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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani a4P.C.R. și ai Sfatului popular orășenesc

H O T i Iii 1! IA
Conferinței orășenești de partid Petroșani

— 4 decembrie 1966 —
I. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI
Comitetul orășenesc, organizații!e 

de partid și de masă, vor desfășu
ra o muncă politică și organizato
rică consecventă pentru mobiliza
rea tuturor oamenilor muncii dân 
unitățile economice la îndeplinirea 
sarcinilor de plan în mod ritmic și 
la toți indicatorii.

Pe baza condițiilor 1 tehnico-ma- 
teriale create în unitățile econo
mice din Valea Jiului, a perfec
ționării organizării producției și a

Produsul 1967 1968

Cărbune brut extras (tone) 20 000 22 000

Energie electrică (kWh) 22 000 000 25 000 000
Fire și fiibre de mătase 
artificială (tone) 5 10

Materiali leminos pentru export 
(m-c) 800 1 000

Prin gospodărirea mai rațională 
a . fondurilor materiale și bănești, 
reducerea cheltuielilor neeconomi- 
coase și folosirea mai completă a 
timpului de lucru se vor obține 
economii suplimentare la prețul de 

. cost și la cheltuielile de circulație 
îin sumă de 5 200 000 lei în anul 
1967 și de 6 000 000 led în 1968, iar 
beneficiile peste plan se vor ridi
ca la cel puțin 4 800 000 lei în 1967 
și 6 000 000 lei în 1968.

O atenție deosebită se va acor 
da îmbunătățirii continuie a cali
tății produselor și ridicării perfor 
mantelor tehnice și funcționale ale 

2, acestora, realizării ritmice și Ia un 
. nivel calitativ superior a produse 
lor destinate exportului.

Se va pune acceptul și în con 
tinuafe pe organizarea pe baze ști
ințifice a producției și a muncii, 
prin întărirea asistenței tehnice, 
repartizarea mai judicioasă a ca
drelor de ingineri și tehnicieni în 
sectoarele de producție, ridicatea 
nivelului de pregătire profesionali- 
a tuturor salariaților.

Se va întări preocuparea pentru 
dezvoltarea activității de cercetare

1. In sectorul extractiv
Principalul, obiectiv al organiza

ției orășenești de partid trebuie 
să-l constituie creșterea în conți 
nuare a producției și productivită
ții muncii prin mecanizarea abata
jelor și concentrarea producției, 
respectarea cu strictețe a progra 
mului de deschideri și pregătiri în 
vederea asigurării unui coeficient 
optim de normali-tate privind rezer
vele de cărbune deschise și pregă
tite, organizarea mai bună a trams 
portului și ■ aprovizionării cu mate
riale a fronturilor de lucru, re
ducerea absențelor și a zilelor de 
incapacitate, astfel încît la toate 
exploatările să se realizeze o pro
ductivitate fizică cu cel puțin 0,5 
la sută mai mare decît cea planifi
cată în anii 1967 și 1968.

Un accent deosebit se va pune 
și în viitorii ani pe îmbunătățirea

2. In sectorul energetic
Organizația de partid și condu

cerea tehnică a l.E.C. Paroșeni vor 
stabili măsuri privind . asigurarea 
funcționării neîntrerupte a agrega
telor, precum și reducerea consu
mului de combustibil pe kWh și a 
consumului propriu tehnologic, pen
tru a se economisi anual 3 000 tone 
combustibil convențional și 3 mili

muincii, valorificării mai depline a 
rezervelor interne, planul produc
ției globale se va depăși cu 12 
milioane lei în 1967 și 15 milioane 
lei în 1968, iar planul producției 

‘marfă vîndute și încasate cu 10 și, 
respectiv, 13 milioane lei. întrea
ga depășire a planului de produc
ție se va realiza exclusiv pe sea
ma creșterii productivității muncii.

Se vor da peste plan următoarele 
cantități de produșe : 

științifică — la oare să fie atrași 
inginerii și tehnicienii, muncitorii 
fruntași în producție, precum și 
specialiștii de la Institutul de cer
cetări pentru securitate minieră și 
Institutul de mine din Petroșani — 
în scopul rezolvării practice a pro
blemelor legate de îmbunătățirea 
structurii efectivelor, intensificării 
mecanizării proceselor tehnologice 
care cer un mare volum de muncă 
extinderii micii mecanizări, creșteri 
gradului de securitate a muncii.

Organizațiile de partid, sindica
tele, organizațiile U.T.C. și condu 
cerile tehnice vor urmări sistema
tic îndeplinirea ritmică a planului, 
la toți indicatorii, de către fie
care întreprindere, secție, sector și 
brigadă, punînd accentul pe folosi
rea cît mai deplină a fondului de 
timp, întărirea disciplinei în pro
ducție sub toate aspectele ei, folo
sirea mai eficientă a utilajelor, co
interesarea materială și extinderea 
normelor cu motivare tehnică, asi
gurarea unui raport optim între 
muncitorii direct productivi și cei 
auxiliari.

continuă a calității cărbunelui brut 
in abataje și a randamentelor de 
extracție la uzinele de preparare. 
La cărbunele special pentru cocs 
conținutul de cenușă nu va depăși 
3,7 Ia sută.

Conducerile C.C.V.J. și exploată
rilor miniere vor lua măsuri pen
tru reducerea în anul 1967 cu cel 
puțin 20 la sută a pierderilor de 
aer comprimat, iar prin extinderea 
susținerii moderne în abataje și 
galerii pentru scăderea cu 0,5 
m c/1 000 tone a consumului de 
lemn de mină.

•Pentru asigurarea unei aprovizio 
nări corespunzătoare cu piese de 
schimb, conducerea C.C.V.J. va ur
mări folosirea mai din plin a spa
tiilor de producție și a mașinilor- 
unelte la U.R.U.M.P.

oane kWh energie electrică la 
consumul propriu.

In această întreprindere se va a- 
corda o atenție deosebită întăririi 
disciplinei tehnologice, îmbunătăți
rii calității reviziilor și reparațiilor 
la agregatele energetice în vederea 
funcționării lor în deplină siguran
ță șl la parametrii optimi.
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lin cursul lunii decembrie a. c. 
se vor înlocui rotorul și turboge- 
neratorul nr. 2, se va pune în func
țiune stația de transformare de 
220/110 kV, iar în semestrul I 1967 
se vor termina lucrările de auto
matizare la cazanele degazorii și 
construcția turnu-lui de răcire nr. 5.

3. In sectorul 
forestier

In scopul creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de cost, 
organizația de partid și conduce
rea tehnico-administrativă vor lua 
măsuri de folosire mai deplină a 
capacității mecanismelor, utilajelor 
și a parcului auto, astfel îneît in
dicii de mecanizare să crească în 
fiecare an cu . cel puțin 5 la sută la 
doborî-t și secționat și cu 10 la sută 
la sc-os-apropiat și încărcat meca
nic; pînă la 20 decembrie al fie
cărui an să se creeze stocuri de 
material lemnos în faza scos-apro- 
pi-at de cel puțin 20—30 000 m c. 
Se vor lua toate măsurile pentru 
urgentarea refacerii drumurilor fo
restiere din sectoarele Cîmpu lui 

•Neag și Lupeni deteriorate de ca
lamitățile naturale.

Conducerea întreprinderii fores
tiere împreună cu Consiliul agricol 
orășenesc vor identifica toate te
renurile degradate și organiza plan 
tarea lor. Organizațiile U.T.C., co
mitetele de femei, sfaturile popu
lare, școlile, vor sprijini — prin 
organizarea de munci patriotice — 
intensificarea lucrărilor de reface
re a patrimoniului forestier.

