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asupra activității Comitetului
municipal de partid

Sl:mati tovarăși delegați și invitați.

onlvcnla organizației municipale 
partid Petroșani are loc în con- 
ile activității susținute a întregu- 

u aplicarea holărîrilor 
al IX-lea și Conferinței 
P.C.R. privind perfecțio- 
?erii economiei națio 
activități politice și

de 
di Ui 
lui popoi pentri 
Congresului 
Naționale a

zarea colectivelor 
lizarea sarcinilor

Aplicarea măsurilor 
partid in principalele domenii ale 
tivită Iii 
ciale 
livitatii 
de stat.

de muncă la 
încredințate.

itabilite

rea-

de 
ac- 
so- 
ac-

lentă a Co- 
lid. comite-

politice, economic o și 
ca : perfecționarea
organelor locale de partid și 
a conducerii și planificării e-

conomici. promovarea formelor colec
tive de conducere, înființarea colec
tivelor de organizare științifică a 
producției și a muncii și altele, au 
asigurat posibilitatea realizării mai 
operative, la un nivel superior a o-

Comitetului municipal de partid i-ai 
revenit sarcini de mare răspundere 
a căror rezolvare a cerut întărire; 
rindurilor organizației municipale d< 
partid, repartizarea judicioasă a for 
telor partidului, creșterea competen 

rea judicioasă și studierea profunde 
a problemelor majore, analizarea lo 
multilaterală și luarea de măsuri co

■■spunzătoare, îmbinarea armonioasă 
a problemelor muncii curente, cu cele 
de perspectivă.

Pornind de la răspunderea spo
rită ce revine organizațiilor de partid 
în înfăptuirea planurilor de dezvol
tare economică, Comitetul municipal 
a asigurat ca membrii organului de 
partid aparatul său să-și desfășoare 
activitatea, in majoritatea timpului, 
la exploatările miniere, pe șantierele 
de construcții și în alte unități e- 
conomice, sprijinind organizațiile de 
partid și comitetele de direcție in 
rezolvarea problemelor.

Organele și organizațiile de partid 
s-au ocupat mai mult de antrenarea 
sindicalelor și organizațiilor U.T.C. 
in activitatea de producție, pentru 
promovarea și generalizarea iniția
tivelor și metodelor înaintate de mun
că. ridicarea calificării muncitorilor, 
întărirea disciplinei în muncă, respec
tarea N.T.S. și a legislației muncii.

I

Bilanț rodnic
al muncii însuflețite

Bilanțul activității desfășurate de 
Comitetul municipal de partid, de toți 
comuniștii din organizația noastră, este 
concretizat în succesele obținute în 
îndeplinirea sarcinilor economice și 
social-culturale.

Raportăm conferinței că pe ansam
blul Văii Jiului, planul producției 
globale industriale, pe 11 luni din a- 
cest an a fost îndeplinit in propor
ție de 100,6 la sulă, iar planul pro
ducției marfă vindută și încasată in 
proporție de 100.6 la sulă. Sarcina de 
creștere a productivității m 
fost îndeplinită in proporție 
la sută.

peste plan aproape 49 000 
cărbune brut, 8.1 tone fire 
de mătase artificială, 1 150 
restea .aproape 24 milioane 
nergie electrică și alte prot

Valoarea producției globale Indus
triale date peste plan se ridică la 
14 000 000 lei. S-au obținut 3 697 000 
lei economii la prețul de cost și 
3 796 000 lei beneficii peste plan. în
tregul spor de producție s-a realizat 
exclusiv pe seama creșterii produc
tivității muncii.

La obținerea acestor rezultate, o 
importanță hotărîtoare a avut-o fap
tul că in activitatea Comitetului mu
nicipal de partid un loc de seamă 
l-au ocupat studiile și analizele efec
tuate în cadrul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii.

O preocupare mai susținută au a- 
vut-o în această direcție colectivele 
de organizare științifică a producției 

din unitățile C.C.V.J. și 
le de la exploatările mi- 

îicre Petrila, Lupeni. Vulcan, Uricani 
ii U.R.U.M.P. Rezultate bune s-au ob-

de
27

de
10

ținut și la preparația Coroești unde 
ponderea sorturilor superioare in pro
ducția livrată a crescut de la 45 la 
sută la 60 la sută, precum și la pre- 
parația Petrila, unde capacitatea 
primire a producției s-a mărit cu 
la sută. Este demn de evidential 
xemplul colectivului de la fabrica 
(ibre artificiale „Viscoza" care în
luni din acest an a obținut o pro
ducție suplimentară in valoare de 
882 000 lei și a redus dotatia de la 
stal cu 1 000 000 lei, rezultate ce vor 
asigura ca întreprinderea să renunțe 
la dotațiile de la stal incepind cu a- 
nul 1969.

Aplicarea măsurilor stabilite pe ba
za studiilor și analizelor efectuate in 
acțiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii a condus la

(Continuate In pag a 2-a)
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BUCUREȘTI

Conferința organizației municipale de partid Pe
troșani, prilejuiește comuniștilor din Valea Jiului 
ca, în numele ’ minerilor, energeticienilor, construc
torilor, muncitorilor forestieri, metalurgiști și cefe
riști, al tuturor, oamenilor muncii din bazinul nos
tru carbonifer să exprime conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde sentimente de recunoș
tință și adincă mulțumire pentru activitatea neo
bosită pusă în islujba înfăptuirii mărețului ideal de 
prosperitate și înflorire a României socialiste.

Dind viață sarcinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al P.C.R', db Conferința Națională a parti
dului, aplicind prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiind in mijlocul nostru cu prilejul săr
bătoririi Centenarului mineritului, oamenii munci- 
din Valea Jiului au obtinut succese de seamă ir 
toate domeniile de activitate

in acest an, pe ansamblu! municipiului Petroșan 
planul producției marfă vind.’te și încasate a fosi 
îndeplinit și depășit, iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndeplinită in proporție de 
102,4 la sută. De la începutul anului s-au livrat 
economiei naționale peste plan aproape 49 000 
tone de cărbune brut, peste 23 milioane kWh ener
gie electrică, 8,1 tone fire de mătase artificială și 
alte produse. Valoarea producției 
peste plan este de 14 000 000 lei, 
prețul de cost se ridică la peste

Comuniștii, toți oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate, 
acest prilej adeziunea totală fată 
dului, menită să ducă la înflorirea multilaterală a 
oatriei noastre, la ridicarea buneistări a celor ce 
■nuncesc fată de măsurile stabilite de plenara C.C

globale dote 
iar economiile la 
3,5 milioane lei. 
din Valea Jiului, 
iși afirmă și cu 
de politica parti

al P.C.R. din octombrie a.c. pentru întărirea unită
ții și coeziunii națiunii noastre socialiste.

Asemenea întregului popor, comuniștii, muncitorii, 
inginerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului dau 
o inaltă apreciere ințeleptei politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru și sint deciși să 
o susțină, să o apere cu puterea brațelor și a 
minții lor, prin unitatea de monolit a întregului 
popor in jurul partidului și guvernului.

Conferința organizației municipale de partid, 
analizind temeinic, cu profund spirit critic și auto
critic, activitatea politică, economică și social- 
culturală desfășurată în Valea Jiului, a reliefat 
multiple posibilități și însemnate rezerve de ridi
care, pe noi trepte, a muncii organelor și organi
zațiilor de partid a tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor încredințate. Măsurile luate de conferință vo^ 
asigura punerea in valoare a tuturor rezervelor 
ce ne stau la indemină, vor spori forța și capacita
tea organizației de partid în mobilizarea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii, la continua înflo 
rire economică și social-culturală a municipiulu 
nostru.

Conferința organizației n- niicipale de nartid as- 
^jură Comitetul Central al Partidului Comunist Rc 
măn, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceoușescu, că muncitorii, inginerii, tehnicienii, oc 
menii muncii din Valea Jiului se angedează cu toată 
priceperea și puterea lor de muncă in lupta pc 
care o duce întregul popor, sub conducerea parti 
dului, pentru înflorirea natriei România .soci- 
'istă.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE 
DE PARTID

Membrii Comitetului 
municipal

Aldica Nicolae, Barbu Petru, 
Bâdâu Victor, Baicu Florian, Blaga 
Mihail, Bartha Dionisie, Boța Du
mitru, Beke Wlliam-I Blaj Traian, 
Balș Maria, Brănișteanu Maria, 
Burlec Cornel, Chelăriu loan, Co- 
libaba Eugen Alfred; Corcoz Istu- 
dor, Croitoru Maria, Constantines
cu llie, Cotoț losif, Cherecheș 
loan, Cătană Vespetsian, Drăgo; 
Ana, Drăgan LiViu, Doica Viorica 
Dodenciu Fewohia, Dan Valeriu, 
David loan, David Gavrilă, Da 
mian Elena, Feier Gheorohe, Fur- 
dui Elisabeta, Furdui Gb.eorahe 
Feyes ludovic. Gpann Ion. Ghînea 
loan. Hoaman rornel, Her Dumi- 
*ru, lane A’t-nlia Iliescu Gheor- 
ahe, lancu Aurii, lazăr David,

de partid
Lupașcu Radu, Laig Stanislav, Lă
sat loan, Măgurean loan, Manta 
Angelica, Maniu David, Marcu 
Aurel, Martonoși Imola, Marinescu 
Dumitru, Mesaroș Ioana, 
Veronica. Maier loan, 
mitru, Moraru losif, 
Constantin, Nemeș 
Neag Wilhelm, Negruț Clement, 
Păstrăveonu Viorica, Piinișoară Ti
tus, Pătrășcoiu Dumitru, Poporogu 
loan, Popa Petru, Părăian Simion, 
Raczek loan, Rebreoru Alexandru, 
Richter losif. Doman Petru, Săcăluș 
Gheorghe. Stoican Petru. Szăke 
po7alio, Stefan Nicolae. Tenczler 
Stefan, Tigoianu Floreo. Tivia Ni
colae, Roșu Dumitru, Vilcea Nico
lae.

