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OBIECTIVE HAJORE
IN FATA ORGANIZĂRII 
ȘTIINȚIFICE A PRODUCȚIEI

Ing. GHEORGHE ILIESCU 
director tehnic al C.C.V.J.

Realizarea planului de produc
ție, a ritmului de creștere a pro
ductivității muncii depind în mare 
măsură de organizarea științifică 
a producției în toate exploatările 
miniere și unitățile de preparare 
din Valea Jiului. Progresul tehnic 
în continuă dezvoltare 
perfecționarea necontenită 
melor de organizare 
dierea condițiilor de 
carea folosirii efi

ciente a utilajelor, 
aplicarea celor mai 
productive me
tode de exploatai 
re, stabilirea unui 

flux tehnologic optim
sum mai mic de forțe, mijloace și 
n^teriale pe tona de cărbune ex- 

in- 
de 
tu- 

reducere a 
principalele 
științifice a 
în unitățile

necesită 
a for- 

a muncii. Stu- 
muncă, planifi-

IN RITM CU EXIGENTELE
CINCINALULUI

cu un con-

trasă, îmbunătățirea continuă a 
dicelui de folosire a timpului 
muncă precum și examinarea 
turor posibilităților de 
prețului de cost, sînt 
sarcini ale organizării 
producției și a muncii 
noastre miniere.

In vederea realizării .acestor sar
cini, încă de la începutul anului au 
fost constituite la toate unitățile 
C.C.V.J. colective de specialiști 
care aveau sarcina de a analiza 
în prima fază repartizarea rațională 
a efectivelor pe întregul flux teh
nologic al producției, precum și
gradul de folosire a timpului de 

-J

rie cîte ori mergem
U după pîine la ma

gazin îl întrebăm pe vîn- 
zăior : „aveți pîine proas
pătă ?". Dacă răspunsul 
e afirmativ, cumpărăm 
cu bucurie. Dacă e ne- 

cumpă- 
prea 

de ne- 
timp a

gativ... și așa 
răm, dar nu cu 
multă bucurie ci 
voie. In ultimul 
apărut în magazinele de 
pîine din Petroșani un 
„musafir11 nou, alb și pu
fos și mic... de un leu și 
douăzeci de bani. 11 cum
pără lumea cu plăcere 
pentru micul dejun, că

La autorii
șarjelor
albe

ci de cele mai multe ori 
e proaspăt și cald. E u- 
nul dintre ultimele pro
duse ale secției a IV-a 
a fabricii de pîine din 
Petroșani. Se „naște" în 
fiecare zi, împreună cu 
alți frați de un „calibru" 
mai mare, din amestecul 
făinii „nulă" cu drojdia, 
cu apa, cu sarea, cu dra
gostea și respectul pen
tru oameni și gusturile 
lor, al brutarilor. Trei
zeci și șase de sortimen
te trimit pe piața orașu
lui in fiecare lună bru
tarii de la secția IV-a, 
de la cornurile simple 
la cozonacii cu mac.

Munca lor n-are de
loc dimensiunile bărbă
ției, ci mai degrabă ale 
gingășiei. Mîinile înde- 
mînatice ale femeilor 
modelează, și modelea
ză frumos căci, orice s-at 
spune, și împletitura ar
tistică parcă te poftește 
la masă. Și în rnagazi-
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Sosirea In Capitală a ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S.

La invitația ministrului comerțu
lui exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, joi la 
amiază a sosit în Capitală ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
N. S. Patolicev, în fruntea unei de
legații economice, care” va face o

ex-

La mina Dîlja, 
menținerea în 
bună stare de 
funcționare a ins
talațiilor de ae- 
raj in vederea a- 
sigurării unor 
condiții corespun
zătoare de muncă 
în subteran, cons
tituie o preocupa
re permanentă a 
oamenilor de la 
sectorul electro
mecanic al 
ploatării.

In fotografie, 
maistrul electri
cian Marcu Petru, 
asistat de lăcătu
șii Dobre Mărgă
rit și Sargo Pe
tru, efectuează re
vizia ventilatoru
lui nr. 3.

vizită în țara noastră. Cu acest pri
lej, vor fi purtate discuții privind 
livrările reciproce de mărfuri între 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică pe anul 1967 și 
vor fi semnate documentele ' res
pective.

SiiaDungerea olliiolai loom 
al HidrotBiUtalei de ge ligii

Corespondentul Agerpres în re
giunea Argeș, Ion Bocim, transmi
te : Brigăzile de mineri conduse de 
Ion Andreioa și Constantin Moș- 
neguț au declanșat ieri 10 noiem
brie, în jurul orei 13, explozia ul
timei străpungeri de pe tunetele 
și galeriile Hidrocentralei „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.

Intîlniindu-se după străpungerea 
ultimului tunel, în lungime de 20 
kilometri, ..constructorii celor două 
loturi, Cernat — amonte și Bradu 
— aval, au reușit să învingă în
dărătnicia muntelui, surpările de 
stîncă, străpungerile de tunele și 
infiltrațiile puternice de apă. Brigăzile 

încheiat astfel, după cinci ani 
muncă eroică j în inima . munte- 
întregiul . sistem de 45 kiâome- 

de tunele și galerii care con-

au 
de' 
lui, 
tri
stitiuie acum noua . albie a r Jurilor 
Argeș, Doamnei, Vîlsanului, Topo- 
logului, Cumpenei, Baciului și a 
altor ape captate din * Masivul 
Făgărașiilor sudici.

muncă. Frin redistribuirea perso
nalului auxiliar făcută îi- urma 
acestor analize, a crescut ponderea 
muncitorilor de bază de la 58,6 la 
sută cît era la sfîrșitul anului tre
cut la 59,4 Ia sută în prezent.

Eficiența măsurilor aplicate pe li
nia perfecționării organizării pro
ducției este grăitoare.

La E.M. Lupeni, de exemplu, s-a 
analizat în special activitatea sec

torului de trans
port care la înce
putul anului a 
constituit un punct 
de strangulare în 
realizarea sarci

nilor de producție. In urma măsu
rilor aplicate privind repartizarea 
rațională a efectivelor pe puncte 
de lucru, a delimitării sarcinilor 
personalului de supraveghere și a 
reorganizării secției de reparat va- 
gonete s-a ajuns ca E.M. Lupeni 
să-și realizeze sarcinile de produc
ție lună de lună.

La mina Petrila, analiza făcută 
de colectivul de specialiști a scos 
la iveală o serie de rezerve inter
ne menite a duce la îmbunătățirea 
activității exploatării. Cele mai 
multe din propunerile făcute de co
lectiv au fost realizate, reușindu-se 

la sfîrșitul trimestrului III ■‘mi" 
să recupereze rămînetea în ur-

ca 
na

(Continua re în pag. a 3-a)

nele noastre (atunci cînd 
comerțul „e pe fază") 
găsești asemenea produ
se. Bărbații, se ocupă cu 
coacerea. Ați văzut vreo
dată cu cîtă atenție pri
vește un oțelar prin sti
cla de cobalt la mate
ria încinsă la alb ? Ace
la are grijă să nu i se 
„ardă" șarja. Cînd me- 

anumită 
drumul 

cuptoru- 
turnare.

șarja. 
talul capătă o 
culoare, îi dă 
din încleștarea 
lui, in oala de 
Șarjele brutăriilor de la 
secția IV-a se apreciază 
și ele a ii coapte tot a- 
tunci cînd capătă o anu
mită culoare. Culoarea 
aceasta li „vorbește" șe
fului de schimb Albotă 
Dumitru, de mai bine de 
20 de ani. Cocătorii Pă- 
ducel Ion și Buțurcă Ion 
sînt și ei de mult fami
liarizați cu ea că și cu 
„secretele" de fabricație 
care fac plinea gustoa
să.