Comitetul de partid și conduce
rea I. F. Petroșani vor asigura în
deplinirea sarcinilor de export pe 
1967 pînă Ia 1 decembrie și depă
șirea indicelui de valorificare a ma
sei lemnoase cu cel puțin 1 la sută

4. In sectorul 
transporturilor

feroviare și auto
Organizațiile de partid din trans

porturi să ia măsuri eficiente pen
tru folosirea mai rațională a capa
cităților și mijloacelor de transport 
în cele mai depline condiții de si
guranță a circulației.

In unitățile C.F.R. se va urmări 
reducerea timpului de staționare a 
vagoanelor la încărcări și descăr
cări, mecanizarea acestor operații 
și îmbunătățirea calității reparați
ilor parcului rulant. Se va asigura 
reducerea timpului de rulaj al va
goanelor prin mărirea vitezei co
merciale cu 1,5 la sută față de 
plan.

D.R.T.A. și ceilalți deținători de 
mijloace auto să acorde o atenție 
sporită întreținerii parcului de ma
șini, întăririi disciplinei personalu
lui, în vederea respectării grafice
lor de transport și a creșterii in
dicilor de utilizare a capacităților 
de transport.

5. In unitățile 
de industrie locală

și cooperatiste
Organizațiile de bază și condu

cerile administrative să pună un

(Continuare in pag. a 2-a)

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT, CHIVD STOICA, 

ÎN ETIOPIA
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). Tri

mișii speciali Mircea Moarcăș și 
Nicolae Popovici transmit : Miercuri 
dimineața președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, și persoanele 
oficiale române care îl însoțesc 
împreună cu Maiestatea . Sa Haile 
Selassie I, împăratul Etiopiei și cu 
Alteța Sa, Imperială Me-rid Azmatch 
Asta Wosen, prințul moștenitor, au 
plecat din Addis Abeba într-o că 
lătorie spre estul țării.

La o distanță de 130 km de ca
pitala etiopi-ană a fost vizitat șan
tierul sistemului hidroenergetic A- 
wash. După recenta intrare în func
țiune a unei prime hidrocentrale 
— Mălkasa I — în prezent aici 
se' desfășoară lucrările pentru ter
minarea construcției a încă două 
hidrocentrale cu o putere instalată 
de cite 32 megawați fiecare.

Sistemul energetic Awash se în
cadrează întir-un plan de lungă du
rată privind electrificarea țării și

Cu planul anual 
îndeplinit

Corespondentul nostru GA
BOR ZOLTAN de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni ne-a trans
mis o veste îmbucurătoa
re : cu trei zile în urmă; secția 
sulfură de carbon a fabricii 
și-a îndeplinit sarcinile anuale 
din planul de stat, dind pînă 
la acea dată,' peste plan, 76 to
ne sulfură. Depășirea aceasta 
precum și cea care se va mai 
realiza pînă la sfîrșitul anului 
va fi de mare folos sectorului 
agricol care are nevoie de a- 
cest produs. ■ '

Din cadrul secției, o contri
buție substanțială la realizarea 
înainte de termen a planului 
anual au adus — maiștrii Nico- 
laescu Toma și Tașcău Petru, 
operatorii chimiști Stoica Tra
ian, Tobă Ioan și alții. 

punerea în valoare a resurselor hi
droenergetice etiopiene, al căror 
potențial este evaluat la aproxima
tiv 45 miliarde kWh.

In continuarea vizitei, la capitul 
unei șosele care trece pe lingă la
nuri de gria date în pîrg și prin- 
tr-o întinsă plantație de trestie de 
zahăr, oaspeții se opresc la un alt 
obiectiv industrial : fabrica de za
hăr Shoa. Construită cu pat-ru ani 
in urmă, întreprinderea prelucrează 
zilnic, timp de opt luni pe an, o 
cantitate de 1 600—2 000 tone tres
tie de zahăr. Specialiștii arată că 
prin intrarea în funcțiune a fabricii 
Shoa se asigură întregul oonreșm 
intern de zahăr și se creează posi
bilități de export. Pînă în anul 1953, 
întreaga cantitate de zahăr necesa
ră Etiopiei era importată.

Un ultim popas se face la hote
lul turistic „Galila Palace" de pe 
terasele căruia se pot admira lacul

(Continuare in pag. a 4-a)

Cărbune mult 
și curat

Luna noiembrie a fost înche
iată de către colectivul PRE- 
PARAȚIEI LUPENI cu rezulta
te frumoase. Sarcina la 
producția recepționată s-a rea
lizat în procent de 101,6 la 
sută, la producția netă — 100,2 
la sută, la cărbunele pentru 
cocs — 101,1 la sută; recupe
rarea globală a fost îmbunătă
țită cu 1,7 puncte, iar procen
tul de cenușă a fost îmbunătă
țit cu 0,8 puncte.

In îndeplinirea și depășirea 
[jianului de producție s-au e- 
vidențiat în mod deosebit e* 
chipele conduse de Lorincz E- 
mil, Cimpoieș Teodor, Wilk E- 
mil, Cherteș Alexandru, Kovșcs 
Alexandru, Gaspar Emeric.

Victoria GILESCU 
planificatoare

Ho u a 
clădire 

a 
oficiului 
P.T.T.R. 

Petroșani
La Petroșani va 

intra în curînd 
în faza de recep
ție noua clădire 
a oficiului P.T.T.R. 
precum și insta
lațiile pentru cen
trala telefonică 
automată.

Noua centrală 
precum și clădi
rea oficiului au 
fost prevăzute cu 
tot c^a ce e ne
cesar pentru o 
deservire optimă 
a clienților și a- 
bonaților

Aparatajul au
tomatizat este în 
întregime de fa
bricație româ
nească. Aici se 
va folosi și o o- 
riginală instalație 
pneumatică de 
transportare a co
respondenței pe 
verticală.

In fotografie 
un fragment al 
noii și elegantei 
clădiri.
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MOMtt mai fWe pe iărgitita gâlnei

6. In cadrul F.F.A. „Vlscota" Lupenl
Plih perfecționarea prodeSUlUi 

tehnologic, îmbunătățirea asistenței 
tehnice, ridlOăfea calificării profe
sionale, întreținerea și folOOitea 
mai buna a utilajelor, produetivttfi-

* ★ 
. ; V ■

Comitetul orășenesc de partid va 
asigura elaborarea de planuri co
mune de perspectivă ale organiza
țiilor de partid, sindicat, tî/F.G., 
conducerilor tehnico-admlnistrative 
privind pregătirea cadrelor pentru 
noile obiective și capacități de pro
ducție, precutn Și referitor la com
pletarea studiilor oamenilor muncii. 
Se Va da toată atenția creării con- 
dițiiter pentru frecventarea învăță- 
ffiîirfului setai, pentru însușirea te- 
mataiGă a cunoștințelor iu învăță- 
ratatul fără frecvență. Secția de îfl- 
vățămînt a Sfatului popular oră
șenesc va studia și trece în anul 
școlar 1967—1968 la eșalonarea ta- 
vățămîntului seral pe două schim
buri.

In toate unitățile economice se 
vot lua măsuri politice șl tehnico 
organizatorioe pentru întărirea con
tinuă a disciplinei in producție, res
pectarea cu strictețe a normelor de 
tehnica securității și scăderea zile
lor de incapacitate.