Membrii siițileanfi ai ('omitcluliii 
municipal «Ic partid

Andraș Mihai, Kovacs Andrei, Lețu Nicolae, Munteanu Viorica

Moga 
Mihai Du- 
Magdalin 

Margareta,

Emilia, 
Maria 
Vasile

Duminică 8 decembrie, In s«- 
la mare a Casei de cultură 
din Petroșani, frumos pavoa
zată cu drapelele purpurii ale 
partidului șl tricolorul patriei, 
s-au desfășurat lucrările Con
ferinței municipale de partid.

La Conlerlnlă nu participat 
delegații aleși In adunările și 
conferințele pentru i 
seamă șl alegeri din 
municipiului, activiști 
mltetelor Județean șl 
pal de partid, precum 
ta/l din rindul cadrelor 
conducere din întreprinderi și 
Inslilulll, conducători ai orga
nizațiilor de masă șl obștești.

Au lost prezent! tovarășii 
Bujor Almâșan, membru al 
G.C. al P.C.R., ministrul mine
lor șl fon Lungu, secretar al 
Comitetului județean Hunedo- 
ra al P.C.R. Lucrările Conle- 

^rinlei au fost deschise de to
varășul Lazăr David, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de parlid care a a- 
dus un salut călduros tuturor 
parlicipantilor.

Conferința a ales apoi pre
zidiul din care au făcut parte 
tovarășii: Bujor Almășan, Ion 
Lungu, Lazăr David, Popa 
Aron, rectorul Institutului de 
mine Petroșani, Furdui Gheor
ghe, secretar al Comitetului 
municipal de partid. Blaj Tra
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului municipal Petroșani, 
David Gavrilă, președintele 
Consiliului municipal al sindi
catelor, Săcăluș 
prim-secretar a) 
municipal U.T.C., 
Maria, președinta 
municipal al femeilor. Roman 
Petru, director general al 
C.C.V.J.. Cirlperu Vasile, șe
ful Exploatării miniere Lupeni, 
Tqnczler Ștefan, tehnician la 

^E.M; Petrila. Socaci Mihai, mi
ner la E. M. Vulcan, Mfiiei 
Tdan~ secretarul' Comitetului 
de partid nod C.F.R., Roșu Du
mitru, muncilor constructor, 
Vîlvoi Nistor, muncilor 'a 
I.E. Paroșeni, Mesaroș Ioana, 
munciloare ia F.F.A. .Viscoza' 
f upeni, Bădău Victor, inspec
tor școlar, Cotoț losif, pensio
nar, membru de partid din ile
galitate.

In continuare s-au ales or
ganele de lucru ale Conferin
ței in următoarea componentă: 
Comisia de validare: Ghinea 
loan. Ionul Traian. Neaa Wil- 
helm, Anițescu Vasile. Drăgoi 
Ana, Her Dumitru. Drăghici 
Aurel; Secretariatul: Sloicgn 
Petru, I.aszlo Alexandru, Un
gur Pomplliu. Bortea Aurelian, 
Filip Elisabeta -, Comisia de 
redactare a proiectului de ho- 
tărire: Piinișoară Titus, Ilies
cu Gheorghe. Tatulici Rodica, 
Popescu Dumitru, Popeanăș 
Dumitru. Munleanu Viorica, 
Dan Valet.

Conferința a aprobat 
nanimilale următoarea 
de zi:

1) Darea de seamă a 
telului municipal de partid;

2) Raportul Comisiei de revi
zie •

3) .Alegerea noului Comitet 
municipal de partid, a Comi
siei de revizie și a delegaților 
pentru Conferința județeană de 
partid.

Darea de seamă a Comitetu
lui municipal de partid, a fost 
prezentată de tovarășul Lazăr 
David, iar raportul Comisiei de 
revizie de tovarășul Cerbu Ni- 
< ->lae. președintele comisiei.

Au luai apoi cuvintui tova
rășii Neaa Wilhelm, prim-se- 
cielar a' Comitetului orăse-

dări de 
i cadrul 

ai co- 
munlcl- 

i șl Invi- 
de

Gheorghe. 
Comitetului 
Brănișteanu 
Comitetului

fn ti- 
orcl ine

Corni*
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Mischie Gheorghe, Moraru losif- Scredeanu Petru, Țurnă Du- 
Rodica Viorica, Negrescu mitru, Vladislav Viorel.
Poienaru Dumitru, Remete

Membrii Biroului Comitetului 
municipal «le partid

Lazâr David, Furdui Gheorqhe, Negruț Clement, Piinișoară Titus, 
Blaj Traian, Ghinea loan, Neag Wilhelm, Barbu Petru, Laig Stanis
lav, Roman Petru, David Gavrilă, Constantinescu llie, Cotoț losif

Membrii supleant! ai Biroului 
Comitetului municipal de partid

Baicu
Victor.

Florian, Sâcâluș Gheorghe, Brănișteanu Maria, Bâdâu

Secretariatul Comitetului 
municipal de partid

David, prim-secretar,Lazăr
Piinișoară Titus, secretari.

Furdui Gheorghe, Negruț Clement,

iiiiinieiiialc «le roviiie
Cerbu Nicolae, președinte, 

Traian, Micheș Voichița, Novac
Anițescu Vasile, Cirstoiu Aurel, lonuț 
Nicolae, Sirbu Florica, membrii.
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D avea de seamă 
Comitetului mu

asupra activității
n i e i p a I

I

de partid
(Urmare din pag 1) 

creșterea eficientei activllfitll ocono- 
jnieo a unităților.

Obiectivele stabilite de conferința 
de pait>d din decembrie 1966 privind 
creșterea producției $1 productivității 
■uncii, reducerea prețului de cost 
eu (ost îndeplinite în întregime.

i a realizările pe care le raportăm 
a • adus o contribuție importantă co
in tivele de muncă ale exploatărilor 
■ miere Lupeni, Petrila. lonea, Uri- 
reni. prcparalia Lupeni F.F.A ,Vis
co .a 1 Lupeni. RR.U.M.P I.E.C. Pa
roșeni, complexul CFR. 1.1.1— Petro
șani si altele.

In domeniul inseslitiilor. planul la 
lin rArile miniere subterane a fost rea
lizat in proporție de 10245 la sută, 
asigurindu-se prin aceasta un grad 
corespunzător la rezervele deschise 
si • de pregătite. La lucrările indus
triale de suprafață s-au pus în func
țiune. în anul 1967 șl In acest an, 
obiective importante cum sint . baie, 
lămpărle si sală de apel Ia exploată
rile miniere l.onea, Ditja. Paroșeni. 
depozitul de materiale Paroșeni. insta
lația provizorie pentru săparea puțu
lui nou la mina Vulcan. Au început 
lucrările de deschidere la mina Li- 
vezeni. au continuat lucrările de mo
dernizare la celelalte exploatări mi
niere.

In perioada care a trecut de la con
ferința anterioară. 2 466 familii au pri
mit locuințe noi. iar pînă la finele 
an >m vor fi date în folosință încă 90 
apartamente cu care se va îndeplini 
și depăși planul pe acest an. S-au 
dat în folosință spații comerciale în- 
sumind 2 690 m2 iar pînă la sfîrșitul 
anului curent vor fi predate spații 
comerciale noi însumînd 1 590 m2. 
S-au construit 26 săli de clasă, cămi
nul cu 300 de locuri de la Grupul 
școlar minier Petroșani si alte obiec
ții e social-cullurale.

Dezvoltării continue a producției 
materiale i-a corespuns creșterea per
manentă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc. A crescut salariul me
diu. au fost vîndute populației din 
Valea Jiului mărfuri în valoare de 
peste 1.3 miliarde lei. Pentru învăță- 
mînt. cultură, sănătate și prevederi 
sociale s-au cheltuit 112 720 000 lei. 
Iar pentru protecția muncii sînt a-

Rezerve de valo
rificarea cărora 

depind viitoarele 
înfăptuiri

Tovarăși.

Bilanțul cu care ne prezentăm as
tăzi putea fi mai bogat dacă în acti
vitatea Comitetului municipal, a or
ganelor și organizațiilor de partid. 
In munca comitetelor de direcție, nu 
s-ar fi manifestat o seamă de nea
junsuri, dacă toate întreprinderile din 
cadrul municipiului își realizau sarci
nile de plan la toți indicatorii. Ast
fel, producția brută de cărbune a fost 
diminuată la nivelul C.C.V.J. ca ur
mare a nerealizării acestui indicator 
de către exploatarea minieră Dilja 
cu 37 900 tone, iar de către exploata
rea minieră Paroșeni cu 32 600 tone.

Una din principalele deficiențe ca
re s-a manifestat în activitatea eco
nomică este realizarea neritmică a 
producției la unitățile C.C.V.J., șantie
rele de construcții și întreprinderea 
forestieră, ca urmare a organizării 
defectuoase a producției și a muncii, 
utilizării neraționale a fondului de 
timp disponibil, a forței de muncă și 
a utilajelor din dotare, ceea ce a dus 
la rămlnerca sub plan a unui mare 
număr de formații de lucru, secții si 
sectoare.

