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AFIRMARE PLENARĂ A VOINȚEI
CREATOARE Șl ANGAJA
MENTULUI DE A ÎNFĂPTUI

a Băncii de investiții

tn anii construcției socialis
mului a devenit un lucru obiș
nuit, ca -întregul nostru popor 
să ia cunoștință dcr proiectele 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale,, să aibă po
sibilitatea de a-si manifesta 
drepturile de un înalt demo
cratism, referitoare la elabora
rea, discutarea și înfăptuirea 
acestor planuri.

Proiectul de Directive al ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării eco
nomici naționale pe perioada 
1976—1980. supus dezbaterii oa
menilor muncii, reprezintă o 
încununare a eforturilor și 
succeselor repurtate in dezvol
tarea orinduirii socialiste in 
acest sfert de veac ce a tre
cut de Ia eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist, 
consfințind nivelul de dezvol
tare atins in țara noastră și 
deschizind perspectiva consoli
dării realizărilor obținute și a 
apropierii țării noastre de ni
velul statelor cu economie avan
sată.

Pornind de le premisa că 
prevederile din proiectul de 
Directive pot fi realizate în 
bună parte printr-un judicios 
program de investiții, s-a pre
văzut o rată ridicată a acumu
lărilor — 28—30 la sută din 
venitul național — ponderea 
covirșitoarc a acestor acumu
lări regăsindu-se in planul de 
investiții. Volumul de 420—435 
miliarde lei cit se preconizea
ză că vor însuma investițiile 
centralizate din fondurile sta
tului in perioada 1971—1975, 
aproape egal cu volumul de 
investiții din anii 1961—1970. 
atrage de la bun început aten
ția — prin mărimea lui — 
asupra eforturilor pe care le 
implică asigurarea resurselor 
corespunzătoare unui asemenea 

U.U.M.P, Secția construcții metalice. Presatorul Anton C'arașca în timpul lucrului.

program. Chiar de aici se des
prinde prima și cea mai im
portantă cerință ce stă în fața 
tuturor factorilor interesați in 
această direcție : folosirea ra
țională și cu maximă eficiență 
a fondurilor de investiții.

Economia municipiului nos
tru. parte integrantă și de marc 
importanță in economia națio
nală, va resimți in măsură 
deosebită programul de inves
tiții preconizat, efortul cel mai 
mare fiind îndreptat spre secto
rul carbonifer, sector ce va 
trebui să asigure in viitorul 
cincinal aproape o treime din 
producția de cărbune a țării. 
Alături de acest sector, progra
mul de investiții vizează conti
nuarea dotării social-culturalc, 
dezvoltarea sectorului energetic, 
forestier cit și a celorlalte sec
toare economice ale municipiu
lui. In aceste condiții, volumul 
sporit de investiții impune o 
preocupare sporită din partea 
tuturor factorilor interesați: 
beneficiari, executanți. proiec- 
tanți, bancă. Pornind de la 
experiența acumulată și avînd 
in față cerințele expuse prin 
proiectul de Directive, activi
tatea de investiții — construc
ții din cuprinsul municipiului 
Petroșani, alături de cea desfă
șurată in întreaga țară. va 
trebui să adauge creșterilor 
cantitative un însemnat salt 
calitativ. Apreciez că pentru 
realizarea acestui salt posibili
tățile sint la indemina noastră 
și ne îndeplinim o înaltă da
torie patriotică luptind perse
verent pentru traducerea lor 
in viață.

Criteriul hotărîtor în stabili
rea obiectivelor de investiții 
ce urmează a fi cuprinse in 
plan, va trebui să-l constituie 
necesitatea reală, oportunitatea 

♦ Continuare in pag. a 3-a

POLITICA PARTIDULUI
De pe platforma unei înalte conștiințe 

și responsabilități comuniste
Pe filele istoriei țării noastre, 

cel de-al X-lea Congres al par
tidului va înscrie cu litere do 
aur perspectivele luminoase ale 
dezvoltării și bunăstării patriei 
și a poporului nostru pe dru
mul ascendent al socialismului 
victorios. Aceste înscrisuri își 
adună de pe acum măreția și 
chezășia împlinirii lor din iz
voarele purtătoare de energii 
ale minților și brațelor milioa
nelor de oameni ai muncii,-ca
re, intr-o atmosferă entuziastă 
de efervescență, de elan, mîn- 
drie și deplină adeziune, dez
bat importantele documente 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului.

Pe aceste coordonate do ma
re responsabilitate, cei care 
pășesc în primele rînduri pe ca
lea propășirii economice, poli
tice și social-culturale a Lupe- 
niului — delegații celor peste 
o sută de organizații de bază 
P.C.R. ale orașului — au ex
primat în mod plenar în con
ferința extraordinară de partid 
acordul lor și al comuniștilor 
pe care i-au reprezentat, dat 
din toată inima, cu toată con
vingerea, pentru politica lumi
noasă și justă a partidului, ja
lonată cu clarviziune științifică 
de Tezele C.C. al P.C.R. și pro
iectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al partidului.

Avînd un pronunțat carac
ter de lucru, de pe platforma 
unei înalte conștiințe și respon
sabilități comuniste, discuțiile 
au reliefat cu pregnanță stră
daniile de zi cu zi pe care co
lectivele tuturor unităților eco
nomice din orașul Lupeni le-au 
depus în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce le reveneau pe li
nia înfăptuirii directivelor fi
xate de cel de-al TX-lea Con

gres al partidului. Astfel, Ia 
E. M. Lupeni producția de 
cărbune a crescut de la 
1 521 000 tone la 1 700 000 to
ne în 1969, ceea ce reprezin
tă un spor de 11,6 la sută 
față de 1965, iar productivi
tatea muncii obținută în cele 
6 luni ale anului curent este 
cu 31 la sută mai mare față 
de același an: la preparația 
Lupeni s-a mărit simțitor ca
pacitatea de prelucrare și 
preluare a cărbunelui ajun- 
gînd ca în 1968 cantitatea de 
cărbune supusă preparării să 
fie cu 201 000 tone mai ma
re decît în 1965: la F.F.A. 
„Viscoza" producția globală a 
anului 1968 a fost cu 18 Ia 

sută mai mare ca în 1965, iar 
productivitatea valorică cu 
18,6 la sută.

îmbunătățirea continuă a 
activității de producție a in
fluențat pozitiv și dinamica

Conferința 
organizației 
orășenești 

de partid Lupeni

salariului mediu care Ia E.M. 
Lupeni a crescut cu 16,3 la 
sută în 1968 față de 1965. iar 
la F.F.A. „Viscoza" cu 11,1 
la sută.
Rezultate bune au fost obți

nute și la celelalte unități din 
orașul Lupeni, ca : I.G.L., I.G.C. 
și cooperativa „Deservirea".

O parte însemnată a acestor 
sporuri de producție s-au ob

Ascensiuni hunedorene

2 Uit muri le 
cincinalului

Congresul e aproape. îl simțim prezent in munca și în 
viața noastră. Tot poporul roman îl așteaptă cu bucurie și 
încredere. Dar așteptarea ne e plină. Punem floare lingă 
floare și împletim cunună de succese. Aceasta ne e tra
diția. .

Facem bilanțul înfăptuirilor și plănuim altele. A- 
ceasta ne e metoda. Nu cîțiva, nu numai partidul, ci între
gul popor analizează și plănuiește, calculează și hotărăște. 
Aceasta este esența politicii noastre.

întoarcem filele cronicii socialiste. Ne oprim la Con
gresul IX și mai apoi la Conferința Națională. Imaginile 
celor două evenimente politice ne sint încă proaspete. Am 
liotărit atunci ritmuri nemaiîntiinite in istoria țării. Am 
trezit din nou uimire și admirație. „Miracolul românesc" 
continuă să ocupe loc in pagina I a actualității mondiale 
Astăzi facem cunoscut că ceea ce am plănuit, îndeplinim 
înainte de termen. Cînd dezbatem viitorul program dc 
dezvoltare și ne referim la cutare și cutare indicator, pen
tru care cincinalul a avut doar patru ani, o spunem atit 
de firesc de parcă nici nu se putea altfel. Nu ni se pare 
nimic spectaculos in eroismul nostru cotidian. Găsim în 
aceasta modestia și cumpătarea neamului, siguranța pașilor 
pe care-i facem pe verticala afirmării plenare.

Hunedoara este solistă in orchestra națională. Con
dițiile naturale prielnice, bogăția pânnntului ei, tradiția 
muncitorească au atras mereu atenția politicii economice 
a partidului. în actualul cincinal s-au investit în județul 
nostru aproape 7 miliarde lei. Trei sferturi din această 
sumă a contribuit la valorificarea superioară a poten
țialului economic. Și harta economică s-a cerut modifica
tă : mine la Paroșcni și Livezeni, cel mai modern laminor 
al țârii la Hunedoara, o stea de primă mărime in cons
telația energetică națională Ia Deva, încă o fabrică in 
Bir cea. _

Și tot în gama cifrelor notăm apariția in anii cincina
lului a 3 500 noi locuri de muncă. Și mai notăm că. in 
acest an. unui salariat ocupat .in industrie ii revin cu a- 
proape 22 la sută mai multe fonduri fixe decît în 1965. 
Pe seama sporului productivității, a crescut, in perioada 
1965—1968, producția globală cu peste 2,7 miliarde lei, 
o dată cu un plus la volumul de beneficii de 60 de pro
cente.

Ca totdeauna, ritmurile Văii s-au menținut la frec
vență înaltă. Sint aici, in universul de cărbune, ritmuri 
de bărbați cu brațe puternice, ritmuri de haveze și per
foratoare, ritmuri de adinei prefaceri. Ritmurile Lupeniu- 
lui înseamnă 200 000 tone de cărbune peste prevederile 
cincinalului ; ritmurile Paroșenilor înseamnă alinierea unei 
mine noi la tradiția muncii eroice a minerilor de pe Jiu : 
ritmurile Văii inseamnâ prezență activă in cutezătoare» 
epopee a edificării socialiste a patriei.

N. ANDRONACIIE

ținut atit prin mărirea capaci
tăților dc producție cit și prin 
introducerea unor utilaje și 
mecanisme de înaltă producti
vitate sau prin mecanizarea u- 
nor lucrări , grele. La E. M. Lu
peni in acești 3 ani s-au inves
tit în acest scop 130 milioane 
iei. la preparația Lupeni 15,8 
milioane, iar la „Viscoza" pes
te 10 milioane.

In cadrul acestui program 
amplu de investiții, sume im
portante au fost alocate, prin 
grija partidului și - statului, în 
orașul Lupeni și ■ pentru dome
niul social-cultural. Pentru să
nătate și asigurări sociale — 
.38 milioane lei: pentru întreți
nerea spațiului locativ — peste 14 
milioane lei. pentru activitatea 
de învățămint — 13,3 milioane 
lei, pentru lucrările de gospo
dărire a orașului — 4,5 mili
oane lei.

Pe acest sol atit dc fertil, al 
politicii partidului transpusă în 
fapte, s-au consolidat sentimen
tele de dragoste și atașament 
față de partid: pe acest sol s-a 
fixat hotărîrea entuziastă a tu
turor comuniștilor și oamenilor 

> Conlinuare in pag. a 2-a

Luni dimineață a avut loc 
Plenara comună a Comilclu- 
hii Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și a Consiliu
lui Uniunii Asociaților Slu- 
dențcștl din România care n 
dezbătut Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului și proiectul dc Di
rective privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și linii
le directoare alo dezvoltării 
economiei naționale pe perioa
da 1976—1980.

La plenară au participat 
membrii și membrii suploanți ai 
Comitetului Central al U.T.C., ai 
Consiliului U.A.S.R., membri ai 
comisiilor dc revizie și de 
cenzori. Au luat parte, de ase
menea, primii secretari ai co
mitetelor județene U.T.C., acti

Mirajul literei
Sentimentul culturii face par

te din coloana vertebrală a exis
tenței noastre cotidiene. In Va
lea Jiului izvorăște continuu din 
oameni, păduri și cărbune — li
tera irumosului. Dorința de fru
mos, de 'îmbogățire a sufletului 
nostru a trecut de mult de peri
oada simplelor incrustații în 
lemn, a poeziei și basmului 
popular — atit de genial repre
zentate de marii artiști anonimi 
de pe aceste plaiuri dacice.

Fiecare cetățean — „de ia 
opincă la vlădică" — simte ne
voia zilnică a „aerului" cu miros 
de cerneală tipografică a coti
dianului. Am asistat in zilele 
acestea, la ore matinale, la aș
teptări. pasionante în fața chioș
curilor, a unor oameni care 
peste cîleva minute intrau în 
mină, în fabrică ori în institu
ție. Așteptau sosirea ziarelor, a 
revistelor. „Coada" in fața 
chioșcurilor de presă arc un 
sens cil se poale de pozitiv. 
Foamea de informare e alit de 
măre înc'-t o carte apărută in 
librărie se epuizează instantaneu. 
Am căutat în Valea Jiului, la 
Lupeni, Aninoasa, Vulcan, Pelri- 
la, Petroșani cărți „dispărute" 
la București pe care speram să 
le găsesc aici. N-am găsit. Dim
potrivă, prietenii de aici mă ru
gau, ca bucureșlean, dacă am 
ceva „pile" să le iac rost de
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Parcurg aleea străjuită de o 
mulțime dc trandafiri pină la 
clădirea nu prea mare, dar co
chetă și proaspătă, a creșei dc 
cartier cu orar zilnic din orașul 
Vulcan, care-și va deschide 
porțile pentru copii în cursul 
acestei săptămîni. Troc pragul 
și sint uimit de curățenia care 
domnește, peste tot, de lumi
na concetrată in pereții, do 
curind irnbrăcați in covoare de 
ulei; ai încăperilor. - O clădire 
pe care anii își însemnaseră, 
implacabil, trecerea, reciștigă 
o tinerețe pe măsura acestui 
timp... Intr-unâ din odăile pen
tru copii de la 3 luni la un an 
sint, deja, frumos rinduite 9 
din cele 20 de paturi. Grupa 
mare o copiilor de la un an la 
trei ani va beneficia dc trei ca
mere cu cite zece paturi fiecare. 
In camera de baie, lingă cădii 
existentă se vor instala incă 
două băițo de fontă. Vizitez 
camerele dc alăptare, dc joacă 
și — după ce urc o scară in 
spirală — cea de izolare. In 
spatele clădirii principale se 

viști ai C.C. al U.T.C.. redac
tori șefi ai publicațiilor de ti
neret.

