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Aniversarea <a 50 cie ani tJe la
Unirea Transi Ivaniei cu România

MANIFESTĂRILE DE LA ALBA IULIA
Alba Tulia străvechea așezare da

co romană. în a cărei vatră a fost 
proclamată, acum cinci decenii. 
Unirea Transilvaniei cu România, a 
trăit joi clipe de înălțătoare evo
care : aniversarea actului de la 1 
decembrie 1918 — moment de deo
sebită însemnătate în istoria poporu
lui român — omagiu fierbinte pe 
care întregul nostru popor, angajat 
in marea operă de propășire a Ro- 
m < 'iei Socialiste, îl aduce astăzi 
luptei pline de sacrificii a înain
tașilor săi. care au făurii statul na
tional unitar român.

Importanta aniversării acestui e- 
veniment a fost subliniată și de 
prezenta la aceste manifestări a 
Conducătorilor partidului și statului 
nostru.

Ieri dimineață, la ora 8,30, trenul 
oficial a sosit in gara Alba Iulia. 
Cu ovații și urale nesfîrșite, mii de 
oameni ai muncii, români, maghiari 
și germani prezenti pe peron, salută 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Ghcorghe Maurer. Paul Niculescu- 
Mizil, Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Vasile Vîlcu, Stefan Voitec, 
Dumitru Popescu.

Fanfare și coruri reunite intonea
ză cunoscutul imn ,Pe-al nostru 
steag", care acum cinci de:enii a 
înflăcărat pe luptătorii pentr.i uni
re.

Tovarășul George Homoslean, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Alba a] P.C.R., președintele 
Consiliului județean popular, rosteș
te un cuvînt de salut. loan Milaciu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Sard. îi 
înlimpină pe înalții oaspeți cu ura
rea de .Bun sosit', cu tradiționala 
pîine si sare. Un grup de tinere fe
te. îmbrăcate fn frumoase costume 
nj ■■■-■. reprezentînd diferite zo
ne etnografice ale țării, împreună 
cu pionieri, oferă tovarășilor Nico- 
lae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
f; ’elorlalti conducători buchete de 
flori și daruri simbolice, reprezen- 
Lînd folclorul din județ.

în aceas-lă însorită zl de sfirșit 
de toamnă, pe străzile orașului, o 
mulțime de oameni ai muncii, ro
mâni. maghiari și germani, multi 
dintre ei purtind frumoasele straie 
ale porturilor populare locale, îi 
întimpină pe fnalții oaspeți cu ne
țărmurită bucurie și entuziasm. De-a 
lungul traseului, mii de participant 
din șuvoiul multicolor de oameni 
fiub’ră stegulete roșii șl tricolore 
Se văd, înscrise pe pancarte, me
morabilele date care marchează se
micentenarul Unirii: ,Aiba-Iulia 
1918—1968*. Pe alte pancarte sînt 
înscrise urări în cinstea Partidului 
Comunist Român, a prieteniei între 
popoare, a triumfului păcii în lumea 
întreagă.

Manifestîndu-și spontan dragostea 
lor ,;erbinte și sentimentele de pro- 
fund-^ dragoste pentru conducătorii 
partidului și ai statului, pentru se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, nenumărati locui
tori ai orașului scandează puternic: 
Ce’ ■ - -«seu ! Ceaușescu !

. ' ’nrioasa Alba Tulia, ale cărei 
temelii se sprijină pe vatra străve
chiului Apulon al Daciei libere sî 
Apulhim roman, evocatoare a unor 
str-vechi și înălțătoare momente de 
istorie și cultură românească, s-a 
pregătit din timp pentru acea-tă 
sărbătoare. Pe frontispiciul institu
țiilor publice, ale clădirilor noi și 
mai vechi, unele datină de veacuri 
flutură drapelele de partid și de 
stat. Principalele străzi ale orașului 
au fost împodobite cu ghirlande 
multicolore.

Populația orașului face o entu
ziastă primire conducătorilor de par
tid si de stat. Cuvinte calde de bun 
’.•-•nit urări in cinstea partidului si a 
Periei socialiste, se află pe buzele 
m iltimii venite să-l intimpine cu 
toată bucuria și cu toată dragostea 
pe oaspeți. Sunetele prelungi de 
trîmbite vestesc sosirea oaspeților 
la norlîle cunoscutei cetăli din Alba 
Iulia - care domină mîndră orașul. 
Osteni imbrăcati în costume de epo
că dace si romane străjuiesc arca
dele de la intrare.

In incinta cetății, la obeliscul în
chinat martirilor răscoalei de la 
1784 — Horia, Cloșca și Crișan 
fac de strajă îd această zi moli ve- 
niti din comunele Horea. Albac. 
Cârpeniș, Avram lancu. Vidra și 
Abrud, multi dintre ei participami 
Ia marea adunare populară care a 
avut loo la Alba Iulia acum 50 de
an!. Se aud sunete de tulnice și frag
mente din .Oratoriul lui Horia”

Grupuri masive și entuziaste- d 
tineri și virstnici ii salută pe -on- 
ducălorjf de partid și de stat, care

(Conlinuaie In pag. a 2-a)
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Cuvîntarca tovarășului 
NICOLAECEALȘESCL

Dragi tovarăși,

Participăm cu deosebită emoție la 
sărbătoarea împlinirii a 50 de ani 
de la înfăptuirea dorinței de veacuri 
a poporului nostru — realizarea sta
tului national român, care a deschis 
calea dezvoltării unitare a națiunii 
noastre. (Aplauze).

Dati-mi voie să vă adresez dum
neavoastră, locuitorilor orașului unde 
acum 50 de ani, prin voința unanimă 
a poporului nostru, s-a înfăptuit ac
tul unirii, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și a guvernului 
României socialiste. (Aplauze puter
nice).

1918, 1 decembrie, se înscrie în is
toria poporului român ca un moment 
crucial din multele momente pe care 
le-a trăit in lupta sa pentru păstra
rea ființei naționale, pentru liberta
te socială și națională. Știm cu toții 
că de-a lungul veacurilor poporul 
nostru a trebuit să facă față multor 
yrc’ități; dar, fiind ferm hotărît să 
se apere cu arma în mină, să-și dea 
chiar viața pentru a-și asigura vi
itorul, niciodată nu a îngenuncheat. 
(Aplauze îndelung repetate).

Cu prilejul acestei sărbători am 
dezvelit statuia lui Mihai Viteazul, 
realizată în cinstea acestui voievod 
— e drept, feudal —, dar care a în
truchipat in chip minunat năzuințele 
celor trei țări românești spre uni
tate statală, pentru a putea face 
față năvălitorilor străini, oprimării o- 
tomane, pentru a-și putea păstra fi
ința națională, pentru a putea des
chide calea progresului și bunăstării. 
(Aplauze). Statuia lui Mihai Vitea
zul constituie un simbol al voinței 
poporului nostru de a-și păstra inde
pendența și suveranitatea națională. 
(Aplauze puternice).

Noi cinstim și pe Basarab. și pe 
Bogdan, și pe Mircea, și pe Ștefan 
ce] Mare, și pe Ioan de Hunedoara 
și pe atîția alți voievozi — tot feu
dali, e drept —. dar care au fost buni 
organizatori de oști, buni organiza
tori ai luptei poporului nostru pen
tru neatirnare. Noi îi cinstim nu ca 
feudali, ci ca oameni înaintați ai tim
purilor lor, care au pus în joc tot 
ce au avut pentru izgonirea cotro
pitorilor străini de pe pămintul stră
moșesc. (Aplauze).

Istoria a vrut ca lucrurile să se 
desfășoare așa cum se știe. Noi nu 
putem decit să constatăm ceea ce 
au înfăptuit, la timpul lor. înaintașii 
noștri. Dacă ne-am așeza acum să 
rezolvăm noi lucrurile, le-am rezolva 
altfel, la nivelul cunoștințelor și la 
forța noastră de astăzi; fără nici o 
indoială că le-am rezolva în sensul 
de a face totul pentru unitatea sta
tului nostru național, pentru a asi
gura un trai îmbelșugat și fericit tu
turor locuitorilor României. (Aplauze 
puternice).

Ceea ce n-au putut realiza domni
torii la timpul respectiv, iu continuat 
alții : la 48. in '59, în '77, in '918 și, 
prin voința unanimă a poporului s-a 
înfăptuit unitatea statului nostru na
tional. Nu a fost rezultatul nici unui 
tratat de pace, nu a fost voința unei 
puteri din afară,- unirea i fost rezul
tatul voinței poporului român, dor
nic de libertate și independență. (A- 
plauze puternice, îndelung repetate, 
ovații). E drept că împrejurările de 
la sfirșitul primului război mondial 
au fost prielnice. Ca urmare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, a 
unui șir de revoluții de eliberare na
țională, marilor mișcări sociale ale 
maselor, s-au prăbușit imperii, printre 
care și imperiul I-Iabsburgic, care de 
mult trebuia să se prăbușească. Pe 
ruinele acestuia s-au ridicat popoare 
libere, independente, care au început 
să-și clădească viața pe alte baze, 

Astăzi, la ora 10, posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite de la Sala Palatului Republicii So
cialiste România, ședința jubiliară a Marii Adunări Na
ționale consacrată sărbătoririi semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România.

fără cotropitori șl asupritori străini. 
Considerăm că deși aceasta s-a înfăp
tuit în imprejurările existenței bur
gheziei, acesta a fost totuși un act 
progresist care a dus la dezvoltarea 
societății omenești. (Aplauze).

De ce reamintesc astăzi aici, la 
Alba Iulia, toate acestea? Reamin
tesc aceasta pentru că nu trebuie să 
uităm niciodată că ceea ce s-a în
făptuit prin lupta și sîngele înain
tașilor noștri trebuie păstrat și apă
rat cu sfințenie. (Aplauze).

Trăim desigur alte vremuri. In Ro
mânia a fost răsturnat regimul bur- 
ghezo-moșieresc. Puterea aparține 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, poporului nostru stăpîn pe 
destinul său, și care dorește să-șl 
făurească o viață liberă pe măsura 
forțelor și posibilităților sale mate
riale și intelectuale — viața socialis
tă, viitorul comunist de aur. (Aplauze 
puternice).

Afirmînd aici, la Alba iulia. holă- 
rîrea poporului nostru de a merge 
hotărît pe calea desăvîrșirii construc
ției socialiste, a ridicării continue a 
bunăstării materiale și spirituale a 
patriei noastre, noi facem legămint 
că vom întreprinde totul pentru tri
umful socialismului și comunismului 
in România. Nimic în lume nu ne va 
abate de la îndeplinirea acestei mi
siuni istorice pe care și-a asumat-o 
Partidul Comunist Român — forța 
conducătoare a întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice, urale și 
ovații).

Consider că e bine de reamintit 
aici, la Alba Iulia, că datorită poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru a fost rezolvată pentru tot
deauna problema națională, în sen
sul asigurării egalității depline între 
toți cetățenii României, fără deose
bire de naționalitate. înfrățiți, oame
nii muncii au cucerit puterea, con
struiesc socialismul, muncesc pentru 
făurirea orîndulrii celei mai drepte 
— orinduirea comunistă in România. 
(Aplauze îndelung repetate).

Am vizitat Muzeul Unirii, în care 
este redată minunat lupta de veacuri 
a poporului nostru pentru realizarea 
aspirațiilor sale, lupta comună a oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani, care de secole viețuiesc îm
preună pe aceste meleaguri și care 
nu o dată s-au opus, umăr la umăr, 
atit împotriva cotropitorilor străini 
cît și împotriva asupritorilor proprii, 
s-au ridicat la lupta pentru eliberare 
națională și socială. Numai atunci 
cînd și-au unit eforturile, cînd au 
luptat împreună, ei au reușit să iasă 
victorioși în luptele pe care le-au 
dus. Iată de ce doresc să afirm aici 
că trebuie să facem totul pentru a 
întări necontenit prietenia și frăția 
dintre români, maghiari, germani, din
tre toii locuitorii României, fără deo
sebire de naționalitate. Este o po
runcă a înaintașilor noștri, a ace
lora care întotdeauna au arătat că 
cine seamănă vrajbă între români și 
maghiarii și germanii care locuiesc 
pe acest teritoriu este dușmanul pro
priilor interese, ale naționalității că
reia li aparține. Noi dorim ca îm
preună să constituim societatea so
cialistă, societatea comunistă de mii- 
ne, unită, in care să nu mai existe 
deosebiri de naționalitate, în care o- 
mul, stăpin pe sine, pe munca sa, 
să se bucure de toate binefacerile 
civilizației. (Aplauze puternice).