Despre munca mode
latorilor Mehedințeanu 
Silvia, Sarpătzki Ioana, 
Gentzi Gabor și a alto
ra „vorbesc" mult mai 
bine formele produselor 
ce le ies de sub mîini. 
E multă meserie și un 
pic de artă în ceea ce 
fac ei. In timp ce discu
tăm despre forme și cu
lori, despre pasiune și 
respect față de oamenii 
care ie consumă produ
sele, șarja a căpătat cu
loarea dotită. Poate ii 
scoasă. Risipește în jur 
un miros plăcut care te 
duce cu gîndul la miro
sul lanurilor, la visurile 
din toamnă și pînă în 
primăvară ale pămîntu- 
lui, la munca plină de 
mulțumiri a acestor oa
meni care au preluat 
staieta pe ultima etapă 
din drumul plinii. In 
fiecare lună, fiecare din
tre ei ne trimit nouă 
2 600 kg. de produse cal
de și bune.

I. CIOGLEI

RESTANTIERI LA DISCIPLINA
Ceea ce a apărut în mod evident, 

ca o trăsătură caracteristică a dez
baterilor ce au avut loc în cadrul 
organizației de partid de la I.M.P., 
cu ocazia adunării generale de dare 
de seamă și alegeri pentru comite
tul de partid pe institut, este spi
ritul de răspundere al comuniștilor 
de aici, abordarea tuturor proble
melor prin prisma intereselor gene
rale care frămîntă colectivul I.M.P., 
a cerințelor puse de politica parti
dului nostru. Este semnificativ si 
faptul că membrii de partid nti s-au 
mulțumit numai să compare rezulta-

țele la învățătură obținute în uiți-. lor , și cadrelor 
mul timp cu cele de acum un an sau 
doi în urmă ci au luat drept etalon 
sarcinile ce revin institutului din

ALEGERI IN
ORGANIZAȚIILE
DE PARTID

0 excursie plăcută,
instructivă

Ona opt. La* Școala ge
nerală nr. 4 din Lupeni 
era mare animație. Pes
te tot se auzeau glasuri 
vesele de copii.

Colectivul de pionieri 
își propusese pentru a- 
ceastă zi o excursie la 
Tg. Jiu. Excursia a- 
vea ca scop înlesnirea 
cunoașterii de către co
pii a operelor sculptoru
lui Constantin Brîncuși 
și vizitarea orașului ce le 
găzduiește.

Grupul format din 
de pionieri și școlari, 
soțiți de zece cadre 
dactice, au pornit în
ceasta excursie cu tre
nul. Pe drum, copiilor li 
s-au dat -i explicații asu
pra construcției liniei 
ferate . Bumbești—Live- 
zeni. Ei au rămas plăcut 
impresionați de frumu
sețile defileului Jiului

...Șueratul prelung ai 
locomotivei
tit că sosim la destina
ție. - Trenul s-a oprit în 
stația Tg. Jiu. Grupul e- 
levilor din Lupeni s-a 
îndreptat 
cui 
am 
cunoaștem 
pe cîte va 
ritoarele opere create de 
sculptorul român cu re
nume mondial,. Constan
tin Brîncuși. Urmărind

didactice, despre 
preocuparea comitetului de partid 
pentru organizarea procesului de 
învățămînt, întărirea disciplinei u- 
mversitare și modul în care au fost’ 
îndru: a te organizațiile , U.T.C. și 
A.ș.

Bazate pe cunoașterea , situației 
reale din facultăți, însoțite cfă mă
suri politice concrete care au in
fluențat direct 
de răspundere

- și . studenților 
profesionale, 
comitetul de partid 
de bază pe facultăți au 
o mai bună orientare 
partid și profesionale 
Măsurile luate sînt oglindite de re
zultatele obținute la finele anului 
universitar trecut : procentul de 
promovați de 88 la sută dintre care 
68,5 la sută au promovat cu med‘i 
peste 7 adică 816 studenți. Cele mai 
bune rezultate la învățătură au fost 
obținute de studenții anului IV mi
ne, secțiile de 
grafie. Succese

concrete care
! creșterea spiritului 

a cadrelor didactice 
față de îndatoririle 

analizele
Și

făcute ’ de 
organizațiile 
contribuit la 
a muncii de 
din institut.

hotărîrile Congresului al IX-lea al 
P.C.R.

Creșterea spiritului de răspundere 
partinică al comuniștilor din insti
tut s-a reflectat în atenția deose
bită acordată calității desfășurării 
procesului instructiv-educativ din 
institut.

I
I
I
I
I
I
I

Cunoașterea situației 
reale 
a muncii de partid

explicațiile profesoarei 
de istorie, grupul de e- 
levi a cercetat pe rînd 
„Poarta sărutului", „Ale
ea scaunelor" și „Masa 
tăcerii".

La „Masa tăcerii" ele
vii școlii noastre s-au 
întîlnit cu elevii Școlii 
generale nr. 4 din Cra
iova, care se aflau, de 
asemenea, în excursie. 
Elevii și profesorii am
belor școli au făcut cu
noștință, au discutat des
pre drumețiile întreprin
se pînă în prezent și ce
le propuse pentru viitor, 
au legat prietenii.

..Apoi, parcurgînd 
strada Eroilor,' grupul de 
copii a ajuns la „Coloa
na, fără sfîrșit", operă a 
aceluiași sculptor., .

...Timpul a 'trecut' re
pede. A sosit ora reîn
toarcerii. Trenul ducea 
spre Lupeni grupul' de 
școlari pe care părinții 
îi așteptau în’gără.

Însuflețiți ■ de .cele vă
zute, nerăbdători’; copiii 
au început, încă din ga
ră, să 
tilor 
jului 
noile 
dite i 
siei la Tg., Jiu

baza de plecare
preparare și topo- 
importante au fost

Firește, s-a discutat pe larg des
pre rezultatele obținute, despre suc
cesele de necontestat ale studenti-

i povestească 
frumusețea 

admirat, 
cunoștin țe 

cp prilejul

părin- 
pelsa- 

despre 
dobîn- 
excur-

8C 
în- 
di- 
a-

SAVU DORINA, 
învățătoare

ne-a ves-

spre 
orașului 

avut

par- 
und e 

ocazia să 
îndeaproa- 

di-n nemu-
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Chioșc de ziare de care am dori mai multe în orașul nostru
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bmm«mmmm i ț Cu ochii esteticului de-a 
I lungul arterelor Petroșaniului

ORAȘULUI

In obiectiv: MODERNIZA
REA ZONELOR VECHI

Valea Jiului, acest dinamic colț industrial al ță
rii, se maturizează. Dar înnoirea arhitectonică a locali
tăților bazinului este în pas cu dezvoltarea economică ? 
In reflecțiile noastre asupra acestei întrebări vom avea 
în vedere Petroșaniul, centrul administrativ al Văii 
jiului.

Să precizăm un adevăr fundamental: față de în
fățișarea lui de odinioară, orașul a făcut un salt de 
netăgăduit înainte. S-a dezvoltat, a crescut nivelul lui 
urbanistic, Și totuși de cite ori nu sîntem nevoiți să 
auzim câte un vizitator făcînd comparații șl exclamind 
ostentativ: „Ce frumuseți poate oferi Petroșaniul ?!".

Să avem răbdare 1 Am moștenit un oraș fără 
tradiții urbanistice. Orașul s-a dezvoltat aproape arbi
trar, pe linia improvizațiilor, fără o concepție unitară șl 
pretenții de a-1 armoniza arhitectural cu mediul geo
grafic înconjurător.

Vorbim, însă, acum de Petroșaniul socialist! A- 
ceastă pretenție impune necesitatea recuperării rămî- 
neril în urmă, chiar de secole, în privința urbanisticii.

Care sînt căile de rezolvare a acestei cerințe 1 
In primul rînd, modernizarea cartierelor vechi și con
comitent dezvoltarea în continuare, din punct de ve
dere arhitectonic al cartierelor noi, mai ales pe linia 
extinderii zonelor verzi și a elementelor decorative; 
noile construcții ce sînt doar în faza proiectării vor 
juca rolul decisiv în definitivarea personalității ora
șului, în ridicarea lui Ia nivelul cerințelor urbanisticii 
moderne.