Tovarășul Ion Iliescu, prim- 
sccretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, a făcut o amplă ex 
punere in legătură cu Tezele 
Comitetului Central al parti
dului pentru Congresul al 
X-lca al P.C.R. și proiectul de 
Directive privind dezvoltarea 
economiei naționale, subliniind 
sarcinile ce revin organizațiilor 
U.T.C., întregului nostru tine
ret în lumina acestor docu
mente.

în cadrul lucrărilor plenarei 
au luat cUvîntul numeroși vor
bitori care s-au referit la 
documentele ce urmează să fie 
supuse spre dezbatere și adop- 

un Camus, de monograiia lui 
Bitan despre Esenin, de...

Cartea e devorată pur și sim
plu. Cerneala tipografică subju
gă interioarele noastre sufle
tești și locative. Nu e nici o 
minune să intri în casa unui 
miner — de pildă — și sd vezi 
casa tapisată cu volume.

— Am auzit că sînleți în 
Petroșani — îmi spuneau doi 
tineri mai deunăzi. V-am citit, 
vă cunoaștem. Cum arată Marin 
Sorescu ? Dar Cezar Baltag ?

— Ne place poezia de dragos
te, îmi spun tineri și tinere: 
Ion, Vasile, Ana, Georgela.

— Ce credeți despre „asele
nizare" ? Va dispare aureola 
poetică a Selenei ?

— Ce se întîmplă în Biaira ?
— Am citit că...
Diminețile, amiezile, serile, nop

țile Urzii au arome de tipogra
fie. Cultura circulă pretutindeni, 
pătrunde adine în inimi, conști
ințe și case.
Mitera scrisă' îi așteaptă pe 

toți cu aceeași dragoste. 11 aș
teaptă și pe admiratorul poeziei}, 
revizorul Dotei Manta și pe li nă
rui extaziat al adîncurilor filo
zofiei cu care am stal de vorbă. 
Kosler Paul, fiindcă litera tipărită 
arde în noi, ne oxigenează sin- 
gele inteligenței și ne sculptea
ză pină la perfecțiune sentimen
tele.
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află bucătăria, spălătoria și, 
tot acolo, se zoresc lucrările dc 
canalizare care includ .și des-

Ocrotirea 
copiilor, 
în mîini

■ ■ ■■■grijulii
fundarea unui puț vechi, adine 
dc 60 de metri. Ca ad< \ arați 
băicși, oameni ai spitalului din 
Vulcan, ca Gheorghe Plăviță. 
Constantin Ochean, Andrei Til- 
peanu și Constantin Fugaciu, 

tare Congresului al X-lea, ex- 
prirnîndu-și satisfacția pentru 
înalta ținută științifică, pentru 
importanța deosebită teoretică 
și practică a Tezelor și a pro
iectului dc Directive și. in 
același timp, adeziunea deplină 
față dc politica internă șl ex
ternă a partidului nostru, ho
tărîrea rle a milita neobosit 
pentru înfăptuirea cu succes 
a tuturor sarcinilor stabilite 
de partid.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm. Plenara a apro
bat, în unanimitate, scrisoarea 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— secretar general al C.C. al 
P.CB.

La punctul al doilea al or
dinii de zi. tov. Traian Ștefă- 
nescu, președintele Consiliu
lui U.A.S.R., a fost ales se
cretar al C.C. al U.T.C.

Expoziția 
realizărilor 
economiei 
teritoriale

Un numeros grup dc cadre 
de conducere din unitățile 
economice ale Văii Jiului, au 
vizitat duminică dimineața, 
în Deva, „Expoziția realiză
rilor economice înfăptuite in 
cei 25 dc ani de la elibera
rea patriei".

Dintre exponatele caro au 
reținut atenția vizitatorilor 
amintim cele prezentate de 
Centrala cărbunelui Petro
șani, între caro abatajele 
frontale mecanizate cu susți
nere hidraulică, stilpii de 
susținere fabricați la U.U.M. 
Petroșani etc.

Expoziția va fi deschisă 
pentru public in cinstea zilei 
de 23 August.

„Unic“ — magazin 
alimentar 

cu autoservire
Astăzi se deschide în ora

șul Lupeni, magazinul ali
mentar cu autoservire „U- 
NIC-* din centrul orașului, 
înființarea acestui magazin 
cu autoservire se înscrie pe 
linia măsurilor luate de con
ducerea O.C.L. alimentara, 
de a asigura cumpărătorilor 
din Lupeni o aprovizionare 
abundentă cu mărfuri, în 
condiții de deservire rapidă 
și civilizată.

A
In atenția 

conducătorilor 
auto

Serviciul miliției munici
pale Petroșani organizează 
în perioada 8—14 iulie a.c. 
o largă acțiune de prevenire 
a accidentelor de circulație 
în întreaga Vale a Jiului. In 
efectivele de control, care 
vor fi mărite, sint asimilați 
și numeroși șoferi. Se atrage 
atenția tuturor conducători
lor auto că la prima aba
tere ce se constată se vor 
lua măsuri severe. Se va a- 
plica și sancțiunea de ridi
care a permisului de condu
cere, care atrage după sine 
un nou examen de conduce
re.

Amenajări 
la cabana 
Voievodul
La cabana Voievodul, a- 

parținind de întreprinderea 
județeană de exploatare a 
bazelor turistice, subunitatea 
Petroșani, se execută lucrări . 
dc lărgire a spațiului de ca
zare, de amenajare a unei 
noi săli de mese corespun
zătoare cerințelor, precum și 
de alimentare cu apă a ca
banei. După executarea lu
crărilor cabana va avea un 
spațiu de cazare de 70 lo
curi. față dc 50 cile are in 
prezent.

coboară zilnic cu centurile de 
siguranță...

In curind, totul va fi guta să 
primească puii de om...

Darea in folosință a creșei de 
cartier cu 50 de locuri repre
zintă un gest emoționant al edi
lilor din Vulcan, adăugat pri
nosului de realizări din ultima 
perioadă, intru cinstirea Con
gresului partidului și aniversării 
eliberării.. Pină la ora actuală, 
au fost înscriși 25 de copii.. Se 
așteaptă ca și alte femei din 
cîmpul muncii să-și interneze 
copii la această primitoare cre- 
șă de cartier a spitalului Vul
can.

O

Bătr '~~*<nar Nicolae
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ununcii din Lupeni 
precupeți eforturile 
penir > 1raducerea

De pe platforma unei înalte conștiințe
și responsabiIități comuniște

politicii de perspectivă a parti
dului și patriei ce a fost expu
să în Tezele și proiectul de ”” 
roctive pentru Congresul «1 
lea al partidului.

Di-
-X-

MINERII ÎN TRIMELE RÎNDURI

In acest an, minerii celei mai 
mari mine din țară, dcținiiori 
ai titlului de fruntași pe ra
mură. au repurtat succese în
semnate pc linia îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor dc plan. Ce
le 30 000 tone de cărbune coc
sificabil extrase peste plan, 
sporirea productivității muncii 
cu mai mult dc 34 kg pc post, 
peste 1 000 MO lei economii la 
prețul de cost, sint argumente 
edificatoare. In același timp, 
colectivul minei a manifestat 
o preocupare susținută pentru 
introducerea noului, pentru în
deplinirea planului de pregă
tiri și investiții în vederea spo
ririi capacităților de producție 
jn viitorii ani.

In acest context, lucru firesc 
dc altfel, discuțiile reprezen
tanților comuniștilor dc la mi
na Lupeni prezență la conferin
ță au fost pregnant axate pe 
îndeplinirea sarcinilor prezente 
și a pregătirii premiselor reali
zărilor viitoare.

.Am studiat cu o deosebită 
s-Uisf ieție Tezele C.C. al P.C.R. 
și proiectul dc Directive pen- 
ir;i cel dc-al X-lea Congres, 
a spus în cuvintul său IOAN 
RACZEK. secretarul comite
tului dc partid al minei. 
Alături dc toți membrii de par
tid din Exploatarea minieră Lu
peni îmi exprim totala ade
ziune fața dc aceste importante 
documente. Dezbaterea lor pu
blică constituie incă o dovadă 
8 profundului democratism 
al politicii partidului nostru, 
«le a sc consulta cu comuniștii, 
cu înb-raga masă de oampni ai 
muncii.

Din documentele ce le dezba
tem astăzi, sc desp^nde faptul 
eă producția dc cărbune va 
trch”î «5 ajungă in anul 1975 
la 36—3.1 milioane tone. E o 
creștere foarte mare. Este ne
cesar ca noi. comuniștii. ne 
mobilizăm si mai mult d^t 
pînă acum, pentru a putea rea
liza cu succes planul șî angaja
mentele dm acest an si din anii 
ce urmează.

In acest scoo consider noce- 
s.-r r i organizațiile de nartid 
din rad—’l minei să-si exercite 
«nai proRind controlul asupra 
me^uhn de desfășurare a pro
cesului de producție, să-si îm
bunătățească continuu stilul do 
num că.

Pentru aceasta in cc’ mai 
scurt timp trebuie să sc facă o 
analiză temeinică asupra efi
cienței noii structuri organiza
torice a minei, in vigoare de la 
înființarea Centralei cărbune
lui V<x?csitatca definitivării a- 
cestej noi forme de organizare 
sc impune cu atît mai mult, cu 
cît o dată cu formarea zone
lor. multe organizații dc bază 
au fost descompletate prin 
transferarea salariaților de lă 
un loc de muncă la altul, din 
caro cauză viața internă de 
partid nu a fost trăită oores- 
puT'zătnr cerințelor.

Dc asemenea, cunoscind fap
tul că sporirea producției de 
cărbune necesită cadre bine

sâ 
o problemă dc pri

mă importanță re trebuie so
luționată. să fie activizată școa
la dc mineri, undo în acest an, 
față de 260 locuri, s-au înscris 
doar 7 elevi*.

— Brigada pc care o conduc
— a subliniat în cuvintul său. 
minerul PETRE CONSTANTIN
— animată dc mărețul program 
de dezvoltare a țării noastre in 
viitorii ani. a holarît ca in 
cinstea Congresului al X-lea al 
partidului să îndeplinească an
gajamentul anual do 4 000 dc 
tone. Totodată aș dori să sub
liniez necesitatea unei preocu
pări mai susținute pentru apro
vizionarea la timp cu materiale 
și piese de schimb, cunoscut 
fiind faptul că la mina noastră 
mecanizarea ocupa un loc im
portant în activitatea de fieca
re zi .

In aceeași ordine do idei, mi
nerul pensionar ARON CRIS- 
TEA. s-a referit la necesitatea 
impulsionării descoperirii unor 
forme cit mai 
litate privind 
rilor. de care 
atâta nevoie.

Directorul 
VASILE CTR1PERU. 
printre altele : , 
de importanța 
pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului colectivul minei 
Lupeni pe baza realizărilor 
de pînă acum, se angajează 
să extragă în cinstea Con
gresului. |>este 32 OM to
ne de cărbune cocsificabil. 
angajament reînnoit dc altfel 
a doua oară*. In continuare 
vorbitorul s-a referit la modul 
în caro trebuie pregătită pro
ducția viitoare. .In acest scop
— a subliniat vorbitorul — a- 
tenția va trebui concentrată a- 
supra extinderii mecanizării, a- 
supra folosirii la capacitatea 
maximă a utilajelor din dota
re. la întărirea continuă a com
petenței cadrelor do specialiști 
ai minei*.

Secretarul comitetului dc 
partid al «reparației Lupeni. 
maistrul FLOREA TTGOTANU 
in cuvintul său arăta .printre 
altei'' : .Cu ocazia adunării ge
nerale extraordinare a romih 
nistilnr de la preparația noas
tră. din 22 iunie, atît vorbitorii 
cît și întreaga adunare gene
rală și-a exprimat adeziunea 
lor profundă la Tezele șî pro
iectul de Directive privind pla
nul cincinal dc anii 1971—1975 
si liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale 
197C—1980 si. prin mine, asi
gură conferința orășenească de 
partid T.’ineni că vor depune 
toate eforturile pentru realiza
rea și depășirea acestor sarcini. 
Tn acest sens ne aneaiăm să re
cepționăm sj să prelucrăm la 
un nivel calitativ superior în
treaga producție ce o vor da 
peste prevederile planului ex
ploatările miniere de )a Lupeni 
$i Uricani și să realizăm o e- 
conomie la prețul de cost de 
un milion lei din care 750 mii 
lei pînă Ja Congres".

pregălite, consider oportun 
propun

trebui să fie atacat și să con
stituie sarcină dc plan pentru 
anul in curs și nu pentru fi
nul 1970 cum a fast prevăzut 
inițial, creindu-sc astfel posibi
litatea depășirii planului de 
construcții in acest an la șan
tierul din Lupeni cu 28 aparta
mente. Construcția dc aparta
mente trebuie să primească un 
ritm mult mai accelerat decît 
cri existent în prezent in așa 
ful incit să se poată trece la

demolarea barăcilor care moi 
există in orașul nostru. Consi
der, de asemenea, că este nece
sar ca la avizarea proiectelor 
să se țină seama mai mult de 
părerea organelor locale dc 
partid și do stat și a locatari
lor in scopul eliminării defi
ciențelor existente privind cali
tatea lucrărilor de construcții, 
a instalațiilor sanitare, i lectri- 
cc etc,".

șui nostru, pe 
zint ki această 
angajează cn in 
sului al X-lea 
celei de a 25-a

CADRELE MEDICALE SÎNT LA DATORIE

apropiate de rea- 
calificarea mine- 
mina Lupeni arc

mîno;. inginerul 
a spus 

.Conștient fiind 
documentelor

FILATORII RĂSPUND CU FAPTE

.Publicarea Tezelor C.C. al 
partidului pentru Congresul al 
X-lea și a proiectului de Di
rective privind planul cincinal 
pe anii 1971—19/a și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 
8976—1930 a avut o deosebită 
rezonanță în rindurile întregu
lui nostru popor — a spus in cu
vintul său IOANA MESZAROȘ, 
ajutor maistru la secția fini
saj textil, președinta comitetu
lui sindicatului „Viscoza* Lu
peni. Profundul interes și satis
facția cu care au fost intimpi- 
nate aceste documente de colec
tivul întreprinderii noastre se 
datoresc însemnătății excepțio
nale a Congresului al X-lea al 
partidului, a rolului său în ri
dicarea pe o treaptă nouă, su
perioară a vastului proces de 
desfășurare a construcției so
cialiste.