Neritmicitatea este cauzată și de 
lipsurile existente in planificarea in
ternă a producției, urmărirea nesiste
matică a realizărilor pe locuri de 
muncă, aprovizionarea tehnico-mate- 
rlală necorespunzătoare, insuficienta 
asistență tehnică din schimburile II 
fi III. Ea se datorește, de asemenea 
alabei exigențe a organizațiilor de 
partid față de modul in care comi
tetele de direcție și organizațiile de 
masă s-au preocupat de mobilizarea 
colectivelor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

Realizarea ritmică a planului de 
pioducție la toți indioatoril este de 
neconceput fără organizarea științi
fică a producției șl a muncii, fără o 
preocupare susținută a tuturor colec
tivelor din unități pentru creșterea 
continuă a productivității muncit

Deși productivitatea muncii a fost 
realizată și depășită, totuși rezulta
tele obținute nu sînt la nivelul efor
turilor financiare făcute în acest sens, 
al posibilităților de care dispun în
treprinderile. Nu se folosesc peste 
tot In mod eficient capacitățile de 
producție, instalațiile și utilajele din 
dotare. Numai la C.C.V.J., valoarea 
utilajelor care stau nefolosite se ri
dică la aproape 16 000 000 lei; din to
talul de 44 de mașini de încărcat, 
sint folosite numai 28; este scăzut 
Indicele de utilizare a locomotivelor 

localc numai in acest an 35 765 000 
lei. In «nii 1967 și 1968 au beneficiat 
de bilete do odihnă șl tratament la 
diferite stațiuni peste 10 000 oameni 
ai muncii.

Noua lege a pensiilor, hotăriree 
privind Îmbunătățirea sistemului de 
salarizare, menținerea gratuităților de 
chirie, combustibil ele., la salariafii 
unităților miniere, expresie a grijii 
pe care partidul și statul o poartă 
bunăstării celor ce muncesc, au fost 
primite cu deplină satisfacție de oa
menii muncii din Valea Jiului

Rezultatele obținute în toate do
meniile activității se datoresc muncii 
pline de abnegație, de pasiune și dă
ruire a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din municipiul nos
tru. care iși manifestă astfel adeziu
nea deplină la politica științifică a 
partidului, dragostea și atașamentul 
față de Comitetul Central al P.C.R. 
in frunte cu tovarășul Ni colac 
Ceausescu.

Pcrmileți-mi ca, în numele Comite
tului municipal de partid, să vă trans
mit cu acest prilej dumneavoastră, 
stimați tovarăși delegați și invitați, 
si. prin dumneavoastră, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din 
Valea Jiului, cele mai calde felici
tări pentru realizările obținute și 
urări de noi succese în activitatea 
de viitor.

In munca noastră de zl cu zi, am 
primit în permanentă ajutor din partea 
Comitetului județean de partid, a bi
roului său, ajutor concretizat în re
zultatele raportate la conferința noas
tră.

Rezultatele obținute, ridicarea acti
vității noastre la un nivel mai înalt, 
se datoresc ajutorului prețios și mul
tilateral pe care l-am primit din partea 
conducerii de partid și de stat, per
sonal din partea secretarului gene
ra] al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu. In numele confe
rinței. al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, transmitem conduce
rii partidului și statului cele mai calde 
mulțumiri pentru ajutorul primit și 
grija ce o poartă dezvoltării Văii 
Jiului, exprimîndu-ne angajamentul 
și hotărirea de munci și în 
viitor cu lot elanul pentru a îndeplini 
sarcinile ce ne revin din programul 
desăvirșirii socialismului.

din subteran, al transportoarelor și 
al altor mașini și utilaje. De aseme
nea. realizarea unor indicatori ai pla
nului tehnic este nesalisfăcătoare. 
Așa de exemplu, anul acesta planul 
de încărcare mecanică în galerii pe 
C.C.V.J. s-a realizat în proporție de 
numai 78 la sulă; utilajele din dotare 
nu sînt folosite la întreaga lor ca
pacitate nici la 1. F. Petroșani și 
șantierele de construcții.

S-au produs multe stagnări in pro
cesul de producție datorită întreru
perilor de alimentare cu energie e- 
leclrică. slabei calități a unor revizii 
si reparații, precum și lipsei de răs
pundere în supravegherea funcționă
rii utilajelor și agregatelor. Numai la 
I.E.C. Paroșeni. s-a produs în acest 
an o pierdere de peste 28 milioane 
kWh datorită acestor cauze.

Productivitatea muncii și implicit 
alți indicatori economico-financiari ai 
întreprinderilor au fost influențați ne
gativ ca urmare a folosirii nerațio
nale și ineficiente a fondului maxim 
de timp de lucru și a forței de 
muncă.

Pe 10 luni, la nivelul municipiului, 
indicele de folosire a timpului de lu
cru este doar de 93,8 la sută, C.C.V.J. 
și „Viscoza" Lupeni situîndu-se sub 
această medie. Ca urmare a absen
telor nemotivate, a învoirilor șl con
cediilor fără plată, s-a pierdut pe 
ansamblul municipiului o producție 
globală industrială echivalentă cu 14 
milioane lei.

Abaterile de la disciplina tehnolo
gică. realizarea planului de produc
ție în salturi, au avut o Influență ne
gativă asupra calității producției și. 
prin urmare, asupra rezultatelor eco- 
nomico-financiare ale unităților. Con
ținutul admis de cenușă în cărbunele 
brut a fost depășit cu 1.6 la sută. 
Singura unitate care s-a încadrat în 
limita admisă de cenușă a fost E. M. 
PetTila. La I. F. Petroșani au fost re
fuzate, ca urmare i nerespectării nor
melor de calitate, produse în valoare 
de 762 000 lei. De asemenea, la pro
duse lactate, de panificație, precum 
și la lucrările executate de T.C.M.M., 
Grupul 2 construcții, I.L.H.S. și I.G.L. 
s-au înregistrat o serie de reclama- 
țll privind calitatea acestora.

Deficiențele din organizarea pro
ducției și a muncii s-au reflectat ne
gativ în activitatea economico-finan- 
ciară a întreprinderilor ceea ce a fă
cut ca economiile suplimentare la 
prețui de cost și beneficiile peste plan 
realizate la nivelul municipiului să fie 
diminuate. Sint mari sumele plătite 

drept localii, dobtnzl. amenzi, pena 
Uzări. Cheltuielile neproductive din 
acest an se ridică la II '’88 000 lei. 
cele mai mari înreglslrindu-se la 
C.CVJ 1 < ■ j \ i i. r Petroșani 
Stocurile supranorroative. fără mișca
re. necreditate de bancă, se cifrează 
la aproape 30 milioane lei. Pe mu
nicipiu, cheltuielile la 1 000 lei pro

Tovordșu/ f.azdr David, expunlnd darea de seomti

ducție marlă au fost depășile cu 0,97 
lei datorită depășirii acestui indica
tor la C.C.V.J. cu 3.16 lei. Consumul 
de onergie electrică a fost depășit 
la exploatările miniere cu peste 
2 000 000 kWh, consumul de lemn cu 
11.5 mc pe un milion lei la lucrările 
miniere de investiții.

Deși comitetul municipal de partid 
a insistat permanent asupra îmbună
tățirii activității economico-financia- 
re, stabilind în acest sens măsuri 
concrete, trebuie arătat că unele or
gane și organizații de partid, corni
țele de direcție, nu s-au preocupat 
cu toată răspunderea de aplicarea 
acestora în viață, pentru valorifica
rea rezervelor ce există în fiecare u- 
nitate privind reducerea cheltuieli
lor de producție

Neajunsurile și deficiențele exis
tente in activitatea economică pu
teau fi înlăturate dacă comitetul mu
nicipal, organele și organizațiile de 
parlid ar fi perseverat pentru apli
carea în viață a prevederilor holă- 
ririlor organelor superioare și a ce
lor proprii, dacă ar fi mobilizat mai 
activ orqanizatiile de masă și comi
tetele de direcție pentru valorifica- 
dca studiilor efectuate în acțiunea 
de organizare științifică a producției 
si a muncii.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
este de datoria comitetului munici
pal și a celorlalte organizații de 
partid să desfășoare o muncă poli
tică susținută în vederea mobilizării 
tuturor forțelor și a rezervelor de 
care dispun unitățile noastre, să e- 
xercite un control exigent și perma
nent. să intervină prompt asigurînd 
o conducere operativă și de perspec
tivă a activității economice. De ase
menea, trebuie să ne preocupăm cu 
răspundere de întărirea disciplinei 
sub toate aspectele ei, să desfășurăm 
o asemenea activitate politică și or
ganizatorică, incit fiecare membru de 
partid, la locul său de muncă, să 
constituie un exemplu demn de ur
mat in îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Tovarăși,

O seamă de neajunsuri există și 
în activitatea de investiții și con- 
structii-montaje. Astfel, pe 11 luni, 
planul anual de investiții a fost rea
lizat în proporție de 84.9 la sută, iar 
la construcții-montaje în proporție 
de 91 9 la sulă. Cele mai slabe re
zultate au fost obținute de către 
I.L.H.S „Valea de Pești'* și T.C.M.M 
care au realizat pe 11 [uni numai 
78,6 la sută și, respectiv, 88,8 la sută 
din planul anual.

Planul anual de punere în func
țiune a fost realizat pe 11 luni în 
proporție de 74.4 la sută. Rămineri 
serioase în urmă sint la C.C.V.J. ca
re a realizat planul de punere in 
funcțiune în proporție de numai 60,8 
la sută. S.C.S.M. — 69 la sută, O.C.L. 
Alimentara — 47,1 la sută. In exe
cuția T.C.M.M., printre obiectivele 
de construcții rămase în urmă sînt: 
instalațiile de săpare in incinta vest 
Uricani. incintele de la Paroșeni și 
Bărbăteni, centrala termică de la 
Uricani, obiectivele de investiții de la 
S.C.S.M. și altele. De asemenea, sînt 
rămineri în urmă la o serie de o- 
biective la construcțiile comerciale, la 
lucrările I.L.H.S. „Valea de Pești" și 
Dănuțoni.