Socotim util să ne oprim asupra fiecăruia dintre 
cele trei căi. Pentru început ne-am îixat ca 
obiectiv o incursiune cu ochiul esteticului pe arterele 
vechi ale orașului și îndeosebi pe artera principală. 
Am pornit, așadar însoțiți de un estetician și un igie- 
nist, spre a evalua realizările în domeniul frumosului, 
Spre a pune în evidență rezervele ce se pot valorifica 
pentru a da străzii principale un aspect cît mal atră
gător, cît mal modern.

Reflecții la porțile orașului
Prima impresie a unul vizi

tator se formează Ja intrarea 
în oraș, la poarta acestuia

Ne socotim treicuți de poar
ta erașului și ne oprim în 
apropierea uzinei ce se află 
Sn extremitatea estică a Pe- 
jroyninliiS — UjR.TJ.MjP. o 
pcâmă impresie ce ne-o suge
rează incinta uzinei cît și 
strada din fața ei: metalur- 
gișlii sânt buni gospodari. 
Curtea uzinei e bine între
ținută, pereții halelor au o 
culoare deschisă, primitoare. 
In apropierea porții uzinei, 
in stafia de autobuz, s-a a- 
menațjat un refugiu elegant 
pe oare l-am dori și în ce
leilalte stații. Pentru U.R.UJM.P. 
doar două observații: daică în 
interiorul curții pereții hale
lor au o culoare deschisă, 
veselă, de ce era nevoie ca 
tocmai peretele ce mărgineș
te strada principală, al turnă
toriei, să fie vopsit într-o cu
loare sobră de gri închis, ce 
întunecă perspectiva întregii 
străzi? O propunere șl 
pentru edili: trotuarele ar 
putea fi întreținute, chiar ex
tinse șl aici, în extremitatea 
orașului.

Urmează unitatea de pom
pieri. Urmele inimilor de 
buni gospodari sînt vizibile 
și aici. Doar o nedumerire. 
Gardul improvizat în ju
rul rondurilor de flori este 
inutil și., contrastează cu 
linia arhitectahică modernă 
a garajului.

Vizavi de unitatea de 
pompieri e întinarea la gara
jul I.C.O. Incinta garajului 
e btae întreținută; de ce 
străduța ce-o leagă de stra-

Elemente ce pot 
înfrumuseța sau invers

Centrul orașului — Piața 
Victoriei — vechi și neu în 
același timp. Cu siguranță că, 
ptiu amenajările actuale, ora
șul se va îmbogăți cu un spațiu 
public elegant și modera. Dar 

da principală e lăsată în pa
ragină ?

Poposim la ceălaltă poartă 
a a orașului — stația C.F.R. 
Pentru amenajările din ulti
mul an, care au schimbat 
fundamental aspectul gării, 
ceferiștii merită toate laude
le. Dar și aici eîteva nedu
meriri. De ce nu găsește de 
cuviință și filiala O.N.T. să 
contribuie la înfrumusețarea 
gării prin afișarea unor ghi
dări, materiale de orientare 
turistică, a unei hărți cu ba
zele turistice din împreju
rimi ? Câteva observații și 
pentru administrația gării: în 
sălile de așteptare curățenia 
nu și-a găsit încă locul ce i 
se cuvine și lipsesc eîteva 
accesorii elementare pentru 
întreținerea curățeniei (ex. 
coșurile de hârtie).

Ce găsește un musafir du
pă ce iese de pe peronul gă
rii : o stradă — str. Engels 
— mai mult decât neglijată. 
Iată semnalmentele ei (da 
s-o regăsească și edilii ora
șului) : grămezi de moloz și 
reziduuri neridicate de câțiva 
ani, gardul de beton dinspre 
incinta GJ’.R. dărâmat. Tot 
pe această stradă se află o 
clădire ajunsă într-o stare de 
morbiditate lamentabilă, chiar 
oribilă prin cariile neglijen
ței ce o macină: depozitul 
de materiale al I.L.E.-'ului și 
de articole metalice al 
I.G.RJJÎ. Și nu diferă 
prea mult, prin aspectul ex
terior, nici moara de porumb 
a 1.0.111., nici magazinul „A- 
lianentara" nr. 14 „jupuit" de 
tencuială.

să ne aruncăm privirea spre 
al Urile din jur. Construcții 
vechi, ridicate de zeci de 
ari, care cuprind, fiecare, 
diferite unități utilitare.

Gura sînt ele vatorMiiicate 

spre a avea un aspect cît 
mai plăcut, spre a răspun
de pretențiilor urbanistice 
moderne? Spre a ne edifica 
să cerem părerea esteticia
nului :

— Socot necesar să atrag 
atenția îndeosebi asupra u- 
nor elemente ce au un rol 
de primă însemnătate în es
tetica urbană. Mă refer la vi
trine, firme, panouri etc.

— Cum apreciaiți prin a- 
ceasta viziune clădirile din 
centrul orașului ?

— Să le luăm la rînd. Mal 
întli magazinul cu autoservire: 
o clădire veche, in care a a- 
părut un spațiu comercial 
modern. O rezolvare ce de
notă gîndire, competență și 
bun gust atît în amenajarea 
vitrinelor, în folosirea unei 
reclame comerciale originale. 
E vorba, deci, de un colț reu
șit ai centrului. Iată, în partea 
opusă a pieței o clădire, să-i 
zicem, frumoasă. Dar, elemen
tele veștmintelor ei, în loc s-o 
pună în valoare, îi diminuează 
calitățile. E vorba aici de o 
vedere Îngustă, de lipsă de 
fantezie. Remarcăm că aproa
pe toate fațadele au aceeași 
culoare și prin aceasta o no
tă unanimă — de monotonie. 
Se remarcă și o lipsă de grijă, 
aproape totală, pentru uzita
rea și valorificarea judicioasă 
a suprafețelor decorative. Apar 
firme și reclame care prin 
formatul și dimensiunile lor. 
în loc să pună in valoare, să 
Îmbunătățească structura arhi
tectonică a fațadelor, le strică. 
Bunăoară, clădirea — în care 
se află coafura, atelierul de 
reparat motociclete, unitatea 
O.L.F. nr. 1 — deși are 
specific arcele de boltă, e 
„inundată" de firme — toate 
dreptunghiulare. La atelierul 
de motociclete, firma acoperă 
chiar arcul de boltă.

Nici la atelierul de croito
rie sau depozitul de încălțămin
te, atelierul de rame, oglinzi și 
sticlărie al cooperativei „Jiul1* 
nu am găsit firme proporțio
nale ca format și dimensiune 
cu elementele structurale ale 
fațadelor. Atelierul de rame 
și oglinzi nu poate fi socotit 
decît colțul cel mai slut, păs
trat aici parcă în mod inten
ționat să degradeze aspectul 
urbanistic al centrului. Cu o-

Dovezi grăitoare 
ale inconsecvenței

Să începem cu exemple 
magazinul de articole electro
tehnice are în vitrine obiec
te, ustensile ultramoderne. 
Dar articolele se află în cel 

S Ă
Investigațiile noastre 

pe tema urbanisticii au 
scos în evidență un ade
văr fundamental: dez
voltarea economică a o- 
rașului, a determinat în
noiri esențiale în întrea
ga lui viață, încadrîn- 
du-1 în ritmul vieții mo
deme. Ceea ce trebuie 
să ne preocupe acum 
este recuperarea rămi- 
nerllor în urmă, accele
rarea punerii în acord a 
elementelor urbane — 
șl în zonele vechi — cu 
ritmul general de dez
voltare a orașului, cu 
mediul geografic, plin de | 
farmec ce ne înconjoa
ră. Nu sîntem de acord 
cu părerea — deși mai 
comodă — eă sistema-

bloanele demodate, nevopsite 
de mult, degradate, cu un de
pozit de ambalaje pe trotuar, 
atelierul menține un puternic 
Iz de provincialism.