In Teze și-n proiectul do Di
rective Iși găsește întruchipa
rea vasta și creatoarea a tivi- 
tate desfășurată de conducerea 
partidului privind direcțiile dez
voltării economiei naționale, a 
orinduirii sociale și de stat, pro
blemele esențiale ale muncii 
ideologice și ale activității pe 
plan extern, a întregii vieți c- 
eonomice ,și social-politico a ță
rii. oe baza experienței <i a 
concluziilor desprinse din evo
luția României în cei 25 de 
ani trecuți de la eliberare, din

analiza muncii desfășurate pen
tru aplicarea hotăririlor Con
gresului al TX-lea al partidu
lui.

Dezbaterea acestor documen
te cu întreaga masă de salariați 
de la F.F.A. „Viscoza* Lupeni 
a constituit un prilej deosebit 
de afirmare a solidarității, a ata
șamentului lor față de politica 
înțeleaptă a partidului. Din dis
cuțiile lor au reieșit angaja
mentele care prevăd ca în cin
stea celui de-al X-lea Congres 
al partidului să dăm peste pre
vederile planului 3,f tone de fi
re mătase, II lone sulfură de 
carbon, iar produsele să fie de 
calitatea cerută. De asemenea, 
cu ocazia dezbaterii documen
telor de partid au fost făcute 
o serie de propuneri menite să 
contribuie la buna desfășurare 
a procesului de producție cit 
și la îmbunătățirea condițiilor 
social-culturalc ale salariaților 
noștri. Ne exprimăm astfel, orin 
fapte, simțămintele de dragoste 
și devotament de încredere ne
mărginită în partid, în acțiunea 
politicii sale, hotărirea ferrnă 
do a contribui cu întreaga e- 
nergie creatoare și putere de 
muncă la îndeplinire,! sarcini
lor care ne revin pentru a ne 
aduce aportul la înfăptuirea 
programului luminos elaborat 
de partid.

Directorul spitalului unificai 
Lupeni, dr. NICOLAE ALDICA. 
exprimind convingerile tuturor 
comuniștilor din domeniul sa
nitar al orașului, spunea : „Is
toria pe care poporul nostru 
și-o făurește are de-a lungul 
ci evenimente dc maximă și 
profundă trăire, even i men ie dc 
cuprinzătoare caracterizare a e- 
pocii. Documentele pentru Con
gresul al X-loa al partidului 
au tocmai acest conținut cu
prinzător. caracteristic al epo
cii in care trăim. Sint docu
mente pătrunse dc o inaltă 
principialitate marxist-leninistă 
în care este expus cu fermitate 
și clarviziune programul mul
tilateral elaborat de partid jx?n- 
Iru perfecționarea întregii vieți 
economico și sociale din Româ
nia. Sînt documente pătrunse 
de un realism științific, de pu
tere mobilizatoare care demon
strează incă o dală cu și mai 
multă convingere că promovind 
eu fermitate interesele poporu
lui român, ale independenței și 
suveranității naționale, politica 
partidului nostru sc situează in 
același timp, neclintit pe po
zițiile internaționalismului so
cialist, de colaborare cu toate 
partidele comunisto și muncito
rești. pentru întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului și 
păcii

Proiectul dc Directive ne a- 
rată că partidul continuă, co
respunzător cerințelor stadiului 
actual al construcției socialis
te, direcțiile de dezvoltare a e- 
conomiei naționale, a diferite
lor ramuri industriale ca piatră 
unghiulară a societății de mîi- 
ne. comunismul, și a întregii 
vieți in complexitatea ei so- 
cia)-culturală. Astăzi, 
sfert de veac de la începutul 
revoluției populare, în perspec
tiva drumului parcurs de po
porul nostru în acest răstimp, 
apare mai limpede ca oricînd 
că rolul conducător al partidu
lui. prestigiul și dragostea de 
care el se bucură în rindurile 
celor ce muncesc, sînt rezul
tate firești ale unui îndelungat 
proces istoric în care partidul 
s-a afirmat ca cea mai înain
tată, mai consecventă și mai 
hotărîtă forță politică a națiu
nii. Această forță politică a a- 
sigurat țării noastre prestigiul 
în fața tuturor națiunilor, iar 
pe plan intern acea dezvoltare 
economică și socială impetuoasă 
ce a întrecut așteptările.

Ridicarea necontenită a nive
lului de trai reprezintă nu nu
mai locuințe și apartamente 
mai multe, mai confortabile, o 
rețea comercială largă și diver
sificată, ci și școli mai multe 
și o rețea sanitară dezvoltată 
și accesibilă a cărei eficiență se 
traduce în cei 25 de ani prin 
scăderea mortalității infantile, 
creșterea mediei de viață și li
chidarea unor boli de extindere 
în masă.

Grija deosebită a partidului 
pentru sănătatea populației s-a 
făcut din plin simțită și-n ora-

la un

1NVĂȚĂM1NTUL ÎN

INVESTIȚIILOR — ATENȚIE SPORITĂ
In cuvintul său. tovarășul 

VICTOR BRAȘOVEANU. vice
președinte a) Consiliului popu
lar Lupeni, a arătat:

.Am studiat cu mult interes 
documentele pentru Congresul 
al X-lea al partidului și-mi ex
prim profundul atașament față 
dc politica partidului conținută 
5n ele.

Din munca noastră de pînă 
în prezent rezultă o seric de 
lipsuri care ne îndeamnă să ne 
mobilizăm toate forțele pentru 
8 îmbunătăți activitatea în toa
te domeniile și la toate nivelele

■’tru ca aslfc-1 să putem parti- 
riiv ]a înfăptuirea măre-

'ni ce revin colectivc-
-conomice ale o-

Este necesară o muncă sus
ținută pentru dezvoltarea capa
cităților de producție ale unită
ților din orașul nostru. Prin 
grija partidului în acest an au 
fost alocate peste 18 milioane 
lei pentru construirea a 360 de 
apartamente, a unei școli la 
Bărbăteni, a complexului par
cului Minerul precum și a si
lozului de legume. Aceste lu
crări sint insă râmase în urmă 
datorită și unui slab sprijin pri
mit în rezolvarea unor soluții 
propuse. Din ultima analiză a 
rezultat că există posibilitatea 
ca pină la 23 august a. c. să 
se deschidă un front larg dc 
lucru pe șantiere caro să asigu
re recuperarea răminerilor in 
urmă. Astfel, blocul A 3, va

șui nostru undo baza materială 
a spitalului Lupeni a fost an 
do an întărită și dezvoltată. Ast
fel. numai in primii trei uni ai 
cincinalului curent, aproape 30 
milioane lei au fost cheltuiți 
din bugetul statului pentru creș
terea bazei materiale a spitalu
lui. iar pentru aparatura' me
dicală au fost investiți peste un 
milion lei din fondurile centra
lizate alo statului. Sub îndru
marea permanentă a organiza
ției dc partid, personalul sani
tar al spitalului, s-a străduit 
să folosească eficient această 
bază materială, lucru ce a per
mis obținerea unor bune re
zultate.

Mai avem insă laturi alo ac
tivității noastre asupra cărora 
pe viitor va trebui să insistăm 
mai mult. In acest scop Tezele 
și proiectul de Directive pen
tru Congresul al X-lea vor fi 
o călăuză sigură pentru noi. 
Am reținut din Teze cc impor
tanță se acordă formării și dez
voltării conștiinței socialiste a 
maselor. Pentru sectorul nos
tru de activitate în care promo
varea principiilor eticii socia
liste capătă o importanță deo
sebită. aceste prevederi au o 
valoare esențială. Trebuie să 
fim mult mai exigenți în uti
lizarea rațională a timpului de 
lucru, respectarea strictă a dis
ciplinei și responsabilității pro
fesionale.

Vom dezvolta la maximum a- 
sistența medicală preventivă 
mai ales în întreprinderile din 
oraș. In acest sens colectivul 
de conducere al spitalului, la 
inițiativa organizației do bază, 
a organizat o acțiune de con
trol periodic complex la mun
citorii de la mina Lupeni pre
cum și un examen din punct 
de vedere stomatologic la mun
citorii de la filatura Lupeni, 
ambele acțiuni fiind în curs de 
desfășurare.

Pentru a asigura bolnavilor 
internați Jn spital un regim; a- 
limentar cit mai complex, ți- 
nînd cont că sîntem intr-o re
giune minieră unde este ne
cesar să se asigure un minim 
dc calorii, aceasta ducind la 
scurtarea perioadei dc conva
lescență — propunem ca spita
lele din regiunile miniere să 
beneficieze de o alocație pen
tru hrana bolnavilor internați 
egală cu cea din clinicilc uni
versitare.

Propunem, de asemenea, ca 
pentru controlul radiologie bi
anual al muncitorilor mined, 
cit și a acelora din celelalte-- 
întreprinderi ale orașului, să 
fim dotați cu un punct fix de 
microradiof olograf ie. i }

In preajma marelui eveni
ment. Congresul al X-lea,> co
muniștii din cadrul spitalului 
Lupeni Iși exprimă hotărirea 
de a dovedi prin întreaga lor 
activitate că se află la înălți
mea sarcinilor ce le stau în fa
ță și vor înfăptui cu devota
ment politica partidului și sta
tului nostru*.

care le repre- 
conferință, se 

cinstea Congrc- 
al P.C.R. și a 
aniversări a e- 

liberării patriei de sub jugul 
fascist să participe cu toate c- 
forturilc și olanul lor la înfăp
tuirea operei măreț# dc con
strucție a socialismului, ale că
rei coordonate sint conturate 
oii precizie in aceste documen
te dc o excepțională însemnă
tate.

însuflețite de mărețele în
făptuiri de pină acum, de lu
minoasa perspectivă ce se des
chide poporului nostru, ele iși 
vor aduce întreaga contribuție 
inchinîndu-și cu abnegație ca
pacitatea. talentul, hărnicia și 
mate forțele do care dispun 
dezvoltării continue a econo
mici și culturii, pentru inflo- 

patrii. 
iși ex-

rirca scumpei noastre 
Femeile orașului nostru

primă toată adeziunea față dc 
aceste documente programatice 
« are au drept scop ridicarea pe 
cele mai înalte culmi a patriei 
noastre socialisto.

In continuare vreau să fac ci- 
teva propuneri : in primul rtnd 
propun să se studieze posibi
litatea înființării unei întreprin
deri de industrie ușoară (de e- 
xemplu o țesătorie dc covoare). 
Aceasta deoarece este binecu
noscut faptul că in orașul Lu
peni ea și in întreaga Vnlc a 
Jiului d<' altfel, forța de mun
că feminină este foarte mare 
și in special tinerele fote nu 
pot fi angajate1 deoarece lip
sesc întreprinderi cu specific 
feminin. In al doilea rind con
sider necesar să fie unificate 
cele două creșe și cămine de 
zi existente in Lupeni pentru 
o mai bună organizare și func
ționare a lor".

CU DĂRUIRE ȘI PASIUNE TINERETUL

PĂȘEȘTE PE COORDONATELE VIITORULUI

Secretarul comitetului oră
șenesc Lupeni al U.T.C., AUREL 
B1RLEA, in cuvintul rostit la 
conferința organizației oră
șenești dc partid arată : „Tî- 
năra generație a orașului nos
tru, alături de comuniști, de 
întregul popor, a luat cunoș
tință cu profundă satisfacție 
și mindrie patriotică de conți
nutul Tezelor și proiectului dc 
Directive pentru Congresul al 
X-lca al P.C.R.

Generația noastră arc ferici
rea de a și trăi anii tinereții 
in cea mai luminoasă perioa
dă din istoria țării, în anii 
cînd poporul muncitor, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român. înfăptuind aspirațiile 
sale de veacuri pentru liber
tate și fericire, a obținut vic
toria deplină și definitivă în 
măreața operă do construire a 
socialismului.

Socialismul a dat tinerei ge
nerații drepturi, posibilități dc 
afirmare, pe care nici o ge
nerație nu le-a avut pină acum. 
Niciodată ca în anii construc
ției socialismului tineretul nu 
a avut in fața sa sarcini atît 
de însuflețitoare. Mărețele în
făptuiri ale poporului obținute 
sub conducerea partidului în 
cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberare. orizonturile 
luminoase alo anilor ce vin dau 
aripi tineretului. O largă rețea 
de școli de toate gradele oferă 
tinerilor posibilitatea de a-și în
suși comorile științei și cultu
rii. Numai în orașul nostru 
funcționează un liceu de cultură 
generală, 5 școli generale de 8 
ani. Un număr însemnat de ti
neri urmează cursurile grupu
lui școlar i]tânier. precum șj 
cursurile dc calificare ce func
ționează pe lingă întreprinderi.

Pentru a-și petrece plăcut 
timpul liber, la dispoziția ti
neretului din orașul nostru

stau : un club in cadrul căruia 
iși desfășoară activitatea o se
ric tie cercuri mult îndrăgite 
de către tineri, două cinema
tografe. o bibliotecă, numeroa
se terenuri de sport, iar în 
prezent se amenajează o bază de 
agrement la puțul 5 sud, obi
ectiv care va oferi tinerilor 
noi posibilități de destindere 
și divertisment.

Tn pragul împlinirii a 25 de 
ani de la eliberare, generația 
tinâră se mindrește cu contri
buția de seamă pe care a a- 
dus-o la marile realizări obți
nute de poporul nostru. In toți 
acești ani utcciștii, întregul 
tineret a urmat cu încredere 
partidul, politica sa, înfăptu
ind cu abnegație sarcinile ce 
i-au fost încredințate.

îmbrățișind multilateral toa
te domeniile de activitate ale 
partidului și statului nostru 
in perioada viitoare. Tezele 
G.C. al P.C.R. și proiectul de 
Directive care vor fi supuse 
spre aprobare Congresului al 
X-lea al partidului, sînt larg 
dezbătute și de către masele 
dc tineri.

Utcc,iștii, toți tinerii Văii Ji
ului, ca do altfel întregul tine
ret al patriei,, prețuiește grija 
părintească pc care partidul o 
poartă noii generații. Conduce
rea organizațiilor de tineret 
dc către partid reprezintă che
zășia ridicării activității fie
cărui utccist pe o treaptă și 
mai înaltă.

