
REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 
ZIARULUI

Petroșani, strada Republlall nr. W

Telefoane : redactor șef - 1633 : 
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221); viața de partid 
- interior 71 ; socială - interior 74 ; 
economică - interior 53 ; cullură-invă- 
țămint - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269.

Aniversarea a 25 de ani de la
înființarea Academiei de invățămînt
social-politic „Ștefan Gheorghiu“ 
de pe lingă C. C. al P. C. P.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

In urmă cu un păi rar de 
veac, la 11 martie 1945, s-a 
deschis la București Univer
sitatea Muncitorească a Par
tidului Comunist Român — 
azi Academia de Invățămînt 
social-politic „Stefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Aniversarea a 25 de ani de 
la înființarea Academici a 
Inși marcată, miercuri după-a- 
miază printr-o adunare festivă. 
Cadrele didactice și studenții 
au primit In mijlocul lor pe 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU, 
pe toxarășii ION GHEORGHE 
MAURER. EMIL BODNARAS. 
PAI! NICULESCU-MIZ1L, 
1L1F. VERDET. FLORIAN DĂ- 
NĂ1ACHE. DUMITRU PO
PESCU. LEONTE RĂUTU. 
Conducătorilor de partid și 
de stat Ii se face o primire 
entuziastă, deosebit de căl
duroasă — manifestare a pro
fundului atașament iată de 
partid, de conducerea sa. La 
intrare, oaspeții sînt salutați 
de tovarășii Ion Stoian, rec
torul Academiei de învăfă- 
mînt social-politic .Stefan 
Gheorghiu", Mircea Malița, 
ministrul învățămintului. Mi
ron Constantinescu, președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice, cadre didac
tice, studenți.

Conducătorii de partid și 
de sfat vizitează expoziția 
organizată cu prilejul jubi
leului, sinteză ilustrativă a 
activității laborioase desfă
șurate aici în cei 25 de ani 
de existentă.

fn aula Academiei, partici
panta la adunarea festivă — 
membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști din aparatul de partid 
și de stat, oameni de știință 
care au» predat încă din primii 
ani ai Academiei, cadre didac
tice din învăfăminlul superior, 
absolvenți și studenți ai aces
tui înalt for de învătămînt — 
ova'ionează îndelung pe con
ducătorii partidului. Se scan
dează „P.CJt.", „Ceaușescu".

Luind cuvîntul. tovarășul 
Ion Stoian. rectorul Acade
miei, a prezentat un raport 
cu privire la activitatea a- 
cestei institut ii în cei 25 de 
ani de existentă, subliniind 
sarcinile de răspundere care 
stau astăzi în iata Acade
miei pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de în
vătămînt.

fn continuare, se dă citire 
Decretului Consiliului de Stat, 
prin care se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa 1 Academiei 
de învătămînt social-politic. 
„Stefan Gheorghiu", pentru 
contribuția deosebită adusă 
la formarea cadrelor, la ac
tivitatea ideologică și cultu
rală. la opera de edificare a 
socialismului, cu prilejul îm
plinirii a 25 de ani de la în
ființare.

In aclamațiile entuziaste 
ale tuturor celor prezenți, 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU a înmînat rec
torului Academiei cea mai 
înaltă distincție a patriei 
noastre.

Mulțumind cu emoție, rec
torul Academiei, ION STO
IAN, a subliniat că deose
bita onoare ce se face aces
tei institujii obligă cadrele 
sale pe studenți, să mun
cească mai bine pentru a ii 
la înălțimea cerințelor, a exi
gentelor sporite pe care con
ducerea partidului le pune 
în iafa lor.

Au luat apoi cuvîntul GHE
ORGHE CRETU. student în 
anul IV al Facultății de eco
nomie, MARIA LAZAR, stu
dentă la cursurile de per
fecționare a cadrelor sindi
cale, și DAN FLORESCU, 
absolvent al cursurilor de 
perfecționare a cadrelor 
U.T.C.

tntîmpinat cu ovalii, într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, a luat cuvîntul 
TOVARĂȘUL N1COLAE 
CEAUSESCU.

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului, sublinia
te in repetate rînduri cu 
aplauze prelungite, prețioa
sele sale indicații constituie 
un imbold in munca de pre
gătire și perfecționare a acti
vului de partid și de stat 
desfășurată la Academia „Ște
fan Gheorghiu".

Adunarea festivă ia sfîr- 
șit într-o atmosferă entuzias
tă. Minute în șir toii cei pre
zent i aclamă pentru partid, 
pentru conducerea partidului. 
Se manifestează pentru Par
tidul Comunist Român, pentru 
politica sa pusă în slujba in
tereselor superioare ale în
tregului nostru popor.

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

transmite din partea Comite
tului Central al Partidului, a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri un salut căl
duros cu prilejul aniversării a 
25 de ani de la înființarea pri
mei universități muncitorești 
din țara noastră. (Aplauze pre
lungite). De asemenea, dați-mi 
voie să adresez calde felicitări 
conducerii Academiei de în
vătămînt social-politic ..Ștefan 
Gheorghiu” cu ocazia decorării 
cu cel mai înalt ordin al pa
triei noastre — „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa T. (Aplauze puternice).

Acordarea acestei înalte dis
tincții constituie o expresie a 
prețuirii deosebite pe care con
ducerea de partid și de stat o 
acordă - activității desfășurate 
timp de un sfert de secol de 
cadrele acestei instituții supe
rioare de învâțămînt de partid, 
muncii depuse de cursanții și 
absolvenții școlii pentru însuși
rea marxism-leninismului. pen
tru pregătirea lor ca buni ac
tiviști ai partidului și statu
lui nostru. (Aplauze puternice).

înființarea școlii de partid 
la numai cîteva zile de la ins
taurarea guvernului revoluțio- 
nar-democratic de la 6 martie 
are o semnificație deosebită. 
Ea subliniază o dată mai mult 
preocuparea Partidului Comu
nist Român pentru înarmarea 
cadrelor sale cu cea mai înal
tă concepție despre lume — 
materialismul dialectic și is
toric.

Se știe că atît în anii activi
tății ilegale, cit și după eli
berare. in perioada construcției 
socialiste, partidul nostru a a- 
cordat o atenție deosebită mun
cii ideologice, însușirii creatoa
re a marxism-leninismului. Toc
mai datorită acestui fapt par
tidul nostru a putut, în con
dițiile grele ale ilegalității, ale 
războiului, să stabilească o li
nie politică justă, să elaboreze 
tactica și strategia luptelor de 
clasă, revoluționare, din țara 
noastră, să asigure răsturnarea 
dictaturii fasciste, ieșirea Ro
mâniei din războiul antisovie- 
tic și alăturarea la coaliția an- 
tihitleristă, participarea la răz
boiul antifascist, cucerirea pu
terii și dezvoltarea democrati
că a țării, făurirea socialismu
lui în patria noastră. (Aplau
ze prelungite).

Doresc să menționez în mod 
deosebit, cu prilejul acestei a- 
niversări, că in cei 25 de ani 
au absolvit cursurile învăță- 
mîntului superior de partid cu 
durate diferite — de 6 luni, 
1 an. 3 ani, și în ultimul timp 
de 4 ani — peste 18 000 de 
activiști de partid.

O atenție deosebită a acor
dat și acordă partidul nostru 
ridicării cadrelor de acti
viști, a cadrelor de condu
cere din rindul clasei muncitoa
re. Acest lucru se reflectă cu 
pregnanță și in compoziția ac
tuală a Academiei de învăță- 
mînt social-politic „Ștefan Ghe- 
orghiu**. în care din totalul de 
688. de cursanți, 585, adică pes
te 80 la sută, sînt muncitori, 
maiștri și tehnicieni din in
dustria socialistă. Aceasta ex
primă preocuparea continuă a 
conducerii partidului nostru de 
a crea o intelectualitate nouă, 
ridicată din rîndul maselor 
populare, din sinul poporului, 
legată indisolubil de interesele 
și aspirațiile sale. Crearea unor 
contingente largi de cadre de 
intelectuali, de, activiști și de 
conducători ieșiți din rindul 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii, este unul din izvoarele 
profundelor legaturi ale parti
dului nostru comunist cu clasa 
muncitoare, cu poporul, ale u- 
nității indisolubile a națiunii 
noastre socialiste in jurul Par
tidului Comunist Român — for
ța conducătoare a societății.

Profilul actual al Academiei 
este corespunzător oricărei ins
tituții de invățămînt superior, 
iar din punct de vedere ideo
logic, ea reprezintă forul cel 
mai înalt, de invățămînt poli- 
tL- din țara noastră. (Aplauze). 
Cea mai mare parte dintre ab
solvenții acestei instituții de 
invățămînt de partid sînt as

tăzi activiști și cadre de răs
pundere, de bază, ai partidu
lui nostru. Ei înfăptuiesc cu 
cinste și abnegație sarcinile 
încredințate de partid, servesc 
cu devotament nemărginit po
litica marxist-leninistă a par
tidului. interesele națiunii noas
tre socialiste, militează neobo
sit pentru dezvoltarea solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc, pentru triumful socia
lismului in lume. (Aplauze 
puternice).

Apreciem in mod deosebit 
activitatea cadrelor didactice 
din acest institut de invățămînt 
superior, care, in decursul a- 
nilor, învățind pe alții, au în
vățat ele însele, și-au însușit 
tot mai temeinic învățătura 
marxist-leninistă, reușind ast
fel să predea cursariților atît 
cunoștințele generale teoretice, 
cit și cunoștințele practice ale 
activității de construcție a so
cialismului in patria noastră. 
(Vii aplauze). Vă rog să-mi 
dați voie ca, în numele con
ducerii de partid și de stat, să 
adresez cele mai calde feli
citări conducerii Academiei; ca
drelor didactice, tuturor cursan- 
ților, pentru activitatea pe care 
o desfășoară în vederea însu
șirii și răspindirii marxism-le
ninismului — și să vă urez 
tuturor noi succese în activi
tatea de viitor. (Aplauze pre
lungite).

Stimați tovarăși,
Cunoașteți programul elabo

rat de Congresul al X-lea — 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră. In cadrul ac
tivității tumultoase de dezvol
tare a bazei materiale, a știin
ței și culturii și de ridicare 
a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru po
por, un loc important îl o- 
cupă activitatea ideologică, for
marea conștiinței socialiste a 
maselor largi populare. Pentru 
a putea să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții rolul de 
forță politică conducătoare a 
societății, partidul nostru se 
călăuzește in întreaga sa acti
vitate după concepția marxist- 
leninistă, se preocupă perma
nent să înțeleagă bine legi
tățile generale ale dezvoltării 
sociale și ale construcției so
cialiste și să le aplice în mod 
creator la condițiile concrete 
din țara noastră. Iată de ce 
în noua etapă de dezvoltare 
socialistă a României are un 
rol tot mai însemnat ridicarea 
nivelului ideologic, politic și 
profesional al cadrelor de par
tid și de stat, al tuturor 
membrilor partidului nostru. 
Problemele mereu mai com
plexe pe care le ridică dez
voltarea impetuoasă a econo
miei, științei și culturii nu pot 
fi rezolvate cu succes de- 
cît de activiști, de cadre de 
partid și de stat cu temeinice 
cunoștințe politice și ideologi
ce.