încă un punct de meditație: 
sala de așteptare a autogării 
I.C.O. Nu căutăm nici un cali
ficativ pentru aspectul acestei 
săli de așteptare, o propunere 
doar: conducerea întreprinde
rii să aibă mai mult respect 
față de publicul călător... 1

★
Străbatem artera principală 

pe care pulsează în fiecare 
ceas viața cotidiană a cetă
țenilor, care definește însăși 
fizionomia orașului. Constatăm
cu satisfacție, mai la fiecare
pas, roade ale inițiativei, ale 
dragostei față de frumos, ale 
străduințelor edilitar-gospodă 
reștl. Cîtă prospețime și far- 
mec nu dau orașului rondu
rile de flori
I.C.O. (doar panourile depă
șite arhitectural de ar fi înlo

din fața clădirii

cuite o dată cu obiecte de
artă 1), peluzele de flori și 
verdeață ce mărginesc strada 
principală, zonele verzi din 
fața sfatului popular, a grădi
nii de vară sau din jurul Ca
sei de cultură I

Avem realizări îmbucură
toare și în ceea ce privește a- 
d ap tarea acestei zone vechi a 
orașului la necesitățile utilita
re și estetice ale urbanisticii 
moderne. O seamă de fațade 
vechi, prin renovările din ul
timii ani, au fost împrospătate 
și adaptate în mod fericit ne
cesităților utilitare actuale. Un 
exemplu elocvent: clădirea în 
care se află maqazlnul „Bu
curia copiilor". Prin renovare, 
coloristlcă și formatul firmei 
fațada ei se armonizează per
fect cu structura arhitecto 
nică a clădirii. Exemple ase 
mănătoare constituie și ma 
qazinele „Select'*, de confecții 
textile, moto-sport, clădirea 
I.C.O., biblioteca orășe
nească.

Zonele verzi, fațadele învio
rate prin renovare, coloris- 
tică, firmele și vitrinele mo
derne, ghivecele și vazele de 
flori de pe strada principală 
trădează o cotitură în procesul 
de înfrumusețare a orașului, 
ne apropie de orașele cu 
vechi tradiții urbanistice. Dar 
semnalăm șl...

mai supărător contrast cu as
pectul clădirii, al vitrinei ce 
întruchipează un provincia
lism stătut. Nu e într-o situa
ție mai fericită nici cinemato

CON
Uzarea va rezolva totul; 
deci să mai așteptăm... 
Nu. Lichidarea rămîne- 
rilor în urmă trebuie în
lăturată negreșit. De 
altfel, dovedesc și fap
tele că an de an se fac 
investiții, se execută lu
crări de modernizare. 
Problema pe care vrem 
să accentuăm: cum se 
fac aceste modernizări, 
cum sînt eâe coordonate? 
Socotim că organele de 
resort ale sfatului popu
lar nu au făcut în aceas
tă prlvipță totul, și din» 
această cauză unele a- 
menajări sînt subordo
nate arbitrarului, expri
mă necompetență, sau 
competență insuficientă.

I Din această cauză modi- 

graful „Republica". Cu vitri
nele depășite (și nu numai 
aici), cu front *p ciul nevalo 
rificat de o firmă proporțio
nală, și mai ales cu holul ne 
glijait ce e dominai de o casă 
de bilete grotescă nu are fi
zionomia unei instituții de cul
tură. Si în suita „anacro
nismelor" mai dorim să iden
tificăm eîteva amănunte. Pe
retele jupuit al depozitului 
I.C.R.T.I. de pe strada Mihai 
Viteazu e într-un contrast iz
bitor cu structura modernă a 
clădirii C.C.V.J. Poate și bi 
serica cu linii neogotice și de 
proporții reușite ar merita șt 
"a mai multă îngrijire.

Și acum un exemplu despre 
felul cum nu trebuie mers pe 
linia modernizării. E vorba de 
placarea cu P.F.L. a unor un> 
tati ale T.A.P.E. — lactobarul 
cofetăria și bufetul „Jiul". Nu 
e o soluție adecvată, dimpo
trivă, o improvizație ieftină 
care în loc să îmbunătățească 
fațada unităților respective le 
împrumută o notă anacronică, 
de bazar. Ceva despre colo- 
ristioa alădiriUlor și a binalelor 
vitrinelor și intrărilor. Sînt 
culori care destind și înviorea
ză strada. Dar se întîmplă și

Putem păși înainte ?
Amenajările din cursul a- 

ceste! veri, repetăm, le soco
tim o cotitură îmbucurătoare. 
Dar e de dorit să mergem 
înainte: să vedem în orașul 
nostru mal multe spații pu
blice atractive, chiar pitorești, 
care să degaje asupra noastră 
buna dispoziție, să ne spo
rească potențialul de lucru, să 
reconforteze și să dezvolte 
simțul estetic.

Ce ar fi de așteptat în acest 
sens ? In primul rînd, mai 
multă verdeață, mai mult arbo
ret ornamental, mal multe 
flori. Ne oprim pe podul nou 
și modern al Maleei. Place ori
cui. Dar de ce albia pîrîului a 
rămas tot cum a foot? De ce 
să nu apară pe terenul viran 
din apropierea podului, în lo
cul bufetului improvizat, o te
rasă amenajată cu gust, cu 
arbori și flori, eîteva bănci, 
niște tonete pentru răcoritoa
re? De ce să nu transformăm 
terenul de... fînat din curtea 
bisericii ortodoxe — construc
ție care prin renovările re
cente înfrumusețează mult 
strada — într-un colt inun
dat de flori și verdeață ? (Dar 
aici încă o sugestie : să fie re
novat și gardul bisericii). Nu 
mulțumesc nici grădinițele și 
curțile desuete, în discre
panță cu mediul urbanistic, din 
fața școlii nr. 4 sau de lîngă 
Biceu, nici gardurile înalte de

CHID
ficarea unor clădiri, pla
sarea unor elemente de
corative (firme, panouri 
etc.), prin calitatea lor 
discutabilă, nu contribu
ie la dezvoltarea arhi
tectonică a orașului, dim
potrivă.»

Ar fi deci timpul ca 
edilii orașului să-și pu
nă întrebarea: cine co
ordonează aceste amena
jări, cine stabilește ca
racterul firmelor, vitri
nelor etc ?. Poate ar fi 
utile reflecțiile pe tema: 
in ce măsură ne preo
cupăm de calificarea u- 
nor cadre competente 
menite să coordonez^ 
acțiunile de înfrumuse
țare și dezvoltarea ar
hitectonică a orașului. 

invers — cazul policlinicii, al 
tribunalului care au o cu
loare gri închis — culoare ce 
ar fi bine să dispară definitiv. 
Imprimă monotonie străzii și 
uniformizarea vopsitoriei de 
pe ramele vitrinelor și intră
rilor în magazine — acel brun 
închis prezent peste tot, fă
ră vreo justificare, fără 
gust.

O impresie puțin favorabilă 
produc și chioșcurile de 
ziare, tutungeriile demodate 
(mai ales cele două de lîngă 
podul Maleia) oribilele ghere
te cu zăbrele ce au răsărit în 
fata stadionului, precum și 
firmele și vitrinele depășite. 
Le-am dori înlocuite cu altele, 
viu colorate și atractive — 
— moderne într-un cuvînt. 
Sînt diistonanți cu tendința de 
modernizare a orașului dife- 
ritii stâlpi și izolatori aâ re
țelei electrice și de iluminat 
ce abundă străzile, fără a ține 
seama de criteriul esteticii 
urbane.

Se reclamă deci mai multă 
fantezie, mai mult apel la bu
nul gust, mai multă intransi
gență în fața monotoniei, ne
glijenței și anacronismelor ce 
tulbură estetica străzii, 

seîndură ce mărginesc incin
ta cinematografului „7 Noiem
brie", nici oele de la sta
dion.

Am dori să insistăm asupra 
unei alte necesități menite să 
ridâce standardul de civiliza
ție a orașului. Sîntem încă 
săraci în elementele plastice 
decorative de exterior. Sculp
tura monumentală și decora
tivă, fîntîni, vasele și alte e- 
lemente artistice, menite să 

-dea viață, să dea uin carac
ter specific orașului, sînt 
prea puțin uzitate la noi. 
Am avut o singură sta
tuie — în centru — a dispărut. 
Am putea avea mai multe 
lucrări de aită — mozai
curi, zgrafiitouri, basoreliefuri, 
statuiete, chiar busturi (avem 
doar talente I) — care să e- 
glindească trecutul și prezen
tul Văii Jiului. Agitația turis
tică, afișajul teatrului și câne- 
matografelor, reclama comer
cială, cu condiția să fie reali
zate cu gust și amplasate 
cu discernământ — ar ridica 
de asemenea atrajetivitatea 
orașului nostru.