întregul nostru popor sărbătorește 
50 de ani de la înfăptuirea unirii 
Transilvaniei cu România în condi
țiile luptei pentru înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al IX- 
lea. Cunoașteți, tovarăși, și rezulta- - 
tele și lipsurile pe care le avem. In 
anii socialismului am obținut victo
rii strălucite, istorice. Știm că rnai 
avem insă multe de făcut pentru a 
ajunge la un înalt nivel de dezvol

tare materială șl spirituală, pentru 
a asigura satisfacerea tuturor necesi
tăților poporului. Dar partidul nos
tru și guvernul țării noastre, împre
ună cu întregul popor, fac totul pen
tru a asigura mersul tot mai hotărît 
înainte, pentru a lichida lipsurile, 
precum și greșelile săvîrșite în tre
cut, pentru a asigura crearea condi
țiilor pentru ridicarea continuă a bu
năstării maselor. Vom putea realiza 
aceasta, tovarăși, numai dacă fiecare
— muncitor, țăran, intelectual fără 
deosebire de naționalitate — la locul 
său de muncă va face totul pentru 
a traduce în viață politica partidu
lui comunist, care corespunde pe de
plin intereselor întregului nostru po
por. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

Ne desfășurăm activitatea în con
diții internaționale deosebite. Nu ui
tăm șl sîntem conștienți de faptul 
că România, ca țară socialistă, poa
le să-și' asigure dezvoltarea numai în 
strînsă colaborare și unitate cu toa
te țările socialiste, unitate și cola
borare care trebuie să se bazeze pe 
principiile marxist-leniniste ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
întrajutorării tovărășești, solidarității 
intre toate popoarele care făuresc 
noua orînduire. Aceste principii o- 
feră o bază minunată pentru mani
festarea din plin a internaționalismu
lui socialist, care presupune colabo
rare între popoarele socialiste egale, 
suverane, dornice fiecare să se dez
volte și să înflorească. (Aplauze). 
Unii ar putea spune: iată, românii 
sint niște naționaliști, ei vorbesc de 
dezvoltarea fiecărei națiuni, a fie
cărui popor și uită de internaționa
lism. Doresc să reamintesc aici, la 
Alba Iulia, acelora care gîndesc sau 
vorbesc în acest sens, că românii, 
comuniștii români, pornesc de la răs
punderea pe care o au față de po
porul din rindul căruia s-au născut 
șl pe caro doresc să-l slujească cu 
țoală ființa lor. (Aplauze îndelung 
repetate, urale și ovații la adresa 
P.C.R.). Noi, comuniștii considerăm că
— după eliberarea de sub jugul bur
gheziei a poporului — una din în
datoririle noastre fundamentale este 
aceea de a asigura construcția socia
lismului și comunismului in tara noas
tră. Si dacă această dorință de a 
construi comunismul în România este 
naționalism, da, sîntem asemenea na
ționaliști. (Aplauze). Noi considerăm 
însă că acesta nu este naționalism 
și că aceasta este o politică cu a- 
devărat marxist-leninistă, cu adevă
rat inlernaționalistă; numai pornind 
de la asigurarea dezvoltării socialiste 
a fiecărei țări se poate asigura so
lidaritatea internațională, întărirea 
frontului unit al țărilor socialiste, al 
mișcării revoluționare din întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Noi considerăm, de asemenea, ca 
obligație a noastră, a comuniștilor, 
să dezvoltăm solidaritatea cu popoa
rele țărilor socialiste, i cu comuniștii 
din țările socialiste, să ne întrajuto- 
răm. să ne acordăm sprijin reciproc 
în lupta pentru construcția socialistă, 
să ne asigurăm înjpolriva oricăruia 
ar atenta la independența și suvera
nitatea țărilor noastre. In aceasta ve
dem noi una din obligațiile interna
ționaliste, una din obligațiile noas
tre de detașament al mișcării revo
luționare internaționale; vom face to
tul pentru a ne îndeplini aceasta o- 
bligație internațională. (Aplauze pu
ternice).

Noi nu uităm nici un moment că 
pe o parte însemnată a planetei 
noastre slăpineșle încă capitalismul, 
imperialismul. Sini încă popoare în
robite din punct de vedere național, 
popoare înrobite încă capitalului; a- 
ceste popoare luptă pentru indepen
dența lor. luptă pentru scuturarea 
jugului capitaliștilor și moșierilor. 
Sinl' in solidari și vom fi continpu 
solidari cu toate popoarele care mi
litează pentru cucerirea independen
ței sociale și naționale. In aceasta 
vedem de asemenea, o îndeplinire a 
obligației noastre internaționale pe 
care ne-o vom îndeplini întotdeauna.
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(Aplauze). Noi știm însă că în mal 
toate aceste țări există partide co
muniste sau mișcări revoluționare 
care constituie detașamente de avan
gardă ale clasei muncitoare sau ale 
popoarelor respective în lupta pentru 
eliberare. Istoria, mai îndepărtată șl 
mai recentă, ne învață că eliberarea 
unui popor nu poate fi decit rodul 
luptei sale proprii, a maseloT popu
lare. Numai în măsura în care din 
rlndurile clasei muncitoare, a popoa
relor din fiecare țară se vor ridica 
forțe revoluționare conștiente, care 
vor ști să organizeze și să conducă 
laptele clasei muncitoare șl popoa
relor respective, se va obține vic
toria în scuturarea definitivă a ju
gului imperialist și capitalist. Expri- 
mîndu-ne solidaritatea cu mișcările 
revoluționare, cu partidele comuniste 
și muncitorești, considerăm ca o o- 
bligație a noastră să întărim legătu
rile cu aceste partide și mișcări re
voluționare, să facem tot ce putem 
pentru a le ajuta să-și întărească for
țele, să-șl întărească unitatea șl ca
pacitatea de luptă.

Știm din propria noastră expe
riență că numai un partid comunist 
unit, strîns legat de masele popu
lare, poate îndeplini rolul de orga
nizator și conducător al luptei pen
tru eliberare națională și socială. De 
aceea, urăm partidelor comuniste și 
mișcărilor revoluționare din toate sta
tele să-și întărească forța și unita
tea, să-și întărească continuu legă
turile cu clasa muncitoare, cu masele 
largi populare, să servească întot
deauna poporul, din mijlocul căruia 
fac parte — așa își îndeplinesc în
datorirea lor de revoluționari, așa 
contribuie la solidaritatea internațio
nală. la triumful socialismului și pă
cii în lume. (Aplauze).

Este de înțeles, tovarăși, că Româ
nia, ca stat care face parte din co
munitatea mondială a popoarelor, nu 
poale uita niciodată că trebuie să 
ducă o politică de dezvoltare a legă
turilor și prieteniei cu toate popoa
rele, fără deosebire de orînduire so
cială. Doresc să afirm, aici, la Alba 
Iulia, că niciodată pînă acum Româ
nia nu a avut atitea legături inter
naționale și atîția și atîția prieteni pe 
globul pămîntesc cîți are astăzi. In 
aceasta noi vedem dovada justeței 
politicii noastre, acesta este viitorul 
politicii noastre. (Aplauze). Vom face 
lotul și in viilor să dezvoltăm și să 
întărim continuu aceste relații de 
prietenie și colaborare, așezînd la 
baza lor principiile caro se afirmă 
tot mai mult în lume: egalitatea în 
drepturi, respectul suveranității șl 
independenței naționale, neamestecul 
în treburile altui stat. Pe aceste prin
cipii noi considerăm că se pol clădi 
relații bune de colaborare, se pot 
asigura condiții pentru o pace trai
nică in lume. Vom face totul pentru 
a ne aduce contribuția la cauza prie
teniei între popoare, la cauza păcii 
în lume. (Aplauze puternice).

Iată, tovarăși, cîteva preocupări ale 
partidului și guvernului nostru, atit 
în ce privește dezvoltarea construc
ției socialiste in România, cît și poli
tica externă a tării noastre. Conside
răm că șl în viața internă și în ac
tivitatea internațională, partidul nos
tru. călăuzindu-se de ideile atotbirui
toare ale marxism-leninismului, duce 
o politică care corespunde pe deplin 
atit intereselor poporului nostru, cît 
și cauzei unității țărilor socialisto, a 
mișcării comuniste și anliimperialis- 
le mondiale, cauzei prieteniei între 
popoare și păcii în lume. Vom duce 
și în viitor această politică pe care 
întregul nostru popor o sprijină, pe 
care e hotărît s-o înfăptuiască neabă
tut. (Aplauze puternice).

Dati-mi voie, în încheiere, să vă , 
urez dumneavoastră, locuitorilor a- 
cdslei străvechi așezări daco-romane 
și modernă așezare a României so
cialiste, calde lelipilări și urări de 
noi .și noi succese. Multă sănătate 
și fericire Ta toii. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate. Se aud urale și 
ovații nesfîrșite la adresa Partidului 
Comunist Român șl a Comitetului 
său Central, pentru patria noastră — 
Republica Socialistă România).

Constituirea Consiliului 
municipal Petroșani 
al Frontului Unității 

Socialiste
Ieri după-amiazâ, a avut loc lo Pe

troșani adunarea de constituire a 
Consiliului municipal Petroșani al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul executiv 
al Consiliului 

municipal 
Petroșani 

al Frontului 
Unității Socialiste

Președinte al Consiliului 
municipal al Frontului Uni
tății Socialiste : tovarășul 
LAZAR DAVID.

Vicepreședinți : STOICAN 
PETRU, ILIESCU GHEOR
GHE, ANDRAȘ MIHAI.

Secretar : ȘOȘOI PETRU. 
Membrii: MESZAROS IOA

NA, BLAJ TRAIAN, NEGRUJ 
CLEMFNT, CIOSA DUMITRU, 
BLAGA IOAN, DlRLEA 
GHEORGHE.
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CONCURS 
„CINE ȘTIE
CÎȘTIGA“

ISîmbătă, la clubul din Lo- 
nea va avea loc un concurs 
I„Cine știe cîștigâ" cu tema : 

„Desăvîrșirea formării statu- 
. lui național unitar român". 
I Concursul face parte din ac- 
Ițiunile cultural-artistice orga

nizate în orașul Petrila cu

I prilejul sărbătoririi semicen
tenarului Unirii Transilvanieij cu România.

J Ba ul actorilor

ICu prilejul aniversării a 
două decenii de activitate șl

Ifn vederea stringerii legături
lor dintre actori și spectatori.

I Comitetul sindical al Teatrului 
„Valea Jiului" organizează fn

I seara zilei de simbătă. 30 no
iembrie. balul actorilor fn

[sala de dans a Casei de cul
tură din Petroșani. După ce 
trompetele vor suna deschide-

I rea balului, orchestra va inter- I preta muzică de dans iar acto
rii, care vor face și oficiileI

©

©
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Condiții opfime 
de descărcare

In iernile trecute, se lucra anevoios la silozul de recepție 
al Preparației Coroeșli. Sosea cărbunele înghețat și continua 
să înghețe deoarece silozul era constituit dinlr-un acoperiș 
susținut de cîțiva stilpi. Descărcătoril lucrau în frig.

Incepind din vară, la Coroeșli s-a trecut la închiderea si
lozului prin ziduri. S-a montat apoi o instalație de încălzire 
racordată Ia rețeaua termică a preparației, au fost instalate 
uși și ferestre metalice. Lucrarea este gata și se așteaptă st - 
sirea comisiei de recepție.

Acum, descărcătorii lucrează în condiții optime, iar car 
bunele nu va mai ajunge înghețat în instalațiile preparației. 
Iată șl cîțiva dintre oamenii evidențiați cu prilejul efectuării 
acestei lucrări : lăcătușul Gonezi Sigismund, sudorul Cață 
Ilie, zidarii lenei Ladislau, Vincze loan și Rotaru Nicolae, dul
gherii Csato Ludovic și Raduly Laszlo, maistrul principal Rus 
Petru.

Fotografia de mai jos înfățișează silozul de recepție in 
timpul lucrărilor de închidere.

I.,i adunare an participai membrii 
șl membrii supleanți ai Comitetului 
municipal de partid, membrii birou
rilor municipale ale organizațiilor de 
masă, obștești și profesionale, repre
zentanții desemnați în consiliu din 
partea organizațiilor de masă și in 
adunările oamenilor muncii din în
treprinderi șl Instituții, conducători 
de întreprinderi șl Instituții, oameni 
de știință și cultură, și alte cadre 
cu munci do răspundere.

A fost prezent, de asemenea, to
varășul Ramba Mircea, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean, membru al Con
siliului județean al Frontului Unită
ții Socialiste.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal provi
zoriu, membru al Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialiste.

(Continuare in pag. a 3-aj

In pagina a 3-a — COMPONEN
TA CONSILIULUI MUNICIPAL PE
TROȘANI AL FRONTULUI UNI- 
TAjil SOCIALISTE.

“I
de gazdă, imbrăcali in costu
me de epocă, vor prezenta un 
interesant program artistic. Jo
curile de societate, bufetul, 
tombola vor completa atmos
fera pe care o dorim cil mai 
caldă.

SIMPOZION
Cu prilejul sărbătoririi Semi

centenarului Unirii Transilva
niei cu România, azi, la ora 
18, va avea loc la Clubul din 
Petrila un simpozion cu tema : 
„Idealul Unirii la români". 
Prilej de trecere în revistă 
a principalelor momente din 
lupta seculară a poporului ro
mân pentru desăvîrșirea unită
ții statale.

Cartea —
un prieten drag
Biblioteca clubului din Ani

noasa cunoaște o mare afluen
ță de cililori. De la începutul 
anului, bibliotecara Dinu Floa
rea a împrumutat 12 830 de 
cărți unui număr de 700 citi
tori. Cei mai pasionați prieteni 
ai cărții sint: muncitorul Coteț 
Vasile. de la sectorul VIII, 
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maistrul 
sectorul 
Dumitru, 
(toți de

Crișan Teodor, de la 
IV. muncitorul flie 
de la sectorul VI 
la E. M. Aninoasa)

pensionarul Prada Ștefan și e- 
levul Bâjlhe Aristid, de la 
Școala tehnică Petroșani. I 

I
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sc îndreaptă spre locul de Inaugu
rare a complexului muzeistic ame
najat Io interiorul cetății. Melodiile 
răscolitoare ale Horei Unirii si ale 
Imnului .Trei culori cunosc pe lu
me' răsună pînă departe, peste zi
durile cetății evocind cu solemni
tate clipe istorice pentru ființa nea
mului românesc.

