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Lucrările Conferinței 
orășenești de partid

Precum am relevat în numărul de ieri al ziarului nostru, 
ui jurul dării de seamă a Comitetului orășenesc de partid și 
al raportului Comisiei orășenești de revizie au luat cuvîntul 
numeroși delegați și invitați la conferință. Dezbaterile purtate 
au constituit o analiză competentă, plină de răspundere asu
pra activității desfășurate de organele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului pentru mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor din primul an al cincinalului, au 
exprimat hotărirea unanimă de a obține în viitor realizări și 
mai mari în înfăptuirea obiectivelor elaborate de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

Mie mustii 
insufletiie

Delegații și invitații care au par
ticipat la dezbaterile în jurul dării 
de seamă au înfățișat bilanțul unor 
însemnate înfăptuiri obținute de 
oamenii muncii din Valea Jiului 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, în îndeplinirea sarcinilor 
de răspundere ce au revenit uni
tăților noastre economice. Succese 
deosebite au raportat mai ales re
prezentanții minelor bazinului nos
tru carbonifer. Ei au subliniat roa
dele obținute de colectiv,ele ex
ploatărilor în sporirea producției de 
cărbune, a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, roade 
ce sintetizează elanul, munca plină 
de avânt a colectivelor miniere, pre
cum și eficiența măsurilor aplicate 
în ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și perfecționarea organiză 
rii muncii. Asemenea succese a 
raportat la tribuna conferinței mi
nerul Petre Constantin, șef de bri
gadă la mina Eupeni. La realizări
le ce le-au dobândit minerii Lupe- 
niului în primele 11 luni ale anului 
colectivul sectorului V și-a adus din 
plin contribuția, dînd peste plan o 
cantitate de 20 000 tone de căr
bune. Este un succes, a arătat vor
bitorul, ce dovedește competența 
cu care și-au desfășurat activitatea 
politico-organizatorică cele 3 orga
nizații de bază pe schimburi din 
sector pentru mobilizarea brigăzilor 
de mineri la p muncă rodnică în a- 
bataje, pentru promovarea cu cu
raj a tehnicii avansate. Delegații 
organizațiilor de partid de ia mine
le Petrifla, Lenea, Aninoasa, au ra
portat, de asemenea, realizări me
ritorii. Cele 47 307 tone cărbune 
brut extrase peste plan de la înce
putul anului, cele peste 13 milioa
ne lei economii obținute Ia prețul 
de cost, constituie o sinteză grăi
toare a bilanțului înfăptuirilor bo
gate cu care se pregătesc minerii 
Văii Jiului să încheie primul an 
al cincinalului.

Succese deosebite au raportat în 
cadrul conferinței și delegații or
ganizațiilor de partid de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, preparația Co
rcești, complexul C.F.R., I.F. Pe
troșani.

Realizările obținute de colectivele 
noastre economice în sporirea pro
ducției, productivității muncii și re
ducerea prețului de cost reflectă 
eficiența cu care și-au desfășurat 
activitatea comuniștii în rindurile 
colectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de partid 
în mobilizarea oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid. Succesele, experiența cîști- 
gată constituie, de asemenea, o 
bază temeinică pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor sporite ce ie 
pun viitorii ani ai cincinalului in 
fața unităților economice.

Participant» la conferință au ex
primat în unanimitate hotărârea or

ganizațiilor ele partid din Valea 
Jiiului de a munci cu însuflețire, de 
a mobiliza colectivele la depășirea 
sarcinilor prevăzute de cel de-a! 
doilea an al cincinalului cu 20 000 
tone cărbune, 22 000 000 kWh ener
gie electrică, 5 tone fire și fibre 
de mătase, 800 mc imaterial lemnos 
peptru export, Ia realizarea unei 
economii de 5 200 000 lei. fată prin
cipalele obiective stabilite de con 
ferință pentru anul 1967.

Perfettîonarea 
organizării Miei 

— o terinia 
de primă imnortanîă

Realizarea sarcinilor 
revin în anii următori 
noastre economice, 
viată a obiectivelor 
puse de conferință în fața 
zațîilor de partid, a colectivelor •afi
nelor și întreprinderilor impun ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
activității economice. In acest 
scop, numeroși participant! la dis
cuții au subliniat necesitatea acor
dării unei atenții deosebite perfec
ționării continue a organizării pro
ducției și a muncii.

Cu toate că, începând cu a doua 
jumătate a anului 1965, planul de 
producție a fost realizat în fiecare 
lună, în condițiile respectării legis
lației muncii, ritmicitatea decadală 
nu a fost încă asigurată, a arătat 
în cuvântul său tovarășul ing. Lă- 
zărescu loan, director general a) 
G.C.V.J. Un alt neajuns ce necesită 
o atenție mai mare din partea co
lectivelor, mai ales a conducerilor 
tehnice, e faptul că fondul de timp 
nu e utilizat in cadrul unităților mi (Continuare in pag. a 2-a)

Aspect din sală din timpul Conferinței.

niere decît în proporție de 93,4 la 
sută. Această situație reclamă mă
suri eficiente pentru întărirea dis
ciplinei sub toate aspectele ei, a 
exigenței la acordarea învoirilor, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
a salariaților. De asemenea, trebuie 
dovedită în continuare mai multă 
preocupare pentru asigurarea unor 
condiții care să ducă la îmbunătă
țirea gradului de confort în subte
ran, de securitate deplină la fie
care loc de muncă și la eliminarea 
cauzelor ce produc accidente și îm
bolnăviri profesionale.

Cauzele neritmicității, ale neutili- 
zării din plin a fondului de tâmp, 
ca și alte deficiente au constituit 
obiectul multor analize,- s-au elabo
rat și măsuri pentru remedierea aces
tora — a arătat în cuvîntul său tov. 
Costea Traian, secretarul comitetu
lui de -partid al minei Petril-a. Co
lectivul de specialiști din cadrul 
minei a făcut, bunăoară, .propuneri 
numeroase , pentru perfecționarea 
organizării producției. Ceea ce se 
face însă mai puțin, e aplicarea în 
practică a măsurilor, a propunerilor 
ce rezultă'- cu ocazia diferitelor a- 
nalize. Urmărirea realizării măsuri
lor, șe neglijează deseori. E- 

jxistă mult, ilorotelism sân- ăorf- 
trohrl .ce-1 exercită • maiștrii mi
nieri. Suferă de formalism și con
trolul ce-1 efectuează cadrele teh
nice ale C.C.V.J. la sectoarele ml- 

Ar fi bțne ca acestea să so- 
e mai puține statistici și să ra

mai concret producția jos, 
ta locurile de muncă, să contribuie 
mai mult la eliminarea deficiente
lor existente în dirijarea lucrărilor 
de exploatare, la utilizarea mai ju
dicioasă a forței de muncă, îmbună
tățirea asistentei tehnice etc.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid, conducerilor tehnice să 
elaboreze măsuri eficiente pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan în fiecare unitate, în fiecare 
secție și sector, să dovedească mai 
multă perseverentă î-n înfăptuirea 
măsurilor preconizate pentru per
fecționarea organizării producției, 
pentru realizarea la. toți indicatorii 
a sarcinilor de plan. Cadrele tehni
ce, specialiștii, să-și aducă în mai 
mare măsură contribuția la reme
dierea neajunsurilor din. activitatea 
unităților. Una din aceste probleme 
o constituie reducerea conținutului

ADDIS ABEBA 6 — De Ia trimi
șii', speciali Mîrcea ■ Moarcăș și Ni- 
colae Popoyi-ci: Marți dimineața.

■ prfeședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chi- 
vu i Stoica și șotia, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc în vizi
ta oficială de prietenie. în Etiopia, 
au fost oaspeții,, uneia din institu
țiile de numele- căreia este legată 
lupta popoarelor africane pentru li
bertate, independență și unitate — 

.Africa Hali — sediul permanent 
al Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa. Africa' Hali a, fost 
dat în folosință în anul 1963 cu pri
lejul conferinței șefilor de state și 
guverne din țările afric.ane inde
pendente.