Pagină realizată de 
ION DUBEK

cu concursul prof. FO- 
DOR KALMAN, artist 
plastic și dr. MORA- 
RU LEONID, medic 

igienist

E M
Dar mai avem un poten
țial valoros în această 
privință: membrii cena
clului plastic — oameni 
care șl-ar da cu pasiu
ne concursul la ridica
rea aspectului estetic al 
orașului. Dar — să re
cunoaștem — participa
rea lor la ornamentarea 
și estetizarea urbanisti
că a fost ignorată. Or 
ridicarea gradului de ci
vilizație a localității re
clamă, pe de o parte 
promovarea curajoasă a 
sugestiilor și inițiative
lor, iar pe de altă pai- 
te antrenarea la aceas
tă acțiune a tuturor în
treprinderilor și institu
țiilor, a deputaților și 
cetățenilor !
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RESTANȚIERI LA DISCIPLINA
(Urmare din pag. 1)

obținute și în ceea ce privește cer
cetarea științifică din institut, ridi
carea nivelului de cultură al stu
denților șl altele. Ele sînt un rezul
tat al efortului comun cît și al ce 
lu; individual al fiecărui student și 
cadru didactic, efort îndrumat de 
către organizația de partid.

Gu exigență partinică 
si spirit de răspundere

Vorbind despre succesele obținu
te, comuniștii din institut au exami
nat cu exigența partinică și unele 
lipsuri care s-au manifestat mai 
pregnant în activitatea lor, a corni 
tetului de partid, a organizațiilor 
și grupelor de partid. Tovarășii Lelu 
Nicolae, Stoica Emi), Breban loan, 
Marica Emil, Beserman Ioaii, Iliaș 
Tiberiu au arătat că la adăpostul u- 
ner cifre globale, cum se mai obiș
nuiește uneori să se raporteze ac
tivitatea în institut, mai sînt și mul
te lipsuri. Există mari diferențieri 
în ceea ce privește rezultatele la 
învățătură între facultăți, între ani 
și chiar între grupele anilor de 
studiu.

Comuniștii nu s-au declarat satis 
făcuți cu faptul că în anul univer
sitar trecut 164 de studenți nu au 
promovat anul de studii, din care 
116 au fost declarați repetent! și 48 
exmatriculați, că 305 studenți au 
promovat anul în urma reexaminări
lor și a rereexaminărijor, că multi 
au obținut note la limită.

Comuniștii Kovacs Ștefan, Voicu- 
leșcu Gheerghe Ioțovici Marin, Kecs 
Wiffaelm ș.a. au stăruit în cuvîntul 
l«r asupra necesității întăririi dis
ciplinei în institut. Faptul că în anul 
universitar trecut frecvența la 
cursuri a studenților nu s-a urmărit 
în mod sistematic, nu a existat o 
preocupare permanentă în această 
privință din partea comuniștilor, a 
comitetului de partid, a organiza
țiilor U.T.C. și A.S., a decanatelor și 
catedrelor a făcut ca totalul absen
telor nemotivate de la ore să atin
gă cifra de 52 000, iar mulți stu
denți să acumuleze 30-40 de absente 
nemotivate pe semestru. Comitetul 
de partid nu a reușit să imprime un 
stil de muncă adecvat în această 
prpvință, nu s-a format o opinie de 
rrtasă împotriva chiulului de la ore.

Neîndoielnic că disciplina univer
sitară nu se rezumă numai la acest 
aspect al frecventei. In cuvîntul 
lor vorbitorii s-au oprit pe larg asu
pra deficiențelor în studiu. Ei ău 
arătat că lipsa unui studiu indivi
dual perseverent, ritmic este o altă 
cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare 
la învățătură. Deși în adunările ge- 
nerale de partid, în dezbaterile 
piofesionale organizate cu masa de 
studenți s-a accentuat importanta 
studiului individual, mijloacele fo
losite pentru stimularea acestuia au 
fost foarte sărace. Așa se și ex
plică numărul mic de examene pro
movate în sesiunile de bază ianua- 
rie-iunie. Explicația dată de unii 
studenți că nu se prezintă la sesiu
nile de bază sau că amînă aceste 
examene pentru a putea obține note

TELEVIZIUNE
11 noiembrie

r 18 00 Pentru cei mici — Ala 
Bala. Pentru tineretul șco
lar — România Pitoreas
că 1966: Pe Dunăre;

18,50 Publicitate;
18,58 Ora exactă;
19,10 Telejurnalul de seară;
19,20 Buletinul meteorologic;
19,23 Buletinul circulației ru

tiere;
19.30 Un bilet la alegere. Exa 

men muzical cu Jean Io- 
nescu;

20,00 Spectacol festiv;
21.15 Săptămîna;
22.15 Avanpremieră;
22.30 Varietăți pe peliculă;
22,45 Telejurnalul de noapte;

23,00 închiderea emisiunii-, » 

mai mari în sesiunea de toamnă, a 
fost acceptată de Însăși conduce
rea institutului, de comitetul de 
partid, de cadrele didactice și de co
muniști in general. De altfel, expe
riența sesiunii de examene din 
toamna acestui an dovedește cu 
prisosință că majoritatea examene
lor amintite au fost promovate cu 
note de 5 și 6 și că, în general ni
velul calitativ al răspunsurilor date 
în sesiunea de restante, este sub ni
velul calitativ al răspunsurilor date 
în sesiunile de bază.

Lipsei unui studiu perseverent, 
sistematic i s-au adăugat și folosi
rea insuficientă a orelor de consul
tații planificate, manifeslîndu-se 
tendința de a frecventa aceste ore 
numai în timpul sesiunii.

Unele carențe 
ale stilului de munca

Subliniind experiența pozitivă acu
mulată în munca de partid din in
stitut, rezultatele bune obținute, to
varășul Lungu loan membru al Bi
roului Comitetului regional de 
partid s-a oprit în același timp asu
pra unor deficiențe manifestate în 
activitatea comitetului de partid, a 
comuniștilor în general făcînd o cri
tică principială, constructivă în sco
pul înlăturării acestor deficiențe.

Firește, problemele dezbătute în 
adunarea generală, nu au constituit 
o noutate. Ele au fost discutate și 
in alte adunări și cu alte prilejuri. 
Aceste discuții însă nu au consti
tuit decît un prim pas. Ele trebu
iau urmate de măsuri concrete, cu 
sarcini precise și responsabilități di
recte și cu un control sistematic asu
pra îndeplinirii lor. In general, adu
nările de partid, de U.T.C. și A.S. 
au avut de multe ori un caracter 
festiv, aureolat și nu de lucru, pre- 
zentîndu-se mereu cu aceleași pro
bleme care încă nu s au rezolvat.

In adunarea generală vorbitorii 
s-au oprit pe larg asupra necesității 
formării unei opinii de masă împo
triva celor ce absentează de la 
cursuri, au subliniat importanța a- 
cestei opinii dar nici unul nu a pu
tut spune ce a întreprins concret 
pentru formarea acestei opinii.

Foarte adesea vorbitorii s au oprit 
asupra unor manifestări negative în 
comportarea studenților. Majorita
tea studenților sînt fii de muncitori, 
oameni cu o poziție sănătoasă. Cu 
toate acestea chiulangii nu se lovesc 
de opinia lor, de forța colectivului. 
Unii studenți vin cu mentalitatea că 
lor li se cuvine orice, încep să-și dea 
aere, privesc de sus și fără îngă 
duință pe cei din jur. Aceasta se 
datcrește faptului că nu s-au luat 
din timp măsuri, că fruntașii la în
vățătură și chiar unii comuniști s au 
lăsat duși de val, s-au complăcut 
într-o asemenea stare.