Conducerea operei de cons
truire a socialismului și co
munismului devine o știință 
tot mai complexă, aș putea 
spune, o știință hotărîtoare pen
tru victoria noii orinduiri. Pen
tru că trebuie să înțelegem, 
tovarăși, a ști să folosești me
todele cele mai juste pentru a- 
sigurarea progresului științei și 
culturii, pentru dezvoltarea ba
zei materiale, a găsi formele 
cele mai potrivite de organi
zare care să ducă la unirea 
eforturilor întregului popor in 
construcția socialistă — sînt 
probleme de importanță vita
lă pentru mersul înainte al 
noii societăți. E mai ușor, în 
ultimă instanță, să lucrezi in
tr-un laborator. într-un institut 
de invățămînt sau în oricare 
domeniu de activitate, decît să 
înfăptuiești in viață politica 
de organizare și conducere a 
poporului pe calea societății co
muniste. Tocmai de aceea pro
blema științei conducerii devi
ne, în condițiunile noastre, pro
blema esențială pentru dezvol
tarea cu succes a societății noi, 
problema hotărîtoare pentru 
triumful comunismului. (Aplau
ze puternice).

Fără îndoială, într-un fel, 
era mult mai ușor să activezi 

în ilegalitate — deși, desigur, 
tovarăși, condițiunile nu erau de 
loc ușoare; mă refer la teroa
rea burghezo-moșierească. la 
închisori și, nu o dată, la si
tuația de a-ți pune în pericol 
viața ; doar mulți activiști ai 
partidului și-au dat viața pen
tru cauza partidului, a clasei 
muncitoare, a poporului nos
tru. Cu toate acestea, proble
mele ce se ridicau atunci în 
fața activiștilor de partid erau 
infinit mai ușoare, mai simplu 
de înțeles și înfăptuit. In acea 
perioadă, noi comuniștii, nu 
aveam răspunderea conducerii 
societății ; sarcina ce ne reve
nea era aceea de a organiza 
lupta clasei muncitoare, a po
porului împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, pentru răs
turnarea de la putere a ex
ploatatorilor, pentru realizarea 
unor schimbări democratice, 
progresiste în viața societății. 
De stările de lucruri negative, 
de imperfecțiunile și neajunsu
rile din viața societății vino
vate erați' atunci guvernele cla
selor exploatatoare. Era, Me 
asemenea, mai ușor, tovarăși, 
chiar și în primii ani după 23 
August, în perioada luptei pen
tru instaurarea guvernului re
voluționar-democratic, în anii 
marilor bătălii pentru cuceri
rea puterii politice de către 
clasa muncitoare ; sarcinile de
și grele, erau totuși mai sim
ple, iar rezolvarea lor nu ce
rea uneori prea multe cunoș
tințe.

In condițiile de astăzi însă, 
în care societatea noastră socia
listă a luat o dezvoltare imen
să, în care înseși știința și 
cultura devin factori primor
diali pentru progresul socia
lismului, se înțelege că avem 
nevoie de cadre cu temeinice 
cunoștințe în toate domeniile 
de activitate, de conducători de 
partid, bine pregătiți, stă- 
pîni pe tot ceea ce a rea
lizat mai bun cunoașterea 
umană. Numai cu astfel de oa
meni vom putea să asigurăm 
înfăptuirea marilor sarcini care 
ne stau în față astăzi. (Aplau
ze puternice).

Astăzi pentru neajunsurile 
din societatea noastră nu mai 
putem să aruncăm vina asu
pra burgheziei și moșierimii, 
nici chiar asupra imperialismu
lui. (Animație, aplauze). Pînă 
la urmă, dacă apar unele greu
tăți în construcția socialistă, 
de vină sîntem noi înșine. Da
toria noastră este de a orga
niza în așa fel munca ineît să 
demonstrăm în fiecare zi. în 
fiecare ceas, în fiecare minut, 
superioritatea orînduirii noas
tre. Prin succesele pe caro le 
obținem în construcția socia
listă sprijinim clasa muncitoa
re și forțele progresiste din ță
rile capitaliste și din toată lu
mea în lupta pentru răsturna
rea imperialismului și victoria 
societății socialiste. (Vii aplau
ze). Spunind toate acestea, to
varăși, nu uităm nici un mo
ment că în lume există încă 
puternice forțe imperialiste, că 
orînduirea capitalistă mai dăi
nuie pe o însemnată parte a 
globului ; aceasta cere desfă
șurarea unei ample lupte împo
triva imperialismului, pentru 
triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume. Aceasta presu
pune, de asemenea, să găsim 
acele forme de conducere a 
construcției socialiste. acele 
forme ale activității ideologice 
și politice care să facă impo
sibilă pătrunderea oricărei in
fluențe a imperialismului sau 
a ideologiei sale.

Știți bine, aici sînt și o se
rie de tovarăși care au lucrat 
în ilegalitate — nouă nu ne-a 
fost niciodată frică • să ne în
fruntăm cu ideologia capitalis
mului. a imperialismului : tot
deauna din această înfruntare 
am ieșit victorioși. (Aplauze 
puternice). De aceea noi sîn
tem convinși că nu există în 
lume nici o forță — inclusiv 
ideologia imperialismului care 
s-a dovedit falimentară — care 
să poată în vreun fel sau vreo
dată abate partidul nostru co
munist, pe comuniștii români, 

> Continuare in pag. a 3-a 

La Sebeș a fost dală în 
exploatare o fabrică de pro
duse lactate, cu o capacitate 
de prelucrare de două vagoa
ne lapte in 24 de orc. între
prinderea județeană de Indus
trie alimentară a realizat a- 
pcastă unitate cu fonduri dc 
mică mecanizare și cU cheltu
ieli reduse, renovînd o clădire 
existentă. Fabrica aprovizio
nează cu lapte pentru con
suni, unt, Iaurt si brinzeturi 
orașele Alba Iul ia, Sebeș și 
Cugir, care pină acum pri- 
tnoau produse lactate din 
alic județe.

La Uzina metalurgică din 
lași a fost conceput, proiectat 
și construit cel 'mai marc ge

nerator de înaltă frecvență 
din țară destinat sudării in
dustriale a țevilor. Acesta 
funcționează intr-un regim c- 
lectric de 200 kW și 4-10 000 
IIz, ceea ce permite obținerea 
prin inducție, a unor suduri 
de înaltă calitate.9

Uzina de utilaj petrolier ..1 
Mai" din Ploiești a introdus 
în fabricația de serie noi pro
duse. Intre acestea se- află 
0 instalație de foraj cu turlă 
rabatabilă prevăzută cu trei 
motoare de mare forță, ce 
poate fora pînă la 6 000 metri 
adîncime. în diferite condiții 
de teren și climă, precum și 
prevenitorul triplu de erup- 
țic-instalație, care a primit 
medalia de aur la recentul 
tîrg internațional de la 
Leipzig.
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DE FINALIZARE DIN PETROȘANI
Colectivul de proiectanți și 

cercetători ai I.P.C.M.H. din ca
drul Centralei cărbunelui Petro
șani lucrează intens pentru a 
termina în cursul lunii curente 
studiul tehnico-economic privind 
modernizarea și amplificarea 
preparației Lupeni, în concor
danță cu dezvoltarea exploată
rilor miniere din vestul bazinu
lui. Prin realizarea acestui obiec
tiv, se preconizează ca din căr
bunele cocsifioabil brut să se 
obțină extracții maxime de util 
cu, 0,5 la sută cenușă, destinat 
cocseriilor de la Hunedoara și 
Galați.

tn momentul de față — după 
stabilirea tehnologiei și ampla
sării utilajelor — se determină 
inrUcatorii economici și volumul 
de investiții.

Facem mențiunea că pentru 
prima oară la noi în țară se e- 
xecută un asemenea studiu.

Petroșanii, gazdă pentru trenuri electrice
> Acest litiu ar fi în deplină 

actualitate numai peste 2—3 
ani. II folosim cu anticipație 

\ ca să oferim cîteva amănun
te despre o Importantă reali
zare in perspectivă. Necesi
tatea modernizării transpor
turilor feroviare a adus de 
mult, în vocabularul obișnuit,

Semne bune,
decadă ta ofta

semne
de întrebare

După scurgerea primelor 
zece zile din martie, prea 
multe lucruri nu se pot spu
ne despre perspectivele aces
tei luni privind îndeplinirea 
planului la producția de căr
bune. Totuși, realizările cu 
care au încheiat prima deca
dă colectivele exploatărilor 
miniere din bazin alcătuiesc 
un tablou din care se poate 
prezumția evoluția rezultate
lor muncii spre finalul lui 
v,-mărțișor". Dar să nu antici
păm prea mult, să lăsăm fap
tele să susțină temelia supo
zițiilor.

Bilanțul muncii minerilor 
pe prima decadă poartă am
prenta caracteristică celorlal
te începuturi de lună 
ținind rezultate...... AȘA
AȘA". E adevărat, pe 
samblul bazinului, 
de plan a fost realizată și 
depășită cu 710 tone cărbune. 
E un succes ce-T drept modest, 
dar totuși e un succes. La 
obținerea lui și-au dat apor
tul minerii de la Paroșeni 
cu o depășire a planului de 
2 897 tone cărbune, cei de la 
Dilja cu 42G tone, de la Ani- 
noasa cu 588 tone și cei de 
la Lupeni cu un plus de 843 
de tone, ocupînd locurile în 
întrecerea socialistă în ordi
nea realizărilor. Acestea sînt

con- 
ȘI 

an- 
sarcina

O veste îmbucurătoare pen
tru iubitorii muzicii corale: 
la Casa de cultură se fac pre
gătiri intense pentru închega
rea unui mare cor al sindica
telor, compus din 80—100 de 
persoane. In curînd noul cor 
se va prezenta In fața publi
cului din municipiu cu un 
program bogat și variat. Ii 
urăm viată lungă.

