voturi pentru, unul contra și o ab
ținere. Cu prilejul acestui vot, depu
tății „rebeli" ai Partidului Unionist 
au părăsit sala, cu excepția lideru
lui lor William Craig, care a votat 
împotriva lui Terence O'Neill.
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