Atașat profund partidului, 
hotărit să-și consacre eforturi
le. priceperea și talentul, cau
zei nobile a dezvoltării socie
tății socialiste românești, tine
retul vede în realizarea pro
gramelor elaborate dc partid, 
căile îndeplinirii năzuințelor 
sale, afirmării sale multilate
rale.

MOBILIZAREA DEPLINĂ —

CONDIȚIE A SUCCESELOR

RITMUL ÎNNOIRILOR

Prof. IOAN COTESCU, direc
torul Școlii generale nr. 3 Lu
peni, arăta în cuvintul său t 
„In cadrul programului multi
lateral de dezvoltare și perfec
ționare a tuturor domeniilor 
vieții economice, sociale și cul
turale a țării, un loc impor
tant este acordat de către do
cumentele pentru Congresul al 
X-lea al partidului, științei și 
învățămîntului care sint strîns 
condiționate și corelate cu toa
te celelalte sectoare de activi
tate umană. Trăsătura caracte
ristică a evoluției învățămîn
tului in țara noastră in coi 25 
de ani ce au trecut de la eli
berare, este fără îndoială înal
tul democratism care se mani
festă în toate formele de acti
vitate școlară de la primele 
clase obligatorii și pînă la 
cursurile postuniversitare. Por
țile școlilor de țoale gradele 
au fost larg deschise tuturor 
copiilor și tinerilor. învățămîn- 
tul general obligatoriu devenind 
astăzi o realitate. Grija mani
festată pentru ridicarea cultu
rală a tineretului nostru s-a 
concretizat atît în creșterea 
continuă a numărului de cla
se ale învățămîntului obliga
toriu cit si in prelungirea du
ratei sale, incepind din această 
toamnă la 10 ani. Viitorii oa
meni de știință se formează 
prin școală unde învățămîntul 
asigură baza pregătirii lor. le 
dezvoltă interesul pentru un do
meniu sau altul ai științei. Ic 
valorifică înclinațiile și le întă
rește preocupările. Această con
tribuție a școlii a devenit tot 
mai simțită, mai activă si mai 
rodnică, pe măsura perfccționă-

In cuvintul său, tovarășul 
inginer Ștefan Almășan, secre
tarul Comitetului județean de 
partid Hunedoara, a subliniat 
faptul că sarcina principală 
a tuturor comuniștilor, oame
nilor muncii este realizarea .și 
depășirea indicatorilor de plan 
precum și a angajamentelor 
luate.

Cele două evenimente obligă 
pe toți comuniștii să asigure 
o desfășurare normală a acti
vității ; conducătorii unităt: 
lor, conducătorii locurilor de 
muncă vor trebui să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea activi
tății care să se reflecte în fo
losirea completă a forței de 
muncă, in îmbunătățirea in
dicelui de utilizare a fondului 
de timp. O sarcină importan
tă este aceea de a spori conti
nuu productivitatea muncii,

O-

creștere care trebuie să asigure 
întregul spor de producție.

De asemenea, trebuie luate 
cele mai eficiente măsuri pen
tru reducerea cheltuielilor dc 
producție, asigurînd, în acest 
fel, sporirea beneficiilor reali
zate.

Pentru creșterea eficienței 
investițiilor este necesar a se 
concentra atenția asupra
biectivelor ce condiționează 
capacități de producție și să 
devansăm executarea acestora.

In unitățile de deservire este 
necesar să se asigure o trata
re civilizată a clienților.

In numele Comitetului jude
țean de partid, tovarășul Ște
fan Almășan a urat succes in 
activitatea de viitor organelor 
și organizațiilor de partid din 
raza orașului Lupeni pentru 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan.

în

rii învățămîntului. a îmbună
tățirii metodelor și a mijloace
lor de învățămînt, a totalită
ții formelor și mijloacelor folo
site în vederea valorificării op
time a capacității tineretului 
din școli și facultăți.

In adunările generale de par
tid, de la școlile generale din 
Lupeni care au avut ca obiect 
dezbaterea documentelor pentru 
Congresul al X-lea, cadrele di
dactice și-au manifestat ade
ziunea lor totală si devotamen
tul față dc politica înțeleaptă 
ă partidului, și-au exprimat bu
curia de a fi contemporani cu 
marile succese pe care le înre
gistrează patria noastră in toa
te sectoarele de activitate.

Participînd împreună cu
tregul popor la realizarea am
plului orogram de desăvîrșire 
a construcției socialisto, prevă
zut în Tezele și proiectul de 
Directive ale Congresului al 
X-lea. întregul personal didac
tic din orașul noștru va depu
ne un efort tot mai susținut 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire al elevi
lor. cultivînd si dezvoltând in 
rindurile acestora resDectul fa
tă de muncă. înalta răsoun<’ore 
față de îndatoririle sale, dra
gostea și devotamentul nemăr
ginit față H'' natrie și Partidul 
Comunist Român.

Adeziunea unanimă și entu
ziastă a oamenilor școlii la po
litica internă și externă a par
tidului nostru este o dovadă 
grăitoare a hotărîrii lor «le a-și 
îndeplini cu spirit de răspun
dere și cinste înalta 
de educatori".

ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR
Prof.

.ședința < 
orașul 1 
a spus : 
tru au luat cunoștință cu viu 
interes dc documentele pentru 
cc] de-al X-Jca Congres al par
tidului nostru, documente pro
gramatice dc inaltă valoare ști-

MARIA SURCEL, pre- 
comitetului de femei din 
Lupeni in cuvintul său 
: .Femeile orașului nos-

misiune

ințifică, principială și 
Interesul deosebit cu 
fost primite aceste documente 
aprobarea 
plică prin 
exprimate 
întregului

Femeile 
intelectuale și casnice din ora-

practică, 
care au

lor unanimă se ex- 
aceca că In ele sint 
in esență gindurile 
nostru popor, 
muncitoare, țărance,

ROADELE MUNCII VOR FI BOGATE

Intr-o atmosferă entuziastă, 
prin vii și puternice aplauze 
s-a dat citire textului telcgra-

a

mei adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceau.șescu, 
în care, printre altele, se ara- 
organizației orășenești de par- 

revoluționare.tă : „Conferința extraordinară 
tid dă o inaltă apreciere poziției consecvente, 
marxist-lcniniste a partidului nostru, a conducerii sale in pro
blemele unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
care exprimă aspirațiile cele mai nobile ale poporului român 
de întărire a sistemului mondial socialist și a luptei antiimpe- 
rialiste, pentru asigurarea păcii, securității și a progresului 
lumii contemporane.

Delegații participant! la conferință, care reprezintă peste 
3 400 comuniști din orașul Lupeni, iși exprimă incă o dată mul
țumirea și recunoștința fierbinte față de conducerea partidului 
nostru, față dc dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general 
al partidului nostru, pentru grija permanentă ce o acordați 
dezvoltării in ritm ascendent a economiei naționale pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației și progresului.

Dorim ca și pe această cale să vă asigurăm pe dumneavoas
tră și ceilalți conducători de partid și de stat că păstrăm vie 
amintirea vizitelor făcute de dumneavoastră in orașul nostru, 
aprecierile frumoase și prețioasele indicații date.

Răspunzind acestei griji comuniștii din unitățile economice 
din orașul nostru, fiind pătrunși de un înalt simț al responsa
bilității pentru aplicarea in viață a hotăririlor partidului, în 
cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a aniversării 
unui sfert de veac de la eliberarea patriei de sub jugul fascist 
se angajează să obțină peste sarcinile planului anual pînă la 1 
august a.c. următoarele rezultate :

— 35 000 tone cărbune
— 3,2 tone fire mătasă
— 11 tone sulfură de carbon
— economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 

1 500 000 Iei
— realizarea planului anual la activitatea de investiții 

pină la 1 august in proporție de 65 la sută.
Prin realizarea acestor angajamente vom asigura îndeplinirea 

și depășirea sarcinilor economice din actualul cincinal înainte 
de termen și vom crea premisele necesare ca incă în anul 1970 
să atingem indicatorii prevăzuți in viitorul cincinal*'.

Radu SELEJAN
Ion MARGINEANU

Examenul de admitere la I.M.P.
în plină desfășurare

în cursul zilei 
sia examinatoare 
mole lucrări scrise ale celor 315 
candidați înscriși in acest 
la admiterea in Institutul 
mine Petroșani. în cadrul Fa
cultății de mine, la secția in
gineri își dispută întâietatea 128 
de candidați pe 50 locuri, iar 
la electromecanică minieră, 80

de azi, comi- 
verificâ ulti-

an 
de

pe 24 de locuri. La 
ingineri, la mine, 
și electromecanică, 
cit și la seral, -oncurența-i mai 
redusă: 98 de candidați pe 170 
de locuri.

Miine urmează să înceapă 
probele orale.

Succes concurențiior !

secția sub- 
topografie 

atît Ia zi

im
Viceversa
Călătorul neavizat, care tre

ce cu autobuzul prin Lonca, 
este vădit dezorientat dc tă
blițele pe care sînt înscrise 
liniile traseului de autobuze 
.și denumirea stațiilor. De ce ? 
Pentru că pe respectivele tă
blițe, numărul liniilor și de
numirea stațiilor sînt înscrise 

■ tocmai invers decît ar trebui. 
De pildă : linia Cofetărie, sta
ția 1. 2, 3, ; linia Sfat Lonca. 
stația 2, 3.

Sigur că oricine iși poate da 
lesne seama că e stația Co
fetărie, liniile 1, 2, 3 sau că 
e stația Consiliul popular Pe- 
trila, liniile 2,3. Dc cc să ofe
rim noi călătorilor dc aici sau 
de oriunde prilejul de a face 
anecdote pe scama noastră ? 
Cei care au scris tăblițele a- 
celea au gîndit viceversa ? Să 
mai gîndcască acum o dată. 
Tot viceversa.

Ronțăită la el acasă
La E.M. Vulcan există un 

chioșc al O.C.L. Alimentara uc 
unde salariuții minei — cei 
care lucrează la ateliere și in 
serviciile administrative — se 
pot aproviziona cu ceea ce do
resc pentru micul dejun. Se 
pot aproviziona e un fel dc a 
spune pentru că la chioșcul 
respectiv nu se găsește mai 
nimic. Adică, de ceva tot nu 
se duce lipsă : dc șoareci. La

5Z

aeest chioșc, alde ronțăilă sint 
la ei acasă. Mai ales cînd vin- 
zătoarea Rodiră Olteanu lip
sește. Și nu lipsește rar. Deși 
nu găsesc alimente, alde ron
țăi lâ o duc bine printre mor
manele de ambalaje din 
chioșc. O duc rău însă de 
apă. Chioșcul nu arc introdu
să apa potabilă. Arc introdusă 
insă multă mizerie, mult de
zinteres pentru aprovizionarea 
sa.

Dc-ar exista interes măcar 
cît ai orbi un șoarece...

N-a fost cutremur
Pe locul din fotografia dc 

mai jos. n-a fost vreo cetate 
dacică. N a fost nici măcar o 
sfîriială de cutremur. Nu. A 
fost o clădire in eare-și avea 
birourile Șantierul de cons
trucții din Petrila. în martie 
a.c., constructorii s-au hotă- 
rît să demoleze respectiva clă
dire. I-Iotărit și... demolat. Și, 
pe strada Parîngului din Pe
trila, in locul clădirii respecti
ve au rămas, pe o suprafață 
de aproape 300 mp, dealuri de 
moloz prin care copiii se joacă 
de-a v-ați ascunselea, de-a ho
ții, și mai ales, de-a construc
torii. Doar ci, constructorii, 
le-au sugerat asemenea teme 
de joacă. Aici n-a fost cu
tremur. A fost o clădire a 
constructorilor. In locul ei ar 
fi putut răsări un parc. Tim
pul nu-i trecut, 
cineva !

să-1 semene
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9 activitătn de investițiir

MARȚI H IULIE

Fi eficiența economică ridicată 
r acestora. în accastfi ordine 
dc idei principalele fonduri vor 
trebui îndreptate cu precăde
re spre obiectivele productive 
a căror intrare in funcțiune 
răspunde unor necesități rea
le ale economici și care au 
asigurate. în același timp, toa
te condițiile ce ar determina 
executarea lor in ritm 
astfel incit punerea 
funcțiune să se facă 
pul cel mai scurt 
Dispersarea fondurilor pe un 
număr inare de obiective — 
dintre care multe pot fi numi
te ..productive" numai cu re
zerve și a căror necesitato și 
urgență nu este întotdeauna 
■temeinic fundamentată — nu 
este compatibila cu sarcinile 
deosebite pe caro le implică 
realizarea prevederilor pro
iectului dc Directive.

Pregătind 
rii acestei 
în primul rînd. la nivelul ac
tivității do conslrucții-montaj 
ee se desfășoară în Valea Jiu
lui. terminarea, pînă la sfir
șitul anului 1970, a puzderiei 
de lucrări începute in anii tre- 
cuți, neterminate și rcplanifi- 
cate de cîteva ori, pentru a 
sc evita grevarea fondurilor 
din cincinalul următor cu chel
tuielile lucrărilor nepredate din 
perioadele anterioare.

In al doilea rînd, ar 
bui fundamentat un nou 
fem de indicatori pentru in
vestițiile sectorului carbonifer 
« arc să asigure o corelație ra
țională intre capacitățile de 
pus in funcțiune și fondurile 
necesare pentru realizarea a- 
restora. Aceasta deoarece ac
tualul indicator dc capacitate 
— sporul anual de producție — 
este o rezultantă a efortului 
de investiții și a măsurilor teh- 
nico-organizatorice luate în 
procesul de exploatare, fără 
să existe posibilitatea delimi
tării certe a aportului fiecărui 
factor In parte. Stabilirea ți
nui indicator de capacitate 
corelat cu volumul fondurilor 
investite ar ușura munca de 
planificare și va permite în 
med neîndoielnic o economie 
-de resurse imposibilă de rea
lizat in actualele condiții.