Ieri s-a deschis Cursul de ghizi turistici
Așteptat cu mult interes, cursul de ghizi turistici organizat de Comitetul municipal al 

U.T.C. și-a început primele lecții. Intre temele, deosebit de interesante, ce vor fi predate cursan- 
ților de către profesori, medici, ingineri, conducători ai unor instituții culturale din municipiu, 
amintim: „Formarea limbii și a poporului român", „Edificiile civilizației noastre socialiste", 
„Organizarea turismului în țara noastră", „Monumente istorice și de artă în Țara Românească, 
Moldova, Transilvania", „Noțiuni de orientare turistică" etc.

Absolvenții cursului vor obține un brevet de ghid turistic, avînd largi posibilități de a 
participa la acțiunile organizate pe plan local și central de către Biroul de turism pentru 
tineret.

liniile de oțel fără joante, in
stalațiile pentru centraliza
rea electrodinamică a circu
lației, blocurile de linie sau 
alte denumiri, expresie a pro
greselor tehnice din domeniul 
feroviar. Nici trenurile elec
trice nu mai sini o noutate. 
Ele aleargă pe unele drumuri

semnele bune pe care le-am 
amintit în titlul acestor rln-
duri, dar decada ridică șl
cîteva semne de Întrebare: 
patru exploatări miniere —
exact jumătate din total —
nu și-au Îndeplinit sarcinile, 
pe primul loc situîndu-se In 
acest sens minerii din Uricani 
cu un minus de 2 514 tone, 
urmați fiind de minerii de la 
Vulcan cu 904 tone minus 
de cei din Lonea și de la 
Pelrila cu o rămincre sub 
plan de 377 și, respectiv 
249 tone cărbune în perioa
da 1—10 martie. Deci din nou 
vechea și nevindecata plagă 
din activitatea minelor noas
tre : ncritmicitatea ! Conduce
rile minelor, factorii de răs
pundere din Centrala cărbu
nelui cînd 
aplice un 
energic și 
vindecare ?

Un lucru trebuie reținut 
cu toata atenția, cu maxima 
răspundere: rezultatele obți
nute in martie sînt hotărltoa-

A

In urmă cu
In gazeta „Constructorul** 

citeam in săptămina trecută că 
in primele 6 decade ale anu
lui curent unitățile de con
strucții montaj ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
Industriale au obținut o pro
ducție reprezentind 12,8 la 
sută din cea anual-planifica- 
tă. Fac această remarcă dc 
început, pentru a fi mai re
levantă situația -șantierelor ce

SIMPOZION
Comitetul municipal pentru 

cultură și artă în colaborare 
cu comisia dc tutelă din ca
drul Consiliului popular mu
nicipal organizează astăzi, la 
ora 15,30, în sala cinemato
grafului „7 Noiembrie** din 
Petroșani, un simpozion in

Excursie la Cluj
Comisia de turism pentru 

tineret de pe lingă Comite
tul orășenesc U.T.C. Lupeni 
organizează, la sfîrșitul aces
tei săptămîni, o excursie la 
Cluj, pentru vizitarea Muzeu
lui etnografic al Transilva
niei, a Grădinii botanice, pre
cum și pentru vizionarea în-

de fier din țară confirmîn- 
du-și superioritatea și eficien
ța sporită față de înaintași. 
Cînd și unde vor apare însă 
primele trenuri electrice pe 
teritoriul județului Hunedoa
ra ? Răspunsul, nedefinit prm 
cuvinte, l-au dat necesitățile 
economice și sociale. Valea 

re pentru realizarea sarcini
lor pe trimestrul I 1970. Co
mitetele de direcție ale mi
nelor rămase sub plan și ale 
celor tributare ritmicității 
(in primul rind Uricani, Lo
nea și Vulcan), organele ?• 
organizațiile de partid dc 
aici nu datoria să ••> toab 
măsurile tehnico-organizaU 
rice șl politice pentru Înlă
turarea deficientelor ce mai 
există în organizarea pro
ducției și a muncii, in folosi
rea capacităților de produc
ție și a timpului de muncă 
disponibil. în vedmca creș
terii productivității muncii și 
pe această bază a recuperă
rii minusului din prima dorn 
dă.

Toate forțele, întregul oo- 
tențial tehnic și uman al 
minelor Văii Jiului să fie mo
bilizate pentru asigurarea în
deplinirii integrale a planu
lui la producția de cărbune 
pe primul 
1970!

I. BALAN

decadă
' activează

P. M.

+ Continuare in pag. a 3-a

se vor hotărî să 
..tratament" mai 
mai eficient de

trimestru al anulu’

in municipiul nos
tru. „Lanterna roșie" o de
ține, ca și pină acum de alt
fel. Șantierul 17 construcții 
căi ferate ale cărui rezul
tate de la începutul anului, 
se situează la un nivel de 

cadrul căruia procurorul Ho- 
ria Nelega va vorbi despre 
„Rolul familiei în prevenirea 
manifestărilor antisociale co
mise de minori1*. Va urma 
filmul artistic „Cine va des
chide ușa ?'.

tîlnirii de fotbal dintre C.F.R. 
Cluj și Jiul Petroșani. Costul 
excursiei este de 100 lei în 
care se Include transportul 
și cazarea.

Plecarea va avea loc sîm- 
bătă în jurul orei 15 din Lu
peni, iar înapoierea duminică 
seara.

DE LA
CABINETUL 
MUNICIPAL 
DE PARTID
Instruirea propagandiștilor 

în luna martie se va desfă
șura în conformitate cu ur
mătorul program :

— în ziua de 13 la Petro
șani :

— în ziua de 18 la Vulcan;
— în ziua de 19 la Lupeni;
— in ziua de 20 la Petrila. 
La instruiri, care încep la

orele 17 în zilele anunțate, 
participă și propagandiștii 
din cadrul învățămîntului 
ideologic al cadrelor didac
tice și cei din cadrul învă- 
țămintului politic al U.T.C.

Jiului s-a afirmat de mult 
ca un important bazin car
bonifer și prețios punct de 
legătură între sudul și nor
dul țârii. După cum se știe,

M. FLORESCU

♦ Continuare in pag. a 3-a
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Cuvîntarea tovarășului A

In urmă

NICOLAE CEAUȘESCU
< fUrmore din pag I)

rlnsti noastră muncim. t po
porul român de pe calea sn- 
rtviâții socialiste și comunis
te In lupta pe care o duce, 
inclusiv împotriva ideologiei 
imperialiste, ideologia noastră 
Mv»rxist-leninisti este suporioa- 
»ă. socialismul este superior I 
K1 a triumfat pc deplin in tara 
noastră ' Sin tem convinși ă 
Meniurile nobile ale sociali*- 
wuiloi. măreața concepție o 
mnrx ism-lon in îs m ului despre 
hune -i viață vot triumfa In 
Întreaga omenire. (Aplauze pu 
fernico).

Desigur, nici o v ictoric nu 
se realizează dc la sine, Dacă 
nu vo«n ști rum sS organizăm 
nunta și să folosim mijloa
cele materiale, forța dc munci, 
cadrele, niccririle științei și 
culturii spre a asigura progre
sul rapid al societății noastre, 
firește, se pot ivi greutăți Cu
noașteți că am avut asemenea 
greutăți că mai avem încă 
In munca noastră lipsuri : de 
aceea, spre a asigura victoria 
comunismului trebuie să ne îm
bogățim necontenit cunoștințele 
In toate domeniile dc activitate 
— inclusiv în conducerea ope
rei de construcție socialistă. 
Numai astfel vom lucra tot 
mai bine, cu rezultate tot mai 
bune Am subliniat toate a- 
cestea. tovarăși, pentru a în
țelege ce mare importanță a- 
cerdă 'onducerea noastră pro
blemei inxățămîntului superior 
vie partid, pregătirii cadrelor 
In toate domeniile, inclusiv în 
domeniul conducerii partidului 
ți statului, al conducerii so
cietății noastre.

Noi pornim de la (aptul că 
<-omunismul reprezintă sinteza a 
»ot ce a făurit mai bun omeni- 
Tca în toate domeniile, inclusiv 
In ici al cunoașterii. Trebuie să 
înțelegem că nu poți fi un bun 
comunist — și cu atît mai mult 
un bun activist de partid și de 
stal decît dacă te străduieșli 
urîocetat să-ti imboaătești cu
noștințele cu cuceririle științei 
și culturii dacă stăpine^li cil 
mai bine învățătura marxisl-le- 
ninistă ri știi să o aplici la con
dițiile concrete în care îți des- 
Lăsori activitatea. In acest spi
rit consider necesar ca Acade
mia .Ștefan Gheorghiu’ să a- 
<orde si mai multă atenție ri
dicării nivelului fnvătămîntului. 
legării lui sfrînse dc practica 
construcției socialiste din lara 
«xnastru. studierii atente a expe
rienței partidului si statului nos
tru In același timp, este nece
sară studierea experienței Uniu
nii Sovietice, a celorlalte ț3ri 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
spre a putea trage cele mai bu
ne concluzii pentru activitatea 
viitoare. Noi am considerat șl 
considerăm că numai îmbinind 
In mod armonios experiența pro
prie cu experiența altor țări, 
cu experiența universală în fău- 
firea noii orfnduiri sociale, vom 
reuși să creăm condiții pentru 
mersul lot mai ferm — și cu 
oft mai puține greșeli — îna

inte spit comunism. (Vii •- 
plaur c).

)n cadrul Aradrmiei se stu
diază acum un cerc larg de 
probleme. Locul principal îl o- 
i tipa Mudierro concepției mate- 
rialisl-dialccîice despre lume. 
Consider că acesta este un lu
cru foarte bun, pentru ca noi no 
propunem ca In cadrul acestei 
școli dc partid să formăm acti
viști dc partid, conducători ai 
construcției de partid și de stat. 
Or, pentru aceasta, pe lingă cu
noștințele generale, științifice, 
culturale. este indispensabilă 
o bună pregătire ideologică, 
cunoașterea și înțelegerea. — 
nu dogmatica, ci creatoare 
a marxism-kninisniului. (Aplau
ze puternice). Cred insă că nu 
o să-rai fie luat in nume dc rău 
dacă voi aiăta că nu in a- 
ceeași măsură se acordă aten
ție in cadrul Academiei proble
melor științei conducerii; aceste 
probleme nu ocupă locul co
respunzător in programul șco
lii. Este necesar ca In viilor, 
ținind seama de profilul cadre
lor pe care dorim să le formăm 
în această Academie, să se a- 
cordc o atenție mai mare aces
tui domeniu esențial pentru 
partidul și stalul nostru. Dc a- 
semenea. aș dori să subliniez 
că trebuie să organizăm astfel 
studiul încil acesta să ajute pe 
cursauți nu să-și insiisească ci
tate. pe care să le învețe pe 
din afară, ci să-i deprindă să 
judece fenomenele și evenimen
tele pe baza materialismului 
dialectic și istoric, să-l ajute să 
Iraqa concluziile corespunzătoa
re pentru activ ’ ‘ a practică. 
Să avem permanent în ve'ere 
faptul că marxism-leninismul nu 
înseamnă însușirea mecanică a 
unor cunoștințe din trecut, că 
el esle o metodă de qitidire >1 
cercetare a realităților epocii în 
care trăiești și activezi. Numai 
ar. ■ .luniști care acționează 
astfel se dovedesc a fi la înăl
țimea menirii lor. pot răspunde 
cu succes sarcinilor pe care 
partidul, clasa muncitoare, po
porul, li le încredințează. (Vii 
aplauze). Acest adevăr, confir
mat tot timpul de viață, are în 
epoca noastră — epoca uriașe
lor transformări revoluționare a 
societății, a avintului nestăvilit 
al științei și tehnicii — o im
portanță hotăritoare pentru ela
borarea unei linii politice jus
te, a tacticii și strategiei re
voluționare, pentru făurirea cu 
succes a socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice).