Se va pune un accent deosebit 
pe Instructajul individual, creșterea 
răspunderii pentru calitatea asis-

II. ÎN INVESTIȚII 
Șl CONSTRUCT»

Comitetul orășenesc de partid va 
sprijini ta permanență organizațiile 
de partid dta construcții pentru e- 
xecUtarea în termen a obiectivelor 
industriale și socaal-culturale și 
pentru atingerea ta cel mai “scurt 
timp a parametrilor proiectați. O 
atenție deosebită se Va acordă exe
cutării lucrărilor de deschidere a 
minelor Livezeni și Bărbăteni, a 
lucrărilor miniere subterane de la 
celelalte exploatări, a celor 2 800 
apartamente ce se vor execute in 
anii 1967 și 1968 de către Grupul 
n șantiere al T.R.C.H., precum ți 
construirii in anul viitor a cel pu
țin 20 km drumuri forestiere.

Se vor stabili măsuri pentru îm
bunătățirea activității pe șantiere 
șt a aprovizionării tehnico-mate-

III. IN DOMENIUL 
SOCIAL-CULTURAL

Gemi te tul orășenesc de partid va 
îndruma șl controla comitetul exe
cutiv al Sfatului popular Petroșani 
pNUru organizarea unei bune apravi- 

x zienări a oamenilor muncii prin co
merțul socialist cu produse alimentare 
și industriale. In anii 1967 șl 1968 
volumul mărfurilor desfăcute către 
populație va crește, față de anul 
1966, cu 9 ta SUtă și respectiv 13,6 
la sută. Rețeaua comercială se va 
extinde cu 30 unități noi și M vor 
moderniza și reprofila, conform ce- 
rtațetar, actualele spații comerciale. 
Organizațiile de bază dta comort 
vor desfășura o muncă politică 
suațtaută pentru educarea lucrăto
rilor ta .spiritul unei atitudini Civi
lizate față de consumatori.

Se vor lua măsuri pentru con
strucția șl darea în folosință îna
inte de termen a unei fabrici de 
pîlne de 40 tone, a două silozuri' 
pentru produse O.O.V.L.F. de 1 000 

sariimemtale a ptedusedOr și pe Un- 
bUGĂtâțirea calității pJ-OslatâlOt de 
servicii către pdpufetie.

tea inuneii va aeșrta eu 0,4 iâ cuta 
fața da plan, iar cetatea ffitetat ți 
fibrelor artitiCtate Se va îmbunătăți 
au aed puțin 1 la Slită.

*

tenței tehnice îndeosebi ta lucrările 
de abataje și pregătiri, îmbtHiâtă- 
țltea gradului de confort și a mi
croclimatului din subteran.

In cursul semestrului I ai actu
lui 1967 să se asigure la toate ex
ploatările miniere introducerea apei 
potabile Ia locuri accesibile pentru 
muncitorii din subteran, precum și 
organizarea de dispensare sanitare 
în incitatele minelor Lenea și Dîlja, 
iar pftlâ la sffrștol anului și la 
mina Poroșeni.

Periodic, se vor organiza ta adu- 
nările generale do partid și td.T.C., 
în consfătuirile de producție și a- 
dunările grupelor sindicate dezba- 

’ teri pe tema disciplinei ta produc
ție, protecției și Igienei muncii, a- 
sigurîndu-Se prezența la aceste adu
nări a membrilor comitetuilU.l ară- 
șonesc de partid, a activiștilor de 
partid. Se va lua o atitudine com
bativa față de t&țl acei conducători 
al procesului de producție care nu 
se îngrijesc ta aceeași măsură și 
cu aceeași responsabilitate și de 
protecția muncii.

riale, creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor, folosirea mai 
raționala a utilajelor și forței de 
muncă, îndeplinirea ritmică a sar-, 
cinilor de plan ia fiecare obiectiv, 
pentru îmbunătățirea calității lucră
rilor industriale ți social-culturale 
astfel tacit toate obiectivele să fie 
admise la recepție fără remedieri.

Beneficiarii de investiții vor lua 
măsuri ca pinfi la sllrțllul acestui 
an să fie asigurate Integral docu
mentațiile și amplasamentele pentru 
toate lucrările prevăzute în planul 
pe 106?.

Aceste măsuri vor duce la reali
zarea planului fistic pe 1967 al șan
tierelor Bodail-cutturade ta 11 luni 
ți darea ta foioetață peste pian a 
cel puțin 50—60 apartamente.

tone capacitate flecare, precum și 
a două școli cu un total de 24 săli 
de clasă.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc va lua măsuri 
pentru aplicarea prevederilor hotă
rî rll partidului și guvernului cu pri
vire ia construcția de locuințe pro
prietate personală, cu credite de ta 
stat, astfel ca tn anii viitori să se 
construiască in Valea Jiului un nu
măr tot mai mare de asemenea lo
cuințe.

Gstntietul executiv al Sfatului 
popular erăoaaeec, connMul tocai 
ai alndicaloter, comitotul «rășanesc 
(f.Y.C și comitetul de foșnet vor 
întocmi, plnă ta 1 martie 1967, pla
nuri comune in scopul mcttilteăril 
tuturor tortelor șl roauroator locale 
la acțiunea de tatroțăMM ta bone 
oondițiurti a fomdutat toosăiv, de ri
dicare a ntoaMut goapedăMM și 
urbtatatic al loOdittățftar Vttt Jiu
lui.

IV. ÎN DOMENIUL MUNCII 
ORGANIZATORICE DE PARTID

Comitetul orășenesc de partid va 
îndruma organele și organizațiile de 
partid să pună ta Centrul preocupă
rii tor rezolvarea problemelor ma
jore de cdte depinde îndeplinirea 
planului în mod ritmic și la toți in
dicatorii. Se va asigura ca în adu
nările de partid să se analizeze 
multilateral, pe bază de, studii a- 
profundate, problemele esențiale ale 
activității economice șl să se ia 
măsuri corespunzătoare, ta centrul 
atenției Comitetului orășenesc de 
partid vh «ta preocuparea perma
nentă pentru îmbunătățirea stilului 
șl metodelor die tnumcg și organiza
rea sistematică a controlului Înde
plinirii hotărîrilor.

Organizațiile de partid să fie a- 
jutate de Către Biroul Comitetulj i 
orășenesc de partid, in exercitarea 
mai eficientă a dreptului de control, 
în organizarea și planificarea mun
cii, alegerea și examinarea, proble
melor majore care condiționează in 
fiecare etapă și tac de activitate rea
lizarea sarcinilor de partid și eco
nomice.

In activul de partid să fie atrase 
cele mai competente cadre din toa
te domeniile de activitate pentru 
studierea și elaborarea măsurilor 
ce se impun a fi luate în vederea 
realizării sarcinilor de partid, cit și 
ta controlul aplicării în practică a 
hotărîrilor de partid și de stat și a 
propriilor hotărîri.

Organele și organizațiile de par
tid vor lua măsuri ca hotărîrile or
ganelor superioare și cele proprii să 
fie cunoscute cu operativitate de 
către masa membrilor de partid, de 
organizațiile de masă și de stat, să 
se exercite un control sistematic îr. 
vederea îndeplinirii lor pînă la os
păț.

Conferința trasează ca sarcină or
ganelor și organizațiilor de partid 
să acprde o atenție sporită muncii 
de eelecțtatwe,■ promovare și edu

V. ÎN DOMENIUL MUNCII IDEOLOGICE \
In centrul propagandei de partid 

va stat în continuare, studierea și 
însușirea teoriei marxist-leninlste în 
strînsă legătură cu preocupările ac
tuale ale partidului nostru, apro
fundarea documentelor Congresului 
al iX-lea al P.C.R. și a documente
lor elaborate de partid după Con
gres.

Organele și organizațiile de partid 
var urmări în mod sistematic felul 
cum își însușesc cursanții politica 
partidului, creșterea eficienței pro
pagandei de partid în realizarea 
sarcinilor economice. Se va acorda 
« atenție mai mare mobilizării tu
turor carsanților la învățămîntul de 
partid, pregătirii propagandiștilor 
de partid, ridicării la un nivel mai 
înalt al conținutului expunerilor și 
dezbaterilor în cursuri și cercuri.