Aid, In tntimpinarea oaspeților 
se aflau Poropillu Macovel, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, acad, ștefan Bălan, 
ministrul Învățământului, Ion Iliescu, 
prim-secrelar al G.G. al U.T.G., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
general locotenent Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor armato, 
secretarul Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, acad Miron Niro- 
lescu, președintele Academiei, acad. 
Eaharia Stanru, președintele Uniunii 
Scriitorilor, Ion Dumitrescu, preșe
dintele Uniunii Compozitorilor, Ist
van Peterfl, Dreședinlelo Consiliului 
oamenilor muncii do naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenburger. pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană, gene
rali șl ofițeri superiori, reprezentant! 
al organelor locale de partid șl de 
stal. Primul secretar al Comitetului 
municipal de partid. Nicolae Roșu, 
președintele Consiliului popular al 
municipiului Alba Iulia, înmînează 
tovarășului N’colae Ceaușescu cheia 
orașului, pe care sînt gravate datele 
festive: 1918—1968.

Tn aplauzele însuflețite ale relor 
prozenti, secretarul general a! G.G. 
al P.C.R. tale panglica inaugurală a 
noului rompler muzeistic din Alba 
Iulia.

O gardă militară prezintă onorul. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare. Răsună 
solemn Tmnul de stat al tării noas
tre

Tn continuare, are lor dezvelirea 
statuii ecvestre a lui Mihai Vitea
zul Monumentul, realizat în bronz 
de sculptorul O<rar Han. imortali
zează figura aceluia care a realizat, 
pentru prima oară, acum mai bine 
de trei veacuri, unirea țărilor ro
mânești într-un singur stat

Tovarășul Nicolae Ceausescu dez
velește monumentul inăllat spre 
cinstirea Iul Kfihai Viteazul. Monu
mentul are un caracter solemn, 
triumfal.

Conducătorii de partid și de stat 
11 felicită pe sculptorul Oscar Han, 
aflat de fată la emoționantul eve
niment. dind o înaltă aprerj»>rf> o- 
perei create de artist.

Se vizitează apoi clădirea Bahilon, 
comolet renovată si restaurată. In 
care sini adăpostite acum cîteva 
secții ale muzeului.

Oaspeții se noresc, pe rind. in 
sălile do arheoloqie, unde se află 
lapidarul muzeului, continînd în 
principal monumente romane de Ia 
Apu’lum - sala de artă plastică, cu
prinzând lucrări valoroase inspirate 
din istoria patriei; sala de artă 
populară, unde sfnt expuse creații 
ale meșterilor populari din toate 
zonele folclorice ale tării, ilnstrînd, 
cu mijloace specifice artei, ideea u- 
nilătii naționale.

Oaspeții, împreună cu numeroși 
partirjpanti la manifestările din Alba 
Iulia, urcă scările impunătoarei clă
diri care găzduiește Muzeul Unirii 

cea mai nouă unitate din rom- 
plemi muzeistic, cea mai importan
tă prin semnificație și valoare. Tn 
numeroase săli sînt expuse aproxi
mativ 30 000 de mărturii documenta
re, un inestimabil tezaur istoric care 
In/ălițează evolutiv lupta poporului 
rowân pentru făurirea statului nalio- 

unitar.
Fiecare sală a muzeului, fiecare 

obiect, fiecare piesă documentai ă, 
fiecare cuvin! înscris pe marele pa
nou ne poartă spre acea dată, rare 
a fost înscrisă cu litere de aur In 
Istoria poporului nostru — 1 decem
brie 1918, ziua împlinirii marelui de
ziderat sz-cular — făurirea statului 
unitar national român. O imensă fo
tografie intens luminată sugerează 
Istorica întrunire a cele» peste 
100 000 de români pe rimpul lui Ho
rea. Ia poalele ceUtfi Alba Iulia. Ne
numărate mărturii documentare Ilus
trează faptul că unirea Transilvaniei 
cu România, izvorîtă din conștiința 
și simfirea maselor, este opera po
porului, pregătită de-a lungul a sute 
de ani și făurită hi condițiile pu
ternicului avlnt revoluționar, de
clanșat de intensificarea activității 
mișcârii muncitorești din România șl 
stimulată de izbînda Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

Prin elocvente șl grăitoare expo
nate este redată în continuare lup
ta poporului român pentru împlini
rea tuturor năzuințelor sale, viata 
noua făurită In anii socialismului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, exponentul cel mai fidel al 
Intereselor social-politice ale mase
lor.

Numeroase documente sini consa
crate victoriilor istorice oblinute de 
eroicul nostru popor Io desfivlrșirea 
construcției socialismului în Româ
nia, orînduire care a dai cale liberă 
afirmării plenare a tuturor forțelor 
creatoare ale poporului nostru, a 
unității oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate, in lupta pentru în
florirea patriei șt ridicarea el pe 
trepte tot mai înalte de civilizație 
și progres.

Ultimul popas a) vizitei conducă
torilor de partid șl de stat la com
plexul muzeistic a avut loc In sala 
Unirii, sub bolțile căreia In urmă cu 
50 de ani a fost semnat actul unirii 
Transilvaniei cu România. Aici. în 
ziua de 1 decembrie 1918, cei 1 223 
reprezentanți aleși al populație* din 
Transilvania au bolărit, In mod una
nim șl solemn, unirea cu România 
— eveniment de o deosebită în
semnătate în istoria patriei

In încheierea vizitei, conducătorii 
de partid șl de stat au consemnat 
In cartea de onoare următoarei?: 
.Azi, 28 noiembrie 1968, cu prilejul 
aniversării semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România aici, la 
Alba Iulia, locul memorabilului eve
niment de la 1 decembrie 1918, a 
fosl dezvelit monumentul Iul Mihai 
Viteazul — înfăptuitorul primei u- 
nlrl a țărilor române într-un singur 
stat, au fost Inaugurate Muzeul 
Unirii și Muzeul de arheolonie, Is
torie și etnografie.

Această manifestare sărbătorească 
constituie un prinos de recunoștin
ță și cinstire adus de întregul nos
tru popor vrednicilor înaintași, lup
tei de veacuri a maselor populare, 
a celor, mal înaintate forțe ale socie
tății românești pentru real:,area nă
zuinței de progres și libertate, pen
tru făurirea setatului rcm’n unitar și 
Independent.

Clipele înălțătoare trăite aici a- 
cum o jumătate de veac vor dăinui 
întotdeauna în amintirea poporului 
nostru ca un moment luminos din 
istoria patriei, ca un îndemn însu- 
fletitor în vasta operă de edificare 
socialistă a tării, realizată în slrîn- 
să unitate de clasa muncitoare, ță
rănime, intelectualitate, de loll oa
menii muncii, indiferent de națio
nalitate. sub conducerea Partidului 
Comunist Român. închinat înfloririi 
Republicii Socialiste România, înfăp
tuirii ’dealurilor nnh'lo e*p comunis
mului'

Conducătorii de partid și de stat 
au participat apoi la o maro adunare 
populară care a avut loc pe platoul 
din fala sălii Unirii.

Mii de oameni ai muncii, locui
tori ai orașului și comunelor înve
cinate, delegați din celelalte județe 
ale Transilvaniei, români, maghiari, 
germani, urmașii celor care au în
făptuit marele act istoric, alături de 
numeroși participanli la Marea A- 
dunare Națională de pe cîmpul lui 
Horea de acum 50 de ani, izbucnesc 
în puternice urale și ovații, semn 
al deplinei lor unități în jurul par
tidului, al voinței lor neclintite de 
a da viață priptr-un efort comun 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului pentru înflo
rirea patriei socialTst? și bunăstarea 
întregului popor.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de tovarășul Nicolae 
Roșu, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președintele 
Consiliului popular al municipiului 
Alba Iulia, care a salutat călduros 
prezenta conducătorilor de partid și 
de stat la marea adunare populară.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
George Homoștean și veteranul Ti- 
ron Albani, care a fost reprezen
tant al Partidului Socialist în 
în Consiliul Național Român Central. 
Ei au evocat momente din lupta 
pentru unirea Transilvaniei cu Ro
mânia.

In aplauzele puternice ale mul
țimii a luat cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Cuvînlarea a fost subliniată dese
ori de ovațiile și aplauzele îndelun
gate ale oamenilor muncii. Miile de 
participant!, strigau: Trăiască Ro
mânia 1 Trăiască unitatea poporului 
roman I lozinci care au răsunat aici și 
In urmă cu jumătate de veac; ei 
scandau din toată inima: Trăiască 
Partidul Comunist Român, Trăiască 
România socialistă, ca un fierbinte 
legămînl al poporului nostru, liber 
și stăpin pe soarta sa, de a merge 
tot mai hotărîl, tot mai unit, pe 
drumul făuririi idealurilor ale so
cialiste.

Reportaj realiza! de

întărire* continuă n rolului con
ducător al organizațiilor de partid, 
dezvoltarea democrației interne, res
pectarea disciplinei de partid $i a- 
Iragerea tuturor comuniștilor la dez
baterea, elaborarea licrtărlrilor șl 
traducerea lor în viață, este o con
diție fundamentală a înfăptuirii com
plexelor sarcini din etapa desfivir- 
șiril construcției socialisto. Asigu
rarea acestei condiții presupune în
să desfășurarea unei munci politico- 
educative susținute pentru ridicarea 
pregătirii polilico-ideologicc a mem
brilor de partid. O muncă care să 
asigure dezvoltarea spiritului do 
răspundere a fiecărui comunist pen
tru îndeplinirea în mod exemplar 
a îndatoririlor, astfel ca fiecare să 
constituie un model do corectitudine, 
do principialitate și conduită mora
lă, atîl în activitatea profesională șl 
obștească cît șl în viața de familie 
și societate.

Recenta plenară lărgită a Comi
tetului municipal de partid, a luat 
în dezbatere tocmai această temă i
activitatea organelor și organiza
țiilor de partid 
rirea continuă a 
partid și de

pentru întă- 
disciplinei de 
stat ; crește

rea răspunderii comuniștilor in în
deplinirea sarcinilor, sporirea exi
genței și combativității față de 
orice manifestare și încălcare a 
normelor de conviețuire și a lega
lității socialiste. Referatul prezen
tat în acest sens do către tovară
șul Negruț Clement, secretar al 
Comitetului municipal de partid, 
discuțiile purtate pe marginea ma
terialului au reliefat grija și răs
punderea organelor și organizațiilor 
de partid din municipul nostru pen
tru ridicarea calitativă a muncii de
educare politico-ideologîcă a mem
brilor de partid, a tuturor oame
nilor muncii, pentru mobilizarea lor 
la înfăptuirea sarcinilor, apărarea 
avutului obștesc și respectarea le
galității socialiste. Rod al acțiunilor 
politice și organizatorice întreprin
se, a muncii educative desfășurate, 
a crescut rolul și competența orga
nizațiilor de partid, răspunderea $1 
combativitatea comuniștilor In în
deplinirea sarcinilor, în rîndul co
lectivelor noastre de muncă s-a sta
tornicit o atmosferă de muncă prin
cipială, combativă ceea ce prezintă 
o garanție sigură pentru remedierea 
lipsurilor re mai persistă, pentru 
înfăptuirea sarcinilor de răspundere 
ce ne stau în față. Făcînd această 
precizare, subliniind rezultatele ob
linute, tot ce e pozitiv în activitatea 
organizațiilor de partid și a colecti
velor noastre, plenara a analizat — 
cu răspundere și exigență partinică 
— neajunsurile, fenomenele care 
stînjenesc mersul înainte și abateri
le d* la disciplina de partid și de 
stat, de la normele de conduită co
munistă.

Plenara a analizat rămînerile în
urmă la anumiți Indicatori și anumi-

LA E. M. ANINOASA

Se 

conturează 

perspectiva

unor

rezultate 

favorabile

Stelion CONSTANTINESCU

Nicoloe VAMVU

Nicolae DASCAIESCU

Ștefan DINICA

Avram ZAHARIE

Comparativ cu perioada corespun
zătoare din 1967, în acest an mina 
Aninoasa a obținut rezultate îmbu
curătoare: peste 11 000 tone cărbu
ne brut extrase peste plan, iar pro
ductivitatea muncii a fost depășită 
cu 40 kg cărbune pe post.

— Succesele exploatării au fost ho- 
tările în abatajele sectoarelor I, 11 
și IV aceste colective cumulînd de
pășiri de 8 100, 1 820 și 410 tone peste 
prevederile fixate prin preliminar, ne 
explică tehnicianul Dănilă Constantin, 
de la serviciul planificare. Singur sec
torul III Piscu a încheiat primele 10 
luni cu un bilanț nesatisfȘefilor.

Conducerea exploatării ne asigură 
efi și sectorul Ifl va încheia lunile 
noiembrie și decembrie cu un bilanț 
favorabil. A fost numit un nou șef 
de sector, s-a asigurat funcționarea 
permanentă a trei abataje în stratul 
13, s-au stabilit mai precis efectivele 
pe schimburi și au fosl plasate două 
brigăzi la pregătiri in cărbune.

In ce măsură sînt asigurate capa
citățile de producție pentru viitor ?