Situația existentă se dalorește, prin
tre altele, asigurării cu întîrziere a 
unor documentații, amplasamente, fi
nanțării cu întîrziere a ‘unor lucrări 
și neaslgurării la timp a utilajelor 
pentru montaj, slabei organizări a 
producției și a muncii, lipsei de preo
cupare pentru aprovizionarea cu ma
terialo la nivelul cerințelor, fluctua
ției mari a forței de muncă ca ur
mare 3 neasigurării unor condiții de 
muncă șl viață corespunzătoare.

Dală fiind situația existentă în ac
tivitatea de investiții și conslrucții- 
monlaje se impune ca în perioada 
care a mai rămas pînă la finele a- 
nuliii, sub conducerea organelor și 

organizațiilor de parlid constructorii 
si beneficiarii de Investiții să-șl con
centreze țoale forțele asupra obiecti
velor rămase fn urmă cu termene de 
punere în funcțiune în acest an. să 
folosească rațional forța de muncă 
și timpul de lucru, astfel ca la sfîr- 
șitul anului să putem roporta Îndepli
nii ea integrală a planului de Investi

ții pe municipiu. 
Să, se facă demer
surile necesare în 
vederea aprovizio
nării cu materiale 
și utilaje pentru 
montaj la nivelul 
cerințelor, să fie 
terminate lucrările 
prevăzute pentru 
asigurarea condi
țiilor de lucru în 
perioada de iarnă 

In perioada ana- 
lizăiă s-au mani
festat unele lipsuri 
și în ce privește 
preocuparea pen
tru îmbunătățirea 
condițiilor de mun
că $i de trai, apro
vizionarea și deser
virea populației, 
ridicarea aspectu
lui urbanistic, gos
podăresc al locali
tăților din Valea 
Jiului.

Deși s-au obținui 
progrese incon
testabile in privin
ța asigurării con

dițiilor de lucru, a securității muncii, 
trebuie să arătăm conferinței că da
torită inconsecvenței in aplicarea tu
turor măsurilor stabilite, a manifestă
rilor de indisciplină, la exploatările 
miniere, pe șantierele de construcții, 
unitățile forestiere și în transporturi 
mai avem deficiențe , în această di
recție.

In exploatările miniere nu este 
asigurată peste lot apa potabilă, per- 
forajul umed. Nu se manifestă preo- 

• • i

Creșterea 
continuă a roiului 

conducător 
al organizațiilor 

de partid
Tovarăși,

Creșterea continuă, a rolului con
ducător al partidului în Întreaga via
ță socială, dezvoltarea democrației 
interne de partid au pus în fala co
mitetului municipal sarcina de a-șî 
perfecționa metodele de conducere a 
muncii politice și cultural-educative 
a organizațiilor dc roasă, de stat și 
obștești.

Plenarele comitetului municipal, șe
dințele de birou, de secrelariat și 
adunările activului au fost ținute cu 
regularitate, au fost mai temeinic pre
gătite. Hotărîrile adoptate au fost 
rezultatul dezbaterilor, al gîndirii co
lective, la ele și-'au adus aportul toți 
membrii organului de parlid. Apara
tul Comitetului municipal de parlid, 
instructorii ncsalariați, membrii comi
siilor obștești și secretarii organi
zațiilor de bază, au fost instruiți sis
tematic cu sarcinile ce le reveneau

Comitetul municipal de parlid a a- 
cordat atenție sporită selecționării, 
promovării cadrelor, pregătirii lor 
politico-ideologice, dezvoltării răspun
derii acestora (ață de sarcinile în
credințate.

Sub conducerea Comitetului mu
nicipal de pârliți, a ^organelor și or
ganizațiilor de pailid, consiliile popu
lare, sindicalele, organizațiile U.T.C. 
și comisiile de femei au adus o con
tribuție prețioasă în mobilizarea oa
menilor muncii la îndeplinirea sarci
nilor. S-a îmbunătățit activitatea or
ganelor de stat, securitate, miliție, 
procuratură, judecătorie, în apărarea 
cuceririlor revoluționare, 3 avutului 
obștesc și respectarea legalității so
cialiste. i t-

Una din problemele majore care 
au stat în atenția Comitetului muni
cipal, a organelor și organizațiilor 
de parlid, a foșl preocuparea vpntru 
Întărirea rîndurilor partidului. In pre
zent fiecare al 4-lea cetățean major 
din municipiul Petroșani este mem
bru de parlid. Ponderea în efe-lival 
organizației o dețin muncitorii, care 
reprezintă 70,82 la sulă.

întărirea organizațiilor de partid a 
permis o mai bună repartizare a for
țelor politice în principalele domenii 

cuparca cuvenită din partea comite
telor de direcție penii u buna func
ționare n grupurilor sociale, cantine
lor ți asigurarea echipamentului de 
protecție prevăzut fn normative.

Organizațiile de parlid din comerț 
nu se preocupă Îndeajuns pentru ca 
unitățile din rețeaua de desfacere, 
conducerile organizațiilor comerciale, 
să asigure și să pună la dispoziția 
oamenilor muncii, tonte produsele 
necesare, de calitatea și In sortimen
tele solicitate, n-au desfășurat o su
ficientă muncă de educare pentru în
lăturarea atitudinilor necorespunză
toare, a lipsei de respect față de 
cumpărători.

Prestațiile de servicii către popu
lație nu sînt întotdeauna de all- 
tate, nu se respectă termenele ac 
execuție; mai sînt încă deficiențe In 
gospodărirea localităților, Întreținerea 
fondului locativ și fn desfășurarea 
transportului în comun.

Neajunsurile din activitatea organi
zațiilor comerciale, prestatoare de ser
vicii, cooperatiste și altele, s-au re
flectat negativ în realizarea planu
lui de casă în lol cursul acestui an.

Această problemă privește direct 
și activitatea unităților financlar- 
bancare care aveau obligația să in
tervină mai prompt atunci cind an 
sesizat dereglări In circulația bă
nească.

Deficiențe s-au manifestai și In 
activitatea de asistentă medicală In 
policlinici, dispensare și spitale, ceea 
ce a dus la un număr mare de rc- 
clamații din partea oamenilor muncii.

In desfășurarea activității sectoru
lui de transport auto și feroviar s-au 
înregistrat abateri de la disciplină șl 
de la regulile de circulație. La auto
baza Petroșani parcul de mașini nu 
a fost folosit la întreaga sa capaci
tate. s-au produs numeroase acciden
te de circulație, soldate cu pierderi 
materiale.

Asupra acestor probleme trebuie 
să-și îndrepte toată atenția Comitetul 
municipal de parlid, Consiliul popu
lar și sindicatele, acționind pe viilor 
mai hotărit pentru prevenirea unor 
asemenea neajunsuri.

de activitate incredințînd conducerea 
locurilor holărilo'are de activitate co
muniștilor. In unele unități economi
ce ca U.R.U.M.P., exploatările minie
re Lupeni, Vulcan. Lonea, Petrila. 
întreprinderea „Viscoza” și altele, 
din totalul salariaților între 31—13 
la sulă sint membri de parlid.

Aplicarea in viață a holărîrii Comi
tetului Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea structurii organizatorice a 
dus la crearea unor organizații le 
parlid mai puternice, la asigurarea 
unei structuri organizatorice specifi 
ce activității Văii Jiului.

Ca urmare a creșterii preocupării 
comitetului municipal, marea majo 
rilate a organizațiilor de partid și-au 
îmbunătății organizarea și planifica
rea muncii, au asigurat alegerea și 
punerea în dezbaterea comuniștilor 
a celor mai importante probleme, sta 
bllind măsuri menite să duca la im 
bunătălirea muncii. De asemenea, 
s-a îmbunătății controlul îndeplinirii 
hotăririlor. In perioada analizată s-au 
manifestat insă și neajunsuri îndeosebi 
în organizarea aplicării hotăririlor, 
în îmbinarea muncii colective cu răs
punderea personală pentru îndepli
nirea sarcinilor. Aceasta a făcut ca 
fn activitatea unor organe și orga
nizații de parlid să se manifeste as
pecte de superficialitate, formalism în 
pregătirea șl desfășurarea adunărilor 
generale și a analizelor, în cunoaș
terea și educarea cadrelor, lipsă de 
exigență șl combativitate față de lip
suri, fată de cei care încalcă disci
plina de partid, normele de conduită 
■în producție, societate și familie.

0 seamă de lipsuri s-au manifestat 
In îndrumarea organizațiilor de ma
să și obștești. Nu toți membrii de 
parlid aleși fn organele sindicale 
și-au adus contribuția la crește a 
preocupării sindicatelor privind înde
plinirea planului, educarea salariați
lor, grija față de condițiile lor de 
muncă și de viață. Organizațiile 
U.T.C. nu au fost sprijinite in sufi
cientă măsură în munca de’ educare 
a tineretului și mobilizarea Iul pen
tru a-și spori contribuția la îndepli
nirea sarcinilor de producție, la ac
țiunile voluntar patriotice.

In munca 
ideologică — 

forme atractive, 
conținut bogat, 

eficiență
In perioada analizată a crescut pre

ocuparea Comitetului municipal, a or
ganelor și organizațiilor de parlid 
pentru pregătirea politică, ideologică 
și culturală a comuniștilor.