Atrăgînd atenția asupra acestor 
cîtorva lipsuri, tovarășul Lungu Ioan 
și-a exprimat încrederea că forța și 
opinia comuniștilor din institut își 
va 3pune cuvîntul, va acționa cu 
promptitudine pentru înlăturarea lor, 
și pentru îmbunătățirea muncii in- 
structiv-educative în întreaga ei 

complexitate.

PROGRAM DE RADIO i
12 noiembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 6,15 Actualitatea agrară; 
6,25 Program muzical de dimineață; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier,- 7,30 Intermezzo cu muzica 
de estradă; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,10 Muzică populară; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
9,35 Formații artistice participante 
la Festivalul cîntecului, dansului și 
portului popular; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,15 Doină, doină, cîntec 
dulce,- 10,30 EMISIUNE MUZICALĂ 
PENTRU ȘCOLARI,- 10,55 Muzică de 
cameră de Haendel; 11,18 Recunoaș
teți interpretul^; 11,45 Cîntă Pușa 
Poenaru și Alexandru Bidirel; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Opera săptămînii: 
„Nunta lui Figaro" de Mozarț; 12,30 
Cîntece de Sergiu Saxchizov; 12,45

Mestecenii desfrunziți confirmă că e toamnă. Doi fotografi amatori au ținut să-i imortalizeze pe peliculă. 
Unul s-a dovedit mai expeditiv prinzînd în obiectiv și pe tovarășul său de drumeție.

Obiective majore în fața y
organizării științifice a producției

(Urmare din pag. 1)

mă și să depășească planul de pro
ducție cu 2 515 tone. In același 
timp, prin repartizarea efectivu
lui la muncile productive, a cres
cut ponderea muncitorilor de ba
ză de la 55 la sută cît era în anul 
1965 la 56,7 Ia sută pe anul cu
rent.

Și la celelalte unități atenția co
lectivelor a fost îndreptată în spe
cial spre Îmbunătățirea indicilor de 
folosire a timpului de lucru, iar 
propunerile făcute pe această linie 
sînt valoroase.

Ca urmare a experienței câști
gate, mai ales la E.M. Petrila, co
lectivele de studiu au fost reorga
nizate, și pe baza unei tematici, au 
trecut, din 'luna august, la analiza 
organizării producției pe întreg 
fluxul tehnologic și a activității 
auxiliare, precum și la analiza or
ganizării muncii sub toate aspec
tele ei. Urmează ca adîncirea unor 
probleme speciale, care vor rezul
ta din această analiză, să se facă 
în luna curentă. Rezultatele anali
zei — concretizate în măsuri efi
ciente — trebuie să conducă la 
creșterea productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității producției, ia 
mărirea gradului de protecție a 
muncii. Pe linia perfecționării or
ganizării producției au fost între 
prinse o serie de acțiuni atît de 
către conducerea tehnică a C.C.V.J. 
cît și de restul unităților miniere. 
Astfel, Ia E.M. Aninoasa, prin in
troducerea susținerii metalice cu 
stîlpi ICEMIN, a podirli cu pla
să metalică și prin folosirea trans
portorului blindat, productivitatea 
muncii în abataje a crescut de la 
4,8 tone/post la 6,15 tone/post. La 
mina Lupeni, prin introducerea po- 
dirii cu plasă metalică, a stilpilor

Din repertoriul soliștilor Roxana Ma- » 
tei și Peppino di Capri; 13,30 Mu- I 
zică populară cerută de ascultători; < 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin I 
meteo-rutier,- 14,08 Estrada melodi-,. 
ilor; 14,40 Duete comice din ope- | 
rete; 15,00 Orchestre de muzica * 
populară; 15,20 Caleidoscop muzical; I 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin * 
meteorologic; 16,30 Emisiune mu- I 
zicală de Ia Moscova,- 17,10 Mituri ' 
și legende : Hera; 17,40 Muzica și I 
folclorul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; * 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 i 
Varietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚĂ, • 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O me- 1 
lodie pe adresa dumneavoastră; 19,30 | 
Concert de -melodii romanești; 20,00 1 
RADIOGAZETA DE SEARĂ, 20,20 | 
Sport; 20,30 Concert de melodii ro- ■ 
mânești (partea a II-ă); 21,05 UNDA | 
VESELĂ, 21,35 Muzică și dans, 22,00.. 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- | 
teorologic,- 22,20 Soliști de muzică ■ 
ușoară; Ilinca Cerbacev și Peter I 
Alexander, 22,35 Muzică de dans; . 
23,55 BULETIN DE ȘTIRI. | 

FERROMATIK și alipirea a două 
abataje frontale din stratul 3, pre
cum și prin organizarea judicioasă 
a muncii, s-a atins o productivitate 
de 7 tone/post față de 4,6 cît se 
realiza cu metoda veche. Tot în 
cadrul acestei exploatări, s-a me
canizat introducerea vagonetelor 
în cutbutor ceea ce a permis re
ducerea numărului de muncitori cu 
patru posturi pe zi. La E.M. Lonea s-a 
introdus în două abataje frontale 
podirea cu plasă metalică șl în 
prezent se studiază organizarea lu
crului în vederea introducerii sus
ținerii metalice cu grinzi în con
solă care permite montarea trans
portorului la front fără demontare.

Pe linia organizării muncii au 
fost revizuite normele de producție 
la abatajele cameră din straiele 
groase, s-au elaborat norme teh
nice Ia săparea puțurilor cu cofraj 
mobil, s-au elaborat normative noi 
pentru diferite operațiuni din aba
tajele frontale mecanizate. Elabora
rea normelor și normativelor îmbu
nătățite s-a făcut pe baza studiului 
amănunțit al organizării procese
lor de muncă din lucrările respec
tive ținînd seama de gradul de 
mecanizare, de îmbunătățirea con
dițiilor de lucru precum și de creș
terea caliîicării și specializării mi
nerilor.

Am arătat numai cîteva din ac
țiunile întreprinse. Organizarea 
științifică a producției și a mun
cii nu poate fi redusă însă numai 
la aceste acțiuni, ea trebuie să con
ținute urmărindu-se introducerea 
celor mai înalte realizări ale știin
ței și tehnicii și folosirea rațională 
a efectivelor în scopul obținerii 
unei producții maxime.

O problemă importantă de stu
diu pe viitor constă în îmbunătă
țirea continuă a gradului de folo
sire a timpului de lucru. In acest 
scop ne propunem ca în cadrul a- 
numitor sectoare care nu-și reali

T. A. P. L PETROȘANI 
anun(u publicul consumator :* 

In cadrul „LUNII PREPARATELOR 
CULINARE", restaurantul „MINERUL» 
din Petroșani oferă un bogat sorti
ment de preparate din carne de 
pasăre (curcan, găină, pui), pește 
proaspăt, heringi etc. precum și 

specialităfi de purcel.
S Specialitatea casei SĂRMĂLUȚE 

IN FOI DE VARZA
H Se servesc minut uri la comandă. 
CALITATEA PRODUSELOR este garantată 

de maistrul bucătar Dumitru Pirpiliu.

zează planul sS analizăm — pe ba
za fotografierii și autofotografierii 
timpului de muncă — cauzele în
treruperilor din procesul de pro
ducție și utilizării efectivului la 
activitățile auxiliare. Prin reduce
rea și lichidarea întreruperilor se 
va putea mări simțitor volumul 
producției fără investiții suplimen
tare și fără creșterea numărului de 
muncitori.

De asemenea, ne propunem o 
seamă de măsuri pentru lichidarea 
pierderilor de timp cauzate de ab
sențe nemotivate și învoiri. Se știe 
că în acest an numărul absențe
lor nemotivate a crescut cu 5 009 
zile față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar numărul învoirilor a 
crescut, de asemenea, cu 1 380 zile.

împreună cu organizațiile de ma
să va trebui să găsim cele mai e- 
ficiente măsuri pentru întărirea 
disciplinei, cale principală de re
ducere a absențelor nemotivate.