Locuitorul șefului serviciului topo
grafic, Ing. Popa Ioan, ne informea
ză că, pe baza preliminarului de cu- 
rind definitivat, se prevede ca mina 
să pornească în noul an cu un coefi
cient de asigurare privind rezerve 
pregătite de 1,9 și să încheie anul 
cu un coeficient și mai bun — 2,3. 
In sectorul 1, la începutul anului vi
itor Intră in funcțiune abatajele ca-

te sortimente la unele unități econo
mice, neajunsuri care constituie, In 
ultimă Instanță, lot o inculcare a 
disciplinei do partid și de stat. S-au 
crittoot răntinerile in urmă fața de 
planul de invesliții (cazul S.C.S.M., 
I.GL., cooperativele „Jiul" si .De
servirea’, O.C.l. Alimentara, P.F.A. 
, Viscoza" Lupeni). achiziționarea din 
import a Unor utilaje de către 
C.C.V..I. caro ni^i in prezent nu slnt

unei funcții de conducere. Plenara 
a criticat unele cadre de conducere, 
Intre care tov. lancu loan, fostul 
Inginer șef al I.G.L., Păcurar Arghir 
si Moldovan Mircea, șefi do sectoare 
la mina Pclrila, inginerii Mirlăgennu 
loan și Vaslle loan de la mina Dil- 
ja, pentru atitudini necorospunzătoa- 
re față de subalterni, respectiv, fa
lă de sarcinile ce le încredințează 
organizațiile de parlid. Au fost cri-

Plenara Comitetului municipal de partid

suficient pentru dezvoltarea spiritu
lui critic șl autocritic, a atitudinii 
de intransigența față de abateri j 
slnt neajunsuri In educarea partini
că o comuniștilor, îndeosebi o celor 
noi primii! In parlid.

In cuvîntul său, la încheierea dis
cuțiilor, tov. Piinițoarâ Titus, se
cretar al Comitetului municipal de 
partid, a subliniat sarcinile organi
zațiilor de parlid privind întărirea 
muncii politico-educative în rîndul 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii pentru remedierea 
nea juniori lor existente în respecta
rea disciplinei de partid șl de stat, 
pentru crearea unei puternice opinii 
combative față de orice abatere din

La mica ciupeală

utilizate, încălcarea disciplinei fi
nanciare prin cheltuieli neproducti
ve. Referatul prezentat, parlicipan- 
tli la discuții s-au oprii asupra nea
junsurilor existente in respectarea 
programului de lucru, utilizarea fon
dului de timp, in respectarea dispo
zițiilor de lucru șl a N.T.S. Astfel, 
în cursul anului 1968 s-au înregis
trat în unitățile economice peste 
400 000 absente nemotivate și în
voiri ceea ce echivalează cu o pier
dere de producție în valoare de 
aproape 14 milioane Jei. Tovarășii 
Raczek loan și Barbu Petru au 
vorbit pe larg despre cauzele ma
nifestărilor de indisciplină în pro
cesul de producție, subliniind faptul 
că organizațiile de partid șl obștești 
nu acționează întotdeauna cu prom
ptitudine pentru eliminarea abateri
lor, nu perseverează pentru preîn- 
tîmpinarca lor.

Plenara a atras atenția și asupra 
unor alte cauze în care îșl au rădă
cina daunele aduse avutului obș
tesc. In unele unități economice 
sînt menținute în posturi de răs
pundere diferite elemente cu ante
cedente penale care au adus preju
dicii proprietății de stal. Așa este 
gestionarul Tfinase Petru de la ale- 
lieiul foto al cooperativei .Jiul", 
Tomoioagă Viorcl de la secția TV 
din Vulcan, Ocheț Nicolae de la 
F.P.L. Livezeni și alții. Printre cei 
care au adus daune avutului obștesc 
au mai Tost amintiți Dobre Dlmitrie, 
fost diriginte la P.T.T. — Vulcan, 
Mîrza Liviu, fost gestionar la coope
rativa „Deservirea". Banu Andrei 
gestionar la I.C.R.M. care pentru in
fracțiunile săvîrsite au fost con
damnați pe diferite termene.

In cuvîntul său. tov. Maniu David, 
procurorul iset1 al municipiului s-a 
referit la neajunsurile existente în 
organizarea evidenței primare, mal 
ales la I.G.L.. T.C.M.M., neajunsuri 
care facilitează în mare măsură sus
tragerile din avutul obștesc. De ase
menea, recuperarea pagubelor în 
unele unități, ca I.F. și I.G.L., se 
desfășoară extrem de lent.

înaltul profil moral este o condi
ție indispensabilă pentru exercitarea 

meră nr. 6, 8 și 10. Se pregătesc pen
tru exploatare trei abataje In stra
tul 5 din sectorul II, iar la stratul
17—18 se prevede extragerea a 10 000 
tone prin susținere metalică. La sec
torul III vor intra în producție trei 
abataje cu front lung, în stratul 13.

Se preconizează introducerea ar
mării cu stilpi hidraulici la frontalul 
nr. 2—4, din sectorul IV.

Incepind de lai trecerea transpor
tului producției pe funicularul Ani
noasa sud — Coroești, au existat dese 
opriri în fluxul transportului. Ge 
perspective sînt în ce privește func
tionarea funicularului ? La întrebare 
a răspuns ing. Dula Mircea, șeful sec
torului electromecanic al minei.

— După efectuarea unui mare vo
lum de lucrări, defecțiunile au fost e- 
liminate. Pentru a evita surprizele 
— posibile pe timp friguros — în a- 
ceastă lună se ya schimba cablul 
purtător de la linia plinelor. I-a silo
zul B se va desființa banda metalică, 
urmînd ca încărcarea să se efectue
ze direct în cupe (la silozul A. modi
ficarea aceasta e terminată). In de
cembrie se încheie lucrările de a- 
menajare a halei de revizie și repa
rarea cupelor de funicular, iar în sta
ția de întoarcere de la Coroești se 
va monta un lanț compensator pen
tru micșorarea vitezei cupelor.

Privind aprovizionarea cu mate
riale — lemn de mină, cherestea, be- 
tonite, nisip, ciment și balast, nu se 
ridică probleme la Aninoasa iar pen
tru activitatea din următoarele luni 
sînt asigurate cantitățile necesare.

Se conturează în acest fel posi
bilitatea ca exploatarea să încheie 
anul cu rezultate bune la producția 
extrasă, săi pășească în noul an cu 
certitudinea efi minerii de .aici vor 
repurta succese. Așa cum sublinia 
recenta conferință de partid de la 
minfi, colectivul exploatării trebuie 
sfi facă o cotitură în ceea ce pri
vește calitatea (27 500 tone rebutate 
în acest an) precum și In domeniul 
ritmicității. In acest fel, gospodărind 
rațional forțele și utilajele, efectuînd 
o întreținere corespunzătoare — și 
la timp — abatajelor șl acordînd a- 
tentia cuvenită organizării superioa
re a muncii, întăririi disciplinei, mi
na Aninoasa are posibilitatea de a 
obține realizări bune în următoarele 
luni șl trimestre.

T. V.

tlcate de asemenea diferite cadre 
pentru abateri ca neîndeplinirca u- 
nor obligații cetățenești, neachitarea 
la timp a taxelor pentru chirie, În
călzire, a consumului de energie (in 
Valea Jiului s-a acumulat o restanță 
la plata chiriși încălzirii centrale 
de 1068 000 %!). Există de asemenea 
multe cazuri de abandon familial. 
Din această cauză avem în prezent 
530 de minori cu educația neglijată.

Existența unor asemenea fenome
ne, de neglijare a obligațiilor fami
liare, de imoralități denotă că unele 
organizații de partid nu au o atitu
dine combativă fală de asemenea 
comportări, nu acționează cu promp
titudine pentru remedierea șl pentru 
prelntlmpinarea lor. Nu se insistă

partea oricui ar fi fosl săvîrșilă. 
Mal mult trebuie făcut pentru popu
larizarea legilor statului, pentru spo
rirea răspunderii tuturor cadrelor 
fală do obligațiile profesionale șl 
moral-colfitenești. Organizațiile de 
partid au obligația să dovedească 
o receptivitate maximă fală de sesi
zările oamenilor muncii, pentru so
luționarea acestora. O condiție in
dispensabilă pentru creșterea răs
punderii colectivelor față de sarcini, 
pentru înfăptuirea obiectivelor puse 
de partid, o constituie întărirea ro
lului organizațiilor de partid, a fie
cărui comunist în educarea și mo
bilizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea sarcinilor. în acest scop, ple
nara a elaborat holărîri corespunză
toare.

in unitatea de desfocere a legu
melor și fructelor de pe strada I Tni- 
Hi din Petroșani calcularea valorii 
mărfii se "(are cu viteza une. mașini 
electronice. In ceea rb privește pre
cizia. vlnzătoarca nu rivalizează însă 
cu mașina electronică. E ceva... de
reglat deoarece niciodată marfa nu 
costă mai puțin docil în realitate cl 
mai mult. Spre exemplu, un pui de 
1.450 kg, a 17 lei kilogramul a costat 
26 lei. In realitate o vorba de.,, mica 
ciupeală. De aici un pic, de dincolo 
alt pic și se adună... Cum rfimîne 
Insă cu normele ce trebuie respec
tate în cadrul comertulu/ nostru so
cialist ?

Un grup de gospodine 
clin Petroșani, strada Unirii

In cursul zilei de Ieri, ter
mometrul a înregistrat la Pe
troșani o temperatură maximă 
a aerului de plus 3 grade 
Temperatura minimă <i tost de 
minus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 21 
DE ORE: Vremea devine în
chisă, cu cer mai mult acope
rit. Vini slab.

S. J.

ret 8

rL și răsplată

Valoarea cinstei
Unchiașul Iepan Iosif (75 

ani) din Vulcan și-a scos in
tr-o zi de la C.E.C. 400 lei. Din 
greșeală, în loc să pună port
moneul în șerpar. l-a pus du
pă briu. Cind a ajuns acasă, 
la portmoneul de unde nu-i 1 
Omul se credea păgubit de 
400 lei, de o chitanță in va
loare de 500 lei și de buletin,

cînd, deodată a fost invitat la 
miliție. Să-și ridice banii și 
actele.

Tînăra Catană Maria din Lu- 
peni, trecînd pe la magazinul 
fero-metal din Vulcan, a găsit 
portmoneul. Imediat a dat fuga 
cu el la miliție. L-a predat. 
Astfel, tînăra fală confirmă în
că odată regula : cinstea valo
rează mai mult decît banii.

Apă din... piatră seacă
Muncitoarelor din atelierul 

reparații al depozitului 
I.R.V.A. Lupeni li se cere să 
repare fiecare cîte 50—60 de 
lăzi în 8 ore (depinde de mă
rimea lăzilor). Dar material, 
loc. G-ind femeile cer șipci de 
fag pentru înlocuirea celor de
fecte. șeful de depozit, Ungur 
Lascu, le dă... lămuriri: că cir
cularul nu merge fără mecanic, 
efi circularislul e în concediu

medical, efi......Bine, dar atunci
cum să ne facem norma ?" — 
se întreabă muncitoarele de la 
atelierul de reparații al 
I.R.V.A. Lupeni. Cine știe, poa
te I.R.V.A. le pretinde azi, mîi- 
no lucrătoarelor sale să scoatfi 
apă din... piatră seacă ? 1 Tot 
nu există nici măcar o cișmea 
de apă în tot depozitul... Fe
rească sfintu de vreo scinteie I

Glaman Constantin din Vul
can era pus pe fapte mari. La 
început i s-a făcut poftă de o 
bere. A intrat în restaurantul 
„Straja", s-a așezat la o masă 
șl a început să comande bere : 
o sticlă, două... cinci... zece. 
In cîteva ore a golit două lăzi 
de bere. Cu „plinul'' făcut, s-a 
făcut „nevăzut", dar numai de 
la restaurant, pentru a nu plăti.

Berea consumată 
să-și facă efectul. Lui 
1 s-a făcut de scandal, 
put să-și verse nervii 
tă, pe o producătoare, răstur- 
nindu-i coșul cu fructe. S-a 
luat apoi la hartă cu cumpă
rătorii. Curînd au intervenit 
organele de ordine, invitîndu-1 
pe Glaman Constantin la mili
ție. El a ..protestai" cu... inju
rii. La judecătorie însă n-a mai 
avut ce zice. Si-a ascultat sen
tința și a plecat. Insolit. Pen
tru huliganism și pentru ne
plata consumației de la „Stra
ja" i s-a făcut și lui plata : 6 
luni închisoare.

începea 
Glaman 
A ince- 
in pia-

N. ARBOREANU

Pe urmele unor sesizări privind 
functionarea centralei termice
din cartierul Viscoza III Lupeni

PRIMĂ PENTRU... ȚINTAR !
Blocurile din străzile Aleea Casta

nilor și Aleea Narciselor din Lupeni, 
fiind tcrmoficate, primesc căldură și 
apă caldă de la centrala termică din 
cartierul Viscoza 111. Adică ar trebui 
să primească. In realitate, însă, lu
crurile stau altfel. Mai ales în pri
vința apei calde. Iată ce se spune 
înlr-o scrisoare adresată redacției de 
un grup de locatari din amintitul 
cartier: „Instalațiile de baie, deși e- 
xislă, nu le putem folosi. De ani de 
zile, în loc de apă caldă, primim... 
„justificări' : ba că randamentul ca- 
zanelor e mic, ba că sectorul I.G.L, 
n-a efectuat reparațiile cuvenite la 
centrală etc. etc. Noi sintem nedu
meriți fală de astfel de răspunsuri, 
cu atit mai mult cu cît toată vara 
centrala a furnizat... fum pe coș; o 
dovadă în plus că reparațiile s-au 
efectuat. Atunci, care-i motivul efi 
nici acum n-avem strop dc apă 
caldă

La blocurile pe care le-am vizitat 
ni s-au confirmat cele relatate în 
scrisoare. Locatarii ne-au dat și alte 
amănunte privitoare la lipsa de apă 
caldă.