Munca politică de masă va fi 
axată pe sardmile majore aâe pro
ducției și educației pentru a con
tribui, activ și permanent, la forma
rea unei opinii de masă pentru în
tărirea disciplinei de producție, îm
potriva tuturor comportărilor ne
sănătoase. Va trebui sporită preo
cuparea organelor și organizațiilor 
de partid pentru Informarea politi
că operativă a oamenilor muncii a- 
supra principalelor evenimente in
terne și internaționale. Întreaga a- 
gitație politică de masă trebuie să 
aibă un caracter concret, operativ 
și combativ.

La activitatea politică de masă, 
precum și la propagarea cunoștin
țelor politico-ștlințiflce în rtndul 
maselor trebuie atrași efectiv oa
meni de știință, ingineri, cadre cu 

care a cadrelor, să se preocupe în
deaproape de ridicarea conștiinței 
politice și a pregătirii tar profesio- 
nale, să manifeste o deosebită gri
jă pentru cadrele noi promovate, 
ajutîudu-Ie să-și perfecționeze sti
lul șl 'metodele de muncă. Bdracare.i 
politică șl profesională a cadrelor 
să fie îmbinată cu exigența față de 
modul cum își îndeplinesc sarcinile. 
Cea mal mare parte a muncii orga
nelor de partid să fie desfășurată 
în organizațiile de bază. ,

Organele și organizațiile de partid 
vor acorda toată atenția Creșterii 
continue a rindurllor partidului, în
tărind exigența față de calitățile 
mofal-politice și profesionale ale Ce
lor care solicită primirea in partid, 
sprijinind în acest sens in mod deo
sebit organizațiile de bază din cons
trucții, întreprinderea forestieră, co
merț, unitățile sanitare, organiza
țiile de bază pe schimburi din ex
ploatările miniere și organizațiile de 
bază cu un număr mic de membri.

Organele și organizațiile de par
tid să îmbunătățească munca de 
conducere a organizațiilor de ma
să în vederea mobilizării lor la în
deplinirea sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile partidului și statului nos
tru, să promoveze în activitatea lor 
principiul muncii și conducerii co
lective, să le orienteze spre pro
blemele majore, spre sporirea exi
genței și combativității față de aba
teri, neajunsuri, lipsuri.

sindicatele vor fi îndrumate și a- 
jutate de organizațiile de partid in 
mobilizarea colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri ta reali
zarea ritmică a tuturor indicatori
lor de plan și a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă, să exerci
te un control eficient asupra modu
lul in care conducerile tehnlco-ad 
miniStratlVe respectă protecția și 
legislația muncii, să militeze pentru 

munci de răspundere din economie 
și din aparatul de stat, pentru a-și 
aduce contribuția la lărgirea ori
zontului politic, profesional și cul
tural al oamenilor muncii.

Organele și organizațiile de partid 
vor îndruma sistematic sfaturile 
populare, sindicatele, organizațiile 
țJ.T.G., H.G.F.S.. comitetele și corni 
siile de femei în mobilizarea oame
nilor muncii la activitatea cultural- 
arlistică și sportivă de masă, la îm
bunătățirea muncii cultural-artistioe 
în riadul muncitorilor constructori 
și forestieri precum și în folosirea 
mal deplină și buna gospodărire a 
mijloacelor materiale destinate a- 
cester activități.

Comitetul orășenesc de partid va 
Îndruma în permanență Comitetul 
pentru cultură și amtă, conducerile 
Teatrului de stat, școlii populare de 
artă, cenaclul de artă plastică, în 
vederea unei participări mai active 
a acestora la viața culturală a Văii 
Jiului, prin manifestări de înaltă ți
nută educativă și artistică.

Comitetul orășenesc de partid Pe
troșani și celelalte cojnitete să acor
de o atenție deosebită desfășurării 
și îmbunătățirii procesului instaic- 
tiv-educativ în școlile de toate gra
dele. Cadrele de partid cu munci de 
răspundere vor ține periodic expu
neri și convorbiri cu elevii și stu
denții, cu cei din învățămîntul se
ral și profesional pe teme ale politi
cii partidului și de educație. Orga
nizațiile de partid din școli, organi

CONFERINȚA ORĂȘENEASCĂ DE PARTID

sprijinirea mișcării de inovații, în
tărirea disciplinei in muncă, ridica

rea nivelului calității muncii CUitu- 
'ral-edu colive, s& organizate Cit mai 
plăcut și instructiv timpul liber al 
oamenilor muncii.

Sindicatele vor fi, de asemenea, 
îndrumate să intensifice activita
tea comisiilor inginerilor și tehni
cienilor pentru ridicarea nivelului 
activității lot de cercetate tehniCo- 
științifică și aplicarea pe o scară 
mai targa în procesul de producție 
a cuceririlor științei și tehnicii.

Organele și organizațiile de par
tid vor asigura Conducerea și în
drumarea permanentă ■ organizațiilor 
L'.T.C. pentru a-și îmbunătăți mun
ca politică și organizatorică in rîri- 
dul tineretului în vederea Sporirii 
contribuției lui la îndeplinirea Sar
cinilor economice și obștești, culti
vării dragostei față de muncă, față 
de tradițiile glorioase ale poporului 
și partidului, să stimuleze la tineri 
interesul pentru știință și cultură, 
să formeze un tineret cu o morală 
sănătoasă.

Sfaturile populare să fie ajutate 
și îndrumate să-și tmbdnltățească 
stilul de muncă în vederea mobili
zării maselor de cetățeni ta Condu
cerea treburilor de stat și obștești 
și buna gospodărire a localităților, 
să perfecționeze metodele de con
ducere » activității șantierelor de 
construcții, organizațiilor comercia
le șl unităților prestatoare de ser
vicii, să ridice nivelul muncii de o- 
Crotire a sănătății, nivelul învâță- 
mîntului și al culturii.

O atenție mai mare trebuie ocor- 
dată de către organele și organiza
țiile de partid conducerii și îndru
mării comitetelor și comisiilor de 
femei, U.C.F.S. și organelor de stat, 
ajutîndu-le mai concret să-și îmbu
nătățească stilul și metodele de 
rafiincă.

zațiile Cf.T.G. și ptantari să fie spri
jinite pentru a întări disciplina In 
rîndurile eleviLor și studenților, Să 
intensifice educația patriotică și e- 
tico-morală.

Conducerile școlilor profesionale, 
ale Întreprinderilor și organizațiilor 
comerciale vor asigura ca practica 
în producție a elevilor ucenici să se 
desfășoare sub supravegherea celor 
mai buni muncitori și maiștri care, 
pe lingă îndrumările în domeniul 
meseriei, să le dea o educație cores
punzătoare cerințelor actuale.

Gomltetul orășenesc de partid să 
desfășoare o susținută muncă pen
tru îmbunătățirea activității sanita
re și de ocrotire socială. Organiza
țiile de partid și de masă să orga
nizeze în continuare o activitate 
practică susținută pentru cunoaște
rea și aplicarea hotărîrilor partidu
lui și statului nostru privind creș
terea natalității și noului regim de 
pensionare. * .

Ziarul „Steagul roșu" va trata în 
coloanele sale problemele majore 
ale economiei și culturii, ale Vieții 
de partid și educației cetățenești, 
îmbunătățind tematica și nivelul pu
blicistic al materialelor.

Conferința orășenească de partid 
cere organelor și organizațiilor de 
partid să consacre întreaga lor pu
tere de muncă, energie -'nare 
— în vederea îndeplinirii la timp a 
hotărîrilor de partid și de stat, pen
tru înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.