La sosire, înaltul oaspete român 
a fost salutat cordial de Obert 
Gardiner (Ghana), secretarul gene
ral al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Africa, de reprezentanții per
manent! ai țărilor africane acredi
tați pe lîngă acest organism inter

Pianistul Valentin Gheorghiu 
și soprana Emilia Petrescu vor fi 
vineri oaspeții Casei de cultură

Concertele susținute de soliștii 
.tylațmfmîcii.' de -,Stgj „Qeorge . En’es- 
cu" diri București, pe scena , Cqfâi 
de cultură din orașul nostru, au de
venit de acum o tradiție. Și ca orice 
tradiție aceste concerte și-au cu
cerit un public consecvent, din ce 
in ce mai numeros care așteaptă 
cu bucurie și emoție Uscare mani
festare menită să-i Iacă cunoscute 
mereu alte capodopere ale muzicii 
universale, mereu alțl interpret! a- 
preciați atît in tară cit și peste 
hotare.

După ce am admirat omogenita- 
tea și acuratețea cvartetului „Mu
zica", după ce am făcut cunoștință 
cu calitățile interpretative ale ar* 
tistei poporului Arta Florescu, ale 
violonistului Mihai Constant inescu 
și ale pianistei Maria Farkaș, vom 
avea plăcerea de a asculta, vineri 
9 decembrie, doi interpreți de ma
re prestigiu: VALENTIN GHEOR
GHIU și EMILIA PETRESCU. Pia
nist cu un bogat palmares interna
tional, artistul emerit Valentin 
Gheorghiu a dat dovadă încă din 
copilărie de un talent neobișnuit. 
Pentru precocitatea sa muzicală ex
cepțională a fost admis, la vtrsta 
de 6 ani la Conservatorul din Bu
curești, unde a fost elevul lui Mi- 

național. Gazdele i-au condus pe 
Oaspeți prin sălile și cabinetele de 
lucru dând explicații asupra activi
tății desfășurate aici.

înainte de plecare, președintele 
Consiliului de Stat al României a 
semnat în Cartea de onoare, subli
niind că Africa Hali este un sim
bol al unității popoarelor africane, 
al colaborării lor în interesul dez
voltării economice și sociale, al pă
cii.

Coloana mașinilor oficiale s-a în
dreptat apoi spre o altă clădire mo
dernă din centrul capitalei etiopie
ne, unde se află sediul Organizației 
Unității Africane (O.U.A.).

Secretarul general adjunct al 
O.U.A., Pojntn Gratine Boudiro a 
urat bun venit oaspeților și le-a 
prezentat pe demnitarii acreditați 
pe -lîngă acest forum african. A- 
poi i-a informat despre multiplele 
preocupări ale organizației pehtru

(Continuare în pag, a 4-a)

Avancronica muzicala

hail Jora. George Enescu l-a re
marcat pe micul virtuoz și reco- 
mandîndu-l muzicienilor parizieni, la 
virsta de 9 ani acesta este primit 
la Conservatorul Național din Paris.

Debutul său are loc în 1943, sub 
bagheta marelui dirijor George 
Georgescu. Din 1948, Valentin 
Gheorghiu este solist al Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" des- 
tășurind o intensă activitate con- 
certistică. împreună cu fratele său, 
Ștefan Gheorghiu, și cu violonce
listul Radu Aldulescu, a făcut parte 
dintr-un trio de muzică de cameră 
renumit ,și în străinătate. Reperto
riul lui Valentin Gheorghiu este 
variat, cuprinzind cele mai valoroa
se pagini din literatura pianului. 
Virtuozitatea, tehnica perfectă, ex
presivitatea și dinamismul interpre
tărilor sale i-au adus tînărului pia
nist nenumărate premii la concursu
rile internaționale de la Budapesta 
(1949), Prdga (1951), București 
(1953). O încununare a acestor suc
cese a fost premiul intli obținut la 
primul Festival și Concurs Interna
țional „George Enescu" de la Bu
curești in 1958.

Turneele din Franța. Cehoslova
cia, Italia. Germania, Anglia, Tur
cia, Uniunea Sovietică l-au consa
crat pe Valentin Gheorghiu, ca pe 
unul din cei mai străluciți ptaniști 
ai epocii noastre, care poate ii pus 
alături de A, Rubinstein, S. Richter, 
A. Cortot.

Cităm numai una din numeroasele

Maria Octavia TREISTER

(Continuare in pag. a 3-a)
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de oeffwișă dim cărbunele brut — 
indicator deficitar în activitatea ex
ploatărilor. îmbunătățirea calității 
producției trebuie să constituie o 
preocupare de prim ordin în fie
care unitate economică.

Wica amil —
Mia realizătîlBr 

viitoare
Atit șalul de brigadă Petre Cons

tantin, de la Lupani, brigadie
rul David Ioan, de la Aninoasa, 
precum și alții au relevat că la ba
za succeselor ce le-au obținut co
lectivele lor se găsește, pe lingă 
organizarea muncii, utilizarea teh
nicii avansate, a procedeelor mo
deme. Dar în privința promovării 
tehnicii noi se ridică sarcini 
importante și pe viitor. Extinderea 
mecanizării lucrărilor, a procedeelor 
avansate condiționează într-o mă
sură botărîtoare înfăptuirea sarcini
lor sporite din 1967—1968. Or, în 
acest domeniu mai există neajun
suri în cadrul exploatărilor miniere, 
la sectoarele torestiere și în alte uni
tăți. La începutul acestui an, de 
exemplu, exploatările miniere au 
avut un sold de aproape 400 mi
lioane lei — valoarea utilajelor a- 
ahizăiționate și nefolosite, precum 
și a mijloacelor de bază trecute în 
rezervă și conservare. Deși acest 
sold a fost redus ta 140 milioane 
lei, șînt necesare în continuare mă
suri eficiente pentru diminuarea 
«coștula. O preocupare susținută 
trebuie să se dovedească pentru 
utilizarea din plin a mașinilor și 
mecanismelor aflate în dotare. Un 
alt domeniu în care mecanizarea 
trebuie să găsească mai mult teren 
îl constituie depozitele, instalațiile 
d« la suprafața minelor. Inginerii 
noștri or trebui să soluționez® o- 
d«tă problema încărcării mecanice 
în abataje, a arătat minerul Sores- 
cu Constantin, șef de brigadă la U- 
ricani. Există posibilități pentru ex
tinderea mecanizării lucrărilor și în 
sectoarele forestiere.

Ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției implică exigențe sporite și în 
ceea ce privește întreținerea utila
jelor. Și în această privință exis
tă încă multe deficiențe atît le ex
ploatările miniere cit și ia alte uni
tăți, ca de pildă la termocentrala 
Raroșeini. La această uzină, datorită 
reparațiilor de slabă calitate precum 
șl din alte cauze, s-au produs «ve
rii la instalațiile energetice care au 
condus la nerealizarea unei impor
tante cantități de energie electrică. 
De altfel, tov. Traistă Eugen, in
giner șef la termocentrala Paroșeni 
și Rădică Ntootae, directorul LF. 
Petroșani, au accentuat însemnăta- 
tataa întreținerii utilajelor în con
diții optime.

Și încă o cerință de mare impor
tanță pentru ridicarea nivelului teh
nic al producției — asigurarea unor 
cadre bine pregătite, cu un nivel 
de calificare optim. In Valea Jiu
lui sînt multi oameni — s-a arătat 
în conferință — care au au studiile 
elementare complete. Or, sarcinile 
ce le avem de rezolvai, noile obiec
tive ce vor fi date în funcțiune cer 
ca ei să stăpânească tehnica și me
todele înaintate de muncă, să-și 
perfecționeze în continuu pregătirea 
spre a fi îu pas cu ritmurile actua
lului cincinal. Iață de ce perfecțio
narea pregătirii cadrelor constituie 
o îndatorire dintre cele mai de sea 
mă pentru organizațiile de partid și 
de masă, pentru conducerile tehni- 
co-administrative și școală.