MARIAN RAVECA (Al. Castanilor, 
blocul 10); „Din luna martie am a- 
vut doar de două ori apă la baie, 
dar și atunci... mai mult rece decît 
caldă".

CONSTANTIN TUDOR (Al. Casta
nilor, blocul 12)): „Se împlinește un 
an de cind nu ne putem folosi de 
vană și duș. Dacă vrem să facem 
baie, mergem la rude".

P1GUI MARIA (Al. Castanilor, blo
cul 18): „Fiind lipsă de apă caldă, 
unii locatari recurg la practici neper- 
mise: desfac robinetele de la calo
rifere făcindu-și provizii frauduloa
se de apă caldă în dauna instala
ției care se Tficește. Lucrătorii de la 
centrală, deși nu-și fac datoria, au 
pretenția la primă. Și nu odată au 
reușit ■să ne inducă în eroare. Avind

nevoie de confirmarea noastră, pro
fită de faptul că găsesc, uneori, a- 
căsă doar bătrînii și copiii care își 
pun semnătura cu destulă ușurință 
pe hîTliile care atestă că locatarii sini 
cit se poale de mulțumiți de „apor
tul" pe care și-l aduc fochiștii de 
la centrala termică".

TRIFAN VANDA (Al. Castanilor, 
blocul 19-; „Dacă am „indîăznit" să 
sesizez, la centrală că avem copii 
mici, care nu se pot „conforma" pro
gramului de încălzire stabilit pentru 
timpul nopții, fochlștii mi-au răs
puns cu impertinență: „Dacă nu vă 
convine, n-aveți decît să vă mutați 
în altă parte 1".

Și alți locatari, printre care Eke 
Petru (blocul 24), Praia Ana (blocul 
16), Doroflei Mihai (blocul 16). expri- 
mînd opinia locatarilor din blocurile 
ale căror responsabili sînt, și-au ma
nifestat nemulțumirea față de felul 
cum înțeleg cei de la sectorul I.G.L. 
să-și facă datoria.

Aceste nemulțumiri le-am adus la 
cunoștința acelora care răspund pe 
linie profesională de buna funcționa
re a centralelor termice din orașul 
Lupeni, maistrul Avasiloaie loan și 
tehnicianul Cioto Constantin. „Argu
mentele" lor au fost aceleași pe 
care le-am auzit și acum un an și-n 
anii Trecut!: că agregatele au fost 
primite cu. întârziere. că se duce lip
să de efectiv și piese de schimb etc. 
etc. Convinși că astfel de probleme 
nerezolvate, cum e cea a livrării 
apei calde, trebuie să intre în poste
ritate la I.G.L., căutau „dovezi" în 
plus prin care să-și susțină „teza", 
și, intr-adevăr, ne-au arătat ventile 
defecte încă din vară, dar nu ne-au 
putut face să înțelegem ce vină au 
locatarii că lucrurile merg prost la 
sectorul I.G.L. Lupeni (îl).

Cei doi reprezentanți ai I.G.L., con- 
siderindu-și misiunea încheiată, au 
ieșit In „curtea" centralei, au admi

rat harababura de aici (fotorepoito
rul nostru l-a surprins tocmai în fl
eet moment) și îu plecat... Noi am 
revenit după cîteva oro la centrală- 
Din trei lochiști, l-am găsit, jos. in 
sola cazanelor. doar pe Partenie Con
stantin. Ceilalți doi. Calotă Ștefan și 
Hamzi Caloman erau ocupați pînă 
peste cap... Jucau tintar sus in sala 
pompelor. Dacă astfel de ocupații 
își găsesc la ora 12,50. cu ce s-or fi 
dislrînd noaptea cînd sînt siguri că 
nu-i deranjează nimeni ? 1

„Leafa sfi meargă, prima să nu lip
sească. iar serviciul mai poale ră- 
mîno și pe seama altOTa". Aceasta 
să fie oare deviza la sectorul I.G.L. 
Lupeni 1 P. BREBEN

In exteriorul centralei termice dom
nește haosul.
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CONSTITUIREA
(onsliluliil municipal Petroșani
al frontului liuitătii Socialiste

(Ut mart din pag 1}

Subliniind lnscmnutalea deosebită a 
«DĂ-urilor stabilite de plenara C.C 
l i' ■>.
vorbitorul a spus ; 1 lotărtrllo ple*
nor vi CC. al P.G.R din 24-25 oc
tombrie a. c. privind Întărirea unită
ții moral-polltice a poporului nostru 
•e înscriu ca un moment important 
In procesul continuu si multilateral 
de d. rvoltare a democratici socialis
te de consolidare a unității șl coexiti* 
nit dintre partid guvern *1 popor. In 
cadrul măsurilor pioconi/alo do ple
nară o însemnătate primordială o are 
constituirea Frontului l’nitătll Soda- 
liste precum șl hoU-rirea do a se or
ganiza consiliile naționalităților con- 
Joruitoare. Aceste masuri au tost 
pTimitr cu deosebita satisfacție de 
masele largi de la orașe și sate, au 
stirnlt un puternic ecou în rîndurile 
minerilor tehnicienilor, inqinerilor șl 
funcționarilor, al tuturor oamenilor 
muncii din municipiul Petroșani. Fron- 
tu Unității Socialiste reprezintă un 
larq cadru organizatoric, corespun
zător condițiilor specifice ale tării 
noastre, un factoT însemnat de întă
rire continuă, de cimentare neîntre
ruptă a unității poporului, a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de națio
nalitate. de organizare a participării 
mereu mai active ’a viata politică, 
sub conducerea partidului, a tuturor 
categoriilor de cetățeni, a organiza
ților de masă șl obștești din patria 
noastră. Frontul Unității Socialiste 
va contribui la întărirea muncii uni
te a clasei muncitoare, țărănimii in
telectualității, a frăției dintre poporul 
romăn și naționalității-' conlocuitoa
re. la mobilizarea a. -tora la acti
vitatea de elaborare si realizare a 
programului d^ desăvirșire a socie
tății socialiste".

Vorbitorul a informat, în continua
re, adunarea, că, în aceste zile. în 
ședințe plenare ale Comitetului mu
nicipal de partid, consiliului munici
pal al sindicatelor, comitetului mu
nicipal U.T.G, comitetului municipal 
al femeilor, în ședințe ale consiliu
lui municipal al pionierilor, comite
tului executiv al aso

Iilor, tilialei asociației juriștilor șl a 
filialei Uniunii Artiștilor Plastici, con
siliului cooperativei ..Jiul’ precum și 
in adunări ale oamenilor muncii din 
întreprinderi, instituții, de pe șantiere 
*1 alo țâțânilor Individuali au fost dc- 
«Omnali 65 reprezentanți in Consiliul 
municipal al Frontului Unității So
cialiste.

In continuare tovarășul Larăr Da
vid a subliniat sarcinile Consiliului 
municipal șl alo consiliilor orășenești 
și comunale alo Frontului Unității 
Socialiste. care urmează să lie con
stituite in zilele ce urmează, în dez
voltarea economică, sorlal-culturală a 
municipiului nostru, în înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului.

In înrheiere. vorbitorul a spus: 
Ne exprimăm cu acest prilej con

vingerea terms că de la bun început 
Consiliul municipal, consiliile orășe
nești și comunale ale Frontului U- 
nltălil Socialiste nu-$i vor precupeți 
eforturile pentru cuprinderea si re
zolvarea problemelor ce le revin, 
vor contribui din plin la mobiliza
rea tuturor oamenilor muncii din mu
nicipiul Petroșani la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român"

Tovarășul Piinișoară Tilus, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid, a prezentat apoi reprezentan
ții desemnați pentru Consiliu șl a fă
cut propuneri privind componenta bi
roului executiv al Consiliului muni- 
< ipal Petroșani el Frontului Unității 
Socialisto.

Adunarea i holăril in unanimitate 
> onstituirea Consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste în com
ponenta desemnată și a ales biroul 
executiv al Consiliului.

In continuarea lucrărilor adunării, 
tovarășul Negrul Clement, secretar 
al Comitetului municipal de partid, 
membru al biroului executiv al Con- 
siliului municipal al Frontului Uni
tății Socialisto a prezentat un plan 
de măsuri al Consiliului municipal 
al F.U.S. privind pregătirea alege
rilor de deputali în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare.

In cadrul adunării, au luat apoi 
cuvîntul tovarășii lllescu Gheorghe. 
director tehnic al C.C.V.J Lețu Ni
colae, profesor la Institutul de mine, 
Blaj Traian, prim-vlcepreședinte al

Comitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal șl Pălrașcu Oc- 
laxlan, preot din partea cultului or
todox Petroșani. Vorbitorii au rele
vat Importanta deosebită, justețea 
măsurilor elaborate de plenara C.C. 
al P.C.R. din 24--25 octombrie ac., 
a măsurilor întreprinse de conduce
rea partidului pentru crearea Fron
tului Unllălll Socialiste șl a consi
liilor naționalităților conlocuitoare, 
a.i subMnlat însemnătatea acestor mă
suri pentru întărirea unității națiu
nii noastre, a coeziunii întregului 
popor în jurul partidului si guver
nului. Partlcipantil la adunare sl-au 
exprimat adeziunea deplină la po
litica internă șl externă n P.C.R.. an- 
qajlndu-se să muncească cu pasiune 
pentru înfăptuirea holăiirllor Con
gresului al IX-lea si Conferinței Na
ționale a P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm șl hotărîre do a munci cu 
olan și eforturi susținute pentru tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui, pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin oamenilor muncii din Valea 
Jiului, adunarea a adresat o telegra
mă Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolac Coaușescu. In 
telegramă se spune, printre altele:

„Consiliul municipal Petroșani al 
Frontului Unității Socialiste, consti
tuit astăzi din reprezentanți al orga
nizațiilor de partid, de masă, obștești 
șl profesionale, ai oamenilor muncii 
din exploatările miniere și din cele
lalte unități din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, pe Dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Coaușescu, că va des
fășura o activitate neobosită pentru 
îndeplinirea exemplară a atribuțiilor 
ce-l revin, contribuind astîel la în
tărirea continuă a unității moral-po- 
litlce a națiunii noastre socialiste. Ia 
mobilizarea activă a tuturor oameni
lor muncii din municipiul nostru Ia 
o muncă plină de abnegație pentru 
înfăptuirea cu cinste a sarcinilor ce 
le revin din programul desăvîrșirll 
construcției socialiste, pentru înflo
rirea continuă a scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România".

In dimineața aceea, Călană 
Grlgoro pornise la șut Inqln- 
durat. De, flecare om ișl are 
grijile Iul... Pe drum tl prin
sese o ploaie măruntă șl rece 
care l-a mal înviorat. Apoi, 
tot șutul îșl văzu de lucru li
niștii. In |urul orei 13 cind Că- 
fană se îndrepta spre stoc pen
tru a face curățenie in vede
rea predării locului de mun
că schimbului II, observă lingă 
capul de acționaro al benzii 
transversale pe muncitorul 
Dalldls Constantin. Arunca căr
bune mănint între tobă și ban

Recompensa
mediată

Consiliul municipal Petroșani 
al Frontului Unității Socialiste

dă pentru a împiedica dere
glarea benzii prin palinare. „Măi 
frate, i-a zis Călană, stai intr-o 
poziție periculoasă și nu aici 
trebuie să faci reglarea ci la 
toba de întindere !". N-a apucat 
Călană să facă decît cîțiva 
pași șl deodată auzi un strigăt 
de durere. Și-a dat seama că 
s-a produs accidentul și a o- 
prii banda 
tor se alia chiar în fata sa... 
Cind s-a întors l-a văzut pe 
Dalidis cu mina prinsă intre 
bandă și râzătoare, fiind In
trat cu jumătatea corpului în 
pilnia de deversare. Nepulînd 
interveni singur, a fugit spre 
biroul maiștrilor pentru a cere 
ajutoare. In acest fel Dalldl 
a scăpai nevătămat.

Pentru Intervenția sa rapidă, 
pentru ajutorul 'acordat în sal
varea vieții colegului său, con
ducerea preparației Lupeni l-a 
recompensat pe muncitorul Că- 
tană cu 800 de Iei. O recom
pensă pe deplin merilală !

il cărei înlrerupă-

Centrul orașului Lupeni
(Palatul cultural „Minorul")

Foto s A. Havtrneanu

18.30 Curs de
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18.20 Buletinul 
Here.

18.00 Drumuri
emisiune

10.00 Emisiune

șl popasuri 
turistică.

limba spaniolă.

pentru tinerel.

10,00 Transmisiune in direct de 
la sala Palatului Repu
blicii Socialiste România 
a ședinței jubiliare a Ma
rii Adunări Naționale con* 
sacrală sărbătoririi semi* 
centenarului Unirii Tran
silvaniei cu România.

17,30 Pentru copil : Taine dez-

19,30 Telejurnalul de seară.

20,10 Ai lualilatra In agricul
tură.

20,30 „Uniți in cuget și-n slm-
— emisiune de du
și versuri.

|lrl"
fere

21,00 Film artistic: „Darii".

22,40 Telejurnalul de noapte.