In privința reducerii numărului 
de învoiri țin să remarc că pe lin
gă faptul că acestea se acordă Cu 
oarecare ușurință 'de către condu
cerile unităților, ele mai sînt cau
zate și de lipsurile existente tn ad
ministrația locală al cărei program 
de deservire a cetățenilor se su
prapune cu cel al unităților noas
tre. Mulți salariați care au de re
zolvat diferite treburi Ia policli
nică, I.G.O., I.L.L., comisariat, mi
liție etc., sînt nevoiți să lipsească 
de la serviciu. Socotesc că ar tre
bui întocmit mai, judicios progra
mul unităților administrative în 
funcție de cerințele unităților pro
ductive.

Am enumerat doar cîteva din 
principalele preocupări ale noastre, 
ale unităților miniere, în domeniul 
organizării științifice a producției, 
preocupări a căror fructificare 
constituie un deziderat primordial 
impus de sarcinile mari ce ne re
vin în cincinalul actual.
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IN ȘEDINȚA PLENARĂ

A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U-

Dezbateri In problema interzicerii 
folosirii forței in relațiile internaționale

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite: Adunarea Generală a 
O.N.U. s-a întrunit miercuri, în 
ședință plenară pentru a lua în dis
cuție problema „respectării stric
te a interzicerii folosirii forței sau 
amenințării cu folosirea forței în 
relațiile internaționale, și a respec
tării dreptului popoarelor la autode
terminare".

Luînd cuvîntul, reprezentantul Ce
hoslovaciei, Jan Busniak, a subli
niat că delegația țării sale a cerut 
înscrierea acestui punct pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni datorită în
răutățirii situației internaționale ca 
urmare a acțiunilor barate pe folo
sirea forței și pe negarea dreptu
lui popoarelor la autodeterminare. 
Un exemplu al unor asemenea ac
țiuni — a declarat, el — îl consti
tuie agresiunea Statelor Unite în 
Vietnam.

El a cerut Adunării Generale să 
adopte un apel care să reafirme 
principiile Cartei și să reaminteas
că țărilor membre datoria lor de 
a se abține de la folosirea forței și 
de a respectă principiul autodeter
minării popoarelor. Reprezentantul 
cehoslovac a arătat că un aseme
nea apel trebuie să ceară tuturor 
statelor să contribuie la destinde
rea încordării internaționale și la 
înlăturarea obstacolelor din calea 
coexistentei pașnice.

In Counitetiuil politic au continuat

CrifiEă la adresa oolitiiii 
Sil. lată ie Asia

TOKIO 10 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat în revista „Sekay". 
deputatul japonez Tokurna Uțu- 
nomia, fruntaș al Partidului liberal
democrat de guvernămînt, a criticat 
politica externă a Statelor Unite 
fata de Asia, în special în Vietnam, 
cal'ificînd-o ca „.neînițeleaptă și 

creînd un pericol pentru pacea aces 
tei regiuni".

„S.U.A. se străduiesc să înăbușe 
mișcările naționale, scrie el în con
tinuare, incălcîr.d libertatea și li
niștea popoarelor dlin această parte 
a lumii". Deputatul japonez critică 
politica S.U.A. care „cu ajutorul
forței încearcă să-și impună, voința 
asupra țărilor m.ai mici4'.

Primul ministru al Indiei a preluat 
conducerea Ministerului de interne

DELHI 10 (Agerpres). — Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei 
a preluat miercuri conducerea Mi
nisterului de interne, după ce în 
prealabil acceptase demisia minis
trului de interne, Nandia. In prea
labil, o fracțiune a partidului de 
guvernămînt, Congresul Național 
Indian, l-a criticat pe Nanda pen
tru incapacitatea sa de a proven, 
violentele incidente din fața Par
lamentului indian. El a sprijinit 
poziția partidului „Jan Sangh", care 
a cerut adoptarea unei legislații 
care să interzică pe întreg terito-

Minerii englezi cer 
adoptarea unor măsuri urgente

LONDRA 10 (Agerpres). — 42 000 
de locuitori ai regiunilor miniere 
din Walesul de sud au semnat o 
petiție adresată ministrului pentru 
Wales, C. Hughes, în care cer a- 
doptarea de măsuri urgente pen
tru asigurarea securității locuito
rilor din așezările miniere.

dezbaterile în legătură cu problema 
„neproliferării armelor nucleare".

încheierea unui tratat de neproli- 
ferare — a declarat reprezentantul 
Mexicului, Garcia Robles — trebuie 
să fie preludiul dezarmării gene
rale și totale. El a sprijinit rezolu
ția prezentată de grupul țărilor 
neangajate, prin care se recomandă 
comitetului celor 18 de la Geneva 
să ia fără întîrziere în discuție 
propunerea ca puterile nucleare să 
acorde garanții că nu vor folosi 
arma nucleară sau nu vor ame
nința cu folosirea ei țările care nu 
dețin această armă. Un asemenea 
articol, a subliniat Robles, trebuie 
să fie inclus în tratat.

★

NEW YORK 10 (Agerpresj. — 
Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă și neautonome al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a botărît să înceapă 
examinarea situației din teritoriile 
portugheze imediat după încheie
rea dezbaterilor asupra problemei 
Adenului. adică la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare.

Totodată, comitetul a hotărît să 
dezbată problema Somaliei Franceze 
ca punct separat de pe agenda 
sa.

Situația alegerilor 
din S. U. A. -

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor comunicate pî- 
nă joi, situația alegerilor din 
S.U.A. este următoarea: In Senat, 
republicanii au cîștigat trei locuri. 
Ei au obținut 18 din cele 35 vo
turi puse în joc, dispunî-nd acum 
de 36 din totalul de 100 locuri. 
Democrații dețin, în urma reale
gerii a 17 senatori, o majoritate 
de 64 de locuri.

In camera reprezentanților, din 
totalul de 435 de locuri demo
crații au obținut 248 locuri, iar 
republicanii 187, cu 47 mai mult 
decît în congresul precedent. Din 
cele 50 de posturi de guvernatori.

riul Indiei sacrificarea vacilor, 
considerate animale sacre în aceas
tă țară în care foametea constituie 
un fenomen cronic. Majoritatea 
partidului de guvernămînt conside
ră însă că o asemenea lege ar crea 
menținerea țării în dificultăți de 
aprovizionare.

In tiinpul manifestației de luni 
s-au înregistrat, în urma ciocniri
lor cu poliția — mai mulți marți 
și răniți, iar printre cele 800 de 
persoane arestate se numără și li
deri ai partidului „Jan Sangh".

Această petiție a fost semnată în 
urma catastrofei de Ia Aberfan, 
unde și-au găsit moartea peste 200 
de persoane. Pe teritoriul Walesu- 
lui se află mai multe depozite de 
zgură a căror stare provoacă te
merea unei repetări a tragediei de 
la Aberfan.

EVOLUȚIA CRIZEI POLITICE DIN R.F.G.

Kiesinger desemnat candidat 
al U.C.D. pentru funcția de cancelar

BONN 10 (Agerpres). — întrunit 
într-o ședință specială grupul par
lamentar al partidului guvernamen
tal a desemnat joi după-amiază pe 
Kurt Georg Kiesinger drept candi
dat al Uniunii creștin-democrate 
pentru funcția de cancelar al R. F. 
Germane. După trei scrutine, Kie
singer a obținut 137 de voturi, 
adică majoritatea absolută, în de- 
trimentrul celorlalți doi candi
dați — Gerhard Schroder, actua
lul ministru de externe, situat pe 
locul al doilea cu 81 de voturi, 
și Reiner Barzel, liderul fracțiunii 
parlamentar^- creștin-democrate, ca
re a întrunit 26 de voturi.

Kiesinger care în prezent este 
șeful guvernului landului Baden- 
Wurtenberg, este una din persona
litățile de frunte ale Uniunii creș
tin-democrate. înainte de a ocupa 
acest post, el a prezidat timp de 
mai mulți ani comisia pentru afa
ceri externe a Bundestagului.

Comentatorii remarcă faptul că 
elementul hotărîtor în desemnarea 
sa ca succesor al lui Erhard, l-a 
constituit sprijinul fracțiunii ba
vareze a creștin-democraților — 
Uniunea creștin-socială — de sub 
conducerea fostului ministru al a- 
părăriii, Strauss.