Un loc important în cadrul dez
baterilor conferinței l-au ocupat in
vestițiile.

Valea Jiului a devenit îs anii s«-

aialismuJuă un vast șantier. Statul propunerea să. se înființeze o sec- 
atocă an de an fonduri însemnate ție pentru repararea și întreținerea 
pentru creșterea capacității de pro- ' utilajelor cu care sînt dotate uni-
duație a unităților noastre econo
mice, pentru dezvoltarea urbanisti
că a orașelor bazinului. In acest an 
s-au obținut unele realizări merito
rii în domeniul construcțiilor. Rea
lizările nu alint însă pe măsura ce
rințelor. Șantierul T.C.M.M., pe Un
gă faptul că nu a respectat terme
nele de dare în funcțiune a unor 
lucrări, au arătat mal mulți vorbi
tori, și-a concentrat activitatea în 
mod preferențial la lucrările cu pro
ductivitate ridicată. O serie de lu
crări întârziate stânjenesc de pe a- 
cum activitatea unor exploatări ca 
Lonea, Dîlja, Uricanî. Rămânerile 
în urmă se daloresc, așa cum a re
cunoscut de altfel și tov. ing. Bu- 
ciu Vasile, șeful șantierului 
T.G.M.M., deficiențelor existente pe 
acest șantier în organizarea proce
sului tehnologic, mecanizarea lu- 
orărilor, aprovizionarea și asisten
ța tehnică a loturilor șantierului, 
deficiențe care printr-o mai bună 
coordonare din partea conducerii 
șantierului s-ar fi putut evita. Ac
tivitatea constructorilor a fost în
greunată uneori și din cauza întâr
zierii documentațiilor, a expropie- 
ritor — deci a beneficiarului — si
tuație în care se găsește în prezent 
incinta minei Llvezeni.

Slabă organizare, o insuficientă 
proocupar» pontru mecanizarea lu
crărilor există și pe șantierele e- 
nergo-construcții și energo-montaj de 
la Paroșeni, s-a arătat în conferin
ță.

Mai multi detagați și-au exprimat 
nemulțumirea față de situația exis
tentă în domeniul construcțiilor de 
locuințe. Cererea de locuințe pen
tru cadrele exploatărilor miniere a 
devenit o problemă. Această ce
rință nu «9te satisfăcută în mpd co
respunzător de către șantierele de 
construcții. Astfel, din planul anual 
de 1 762 apartamente abia 1 326 au 
fost predate pînă în prezent și au 
rămas în urmă și alte obiective so- 
cial-culturale. Deși tov. ing. Țurnă 
Dumitru, directorul grupului 2 de 
șantiere, a prezentat asigurări în 
privința realizării integrale a pla
nului anual — comitetul de partid 
și conducerea grupului 2 trebuie 
să tragă concluziile necesare din 
lipsurile anului în curs și să orga
nizeze astfel activitatea șantierelor 
ca planul la predări să fie realizat 
ritmjc și nu prin asalturile de la 
sfîrșitul anului. In același timp mai 
este necesar ca șantierele de cons
trucții să fie sprijinite mai mult de 
sfaturile populare, să li se asigure 
toate condițiile spre a-și desfășura 
activitatea în pas cu exigențele ac
tuale.

SfuUiți vorbitori au subliniat cu 
satisfacție progresele ce s-au înre
gistrat în acest an în localitățile 
Văii Jiului pe linia îmbunătățirii 
aprovizionării populației, a gospo
dăririi localităților și în general a 
condițiilor de viață a oamenilor 
muncii. Dar, cu toate rezultatele ob
ținute în acest domeniu, activitatea 
sfaturilor populare, a unităților 
prestatoare șt da deservire — IX3.O., 
I.L.E., a celor comerciale — nu se 
ridică încă la nivelul cerințelor 
populației, al posibilităților create 
de statul nostru, a arătat în cuvîn- 
tul său tov. Blaj Traian, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Petroșani. 
Sînt încă nemulțumiri în ceea ce 
privește salubrizarea orașelor, In 
executarea unor lucrări de reparați! 
a imobilelor, în asigurarea perma
nentă ai căldură și apă caldă a 
blocurilor, in păstrarea zonelor ver
zi ; există goluri In aprovizionarea 
populației. Toate acestea denotă o 
slabă disciplină In codrul unitătRor 
subordonate sfaturilor populare, răs
pundere scăzută din partea unor lu
crători din aceste unități față de 
cerințele populației.

In cwvîntuJt atu tov, Cosme loan, 
diroatoDul O.GJi. *lf witf a, ce
rut ei m acorda Ami atalită atnhtHi 
ooastmcțM de Ml unități comer
ciale, modernizării cel&r existente. 
Printre .dtele, vorbitorul a făcut 

tăițile comerciale. Mai multi vorbi
tori între care tov. Coteț losjf, mi
nerul Petre Constantin și-au expri
mat nemulțumirea față de compor
tarea unor lucrători din. comerț și 
cooperație și alte unități de deser
vire față de oamenii muncii, arătînd 
că există încă multă îngăduință 
față de cei care dovedesc atitudini 
necivilizate, lipsă de respect față de 
public. A fost criticată și slaba ca
litate a unor sortimente de panifi
cație șl ale fabricii da produse lac
tate, aspectul neprimitor al multor 
unități comerciale și de alimentație 
publică.

Există, de asemenea, neajunsuri 
îin asigurarea condițiilor de cazare 
pentru muncitorii minieri, construc
tori, forestieri. La Lupani se tără
gănează deschiderea cantinei mi
niere. La unele exploatări, a arătat 
tov. David Gavrilă, președintele 
Consiliului local al U.G.S.R., munci
torii sînt nevoiți de multe ori să 
facă baie cu apă rece sau nu au 
apă de loc. Sînt deficiențe, față de 
care unitățile prestatoare sînt da
toare să dovedească mai multă răs
pundere. Conferința a criticat ten
dința unor conducători ai unități
lor prestatoare și de deservire de 
a se automu-lțumi prin compararea 
realizărilor obținute cu cele din 
anii precedență. Comparația trebuie 
făcută nu față de anii trecuți ci fa- 
ță de cerințele actuale, față de pre
tențiile oamenilor I

Conferința a cerut, de asemenea, 
organizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă să intensifice acțiu
nile de educare și culturalizare a 
maselor ,- să asigure participarea 
mai activă a intelectualității la ac
țiunile de culturalizare.

fim Miiii — 
io militant acliv I

Garanția îndeplinirii sarcinilor de 
mare răspundere ce revin în viitor 
în toate domeniile de activitate o 
constituie întărirea continuă a or
ganizațiilor de partid, a rolului lor 
de conducător politic al maselor la 
înfăptuirea politicii partidului. A 
fost, deci, firesc ca măsurile ce tre
buie luate pentru întărirea muncii 
de partid să ocupe un loc important 
în cadrul dezbaterilor purtate în 
conferință.

Semnificative au fost în această 
privință cuvintele tovarășilor Cos- 
tea Traian, secretarul comitetului 
de partid de la mina Petrila, Colda 
Andrei, secretarul comitetului de 
partid de la mina Vulcan, Dan Vaier 
secretarul comitetului orășenesc de 
partid Lupeni. Vorbitorii au subliniat 
faptul că de la conferința orășe
nească precedentă, organizațiile de 
partid s-au întărit substanțial 
prin, primirea în rândurile lor 
a celor mai buni dintre cei mai 
buni muncitori, ingineri și tehni
cieni. A aresciut maturitatea, com
petenta organizațiilor de partid în 
conducerea activității economice și 
poMtico-educative. Crearea organi
zațiilor de partid pe schimburi a 
asigurat repartizarea mai judicioasă 
a comuniștilor la locurile de muncă.