Prin multiplele forme ale muncii 
de propagandă, membrii de partid 
au fost ajutați să cunoască și să în
țeleagă documentele Congresului al 
IX-lea, ale Conferinței Naționale și 
ale plenarelor C.C. al P.C.R., să-și 
însușească linia politică a partidu
lui, să militeze activ penlru tradu
cerea ei in viată.

Comitetul municipal a îndrumat 
organele și organizațiile de parlid să 
asigure învățămîntului de parlid un 
conținui mai bogat, mai strîns legat 
de problemele municipiului, un ca
racter mai elastic, mai atractiv, prin 
organizarea și extinderea acelor for
me care s-au dovedit interesante și 
eficiente. Astfel, s-a mărit numărul 
cercurilor de studiere a problemelor 
economice ale întreprinderilor indus
triale, a problemelor de educație mo- 
ral-cetățenească. In cadrul filialei u- 
niversitățil serale de marxism-lenl- 
nism. al cercurilor cu Iernatică spe
cială. studiază un număr de I 300 
cursanli, iar peste 7 500 oameni ai 
muncii audiază diferite tipuri de con
ferințe.

Cu toate rezultatele obținute tre
buie să arătăm conferinței că nu în 
toate formele învățămîntului de parlid 
se dă atenția cuvenită conținutului 
de idei, nu se aprofundează materia
lul studiat, nu se face o legătură or 
ganică între învățămînlul de parlid 
si sarcinile pe care le ridică viața 
practică. Propaganda de partid • -a 
manifestat suficientă exigentă și com 
bativitale pentru înlăturarea unor ne
ajunsuri. abateri de la comportarea 
in producție, societate și familie a 
unor membri de partid

Mai sînt membii de parlid și chiar 
cadre cu munci de răspundere care 
subapreciază ridicarea nivelului lcr 
politic și ideologic, se sustrag de la 
activitatea de propagandă, netinînd 
seama de faptul că în condițiile ac 
tuale membrii de partid cadrele de 
conducere, nu-și pot îndeplini obli 
gațiile și sarcinile ce le revin fără 
un larg orizont de cunoștințe poli 
lice și ideologice.

Ca urmare a măsurilor luate d-’ 
către organele și organizațiile de 
partid s-a lărgit sfera de cuprindere

Obiective 
mobilizatoare 

pentru anul 1969
Tovarăși,

In timpul care a mal rămas DÎnă la 
sfîrșitul acestui an întreaga noastră 
activitate trebuie să fie îndreptată 
spre crearea unor asemenea condi
ții care să asigure îndeplinirea pla
nului de producție pe 1969 încă din 
primele zile de lucru. Pentru aceas
ta, ca o primă condiție se impune 
realizarea integrală, in toate unită
țile, a sarcinilor anul- curent.

PlanuJ pe anul 1969 prevede sar
cini deosebit de importante și com
plexe pentru toate unitățile econo
mice din Valea Jiului. In anul 1969 
se va extrage o cantitate de 7 600 (XX) 
tone de cărbune cocsificabil și ener
getic, ceea ce reprezintă o creștere 
de 10.3 la sută față de sarcinile din 
acest an. Se va produce 1.590 mi
liarde kWh energie electrică I 800 
tone fire și fibre artificiale, -e va 
pune în exploatare un volum de 
313 500 mc masă lemnoasă. Planul de 
investiții penlru anul viilor prevede 
un volum de lucrări în valoare de 
peste 708 milioane lei reprezenlînd 

a muncii politice și cUlturoi-vduia- 
live de masă, care și-a îmbogății con
ținutul, a devenit mai operativă, mai 
slrins legală de sarcinile economice 
S-au organizat acțiuni de răspîndi- 
re a cunoștințelor tehnice și știin
țifice prin simpozioane, lectorate, con
ferințe. s-a îmbunătățit munca cu 
cartea și filmul, precum și activita
tea cluburilor și a căminelor cultu
rale. De asemenea, Comitetul muni
cipal de parlid a îndrumat îndeaproa
pe activitatea Teatrului de stat pen
tru a-și îmbunătăți repertoriul și ni
velul interpretativ. In domeniul mun
cii politice de masă, pe viitor tre
buie să se acorde o mai mare pr^e- 
cupare îmbunătățirii operativității, 
creșterii combativității acesteia și cu
prinderii în acțiunea de informară 
politică în mod mai sistematic a tu
turor categoriilor de cetățeni.

In ce privește munca cultural- 
educalivă de masă, consideiăm ă 
numărul celor cuprinși în diferite 
forme ale acestei activități atrage
rea intelectualilor la această muncă 
este sub nivelul posibilităților. Insu
ficientă grijă s-a acordai diversifică
rii formelor de manifestare, față de 
nivelul artistic și conținutul de idei 
al unor programe cultural-artislicv, 
care să asigure folosirea cit mal 
plăcută și utilă a timpului liber al 
oamenilor muncii.

A crescut preocuparea coniitetulul 
municipal, a orqanelor și organiza
țiilor de parlid pentru îmbunătăți
rea procesului instructiv in unitățile 
școlare. Numărul cadrelor didactice 
cu pregătire de specialitate este mai 
mare decît In anii precedent S-a 
îmbunătățit activitatea de educare 
patriotică a tineretului școlar o con
tribuție de seamă în această direc
ție adueînd-o organizațiile de U.T.G. 
șl pionieri.

Pe viitor. Comitetul municipal de 
parlid. organele și organizațiile de 
partid din unitățile școlare de toat»» 
gradele, să acorde o atenfie sporită 
îmbunătățirii procesului instructiv- 
educaliv, punînd accent pe conținu
tul lui. pe întărirea disciplinei ue 
ridicarea nivelului de pregătire a. ca
drelor didactice, a calității muncii lor. 
respectarea programelor analitice, pe 
educarea patriotică și cetățenească 3 
tinerel generații. Trebuie să se ia 
măsuri ca nici un copil de vîrstă 
școlară să nu rămînă nescolarlzat.

o creștere de 8,8 la sută fată de a- 
nul curent.

Chezășia realizării sarcinilor ce ne 
revin o constituie ridicarea continuă 
a rolului conducător al organizațiilor 
noastre de parlid, perfecționarea per
manentă a stilului și metodelor de 
muncă, fiecare organizație de o-irlid, 
fiecare comunist să desfășoare o a- 
semenea activitate îneît să fie facto
rul dinamic, insuflelitor în mobiliza
rea tuturor colectivelor penlru tra
ducerea în viată o sarcinilor ouse de 
parlid.

Membrii organizației municipale 
de partid — toți oamenii muncii din 
Valea Jiului — slrins uniți in jurul 
Comitetului Central al partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu — își vor inten
sifica eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de mare răs
pundere ce le revin din mărețul pro
gram de înflorire multilaterală a Ro
manici socialiste, elaborat de Partidul 
Comunist Romăn.

(Text prescurtai. Subtitlurile apar
țin redacției).
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Conferința organizației municipale de partid
{Urmare Jln nap. 1)

r.csc de parlid Lupeni. David 
loan, miner șei de brigadă Irt 
Exploatarea minieră Aninoasa. 
Budflu Victor, Inspector sco- 
lar. ȚurnA Dumitru, directorul 
Grupului II consfriiclH Petro- 
$ard. Negrul Clement, ser 'dar 
al Comitetului municipal de 
parllri. Roman Petru, director 
qrncal al C.C.V.J., BrAnlțlCâ- 
nu Marin, președinta Comite- 
luhri municipal al lemeilor. 
Mivehlr Ghporghc. miner șei 
de brigadă la exploatarea mi- 
nicrfr Uricani, Hoqmen Cornel 
președintele Comitetului muni
cipal pentru cultură și artă. 
Ciripelii Vasile, ^clul Exploa
tării miniere luoenl, Chere- 
ches loan, secretar al Corni- 
telului de partid al Exoloalâ- 
ril miniere Pelrila, Popescu 
Dumitru, secretar al comllelu- 
lui de partid din comei, Bâ
rfiră Nicolae, directorul I.F

Petroșani. David Gavril», pre
ședintele Cnnsillulul munici
pal al sindicalelor. SArAliis 
Gheorghe, prim-secrclai al Co- 
milelului municipal U.T.C., 
Kovars Andrei, miner la Ex
ploatarea minieră Pelrila. Pii- 
nhoarfi Tltus, secretar al Co. 
miletului municipal de parlid, 
Talulirl Rodica. inginer la 
F.P.A ,V 1x0070* lupeni. Co
toi loslf. miner pensionat. 
Blaj Traian, nrim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular mu 
nlcionl. Barbu P ’lru, prim se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Vulcan. Bujor 
Mmiișan, membru al CC al 
P C R . ministrul minelor

In încheierea dezbaterilor a 
luai cuvlnlul tovarășul Ion 
I iinai». care a subliniat princi
palele sarcini ce revin organl 
zatlIlar de partid, oamenilor 
muncii din Valea Jiului in In 
făptuirea holărlrflor partidului 
si guvernului.

A losi apoi supus \ olului 
conferinței, șl aprobat In una
nimitate. proiectul de hotărî- 
re. dat in prealabil spre studiu 
liecărui delegat.

Conferința a ales apoi noul 
Comitet municipal de parlid. 
Comisia municipală de revizia 
șl delegații la Conferința Iu- 
defeanâ de parlid.

Intr-o atmosfera de cald en
tuziasm. Conferința a aprobat 
telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar qencral ol 
Comltelulul Central al Parti
dului Comunist Român.