Comitetul Central cere to
varășilor care lucrează în în- 
vStămtntul dc partid, al ști
ințelor sociale și prlit:< să-și 
intensifice eforturile pentru ri
dicarea nivelului politic și 
ideologic al tuturor membri
lor de partid, centru form irea 
const’"' ‘ri «o. ’ 'iste a întregu
lui nostru p por. In legătură 
cu aceasta, cred că nn voi supă
ra pe tovarășii ce lucrează în 
Academia de învățămînt social- 
politic, precum și la Academia 
de științe social-politico, recent 
creată, dacă voi spune cît este 
de necesar ca cei care mun
cesc in domeniul ideologic, în
deosebi in aceste două acade
mii, să se preocupe de ridi

carea propriului lor nivel de 
< unoștințe, a propriului lor ni
vel ideologic; numai așa ei \or 
putea îndeplini sarcinile pe 
oare Comitetul Central, parti
dul, le pun in fața științelor 
sociale, a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", vor putea aduce 
o contribuție tot mai importan
tă la făurirea de noi detașa
mente de activiști, de cadre ale 
partidului nostru. (Vii aplau
ze).

Sărbătorirea Academici de 
i ixățăinint social-politic arc 
loc în ajunul aniversării a 100 
de ani dc la nașterea marelui 
1 cnin. Cel mai bun omagiu pc 
care-1 putem aduce memoriei 
genialului Lenin este să f.. < n 
totul pentru ridicarea nivelu'ui 
politic și ideologic al membri
lor partidului. Să nc călăuzim 
neabătut în întreaga noastră 
a< tivitate după concepția mar- 
x st-|pninistă, să servim fără 
preget interesele clasei munci
toare, ale națiunii noastre so
cialiste. să milităm neabătut 
pentru dezvoltarea colaborării 
dintre țările socialiste, pentru 
întărirea unității lor. a mișcă- 
rii comuniste și muncitorești, 
a întregului front niiimperia- 
list (Aplauze prelungite).

Politica partidului nostru, pă
trunsă de grijă, pentru intere
sele clasei muncitoare, alo po
porului nostru, de preocuparea 
pentru întărirea continuă a so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc, să constituie 
un puternic îndemn pentru ca
drele din învățămînt. pentru 
cursanți, pentru toți activiștii 
noștri de a-și îmbunătăți con
tinuu pregătirea ideologică. In 
felul acesta nc vom îndeplini 
atît îndatoririle față de clasa 
noastră muncitoare, față de 
poporul nostru, cît și față de 
mișcarea comunistă internațio
nală. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși.

Dumneavoastră, cadrelor din 
invățămîntul superior ideolo
gic, partidul v-a încredințat o 
muncă de mare cinste și răs
pundere : dumneavoastră, stu
denților Academiei, partidul vă 
cere ca în anii care îi petre- 
ceți pe băncile acestei școli să 
învățați cu temeinicie să vă 
însușiți în mod creator mar- 
xism-lcninismul și problemele 
construcției practice a socia
lismului și comunismului. Sînt 
încredințat că și unii și alții 
veți face totul pentru a răs
punde cu cinste, și în cele mai 
bune condițiuni. acestei mari 
încrederi acordate de partid. 
(.Aplauze puternice).

Vă urez tuturor noi și noi 
succese în activitatea dumnea
voastră ! Să munciți în așa fel 
îneît să aduceți o contribuție 
tot mai însemnată la triumful 
marxism-leninismului, la vic
toria comunismului, la cauza 
prieteniei și colaborării între 
popoarele din întreaga lume 1 
(Aplauze puternice, prelungi
te, urale ; se scandează : „P.C.R.- 
P.C.R.", „Ceaușescu — Ceaușes
cu').

Reglarea 
automată

Creșterea calității produc
ției constituie pentru - electi
vul Fabricii de lire și fibre 
artificiale . Viscoza" Lupeni 
o cale ce duce la obținerea 
unor însemnate economii la 
prețul de cost. Pentru a asi
gura funcționarea utilajelor 
în mod constant, la parame
tri cît mai ridicați, sint pre
văzute numeroase masuri teh- 
Dico-organizatorice. Intre a- 
cestea sini: montarea unor 
ventile pentru reglarea auto
mată a temperaturii la baia 
de filaj, 13 spălătoria de bo
bine și la uscatorul de bobi
ne.

Mobila 
solicitată

sibiană 
la export

CU o 
decadă

• • •

0 Urmare din pag. /

8.7 )n șută din sarcina anua
lă. Urmează, cu un plus de 
1,1 la sută, (totalizind deci
9.8 la sută, ritm pc... 6 deca
de) șantierul I.L.ÎLS. Deși la 
aceste două șantiere, in toa
tă luna februarie realizările 
decadalc nu au depășit Ia 
nici unul din ele „bariera" 
procentului dc 75 la sută, din 
cit era planificat, in luna 
martie activitatea s-a mai 
dezmorțit. Șantierul 17 ra
portează astfel 87.2 la sută, 
iar șantierul I.L.I-1.S. 81,3 la 
sută realizări față dc planul 
primelor zece zile ale lunii 
în curs : linie ascendentă de
sigur față de cc-a fost îna
inte, dar mult sub nivelul 
așteptărilor, al posibilităților. 
Numai aceste două șantiere 
împreună cumulează pină a- 
cum un minus de producție 
dc 2,7 milioane lei.

Șantierul T.C.M.M. și Gru
pul dc șantiere al T.C.H. 
și-au realizat planul pc deca
da a 7-a a anului, au și cele 
mai mari realizări raportate 
de la începutul anului (16.0 
la sută și, respectiv, 15,2 la 
sută din producția anuală 
planificată) dar moi au și... 
restanțe : 0,4 milioane lei 
șantierul T.C.M.M. și 2.8 mi
lioane Ici (! !) grupul T.C.II.

O notă bună se cuvine con
structorilor de drumuri fo
restiere dc la Șantierul I.C F. 
care nu arc nici o restanță 
față de prevederi, rcalizin- 
du-și planul pe primele 10 
zile ale lunii martie în pro
cent de 107,5 la sută și față 
de planul pe șapte decade in 
procent de 103,5 la sută.

Umărul se cere a fi pus 
vîrlos pe toate șantierele, mai 
ales că vremea nu se arată 
deloc vitregă. Se cere pen
tru că nu poate mulțumi pc 
nimeni ca după șapte decade, 
Ia nivel de municipiu, să se 
înregistreze o producție (12.9 
la sută din planul anual) pe 
care alții, tot constructori, o 
realizează în șase decade 
(12,8 la sută, media pe țară).
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PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Cînd se arată cucu
veaua (12-15 martie); Re
publica : Pe urmele șoimu
lui (12-15 martie) ; LONEA 
- Minerul : Paria (12-15 
martie); VULCAN : Winetou 
în Valea Morții (12-15 mar
tie) ; LUPENI - Cultural : 
Taina leului (12—15 martie).

PETROȘANII
gazdă pentru trenuri electrice

♦ U/more din pog I

termoelectrică 
intrai In func- 

encrgetic 
alte 

aceeași 
pregătirea 
In slsie- 

~Pre- 
acum șl 

viitori

Mai bine dc jumătate din 
producția Fabricii de mobilă 
-Republica" din Sibiu esle 
destinată unor beneficiari 
externi. La solicit;.rea unei 
firme din Italia, fabrica a 
executat in această lună pri
mele 20 de garnituri de ca
mere tip Kajutt in două vari
ante. pentru tineret. In ace
lași timp, s-a realizat prima 
serie de J00 biblioteci tip 
Kajutan, compuse din cite 13 
corpuri modulate. Pină la 
sfîrșitu) anului vor fi livrate 
în Suedia 1 000 biblioteci de 
acest tip, Alte produse au 
fost solicitate in R. F. a 
Germaniei. De altfel, pentru 
beneficiarii din această țară 
s-a executat primul lot de 
1 600 bucăți dintr-un nou tip

de comodă realizat în mai 
multe sortimente, cu furnir 
de nuc american, stejar sau 
mahon. In prezent, fabrica si
biană realizează peste 30 ti
puri de mobilă.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres 

nr. J) din II martie a.c., 
au lost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

Extragerea 1 : 34, 38, 39, 
33, 19, 16.

Fond de premii 441 809 lei.
Extragerea a 11-a; 30, 21, 

16, 8, 35, 11, 36.
Fond de premii 384 035 lei.

Ja centrala 
yfle la Mhdla a 
fiune primul grup 
de 210 megawați. Iar 

-trei grupuri de i 
talie Ișî fac 
pentru Intrarea 
mul energetic național 
zenfa lor cheamă < 
mai cu seamă in anii 
spre Mintia mari cantităfi de 
cărbune din Valea Jiului. O 
allâ parte din „aurul negru" 
trebuie .sr) ajungă la Hune
doara, iar la rindul său ceta
tea metalului se „revanșează" 
cu multe mil de tone de ofel 
care se opresc sau trec prin 
Valea Jiului. $i acestea sînt 
mimai cîlcva argumente care 

■ •stau la baza modernizării șl 
eleclrillcărli căii Icralc Si
meria Petroșani. Amănunte 
despre ce se va Iaca în acest 
sens am primit de la tos ară- 
șul Llviu Corlaru, consilier 
la regionala C.F.R. Deva.

Ac/lunca a incepul

trecui — a precizai dinsul — 
și constituie doar o mică 
parte din programul stabilit 
pentru modernizarea și elea- 
trilicarea transporturilor le- 
roviare din fora noastră. In 
acest sens se vor executa lu
crări pentiu refacerea tunelc- 
lor la un gabarit mărit, con
solidări de tcrasamenle, siste
matizări dc stafii și linii ele.