Scurtarea duratelor de exe
cuție reprezintă o altă direc
ție in realizarea unei eficiențe 
economice sporite a investi
țiilor semnalată de proiectul de 
Directive. Principalii construc
tori din Valea Jiului, grupurile 
dc șantiere a T.CJ4. și 
T.C.M.M., au înregistrat deja 
uncie rezultate în această di
recție : blocuri de locuințe 
realizate in 3—4 luni nu mai 
sînt o noutate, iar ritmul de 
execuție de Ia Fabrica de bri
chete Coroeșli ne convinge că 
există posibilitatea unor schim
bări calitative în concepția des
pre durata de execuție a lucră
rilor industriale. Important in
să este ca reducerea duratei 
de execuție să nu vizeze nu
mai anumite obiective prefera
te ci să reprezinte tendința 
generală în realizarea tuturor 
lucrărilor; și aceasta este în 
egală măsură și problema be
neficiarilor .Lucrările de in
vestiții să fie cuprinse în plan 
numai în momentul in care 
sint asigurate condițiile necesa
re execuției: documentație de

susținut, 
lor în 

in tim- 
posibil.

condițiilo rcaliză- 
cerințe se impune

tre- 
sis- 
in-

Răspundem
cititorilor
Iulian Vîrjan. Vulcan. Da- 
comunicate de dv. sini 
sumare pentru a vă putea

♦ 
tele 
prea a
da un răspuns precis cu pri
vire la dreptul de a fi pensi
onat la vîrsta de 50 ani.

Așa, de exemplu, nu cunoaș
tem la ce spor de vechime 
aveți dreptul pentru anii ser
viți în armată, problemă în 
care considerăm că este ne
cesar să vă adresați Ministe
rului Afacerilor Interne pentru 
n obține o adeverință din care 
să rezulte unde vă încadrați, 
corespunzător cu prevederile 
Hotăririi 2 006/1967 pentru apli
carea Decretului 141/1967 pri
vind pensiile militare de stat.

De asemenea, ne scrieți că 
lucrați in subteran, nu arătați 

însă dacă locul dv. de muncă 
<-ste încadrat în grupa T sau 
31, pentru a putea stabili cu 
cit vi se reduce vîrsta dc pensi
onaro.

■ xccuțic. amplasamente, utila- 
fie. Sarcina asumată de cons
tructor de a preda în trimes- 
Irul III al anului o lucrare cind 
în trimestrul TI lucrarea nu 
arc încă asigurat amplasamen
tul expropint ori documenta
ția. cum din păcate sînt nu
meroase cazurile din aco6t an, 
nu este reală. In același mod 
st pune problema șl în sec
torul forestier. Capacitatea a- 
nuală de drumuri forestiere 
planificată a fi pusă în func
țiune trebuie să fie stabilită 
pe lucrări și trimestre în func
ție de necesitățile de exploata
re a masei lemnoase .și nu de 
necesitatea îndeplinirii unor 
condiții de premiere.

Măsura preconizată prin pro
iectul dc Directive do a se 
asigura reducerea continuă a 
ponderii lucrărilor de construc
ții din totalul investițiilor im
pune o atenție sporită deoarece, 
în cazul municipiului nostru, 
lucrările de construcții-montaj 
din planul pe acest- an re
prezintă 60 la sută din total, 
iu mult peste media pe țară. 
Pentru a se evita luarea unor 
măsuri de reducere a lucră
rilor de construcții după ce 
obiectivele au fost proiectate 
sau chiar atacate, se impune ca 
beneficiarii ‘•ă ridice nivelul 
exigențelor în această direcție 
față dc proiectanți. iar organele 
de av izare să vegheze la di
mensionarea rațională a cons
trucțiilor. la evitarea unor so
luții greoaie și costisitoare, 
la eliminarea exceselor în fi
nisaje la toate genurile de 
construcții și tn special la cele 
industriale.

Vastul program de investiții 
preconizat depășește limitele ac
tualului sistem de elaborare, 
avizare, aprobare, planificare 
și finanțare a investițiilor și 
se impune simplificarea și per
fecționarea tuturor formalități
lor legate de executarea aces
tora. Tn acest context, alături 
de toți factorii angrenați in 
realizarea obiectivelor econo
mice. sarcini sporite stau in 
fața Băncii de investiții, le
gate din ce în ce mai mult de 
exigență în analiza economi
că. începînd cu faza de pla
nificare și terminind cu pu
nerea în funcțiune și realiza
rea parametrilor proiectați.

în conformitate cu ideile 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
din decembrie 1967, principiul 
de planificare diferențiată a 
investițiilor în funcție de im
portanța lor economică, ce va 
prinde în curînd viață, va im
pune analizarea deosebită a 
acestora. In întimpinarea a- 
cestor sarcini, măsurile apro
bate pentru exercitarea unor 
atribuții lărgite de către minis
tere și centralele industriale, 
sînt în strinsă legătură cu ro
lul ce revine Băncii de inves
tiții de a analiza fundamentarea 
indicatorilor tehnico-economici 
la investițiile ce intră In com
petența de aprobare a titulari
lor. Aceasta este o sarcină grea 
și de marc răspundere și im
pune îmbunătățirea pregătirii 
profesionale și gencral-economi- 
ce de ansamblu a beneficiari
lor deserviți.

Colectivul filialei din Petro
șani a Băncii de investiții a 
dezbătut cu viu interes docu
mentele pentru cel de-al X- 
lea Congres al P.C.R. și și-a 
manifestat adeziunea față de 
mărețul program de dezvolta
re a economiei naționale și a 
întregii noastre societăți. Sîn- 
tem încredințați că vom reuși 
să ne aducem în mai mare 
măsură aportul la bunul mers 
al investițiilor din Valea Jiu
lui.

Desprindem, în concluzie, că 
îmbunătățirea generală a ac
tivității de investiții este o 
sarcină de mare însemnătate 
a construcției socialiste, impu- 
nindu-se în acest sens ca și 
in Valea Jiului toți factorii 
care concură pe toate coorf 
natele și la toate nivelele de 
activitate, să depună, încă de 
pe acum, eforturi susținute pen
tru realizarea acestui dezide
rat important.

Barajul pentru
• •

FOTBAL

divizia B

Știința s-a jucat
(De In înmiMil 

niilru GllEONEA). 
verși Iar, cultural

victoria

Ionică Dragomir, 
ni. Problema care vă 
pă este de competența 
tului sindicatului din 
termocentralei la care 
feți adresa în vederea 
rij și soluționării, în 
legislației muncii, a 
latate redacției.

Paroșe- 
preocu- 
Comite- 

cadrul 
vă pu- 
cercetă- 
spiritul 

celor ro

+ Ion Barbu. Petrila. Cari
caturile vădesc talent, dar pen
tru că poate aveți... temeri să 
treceți pe la redacție, insușițj- 
vă cîteva recomandări :

— axați tematica lucrărilor 
pe realitatea cotidiană de aici:

— simplificați desenele, (prea 
multe detalii inutile);

— căutați un făgaș propriu, 
lăsați mimetismul.

D. IOS1F

Mica publicitate
Familia îndurerată a de

functului Achim Anton anun
ță încetarea din 
scumpului lor soț, 
nic.

Ceremonia are 
iulie 19G9 orele 16
mică din str. Tineretului 
Petroșani.

loc azi C 
la biserica

nostru Du- 
Clujul uni
și .sportiv, 

care din 17 august a.c. va fi 
reprezentat de două echipe de 
fotbal in prima divizie a țării, 
a găzduit duminică primul act 
al barajului pentru divizia B. 
S-au reunit aici cele mai bune 
echipe din seriile V—VIII ale 
diviziei C pentru a-și încerca 
șansa promovării în divizia 
secunda a țării. Este vorba de 
Chimia Făgăraș, Știința Petro
șani. Olimpia Satu Mare și Mi
nerul Anina.

Am putea spune că sorții 
le-au fost de două ori potriv
nici studenților. Mai întii pen
tru că în 
..căzut” cu 
formația cu cea mai ridicată 
cotă de încredere dintre cele 
patru combatante (vom vedea 
că elogiile erau cam gratuite) 
și, în al doilea rînd, pentru 
că partida s-a consumat pe 
terenul Clujeana, cam mic, 
cam departe de publicul iu
bitor de fotbal.

Dar, să trecem la partida de 
fotbal propriu-zisă, de un bun 
nivel tehnic și spectacular, 
dintre Chimia Făgăraș și Știin
ța Petroșani, partidă în care 
Știința s-a jucat, pur .și sim
plu cu victoria. Pe același sta
dion, Clujeana, pe care în 11 
iunie a.c., am trăit bucuria 
calificării Științei pentru ba
raj — prin 3cel 0—0 dintre 
Tchnofrig și Minaurul Zlat- 
na — am trăit duminică regre
tul unei victorii studențești 
pe cit de muncită, pe atît de 
meritată.

Duminică, 1 200 de făgă- 
rășeni au făcut excursie la 
Cluj, cu afișe ..HAI CHIMIA", 
cu un entuziasm nestăvilit 
pentru echipa lor. Se părea 
că chimiștii sînt puși pe fapte 
mari. Tn primele 10 minute 
de joc, ei au ..combinat" fru
mos și, în minutul 3 au găsit 
„soluția" de a înscrie. Feier a 
executat un corner de pe par
tea dreaptă, Ciutac s-a ridicat 
peste apărarea studenților și 
a înscris cu capul. Bucurie 
fără margini pe teren și în 
tribune, unde chimiștii donu- 
nau ca șl pe teren. Petroșă- 
nenii nu se descurajează, echi
librează jocul și în minutul 
17 Pănescu ratează de aproa
pe egalarea. Știr și Munteanu 
sînt excelcnți la mijlocul tere
nului, Păsculescu și Tudor sînt 
excclonți in apărarea și, în 
minutul 28, scorul devine e- 
gal. Faze a fost similară cu 
a fâgărășenilor. Mate a execu
tat bine un corner de pe par
tea dreaptă șl Răsădeanu a 
trimis balonul în plasă. Stu
denții atacă dezlănțuiți. Chi
miștii sînt K.O. Peste numai 
3 minute, Gică Știr „pune" o 
minge pe capul lui Mate și 
extremul dreapta petroșănean 
șterge mingea ușor trimițînd-o 
la păianjean! 2—1 pentru
Știința. Cu acest rezultat se 
termină prima repriză a me
ciului.

La reluare, asistăm timp de 
44 minute la o puternică domi
nare studențească. Petroșănenil 
sînt mal calmi, mai tehnici, 
țes pase de toată frumusețea, 
se găsesc „ca la carte" și peri
clitează deseori poarta adver
să. în minutul 20, „ai noștri" 
beneficiază de o lovitură libe
ră de la circa 20 de metri de 
poartă, Bulbucan își privește 
mingea, își ia un ușor elan și

primul meci au 
Chimia Făgăraș,

șntoazâ. plasat, în...bară. Oca
zii după ocazii ratează băieții 
noștri în minutele 23, 25. 30 
< ind Pănescu, ace identat cedea
ză lozul lui Constantinescu. In 
minutul 37 Răsădeanu est' prins 
de picioare de portarul Chimiei 
care se accidentează și este în
locuit du portarul de rezervă : 
11 metri clar. Tensiune maxi
mă pe întreg stadionul. Bul
bucan fentează și din nou... 
bară. A fost ocazia ocaziilor. 
Peste trei minute. Răsădeanu 
primește o minge ideală, la 16 
metri de poartă, e singur cu 
portarul advers, dar șutează 
tare, fără intenție, peste poar
tă. Studenții sînt mulțumiți de 
rezultat, chimiștii se resemnea
ză cu înfringerea. Ei contra
atacă rar dar periculos. In mi
nutul 41. Bulbucan este înlo
cuit cu David. Ultimele secun
de ale meciului se consumă în 
aprecierea unanimă de către 
public (inclusiv cel făgărășan) 
a jocului bun al studenților.

Deznodămintul se produce in 
ultimul minut al partidei. 
Drăgoi inițiază un contraatac 
pe aripa stingă, și. de aproape, 
introduce balonul în plasă. Bu
curie de ncdescris în tabăra 
fâgărășeană, consternare și la
crimi în tabără studenților. 
Cind au avui victoria în mină, 
în cap, în picioare, n-au știut 
s-o păstreze. La cîteva secun
de după gol, arbitrul Al. Toth 
din Oradea, care a condus ex
celent, a fluierat sfirșitul par
tidei, pentru a ajunge la cabi
nă cu capul spart de o piatră 
aruncată de un făgărășan în- 
fierbîntat.

Iată formația Științei, cu sub
linieri penlru cei mal bunii 
Marincan — Păsculescu, Tudor, 
Izvenari, Făgaș — Știr, Mun
teanu — Mate, Bulbucan. (Da
vid). Răsădeanu, Pănescu (Cons
tantinescu).

■BBBBBmBBBBDBOaEB

17.40 Buletin de știri.
17.45 Lumea copiilor. IIup și 

Hop (I). I n nou serial 
dc păpuși pentru cei 
mai mici Ielcspectalori.

1H.00 Tinere, cunoaște-ți țara! 
JK.40 Din lumea științei.
19.15 < intfi fanfara Căminu

lui cultural din comuna 
llatăr, județul Bihor.

19.30 Telejurnalul <le seară. 
Buletin meteorologic.

19.45 Congresul nl X-lca al 
P.C.R.

20.15 Film artistic. Marele 
restaurant.

21.40 Prim plan. Artistul po
porului Kovacs Gyorgy.

22.00 Invitata noastră: Cîn- 
lâreața de muzică ușoa
ră Laila Kinnunon (Fin
landa)

22,20 Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorolo
gic.

22.35 Publicitate.
22.40 Criterii. Carnet cinema

tografic.
23,10 închiderea emisiunii.

radio

„Alături 
de 

voi“

la ciclism

Centrala cărbunelui Petroșani

Eiploatareapentru
deschideri

de mine noi
cu sediul în Petroșani, cartierul Aeroport

• muncitori necalificați pentru suprafață

Dinamo din 
sfîfșil înlre-

5) urmă- 
apreciere

„Cupa orașului București

O

• 1 tehnician II pentru devize

minat.

tului, str. Mihai Vite- iazul, nr. 3 Petroșani.

.4

Pe stadionul municipal din 
Cluj s-a disputat, în paralel, 
întilnirea dintre Olimpia Satu 
Mare și Minerul Anina. Par
tida s-a terminat cu același 
scor ca și pe Clujeana 2—2. 
Așa că, miercuri, aici, la Cluj, 
barajul începe iar... de la în
ceput. Vor avea loc meciurile i 
Știința — Minerul Anina (sta
dion Municipal, ora 17,30) și 
Olimpia Satu Marc — Chimia 
Făgăraș (teren Clujeana, a- 
ceeași oră).

Următoarea noastră cronică 
în ziarul de vineri.