Patru dintre minerii cei mal destoinici ai bazinului nostru carboni
fer — DROB GHEORGHE, SCHNEIDER FRANC1SC. DAVID IOAN și PE
TRE CONSTANTIN — delegați la Conferința orășenească de partid

. Dar ceea ce este esențial — 
s-a arătat pa bună dreptate de mai 
multi vorbitorii — este activizarea 
fiecărui comunist, asigurarea ca 
toți membrii de partid să devină 
militanțl înflăcărați pentru mobi
lizarea colectivelor la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. De 
aceea, paralel cu primirea în conti
nuare a celor mai buni dintre cei 
mai buni oameni ai muncii în rân
durile comuniștilor, o atenție deo
sebită se cere acordată activizării 
acestora, educării lor partinice.

0 înaltă răîHBiwe 
tată de talilalea 
■ii ideortBite !

Geea ce caracterizează activita
tea marii majorități a comuniștilor 
este răspunderea fiață de îndeplini
rea îndatoririlor . statutare, abne
gația pentru traducerea în viață 
a politicii partidului — s-a sub
liniat în conferință. Dar mai 
sînt membri de partid care au 
fost sancționați pentru diferite a- 
bateri: inactivitate, abateri de la 
N.T.S., de la morala comunistă etc. 
Aceasta arată, a spus în cuvîntul său 
tov. Pîinișoară Titus, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, că în 
munca de educare comunistă — cu 
toate rezultatele obținute — sînt 
încă deficiențe privind întărirea răs
punderii față de calitatea de mem
bru de partid.

S-au ținut, de exemplu, în adj nă
rile generale ale organizațiilor de 
bază expuneri despre înaltul titlu 
de membru de partid, trăsăturile 
mcral-polltice ale comunistului, dis
ciplina de partid și în producție etc. 
Dar în mai puține cazuri s-au or
ganizat și dezbateri largi pe mar
ginea acestor expuneri.

Mai sînt de asemenea, organi
zații de partid unde atunci cînd un 
membru de partid a săvîrșit o aba
tere în loc să se ia atitudine combati
vă, se intervine spunîndiu-se că „e 
băiat bun", că are merite în pro
ducție și trebuie să i se treacă si 
lui o dată cu vederea.

De educația comunistă, de disci
plina de partid depinde în măsură 
hotărîtoare folosirea la nivelul ce
rințelor, a forței, experienței, capa
cității de mobilizare și influențare, 
a combativității organizațiilor de 
partid. Pentru aceasta este necesar 
ca fiecare membru de partid să fie 
exemplu demn de urmat din toate 
punctele de vedere. In acest scop 
trebuie folosite multiplele mijloace 
de educație. Un principal factor în 
munca de educație îl constituie în
vățământul de partid, care deși s-a 
îmbunătățit an de an, îi mai sîm 
proprii și unele lipsuri.

Nu în suficientă măsură a fost 
legat învățământul de partid în u- 
nele organizații de partid de sar
cinile practice ale construcției so
cialiste, n-a militat cu destulă tărie 
pentru înlăturarea unor lipsuri in 
producție.

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid ca în centrul atenției lor 
să stea legarea știrînsă de viată a 
întregii munci de propagandă, în
dreptarea ei spre un țel precis: 
înarmarea oamenilor muncii cu ho- 

tărfri'le partidului și mobilizarea a- 
oeatora la îndeplinirea sarcinilor 
construcției socialiste.

O deosebită atenție trebuie sa 
acorde organizațiile de partid și ac
tivității educative desfășurate de or
ganizațiile de sindicat și de tineret, 
eficienței acesteia.

Sarcini mari, 
dar si iertiludiBBa 

lilhtoirii loi
In încheierea dezbaterilor confe

rinței a luat cuvîntul tovarășul MO- 
GA IOACHIM, secretar al Comite
tului regional Hunedoara al P.C.R. 
Trecînd în revistă înfăptuirile co
lectivelor oamenilor muncii din Va
lea Jiului, vorbitorul a arătat că ele 
exprimă activitatea prodigioasă a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor din Valea Jiului, do
rința lor fermă de a traduce în via
ță cu cinste sarcinile de partid.

In viitor în fața organizațiilor de 
partid din Valea Jiului stau sarcini 
mari, de răspundere, dar există șl 
certitudinea realizării lor, deoarece 
în acest bazin carbonifer activează 
o organizație de partid puternică,: t- 
capabilă să mobilizeze oamenii mun 
cii la valorificarea rezervelor inter
ne, Ia obținerea unor realizări și mai 
mari.

In cuvîntul său, tovarășul Moga 
Ioachim a făcut recomandări prețioa
se noului comitet orășenesc privind 
ridicarea nivelului muncii politlco- 
organizatorice a organizațiilor de 
partid, a rolului lor conducător in 
asigurarea îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de plan de către toate uni
tățile economice, folosirii din plin 
a timpului de lucru, a utilajelor a- 
flate în dotare, în întărirea discipli
nei și îmbunătățirii protecției mun
cii, perfecționarea organizării pro
ducției și muncii — cu scopul obți
nerii unor indicatori cît mai ridicați. 
O deosebită atenție se cere acorda
tă realizării în termen a obiective
lor de investiții industriale și soclal- 
culturale, a subliniat vorbitorul, 
asigurării din timp a capacităților 
de producție prevăzute pentru anii 
următori. Sarcini deosebite revin și 
sfaturilor populare și unităților de , 
prestații și comerciale în vederea 
îmbunătățirii deservirii populației, a 
gospodăririi localităților. Satisface
rea cerințelor oamenilor muncii — 
iată criteriul hotărîtor pentru acti
vitatea unităților de deservire.

Realizarea sarcinilor de viitor spo
rite și complexe este condiționată 
de întărirea continuă a rolului con
ducător al organizațiilor de partid, 
de activizarea fiecărui comunist. A-

■ ceasta impune îndrumarea mai com
petentă a organizațiilor de bază, in
tensificarea controlului asupra înde
plinirii hotărîrilor, măsurilor elabo
rate. Vorbitorul a cerut să se do
vedească mal multă exigență în 
munca de primire în partid și în
drumarea activității organizațiilor 
de masă. In organizarea acțiu
nilor și ședințelor este nece
sară, de asemenea, mai multă ope
rativitate. mai mult discernămi-’ în 
alegerea problemelor esențiale ce 
necesită soluționare ; să se urmă
rească cu mai multă perseverentă 
eficacitatea acțiunilor, să se insiste 
asupra problemelor de fond care im
plică o rezolvare urgentă.

Sarcini importante revin organelor 
și organizațiilor de partid și în ceea 
ce privește îmbunătățirea conținutu
lui propagandei de partid și folosi
rea formelor celor mai accesibile în 
munca politico-educativă de masă.

In încheierea cuvîntului său, to
varășul Moga Ioachim a transmis 
delegaților Ia conferință, și prin ei 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Valea Jiului, calde feli
citări pentru succesele obținute in 
primul an al cincinalului și și-a ex
primat -ferma convingere că comu
niștii din Valea Jiului vor mutici cu 
abnegație pentru mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea mărețe
lor sarcini elaborate de Congresul 
la IX-Iea al P.C.R., la înflorirea con
tinuă a României socialiste.
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Pianistul Valentin Gheorghiu 
și soprana Emilia Petrescu vor fi 
vineri oaspeții Casei de cultură

(Urmare din pag. 1) 

aprecieri din presa străină. Ea a- 
parflne cunoscutului critic muzica/ 
francez Jacques Feschotte : „Gheor
ghiu confirmă magnificile sale cali
tăți de muzician. De aici, înainte 
el trebuie să fie clasat printre pri
mii interpreți ui timpului nostru; 
țara care a dat pe marele Enescu 
Și pe Dinu Lipatti poate ii pe bună 
dreptate mîndră de el".