Conferința a exprimai atașa
mentul fierbinte lată de poli
tica partidului, holârlrea or
ganizației municipale de 
parlid. a minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului de a munci cu însufle
țire pentru a da viată sarci
nilor puse dc partid, pentru 
continua înflorire a României 
socialiste.
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Televiziune
MARȚI 10 DECFMRRIE

17.30
17.35

Extinderea mecanizării

COMPETIȚII PENTRU ELEVI
O adevărata pepinieră de sportivi 

dintre care multi au posibilități de a 
obține rezultat'' do performantă • 
constituie școlile. Aceasta cu atit mai 
mult cu cît în școli sportul in gene
ral șl educația fizică in special se 
fac în mod organizat, științific sub în
drumarea unor cadre didactice cu o 
bună pregătire profesională. In raza 
orașului Pelrila există mai mult • școli 
Cu toate ocoitoa. în perioada de iar 
nă, echipele !$colarb nu erau atras? 
în competiții sportive. Antrenarea 
lor In asemenea competiții a stat în 
atenda Consiliului | orășenesc de e-

dticalie fizică și sport din Pelrila 
Împreună cu cadrele didactice de 
specialitate, C.O.E.F.S. a organizai 
un turneu de iarnă al echipelor șco
lare la mai multe discipline sporti
ve. La întrecerile de volei, tenis de 
masă șl șah vor participa băieți $1 
fele de la (oale școlile geneiale și 
liceului din loialitate, 
mit un regulament de 
competiției. Meciurile 
vor desfășura sistem 
tur. Se |oacă trei 
de masă participă 
tuturor școlilor din

A fost inloc- 
deslășurare al 
de volei se 
turneu numai

seturi. La tenis 
reprezentativele 
Pelrila. Fiecare

VOLEI

Știința Petroșani

echipă va ti formată din 4 băieți șl 
două fete. întrecerile de șah angre
nează echipe formate din cile 4 băieți 
șl 4 fete. Programarea partidelor se 
va face după înscrierea reprezentan
ților tuturor școlilor. Clasamentul pe 
echipe va fi alcătuit prin adiționarea 
punctelor realizate de către flecare 
component al formației respective. 
Iar la Individual ținîndu-se cont de 
pun< lele obținute. Primilor clasați pe 
echipe și individual li se vor atribui 
titlurile de campioni școlari pe oraș, 
li se vor înmîna cupe, diplome și 
alte trofee.

Scopul acestor competiții sportive 
este de a-l antrena p6 elevi la prac
ticarea acestor discipline sportive șl 
în perioada de iarnă. Esențialul este 
Insă descoperirea tinerelor talente 
care, antrenate cu perseverență, con
tribuie la dezvoltarea In viitor 
sportului din orașul Pofrila.

a

Telex Tv.
Pentru elevi : Consultații 
la limba română. Tema : 
Arta comicului în piesa 
,.O scrisoare pierdulă" 
de I. L. Caragiale.
Curs de limba engleză 
(lecția a 37-a).
Emisiune pentru copil. E- 
cranul cu păpuși : ..Btilu- 
ruqa șl visele".
Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic.
Publicitate.
Actualitatea economică. 
Film serial pentru tinerel : 
,.Cnl’-A»*rind pămintul" 
T -1 ;• • , ersftate. Istoria 
civilizațiilor. Civilizația 
precolnmbiană.

21.00 Adunarea generală a U- 
niunii Compozitorilor. O- 
pinii.

21.20 Seară de teatru : ..Fum" 
— dramatizare de Radu 
Lupan după nuvela cu a- 
celasi nume, dp W. 
Faulkner.

22.15 Cintecul miinilor
siune muzicală.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22.50 Închiderea emisiun i

18.05

18.30

19.00

19.30
19.45
20.05

20.30

emi-

aceste 
ridică 
cerce- 
inova-

Din rîndul oamenilor de stilată 
români s-au afirmat pe parcursul 
timpului o serie de personalități re
marcabile care și-au închinat talen
tul și puterea lor de creație progre
sului tehnicii, ridicînd prin operele 
lor prestigiul României, sporind con
tribuția tării noastre la patrimoniul 
științei universale. Nume ca Traian 
Vuia si Aurel Vlaicu, George Cons
tantin. seu, Henri Coandă, Elie Ca- 
i.ifoli George Cosmovici, Laz.ăr Ede- 
leanu sînt cunoscute pe toate meri
dianele globului. Alături de 
nume de mare prestigiu, se 
a-.tăz: o nouă qeneratie de 
iători, care prin invențiile și
(iile ce le realizează contribuie por- 
m-snent la proqresul tehnicii.

Din dalele '-enlralizale la Oficiu) 
d stal r.enlru invenții rezulta că 
din anul 19.50 și pînă în prezent, pe 
ba/a examinării noutății și progre
sului tehnic mondial, inventatorilor 
români le-au fost acordate aproape 
flpnn brevele de invenții.

Iată rîieva dintre ele: un colec
tiv de cercetători de la Institutul de 
cercetări chimice a realizat proce
deul „amestec de detergenti de tip 
alchilaril'ulfonați si alcooli secun
dari sulfali'. care a stal la baza dez
voltării industriei de detergenti în 
tara noastr-'. aducind economii de 
peste 8 milioane lei anual, ^rod’tsii 
obținuți prin acest procedeu au 
proprietăți sup- ■’■•nare, puterea lor 
de spălare fiind similară cu a celor 
obținuți pe cale clasică. Invenția a 
fost brevetată în Anqlia, Franța, 
Olanda si R.F. a Germaniei. Activi
tatea de cercetare din cadrul aces
tui Institut s-a concretizat sl în rea-

Există unele satisfacții co
lective care prin natura lor 
sînt si ale fiecăruia în parte. 
In aspmenea cazuri simți par
că Inima umplindu-se de bu
curie ca un pocal cu nectar. 
Așa a fo«l șl cu Mojoatcfi Pe
tru, locuitor din Cimpu lui 
Neag. Băștinaș al acestor me
leaguri, sub ochii lui s-a înăl
țat tinărul oraș Uricani. Mul
te s-au înfăptuit în vremurile 
acestea noi șl la Cimpu lui 
Neag dar parcă niciodată ca 
acum de cînd fosta comună 
este o parte componentă a 
orașului de pe malul Jiului de 
vest. înnoirile sînt cunoscute 
de toți locuitorii din Cimpu 

' Iul Neag, Iar la unele din ele 
au fost chiar părtași prin 
muncă patriotică, Mojoatcă 

j Petru dorea însă să cunoască 
’ cit mai multi oameni aceste 

înfăptuiri. A trimis, deci, o 
scrisoare ziarului. Spre a face 
o comparație, a vorbit un pic

«U

și automatizării în exploatările
carbonifere din fara noastră

După cum rezultă din dalele Minis
terului Minelor. în cursul acestui an 
mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție ca și alti factori 
care concură la ridicarea productivi
tății muncii, s-au extins simțitor în 
exploatările carbonifere din tara noas
tră. Mai bine de 60 la sulă din pro
ducția de lignit și peste 30 la sută 
din cea de huilă se obțin astăzi din 
abataje frontale cu susținere metali
că. A fost extinsă utilizarea slilpi- 
lor metalici și hidraulici, ca și a altor 
materiale de armare care înlocuiesc 
cu succes lemnul de mină. Anul a- 
cesta, în principalele bazine de lignit 
— Motru și Voivozi — au funcțio
nat 7 complexe mecanizate de sus
ținere, a căror eficientă, atit sub ra
portul asigurării securității, al redu
cerii consumului de material lemnos, 
cît șf al producției este superioară 
sistemelor obișnuite. Gradul de me
canizare în exploatările carbonifere 
este ilustrat de nivelul principalilor 
Indicatori ai lucrărilor efectuate în 
subteran. Astfel, la sfîrșitul acestui 
an tăierea și încărcarea cărbunelui 
în abataje cu front lung reprezintă

aproape 19 la sută, încărcarea me
canică în galerii aproape 26 la sulă 
Iar transportul mecanizat în abataje 
circa 97 la sulă.

In ce privește automatizarea, deși 
aceasta se află la primii pași nu nu
mai în exploatările carbonifere din 
tara noastră, dar și în lari cu o in
dustrie minieră dezvoltată, rezultatele 
se impun de pe acum atenției. Astăzi, 
în minele din tara noastră funcțio
nează mașini de extracție de tip mul
ti cablu. instalații de extracție în ca
riere de tipul excavatoarelor gigant, 
Instalații pentru prepararea cărbune
lui. Instalații automate de telegrizn- 
metrie și instalații automate de re
dresare achiziționate din import. Tre
buie semnalat și aportul specialiștilor 
din tara noastră în acest domeniu. 
Astfel, între lucrările proprii în dome
niul automatizării instalațiilor subte
rane se remarcă cele privind dozarea 
șl încărcarea 3ulomată volumetrică 
în schip, alimentarea și evacuarea 
automată a cărbunelui la descensoa- 
rele elicoidale, automatizarea trans
porturilor cu bandă și raclele, auto
matizarea stațiilor subterane de pom
pare și altele.

I. E. F. S. București
Sala do sport a I.M.P. a fost du

minică dimineața gazda întîlnirii dc 
volei dintre echipa studenților din 
localitate și echipa l.E.F.S. (fost 
I.C.F.) din Capitală.