Pe velodromul 
Capitală au luat 
cerile competiției internaționale 
de ciclism „Cupa orașului Bu
curești', la care au participat 
pistarzi de valoare din Dane
marca, R. D. Germană, Olanda, 
U.R.S.S. și România.

In ultima zi de concurs ci
cliștii români au avut o com
portare bună, reușind să cîștige 
două dintre cele patru probe 
disputate. In proba de urmă
rire pe echipe, formația Ro
mâniei (V. Mircea, C. Gonțea, 
M. Joniță si St. Leibner) a ter-

Din culisele vacantei

angajează 
urgent:

• 1 magazioner principal pentru incinta 
Bărbăteni

Solicitanții se vor adresa la serviciul perso
nal al exploatării, zilnic între orele 7

lin grup de suporteri ai 
echipei Știința ne-au rugat 
să adresăm siropatizonților 
lor, prin intermediu] ziaru
lui nostru (și să le transmi
tem băieților ziarul pe a- 
dresa : Căminului studențesc 
„Emil Racovlță", Cluj, str. 
Avram lancu, nr. 
toarea scrisoare de 
și încurajare :

„Am aflat, de duminică 
seara, de rezultatul bun pe 
care l-ați obținut in primul 
meci. în compania Chimiei 
Făgăraș și ne-am bucurat 
mult. Credem că in conti
nuare, voi, bunii noștri prie
teni. ne veți satisface încre
derea pe care ne-am pus-o 
în voi. de a vă urmări în 
noul campionat activind în 
divizia B. Știm că voi aveți 
forțe pentru acest lucru.

Luptați din răsputeri, bă
ieți ! Noi vom fi tot timpul, 
cu inima și gîndul, alături 
de voi. Dorim să vă aștep
tăm în gară cu flori și mu
zică după ultimul meci al 
barajului./4.

UN GRUP 
SUPORTERI

Le îndeplinim cu plăcere 
dorința suporterilor Știin
ței și ne alăturăm încurajă
rile noastre: HAI ȘTIIN
ȚA I

minat învingătoare cu timpul de 
4’48”, intrecînd In finală echipa 
R. D. Germane. In semifinale, 
sportivii români eliminaseră 
formația Danemarcei. Proba de 
adițiune de puncte (semifond)
— 100 turc cu sprint la 3 ture 
a fost dominată de cicliștii ro
mâni care s-au clasat pe pri
mele trei locuri i 1. Vasile Bur- 
lacu — 43 puncte (2 ture a- 
vans); 2. Paul Soare — 36 punc
te (un tur avans); 3. Ton Florea
— 34 puncte (un tur a\ans).

(Agerpres)

Centrala cărbunelui
P e t r o ș a n 1

Institutul de cercetări
șî proiectări miniere

pentru huilă

an g a ) e a z a

Se asigură condiții avantajoase de salarizare 
gratuități pentru jdiirie, combustibil și ilu-

Cererile se vor a jlresa către sediul Institu

Am intrat in plin sezonul transferurilor. Am intrat in 
virtejul ,.mutațiilor" spectaculoase de la o echipă la 
alta.

Zilnic, in jurul orei 15, cînd de la ghișeele chioșcuri
lor de ziare smulgem „din mers" cel mai proaspăt număr 
al „Sportului", nu căutăm altceva, in pagina a 3-a, decît 
buletinul transferărilor. Și curiozitatea — nehămesită 
nu ne-o poate satisface, știți prea bine, doar lapidara 
știre că Deleanu a revenit in orașul natal, umplind un gol 
de ani de zile al echipei Dinamo ! Căutăm altceva. Și gă
sim. Aflăm, azi cîte-o „plecare" sau „venire" despre care 
ieri nici nu ne trecea prin cap c-ar fi posibile. De fapt, cite 
dintre cele ce se vorbesc (și se scriu) uzi firește, ca dale 
incerte, obținule prin intermediul năstrușnicului... tele
fon fără fir — se vor înfăptui miine! Oamenii vorbesc, 
intr-ades ăr. multe însă scornesc și mai multe—

Dar, pentru că pină în august, curiozitatea (să-i 
cern feminină) a suporterilor nu poate fi astîmpărată 
nimic altceva, să le mai spunem și noi ce-am aflat 
ultimul timp...

zî- 
cu 
in

Daniel Ene și Tătaru II la Jiul ?
încă înainte de plecarea pe litoral a mare» majori

tăți a componenților echipei Jiul am auzit un zvon, care 
n, în ultimele zile, circulă cu mai mare intensitate, 
dăm crezare ? In fond, dacă în frizeriile de pe Uni- 
și-n fața restaurantului „Minerva" din Craiova se 

discută atita, zi și noapte, orc și ore întregi, despre veni
rea iui Libardi la ,.U“, iar la București și-n celelalte ora
șe posesoare ale vreunei divizionare A, sufletiștii nu văd 
decît ca posibile sau aproape certe orice transferuri spre 
echipele lor favorite, excluzindu-Ie categoric pe... cele
lalte de ce să nu credem și noi că extrema dreaptă 
băcăuană. Daniel Ene, și Glgi Tătaru de la Steaua și-ar 
fi exprimat dorința de a-și părăsi cluburile și 
viitor în echipa maestrului Ozon? Dacă vor 
legările necesare sînt bineveniți !

a activa in 
obține dez-

Unde pleacă Libardi ?
Nu știm 

apărută
Țarălungă la ... ,, ... „____ ___ „__  _____ _
nai jiulist Petre Libardi se duc în prezent „tratative (nici 
gind de așa ceva !) peste Jiu, la Petroșani, pentru achizi
ționare./4 — dar ne simțim obligați să-l contrazicem. Și 
poate n-am fi încercat s-o facem dacă, in aceeași zi, re
vista „Fotbal" n-ar fi scris, tot sub semnul întrebării (nici 
nu se poate altfel) despre faptul că Libardi „n-ar fi ex
clus să revină pe plaiurile natale, la echipa unde a cu
noscut primele succese ca jucător de performanță" (e vor
ba de F.C. Argeș, cele cîteva meciuri la „tineret" consi- 
derindu-.se „performanță"). Intrucît aceste ultime două 
previzibile (după unii) variante s-au așezat contradictoriu 
peste ceea ce știam privitor la „tîrcoalele" care I s-au 
făcut în ultimul timp Iui Libardi de către mai marii 
sportului clujean („U“ Cluj a trimis săptămîna trecută la 
Petroșani nn mesager cu... sarcini precise) și. mai de
mult, de către Steaua, am căutat să aflăm adevărul. Și 
iată-ne — deși știm precis că ceea ce pare azi cert, miine 
apune in fața unor presupuneri calificate drept incon
testabile — vorbind cu inginerul Otto Abraham, preșe
dintele secției de fotbal a clubului Jiul: „Pentru a scă
pa de asalturile racolerilor. Libardi a plecat cu soția la 
Lunca Florii. Coboară luni sau marți (convorbirea noas
tră telefonică a avut loc simbătă). E adevărat că este so
licitat de mai multe cluburi. însă, în primul rînd, Libardi 
nu vrea să plece din Petroșani de la clubul care l-a 
consacrat, care l-a făcut un nume în fotbalul românesc. 
Și bine face ! De altfel, noi chiar dacă el ar cere transfe
rul _ (eea ce pină acum n-a făcut — tot nu i l-am da. 
Și, pe ascuns, Petrică deocamdată nu face nimic. Singur 
a venit și mi-a mărturisit că, încă înaintea repartizărilor 
în producție a proaspeților absolvenți, a fost vizitat de

. . . . * • ... ....__ tvt . î„, navA i-n rlfil

din ce surse „sigure" o fi aflat 
recent in „Sportul" (intitulată 
Craiova ?“), că pentru

autorul no- 
.,Libardi și 

calorosul internațio-

_  de 
.trimisul special" al Olteniei, Martinovici, care i-a dat 
„indicații prețioase" asupra modului cum trebuie să pro
cedeze pentru a pleca de aici".

Adăugind la asigurările primite din partea conduce
rii clubului privind... viitoarea echipă a lui Libardi și 
faptul că „manevra", mai bine zis „campania" pornită din 
timp, din culisele Craiovei și ale Piteștiului, are un fun
dament de mult arhicunoscut (ulterioara acoperire cu 
„de unde nu este foc nu iese fum" s-a demodat, e de
mascată deja) și vă sfătuim să terminați cu un ris puțin 
ironic citirea oricărei știri ulterioare privind plecarea Iui 
Libardi spre alte țărmuri. Ozon ne-a spus, acum două 
săptămini : Cit voi fi eu la Jiul, Libardi nu va pleca". Hai 
să-l credem ! Dormim mai liniștiți...

Sabina Mureșan la Bistrița, Szolga și Savin 
la Bacău ?

Dorind sa aflăm de la antrenorul handbalistelor pclro- 
șănence, și lotul coechipierelor Miei Domșa pentru viitoarele 
confruntări competiționale am auzit — și nu mică ne-a 
fost surprinderea — și despre intenția Sabinei Mureșan 
de a părăsi rîndurile echipei care-a adus-o pină la porțile 
„naționalei" de tineret. Nu respingem categoric, ca neplau
zibil motivul revenirii la plaiurile natale (Bistrița) insă 
considerăm că talentata sportivă in a cărei afirmare totală 
uni crezut cu consecvență va înțelege că echipa care-a cres
cut-o are nevoie încă de serv iciile ci.

Cătălina Szolga și Lentila Savin se află. în prezent, la 
Bacău unde susțin examenele de admitere Ia Institutul 
pedagogic. Dacă vor reuși...

Succes, Mariana !
Absolvind cu succes cursurile Liceului teoretic Petro

șani, badbalista Mariana Cfltuțoiu, cea care, in spatele se
micercului de pe dreptunghiul de zgură, a inspirat întot
deauna încredere jucătoarelor din „cimp", susține, în aceste 
zile, examenul de admitere la Institutul de mine Petro
șani. Și pentru că nu numai noi, dar oricine l-ar fi auzit 
pe Eugen Bartha afirmind „am emoții pentru ca“ ar fi în
țeles cit de mult contează coeziunea sufletească intr-o e- 
chipă sportivă, să-i dorini și noi, cei care ii apreciem inter
vențiile spectaculoase, mult succes.

La momentele de răscruce ale vieții pentru oricine „ți
nem pumnii !“ Dormite pentru un sportiv fruntaș...

V. TEODORESCU
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MIERC URI 9 IULIE
PROGRAMUL I . 5.05 - 

6,00 Program muzical dc di
mineață : 6,05 — 9,30 Mu
zică și actualități ; 9,30 Via
ța cărților : 10.05 Muzică:
10.10 Curs dc limba germa
nă ; 10.30 Coruri bărbătești ;
10.45 Din cîntccelc și dan
surile popoarelor : 11.05 Re
vista economică : 12,00 Me
lodii de Vasile Veselovski:
12.15 Cronica muzicală : 12.30
înlilnire cu melodia popu
lara și interpretul preferat; 
13.00 Radiojurnal. 13.10 Avan
premieră cotidiană : 13.22
Muzică ușoară : 13.35 Orches
tra Perez Prado: 13,45 Mo
ment științific. 13.50 Melodii 
interpretate de Vice Vucov; 
14.00 Zece minute cu țam- 

'balistul Toni lordache ; 14,10 
File dc legendă : 14.35 Cu 
cîntecul și jocul pe întinsul 
patriei : 15.20 Radio publi
citate : 15.30 Compozitorul
săptarnînii : 16.00 Radiojur
nal : 16,20 Cintă Dorina Dră- 
ghîci : 16.30 Qonsultație juri 
di( â : 16.40 Cîntec drag, par
tidului : .17.05 Antena tinere
tului ; 17,30 Concert de mu
zică populară: 18.03 Dialo
gul instrumentelor ; 18.10
Programul partidului — pro
gramul nostru ; 18.30 Varie
tăți muzicale : 19.00 Gazeta 
radio : 19.25 Săptămîna unui 
meloman : 20.05 Tableta dc 
seară : 20.10 Interpreți cele
bri, 20,30 Eminesciană ; 20.35 
Pentru magnetofonul dv. :
21.00 Lecturi paralele: 21.20 
Revista șlagărelor ; 21.35
Spori : 21.45 Revista șlagăre
lor ; 22.00 Radiojurnal ; 22.20 
Muzică ușoară românească :
22.55 Moment poetic; 23.00 
Cintă Gianni Morandi; 23.15 
De la o melodie la alta ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,10
Melodii distractive : 6,45 Cin- 
tcce și jocuri ; 7.00 Radio
jurnal ; 7,ll*Marșuri de fan
fară : 7,45 Melodii populare : 
8,10, Tot înainte: 9,00 Jocuri 
populare ; 9.10 Curs de lim
ba germană : 9,30 Corul
„Carmen”; 9.50 Fragmente 
din opera ..Răpirea din Se
rai" de Mozart; 10,30 Ante
na tineretului ; 10,55 Cîntă 
France Gali și Michel Paje;
11.15 Soliști de muzică popu
lară ; 11.30 Antologie contem
porană ; 11,50 Corul Cămi
nului cultural din comuna 
Zagon, județul Covasna ; 
12,03 Avanpremieră cotidia
nă: 12,15 Muzică ușoară;
12.45 Concert de prînz; 13.30
Ora veselă ; 14.10 Orchestra 
de muzică populară „Miori
ța" din Brașov ; 14,30 Muzi
că ușotiră ; 15,00 Moment
științific : 15,05 Pagini din 
opere ; 15'30 Muzică de es
tradă : 16,00 Radiojurnal :
16.55 Sfatul medicului ; 17,05 
Concerte de Torrelli; 17,40 
Radiopublîcitate : 18,00 O 
melodie pe adresa dv.; 18.50 
Muzică populară : 19,20 Me
ridiane lirice: 19.40 Muzică 
din opereta ..Ana Lugojana”; 
19.50 Noapte bună copii ;
19.55 Muzică populară ceru
tă de ascultători ; 20,15 Pa
gini muzicale de mare popu
laritate : 20.35 Arte frumoa
so : 20.55 Muzică : 21.10 Pre
miera : O femeie cu bani, 
comedie de G. B. Shaw ; 
22,26 Muzică ușoară ; 23,45 
Cintă orchestra Sergiu Ma- 
lagamba.