Toate acestea cer o îmbina
re armonioasă Intre pricepere 
și hărnicie, Intre puterea cla
nului șl tehnica modernă. In 
alară dc alte intervenții din 
partea constructorilor 
linia Simeria—Livezenl, 
li sistematizate 12

LUPTE

Rezultate
bune ale

sportivilor
din municipiul

nostru
Deva, s-a desfășurat sim- 
și duminică etapa jude-

La Zlaști a intrat 
in funcțiune Stația 
pentru măcinarea 
selectivă a talcului

In cadrul exploatării din 
Zlaști, aparținind întreprinderii 
miniere Hunedoara, a intrat în 
funcțiune, cu 8 luni înainte de 
termen, o stație specială pentru 
măcinarea selectivă a talcului 
extras din munții Poiana Rus- 
căi. Dotată cu două linii tehno
logice moderne, instalația va 
rnăcina și sorta 40 000 tone de 
talc pe an, satisfăcînd astfel 
intr-o mai mare măsură cerin
țele la export și ale celor peste 
100 unități industriale șj eco
nomice beneficiare dîn țară.

La Lese, unde se extrage o 
bună parte din producția des
tinată măcinării, a fost pusă 
în funcțiune o instalație de sor
tare a talcului brut și s-a ex
perimentat cu succes metoda 
de exploatare descendentă cu 
surpare, care mărește de aproa
pe două ori productivitatea în 
abataj. Sint în curs și alte lu
crări și perfecționări tehnice, 
care au drept scop creșterea 
producției de talc cu 12 000 to
ne pe an.

Sala sportului din Hune
doara a găzduit duminică, 8 
martie, etapa județeană a 
campionatului republican in
dividual de lupte libere la 
seniori. S-au întrecut cei mai 
buni luptători din orașele i 
Hunedoara, Deva, Petrila, Pe
troșani.

Avind o comportare foarte 
bună, tinerii luptători din Pe
trila, antrenați dc profesorul 
Gheorghe Pop, au reușit să 
cucerească jumătate din titlu
rile puse în joc, cîștigînd ast
fel dreptul dc a participa Ia 
etapa de zonă. Iată numele 
celor 5 campioni județeni din 
Petrila i Ionel Carculea — 
categoria 48 kg; Gheorghe 
Grigore — categoria 52 kg; 
Ionel Manea — categoria 62 
kg; Emanoi) Nițulescu — ca
tegoria 68 kg; Andrei Nylas 
— categoria 74 kg. Dc remar
cat forma bună a lui Carcu
lea și a lui Grigore, care 
și-a întrecut toți adversarii 
prin tuș. fiind și cel mai teh
nic luptător al categoriei sale. 
Le categoria 82 kg, o eroare 
de arbitraj l-a privat pe pe- 
trileanul Vlad Aionesei de 
titlul de campion județean, 
deși l-ar fi meritat cu priso
sința.

Bine au evoluat și tinerii 
luptători de la Școala spor
tivă Petroșani care, deși, au 
vîrsta de juniori, s-au între
cut cu seniorii, demonstrînd 
frumoase calități. Ei au ob
ținut un loc II prin Tosif 
Biro-și două locuri III prin 
Dorel Tămaș și Ioan Haring. 
Iată că talentul îmbinat cu 
pregătirea temeinică duc la 
rezultate bune.

Staicu BALO!

„Minutul acuză

pe 
vor 

.stafii 
C.F.R., iar pentru alimentarea 
cu energie electrică urmează 
sd se construiască trei stafii 
electrice lixc dintre care 
la Petroșani, Cunusclnd 
amănunte. mulfi 1$/ 
aceeași 'întrebare : pe 
primul tren electric ? 
dăm ascultare 
deocamdată valabile.

fixai pentru

una 
aceste 

pun 
clnd 

Dacă 
planurilor, 

„soro- 
anul

1973. Alunei ȘJ Pelioșaiiim 
\n li gazdă pentru trenuri 
electrice. Asupra dalei se 
cere insă multă prudență pen
tru că. Înaripați dc dorinfa 
izbinzilor, oamenii muncii din 
tara noastră au Ir ml-o de 
multe ori înaintea calendaru
lui, și mai trebuie avui f/i 
vedere un oșpect. In limp ce 
unii meșteri croiesc drumuri 
pentru electrificare la tune
tele de la Mnița, Cil era sau 
Crlvadia, allii lucrează pen
tru aceleași scopuri de la I i- 
vezeni spre Dunăre. Cu două 
decenii și mai bine In urmă 
brigadierii croiau drumul de 
fier pc Valea Jiului. -Hcl- 
rup'-ul lor s-a înscris ca o 
tradlfie. Iar elanul cu care 
ou muncit a lost multiplicai 
și se completează cu valori 
noi de către cei rare moder
nizează acum drumurile de 
Her. Pentru scurtarea terme
nelor de execuție la reface
rea lunetelor, cons! mc tor II 
vor folosi pentru primăvară 
sculul metalic. Al îi noul pro-

redeu cil șt complexul dc In
stalați I necesaie penlru apli
carea lui au lost concepute 
dc Institutele noastre pentru 
cercetări șl proiectări. Dar și 
acestea vor intra repede In 
patrimoniul faptelor obișnuite. 
Nu de mult colectivul șantie
rului ru. 17 construcții căi 
/erate care execută tocmai 
lucrările alerenie electrifi
cării liniei ferate Tg. Jiu — 
Simeria și-a analizat princi
palele îndatoriri pentru anul 
1070. Dezbaterile constructo
rilor au conturat ’ > lenmuri 
și angajamente. hotărî’ea 
Icrmă perdru îndeplinirea e- 
xcmplară a misiunii ce le este 
încredințată. Cuvlnful șl mui
ca lor constituie garanfla de 
bază că Pelroșaniul va de- 
\ eni mai repede, gazdă pen
tru trenuri electrice, o dală 
cu alte .slu i C-F.R. care 
rinduiesc ca un șiracj 
..mărgele" de la Simeria 
piuă la Tg. Jiu.

nn
Cupa speranțelor44

la șah și tenis de masă
a revenit municipiului

nostru
La 

bâtă 
țeană a concursului dotat cu 
„Cupa speranțelor școlare'" la 
șah și tenis de masă. La aceste 
concursuri au participat elevii 
tuturor liceelor și școlilor pro
fesionale din județ. Rezultatele 
obținute de reprezentanții Văii 
Jiului ilustrează pregătirea te
meinică a concurenților, pasiu
nea cu care s-au dăruit aces
tor sporturi. La șah, elevul 
Constantin Zup, de la Liceul 
industrial Petroșani, a ocupat 
un meritat loc II. La tenis de

masă, loan Buca dc la Grupul 
școlar minier Lupeni a ocu
pat locul I, la simplu băieți, iar 
cuplul Ioan Boca — Vladimir 
Stoiccscu (cel de-al doilea de 
la Liceul teoretic Petroșani), a 
ocupat locul II la dublu — 
băieți. La simplu fete, Elena 
Trifoi (Liceul din Uricani) a 
obținut locul II- pe județ. In 
clasamentul general, pe locul 
I s-a situat municipiul Petro
șani care a cîștigat astfel, „Cupa 
speranțelor școlare'.

loan COVRIG

Popice

Lupta pentru titlu continuă
Dcsfășurată simbălă și du

minică pe arenele Utilajul și 
Minerul Petroșani și Viscoza 
din Lupeni, etapa a IX-a a 
campionatului municipal de po
pice a fost caracterizată prin 
lupta dîrză, indirectă, dintre U- 
tilajul și Jiul Petrila pentru 
titlul de campioană municipală 
pe anul 1970. Surpriza etapei 
a furnizat-o echipa Viscoza 
care, jucînd pe teren propriu, 
a dispus cu 4 443 p.d. — 4 434 
p.d. de Parîngul. Tot pe teren 
propriu n învins și Utilajul pe

Minerul Vulcan, la o diferență 
de 194 p.d. Rezultat : 4 998 p.d.
— 4 884 p.d. Cea de a treia 
îr.tilnire a adus victoria Jiu
lui Petrila, in deplasare, la Mi
nerul Petroșani, cu 4 900 p.d.
— 4518 p.d. Astfel, lupta pen
tru primul loc în clasament 
între Utilajul și Jiul, continuă 
și numai ultima etapă va lă
muri lucrurile.

Dar iată cum arată clasamen
tul după 9 etape aprig dispu
tate !

1. Utilajul 9 8 0 1 44 511 25
2. Jiul 9 8 0 1 44 118 25
3. Minerul Vulcan 9 5 0 4 42 339 19
4, Parîngul 9 4 0 5 41 644 17
5. Viscoza 9 2 0 7 39 667 13
6. Minerul Petroșani 9 0 0 9 40 577 9

Echipa săptămînii are urmă
toarea alcătuire : 1. Zoltan Al- 
bu, Jiu) — 881 p.d.; 2. loan 
Pan ța, Utilajul — 853 p.d.; 3. 
Mihai Tdrdk, Jiul — 846 p.d.; 
4. Aurel Suciu — 846 p.d.; 5. 
Iosif Balog — 835 p.d.; 6. Ște-

fan Cosma — 832 p.d., toți trei 
de la Utilajul.