CETĂȚENII SESIZEAZĂ, CEI VIZAȚI RĂSPUND
Cu înfîrziere, 

dar s-a rezolvat
0 scrisoare primită 'a redacție, de 

Ia corespondentul Ionică O. din Lo
nea, ne aducea la cunoștință ca mun
citorul Lakatoș Mihai, fost salariat 
al E. M. Lonea. deși a intrat într-a 
patra lună de cind a depus actele 
și în a doua lună de cind a primit 
decizia de pensionare, nu și-a primit 
încă drepturile. In această situație 
Lakatoș M., tată a patru copii, nu 
are din ce întreține familia. Lipsit 
de orice mijloace materiale este ne
voit, deși bolnav, a recurge la munci 
ocazionale pentru a putea asigura 
cit de cil hrana copiilor.

Sesizarea a fost trimisă pentru cer
cetare și răspuns la Oficiul pentru 

de muncă și ocrotiri so
ne comunică : 

fost pensionat

probleme 
ciale Petroșani, care

„Lakatoș Mihai a
motiv de boală obis- 
dala de 1 noiembrie 
calitate a mai lucrat, 
la E. M. Lonea pînă 
septembrie 1968 unde 
drepturile de pensie.

Cu viteza 
melcului

Cititorul nostru Ciulean' Gheor
ghe din Uricani a adus la cunoștin
ța redacției cazul cinci valorile (bani) 
expediate telegrafic de la Oficiul de 
poștă și telecomunicații Uricani in 
localitățile Birlad și Surduc au fost 
achitate destinatarilor cu întirzieri de 
luni de zile.

Referindu-.se la 
Oficiul de poștă 
Petroșani no dă 
pe care-1 redăm textual:

„Din cercetările întreprinse la O- 
flciul P.T.T.R. Uricani s-a constatat 
că cetățeanul Ciuleanu Gheorghe a 
depus intr-adevăr mandatul telegrafic 
nr. 460 din 15 august 1968 cu va
loarea de 300 lei avînd destinația 
Birlad. Mandatul fiind pierdut la a- 
cest oficiu, s-a achitat numai la data 
de 9 octombrie 1968 expeditorului în

sesizarea amintita, 
și telecomunicații 

următorul răspuns

urma sesizărilor depuse la Oficiul 
P.T.T.R. Uricani de către Ciulean 
Gheorghe la 27 septembrie 1968.

La data de 13 septembrie I960 res
pectivul cetățean depune mandatul 
telegrafic nr. 353 cu valoare de 150 
lei, care a fost achitat de către O- 
flciul Surduc destinatarului la data 
de 20 octombrie 1968. Vinovate pen
tru intirzierea achitării mandatelor 
de mai sus se face Oficiul P.T.T.R. 
Birlad și Surduc, care au luat de alt
fel măsuri disciplinare împotriva func
ționarilor caro nu și-au făcut dato
ria".

Aducind la cunoștința Iov. Ciulean 
Gheorghe cele de mai sus îi comuni
căm că nu sîntem în măsură să-i răs
pundem la întrebarea cum să expe
dieze în viitor banii ca să ajungă la 
destinație sigur și rapid. Un răspuns 
autorizat șl competent ar putea da 
Direcția Generală a poștelor și te
lecomunicațiilor Bucuroșii.

D. IOSIF

Audraș Mihai, maistru miner la 
E. M. Lonea; Blaj Traian, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal; Blaga 
Ioan, secretar al Consiliului munici
pal al U.G.S.R.; Bălan loslf, redactor 
ș°f adjunct al ziarului .Steagul ro- 
și Blldea Nicolae, secretar al co
mitetului sindicalului al E. M. Vul
can,- Blro Ștefan, miner la E. M. Ani- 
noasa.- Bertoli Ioan, tehnician la 
U.R.U.M.P. Băcilâ Remus, lăcătuș la 
T.C.M.M.,- Bădiceanu Teodora, profe
soară la Școala populară de artă, 
Barbu Petru, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Vulcan; 
Baicu Florian, șef al serviciului mu
nicipal de securitate, Biro Ioan, șeful 
biroului de sistematizare al Consiliu- 
1) popular municipal. Bâncilă Ana. 
casnici,• Babei Aurel maistru meca- 
ni< a E. M V ilcan,- Ciosa Dumitru, 
secretar al Comitetului municipal 
t 'T.C Cosma Rudolf, 1 fcătu? la E.M 
Petrila, Colot loslf, pensionar Cim- 
peanu Cornelia, profesoară la Școala 
generală nr. 2 Petroșani. Cimpeanu 
Dumitra, muncitoare la E M. Lupeni,- 
Cîta Minerva, contabilă la Consiliul 
popular m ipal; Cocor Dan. pro
fesor la Școala generală nr. 1 din Pe- 
t ila,- Crlsiea Reniamin. croitor la coo- 
P- ' ’ ' din P--I n-ani Drăguță

Andrei, student la I.M.P., Dumitrescu 
Jean, pensionar; Dan Valeriu, secre
tar al Comitetului orășenesc de 
partid Uricani; Dirlea Gheorghe, me
dic la S.C.S.M.,- Florea Aurel, sceno
graf la filiala U.A.P.; Găgcan Dumi
tru, secretar al comitetului de partid 
al comunei Aninoasa,- Ghinea loan, 
*eful secției organizatorice a Comi
tetului municipal de partid; Kovacs 
Andrei, miner la E. M. Petrila, Krav- 
Ier Emil, tehnician la Consiliul popu
lar municipal: lllescu Gheorghe, di
rector tehnic al C.C.V.J Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popu- 
'.ir municipal,- Lupașcu Radu, maistr- 
miner la E M. Dilja,- Lazăr Marin, 
lăcătuș la preparalia cărbunelui Co-

i aiq Stanislav, prîr
al comitetului orășenesc de partid 
Petrila; Lețu Nicolae, profesor la 
' M.P Mischie Gheorghe, miner la 
E. M Uricani; Mihăilă Cornel, elec-

' ' Manatu Ru- 
\andra lilatoare la F.F.A. „Viscoza
1 upeif, Moga Veronica, muncitoare 
la F.F.A .Viscoza" Lupeni; Marian 
fon, profesor la I.M.P . Meszatoș Ioa
na, muncitoare la F.F.A „Viscoza" 
Lupeni, Maniu David, procuror șef 
«ii Procurai urii municipalei Marcu

Aurel, mecanic de locomotivă la de
poul C.F.R. Petroșani; Negruț Cle
ment, secretar al Comitetului muni
cipal de partid- Nițulescu Mircea, 
tehnician la 1. F. Petroșani; Neag Wil
helm, prim-secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid Lupeni; Nemeș 
Marla, muncitoare la U.R.U.M.P.. Pă- 
truică Maria, procuror la Procuratura 
municipală, Popescu Ioan, inginer la 
I.E.C. Paroșeni; Pesavenlo Erminio, 
șef serviciu la Grupul II construcții; 
Pălrașcu Octavian, din partea cultului 
ortodox Petroșani; Pavelonescu 
Gheorghe. țăran individual; Rușiloru 
Vasile, miner la E. M. Lupeni; Stoica 
Petru, lăran individual; Stoican Petru.

.rector al Teatrului de stat „Valea 
Jiului", Șoșol Petru, activist al Co
mitetului municipal de partid; Szabo 
Dominic, tehnician la preparalia căr
bunelui Lupeni; Slancu Ana, învăță
toare la Școala generală nr. 1. Pe
troșani; Tenczler Ștefan, șef de sec
tor la E. M. Petrila; Torok Margareta, 
tehniciană la E. M. Dilja,- Talulicl Ro- 
rîlca, Inginer la F.F.A. Viscoza" 
1 upeni, Vinlllescu loan, șef ser
viciu la O.C.L. Produse industriale 
Petroșani; Vladislav Ioan, președinte 
al Consiliului popular al comunei Ba
nița.

Adrian ALEXIU
corespondent

©

gradul II, pe 
nuilă, de la 
1967, în caro 
în continuare 
la dala de 1 
își primea și

încetarea activității in producție a 
numitului a ridicat problema repu
nerii în drepturi, schimbarea gradu
lui de morbiditate și recalcularea 
pensiei, operațiuni în cadrul cărora 
i s-a hotărît o pensie de 1416 lei 
plus 400 lei alocație pentru copii, fa
lă de 896 lei plus 400 lei - stabi
lită inițial. Drepturile, calculate re
troactiv de la 1 septembrie 1968, in 
valoare de 4 614 lei, au fost expedia
te tovarășului Lakatoș Mihai la data 
de 15 noiembrie a. c. Cauza înlîr- 
zierii este supraaglomerarea oficiu
lui nostru cu lucrări de acest fel".

Aducind la cunoștință pensionaru
lui Lakatoș Mihai rezolvarea favora
bilă a problemei sale de pensie, îi 
dorim sănătate și viajă lungă in 
condițiile unei bătrîneți lipsite de 
griji.

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE
PAROȘENI

angajează:
© impiegat! <!e mișcare 

mecanici de locomotivă 
fochișii
șefi manevră 
manevranfi 
muncitori necalificafi

Salariul conform indicatorului tarifar.
întreprinderea asigura zilnic masa de prînz la canti

nă, contracost.
Informații suplimentare se pot lua in fiecaie zi, intre 

orele 7—15. de la biroul personal al întreprinderii, tele
fon inter 6

S1MBÂTA 30 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

dl-

Șliintă, tehnică, fantezie; 18,20 Mu
zică populară și ușoară; 19,00 Pa- 
diogazeta de seară ;; 19,30 O melo
die pe adresa dumneavoastră; 20,02 
Cronică literară de Valeriu Rân- a- 
nu, Șt. Augustin Doinaș: Ipostaze» 
20,12 Dans pentru toate vîrsielej 
20,55 Noapte bună, copii ; 21,00 Ro
manțe,- 21,25 Muzică de dans ; ? ‘ 40 
Moment poetic: 22,45 Muzică u^ a- 
ră de Sile Dinicu ; 23,00 In ritm d« 
dans; 0,05—6.00 Estrada nocturnă. 
Sumarul presei la ora 4,00.

5,05—6,00 Program muzical de 
mineață ; 5,15 Gimnastică ; 5,50 Jur
nal agrar; 6,05—8,30 Muzică și ac
tualități ; 8,00 Sumarul presei ,• 8,30 
Moment poetic; 8,35 La microfon, 
melodia preferată ; 9,30 Unda veselă;
10.20 Muzică ușoară; 10,30 Cîntece 
și jocuri populare; 11,05 înșir-te 
mărgărite (emisiune pentru
11.35 Muzică ușoară; 12,00 Refrene 
fără virstă; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul preferat ,■
13.20 Avanpremieră cotidiană: 13,30 
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră; 14,15 Călătorie în istoria civili
zației 14,40 Drag mi-e cîntecul și 
jocul; 15,30 Automobil club; 16,15 
Arii din opere interpretate de Lucia 
Stănescu,- 16,30 Opinii, dezbateri; 
17,00 Muzică ușoară ; 17,15 Memoria 
pămîntului românesc (reluare);
17.35 Melodii de dragoste; tfi.O?

•ROGRAMUL 11

7,10 Tot 
pionieri)»

copii) ,-

7,00 Muzică populară j 
înainte (emisiune pentru
7,37 Gintă, fanfara; 8,10 Muzică u- 
șoară ,• 8,35 Din tezaurul nostru fol
cloric ; 9,30 Melodii de Radu Ser
bau ; 9,45 Muzică populară .- 10,30
Emisiune muzicală pentru școlari» 
12,05 Avanpremieră cotidiană,- 1°.15 
Viata de concert a orașului Br-^ov» 
13,00 .De la 1 la 5’ — emisiune «Ie 
divertisment muzical; 17,10 Mu >• ă 
Instrumentală: 17,20 Din pilnia ora- 
mofonului.- 18.30 Itinerar turistic ro
mânesc,- 18,50 Muzică; 19.00 Album 
folcloric,- 19,30 Concert
Transmisune de la Filarmonicii- 
Cluj, 
lelin
21,30 
valul
Armonie ti ritm.

simfonic, 
din 

Iași, Timisoara. In pauză • Ru
de știri. Manuscris radiofonic» 
Arii din opere; 22,00 Carna- 
melodiilor; 22,40 Jazz,- 23,07

ORARUL RADIOJURNALELOR $1 BULETINELOR DE 
ȘTIRI

PROGRAMUL 1 • Radiojurnale : 7,00 ; 13,00 : 16.00
22.00.

Buletine de știri : 5,00 ; 5,30 ; 6-00 ; 6,30 ;; 9.00
11,00 ; 15.00 ; 18,00 ; 20,00 : 24,00 ; 1.00 ; 2.00 : 4,00.

Buletine meteo-rutiere : 7,00 ; 15,00 ; 1.00 ; 2.00.
BuleOn» meteorologice : 13.00 ; 16.00
Sport : 16,00 ; 22,00.
PROGRAMUL II • Radiojurnale : 14.00 ; 17.00 ; 23.00. 
buletine de știri ; 7.30 ; 8 30 : 10.00 : 12,00 ; 18,55 ; 

21.00 0.55.
Buletine meteo-rutiere : 7,30 ; 14,00 ; 0,55.
Buletine meteorologice : 17,00. Sport: 17,00.

Dl'-IVICĂ 1 DECEMBRIE

8,20 Om '’Xacld. Cum va li 
i remea. Gimtiaslica de 
dimineața.

8.30 l-av-dune penlm copii șl 
școlari. Excursie in ce
tatea transih and : Alba- 
lulia. film artinlic »Mu- 
ricanlul".