Efortul lui Kiesinger se va con
centra acum asupra constituirii 
unei majorități parlamentare cu 
colaborarea unui din cele două 
partide din opoziție, creștin-demo-

35 de mandate aU fost reînnoite, 
dintre care republicanii au . cîști
gat 23, iar democrații 11. Ultimul 
post de guvernator asupra căruia 
alegătorii trebuia să hotărască, a 
fost acela din statul Georgia, un
de nici unul din cei doi candi
dați, democratul Lester Maddoy și 
republicanul Hawars Callaway nu 
au reușit să obțină majoritatea 
absolută de voturi pentru a fi 
aleși. Un număr de 55 000 de ale
gători au scris pe buletinele de 
vot numele fostului guvernator 
Ellias Arnall, care însă nu-și reîn- 
noise candidatura, ceea ce a îm
piedicat formarea unei majorități 
absolute. Constituția statului Geor
gia prevede ca Adunarea legisla
tivă a statului trebuie să hotăras
că în asemenea cazuri. O astfel de 
hotărîre poate interveni în urmă
toarele luni . și deci pînă atunci 
actualul guvernator își va păstra 
funcția.

Republicanii, scrie agenția Fran
ce Presse, au și început să se gî-n- 
dească la alegerile prezidențiale 
și legislative care vor avea loc în 
anul 1968.

Conducătorii militari din Ecuador se pronunță 
împotriva proiectului noii constituții

QUITO 10 (Agerpres). — Din 
Quito se anunță că conducătorii 
forțelor armate din Ecuador se pro
nunță împotriva proiectului noii 
constituții ce va fi dezbătut în cu- 
rînd de către Adunarea Consti
tuantă. Proiectul prevede îngrădi
rea puterii generalilor pentru a în
lătura posibilitățile unor lovituri 
militare. Conducătorii militari au 
înaintat președintelui Yerovi Inda- 
buro o declarație în care îl previ
ne că nu vor „tolera" oa puterea 
lor să fie limitată. Generalii cer 

crații nedispunînd de majoritatea 
mandatelor în Bundestag.

Deocamdată Erhard rămîne can
celar. El nu poate fi înlocuit din 
această funcție decît în momentul 
în care se va constitui o majori
tate parlamentară în stare să pro
pună un alt cancelar.

V I E T N A
Generalul Ky în conflict 
cu „aleșii națiunii"

SAIGON 10 (Agerpres). — Gu
vernul generalului Ky pare să fi 
intrat într-un conflict chiar și cu 
„aleșii națiunii" din cadrul „adu
nării constituante". Miercuri, acest 
organism, care a fost „creat prin 
farsa electorală organizată în Viet
namul de sud în luna septembrie, 
s-a pronunțat în unanimitate împo
triva unei legi care dădea genera
lului Ky dreptul de a avea ultimul 
cuvînt în privința articolelor in
cluse în „constituția" pe care acest 
asa-zis organ legislativ trebuie să 
o elaboreze. Acest vot urmează ac
țiunii de marți a 20 de membri ai 
„adunării constituante" care s-au

Protest împotriva bombardamentelor
aviafiei americane

HANOI 10 (Agerpres). — Misiu
nea-de legătură a înaltului Coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a adresat Comisiei Interna
ționale de supraveghere și control 
din Vietnam un mesaj în care pro
testează împotriva bombardamente
lor întreprinse de aviația americană 
Ia 8 noiembrie pe teritoriul R. D. 
Vietnam. In mesaj se arată că ați 
fost bombardate o serie de zone 
populate și obiective economice din

Centenarul Academiei 
de științe și arte

ZAGREB 10 (Agerpres). — La Za
greb a avut loc c ședință festivă cu 
prilejul centenarului Academiei iu
goslave de științe și arte. La șe
dință au luat parte președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
conducători de partid și de stat, oa
meni de știință, reprezentanți ai 
vieții culturale din Iugoslavia.

Președintele Iosip Broz Tito a a- 
dreșat un cuvînt de salut, partici- 
panților la festivități. A luat apoi 
cuvîntul acad. dr. Grga Novak, pre
ședintele Academiei iugoslave de 
științe și arte, care a vorbit despre 
activitatea desfășurată în cei 100 de 
ani de existență și sarcinile care 
stau în fața celei mai înalte insti
tuții științifice și culturale din Iu
goslavia.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai academiilor, institu
țiilor de știință și cultură și univer
sităților din 30 de țări. Din Repu- 

anularea articolelor constituționa
le prin care Congresul ar fi împu
ternicit să reorganizeze forțele ar
mate, să interzică armatei de a in
terveni în treburile politice, de a 
declara stare de asediu și a for
ma tribunale militare.

Aceasta este prima luare de po
ziție deschisă a militarilor împotri
va actualului guvern civil și a pre
ședintelui Indaburo după eveni
mentele din luna martie, cînd jun
ta militară a fost înlăturată de la 
putere.

Noul prini-ininistru 
al Irlandei

DUBLIN 10 (Agerpres). — Jack 
Lynch a devenit joi prim-ministru 
atl Irlandei, obțiinînd în parlament 
71 voturi împotriva a 64. Fost mi
nistru de finanțe. Lynch îl înlocu
iește în postul de prim-ministru pe 
Sean Lem ass, car e a demisi onat 
din motive de sănătate. Se așteap
tă ca noul prim-mimistru să conti
nue liniile directoare aile politicii 
promovate de predecesorul său, 
oaie a deținut această funcție timp 
de zece ani.

ridicat împotriva mandatului ce dă 
generalului Van Thieu — președin
tele Directoratului militar de Ia 
Saigon — dreptul de a-și opune ve- 
to-ut „articolelor constituționale" 
înainte ca alei să fie promulgate.

Unii observatori politici consi
deră însă că această „revoltă" es
te numai o manevră inspirată de 
consilierii americani pentru, a se 
„dovedi" că acest pretins organ le
gislativ dezbate cu toată seȘșjzita- 
tea problemele care i se pun în fată, 
ba chiar mai mult, adoptă și o atitu
dine de „opoziție" față de generalul 
Ky.

regiunea Virih Linh și dintr-un nu
măr de nouă provincii: Quang Binh, 
Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, 
Nam Ha, Vinh Phuc, Yen Bai, Lang 
Son, și Quang Ninh. In aceeași zi, 
au fost bombardate mai multe car
tiere locuite din orașul Vi«*J Tri, 

ir centru industrial situat la 80 km 
nord-vest de Hanoi. Acest oraș a 
mai fost bombardat și în zilele de 
1 și 2 noiembrie.

iugoslave

blica Socialistă România participă 
acad. Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, și Alexandru Rosetti, di
rectorul Centrului de cercetări fo
netice și dialecte al Academiei.

PE SCURT
9 ROMA. — Potrivit unui co

municat publicat miercuri seara la 
Roma de Mmisterul de Interne al 
Italiei, in urma inundațiilor care au 
avut loc și-au pierdut viața 87 de 
persoane. Alte 21 sînt date dispă
rute.
• WASHINGTON. — Refe- 

rindu-se la expulzarea din 
Guineea a membrilor „cor
pului păcii" american, purtătorul di 
cuvînt al Departamentulu5 de Stal 
al S.U.A., Robert McCloskey, a de
clarat că la Washington se discute 
viitorul „ajutorului1* acordat d< 
Statele Unite acestei țări.
• RAWALPINDI. — La Rawal 

pindi a fost semnat un acord co 
mercial între Pakistan și R.P.D. Co 
reeană. Potrivit prevederilor acor 
dulu-. Pakistanul va livra R.P.D 
Coreene iută, bumbac, lină și pro 
duse confecționate din lină, mine 
reu și unele minerale, primind îi 
schimb fier, metale neferoase. în 
grășăminte minerale, coloranți și al 
te produse chimice.

• MOSCOVA. — La Moscov 
s-a anunțat că ministru] afaceri 
lor externe al Norvegiei John Da 
niel Lyng, va sosi la 13 noiembri 
în vizită oficială în U.R.S.S.
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