Recentul turneu al iui Valentin 
Gheorghiu în S.U.A. a confirmat 
înalta aa clasă internațională, bu- 
curindu-se de un deosebit succes 
Pupă ce a participat la lucrările ju
riului celui de-al doilea concurs in
ternational „Van Cliburn", prilej cu 
care a primit titlul de cetățean de 
onoare al orașului Fort-Worth, Va
lentin Gheorghiu a susținut o se
rie de recitaluri ce au întrunit a- 
precierile elogioase ale presei ame
ricane. Nu putem încheia această 
succintă prezentare iară a aminti 
că Valentin Gheorghiu nu este nu
mai un pianist de prim ordin ci și 
un talentat compozitor ale cărui 
Simfonii, sonate pentru pian și mai 
ales concertul pentru pian, s-au 
fyucurat de o frumoasă primire din 
partea publicului.

EMILIA PETRESCU artistă eme
rită, laureată a premiului de stat, 
este prim-saprană lirică a Filarmo- 

/—nieii de Stat „George Enescu". Ar
tista a obținut importante succese 
în interpretarea capodoperelor mu

TELEVIZIUNE
7 decembrie

18,00 Pentru copii: Cartea cu 
poze.

18,25 Aventurile lui Robin 
Hood.

18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,17 Buletinul meteorologic.
19,20 Telefilatelia.
19,30 (Supa campionilor euro

peni la baschet (mascu
lin) Steaua — Slavia Pra- 

t ga — transmisie de ia

CINEMATOGRAFE
8 decembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Tunelul,- Republica : Casa noastră , 
PETRILA : Femeia în halat ; LONEA 
Minerul: Albă ca zăpada și cei 7 
saltimbanci ; 7 Noiembrie: Evada
tul i UVEZEN-I: Băieții de Ia to- 
nomat; ANINOASA: Coliba un

PROGRA M DE RADIO
8 decembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; Buletin meteo-rutier; 7,15 In 
ritm de vals; 7,30 Buchet de cânte
ce; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 
Melodii populare; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Somnul în dezvoltarea copilului; 
9,35 Jocuri populare,- 9,50 Recital 
de lieduri : Ion Piso; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI,- 10,15 Soliști și for
mații artistice de amatori; 10,30 
RADIORACHETA PIONIERILOR; 
11,00 Muzică din opera „Andrea 
Chenier" de Giordano,- 11,20 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Călă
torie muzicală,- 11,45 Cîntă Ion Du
ca și NeLu Orian; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic 
12,10 Arii din operete ; 12,20 Cîntă 
trio Caban, 12,30 Aici, Iași; 12,59 
Simfonia eliberării, de Diamandi 
Gheciu; 13,15 Muzică ușoară -, 13,30 
Intîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 'BULETIN 

zicii vocal-simîonice dintre care a- 
mințim „Simfonia a IX-a" și „Missa 
Solemnis" de Beethoven, „Requi- 
em-ul“ iui Mozart, „Domnațiunea 
lui Faust" de Berlioz.

Prezența sa a constituit marea 
revelație a festivalului Haendel de 
ia Halle. Emilia Petrescu a fost in
vitată in actuala stagiune pentru o 
serje de cinci concerte la R. F. 
Germană și pentru un turneu mai 
lung în Danemarca.

Programul concertului de vineri 
seara se impune de' la sine. Valen
tin Gheorghiu ne va interpreta „So
nata lupii" și „Patetica" de Beetho
ven, „Impromptu-uri" de Schubert. 
„Marea poloneză" de Chopin iar re
citalul sopranei Emilia Petrescu va 
cuprinde lieduri de Mozart, Hugo 
Wolf, Tiberiu Brediceanu etc.

Atît renutneie celor dot interprets 
cit și piesele de mare virtuozitate 
înscrise în program vor constitui 
pentru publicul nostru un punct de 
atracție, așteptat cu emoția marilor 
evenimente artistice. In încheiere, 
ne permitem să parafrazăm pe lo
cuitorii din Oak-Rtdge (S.U.A.) ca
re afirmau recent într-un ziar că 
„iubitorii de muzică din Oak-Ridge 
se pot mîndri spunîndV „Noi l-am 
văzut primii pe Valentin Gheorghiu 
in S.U.A.". La rîndul lor toți iubi
torii de muzică din Petroșani, Pe- 
trila, Lonea se vor putea mîndri 
spunînd; „Noi am fost primii care 
l-am văzut pe Valentin Gheorghiu 
și Emilia Petrescu în Valea Jiului".

Sala Sporturilor Ploreasca.
20.45 O invitație pentru cei ca

re nu au vizitat... Cheile 
Oltefului.

21.00 întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la ca
re nu s-a răspuns încă — 
emisiune de știință.

21.45 Film: Moneda antică — 
comedie muzicală.

23,10 Telejurnalul de noapte. 
23,20 închiderea emisiunii.

chiului Tom; VULCAN: Fericirea 
în traistă; CRIVIDIA: Săritură In 
întuneric ,- PAROSENI: Roșu și ne
gru,- LUPENI— Muncitoresc: Făclii; 
Cultural: Notre Dame de Paris; 
BARBATENI : Tolba ou amintiri: 
URI CÂNI: Trei pași pe pămtat.

DE ȘTIRI. Bulletin meteo-rutier; 
14,08 Cîntece de succes,- 15,00 Gin- 
tece și jocuri populare; 15,30 Casa 
de discuri Electrecord prezintă Sui
ta a IV-a pentru orchestră de Bach; 
18,00 RADIOJURNAL. Sport. Bule
tin meteorologic; 16,15 Muzică u- 
șoară; 16,30 LECTURĂ IN FOILE
TON PENTRU TINERII .ASCULTĂ
TORI; 16,40 Premiere de operă de-a 
lungul anilor; 17,05 Jocuri popu
lare 17,10 ODĂ VITEJILOR. Evo
care istorică; 17,36 Muzica și na
tura; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Varietăți muzicale,- 18,40 RITMU
RILE CINCINALULUI : Calitatea — 
atribut esențial al produselor; 19,00 
SEARĂ PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ. In 
continuarea emisiunii „Seară pen
tru tineret"; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic,- 22,20 
Pagini din opere,- 22,45 Lucrări co
rale de Ion Vidu; - 23,00 Muzică 
ușoară; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI

SPORT ~ SPORT
Bilanț atletic - 19M

Anul acesta atletismul din Valea 
Jiului a cunoscut un îmbucurător 
salt calitativ zși cantitativ față de 
anii anteriori. Dacă nu putem vorbi 
de atleții din Valea Jiului dați pen
tru olimpiadă sau lotul republican 
avem totuși condiții foarte bune ca 
In viitorul apropiat, printre cei mai 
buni atleți din țară, să figureze și 
numele celor din Valea Jiului. Me
ritoriu este însă faptul că s-a reușit 
în acest an ca pe lîngă atleți și 
atlete fruntașe, cunoscuți de mulți 
ani în Valea Jiului, să se adauge 
la fiecare probă țineri cu multă 
perspectivă. Acest lucru a făcut ca 
diferența între primul clasat și cei
lalți concurenți să fie cit mai mi
că la toate probele.

Față de anii trecuti, numărul ce
lor clasați pe primele locuri în di-

Doi dintre concurențil la proba 
de 800 m plat: Ularu Vasile — Jiul 
și Macarie Aurel — 30 Decembrie 
Petroșani, într-o tentativă de dobo- 
rîre a recordului orășenesc.

ferite concursuri regionale a cres
cut simțitor. Im acest an atleții Văii 
Jiului au participat la toate finalele 
pe țară. Rezultate deosebite au ob
ținut atleții Niculescu Mircea, Ne
meș Margareta, Pometescu Maria, 
Szoke Maria, Godreanu Octavian, 
Ularu Vasile care au făcut parte 
din echipa divizionară de atletism 
a regiunii Hunedoara clasată pe lo
cui! II pe tară (divizia B).