Ultima etapă programează ur
mătoarele partide: 
Petroșani — Viscoza, Parîngul 
— Utilajul, Jiul 
Vulcan,

Minerul

Minerul

Aurel SL/1BII

minutul felicită"
Comisia economică a Comi

tetului municipal Petroșani al 
U.T.C. a întreprins o interesan
tă acțiune menită să dezvolte 
la tineri spiritul de disciplină 
în muncă. Este vorba de or
ganizarea dezbaterii cu tema 
„Minutul acuză, minutul felici- 
tă“, la E, M. Dilja. La dezba
tere s-a discutat despre felul 
in care folosesc tinerii cele opt 
ore de muncă. A fost subli- 

j niată contribuția tinerilor la 
succesele obținute de colectivul 

. minei, s-a relevat faptul că 
marea majoritate a tinerilor 
desfășoară o activitate rodnică, 
plină de răspundere și auto
exigență, folosind din plin cele 
8 ore de muncă. Au fost e- 
vidențiați pentru spiritul de 
răspundere de care au dat do
vadă in îndeplinirea sarcinilor 
profesionale și folosirea timpu
lui de lucru, tinerii Marin 
Terci, Adolf l.'rlich, Petru Cior- 
tei, Gheorghe Popescu, Dominic 
Lecher, Ioan Trușcă, Grigore 
Ispas, Ștefan Borza, Vlad 
Pelczner, Romulus Burdan, Ioan 
Moraru, Alexandru Bota, Mir
cea Munteanu, Mihai Marton, 
Nicolae Toma, Grigore Spefiu. 
Nu rare sint insă cazurile cînd 
tineri — chiar uteciști — nu 
respectă punctualitatea la ser
viciu. Intirzierile repetate, șu
etele in timpul lucrului sint 
fapte prin cure minutul ii acu
ză pc tinerii Ilie Budeanu, 'Tra
ian Filip, Lazfir Drăgan, Va
sile Bura, Petru Ciornei, Eugen

Bozoi, Aurel Mărăcine, Ilie Ma
rin, Aurel Ștefanic, Aurel Sto- 
ian, Iosif Mleziva, Vasile Gri- 
goraș, Vasile Vrabie, Sever Bo- 
nette/ Cantemir Bouaru de la 

’zonele l-a și a II-a. Cu totul 
ieșit din comun este cazul ute- 

‘.teistului David Ceuță care și-a 
părăsit locul de muncă falsifi
când un bilet de voie. Sanc
țiunile aplicate unor tineri de 
către organizațiile U.T.C. au di-

tor dinamic, mobilizator, un 
creier de unde să fie urmă
rită și dirijată întreaga acti
vitate a tinerilor. Iar atitudi
nea tinerilor față de produc
ție, întărirea disciplinei să se 
situeze in centrul activității 
organizatorice. Cu atît mai mult 
cu cît disciplina în rindul ti
nerilor de la mina Dilja nu se 
ridică la nivelul cerințelor. Prin 
curtea minei pot fi văzuți a-

Din viața organizațiilor U. T.C.
yiinuaț numărul abaterilor, dar 

,pu le-au făcut încă să dispară 
fiefinit)V așa cum ar fi firesc. 

.■ In discuțiile lor, uteciștii au 
dezvăluit in spirit critic și au
tocritic, dovedind simț de răs
pundere, lipsurile care există 
in activitatea unor tineri, a or
ganizațiilor U.T.C. Tinerii 
Gheorghe Borhină, Siveropol 
Gruceru .și Romulus Burdan au 
criticat comitetul coordonator a) 
organizației U.T.C. a minei, ca
re nu a întreprins nimic pi n- 
tru combaterea indolenței unor 
tineri față dc sarcinile ce le 
revin in producție. „Chiar unii 
membri ai comitetului coordo
nator — a spus în cuvîntul 
său tinărul Gheorghe Burdan 
— nu respectă disciplina. E- 
xemplu, lipsa lor de la aceas
tă dezbatere". Or, comitetul co
ordonator trebuie să fie un fac-

deseori tineri care se plimbă 
de colo pină colo fără nici un 
rost. Unii din aceștia spun că 
nu primesc sarcini precise la 
locul de muncă. Deși a cunos
cut această stare dc lucruri, 
comitetul coordonator nu a' ac-’, 
țional împotriva plimbăreților.

Tinerii care lucrează la su
prafață, în incinta minei, lun
gesc uneori pauza pentru gus
tare dincolo de timpul stabilit. 
Acest lucru se dutorește și fap
tului că punctul alimentar din 
incinta minei a fost închis. Ca ' 
urmare, tinerii care nu-și aduc ■ 
mincare, pleacă „in fugă" la 
alimentara de lingă... gară. Pe 
bună dreptate, s-a propus să 
fie redeschis cit mai curind ■ 
chioșcul alimentar din incinta 
minei.

Refciit’ . iu necesitatea de 
a exista o preocupare necon-

icnită pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale ale ti
nerilor, tov. ing. Adalbert Kar- 
poși a subliniat în cuvîntul său 
că organizațiile U.T.C. ar tre
bui să ' ' •
tivă, să 
mai cu 
cursuri 
rii, ci 
cursuri 
limpiade pe meserii. Experien
ța altor organizații dovedește 
că acolo unde sînt organizate 
astfel de concursuri, interesul 
tinerilor pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale este 
mai marc, iar cazurile dc în
călcare a disciplinei, a N.T.S. 
sint mai rare.

Utilizarea din plin a celor 8 
ore de muncă, combaterea ac
telor do indisciplină, a menta
lității de a nu respecta întru- 
lotul N(T.S. constituie obiective 
care trebuie să stea permanent 
în atenția organizațiilor U.T.C. 
Tinerilor, îndeosebi uteciștilor, 
le revine însă datoria do onoa
re de a du dovadă de răspun
dere în muncă, de a participa 
activ, cu forța și pasiunea ce 
le-o conferă virsta, la folosi-, 
rea din plin a timpului do 
lucru. Astfel incit contribuția 
lor la realizările colectivului 
să devină mai fructuoasă, să 
ducă la rezultatele economico- 
fînanciare superioare.

dea dovadă de iniția- 
nu se mulțumească nu- 
încadrarea tinerilor la 
de ridicare a califică- 
să organizeze și con- 
pe teme de N.T.S. o-

loan BARB,
șeful comisiei economice a 

Comitetului municipal al U.T.C.

H 12 MARTIE

Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.
Filmul serial ..Oliver 
Twist" (I).
Mult e dulce și fru
moasă : Emisiune de 
limba și literatura ro
mână
Telejurnalul de seară. 
Muzică populară din 
Transilvania.

19,30 Prim plan : Poetul Ni- 
chita StSnescu.

20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri — publicitate.
20.15 Știința și producția.
20.45 Seară de teatru TV : 

„Teatru cu’bile' de Do- 
rej Dorian.

21.45 Avanpremieră.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Actualități literare. 
22,40 Strune și melodii.

închiderea emisiunii.

VINERI 13 MARTIE

PROGRAMUL I :

5,05—6.00 Muzica dimineții; 
6,05—9JJ0 Muzică și actuali
tăți; 7,00 Radiojurnal; 9.30 
Ateneu; 9,50 Jocuri populare; 
10,10 Curs de limba spaniolă;
10.30 Tinerețea cintâ... tine
rețea; 11,05 Miniaturi muzi
cale; 12,00 Din muzica popoa
relor; 12.30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal: 
13,45 Nestemate folclorice: 
14,00 Caleidoscop muzical; 
14,40 Radio publicitate; 15.00 
Roza vînturilor; 16.00 Radio
jurnal; 16,30 Tribuna radio: 
17,05 Pentru patrie: 18,10 Re
vista economică: 18.30 O me
lodie pe adresa dv.; 19,00 
Gazeta radio; 19.30 Săptămî- 
na unui meloman: 20,05 Ta
bleta de seară; 20.10 — 365 
de cîntece; 20,20 Argheziană; 
20,25 Zece melodii preferate; 
21.00 Atențiune. părinți !:
21.30 Moment poetic; 21,35 
Solista serii — Violeta Villas; 
22,00 Radiojurnal, 
meteorologic: 22,20
22.30 Jazz: 23,00 Concert 
muzică ușoară: 0.03—3,00 
trada nocturnă.

Buletin
Sport: 

de 
Es-

PROGRAMUL II :

de6,00 Program muzical 
dimineață; 7,00 Radiojurnal: 
7,10 Program muzical de di
mineață (continuare): 8,10 Tot 
înainte: 9,10 Curs de limba 
spaniolă: 9.45 Matineu tea
tral : ..Fiu) președintelui" de 
Eva Curie; 11,20 Cîntece 
popu'ure; 12,15 Concert de 
prînz: 12,35 Saceulum; 13,00 
Concert de prînz — continua
re; 13,30 Cartea științifică: 
14,03 Interpreți de muzică 
populară; 14,35 Muzică ușoa
ră: 15.00 Opera pentru toți: 
15.40 Radio publicitate; 16.00 
Radiojurnal: 16.20 Literatura 
română și arta corală; 17.00 
Cavalcada ritmurilor: 17.35 
Teatru serial : «Enigma Oti- 
liei" dc George Călinescu; 
18,00 Concert de muzică 
populară: 18.30 Curs de lim
ba spaniolă: 18,50 Varietăți 
muzicale; 19.30 Acasă la... 
Dan Simonescu ; 19,50 Noapte 
bună, copii; 20.00 Antologie 
lirică; 23.05 Terra Musica. E- 
misiwnc de Constanța Botez- 
Niță.

Alica 
publicitate
Pierdut cartea de muncă 

seria 0.6. nr. 047 597 pe nu
mele Băltăretc Petru.

O declar pulă.



A Steagul roșu
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Acolo unde, pe hirțilc cele 
;u.iî detaliate, mai există pete 
albe, in inima unor păduri 
seculare, dc-a lungul malu
rilor Fluviului Tapasos, ca
re. pornind din Brazilia cen
trală, parcurge 1 600 km pen
tru a se vărsa in Amazoane, 
acolo — se găsește aur. In a- 
ccastâ regiune, de 3 800 km2, 
se aventurează căutătorii de 
aur si bogăție veniți din toa
te colțurile lumii.

In istoricele regiuni auri
fere din Alaska, oamenii pie
reau odinioară din cauza ge
rurilor polare. In pădurile 
braziliene mor astăzi din 
cauza arșiței și junglei tro
picale, Primejdiile pe care 
le au de învins sau care ii 
vor învinge sini fiarele, in
sectele de tot felul care răs- 
pîndcsc boli ucigătoare și tri
burile de indieni care, pe 
bună dreptate, se apără îm
potriva intrușilor — do cele 
mai multe ori lipsiți de 
scrupule, gata să ucidă, săl
batici — mai sălbatici dc- 
cît ci...

Riscurile pe care și le a- 
sumă căutătorii de aur ur
mează să fie compensate 
prin perspectivele de cîștig. 
Ei obțin lunar peste 330 kg 
de pulbere dc aur. Uneori 
găsesc și bolovani de aur. 
Cel mai mare bolovan desco
perit pînă acum în această 
regiune cîntărește >,'2 kg. Un 
asemenea noroc îl pot avea 
cei care se hazardează in 
adincul junglei, aproape ne
explorate și al regiunilor 
mlăștinoase.

Pentru acești căutători de 
aur, avanpostul cel mai a- 
propiat de civilizație este 
mizera așezare Porto Rico, 
constînd dintr-un grup de 
colibe din lut sau lemn, aco
perite cu frunze de palmier. 
Aici există „baruri" și pră
vălii improvizate, deschise dc 
speculanți lipsiți de scrupule, 
care jecmănesc fără milă pe 
căutătorii de aur, îi jefuiesc 
de cea mai mare parte a cîș- 
tigului lor. în schimbul mij
loacelor de trai, băuturilor 
alcoolice, toate la prețuri as
tronomice. Boss-ul acestor 
neguțători din așezarea Porto 
Rico are cea mai mare pră
vălie și cel mai „elegant" 
bar. vinde produse alimenta
re, băuturi, medicamente și 
controlează întregul comerț 
inclusiv cel de arme.