Filme
MIERCURI 9 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: La dolce vita, seriile 
1 și II ; Republica : Pentru 
încă puțini dolari ; PETRI
LA : Marele șarpe : LONEA 
— Minerul: Aventurile lui 
Tom Sawyer; VULCAN: O 
fată ciudată: l.UPENI — 
Muncitoresc : Piramida zeu
lui soare : PAROȘENI : Ju
doka, agent secret: URI- 
CANI : lnnorare trecătoare.

Vremea
Stația meteorologică din 

Petroșani ne-a comunicat că 
ieri temperatura maximă a 
fost de plus 23 grade la Pe
troșani și de plus 16 gr.ule la 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral frumoasă, cu cer variabil. 
Dupr-uniiază averse locale de 
ploaie. Vînt slab din sectorul 
sudic.

I
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♦ IMPLICAȚIILE SCIZIUNII P.S.I.

o

puns pozitiv necesităților și ce
rințelor maselor populare și an
samblului societății italiene.

♦ DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL P.C.I, LUIGI LONGO

ROMA — Corespondentul 
Agerpres, N. Tuicca transmite: 
irj epind |dc simbătâ. Italia 
se afiă din nou, după șase luni 
și jumătate. în fața unei noi 
crize guvernamentale cauzate 
dc sciziunea intervenită in 
rindul Partidului Socialist 
Italian, unul din partenerii co
aliției de centru-stinga. Potri
vit aprecierilor ziarului ..Corri- 
ero della Sera", această criză 
„este ce;; mai complexă de du
pă ccl de-al doilea război mon
dial". Intr-un interviu acordat 
ziarul .L’Unîta" pe marginea 
situației care s-a creat In Ita
lia. Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C. Italian, a declarat 
că sciziunea din cadrul P.S.I. 
creează, fără îndoială, o si
tuație politică nouă, care im
pune tuturor forțelor stîngii. 
laice și catolice, inclusiv P.C. 
Italian, o reflectare și căuta
re a modalităților dc a depă
și dezbinarea și neîncrederea 
încă existente, in vederea ini
țierii unor acțiuni care să per
mită o convergență dc contri
buții. Secretarul general al P.C. 
Italian a menționat, de aseme
nea. că este necesară din par
tea tuturor forțelor democra
tice. care au croat împreună 
Republica, din partea tuturor 
forțelor dc inspirație populară 
și. îndeosebi, din partea celor 
care se pronunță pentru soci
alism. cea mai marc vigilență 
și o puternică prezență. o 
amplă inițiativă politică a ma
selor populare și a tuturor or
ganizațiilor lor. Sarcina prin
cipală a forțelor dc stingă, 
laice și catolice, a spus Luigi 
Longo, este aceea a căutării, 
în cadrul autonomiei recipro
ce, a punctelor dc convergen
ță care pornesc dc la recu
noașterea necesității de a se 
avansa o politică de reînnoire 
democratică și de dreptate so
cială capabilă să dea un răs-

ROMA 7. (Agerpres) — Intr-o 
declarație făcută la Roma, 
Aldo Moro. fost prim-ministru 
al Italici, actualul lider al ari
pei dc „stingă" a Partidului 
democrat-crcștin. a menționat 
că gruparea pc care o conduce 
nu va accepta formarea unui 
nou guvern dc coaliție do 
ccnlru-stînga din componența 
căruia ar lipsi reprezentanții 
curentului pc care-1 conduce. 
La rindul lor, liderii noii for
mațiuni politice ..Partidul So
cialist Unitar" au declarat că 
nu concep ca reprezentanții 
acestui partid să intre intr-un 
eventual guvern alături de cei 
ai grupării de „stingă" a P.S.I.. 
intrucît sciziunea a ‘ ‘ 
in urma unor grave 
dc fond .

Tn aceste condiții, 
rii politici considera că sin
gura posibilitate de soluționare 
a crizei guvernamentale din 
Italia ar fi formarea unui gu
vern dc tranziție dcmocrat-creș- 
tin care să se bucure de spri
jinul tacit al celor două par
tide socialiste și al republicani
lor. Sarcina acestui guvern va. 
fi redusă, cl urmînd să rezol
ve problemele curente ale țării 
pînă la organizarea dc noi 
alegeri generale. (Mandatul 
actualului parlament italian, 
ales in mai 1968, urma în 
principiu să expire în primă
vara anului 1973).

înainte de a se ajunge la o 
astfel de formulă, președintele 
Italiei mai are posibilitatea să 
studieze dacă nu există o altă 
calc dc a rezolva actuala cri
ză cu participarea reprezentan
ților actualului parlament. In 
acest sens, el își va începe con
sultările cu liderii principale
lor grupuri parlamentare la

10 iulie. în principiu, in mo
mentul de față o astfel do po
sibilitate există. Pc plan teo
retic dcmocrat-croștinii. caro 
dețin 265 din totalul de 630 
de mandate în Camera deputa- 
ților, pot constitui o majori
tate cu socialiștii do „stingă", 
care au ia Camera Inferioară 
a Parlamentului italian 61 de 
mandate din cele 91 cit aveau 
înainte dc sciziune.

VIETNAMUL DE SUD

Recrudescența

intervenit 
divergențe

observate-

PALERMO 7. (Agerpres). — 
Cele trei mari centrale sindica
lo din Italia — C.G.I.L., C.T.S.L., 
și U.I.L. — au hotărît să de
clanșeze la 11 iulie ac. o gre
vă generală de 24 
Sicilia. Documentul 
de sindicate precizează 
această acțiune va fi o „mani
festare comună pentru a atra
ge atenția opiniei publice asu
pra gravității situației din 
Sicilia". Sindicatele reclamă o 
nouă politică agrară, definirea 
programului de ajutor pentru 
regiunile care au avut de sufe
rit de pe urma cutremurilor 
de pămînt și elaborarea unui 
program dc dezvoltare indus
trială mai echilibrată.

ore în 
publicat 

că

R. S. CEHOSLOVACĂ Ve dere a Casei Artiștilor din I’ra- 
ga unde se ține in fiecare prim ăvară Festivalul Internațional 
al Muzicii.

lin raport al O. N. II.
cu privire Ia situația
economică în lume

-©

O delegație
japoneză

R.P. Mongolă

Seul
au fost reluate
demonstrațiile

de protest

activității militare
în mai multe regiuni

TOKIO 7. (Agerpres). — O 
delegație parlamentară japone
ză a plecat în R.P. Mongolă 
la invitația guvernului aces
tei țări. Delegația va fi pri
mită de Jumjaaghiin Țedenbal, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și de alți conducători 
mongoli.

înainte de plecare, membrii 
delegației japoneze au avut o 
convorbire cu ministrul de ex
terne al Japoniei, Aichi, în 
cursul căreia acesta a mani
festat, potrivit relatărilor pre
sei japoneze, mult interes pen
tru stabilirea de relații diplo
matice cu R.P. Mongolă. Mi
nistrul a relevat, de asemenea, 
necesitatea deschiderii la Ulan 
Bator a unei secții a Asociați
ei japoneze a comerțului ex
terior.

NEW YORK 7. (Agerpreb) — 
Intr-un raport al Secretariatu
lui O.N.U. cu privire la situ
ația economică in lume se ara
tă că „Producția mondială de 
bunuri și servicii în }anul 
1968 a fost cu aproape 6 la 
sută mai mare decit cea a 
anului 1967“. Raportul menți
onează că „economia mondi
ală a continuat să se extindă 
viguros și în primele trei luni 
ale anului în curs". Problema 
esențială rămîne decalajul în 
procesul dezvoltării, care a a- 
tins nivelul maxim în anul 1960, 
și pentru reducerea căruia se 
preconizează o strategic glo
bală a dezvoltării cu cit mai 
puține riscuri asupra ritmului 
general de creștere a economiei 
rnondale.

Ritmul de creștere a produc
ției industriale, care a fost 
între anii 1966—1967 de nuinai 
1 la sută în zona America do 
nord și cea a Europei occiden
tale, a crescut între 1967—1968, 
potrivit raportului, cu 5 la 
sută și respectiv 7 la sută. Rit
mul mediu de creștere a aces
tei producții pe scara mondi
ală a fost de 7 la sută, in 
U.R5.S. și în țările Europei 
răsăritene, pe ansamblu, rit
mul creșterii producției indus
triale a fost do 8 la sută. Pe

cățări, raportul menționează 
o scădere substanțială a ritmu
lui dezvoltării producției in
dustriale a fost înregistrată în 
Franța, de la 5,1 la sută în 
anii 1966—1967, la 1,7 la sută 
în 1968.

In cursul anului 1968, balanțele 
comerciale ale Marii Britanii, 
Franței și S.U.A. s-au deteri
orat, în timp ce balanțele co
merciale ale R.F. a Germaniei, 
Italiei, Belgiei,
Luxemburgului au înregistrat 
excedente. In raport se subli
niază insă că in primele patru 
luni ale anului 1969 în R.F.G. 
și Italia s-a înregistrat o creș
tere a importurilor față de ni
velul mediu înregistrat anul 
trecut, ceea ce va face ca 
excedentul lor din acest an să 
nu mai fie la același nivel.

SEUL 7. (Agerpres). — Stu
denții do la diferite institute 
dc învățămînt superior din 
Scul au reluat luni demonstra
țiile de stradă in semn dc pro
test împotriva propunerilor 
de revizuire a actualei consti
tuții pentru a permite lui Pak 
Cijan Iii de a fi ales pentru 
a treia oară in funcția de pre
ședinte al regimului din Co
rcea dc sud. Potrivit agenției 
U.P.I., circa 3 000 do sludenți 
au organizat, înaintea demon
strațiilor, un miting cerind lui 
Pak Cijan Hi să nu schimbe 
actuala constituție. Intre slu
denți și poliție au avut loo 
incidente. Actuala „constituție 
nu permite șefului statului să 
ceară reînnoirea pentru a treia 
oară a mandatului său. Ln ca
zul în care jamcndamentcle 
propuse dc partidul de guver- 
nămînt nu vor fi acceptate 
după expirarea actualului man
dat, Pak Cijan Hi nu va mai 
fi ales președinte.

Corespondenttil din Seul al 
agenției U.P.I. relatează . că 
liderul opoziției, Yu-Ching. 
adresat o scrisoare lui Pak 
Cijan Hi in care îi cere aces
tuia să-și expună clar poziția, 
dacă se pronunță sau nu in fa
voarea amendamentelor pro
puse.

ci
a

ORIENTUL APROPIAT

Olandei și Rețea de spionaj 
descoperită

la Cairo
CAIRO 7 (Agerpres). — Ofi

cialitățile R.A.U. au descoperit 
la Cairo o rețea dc spionaj care 
acționa in favoarea Israelului, 
anunță agenția M.E.N. Toți 
membrii rețelei respective au 
fost arestați.

SITUAȚIA
DIN LIBAN

fEîtm- fE SCUT
. ........... ........ . MM..■■■■■■...... .........■.....•

l,a 7 iulie. TEODOR MARI
NESCU. AMBASADORI I, RE- 
PUHI.ICl! SOCIALISTE RO
MANȚA IN UNIUNEA SOVIE- 
TICĂ. a fost primit. Ia cere
rea sa. de K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al PC.U.S.

C'u acest prilej, a avut loc o 
convorbire prieteneasca.

□ ■in

Agenția TASS anunță că 
O ESCADRA DE NAVE MILI
TARE SOVIETICE, compusă 
dintr-un crucișător purtător de 
rachete, două nave de însoțire, 
două submarine și nave ane
xă, care efectuează navigația 
de instruire in zona centrală a 
Oceanului Atlantic, va face o 
vizită de prietenie in portul 
Havana între 20 și 27 iulie, la 
invitația guvernului cubanez.

La Krasnoiar.sk, pe cursul 
superior al fluviului siberian 
Enisei, se desfășoară lucrările 
de CONSTRUCȚIE A UNEI 
HIDROCENTRALE DOTATE 
CU TURBINE DE C ITE 500 000 
KILOWAȚI. Noul obiectiv e- 
nergetic, împreună cu centrala 
hidroelectrică de la Saiano-Șu- 
șenskoe, care în faza finală va 
avea o putere instalată de 6,4 
miliarde kilowați, vor contribui 
considerabil la sporirea pro
ducției sovietice de energie e- 
Iectrică și la scăderea prețului 
ei de cost.

BBF

La Jackson, statul Mississippi, 
a luat sfirsit col de-al 60-lea 
CONGRES AL ASOCIAȚIEI 
NAȚIONALE PENTRU PRO- 
PĂȘIREA POPULAȚIEI DE 
CULOARE. In rezoluțiile Con
gresului se -cere eliminarea dis
criminării rasiale în domeniile 
economic, politic și social și a- 
sigurarea unei participări mai 
largi a negrilor în organele gu
vernamentale. Participanții la 
Congres au cerut „adoptarea u- 
nor măsuri urgente pentru re
tragerea trupelor americane din 
Vietnam și folosirea în scopuri 
pașnice a resurselor materiale 
și umane eliberate".

Luni a sosit într-o vizită o- 
ficială la Moscova, la invita
ția C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic, O DELEGAȚIE 
DE PARTID ȘI GUVERNA
MENTALA A R. D. GERMA
NE, condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.

La sosire oaspeții au fost în- 
timpinati de Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și dc alți con
ducători de partid și de stat 
sovietici.

Potrivit presei din R.D.G., 
Walter Ulbriclit, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., care urma 
să conducă delegația, a rămas 
la Berlin, din motive de sănă
tate.

HEM

UN SAT INDIAN A FOST 
DISTRUS ca urmare a suma
rilor de teren care s-au produs 
în regiunea zăcămintelor carbo, 
nifere de la Barakar. din Ben
galul de vest. Alte 30 de sale 
din această regiune sint ame
nințate să aibă aceeași soartă.

Surpările de teren au fost 
provocate de o puternică ex
plozie subterană. Numeroși lo
cuitori din regiunea amintită 
au fost evacuați atunci, iar tra
ficul feroviar in această zonă a 
fost blocat.

BBR

La Sofia a avut loc ȘEDINȚA 
COMISIEI MIXTE, INSTITUI
TE ÎN URMA ACORDULUI 
DE colaborări; ECONOMI
CA, INDUSTRIALĂ ȘI TEH
NICA. ÎNCHEIAT ÎNTRE R P. 
BULGARIA ȘI UNIUNEA E- 
CONOMICA BELGIANO-LU- 
XEMBURGHEZĂ. Au fost dis
cutate probleme legate de po
sibilitățile dezvoltării în viitor 
a colaborării în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriei 
electrotehnice, industriei chimi
ce și agriculturii.