Dacă luăm în considerare faptul 
că reprezentativa Văii Jiului a În
vins pentru prima dată In acest an 
toate reprezentativele raioanelor din 
regiune, cîștigînd titlul de campioa
nă regională, constatăm că s-a por
nit pe un drum bun și că în viitor, 
tinerii noștri atleți, vor putea ob
ține rezultate și mai bune, afirmîn- 
du-se astfel și pe plan național.

Printre cei carg. au contribuit la 
îmbunătățirea activității atletice pu
tem evidenția pe inginerul Haning 
Enteric, președintele Asociației spor

I.R.E.H. Deva - Secția rețele Petroșani
Anunță consumatorii de pe străzile Aurel 

Vlaicu, Gh. Bariflu, Sarmizegetusa, Fr. Engels, 
Longinus, Cuza Vodă și Circ. Pompierilor din 
Petroșani; că vineri, 9 decembrie 1966, se va 
trece la tensiune de 220 V prin schimbarea 
transformatorului din strada Karl Marx.

tive „Jiul", Lungu Eustațiu, mem
bru al consiliului asociației Jiul, 
Dumbravă D-, directorul Liceului din 
Lupeni, Bădău Victor, directorul Li
ceului din Petroșani, Ooroglioi Ion 
și Murgu Virgil, director și respec
tiv director adjunct ai Grupului 
școlar minier Lupeni, Biro Martin 
și Dumitru Ion, directori ai Grupu
lui școlar minier Petroșani, Ferenți 
Mihai, director adjunct al școlii ge
nerale nr. 5 și Dancu Ion, directo
rul școlii generale nr. 1 din Petro
șani etc.

Pe Ungă succesele obținute, în 
activitatea atletică din Valea Jiului, 
au mai existat și unele deficiențe 
mai ales de ordin organizatoric, lip
suri care pe viitor vor sta în aten
ția comisiei orășenești și activiști
lor U.C.F.S.

lată cei mai buni atleți ai anului: 
60 m fete: Pometescu Maria — 
Straja Lupeni; Iordache Ecaterina
— Avîntul Petroșani; Buruian Ilea
na — Speranța Petroșani; Mojoatcă 
Cornelia — Tineretul Iscroni; Ște
fan Dumitru — Comerțul Socialist; 
100 m și 200 m : Nemeș Margareta
— Straja Lupeni; Pometescu Maria; 
Rotaru Angela — Jiul Petrii a; lor- 
dache Ecaterina,- Buruian Ileana; 
300 m: Buruian Ileana; Iordache 
Ecaterina; Crăciun Ileana — Viito
rul Petroșani; Rusu Stela — Dără- 
nești; Medrea Florica — Elevul Lu
peni; 400 metri: Szdke Maria —• 
Jiul Petrila: Buruian Ileana; Ior
dache Ecaterina,- Recsac Margareta
— Minerul Lupeni; Barb Marcela
— Straja Lupeni; 500 mpțri: Iorda
che Ecaterina; Buruian Ileana; Paul 
Delia — Elevul Lonea; Zipenfinghr 
Reghina — Jiul Petrila; Cosma Ana
— Jiul Petrila; 800 metri: SzSke 
Maria; Bogdan Elisabeta — Parân
gul Petroșani; Magheru Ana —- Pa
rângul Petroșani; Marioș Iuliana — 
Minerul Lupeni,- Stanoiu Rozalia — 
Jiul Petroșani; înălțime : Ghiș Ele
na — Jiul; Malea Lenuța — Vi
itorul Vulcan; Florea Cristina — E- 
levul Petroșani, lacob Monica, Pe
trescu Pompilica —• Tineretul Pe
troșani; Greutate.- Mihuț Lia—E- 
levul Petroșani; Jiga Elena, Nis
tor Lucia — Jiul Petroșani; Ga- 
rageanu M. — Elevul Lonea,- Nis
tor Stela — Jiul Petroșani; Disc: 
Kelemem Sarlota — Viitorul Vulcan,- 
Nistor Stela; MHnuț Lia,- Vartolomeu 
Sevasta — Elevul Lonea; Dumteăr

Minerul Lupeni 
Crlșul Oradea

Duminică, spectatorii prezențl In 
tribunele stadionului din Lupeni au 
asistat la ultima partidă a turului 
categoriei B pe care echipa lor fa
vorită a susținut-o în compania 
fostei divizionare A — Crișul Ora
dea.

Intîlnind un adversar valoros, 
care n-a depus nici un moment ar
mele, echipa gazdă a oferit specta
torilor, pe care adeseori i-a deza
măgit prin rezultatele în deplasare 
în acest tur, un joc pe măsura posi
bilităților jucătorilor și o victorie

Campioana orășenească de suli
ță — fete pe anul 1966, Stela Nts- 
tor — Jiul Petroșani, in timpul unui 
antrenament.

N,

Viorica — Comerțul Socialist; Su
liță : Nistor Stela,- Kel-ț Lidia —• 
Energia Paroșem,- Năstase Viorica
— Comerțul Socialist,- Rek Maria
— Elevul Lonea,- Dumbăr Viorica,- 
80 m băieți: Șerbu Șerban — Ele
vul Lonea,- Ban Tiberiu — Straja 
Lupeni; Gabor Ion — Școala pro
fesională Lupeni; Ghergheli A. — 
Tineretul Petroșani,- Radea Dan — 
Liceul industrial; 100 și 200 m: Ni
culescu Mircea —Știința,- Gzimba!- 
mos losif — Școala profesională 
Lupeni, Dane Ignat, Pop Ion, 
Bencovici Emil — Jiul Petroșani; 300 
metri: Gabor Ion,- Ban Tiberiu; Ma
carie Aurel — 30 Decembrie Pe
troșani; Roman Adrian — Elevul 
Petroșani; Părăianu M. — Viitorul 
Petroșani; 400 metri: Ularu Voaile
— Jiul; Macarie A.; Pop Ion,- Flo- 
rescu Ion — Elevul Lonea,- Preo
teasa M. — Jiul; 500 metri: Maca
rie Aurel; Nicoară Lucian — Jiul; 
Sudu Vasile — Tineretul Lupeni; 
Predescu Petru — Elevul Lupeni; 
Polușec Vasile — Elevul Lupeni; 
800 metri: Ularu Vasile,- Macarie 
Aurel; Racoți Carol — Jiul; Flo- 
rescu Ion; Ivan V. — Școala pro
fesională Lupeni; 1 500 metri: Ularu 
V.; Magheru Ion; Ivan V.; Maidic 
E. — 30 Decembrie; Kalman D. — 
Elevul Petroșani.

Prof. Ioan CIOFICĂ 
aativist C.S.O.

FOTBAL

2-1 0-0)
meritată. Jocul a fost dîrz disputat ,- 
jucătorii echipei Crișul din Oradea 
avînd în Casony un portar în zi 
bună, au da-t ripostă puternică echi
pei locale. Minerii întreprinzînd a- 
tacuri permanente au reușit să stră
pungă apărarea masivă a oaspeților 
doar de două ori: in minutul 44 în
scrie Cotroază, iar în nanului 74 Fo
ca.

Cu 7 minute înainte de sfîrșit 
Nagy reduce din handicap, ultimele 
minute aparținînd oaspeților. Astfel, 
Minerul Lupeni încheie turul cu 11 
puncte, zestre care se cere îmbună
tățită mult în retur pentru a scuti 
echipa și pe susținătorii ei de emo
țiile ultimelor etape ale acestui cam
pionat. A arbitrat toarte bine C. Pe- 
trea din București.

Minerul Lupeni a aliniat următoa
rea formație: Mihalache — Pralea, 
Frank, Șoptăreanu, Ambruș —• Vlad 
(Cărare), Sima — Cotroază, Foca 
Farkaș, -Precup.