La capătul celor 120 de minute 
de joc, spectatorii prezenti, în sală 
au fost nevoit! să aplaude victoria 
oaspeților cu scorul de 3-2. Echipa 
bucureștonă, antrenată de maestrul 
emerit al sporturilor Roman, și-a 
etalat întreaga gamă de cunoștințe 
pentru a obține cele două puncte 
puse în joc. în comparație cu parti
dele anterioare, gazdele au jucaf 
destul de bine, dar s-au resimțit în 
seturile 4 și 5 și nu au mai reușit 
să opună rezistența necesară peniru 
a obține victoria. Oaspeții au înce
put puternic dar au pierdut primul 
set pentru ca pe al doilea 
să-l cîșlige cu 15-10. Setul al trei
lea a electrizat pur și simplu sala. 
Gazdele conduc cu 7-2 dar bucureș-

D. CRIȘAN

— •---
tenii reușesc să egaleze la 13, iar 
în final localnicii ciștigă cu 15-13. 
Setul a! patrulea este interesant nu
mai pînă la scorul de 4-4. Apoi ''is- 
pelii atacă puternic, înscriu 
după punct și cîștlgă setul cu 
Ultimul set nu face altceva 
confirmă valoarea ridicată a 
pei oaspete care cîștigă setul 
15-5 și, astfel, partida cu 3—2. 
tril jocul bun prestat, merită 
cleri întreaga echipă oaspete, Iar de 
la gazde doar Muller, Comarnilchi, 
Horincaru și Țvein. Foarte bun ar
bitrajul prestat de. Pădureanu Cons
tantin și Drăqan Ortavian din Timi
șoara.

Cu acest meci, Știința a încheiat 
turul campionatului categoriei B cu 
realizări destul de bune. Sperăm ca 
în retur să aibă o comportare rare 
să-l asigure menținerea în divizia B.

Nicolae LOBONT 
student

Buna comportare 
a patinatoarei Maria Tasnadi

punct
15-14. 
decît 
e chi

cii
Pen- 

apre-

M0NCHEN 9 (Agcrpres). — S-a în
cheiat concursul internațional dc pa
tinaj viteză de la Inzell (R.F.G.) la ca
ro au participat și sportivi români.

In concursul feminin, la multiatlon 
primul loc a fost ocupat de patina- 
loarea franceză Marie-Louise Per- 
ronoud cu un total de 101.533 de 
puncte. Pe locul secund s-a clasat 
Maria Tasnadi (România) cu 103.433 
puncte, iar pe locul trei vest-germa- 
na Monika Pflug cu 10400 puncte. 
Maria Tasnadi s-a clasat pe locul 
trei în proba dc 500 m cu 50'5/10, a 
ocupat locul secund )a 1 500 m cu 
2'37"6/10 și a terminal pe locul trei 
în proba de 1 000 m cti l'43"3/10.

în urma unul joc foarte bqn. Știin
ța Petroșani <i reușit să învingă, 
dosi nu fără dificultate, pe fosta di
vizionară A, Crlșul Oradea una din 
principalele pretendente la sofia se
riei. Victoria echipei antrenat” de 
profesorul Sz.llaqhi e<lc pe '•■ plin 
meritată, o contribuție deosebii,r ia 
obținerea of aducind jucdlorii lan»’- 
șiqa, Bot hls, Bobnicennu «i, David. 
Bine au jucat și mai tinerii Web
ber, Groqlolh și Stnrck. Ca do obi
cei, Rotarii și-a condus cu m-boslrie 
colegii in fazei* d* atac, dar imenr) 
a iural prea nervos.

Crisul a Început meciul foarte pu
ternic șl-n minutul f conducea cu 
8-4. Dar focul s-a dovedii a fl da 
paie «i-n minutul 5 ron<---nnăm ega
litate : 10-10. Din acest moment, gaz
dele preiau Inlllajiva sj termină re
priza cu-n avantaj do 8 puncte :3fl- 
28.

Repriza secundă debutează In nota 
finalului primei reprize. Gazdele ata
că dezlănțuit și în minutul 30 îșl 
măresc avantajul la 50-36. O îspctil 
profită do căderea ncjuslifi -at<1 a 
gazdelor si, înainte cu jumătate dc 
minut do fluierul final, mal au un 
singur punct peniru a egala Scorul 
este 64-63 pentru Silința șl orădea- 
nul Benr/.o ratează singur pe contra
atac peniru ca în clipa următoare 
Rotam să stabilească scorul final a! 
întîlnirii la 66-63 pentru echipa sa 
prin transformarea a două aruncări 
libere.

Cele mai multe puncte au fost în
scrise de Boboiceanu (17), Borhif 
(14), lanoșiga (14), David (li1, Ro
tam (6) pentru Știinta și de Bonele 
(23), Hofman (14) și Ghil<5 (1?) pen
tru Crișul.

Cuplul Spiiu Petre — Berger Alb 
a arbitrat cil multe greșeli.

t. NICOLAE 
student j

RUGBi

PE URMELE MATERIALELOR 
PUBLICATE

Fuuiatul
a fost interzis

măsuri de lemediere. Cele 
două casiere, Grigore Irina din 
stația Vulcan și Henciu Feli
cia din stafia Lupeni au fost 
sancționate".

Studenții au învins
pe merit

legătură cu nota intitu- 
.Fumatul nu-i Interzis, 

' apărută în ziarul nos-

Uzarea unei tehnologii peniru abri- 
carea stabilizatorilor de plumb nece
sari obținerii policrorurii de vinii. Pro
cesul tehnologic fiind simplificat și u- 
tilizind compuși tehnici de plumb fără 
vreo purificare, prețul de cost al pro
dusului este mai redus. Invenția se a- 
plică în tară aducind economii a- 
nuale de circa 3 milioane lei, și a 
fost brevetată în Elveția, Israel, Ja
ponia, Austria. R.F. a Germaniei, 
Olanda, Italia, Franța, Anglia, S.U.A.

Si recenta invenție românească — 
turbina convertizor, ai cărei autori 
sînt specialiștii Institutului de cer
cetări foraj-extractie din Cîmpina, 
a fost brevetată în S.U.A., R. F. a 
Germaniei, Franța și a primit recent 
aviz de brevetare și în Anglia. Pre
văzută cu dispozitiv special ie a- 
vans automat, turbina noate (oi a 
pînă la 3 000 m adîncime, depășind 
cu 5 00 m performant ele tiirhlnelor 
obișnuite.

Nu poate fi, de asemenea, trecută 
cu vederea contribuția invențiilor 
menite să ducă la realizarea unoi 
produse de calitate superioară, -“are 
sînt solicitate tot mai mult șl în 
străinătate. În complexul uzinei de 
sodă, care a fost furnizată de lara 
noastră Republicii Arabe Unite, exis
tă rezervoare și vase executate pe 
baza invenției .procedeu și instala
ție pentru fabricarea prin sudură a 
recipîenților de mare capacitate". 
Folosi ndu-se același procedeu au 
fost confecționate două rezervoare 
de sodă comandate de firma .Di
dier" din R. F. a Germaniei. Sase 
invenții românești au concurat la 
îmbunătățirea performantelor loco
motivei Diesel-electrice, fapt care

a făcut ca acest produs să fie so
licitat și livrat în Polonia și Bul
garia.

Multe invenții românești, întru
nind aprecierea unanimă a specialiș
tilor de peste hotare, au fost distin
se cu diferite medalii. La pavilionul 
de invenții de la Viena din acest 
an, juriul international a distins cu 
.Marea medalie de aur" două In
venții romanești : — „converlizor- 
amplificator" (autor dr. Ing. Dan 
Teodoroscu) și „reglarea vitezei mo
toarelor asincrone cu ajutorul tiris 
loarelor" (autor dr. îng. Ioan Lan
dau), și cu .Marea medalie de ar
gint" Invenția „bobina) în două stra
iuri" (autor ing. Stefan Flulcra.ș).

Si la Salonul international de la 
Nancy din Franța specialiștii ro
mâni au prezentat cinci prototipuri 
de Invenții în domeniul proiecției 
muncii : dispozitive-apărătoare adap
tabile la diferite mașini-uneltc șf 
Instalații. Unul din aceste dispozi
tive, folosit în industria lemnului 
— Invenția inginerului Nicolae Mi- 
netos de la Institutul de cercetări 
științifice pentru protecția muncii 
din București, a obținui Premiul 1 al 
Salonului.

Lista invențiilor realizate în ulti
ma perioadă de specialiștii români 
este departe de a se epuiza.

Acestea sînt doar cîteva recu
noașteri internaționale a contribuției 
pe care cercetătorii din tara noastră 
o aduc, prin creațiile lor originale, 
la promovarea continuă a progresu
lui tehnic, în economia noastră na
țională cît șl la îmbogățirea patri
moniului tehnicii mondiale.

Mircea S. TONESCU

în 
lată 
dar...1 
tru din 16 noiembrie a.c. pri
vind nemulțumirea unui citi
tor caro a găsit un băt de 
chibrit pe jumătate ars într-o 
franzelă, conducerea Industriei 
de morăriț și panificație 
troșani ne comunică •

„S-a interzis fumatul 
secții, iar cei care au fost 
sili fumînd au fost aspru sanc
ționați. S-au amenajat locuri 
speciale pentru fumat în afa
ra sălilor fde lucru. Articolul 
a fost prelucrat cu întreg co
lectivul pentru 
să nu se mai 
de cazuri".

Pe-

în
«lă

ca în viitor 
întîmble astfel

masuri
Întîmpinînd greutăți în obți

nerea abonamentului pe C.F.R., 
tovarășul Tivre Dumitru, sa
lariat al T.E.C. Paroșcni a 
scris redacției arătînd atitudi
nea de indolentă față de călă
tori a unor casiere de bilete 
din stațiile Vulcan și Lupeni. 
Cercetarea întreprinsă de re
dacție, a confirmat adevărul 
conținutului scrisorii pe baza 
căruia a fost publicat artico
lul „Cînd timpul și nervii ce
tățenilor sînt la cheremul u- 
nor funcționari birocratizați".