1 
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i 
i 
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i

Atmosfera din Porto Rico | 
amintește de cea din filmele ’ 
„Far-West“. Cei veniți aici, > 
„locuitorii", știu că intr-o bu- I 
nă zi terenurile aurifere a- i 
propiatc ar putea fi epuizate | 
și că atunci vor trebui să » 
rătăcească mai departe. De | 
aceea, ci nici nu se gindesc » 
să-și îngrijească .orașul’. I 
Numai cimitirul se dezvoltă, „ 
permanent și repede: este I 
punctul terminus pentru cău- , 
tătorii de aur căzuți victimă | 
bolilor tropicale sau uciși. O J 
bună bucată de vreme, cri- ' 
mole și criminalii nu into- | 
resau pe nimeni, pînă ce, « 
recent, forțele aeriene brazi- | 
licnc au trimis la Porto Rico » 
un polițist. In regiunile au- I 
rifere, viața unui om nu con- ’ 
tează. Fiecare din „explora- | 
tori’ arc asupra sa un cuțit • 
și un pistol și, la cea mai j 
mică provocare, le folosește | 
— „preventiv", sau „in legi- ' 
timă apărare’... §

Viața este neînchipuit dc ' 
mizeră și grea. Ispita „meta- | 
lului' (cum denumesc ei au- > 
rul) îi atrage pînă in inima I 
mlaștinilor și pădurilor, iar ’ 
acolo spală nisipul aurifer al 1 
apelor, din zori pină la lă- ’ 
satul întunericului. In ciuda > 
căldurii toride și umezelii. I 
ei poartă tot timpul cizme ' 
solide pentru a se apăra dc | 
șerpii veninoși, glugi pentru * 
a se apăra dc țințari și alte I 
insecte primejdioase, deseori ' 
ucigătoare. j

Jefuirea căutătorilor dc aur « 
începe din momentul in care | 
găsesc aur. Pulberea de aur ’ 
trebuie să o vîndă unor a- , 
genți intermediari, care de ' 
cele mai multe ori o cîntă- | 
rose pe cîntare ..aranjate" în * 
favoarea lor și care o cum- | 
pără pe baza cursului cru- x 
zeiro-ului. Acești agenți sînt 1 
dotați cu aparate de radio, ’ 
pentru a fi la curent cu e- » 
voluția cursului, care sc de- I 
preciază zi dc zi, în func- J 
ție dc dolar... Și îndată ce l 
au făcut rost dc bani, căută- j 
torii de aur se duc să tir- | 
guiască — alimente și alcool. » 
Alimentația este o problemă | 
grea : carnea de vită lipsește , 
mai totdeauna, în schimb se I 
consumă carne dc maimuță J 
și papagali. Apoi se reîntorc 1 
în junglă, de obicei fără o I 
lețcaie în buzunar și își reiau i 
munca istovitoare... |

Franța în preajma celui 
de al doilea tur de scrutin 

al alegerilor cantonale
• Declarația Biroului Politic 

al P. C. Francez
PARIS 11 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Marți seara a expirat 
termenul pentru depunerea can
didaturilor în vederea celui 
dc-al doilea tur de scrutin al 
alegerilor canlonale, ce va a- 
vea loc la 15 martie în Franța. 
Se va vota pentru a doua oară 
numai în cele 660 de cantoane 
atit din metropolă cit și din 
teritoriile de peste mări aflate 
în balotaj. După rezultatele de 
ia 8 martie, partidele și for
mațiunile politice au pus la 
punct alianțele lor electorale 
care vor intra în funcție la cel 
de-al doilea scrutin. In majo
ritatea cazurilor, se va înregis
tra un duel între candidații ma
jorității guvernamentale și cei 
ai opoziției.

în rîndurile opoziției de stin
gă se aplică regula retragerii 
reciproce în favoarea candida
tului stingii care a obținut ma- 
Kimum de voturi la 8 martie și 
care poate deci determina în
frângerea candidatului majori
tății. Biroul Politic al Partidu
lui Comunist Francez a dat pu-

un succes pentru candidații co
muniști. Ei au obținut peste două 
milioane de voturi, adică a- 
proape 24 la sută din sufra
giile exprimate. Declarația sub
liniază că aceste rezultate con
firmă că muncitorii și țăranii, 
intelectualii, meseriașii și co- 
mercianții își exprimă încrede
rea, într-un număr crescînd, în 
Partidul Comunist Francez. Ei 
recunosc în el principala forță 
de opoziție și totodată făurito
rul cel mai hotărît al unității, 
în vederea viitorului democra
tic și socialist al Franței. Re
zultatele primului tur, sublinia
ză declarația, arată clar că stin
gă ar putea cîștiga o largă ma* 
.joritate dacă, așa cum pro
pun comuniștii, ea s-ar uni în 
jurul unui program comun.

La rîndul său, Alain Savary, 
secretar general al Partidului 
Socialist, a declarat că cel de-al 
doilea tur va fi un prilej de 
a se face să progreseze unirea 
stîngil.

Intr-un comunicat, Partidul 
Socialist Unificat arată că va 
aplica la cel de-al doilea tur 
r paul a renunțării recioroce în

Pregătirea conferinței privind
mediul

NEW YORK II (Agerpres). 
— Le sediul Organizației Na
țiunilor Unite din New York 
au început marți lucrările Co
misiei pregătitoare a Conferin
ței Națiunilor Unite consacrată 
mediului uman înconjurător, 
programată pentru anul 1972.

In ședința de deschidere, se-- 
crclarul general al O.N.U., U 
Thant, a rostii un discurs în 
care a subliniat importanța pro
blemelor ce urmează a li dis
cutate. „Do pe acum, viitorul 
și consecințele ce le pot avea 
acțiunile 
buie să 
planurile 
spus el. 
subliniat , . ,
rii tineretului la elaborarea a- 
cestor planuri. „Rareori un se
col sau o generație s-au aflat 
în fața unei responsabilități de 
o asemenea anvergură", a men
ționat vorbitorul.

U Thant și-a exprimat spe
ranța că la Conferința intema-

noastro prezente tro
nc determine ideile, 
și inițiativele" — a 

Secretarul general a 
importanta participă-

uman înconjurător
țională privind mediul încon
jurător. ce va avea loc in 1972, 
„comunitatea internațională va 
hotărî să ia măsuri pentru a 
se asigura ca toate națiunile 
să fie Informate periodic des
pre schimbările ce so produc 
în sectoarele vitale ale mediu
lui uman". „A sosit rfiomenfijl 
— a spus el — cînB putdm 
stabili o rețea mondială do sta
tistică și do previziuni asupra 
mediului uman înconjurător afca 
rum s-a făcut și în alto dome
nii de interes comun”. Oricare 
ar fi dificultățile, a subliniat 
secretarul general al O.N.U., 
este evident că majoritatea .in
dicilor economici, sociali și fi
zici ai omenirii se vor; schimba 
în proporție de sută la sută 
la fiecare 25 do ani. Populația 
lumii se va dubla la fel ca șl 
consumul de apă, energie, mi
nereuri, necesitățile do trans
porturi. Sub presiunea schim-

Colaborarea economică 
și comercială dintre 

Franța si Uniunea Sovietică 
5 1

MOSCOVA H (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică și Franța au 
încheiat un acord general de 
colaborare în producția unor 
modele de mașini-unelte cu co
mandă program, anunță agen
ția TASS.

în ultimii ani, cele două țări 
au lărgit considerabil colabo
rarea în diferite domenii ale 
economiei, inclusiv în domeniul 
construcției de mașini-unelte.

A fost realizată, de aseme
nea, o înțelegere preliminară 
cu privire la construirea unei 
conducte prolrolifere U.R.S.S.— 
Franța. După cum relevă agen
ția citată, în schimbul instala
țiilor franceze pentru industria 
gazelor din U.R.S.S., se preve-

de livrarea de gaze 'naturSle 
sovietice în Franța.

Colaborarea economică și co
mercială dintre cele două țari 
este reglementată de acordul 
pe care U.R.S.S. și Franța l-au 
încheiat în mai 1969 pe perioa
da 1970—1974, și care prevede 
dublarea volumului comerțului 
bilateral. Uniunea Sovietica va 
livra Franței diferite materii 
prime, printre care petrol și 
produse petrolifere, precum și 
mașini și instalații. Vor spori 
și livrările franceze de instala
ții pentru întreprinderi ale in
dustriei hîrtiei și celulozei, in
dustriei chimice și ale altor 
sectoare industriale din U.R.S.S.

Tentativa lui Aldo Moro
a eșuat

Al-

e-

ROMA 11 (Agerpres).
do Moro, însărcinat de preșe
dintele Italiei să tatoneze po
sibilitățile de formare a unui 
guvern de centru-stînga, a
șuat miercuri în tentativa sa 
de a obține sprijinul socialiști
lor, anunță agenția Associated 
Press.

„Toate problemele rămîn așa 
cum au fost — nerezolvate", a 
declarat Francesco de Martino, 
secretarul Partidului Socialist 
Italian, la sfîrșitul unei între
vederi de 11 ore cu Aldo Mo
ro. „Democrat creștinii nu au e- 
iaborat încă o platformă poli
tică pe care să o putem ac
cepta", a adăugat el.

Observatorii politici aprecia
ză ca improbabil un raport po
zitiv al lui Moro către preșe
dintele republicii, privind re
zultatele celor 9 zile de con
vorbiri, întrucît se crede că

exista puncte de vedere diferi
te de ale democrațilo? creștini 
și la celelalte partide cb hr (li
ma să intre în coaliția guver
namentală.

ar

—

INCIDENTE
VIOLENTE 
ÎN CHILE

llSANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — In sudul Repu
blicii Chile s-au produs marți 
tulburări între partizanii can
didatului opoziției la alegerile 
prezidențiale și cei ai candi
datului partidului de guvernă- 
mînt creștin democrați. Ca ur
mare a acestei ciocniri, pa
tru persoane au fost rănite și 
alte cîteva au fost arestate.

Scrutinul prezidențial se va 
desfășura în Chile la 1 sep
tembrie. Campania electorală 
aeto încalil?! zio vthlanto inri-

---- ★-----

Laos Ireo

Declara (iile ministrului
australian al apărării

Solilciii ai armatei de eliberare națională 
peste riul i\'am Ngum in urmărirea inamicului.