Ioan CIORTEA
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Problema rhodesianăVIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, CHIVU STOICA,

IN ETIOPIA
(Urmare din pag. 1)

promovarea unității africane, apăra
rea independenței și suveranității 
țărilor membre, pentru progresul e- 
oonomiei și culturii lor naționale.

Președintele Consiliului de Stat 
al României, Chivu Stoica, a dat o 
înaltă apreciere eforturilor între
prinse de statele africane indepen
dente în vederea realizării acestor 
scopuri, relevînd că lupta popoare
lor africane este urmărită cu mult 
interes, simpatie și spirit de solida
ritate de poporul nostru. România 
fiind un factor activ care militea
ză cu consecvență pentru apărarea 
independenței și suveranității na
ționale a statelor ,în sprijinul po
poarelor care luptă pentru lichi
darea dominației coloniale. Inde
pendența și suveranitatea, a subli
niat președintele Chivu Stoica, se 
pot cîștiga numai prin unitatea tu
turor celor ce năzuiesc spre liber
tate.

Programul din cursul dimineții 
de marți s-a încheiat cu o vizită la 
fabrica de ciment din Addis Abeba, 
care, împreună cu alte întreprin
deri similare, pun în valoare bo
gatele rezerve de calcar și alte 
materii prime ale Etiopiei necesare 
dezvoltării construcțiilor și indus
triei materialelor de construcții.

Conducătorul român a urat lu
crătorilor de la această fabrică de
pline succese în muncă.

In cursul după-amiezii înaltul 
oaspete român și persoanele oficia
le care îl însoțesc a vizitat „Uni
versitatea Haile Selassie 1"

Amplasată în mijlocul unui mare 
parc străjuit de eucalipți și pal
mieri, clădirea acestei instituții de 
învățământ superior este o reușită 
îmbinare a arhitecturii moderne c 
stilul clasic autohton.

Vicepreședintele universității a 
salutat cordial pe oaspeți, invitîn- 
du-i să viziteze muzeul etnografic 
aflat în incinta clădirii și bibliote
ca, unde sînt păstrate exemplare 
rare de tipărituri. Gazdele au atras 
atenția asupra microfilmului unei 
lucrări aparținînd lui Nicolae Iorga 
în care 
legături 
mânești 
și XVII 
presiile

marele istoric român evoca 
existente între Țările Ro
și Etiopia în secolele XVI 
și a lucrării cuprinzînd im- 
de călător pe aceste me

leaguri ale scriitorului Mihai Tican 
Rumano.

Președintele Chivu Stoica a ofe
rit în dar universității lucrări știin
țifice și beletristice românești, edi
tate în limbile engleză și franceză, 
discuri, precum și obiecte de artă 
populară românească.

Au fost vizitate apoi unele săli 
de cursuri și săli de studiu. Cu a- 
cest prilej oaspeții români sînt in
formați că în cele 13 facultăți ale 
universității din Addis Abeba stu
diază aproape 3 000 de studenți e- 
tiopieni și din alte țări africane.

Președintele Consiliului de Stat a 
răspuns cu căldură ovațiilor stu
denților și le-a urat mult succes lâ 
învățătură pentru a deveni cadre 
cu o înaltă calificare, care să-și a- 
ducă din plin contribuția la dezvol
tarea și înflorirea Etiopiei.

Congresul 
Partidului Socialist
din Japonia

TOKIO 6 (Agerpres). — La Tokio 
au început marți lucrările celui de-a] 
XXVIII-lea Congres ordinar al Par
tidului Socialist din Japonia. Delm 
gații la congres vor examina și 
adopta programul politic pe a- 
nuil 1967 și vor alege noua con
ducere a Partidului Socialist din 
Japonia. Congresul a fost salutat 
de Akira Ivai, secretar general 
al Sohvo, care a chemat pe delegați 
să lupte pentru realizarea unei uni
tăți trainice a rîndurilor partidului. 
In cuvîntarea de salut, președintele 
Partidului Socialist din Japonia, Ko- 
zo Sasaki, a criticat politica inter
nă și externă a guvernului japonez.

Raportul de activitate al Partidu
lui Socialist din Japonia a fost pre
zentat la Congres de Tomoni Nari
ta, secretar general al partidului.

Anglia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

LONDRA 6 (Agerpres). — Luni 
seara,. în urma refuzului categoric 
el premierului rhodesian. Ian Smith, 
de a accepta documentul de lucru 
care i-a fost propus drept bază de 
discuții în problema rhodesiană, 
Harold Wilson, primul ministru bri
tanic, a anunțat în Camera Comu
nelor că Anglia a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate. Totodată, 
s-a făcut cunoscut că George Brown,

Discursul primului
LONDRA 6 (Agerpres). — Primul 

ministru britanic Wilson, a rostit 
luni seara în Camera Comunelor 
un discurs consacrat eșecului tra
tativelor anglo-rhodesiene. Intr-o 
atmosferă de tensiune, premierul a 
declarat în fața unei săli arhipline 
că eșecul se datorează încercării 
„unei minorități de oameni ires
ponsabili" de a-și menține puterea. 
El a spus că intenția guvernului 
britanic este acum de a obține sanc
țiuni obligatorii și efective împotri-

ministrul de externe britanic, ur
mează să plece la New York pen
tru a participa la dezbaterile în 
problema rhodesiană, menite — du
pă cum a subliniat premierul brita
nic — să ducă la aplicarea unor 
sancțiuni severe împotriva guver
nului rasist de la Salisbury.

Din New York se anunță că în
trunirea Consiliului de Securitate 
va avea loc joi.

ministru britanic
va Rhodesiei prin intermediul O.N.U. 
„Sînt convins că toți membrii 
O.N.U. vor îndeplini obligațiile lor", 
a declarat Wilson. Totodată, însă, 
el a precizat că, în concepția gu
vernului britanic, sancțiunile tre
buie să fie aplicate treptat și nu 
vor trebui să ducă la o confruntare 
implicînd și alte țări din Africa 
meridională (premierul s-a referit, 
desigur,' în primul rÎDd, la Repu
blica Sud-Africană).

Reprezentanții la O.N.U. ai jăriior 
africane vor căuta o poziție comună

i

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI

LONDRA 6. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite: La Dublin, capitala 
Irlandei, a sosit un grup de 
artiști români de operă care 
vor participa la stagiunea de 
iarnă de la Grand Opera So
ciety. Presa irlandeză publică 
știri, cronici și fotografii pre- 
zentînd publicului pe princi
palii interpreți români. „Irish 
Independent" face un scurt is
toric al operei din București, 
amintind că aceasta a înflorit 
ca una din cele mai importan
te companii de operă din Eu
ropa centrală.

Postul de radio Dublin a 
transmis un program de arii 
din opere interpretate de Ze- 
naida Pally, Ion Piso și Ion 
Buzea. Din Dublin, Bill O'Kelly 
președintele lui Grand Opera 
Society, ne-a declarat: „Toți 
sîntem impresionați de vocile 
artiștilor români și de calită
țile lor interpretative. Sint con
vins că actuala stagiune va a- > 
vea succes, și acest lucru se 
va datora prezenței acestor 
mari cîntăreți din România".

NEW YORK 6 (Agerpres). — Res 
pingerea de către regimul rhode- 
sian a planului britanic de regle
mentare a crizei din această țară 
a suscitat ample ecouri în rîndurile 
delegaților țărilor africane repre-

agen-
a- 
e-

că
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Aniversarea a 25 de ani
de la înfrîngerea trupelor fasciste 
lîngă Moscova
MOSCOVA 6. Corespondentul A- 

gerpres S. Podină transmite: La 
Palatul Congreselor din Kremlin a 
avut loc la 6 decembrie o festivi
tate consacrată aniversării a 25 de 
ani de la infringerea trupelor fas
ciste lîngă Moscova. La festivitate 
au participat Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgornîi, și alți conducători 
de partid și de stat sovietici, pre-

cum și foști participanți la bătălia 
de lingă Moscova, ofițeri și ostași 
ai armatei sovietice. Nikolai Egorî- 
cev, prim-șecretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S. a 
prezentat raportul cu privire la a- 
niversarea a 25 de ani de la înfrîn- 
gerea trupelor fasciste în bătălia, 
de lîngă Moscova.