Be pe acum, realizări la
Muncitorii ceferiști de la u- 

nltățile de caile ferată din com
plexul Petroșani acord® o aten
ție deosebită îndeplinirii în 
mod ritmic a sarcinilor de plah. 
Conducerile tuturor unităților, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de'•partid, au analizat recent 
realizările obținute, modul înde
plinirii angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă.

Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent plantll de 
transport a fost depășit cu 3,69 
la suită, productivitatea muncii 
a crescut cu 6,71 la sută, iar 
prețul de cost a f-ost redus cu 
3,92 la sută, realizîndu-se eco
nomii în valoare de 916120 
lei.

Aceste realizări vorbesc des
pre conștiinciozitatea și iniția
tive In muncă a ceferiștilor din 
cadrul complexului Petroșani.

Pe vreme bună sau rea, 
transportul feroviar îșl desfă
șoară activitatea neîntrerupt, 
iar ceferiștii din Petroșani sînt 
și ei mereu în primele rînduri 
pentru ca totul să decurgă nor
mal, fără devieri de la grafi
cul de circulație.

Grmtinua dezvoltare a ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului și a celorlalte întreprin
deri de aici a adus și pentru 
ceferiștii din Petroșani noi sar
cini de transport. Mărfurile so
site ■ pentru descărcare sânt în 
continuă creștere. Astfel de 
Ia 300—340 vagoane desefir-

cate zilnic anul trecut, în pre
zent se descarcă in medie 430 
vagoane zilnic. Pentru a face 
față acestor sarcini sporite, ce
feriștii din Valea Jiului valo
rifică noi rezerve interne. S-a 
insistat asupra reducerii Sta
ționării vagoanelor Ia îricărca- 
re-descărcare și în tranzit CU 
manevră în vederea obținerii 
unui număr mai mare de trans
porturi ou același număr de va
goane. Prin diminuarea stațio
nării planificate cu 6,8 la sută 
s-a înregistrat o economie de 
l,t& ore/vagora, reducîndu-se 
astfel rulajul vagonului de mar
fă. Ea aceasta a contribuit în 
mare măsură și creșterea iu 
permanență a tonajului pe tren. 
Compunerea trenurilor la hia-

xinsum de tonaj ort eu tonajt 
sporite, i dus la circulația mai 
rapidă a vagonului de marfă.

Nici colectivul atelierului de 
zână nu s-a lăsat mal prejos. 
Itrtenalficlnd Întrecerea, el a 
reușit să depășească planul de 
reparații a vagoanelor ou 5,82 
la sută. Calitatea fepâtațlilor 
s-a îmbunătățit simțitor, iar 
prețul de cost al acestora a 
fo*t redua cu 11,2 la sută. In 
același timp s-a redus iirțobili* 
zarea vagoanelor la reparații 
cu 15,1 la sută.

In fața ceferiștilor din Va
lea Jiului stau noi saraini de 
transport. Obținerea încă din 
acest an a unor realizări la ni
velul anului viitor constitute o 
gatabție că sarcinile de pian 
rlin anul 1967 vor fi realizate 
n mod ritmic.

I. CRISAN

Funcționarul 
in halat
de medic

la policlinica
M-a pansat 

greșit

din
sora 
căci

doua oară 
am

Pe- 
și 

mi

Ascultam relatarea unui om 
în vîrstă. Un om care a con
struit edificii vreme de mai bi
ne de 50 de ani. Oițe din con
strucțiile de la suprafața mine
lor din Valea Jiului nu au în
gropat în structura lor munca 
acestui om I Din întîmplare, e 
un cunoscut vechi. Știu că nu 
jignește pe nimeni sau dacă o 
face involuntar îi pare râu. 
Omul acesta pe numele său 
Perint Iosif, maistru construc
tor la T.G.M.M., s-a hotărîf să 
păișească pragul redacției pen
tru a ruga să fie combătută a- 
titudinea unui om de ale cărui 
servicii a avut odată nevoie.

„M-am accidentat la un pi* 
cior — spunea interlocutorul. 
Aveam o rană deschisă. M-am 
dus 
tiila.
m-a pansat 
s-a inflamat rana. A 
cînd am mers la pansat 
găsit acolo sera și medicul chi
rurg. Mă așteptam oa medicul 
să se intereseze de păsul meu, 
dar el dezlega cuvinte încru
cișate fără să-i pese de pre
zența mea în cabinet. M-a re
voltat indiferența aceasta, mai 
ales că venea din partea unui 
medic. Pe el însă nu l-a deran
jat cu nimic privirea insisten
tă îndreptată asupra lui. Am 
vrut să-i spun acest lucru dar 
mi-a fost rușine pentru rușinea 
lui. Și m-a pansat din nou 
sora; și din nou rana s-a in
flamat. Poate că dacă interve
nea el nu se întîmpla așa. Ul
terior am aflat că medicul chi
rurg se numește Homescu 
Gheorghe".

Ascultam relatarea acestui 
om și mă gîndeam că în urmă 
cu cîteva zile, tot în 
rul nostru, se 
cu totul altfel 
ță de profesie 
o scrisoare de 
mii bătrân, înainte orb. adre
sată medicului oculist Eșan.u 
din Petroșani. „Mulțumesc din 
suflet acestei medic și perso
nalului medical care-1 ajută în 
intervenții" — spunea fostei 
pacient. Cit de mare e plăce
rea de a scrie despre astfel de 
luaruri 1 
trezește 
celălalt 
celălalt 
sianală.
medic — OM cu toate calită
țile ce le atrage după sine a- 
cest substantiv scris cu majus
cule, celălalt s-a transformat 
intr-un medic funcționar.

Poate că un singur gest, o 
singură întîmplare, nu trădea
ză în întregime nici caracte
rul unui om și nici probitatea 
iui profesională. Dar pata pe 
care o lasă indiferenta față de 
oameni, persistă. Și va persista 
_atîta vreme cît oamenii care 
au nevoie de serviciile medi
cului îl vor găsi acolo pe func
ționar.

zile, tot în zia- ■ 
scrisese despre 
de atitudini fa- 
și pacienți. Era 
mulțumire a u-

Dar reversul lor îți 
indignarea. Și unul și 
sînt medici. Și unul și 

au experiență profe- 
Dar în timp ce unul e

I, CIOCLEI

cititori

că 
ex- 
va-
cu

Ar fi 
ceăereze 
Meme.

cazul oa G.F.R.-ul să... ac- 
rezolvarea acestei pro-

★

Sesizări de la corespondenți și
Moldovan Nistor, lucrător la 

secția de încărcate a pteparației 
din Lupeni, ne face cunoscut 
se întîmpină mari greutăți în 
pedierea cărbunelui deoarece 
goanele trimise de G.P.R. stat
resturi de balast, minereu de fier, 
smoală, lignit, cărbune energetic, 
nisip. Cum pentru cărbunele desti
nat cocsificării se cer vagoane cu
rate, a fost necesar ca muncitorii 
preparațisi să curețe In iulie 656 
vagoane, în august 843, 855 în sep
tembrie, 610 în octombrie și 594 
vagoane în noiembrie. Din vina 
altora, preparația trebuie șă opreas
că uneori funcționarea instalațiilor 
pînă se curăță vagoanele..

nu vrei, ia Grigore... pro 
își intitulează corespondeti- 

Pa- 
ci- 

Lu- 
dă
un 

ru-

„Vrei 
gram" : . 
tul nostru Bozu Gheorghe, din 
roșeni, sesizarea arătând că 1a 
i iernate graf ui „ Cultural “ din
peni, casiera, în loc de rest, îți 
indiferent dacă soliciți sau nu, 
program. Curios este faptul Că 
lează un film, de exemplu „Albă 
ca Zăpada și cel 7 saltimbanci", 
dar primești program pentru 
„5 000 000 de martori". Inovație in
teresantă I

Gospodina Șmitko Maria, 
Vuitam, ne-a sesizat că im locali
tate se trimite uneori lapte alte
rat (cum a fost cazul în zilele 
21 și 22 noiembrie). Cu toate 
are abonament, pentru a intră 
posesia laptelui trebuie sâ stea 
rînd. Iși exprimă nemulțumirea 
pentru faptul că la borcanele 
iaurt, capacele au înscrisă 0 Zi oare 
tiu corespunde cu ziua umplerii 
Dacei întrebarea sa adresează io 
varășilor de la Fabrica de produse 
lactate din Uvezeni.