Rezultatele oficiale vor 
a

burilor rapide de ordin științi
fic și tehnologic, nițtunile se 
vor apropia din ce în ce mai 
mull. Schimbările care se pro
duc in țoale țările îndeamnă 
la consultări și acțiuni comu
ne pentru a păstra și îmbogăți 
viața pe planeta noastră’, 
arătat U Thant.

alegerile 
din Salvador

SAN SALVADOR 11 (Ager
pres). — Partidul concilierii na
ționale dc guvernămint din Sal
vador a obținut o importantă 
victorie în alegerile legislative
de duminica trecută. Potrivit 
ultimelor rezultate oficiale, par
tidul de guvernămint va deține 
in Congres între 34 și 37 de lo
curi dintr-un total de 52. In 
schimb, Partidul democrat 
creștin a cîștigat alegerile mu
nicipale desfășurate in capitala 
țării. " 
fi cunoscute in cinci zile, 
anunțat colegiul- electoral.

Premierul danez 
se pronunță pentru 
convocarea confe

rinței europene 
privind securitatea 

și colaborarea
BELGRAD 11. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopcanu, 
transmite : Premierul danez, 
Hilmar Baumsgaard, s-a pro
nunțat pentru convocarea con
ferinței europene privind secu
ritatea și colaborarea. In inter
viul acordat radiotcleviziunii 
din Belgrad, primul ministru 
ai Danemarcei a declarat că 
pentru toate națiunile europene 
este de o importanță vitală 
să facă tot ceea ce depinde de 
ele pentru întărirea colaborării. 
In cadrul contactelor bilate
rale iugoslavo-daneze, a arătat 
acesta, s-a discutat de multe ori 
problema securității europene 
și s-a constatat că punctele de 
vedere ale celor două țări 
coincid.

CANBERRA 11 (Agerpres). — 
„Australia respinge categoric 
izolaționismul" — a declarat 
în parlament Malcolm Fraser, 
ministrul australian al apără
rii, in cadrul unui discurs 
consacrat politicii externe pre
conizate de guvern in actua
lul deceniu. Exprimînd hotărî
rea guvernului „dc a juca un 
rol activ în regiunea Asiei de 
sud-est", Fraser a anunțat că. 
în vederea transpunerii in fapt 
a acestei doctrine, a fost ela

borat un nou program militar, 
care prevede .printre altele, a- 
chiziționarca pină in 1975 a 
două noi submarine de tipul 
..Oberon", a 147 elicoptere și 
a zece bombardiere dc vinătoarc 
„Skyhawk". Fraser a anunțat, 
totodată, introducerea în Aus
tralia a serviciului militar 
obligatoriu. Ministrul australian 
a subliniat intenția guvernului 
„de a realiza o apropiere mai 
mare, în domeniul militar, de 
Statele Unite".

Consulatele din capitala
Rhodesiei se închid în serie

SALISBURY 11 (Agerpres). — 
Consulatele din capitala rho- 
desiană se închid in 
după proclamarea de 
guvernul de la Salisbury 
„Republicii Rhodesia" 
momentul de față, cinci 
— Danemarca, Norvegia, S.U.A., 
Olanda și Italia — și-au a- 
nunțat hotărîrea de a-.și retra
ge misiunile din capitala rho- 
desiană. In cercurile guver
nante de la Salisbury hotărî
rea celor cinci țări a! provocat 
o accentuată neliniște, cu atît 
mai mult cu cit exemplul aces-

serie, 
către 

a 
pină în 

țări

tora ar putea fi urmat și de 
alte țări care întrețin încă 
relații consulare cu Rhodesia. 
Implicațiile pe care închiderea 
consulatelor le are pentru Rho
desia au fost discutate in cadrul 
unei reuniuni a guvernului 
Smith.

★

PARIS 11 (Agerpres). — Cer
curi autorizate din Paris, cita
te de Agenția France Pressc. 
anunță că guvernul francez a 
hotărît închiderea consulatului 
său de la Salisbury.

nou mesaj 
prințului 

Sufanuvong
XIENG KHUANG 11 (Ager- 
es). — După cum trans

mite agenția Khaosan Pathct 
Lao. pr^cdintele Comitetului 
Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanu- 
vong. a adresat președintelui 
Alianței forțelor neutralistc 
din Laos, Khamsouk Keola, 
un mesaj în care, exprimîn- 
du-și îngrijorarea in legătură 
cu agravarea situației în 
țară, propune efectuarea unui 
schimb de păreri in această 
problemă între cele două or
ganizații. Un mesaj similar 
a fost adresat de prințul
Sufanuvong, după cum s-a 
anunțat, și șefului guvernului 
regal laoțian, prințul Suvanna 
Fuma.

■ ■caiiaaciiaiiaaaiaEiaBiadiia'aieaaaaaaotiianr.an^ttun
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TOKIO — La expoziția in
ternațională de la Osaka, care 
urmează să se deschidă in 
cursul acestei luni, vor fi ex
puse la loc de frunte fotogra
fii ale Hiroșimei, făcute la 5 
august 1945, după uriașa ex
plozie atomică, au anunțat 
surse oficiale japoneze.

Se menționează că fotografiile 
înfățișează cumplitele efecte ale 
acestei explozii ; clădiri distru
se, oameni prefăcuți în cenușă, 
adulți și copii arși dc vii.

MURMANSK — De la pescu
itul obișnuit, 
200—400 metri adîncimc 
zona platformei

la 
în 

__ _ continentale, 
pescarii sovietici din regiunile 
nordice au trecut la pescuitul 
de mare adîncimc, aruneîndu-si 
plasele de construcție specială 
la 2 000 dc metri. Zonele din 
adîncuri s-au doved.it bogate in 
diferite specii de pești și, în 
prezent, acest fel de pescuit 
se desfășoară cu succes în di
verse regiuni ale Atlanticului, 
puțin vizitate înainte dc pesca
doare, și chiar lingă coastele 
Antarcticii.

practicat

SAINT JOHNS — ANTIGUA. 
— Navigatorul solitar brita
nic Sidney Genders și-a în
cheiat a doua etapă a călă
toriei sale prin Atlantic, so
sind la Saint Johns, capitala 
Insulei Antigua din Marea Ca
raibilor. Genders, în vîrsta de 
51 de ani, a părăsit Marea Bri- 
tanie în septembrie anul tre
cut, la bordul unei ambarca
țiuni cu vîsle, și a făcut o 
primă escală în noiembrie la 
Las Palmas — Insulele Cana
re. La 25 decembrie, el și-a 
reîncepui voiajul solitar spre 
țărmul american, ajungînd la 
Saint Johns în 75 de zile. De 
aici. Gemlers își va continua 
drumul spre Florida.

PEKIN. — Yoshimi Furul, 
membru al Dietei din partea 
Partidului liberal-democrat, re
prezentant al Biroului pentru 
comerțul particular japono-chi- 
nez, și alți patru oaspeți japo
nezi au sosit la Pekin. După 
cum relatează agenția China 
Nouă, delegația japoneză va ff 
condusă de Ken/a Matsumura, 
care va sosi la Pekin mai Ur
zi u.

MML DEMOGRAFIC 1/ 0. N. H.
NEW YORK II (Agerpres).

— La New York a fost dat pu
blicității „Anuarul demografic 
al O.N.U.". Documentul preci
zează că în anii 1963—1968 
populația lumii a crescut în me
die cu 180 000 de oaraenî zilnic, 
ajungînd la mijlocul’ lunii iu
lie 1968 la cifra de 3 483 000 000, 
din care jumătate locuiesc în 
țările din Asia. în prezent, spo
rul de populație este de. 1,9 
la sută pe an, dar ,.acesta se 
va dubla în anul 2007, Intr-un 
dnnnr »r> flnIU 1 Qfi7 _  inlia

cels-a înregistrat procentul 
mai scăzut de mortalitate in
fantilă — 12,9 la mia de nou 
născuți, și tot aici cea mai 
mare longevitate: la femei — 
76,2 ani (Islanda), iar la băr
bați 71,6 ani (Suedia).

în anuarul O.N.U. se men
ționează că la jumătatea anului 

. 1968 existau 1 645 orașe cu o 
populație de peste 100 000 lo
cuitori. Fără a se lua în con
siderație și periferiile, primele 
cinci orașe din lume cu cel mai r>ii>nKr zio lAniiifriri etnf .•

Moscova — 6 466 000 (in 1968) 
și Bombay — 5 368 484 (in
1968). Luate la un loc cu peri
feriile, pe primul loc se află 
New York-ul cu 11 555 900 (în 
1967), urmat de Tokio cu 
11172 000 (in 1967).

Cauza majoră a deceselor în 
țările dezvoltate au fost cance
rul și bolile de inimă, în timp 
ce în țările în curs de dez
voltare decesele s-au datorat în 
special infecțiilor, bolilor pro
vocate de paraziți, pneumoniei, 
aactrilolnr dnnrloni telnr nnterî-

SAN JOSE — Noul preșe
dinte ales al Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres, s-a pronun
țat pentru dezvoltarea relații
lor cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială. El a subliniat cu acest 
prilej necesitatea dezvoltării 
comerțului cu țările socialiste.

LONDRA — La 387 milioa
ne lire sterline s-a ridicat ex
cedentul comerțului exterior 
al Marii Britanii în anul 1969. 
Acest surplus urmează unor de
ficite succesive înregistrate în 
decursul a peste șapte ani. Pre
vederi optimiste evaluează ex
cedentul ce ar putea fi obți-- 
nut în 1970 la 825 milioane lire 
sterline.

•
LONDRA — Potrivit datelor 

oficiale publicate în capitala 
Marii Britanii, în anul ce 
trecut au emigrat 260 de mii 
englezi. Analizînd tendința do 
creștere a emigrărilor, manifes
tată de la an la an, ziarul 
„Daily Mirror" arată că în in
tervalul 1945—1970 numărul 
celor care au părăsit Anglia 
depășește cifra de 3 milioane.

a

CAIRO — Șeful statului ma
jor al armatei iordanicnc, ge
neralul Aii Al Hayâry, a sosit 
astăzi la Cairo pentru consul
tări cu oficialitățile egiptene — 
transmite agenția M.E.N.

PADOVA — Primul festival 
intprnntion;il Hlmnlni

VARȘOVIA. — Agenfia PAP 
anun(ă că la Varșovia s-a în
cheiat încă o rundă a schim
bului de păreri dintre reprezen
tanții guvernelor R. P. Polone 
Și R. F. a Germaniei.

După cum precizează agenfia 
citată, în cursul întîlnirii s-a e- 
fectuat un schimb constructiv 
de păreri în problema bazelor 
normalizării relațiilor bilaterale. 
Schimbul de păreri va continua 
în cea de-a doua jumătate a 
nii aprilie.

*
TOKIO — In cartierul 

mercial central Ginza din_
pitala Japoniei a fost inaugu
rat marți cel mai mare hotel 
din Japonia și din Asia de 
sud-est — „Hotelul Imperial".

Construit numai din sticlă, 
metal, beton și marmură, acosb 
hotel, cu 17 etaje, 1490 de 
camere și un garaj pentru 700 
de automobile, este în formă 
de T.•
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