Comunicat comun
RANGOON 6 (Agerpres). — In co 

municatul comun nepalo-birmanez, 
cu privire la con vorbirile dintre ge
neralul Ne Win și oficialitățile de 
la Katmandu se exprimă îngrijorare 
în legătură cu situația care s-a 
creat în Vietnam și se relevă că în
cordarea din lume se datorește in
tervenției străine în treburile inter
ne ale altor țări și popoare. Comu
nicatul sprijină dreptul fiecărui po
por de a-și alege singur, fără ames
tec sau presiune din afară, calea 
dezvoltării sale economice, socială 
și politice.

Comunicatul condamnă colonialis
mul sub toate formele lui de mani
festare și exprimă sprjin popoare- 
relor care luptă împotriva colonia
lismului, neocolonialismului și discri
minării rasiale. Referitor la relațiile 
dintre cele două țări, comunicatul

Alte avioane americane 
doborîte pe teritoriul
R. 1). Vietnam

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 4 decembrie, 
unități ale Armatei Populare Viet
nameze din Hanoi si din provincia 
I.inh Binh, au doborît patru avioane 
americane. Trei dintre acestea au 
fost doborîte în z'ona unei suburbii 
nordice a capitalei R.D. Vietnam.

bombardată în cursul zilei de avia
ția americană.

La 5 decembrie — relatează in 
continuare agenția V.N.A. — alte 
patru avioane americane au fost do
borîte deasupra provinciilor Yen 
Bai și Tuven Quang.

nepalo-birmanez
constată cu satisfacție că ele se 
dezvoltă în spiritul și dorința celor 
două țări de a lărgi relațiile de prie
tenie și colaborare.

zentate la O.N.U. Potrivit 
[iei Associated Press, „numeroși 
tficani apreciază că sancțiunile 
conomice nu vor fi suficiente".

La sediul O.N.U. s-a anunțat
in urma cererii guvernului brita
nic de convocare a Consiliului de 
Securitate pentru a examina adop
tarea de sancțiuni, prin intermediul 
O.N.U., împotriva regimului lui Ian 
Smith, reprezentanții la O.N.U. ai 
țărilor africane, se vor întruni de 
urgență pentru a încerca să ajun
gă la o poziție comună.

AU FOST RELUATE 
NEGOCIERILE 
ALGERO-FRANCEZE

AI.GER 6 — Corespondentul 
gerpres, C. Benga, transmite : La Al
ger au fost reluate marți după o 
întrerupere de 15 zile negocierile 
algero-frainiceze.

Problemele litigioaise examinate 
în cadrul tratativelor sînt cele refe
ritoare la datoriile publice contrac
tate înainte de proclamarea înde 
pendenței Algeriei de a căror solu
ționare depinde și soluționarea prac
tică a altor probleme în suspensie 
dintre cele două țări.

A-

♦ PRAGA. La Ptaga a iost sem
nat un acord cu privire la colabo
rarea culturală și tehnico-științifică 
dintre Republica Socialistă Ceho
slovacă și Uniunea Sovietică pe. 
anul 1967. Planul prevede o extin
dere a schimburilor culturale și 
științifice dintre cele două țări în 
anul viitor.

DAMASC. Oficiul de infor
mații al partidului Baas — parti
dul de guvernămînt din Siria — 
a anunțat luni că, printre măsurile 
care vor fi luate împotriva com
paniei „Iraq Petroleum" va fi și 
impunerea unei taxe fixe pentru 
tranzitul pe teritoriul Siriei al pe
trolului aparținînd companiei.

♦ BONN. După cum anunță zfi- 
rul „Frankfurter Allgemeine", fir
mele din R.F.G. și S.U.A., angajate 
in proiectul de construire a avio
nului turboreactor cu decolare ver
ticală, au trecut ia înfăptuirea lui.

Construirea noului tip de avion, 
care va fi înzestrat cu bombe și 
rachete, va necesita un efort fi
nanciar deosebit de mare.

+ MUNCHEN. La 5 decembrie, 
landtagul Bavariei l-a ales pe Al
tons Goppel (U.C.S.) în funcția de 
prim-ministru al acestui land. In fa
voarea sa au votat 109 deputați 
iar pentru candidatul Partidului so
cial-democrat, Waldemar von Kne- 
ringer, 77 deputați.

Probleme nevralgice în fața 
noului guvern vest-german

BONN 6 (Agerpres). — Abia ins
talat, noul guvern vest-german are 
de făcut față unor probleme nevral
gice, dintre care, pe plan intern, pe 
primul loc se situează cele financia
re și economice. Dosarul cel mai 
urgent se află pe biroul lui Franz 
Josef Strauss, ministrul creștin-de- 
mocrat al finanțelor, și poartă titlul 
„Deficitul bugetar și legile privind 
stabilizarea". Pînă la 31 decembrie 
Strauss va avea de înlăturat un de
ficit de 1,1 miliarde mărci, iar dosa
rul său cuprinde, printre altele, pro
iectul unor majorări de impozite, 
care, deocamdată, vizează benzina, 
uleiurile 
rile care 
îmbinate 
pe care 
drept „drastice", 
miei, Karl Schiller (social-democrat), 
se ocupă, la rîndu] său, de 
mele redresării economice și 
investițiilor.

Pe plan extern, ministrul

democrat de externe, Willy Brandl, 
își pregătește apropiata sa vizită la 
Paris, unde, la mijlocul lunii,, va 
participa la reuniunea Consiliului 
N.A.T.O. și, cu acest prilej, se va 
întîlni cu colegul său francez Couve

NOTA EXTERNA

minerale și tutunul Măsu- 
vor fi luate urmează să fie 
du un program de economii 
Strauss le-a anunțat deja 

Ministrul econo-

proble- 
sporirii

social-

□ e Murville. Fără îndoială că una 
din principalele probleme pe care 
le va discuta cu acesta va fi aceea 
a îmbunătățirii relațiilor franco-vest- 
germane. Unele cercuri politice vor
besc și despre eventualitatea unei 
întrevederi cu președintele de Gaul 
le. Willy Brandt va pregăti, de alt
fel, și vizita pe oare cancelarul Kie- 
singer o va face în ianuarie la Pa
ris, în cadrul întîlnirilor la nivel 
înalt prevăzute de tratatul franco- 
vest-german.

Problemele cele mai dificile ale

lui Willy Brandt vor fi însă cele ale 
N.A.T.O., deoarece guvernul său ur
mărește, pe de o parte, îmbunătăți 
rea relațiilor cu Franța — a cărei 
poziție față de N.A.T.O. este bine 
cunoscută, — iar<rpe de altă parte 
el va trebui să țină seama de înrău
tățirea relațiilor dintre Bonn și Wa- 
'hinglon — una din acuzațiile oare 
au determinat plecarea lui Erhard 
In această privință, se știe că, în- 
cepînd din septembrie, cînd Erhard 
a făcut vizita sa la Washington, po
ziția guvernului american a rămas 
intransigentă în ce privește compen
sarea în devize de către R.F.G. a 
cheltuielilor de întreținere a trupelor 
americane staționate în Germania 
occidentală. Potrivit cercurilor de 
la Bonn, guvernul vest-german „se 
simte abandonat de către aliatul său 
cel mai puternic", iar relațiile R.F.G.- 
S.U.A. ar preocupa noul guvern 
vest-german mai mult decît dificul
tățile din calea unei apropieri de 
Franța.

KEDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul s I.P.H Subunitatea Petroșani «40 369