Un dulgher și o dulgheriță ~- 
Belgun Nicolae și Popescu Elena — 
muncitori pe șantierul de la stipu
lata uneia din cele mai tinere urine 
din Valea Jiului — Paroțeni

CARTEA DE VIZITĂ A ORAȘULUI
Buna gospodărire a localrtăților 

noastre ridică, printre alte pro
bleme complexe, și pe ceia a asigu
rării ordinei și curățeniei — care 
este de fapt cartea de vizită a ora
șului respectiv. Acțiunea de păs
trare a curățeniei poate fi ușurată 
prin aportul tuturor cetățenilor. A- 
runcarea reziduurilor menajere la 
voia întîmplării strică fața străzilor, 
a orașului, aduce daune igienei, să
nătății publice.

De aurind, întreprinderea comu
nală orășenească a Început încasa
rea contravalorii recipienților desti
nați colectării gunoiului. Deoarece 
unii cetățeni și-au exprimat nedu 
merirea în legătură cu această mă
sură sînt necesare cîteva explicații.

In proiectele de execuție a blo
curilor din noile cartiere nu s-a 
prevăzut dotarea cu redpienți — 
numai platformele pentru aceștia au 
fost executate din fonduri de inves
tiții. Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani a sta 
bilit printr-o decizie ca redpienți' 
să fie procurați de către I.C.O.. care 
să recupereze ulterior de la cetățeni 
sumele cheltuite

Revine 
orașului 
că de a 
pienți.

Este drept că 
există încă unele deficiențe în gos
podărirea orașulrii; unele se dato
rase I.C.0., altele unor cetățeni. 
Aici cred că este cazul ca deputății,

membrii comitetelor de blocuri și 
străzi să ia atitudine fermă împotri
va celor care nu respectă regulile 
de conviețuire, nu păstrează ceea 
ce s-ia realizat.

Pe baza studiilor întocmite de către 
organele sfatului popular al orașu
lui, în anul 1967 se ver lua măsuri 
pentru adaptarea punctelor gospo
dărești specificului local. Dar pînă 
atunci se impune oa ceea ce avem 
să păstrăm cu grijă. Să fie combă
tută părerea unora că dacă există 
servicii de salubrizare ei nu mai au 
nici o obligație. Cred că e cazul ca 
toți cetățenii orașului nostru să țină 
seama de specificul Văii Jiului, un
de, mai ales datorită folosirii pe sca
ră largă a cărbunelui drept combus 
tibil, cantitățile de gunoi ce trebuie 
evacuate stat mai mari ca îîi alte 
orașe din țară. Și, 
acestei comparații, 
bine gospodărite 
la aceasta tocmai

Iată de ce, pentru păstrarea cură 
teniei, a ordinei, a unei cărți de vi
zită 
este 
noi.

margînd pe linia 
acele orașe stat 

unde contribuie 
locuitorii.

deci 
nostru 
achita

în acest sens, 
tuturor locuitorilor 
datoria cetățeneas- 
plata acestor reci-

au existat și mai

cu oare să ne putem mîndri 
necesar aportul fiecăruia dintre

IOAN ȘODOLESCU
șeful secției gospodărie 

Sfatul popular ai orașului Petroșani

N. R. Material scris la propunerea 
redacției, în Urina sesizărilor Ce ni 
le-au adresat tov. Matei Gheorghe 
și Firac loan din Uricani, Rug Du 
mitru din Lupeni.

PR R DE Dl

LUNA CADOURILOR.
1—31 decembrie 1966

Magazinele de produse industriale din toate Io 
calitățile Văii Jiului au pregătit din vreme un bo 
gat sortiment de :

k. tricotaje
ji articole de galanterie
k. lenjerie
A diferite pachete cu cadouri 

confecții și încălțăminte pen* 
tru toate vârstele

din care puteți alege pentru cei
dragi un cadou util ?i frumos.

Vizitat! raioanele de cadouri 
organizate la toate magazinele 

f Produse Industriale Petroșani.

special
O.C. L

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

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

PROGRAMUL I; 6,25 Program mu 
zical de dimineață; 6,35 Anunțuri 
și muzică; 6,45 Emisiune pentru 
pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Dansuri interpretate de fanfa 
ră; 7,30 Șapte note vesele; 8,00 SU
MARUL PRESEI,- 8,10 Soliști instru
mentiști de muzică populară; 8,25 
MOMENT POETIC,- 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului : Arteroscleroza și com
baterea ei; 9,35 Orchestra de muzi
că pop ilară a uzinelor „1 Mai" din 
Ploiești; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
10,03 Cîntece de Marin Constantin; 
10,16 Drag mi-e cîntecul și jocul ; 
10,30 Vreau să știu; 10,55 Recitalul 
sopranei Selina Hollinger și al bari
tonului Vasile Micu,- 11,20 COOR
DONATE CULTURALE,- .11,35 „Due
te vocale"; 11,45 Gurtă Eleonora

9 decembrie
Bisorca șl Gheorghe Stănică,- 12,00 
BULETIN DE 
din operete;
tria mea" —
13,11 Muzică 
cu melodia populară și interpretul 
preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI;
14,08 Pagini alese din muzica de 
estradă; 14,40 Coruri din Opere; 
15,00 Gintă orchestra de muzică 
populară a Sfatului popular din 
Giurgiu; 15,20 Anunțuri și recla
ma; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport; 16,15 Gintă 
Ana Lăcăteșu și Kiril Sesnov; 16,3G 
LEOTURĂ ÎN FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 Pre
lucrări corale de George Deriețeanii;
17,16 IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 
Poemul simfonic „Ftattaile Romei" 
de Ottorino Respighi; 18,00 BULE-

SURI; 12,10 Muzică 
12,30 „Slăvită fii, pa- 
program de cîntece , 
ușoară; 13,30 InUInire

TIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 RADIOS1MPOZION; 19,00 O 
melodie pe adresa dumneavoastră;
19.30 Concert de melodii românești; 
20,00 RADIOGaZETA DE SEARĂ;
20.30 Concert de melodii românești 
(partea a Il-a); 21,05 ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI!; 21,20 „De la un cîntec 
la altul"; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Viața de concert a Ca
pitalei; 22,50 Piese 
pe de odihnă cu 
23,52 BULETIN DE

TELEVIZIUNE

corale; 23,05 Cli- 
muzică ușoară; 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 Noiembrie:

Tunelul; Republica: Gees noastră; 
LONEA — Minerul : Albă Ca zăpa
da și cei 7 saltimbanci; 7 Noiembrie: 
Evadatul ANINOASA: Coliba un
chiului Torn; VULCAN : Fericire i 
ÎQ traistă; GRIVIDIA: Muncile lui 
Hercule; LUPENI — Cultural: No
tate Dame de Paris.