■ ■0

Banca braziliană a procedat 
la O NOUA DEVALORIZARE 
A MONEDEI NAȚIONALE — 
CRUZEIRO. Aceasta este a pa
tra modificare a parității cru- 
zeiroului față de dolar. Noua 
paritate este acum de 4,1 cru* 
zeiros la im dolar american,

■ ■r

SAIGON 7 (Agerpres). — Din 
nou o recrudescență a activită
ții militare în cea mai mare 
parte a regiunilor sud-vietna- 
meze : în ultimele 24 de ore. 
potrivit relatărilor coresponden
ților de presă, forțele patrio
tice au bombardat cu obuze, 
morticre și rachete 15 obiecti
ve militare inamice, provocind 
trupelor americano-saigonezc 
pierderi serioase în oameni și 
materiale. Dintre acestea, bom
bardarea a două poziții deți
nute de divizia americană ,A- 
milcar" în provincia Quang 
Tin. a pozițiilor americane din 
provincia Binh ITuong și bom
bardarea cu rachete a taberei 
militare de la Dong Ha (in a- 
propiere de Hue) reprezintă 
cele mai importante acțiuni o- 
fensive ale patrioților sud-viet- 
namezi.

In ceea ce privește angaja
mentele terestre, comandamen
tul american de la Saigon a

semnalat lupte puternice în pro- 
v incia Binh Duong, din apro
pierea capitalei.

O

Incidente in Kenya

Premiile
Festivalului

cinematografic
din Berlinul

occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 7 

(Agerpres). — Cel de-al 19- 
lea Festival cinematografic, 
Încheiat duminică in Berlinul 
occidental, a decernat premiul 
I „Ursul de aur" Ulmului Iu
goslav ,Lucrări precoce", rea
lizat de Zelimir Zilnik. Juriul 
a apreciat in mod deosebit 
„Verva cu care regizorul a 
reușit să dea viată unei ab
stracții politice, dlnd, in ace
lași timp, producției sale o 
formă modernă și bogată in 
confinut". .Ursul de argint" 
(premiul II al festivalului) a 
fost obținut de cinci filme, 
respectiv din Brazilia, Statele 
Unite, Italia, Suedia și R. F. 
a Germaniei.

La scurt metraje, .Ursul de 
aur" a fost atribuit Ulmului 
canadian de desene animate 
,A privi sau a nu privi", rea
lizat de regizorul Bretislav 
Proja, iar .Ursul de argint" 
producției iugoslave .Trans
plantarea de sentimente", rea
lizat de regizorul De jan Djur- 
kovfa.

SAIGON 7 (Agerpres). — In 
provincia sud-vietnameză Soc 
Trang-Bac Lieu a fost instituit 
un Comitet popular revoluțio
nar, anunță agenția „Giai 
Phong". Comitetul revoluționar 
provincial a abolit sistemul ad
ministrativ saigonez în provin
cia respectivă .și a adoptat tot
odată un program de acțiune în 
sensul impulsionării luptei pen
tru victoria forțelor patriotice 
și totodată pentru îmbunătăți
rea condițiilor de .trai a popu
lației sud-vietnameze.

Comitetul și-a exprimat, de a- 
semenea, încrederea în condu
cerea guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Viet
namului de sud și s-a angajat 
să 
in 
12

Poliția a fost pusă în stare de alarmă
(Agerpres). — 
a fost pusă în

militeze pentru traducerea 
viață a programului său in 
puncte.

o
HANOI 7 (Agerpres). — For

țele apărării antiaeriene ale 
R. D. Vietnam au doborît în 
provincia Quang Ninh un a- 
vion militar american fără pi
lot, care a pătruns în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam. In 
acest fel numărul avioanelor a- 
mericane doborite deasupra 
ritoriului R.D.V. a aluns 
3 302.

Semnarea
unor acorduri
între Tunisia
și Malayezia

KUALA LUMPUR 7 (Ager
pres). — Ministrul tunisian al 
afacerilor externe, Habib Bour- 
guiba jr., aflat intr-o vizită o- 
ficială la Kuala Lumpur, a con
ferit luni cu viceprcmierul ma- 
layezian, Tun Abdul Razak. 
Potrixit agenției France Presse, 
au fost abordate probleme re
feritoare la situația din Asia 
de sudrest și din Orientul A- 
propiat. Viceprcmierul malave- 
zian și ministrul de externe 
tunisian au semnat un acord de 
colaborare culturală și un a- 
cord consular privind desfiin
țarea vizelor intre cele 
țări.

După vizita la Kuala 
pur. Habib Bourguiba jr. 
sosi marți, in cadrul turne 
pe care il întreprinde in Asia 
de sud-est, într-o vizită la Sin
gapore.

NAIROBI 7.
Poliția Kenyotă 
stare de alarmă, și pe toate 
drumurile țării patrulele măr- 
șăluiesc fără încetare. Oficia
litățile de la Nairobi au adop
tat această hotărîre pentru a 
preveni declanșarea unor seri
oase incidente tribale între 
membrii grupului etnic Luo, 
din care făcea parte și minis
trul economiei, Tom M’Boya, 
asasinat în urmă cu două zile, 
și cei ai Kykuyu, tribul domi
nant al Kenyei.

Semnalul de alarmă l-au 
constituit incidentele, minore 
încă, care au izbucnit în capi
tală și îndeosebi in provincia

Nyanza, locuită de Luo. îndată 
după comunicarea știrii cu pri
vire la asasinarea ministrului 
economiei. In prezent, apreci
ază oficialitățile kenyote, situ
ația e calmă, dar aceasta nu 
exclude^ existența pericolului 
de declanșare a unor noi și se
rioase incidente tribale.

In acest timp, la 
steagurile flutură pe 
coborite în bernă, în 
doliu oficial, instituit 
funerariile lui
Acesta urmează
mintat conform tradiției, 
locul unde s-a născut: Insula 
Rushinga din lacul Victoria.

Nairobi 
jumătate 
semn do 
pînă la 
M'Boya.Tom

să fie inmor-
în

Janonia

Marșul victimelor
bombardamentului atomic

BEIRUT 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Charles 
Helou, a avut luni o nouă con
sultare cu premierul desemnat, 
Rashid Karame, in legătură cu 
posibilitățile de soluționare a 
crizei guvernamentale.

După cum se știe, criza a 
fost declanșată la 25 aprilie 
prin demisia guvernului prezi
dat de Karame, ca urmare a 
violentelor ciocniri ce au avut 
loc în diverse localități între 
forțele dc ordine libaneze și 
grupuri de rezistență palestinie
ne. Rashid Karame, căruia pre
ședintele Helou i-a încredințat 
din nou sarcina de a forma 
guvernul, nu și-a putut înde
plini pînă in prezent misiu
nea. din cauza divergențelor e- 
xistente între liderii principa
lelor grupări politice în legă
tură cu problema., activității 
grupurilor de 
tiniene aflate 
banului.

Duminică a avut loc la Da
masc prima ȘEDINȚA DE LU
CRU A CELEI DE-A 9-A CON
FERINȚE A FEDER ITIEI IN
TERNAȚIONALE A ÎNVĂȚĂ
TORILOR. Lucrările conferin
ței, care se vor desfășura pînă 
la 9 iulie, sînt conduse de Paul 
Delanoue (Franța), președintele 
Federației Internationale a Sin
dicatelor învățătorilor.

comando pales- 
pe teritoriul Li-

ll hodesia

YORK 7. (Agerpres). 
Rocke- 

al pre- 
Richard 
Latină, 

seara 
din 

Barbados, ultima 
turneului „său sud-

NEW 
Guvernatorul Nelson 
feller, trimisul special 
ședintelui S.U.A.. 
Nixon, în America 
s-a înapoiat duminică 
la New York, venind 
Bridgetown, 
etapă a 
american.

La sosire, Rockefeller a decla
rat ziariștilor că în cursul tur
neului a cules „informații va
loroase despre noile tendințe 
semnificative" din emisfera 
occidentală. Sper, a adăugat 
el. că aceste informații vor fi 
utile președintelui in formu
larea politicii sale față de 
rile latino-americane.

Fostul guvernator britanic
a părăsit Salisbury

ta

HOUSTON 7 (Agerpres). — 
Astronaut ii Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin și Michael Col
lins, care vor efectua la 21 iu
lie prima debarcare pe supra- 

'tlala Lunii, și-nu petrecut ulti
mul week-end împreună cu fa- 
miliile lor la Houston. Ei urmea
ză să revină la centrul spa(ial, 
de unde la 16 iulie vor ii lan- 
sa[i spre Lună. In cursul săp- 
tăminii acesteia ei vor efectua 
ultimele antrenamente, repe
ți nd principalele faze ale zbo
rului cosmic pe care urmea
ză să-l întreprindă in cadru! 
misiunii „Apollo-ll". Cu a- 
ceastă ocazie vor face o ve
rificare a instalațiilor si a a- 
paratajului de la bordul ca
binei de comandă și al mo
dulului lunar cu care Arm
strong și Aldrin vor aseleniza.

O VIOLENTĂ FURTUNĂ, în 
urma căreia șase persoane au 
murit înecate, s-a abătut du
minică după-amiază asupra 
coastei bretone a Franței. Trei 
din cele șase persoane care 
și-au pierdut viața au fost lua
te de valurile mării in timp ce 
făceau plaje. Potrivit unui prim 
bilanț, pagubele materiale sînt 
importante. Un comunicat pu
blicat luni dimineața la Paris 
menționează că numeroase vase 
aflate în portul Brest au fost 
avariate ca urmare a vîntului 
care a bătut cu peste 150 de 
km pe oră.

■ BB

COSMONAUTUL AMERICAN 
FRANK BORMAN, aflat în U- 
niunea Sovietică, a sosit în Cri- 
meea, însoțit de persoane oficia
le și de rosmonauții sovietici 
Gherman Titov și Konstantin 
Feoktistov.

Alte 69 de persoane au fost 
arestate la Kuala Lumpur CA 
URMARE A NOILOR INCI
DENTE semnalate în capitala 
malayeziană — a anunțat agen
ția Reuter.

□ 90

Banca de import-export a 
S.U.A. a anunțat ACORDAREA 
UNUI CREDIT IN VALOARE 
DE 5 MILIOANE DOLARI 
PENTRU ECHIPAREA UNEI 
ÎNTREPRINDERI CHIMICE 
ISRAELIENE. Acest credit va 
fi folosit pentru achiziționarea 
unor instalații de prepararea 
acidului fosforic ce vor fi li
vrate de firma „Arad Chemi
cal Industries Ldt." din S.U.A.

Potrivit unui comunicat dat 
publicității dc centrul spațial 
de Ia Mauntain View, statul 
California, MAIMUȚA BONNY 
A EFECTUAT FINĂ ÎN PRE
ZENT 120 ROTAȚII IN JU
RUL PĂ.MlNTULUI la bor-’ -' 
cabinei spațiale cu care a fost 
lansată in spațiul cosmic cu 
8 zile in urmă. Comunicatul 
anunță că Bonny a început să 
se adapteze cu noul său fel 
de viață și își îndeplinește 
conștiincios „sarcinile" ce-i re
vin. în urma prelucrării date
lor transmise prin radio de 
electrozii plantați pe corpul 
Iui Bonnv s-a constatat că sta
rea sănătății lui este bună.

SALISBURY 7 (Agerpres). — 
Fostul guvernator britanic în 
Rhodesia, Humphrey Gibbs, a 
părăsit duminică definitiv 
clădirea guvernamentală din 
Salisbury.

După cum se știe. Gibbs și-a 
prezentat demisia in

așa-zisului referendum orga
nizat dc guvernul rasist al lui 
Smith cu scopul dc a „legali
za" dominația minorității albe 
in Rhodesia. Această acțiune a 
oficialităților de la Salisbury 
a constituit o nouă și flagran
tă sfidare a Marii Britanii.te

la

deasupra

TOKIO 7. (Agerpres). — Pes
te 300 dc locuitori din Naga
saki, victime ale bombarda
mentului atomic, au început 
duminică un marș pe itinera- 
riul Nagasaki-Hiroșima. Timp 
de o lună participanții la marș 
vor parcurge 500 de km pinâ 
la Hiroșima unde vor partici
pa la 6 august la ceremonia 
organizată cu ocazia împlinirii

a 24 de ani de la bombarda
mentul atomic asupra Hiroși- 
mei. Ei vor lua parte la lu
crările celei de a XV-a con
ferințe internaționale pentru 
interzicerea bombelor atomice 
și cu hidrogen. Marșul victime
lor bombardamentului atomic 
a fost precedat la Nagasaki de 
un mare miting al partizani
lor păcii,

Obiecte zburătoare
neidentificate

TUNIS 7 (Agerpres). — A- 
genfia United Press Interna
tional, citind postul de radio 
Tunis, anunță că deasupra Tu
nisiei au lost observate 2 o- 
biecle zburătoare neidenlillca- 
te. Primul obiect zburător ne- 
identilicat a lost observat la 
ora 21,54, ora Bucureștiului. și 
avea o formă sferică. Corpul, 
de culoare albastră, a trecut

Tunisiei
pe deasupra Tunisiei timp de 
3—4 minute și apoi a dispă
rut. Cel de-al 2-lea a apărut 
la ora 21,55, ora Bucureștiu
lui, și după ce a evoluat timp 
de citeva jpinuie pe cer a ex
plodat di nd o lumină puter
nică și .avind țoale caractc- 
risllcii-e unei explozii ato
mice".

Centrul <lc informații al 
Organizației Națiunilor Unite 
a anunțat duminică seara că 
secretarul general al O.N.U.. 
U THANT, ȘI-A CONTRA* 
MANDAT VIZITA PE CARE 
TREBUIA SA O ÎNTREPRIN
DĂ ÎN EUROPA din cauza 
stării sănătății sale. U Thant 
trebuia să sosească luni seara 
la Paris, intr-o vizită de 24 
ore. in cursul căreia urma să 
se intilnească cu președintele 
Franței, Georges Pompidou, cu 
primul ministru Jacques Cha- 
ban-Delmas, precum și cu mi
nistrul do externe francez, 
Maurice Schumann.

La Londra a avut loc re
cent o manifestație de protest 
împotriva regimului rasist din 
Rhodesia.

IN CLIȘEU : Aspect de la 
demonstrație.
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