IO.O>J Ora satului. Repot ta jul
emi'-iunii: Mtîdâraș '68.

11.00 TV pentru ■ necialișlil
din agricultură.

11.30 De strajă patriei.
L55 Telex TV

12.66—1^.00 Duminică sporti
vii. Fotbal: Progresul — 
Farul C o nit an la. Ruqbl: 
România — Franța.

17,00 Magazin duminical.
19.00 Tele furnalul de ^earâ. 

Secvențe filmate — Al- 
ba-Iulla.

19,40 Handbal feminin . Româ
nia — luqoslavla (repri
za a ll-a).

20,00 Program iolclorlc *usfl- 
nut de Ansamblu] din 
comuna Stolcănești-Olt.

20.30 .Perfectul simplu... per
fectul compus..." Televa- 
rletățl.

21.30 Film artistic .Darul de 
nuntă".

23.0) Telejurnalul de noapte.
23,15 Închiderea emisiunii.

LUNI 2 DECEMBRIE

17.30 Telex TV
17.35 TV pentru •■oecialiștil 

din industrie.
18.05 Cui, du limba anceză 

flecțfa a 36-a).
18.30 rm'siune ;>entrn tineret. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Inv italie pentru '■imbâtă. 
20,00 Zoo.
20.25 Magazin șllințllic.
20.45 Film artistic. Domnișoa

rele din Rocheforl.
22.45 Dialog despre cultură. 
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 închiderea emisiunii.

MARȚI 3 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi: Consulta

ții la matematici (clasa 
a XH-aJ.

18,05 Curs de limba engleză 
(lecfla a 36-a).

18.30 Pentru copil: Micii meș
teri mari. .Autosania cu 
motor și elice".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.45 Aclualilalea economică.

20,05 Film serial pentru tine
rel : „Culreierînd pămln- 
Iul".

20.30 Cieații muzicale r '•mâ- 
neștl.

21,00 Seară de teatru .Cole
gii".

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

MIERCURI 4 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba franceză 
(reluarea emisiunii de 
luni).

11.30 Curs de limbă engleză 
(reluarea emisiunii de 
mărfi).

12,00 TV pentru specialiștii 
din Industrie.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști 

Ciclul medicină.
18,05 Curs de limba germană 

(lecția a 33-a).
18.30 Fmlsiune pentru tineret. 

Club XX.
19,00 Telefurnalul de seară.
10.30 Publicitate.
19.45 Avanpremiera.
20,00 Tronsfocalor. Slnlefi pre- 

qătill să spunefi: .Da".
20,25 Telecinemalica : Stigma-

PROGRAMUL
TELE

VIZIUNII 
pentru

I

săptămînâ 
viitoare

tizata — Him artistic.
22,00 Transmisiune de la So

lia. Interpret! bulgari, 
laureat! ai unor concur
suri Internationale.

22,20 Actualitate plastică.
22.35 Miniaturi instrumentale.
22.50 Tele jurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

IO1 5 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba germană 
(reluarea lectici de mier
curi).

11.30 TV pentru specialiștii
din agricultură.

12,00 TV pentru specialiști.
Ciclul Medicină.

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi: Consultații 

la fizică (clasa a XII-a).
18,05 Curs de limba rusă (lec

ția a 35-a).
18.30 Studioul Pionierilor: .Re

cital pe... patine".
19,00 Telefurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Medicul vă slălulește.
20,00 Roman-loileton: ,Forsy- 

le Saga (VI).
20.50 Poșta TV.

21,00 Estrada tinereții.
21.30 Lira — poezie contem

porană românească.
21,40 Prim plan. Acad. Grigore 

Moisi).
22,00 Studioul mic . „De ziua 

mamei" piesă lntr-jn act 
de Mihail Sadoveanu.

22,25 Artă plastică. Medalion 
Ștefan Luchian.

22,55 Telejurnalul de noapte. 
23,05 închiderea emisiunii.

VINERI 6 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba rusă (re
luarea lecției de fol).

11.30 Curs de limba spaniolă 
(lecfia a 36-a).

12,00 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea In agricul

tură.
17.50 Actualitate In industrie 
18,05 Curs de limba spaniolă

(reluarea lecflei a 36 a).
18.30 Ateneul tineretului.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,45 Ghid utilitar.
19.50 Opinia dumneavoastră.
20,00 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice —

Istanbul.
20.20 Desene animate.
20.30 Studioul muzical.- Flori, 

pentru Luchian. Film de 
televiziune.

21,00 Reflector.
21.15 Film artistic.- .De lic

ori, București I".
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

StMBĂTĂ ,7 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru școlari: „Prinț și 

cerșetor" (V).
18.05 Mnîi e dulce și Inimoa

să.
18.30 Pentru copii. Noile a- 

venturi ale echipajului 
Val-Vlrtef: Un baron 
klrâ greutate.

19,00 Telejurnalul fe seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Miniaturi folclorice.
20,00 Tele-cnciclopedia.
21,00 Recitalul sopranei Ma

rina Crllovici.
21.20 Film serial: Răzbunălo 

rlf.
22.10 Avancronica duminicală.
22.15 .Melodii ’68". Muzică u- 

șoară.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23.10 Includerea emisiunii.
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afacerilor externe 
al României 

a sosit !a Teheran

rioniicsiârl consacrate
semicentenarului Unirii

Transilvaniei cu România
i — Corespondentul 
Popov ici, transmite: 

I afacerilor externe al Ro- 
Corneliu Mflnes< u, « sosit 

■eara la Teheran, într-o vizită 
ira- 

exlerne, Ardechir Zahedi. 
aeroportul Mehrabad. oaspetele 
in a fost întjrnpinal rie omolnqul 
iranian, de cadre de conducere 
Ministerul de Externe, A fost 

de asemenea, ambasadorul 
la Teheran, Pavel Silard. 
ai ambasadei si reprezen- 

române.

TEHERAN 
Agerpres, N. 
Ministrul 
njflrvnî. i 
joi 
oficială la invitația ministrului 
nian de 
Pe 
tom. 
său 
din 
prezent, 
român 
membri 
tantei comerciale

După ceremonia primirii, Comeliu 
Mănescu și persoanele care îl înso
țesc au plecat la Hotel Hilton, unde 
vor fi găzduili în limnul șederii la 
Teheran

Adunarea Națională 
a Franței a adoptat 
planul de austeritate

PARIS 28 (Agerpres). - Adunarea 
Națională franceză a adoptat mier
curi seara planul de austeritate al 
guvernului franco/ destinat să 'întă
rească poziția francului. In favoarea 
planului au votat 391 de depulali, 
far împotriva lui 91. Trecerea lui 

oarlament urmează să se în- 
tirziu sîmbătă, după votul 
Măsurile cuprinse în plan 
în vigoare la t decembrie, 
comuniști si ai celorlalte 

;tînga, deși aprobă re-

prii 
chei*» cel 
în A-enat. 
vor intra 
Deputății
partide de 
fuzul de a devaloriza francul, re
proșează totuși guvernului că des
fășoară o politică economică contra
ră intereselor oamenilor muncii și 

severitate

138. Adu- 
un amen

de

Că nu luptă cu suficientă 
împotriva speculanților.

Cu 264 de voturi contra 
narea Națională a respins
dament prezentat de partidele 
stinqa. prin care se propunea pena
lizarea speculanților. In favoarea a- 
mendamenlului au votat deputății 
comuniști. socialiști. federali, cen- 
Iriști, precum și zece deputali 
majorități guvernamentale.

SOFIA PRAGA
Cu prilejul aniversării a 50 do ani 

de la lînirea Transilvaniei cu Ro
mânia, 
cialiste 
Blejan, 
vizionarea filmului românesc 
începe la etajul trei". Proiecția a 
fost precedată de un cocteil. Au luat 
parte funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, șefi șl 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de știință, cultură și artă.

ambasadorul Republicii So- 
România la Sofia, Nicolâe 
a organizat miercuri seara 

.Cerul

MOSCOVA
Ambasadorul României la Mosco

va a organizat joi dimineața o con
ferință de presă consacrată aniver
sării semicentenarului Unirii Tran
silvaniei cu România. In prezenta 
reprezentanților presei centrale și 
radioteleviziunii sovietice, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
in Uniunea Sovietică, Teodor Mari
nescu, a vorbit despre însemnătatea 
acestui eveniment în viața poporului 
român.

R. F. a Germaniei

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Unirii Transilvaniei cu Româ
nia, Ion ObradOvici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Praga, a organizat joi o conferință 
de presă. Au participat ziariști de la 
principalele organe centrale de pre
să din R.S. Cehoslovacă.

WASHINGTON
La 25 noiembrie, ambasadorul Re

publicii Socialiste Rbmânia la Wa
shington, Comeliu Bogdan, a ținui 
o conferință do presă consacrată ce
lei de-a 50-a aniversari a Unirii 
Transilvaniei cu România. Au parti
cipat ziariști, reprezentanți ai agen
țiilor de presă și societăților de ra
dio și televiziune. După ce a vorbit 
despre semnificația actului Unirii 
Transilvaniei cu România, ambasa
dorul român a răspuns la întrebări.

Aprigă controversă 
în Comitetul economic

și financiar al Bundestagului
BONN 28 (Agerpres). — Măsurile 

economice preconizate de guvernul 
vest-german pentru a frîna expor
turile șl pentru a înlesni importu
rile au provocat o aprigă contro
versă în Comitetul economic și fi
nanciar al Bundestagului. După ce 
a avut loc prima lectură îd Parla
ment a proiectului de lege care 
prevede un impozit de 4 la sulă 
la mărfurile exportate și scăderea 
cu 4 la sută a impozitului la măr
furile importate. în Comitetul eco
nomic și financiar a fost subliniată 
..lipsa de oportunitate" a acestor mă- 

Dezbaterile care s-au prelun- 
miez.ul nopții de mier-

curi spre joi s-au încheiat cu 
doptarea unui amendament de com
promis : exporturile înscrise pină la 
23 noiembrie și care urmează să fie 
efectuate pînă la 23 decembrie nu 
vor fi supuse impozitului suplimen
tar.

Comitetul a cerut, de asemenea, 
ca ministrul de finanțe să fie împu
ternicit să reducă sau să elimine 
impozitul suplimentar la export pen
tru acele companii care dovedesc 
că noua lege le aduce prejudicii 
cărora nu le pot face fată.

Bundeslagul urmează să se pro
nunțe în a doua lectură asupra a- 
ceslor amendamente.

a-

care 
tune- 

slirșilul
— u-

U.R.S.S.: 
nou obiectiv 
va intra in 
fiune la 
anului 1968 
zina metalurgică 
din Novolipefk (in 
loto vedere o halei 
principale).

Guvernul R.A.U.
a hotărît

închiderea
universităților

și școlilor
secundare

din întreaga țară
CAIRO 28 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, tiansmite: în 
urma manifestațiilor studențești care 
au avut loc in mai multe orașe c- 
giplene, guvernul R.A.U. a hotăril 
să închidă universitățile și școlile 
secundare din întreaga tară. Totoda
tă, au fost organizate adunări cu 
studenții și elevji, unde funcționari 
ai Ministerului Educației șl repre
zentanți ai Uniunii Socialiste Arabe 
au explicat tineretului studios obiec
tivele guvernului în domeniul în- 
vătamintului superior și mediu. In 
același timp. Comitetul executiv su
prem al Uniunii Socialiste Arabe • 
holăril convocarea unei sesiuni ex
traordinare a Congresului national 
pentru săptămina viitoare.

Tiparul |PH Subunitatea Petroșani

SPANIA

a luat proporții

din

construcții

de
au

asupra 
raidurile 
regiuni-

FRANJA : Vedere panoramicâ a 
ridicate la Essone.

MADRID 28 (Agerpres). - Greva 
declanșată săptămina aceasta de 
8 000 mineri din provincia spaniolă 
Oviedo în semn de protest împo
triva lipsei condițiilor elementare 
de securitate a muncii a luat pro
porții. După cum informează agen
ția France Pressc, numărul persoa
nelor care au participat miercuri la 
această grevă a fost de 15 000. Pe 

altă parte, 20 000 de muncitori 
demonstrat In aceeași zi pe stră-

zil< o u.'.Jui Oviedo cu prilejul in- 
mormîntării celor trei mineri rare 
au căzut victime lipsei măsurilor de 
securitate a muncii. Dup.i cum se 
știe, ei și-au găsit moartea fn tim
pul unei prăbușiri de teren în aba
tajul minei „Mario Luisa". Compa
nia „Hunosa", căreia ii aparțin* n- 
ceasta mină, a amenințat ră nu va 
acorda nici un fel de indofnn’zalil 
familiilor celor trei victime, dacă 
grevele minerilor nu "vor în< eta.

Declarația C. C. 
al Frontului Patriotic

HANO1 28 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. a reluat o declarație da
tă publicității de Comitetul Central 
al Frontului Patriotic din Laos (Neo 
Lao Haksal) in care se protestează 
cu energie împotriva intensificării 
bombardamentelor S.U.A. asupra re
giunilor eliberate din Laos, precum 
șt a împrăștierii de substanțe toxi
ce.

e scurt
© NEW YORK. — La sediul Na

țiunilor Unite din New York s-a a- 
nunțat că secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a confirmat oficial numi
rea lui Manuel Perez Guerrero, am
basadorul Venezuelei la O.N.U., in 
funcția de secretar general al Con
ferinței Organizației Națiunilor U- 
nile pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.).