8 decembrie
18,00 Emisiune pentru copil șl 

tineretul școlar : • In loc 
de" cinema Filmul „Calul 
Fury". • Studioul pionie
rilor.
Telejurnalul de 
Fotbal: Vases
Internazionale 
transmisie 
pesta. In 
plastică. 
„Fintinele 
coregrafic, 
studioului 
București.
Cântă > Nicolae Heriea. 
Film : „Atentatul".
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

18,50
19,00

20,50

21,00
21.30
23,10
23,20

de
pauză .-

seară.
Budapesta 

Milano, 
la Buda- 

Artă

orașului'1 film 
producție a 

de Televiziune



4 STEAGUL ROȘS

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, CHIVU STOICA, 

ÎN ETIOPIA

BERLIN

A-

(Urmare din pag. 1)

artificial și barajul Koka, Barajul 
construit după principii moderne, 
are o lungime de aproape o jumă
tate de kilometru și o -înălțime de 
42 de metri. Centrala electrică Koka 
are o putere instalată d<; 43 mega
wați.

Seara, oaspeții români și înaltele 
personalități etiopiene care i-au în
soțit s-au înapoiat la Addis Abeba.

In tot cursul călătoriei la obiec
tivele vizitate și în localitățile a- 
flate pe traseu, președintelui Con
siliului de Stat al 
liste România și 
piei li s-a făcut 
moașă primire.

Republicii Socia- 
împ aratul ui 
o caldă și

Etio- 
fru-

Sosirea la Moscova
a unei delegații U. T. C. 
din Republica Socialistă Romania

Dezbaterile din Comitetul Politic 
al Adunării 6enerale a 0. N. U.

MOSCOVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, S. Padină, transmite: 
Miercuri a sosit la Moscova o de
legație a Uniunii Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă Româ
nia condusă de Petru Enache, prim- 
searetar al C.C. al U.T.C., care face 
o vizită în U.R.S.S. la invitația Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist.

fost

BRUXELLES

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Con
siliul ministerial al Pieței comune, 
întrunit în sesiune specială la Bru-

Declarația M. A. E. 
al R. P. Chineze

PEKIN 7 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Chine
ze a dat publicității o declarație în 
care condamnă cu asprime atacurile 
aviației americane asupra orașului 
Hanoi, capitala R. D. Vietnam. In 
declarație se arată că ultimele rai
duri asupra Hanoiului au ca scop 
să silească poporul vietnamez 
accepte condițiile tratativelor 
pace impuse de S.U.A.

Guvernul și poporul chinez, 
subliniază în declarație, sprijină
hotărîre poporul vietnamez în lupta 
șa împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională, acordîn- 
du-i ajutor pînă la alungarea agre
sorilor de pe teritoriul vietnamez.

să 
de

se
cu

Kiev delegația a 
de S. P. Pavlov, prim-
C.C. al U.T.C.L., repre-
Comitetului Orășenesc

La gara 
întîmpinată 
secretar al 
zentanți ai
Moscova, activiști ai U.T.C.L.

Au fost prezenți Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socialis
te România în U.R.S.S., și membri 
ai ambasadei.

xelles, și-a înaheiat marți dezba
terile asupra listelor de oferte a- 
grare pentru negocierile tarifare ale 
rundei Kennedy de la Geneva, fă
ră a putea ajunge la un acord. Dis
cuțiile asupra ansamblurilor oferte
lor complimentare agricole, care ur
mează să fie supuse negocierilor 
tarifare din cadrul rundei Kennedy, 
vor fi reluate la 21 decembrie cu 
prilejul viitoarei reuniuni a Con
siliului ministerial. Cît privește re
lațiile C.E.E. cu Spania, Consiliul 
ministerial a însărcinat Comitetul 
reprezentanților permanenți să pre
zinte uneia din viitoarele sesiuni un 
raport detailat privind concluziile 
asupra soluțiilor referitoare la a- 
propierea dintre economia spaniolă 
și Piața comună. Miniștri de ex
terne au dat, de asemenea, mandat 
comisiei Hallstein săT* participe la 
„întrevederi exploratorii" cu Izrae- 
lul, care solicită aderarea la C.E.E.

festivitate mimul 
POHULUI OEOBOE EOSBUE

BERLIN 7. — Corespondentul
gerpreș, Șt. Deju, transmite: Insti
tutul de romanistică al Universită
ții Humboldt și Consiliul păcii din 
R.D.G. au organizat, sub auspiciile 
Comisiei U.N.E.S.C.O. din R. D. 
Germană, în sala Congreselor din 
Berlin o festivitate consacrată poe
tului George Coșbuc.

Despre viața și opera poetului 
George Coșbuc a vorbit profesorul 
român Ignat Bociort, docent Ia In
stitutul de romanistică al Univer
sității Humboldt din Berlin. Con
ferențiarul a subliniat mesajul u- 
manist și specificul național al o- 
perei marelui clasic al literaturii 
române.

Studenții Institutului de roma
nistică au recitat versuri din opera 
poetului, în traducere germană și 
in limba română, după care a fost 
prezentat un program de muzică pe 
versuri de George Coșbuc. In con
tinuare a fost vizionat filmul docu
mentar „Muzeul satului".

Publicul a aplaudat cu căldură 
programul prezentat.

NEW YORK 7. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Pericolele pe care le im
plică pentru pacea și securitatea 
internațională imixtiunea străină în 
afacerilor interne ale statelor, încăl
carea prin această imixtiune a prin
cipiilor fundamentale ale relațiilor 
dintre state și violarea flagrantă 
a Cartei O.N.U. — acestea sînt 
principalele concluzii care se pot 
desprinde pînă acum din dezbate
rile Comitetului Politic al Adunării 
Generale în legătură cu „stadiul 
îndeplinirii declarației cu privire la 
inadmisibilitatea intervenției în a- 
facerile interne ale statelor și apă
rarea independenței și suveranită
ții lor".

Dezbaterile prilejuiesc o reafir

mare a necesității respectării stric
te a principiilor suveranității, in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, și atestă preocuparea și 
îngrijorarea foarte multor țări pentru 
înrăutățirea continuă a situației din 
diferite regiuni ale lumii, ca urma
re a încălcării acestor norme fun
damentale ale relațiilor internațio
nale.

Participanților la lucrările comi
tetului le-a fost prezentat spre dez
batere un proiect de rezoluție în 
care se reafirmă principiile cuprin
se în declarația adoptată Ia sesiu
nea a XX-a a Adunării Generale 
și se cere încetarea imediată a 
imixtiunilor în afacerile interne ale 
statelor și popoarelor.

Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței

PARIS 7 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris ședința săptă- 
mînală a Consiliului de Miniștri al

prilej, ministrul 
Couve de Mur- 
o informație a- 
evenimente in

Johnson intenționează să ceară Congresului 
credite suplimentare 
din Vietnam

pentru războiul

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
a declarat marți, în urma unei în- 
tîlniri cu ministrul apărării, McNa
mara și cu membrii Statului major 
al fdrțelOr armate americane, că 
intenționează să ceară Congresului 
pentru anul fiscal în curs credite 
suplimentare în sumă de 9 pînă la 
10' miliarde dolari, pentru â face 
față cheltuielilor sporite în războiul 
din Vietnam. Noile credite vor ri
dica nivelul total al cheltuielilor

militare pe actualul an financier, 
la 67—68 miliarde dolari. Johnson 
a spus că în mesajul cu privire la 
„Starea Uniunii" pe care-1 va a- 
dresa Congresului în ianuarie 1967, 
va face precizări în legătură cu su
ma creditelor necesare pentru aco
perirea cheltuielilor Statelor Unite 
în Asia de sud-est. El nu a preci
zat, însă, dacă sporirea acestor 
cheltuieli se va face pe seama ma
jorării impozitelor.

Franței. Cu acest 
afacerilor externe, 
viLle, a prezentat 
supra principalelor
ternaționale. Referindu-se la con
flictul anglo-rhpdesian, ministrul de 
externe francez a relevat că pro
blema rhodesiană privește în .mod 
exclusiv Anglia. El a precizat că 
guvernul francez nu a recunoscut 
independența unilaterală a Rhode- 
siei și, ca atare, această țară con
tinuă să rămînă sub suveranitatea 
britanică. In cadrul aceleiași ședin
țe, Consiliul de Miniștri a aprobat 
un proiect de lege prin care sînt 
reglementate în mod definitiv unele 
probleme financiare nerezolvate în
tre Franța și Grecia.

Pioiett de itioNlie englez plivind aglitarea 
mi santliuni Rhodesiei

LONDRA 7 (Agerpres). — In ur
ma eșecului definitiv al tratativelor 
anglo-rhodesîene, guvernul britanic 
a transmis țărilor membre ale Com- 
monwealthului un proiect de rezo
luție care urmează să fie prezentat 
Organizației Națiunilor Unite. In 
termenii acestui document, Anglia 
va cere Consiliului de Securitate 
să hotărască aplicarea unor sanc
țiuni economice prin care li se va 
cere tuturor țărilor membre ale 
O.N.U. să nu achiziționeze din Rho
desia „cea mai mare parte a pro
duselor principale de export" . ale 
acesteia.

In cursul după-amiezii de marți.

Noul regulament 
al viitorului Festival 
cinematografic 
de la Cannes

PE SCURT o PE SCURT • PE SCURT
+ ALGER. Delegația partidului 

Baas din Siria, condusă de Moha
med Zooby, secretar general adjunct 
al partidului Baas, care face o vi
zită în Algeria la invitația Frontu
lui de Eliberare Națională, a fost 
primită de președintele Consiliului 
Național al Revoluției, Houari Bou
medienne.

♦ MANAGUA. Peste 600 de pro
fesori de la 43 de licee diu Nica
ragua au declarat o grevă de 48 ore 
revendicînd mărirea salariilor. In 
toate localitățile au fost organizate 
comisii de coordonare a acestei 
mișcări revendicative.

♦ BONN. Ziarul „Neue Rhein- 
Zeitung", citind cifre ale unei sta
tistici oficiale, arată că in luna no- 
ietatbrie numărul șomerilor în R.F.G. 
a cteseul cu 70 000 de persoane, 
atingind cifra de 216 000.

WASHINGTON. Ziarul „Wa
shington Post" relevă că Pentago
nul a hotărît să urgenteze construi
rea unei noi rachete, care ar urma 
să fie folosită în operațiunile de 
luptă din Vietnam.

+ ATENA. In urma unei propu
neri făcute în cadrul dezbaterilor 
din parlamentul grec, privitoare la 
desființarea în Grecia a pedepsei 
capitale, ministrul justiției, Constan
tin Stephanakis, a anunțat că a- 
ceastă problemă se află în prezent 
in studiu.

VIENA. Curtea cu juri din 
Viena a pronunțat sentința în pro
cesul intentat lui Leopold Lanzwn 
fost șef al atelierelor lagărului de 
concentrare nazist de la Treblinka, 
condamnîndu-1' la 10 ani' închisoare 

Acuzatul a recunoscui că a par
ticipat la asasinarea unor deținuți 
din lagărul de concentrare amintit

+ PRAGA. Marți a fost semnat 
un protocol cu privire la schimbul 
de mărfuri și plăți pe anul 1967, în
tre R. S. Cehoslovacă și R. P. Mon
golă. Protocolul prevede dezvolta
rea în continuare a. relațiilor eco
nomice bilaterale.

+ LIMA. Aproximativ 3 000 de 
vase pescărești și. 100 de fabrici de 
producere a făinei de pește și-au 
încetat total activitatea ca urmare 
a grevei, care durează de o lună 
de zile, a pescarilor peruvieni de 
pe coastele Oceanului Pacific.

5 *•
+ PARIS. La Paris s-a anunțat 

că primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson și ministrul aface
rilor externe, George Brown au fă
cut cunoscut guvernului francez că 
intenționează să facă o vizită în 
Franța la 24 ianuarie 1967.

MDA6ȚIA §1 ADMINISTRAȚIA > Petroșani, str. Republicii nr.‘ '56 Tel. Interurban 322, automat 269.

„Comitetul pentru sancțiuni" al 
Commonwealthului s-a întrunit pen
tru a examina proiectul de rezo
luție britanic. La lucrările’ Comite
tului au participat toate țările mem
bre ale Commonwealthului, cu ex
cepția Tanzaniei care, cu prilejul 
crizei rhodesiene, a rupt relațiile 
diplomatice au Marea Britanie. Du
pă cum se arată în comunicatul dat 
publicității, țările Commonwealthu
lui reprezentate în comitet s-au 
pronunțat cu o mare majoritate în 
favoarea includerii pe lista de sanc
țiuni a embargoului asupra livrări
lor de petrol, destinate Rhodesiei 
Reprezentantul Zambiei a subliniat, 
în deosebi, că. „sancțiunile interna
ționale selective" ar rămîne inefi
ciente dacă nu ar cuprinde și em
bargoul asupra petrolului.

PARIS 7 (Agerpres). — La Paris 
a fost publicat noul regulamen' -al 
viitorului Festival cinematografic"  <le 
la Cannes. Potrivit noului regula
ment, filmele prezentate la festival 
nu vor putea fi introduse înainte 
de acesta în circuitul comercial 
decît într-o singură tară, și anume 
în țara 
Pînă în 
folosite 
pau la 
se interzice prezentarea lor la alte 
competiții internaționale, chiar la 
manifestații necompetitive înaintea 
festivalului de la Cannes. In con
tinuare se precizează că numărul 
membrilor juriului a fost ridicat de 
la 11 la 12 și că marele premiu a! 
festivalului va fii numit „Grand prix 
international" (Marele premiu inter
național). Premiul special al juriu
lui va fi denumit „Marele premiu 
special".

care îl prezintă la festival, 
prezent, filmele puteau ft 

în diferite țări care partici- 
coproducții. De asemenea.

încheierea conferinței organizațiilor 
partizanilor păcii din țările 
africane și arabe

CAIRO 7 (Agerpres). — In ca
pitala R.A.U. s-au încheiat lucrările 
conferinței reprezentanților organi
zațiilor partizanilor păcii din țările 
africane și arabe. Conferința a exa
minat căile de traducere în viață a 
rezoluțiilor Consiliului Mondial al 
Păcii, adoptate anul acesta în ca
drul ședinței de la Geneva. In fa(a 
participanților au prezentat rapoar
te delegați din Angola, R.A.U., Ye
men, Algeria și din alte țări. Vor
bitorii au condamnat acțiunile co
lonialiștilor, au chemat la extinde
rea luptei pentru pace și eliberare 
națională a popoarelor, pentru rea
lizarea unității de acțiune în lupta 
comună împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu-

lui. Participanții la conferință au 
acordat o atesție deosebită- proble
mei vietnameze. In cuvîntările lor, 
vorbitorii au condamnat escalada
rea războiului de către S.U.A. In 
Vietnam, bombardamentele asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, și-au de
clarat solidaritatea cu lupta poporu
lui vietnamez și s-au pronunțat în 
sprijinul declarației în patru punc
te a guvernului R D. Vietnam și 
declarației în cinci puncte a Fron
tului Național de Eliberare privind 
reglementarea pașnică a situației 
din Vietnam, conform acordurilor 
de la . Geneva.

Conferința a stabilit măsurii t? 
concrete și planul de: activitate al 
comitetelor naționale și organizați
ilor partizanilor păcii pe anul 1967.
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