Numirea lui Guerrero va 11 supusă 
spre aprobare Adunării Generale a 
O.N.U.

Guerrero iși va prelua această 
funcție cu începere din luna martie 
1969.

© SALISBURY. — Alți zece p<i- 
Irioți rhodesieni au fost condamnați 
de tribunalul suprem din Rhodesia la 
închisoare pe viață. Ei au fost jude
cați în baza legilor excepționale pro
mulgate de autoritățile rasiste care 
prevăd aplicarea celor mai drastice 
sancțiuni tuturor celor ce se opiu 
actualului regim din Rhodesia.

NIGEBIÂ

Succese ale
trupelor biafreze

UMUAHIA i28 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publicității la 
Umuahia se arată că trupele biafre
ze au recucerit două poziții ale tru
pelor federale in sectorul Aba.

In sectorul Owerri, se precizează 
în comunicat, forțele biafreze au 
cucerit, de asemenea, o puternică 
poziție a trupelor federale.

®®®®®®©®©S©«®®©®®’®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Prezent și viitor în Peru

Tablou electoral confuz în Venezuela
CARACAS. — Observatorii politici 

și comentatorii sînt unanimi în a- 
precierea că alegerile generale care 
vor avea loc la 1 decembrie în Ve
nezuela vor oferi lupta electorală 
cea mai strînsă din istoria tării, 
scrie corespondentul agenției Reu
ter la Caracas. „Tabloul electoral 
este alit de confuz, incit multi din

© NEW YORK. — Senatorul de 
culoare Edward Brooke, din partea 
statului Massachusetts, a anunțat că 
a refuzat oferta președintelui ales 
al Statelor Unite de a face parte din 
noul cabinei, motlvînd că dorește 
să-și păstreze în continuare locul din 
Senat.

tre cei consultați nu sînt încă siguri 
pentru cine vor vota", declara re
cent un institut pentru sondarea o- 
piniei publice. Observatorii sînt de 
părere că aproximativ 30 la sută din 
corpul electoral este încă nedecis, 
procentaj suficient pentru a spori 
considerabil sau a anula șansele ori
căruia dintre cei șase candidați la 
postul de

Paralel 
vor avea 
tare.

președinte.
cu scrutinul prezidențial 
loc si alegeri parlamen-

Iu declarație se subliniază că, du
pă ce Statele Unite au anunțai În
cetarea bombardamentelor 
teritoriului R. D. Vietnam, 
aviației americane asupra 
lor eliberate din Laos s-au Intensi
ficat. In perioada 3—7 noiembrie, 
se relevă în acest document, avia
ția americană a întreprins peste 450 
de raiduri asupra regiunilor elibe
rate. La aceste acțiuni de pe urma 
cărora au avut de suferit numeroși 
locuitori pașnici, au participat șl 
bombardierele strategice .B-52’.

In încheierea declarației. Comite
tul Central al Frontului patriotic din 
Laos subliniază c3 aceste acțiuni 
agresive reprezintă o încălcare a a- 
cordurilor de la Geneva din 1962 Cu 
privire la Laos, o violare a inde
pendentei, suveranității și neutrali
tății Laosulai.

o

Vietnamul de sud

Forțele patriotice
au atacat două

Hoți.», polifiști
CIUDAD DE MEXICO. — Orașul 

mexican Tlaneplantla a rămas fără 
politie, pentru simplul motiv că în
tregul corp polițienesc, in frunte cu 
șeful său, a fost arestat. S-a dovedit 
că „apărătorii ordinii" făceau parte 
dintr.-o bandă care in ultimele zile 
au furat 19 automobile. Cei arestați 
au fost transferați în orașul Toluca, 
unde vor apărea în fala unui tribu
nal.

® SAIGON. — „Premierul" Viet
namului de sud, Tran Van Hoang, a 
semnat o ordonanță prin care a des
tituit din funcția de director general 
al agenției „Vietnam Press" pe Ngu
yen Ngoc Linh. Nu au fost dezvă
luite motivele care
destituirea lui Nguyen Ngoc Llnh, 
insă observatorii arată că este vorba 
de 
care

tabere militare
saigoneze

au determinat

o nouă „victimă" 
macină regimul

a disensiunilor 
saigonez.

totalNumărul 
al militarilor 

americani

Noul guvern peruvian a hotărît 
restabilirea garanțiilor constitutio
nale suspendate la 25 august. Știrea 
a fost anunțată de primul ministru, 
generalul Ernesto Montagne, care a 
adăugat că se preconizează include
rea unor personalități civile în noul 
guvern format după înlăturarea de 
la putere a președintelui Fernando 
Belaunde Terry. A fost dat publi
cității un comunicat al guvernului 
în care sînt enumerate motivele care 
au dus la lovitura de stal de la 3 
octombrie. Printre acestea se află 
înstrăinarea de către fostul guvern 
a bogățiilor naționale și dezordinea 
în domeniul financiar, dezordine ca
racterizată prin înrăutățirea situației 
economice și creșterea datoriei ex
terne a tării. Cercurile economice 
peruviene consideră că datoria ex
ternă se ridică la 700 milioane do
lari. Numai dobinzile la aceste dato
rii se cifrează la 100 milioane do
lari anual.

Pentru a face față acestei situații, 
guvernul a hotărît să ducă tratative 
cu cercurile bancare din Anglia, 
Franța, R.F. a Germaniei și Elveția, 
pentru eșalonarea plătii acestor da
torii pe o perioadă de 10 ani.

S-a anunțai, de asemenea, că gu
vernul intenționează să instituie pe 
plan intern o serie de măsuri de 
austeritate,

Belaunde Terry, scrie ziarul fran-

3 dintrfc prim$e măsuri ale 
i guvern a fost anularea acor- 

și naționalizarea instalațiilor 
aparțineau companiei america-

cez „Le Monde", a fost înlocuit de Una
oarece „nici un partid politic, niei noului
un conducător politic nu și-ar pu- dului
tea permite să susțină în mod pu- care <
blic la Lima o teză favorabilă in- ne.
tereselor străine", idee confirmată Cu <

Juan 1

de declarațiile noilor conducători.
Se consideră că criza care a dus 

la căderea guvernului lui Terry a 
fost declanșată de fapt încă de la 
28 iulie, 
rea unui conți act cu societatea a- 
mericană 
Company", privind 
preluare de către 
a zăcămintelor de (iței din regiunea 
La Brea-Parinas, exploatate timp de 
40 de ani de această firmă.

Acordul prevedea, intr-un contract 
separat, o serie de clauze speciale 
privind acordarea unor mari des
păgubiri respectivei companii.

Și

cînd s-a anunțat încheie-

.International Petroleum 
modalitățile de 
statul peruvian

această ocazie,&oul președinte, 
Velasco Alvarado, sublinia-că, 

prin măsura» luată, ^se deschide ca
lea spre rĂ-endicarea suveranității 
și demnității națioi^ile". In acest 
sens, 9 octombrie zt. fost proclamată 
„Ziua demnității nappnale".

Această tfrSsur.fi a avut un ecou 
pozitiv in cercurile politice peru
viene. Partidele), de opoziție, demo- 
crat-creșlin și „odriist", au declarat 
oficial că sprijină măsura luată. 
Cele doua partide s-au pronunțai, 
pe de altă parte, pentru acordarea 
unei alenliU spnțile cererilor sindica
telor oamenilor muncii.

în Peru iȘai acționează încă o se
rie de mari-societăți nord-americane, 
cum ar li £Cerro ^e Pasco Corpo-, 
ration'
„Anderson Clayton'', in 
nii și bumbacului, care 
încă naționalizate.

Se considera că chiar
tatea „International Petroleum Com
pany" va a- liona împotriva națio
nalizării. aăe.Ht.) vii rărnine un fapt 
împlinit.

In Peru nu se vor 
mai acorda 
concesiuni 

companiilor străine 
asunra zăcămintelor 

petroliere
LIMA. - Guvernul peruvian a 

hotărît să nu mai acoide nici o con
cesiune companiilor străine în do
meniul exploatării zăcămintelor pe
troliere ale tării. Toate operațiunile 
de rafinare vor fi efectuate exclusiv 
de întreprinderi de stat.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„El Comercio", ministrul dezvoltă- 

-rii, generalul Alberto Maldonado 
Yanez, a declarat că viitoarele ope
rațiuni in domeniul exploatării și 
rafinării petrolului vor fi efectuate 
pe baza unor contracte încheiate cu 
compania de stat Empresa Pelrolera 
Fiscal (E.P-F.L El a adăugat că toate 
conți actele închehate anterior în a- 
cesl domeniu cu diverse societăți 
vor fi respectate.

In baza unei noi legi ce urmează 
a fi promulgată, compania de stal 
se va ocupa de prospectarea, ex
ploatarea, rafinarea și desfacerea 
produselor petroliere.

WASHINGTON. — Potrivit unor ci
fre publicate de Ministerul Apărării 
din S.U.A., numărul total a) milita
rilor americani s-a ridicat in luna 
octombrie la 3 454 160. Pentagonul 
a anunțai că numărul militarilor din 
forțele armate americane este cu 
38 000 mai mare decît în anul 1967.

SAIGON 28 (Agerpres). — In 
noaptea de miercuri spre joi, for
țele patriotice sud-vietnameze au 
atacat două tabere militare saigo
neze, situate una în provincia Tay 
Minh, cealaltă în provincia Phu Yen. 
In aceeași noapte, relatează agenția 
France Presse, citind declarațiile u- 
nui purtător de cuvint american, 
patriotii au bombardat cu obuze și 
morliere poziția deținută de unită
țile saigoneze in provincia Tay 
Minh, precum și postul din apropie
rea bazei aeriene Bien Hoa, la 30 
km de Saigon.

In ultimele 24 
ciocniri de mai 
provincia Quang 
în apropierea Da Nangului. Asupra 
acestei provincii, relatează agențiile 
de presă, bombardiere B-52 au lan
sat peste 600 tone de bombe in 
cursul nopții rlo miercuri spre

de ore au avut loc 
mică intensitate în 
Nara și, în special.

joi.

40369

ar fi j^CetȚO
i" — iii industria cuprului — șl

Industria lî-
nu au fost

RIO DE JANEIRO. — In regiunea 
de sud a Braziliei, seceta neobișnuit 
de gravă 
agriculturii și .ar putea obliga auto
ritățile să 
consumului de energie electrică. In 
unele regiuni, pierderile sini apre
ciate la 50 la sulă din recoltă, iar 
in caz că nu vor cădea ploi in ur
mătoarele citeva zile, procentul de

provoacă mari pierderi

introducă raționalizarea

A. NICOLESCU

<£>

<£•

® WASHINGTON. - LI- 
derul majorității democrate in 
Senatul american, Mike Mans
field, a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă că la des
chiderea lucrărilor celui de al 
91-lea Congres al S.U.A. va 
propune un proiect de lege 
prin care să se Interzică gu
vernului de a trimite Irupe a- 
mericane in afara granițelor 
Statelor Unite fără aprobarea 
Congresului. Intenția lui Mans
field esle apreciată in cercu
rile observatorilor politici ca 
o reflectare a nemulțumirii u- 
nor cercuri influente din S.U.A. 
iată de acțiunile actualei Ad
ministrații care eludind preve
derile constituționale și fără 
nici o declarație de război, « 
trimis in Vietnamul de sud 
peste o jumătate de milion de 
militari americani.

Brazilia
pierderi ar putea crește. Există te
meri că va li afectată și producția 
de cafea, cel mai important articol 
de export al Braziliei.

Știri oficiale arată că a fost intro
dusă raționalizarea consumului
apă in mai multe regiuni, unde pre
cipitațiile au atins nivelul cel mal 
scăzut din ultimii 70 de ani.

de

@ BUDAPESTA. — Eveniment neobișnuit la loteria un
gară: cetățeanul Janos Moravszki, in virslă de 65 de ani, a 
ciștigat la tragerea din 15 noiembrie suma de I 782 000 forințl. 
Bucurie doar de o clipă, căci de emoție posesorul marelui loz 
a decedat curind la spitalul clin Nylregyhaza. In urma lui ră- 
inin, după cum precizează agenția M.T.I., nouă copii și 15 
nepoți.

★

SAIGON 28 (Agerpres).
Saigon s-a anunțai
Thien, ministrul 
vietnamez, și-a
Un purtător de cuvint al guvernu
lui saigonez a declarat că nu cu
noaște motivele rare au determinat 
pe

că Ton That 
informațiilor sud- 

prezental demisia.

Thien să demisioneze.

—• —

0 dezmințire
a primului ministru 

al R. A. Yemen
CAIRO 28 (Agerpres). - Primul 

ministru al Republicii Arabe Yemen, 
generalul Hassan FI Amri, aflat in vi
zită la Cairo, a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Naser. El a declarat 
ca in prezent forțele republicane din 
Yemen dețin controlul in regiunea 
munților ce înconjoară Sanaa, unde 
au avut loc numeroase ciocniri in
tre trupele guvernamentale și gru
purile regaliste. Intr-un interviu a- 
cordat ziarului egiptean „Al Ahram", 
el a dezmințit relatările referitoare 
la rolul de mediator pe care și l-ar 
fi asumat Kuweitul în vederea so
luționării disensiunilor dintre Repu
blica Araba Yemen și Arabia Saudi- 
lă, dar a menționat că tara -a este 
gata și acum să ajungă la o înțelegere 
cu guvernul de la Ryad pe baza 
respectului reciproc si al suverani
tății-
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