Rcferindu-se la acest articol, 
Direcția regională C.F.R -Deva 
ne răspunde: Jn urma cerce
tărilor efectuate la stațiile 
Vulcan și Lupeni, s-a constatat 
justețea articolului, luîndu-se

șl despre viata mizeră 'dusă pe 
vremuri de țăranii de pe aces
te meleaguri. Scrisoarea vor
bește însă mai mult despre ce 
s-a făcut în acest an. ȘI sînl 
destule. Peste Jiu a fost du
rat un pod trainic din beton 
armat. S-a mai construit și un

I
A

pod de lemn spre cabană, a 
fost Indlguit, pe o bună porți
une, țărmul Jiului, Iar noul 
cămin cultural a fost termi
nat. Autorul scrisorii vorbește 
și despre preocupările înnoi
toare ale tovarășilor Dan Va
leria și Mihut loan, președinte
le și secretarul Consiliului 
popular al orașului Uricani.

Cele văzute în scurtul po
pas făcut la Cimpu lui Neag,

au confirmat întrutotul rela
tările lui Majoatcă Petru. Zu
grăvit, vopsit, parchetat, cu 
mobilier nou, căminul își aș
teaptă oaspeții. Sala mare de 
la 
se 
de

parter are 125 locuri. Aici 
vot prezenta filme, piese 
teatru, vor da spectacole

înfăptuiri gospodărești din U- 
rlcani. Si ele sînt înlr-adevăr 
multe. Enumerăm doar cîteva, 
mai impoitante. Amenajarea a 
3 kilometri drumuri locale. în
treținerea a 6 hectare parcuri 
șl 
și

zone verzi, curățirea 
corectarea albiei Jlu-

e

I

Contoarele 
electrice 

se vor înlocui 
sau restitui

ha data de 3 decembrie, a 
fost publicată .în ziarul nostru 
scrisoarea din care lezoltă că 
contorul electric al muncito
rului Bălăcescu Ștefan demon
tat pentru reparare de către 
Centrul de distribuire a en’r 
giei electrice Pelrila nu a fost 
restituit nici după un an de 
zile, referitor la care Secția 
do distribuire a energiei elec
trice dîn Petroșani ne aduce 
la cunoștiintă următoarele:

„Cele arătate în articol sînl 
juste.

Pentru evitarea în viitor a 
neajunsurilor semnalate in ar
ticol S.D.E.E. Valea Jiului Pe
troșani a luat următoarele ma
suri :

1. Contoarele demontate pen
tru verificare se
Imediat cu contoare verificate.

2. Abonalii de la care s-au 
demontat contoarele pentru ve
rificare sau reparare în ulti
mii doi ani și nu li s-au mon
tat alte contoare în loc, sînt 
Invitali să se prezinte la ghi
șeele S.D.E.F. din localitățile 
Lupeni, Vulcan, Petroșani, Pe- 
trlla pentru a fl luatl în ev(- 
dentă și pentru a li se înlocui 
sau rostitul contoarele electri
ce pînă la sfîrșitul anului în 
curs".

Deoarece terenul din Petroșani 
este suspendat pentru echipa de 
rugbi Știinta, pe două etape, meciul 
dintre formația studenților petroșă- 
neni și Constructorul București s-a 
disputat pe stadionul din Deva, pe 
un teren înghețai, care a solicitat 
eforturi maxime jucătorilor. Prima 
repriză s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate în uima unui echilibru 
sensibil egal de forte pe teren.

Studenții aveau posibilitatea 
deschidă scorul, dar cursele 
taruloasc ale lui Dinu și Pop au ră
mas fără rezultat.

hi repriza a doua jocul este mai 
plăcut, mai interesant, tonul dîndu-1 
echipa din Petroșani caro a avut col 
mai buni oameni în tinerii Marines
cu, Crăciunesru si, mai 
nu și Pop. Ei au creat 
culoase la înaintare și 
trei

să 
spec-

ales, în Di- 
faze specla- 
pe linia do 

iforluri împingînd tot timpul
jocul spre buturile adverse. Circu
lația rapidă a mingii, buna funcțio
nare a grămezilor ordonate și spon-

tanc, dibăcia in culegerea mingilor 
la grămezile ordonate i-a rendus ne 
jucătorii din Petroșani la victorie. 
Punctele înscrise de ei au fost re
zultatul unor combinații inteligente 
ale jucătorilor Roibașu, Ilino<;rUf 
Sabău și Bojenescu. Ele au fost rea
lizate de Pop. care 
încercare si de Dinu 
pase primite 
tal 
că 
au ratat două transformări.
a ratat și o lovitură de pedeapsă 
de la mijlocul buturilor rar© 
fi cu ușurință transformată.

Oaspeții, antrenați de fostul .......
nor a) Științei, Nae lîreche, avînd 
în formație și "pe fostul nostru jucă
tor Manolache, au căutat să op"1 ă 
rezistentă atacurilor susținui? ale 
petroșănenilor, au beneficiat d« cî
teva lovituri de pedeapsă po are 
le-au ratat însă Boiangiu si Cris- 
tcscu. Ti tu CORNEA

învățător

de la 
final: 6—0.
Marinescu și

a înscris din 
în urma unei
Roșea Rezul- 

De remarcat 
Crăciunescu 

Primul

pulca

ani'

•«••••••••••••«•••••A»»®»*

înlocuiesc

D. IOSIF

MIERCURI II DECEMBRIE

Brodiceanu; 21,05 Știință. tehnică, 
fantezie,- 21,30 Actualitatea muzica
lă ; 22,20 Romanțe22,40 Moment 
poetic: 22,45 De la A la Z mu
zică ușoară .- 23,43 Album de madri
gale ,- 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL U

PROGRAMUL I

di-

artiștii amatori din t'ricani șl 
din alte localități. La etaj e 
biblioteca ce cuprinde circa 
3 000 volume, sala de lectură 
șl o încăpere pentru jocuri 
distractive. In fata căminului 
prinde tot mai mult contur 
noul parc. Deci o ambianță 
plăcută atit in interior cît și 
în exterior. Am găsit însă de 
cuviință să întregim cele re
latate de M. Petru și cu alte

lui pe o lungifne de 450 metri 
etc. Multe din lucrări au fost, 
efectuate prin muncă patrio
tică. Valoarea tuturor lucrări
lor se ridică la peste 700 000 
lei, cu aproape 100 000 peste 
planul stabilit. Valoarea lucră
rilor efectuate prin muncă 
triotică este de 92,45 lei 
fiecare locuitor. Merite la 
tinerea acestor rezultate 
aproape toți locuitorii

pa
pe 

ob- 
au 

Urlca-

nlului. In fruntea acțiunilor 
gospodărești s-au situat însă 
deputății Ionașcu Petre, Mo- 
dilcă Constantin, Lazfir Ma
ria, Dreghici Iosif, Rlnghitea- 
nu Elena, cetățenii Grccu Io
nel, Mojoatcă Lascu, Piloiu 
Feidinand, Calotă Victor, Bul- 

. zan lanăș și alții.
Pentru grija și preocuparea 

dovedită tn ce privește este
tica orașului, Comisia jude
țeană de analiză a‘ rezultate
lor muncilor patriotice a a- 
cordat Uricaniului 575 puncte 
din G00 posibile. Pentru va
loarea lucrărilor efectuate 
prin muncă patriotică urică- 
nenll au mai primit 920 punc
te. E șl aceasta o apreciere ce 
Ilustrează înnoirile ce au 
loc în acest an în cel mal 
tic oraș al Văii Jiului.

avut 
ves-

D. G.

5,05-- 6,00 Program muzical de 
mineată ; 6,05—8,25 Muzică și actua
lități ; 8,25 Moment poetic; 8.30 La 
microfon, melodia preferată ; 9.30
Matineu literar,- 10,00 Cîntece de 
Gheorghe Bazavan si Mircea Neagu- 
10,10 Curs de limba qermană ; 10,30 
Muzică populară; 11,05 Ora specia
listului: Electronica ; 11,25 La braț
cu muzica ușoară; 11,45 Sfatul me
dicului ; 12.00 Muzică de estradă ; 
12,20 Cronica muzicală ,- 12.30 Intll- 
nlre cu melodia populară șl interpre
tul preferat i 13,10 Avanpremieră 
cotidiană ; 13,20 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară14,10 Inșir-le 
mărgărite (emisiune pentru copii),- 
14,35 Concertul zilei; 15,05 Varietăți 
muzicale; 15,40 Piese corale; 16,10 
Melodii de Camelia Dăscălescu $1 
Gelu Mihăilă; 16,30 Antena tinere
tului; 16,55 Radlo-nubllcltato17,00 
Recunoașteți melodiile?; 17,15 Opi
nii, dezbateri; 17,30 Muzică ușoară : 
17,45 Radlosimpozion18,05 Muzică 
populară șl ușoară ; 18,30 Gazeta ra
dio ; 19,00 O melodie pe adresa 

19,30 
19,50 Canțonete;

20,20 Di- 
Pagini din 
de Tiberiu

pe 
dumneavoastră; 19,20 Sport; 
Cîntece populare; 
20,05 In jurul globului 
verlisment muzical; 20,45 
scena lirică .La seceriș"

7,00 Muzică populară din Oltenia; 
7,37 Cînlă fanfara,- 8,10 Tot înainte 
(emisiune peniru pionieri); 8,25 Me
lodii populare; ^.50 Omagii muzi
cale; 9,10 Curs de limba qermană; 
9,30 De la un cîntec la altul ,■ 10,05 
Recital Maria Cristian: 10 30 Antena 
tinerelului10,55 Arii din opeie cu 
Petre Munteanu .• 11,40 Pagini .lin
operetele lui Filaret Barbu; 12,05
Avanpremieră cotidiană 12,15 Con
cert do prînz; 13,00 Din muzica
popoarelor; 13,15 Lieduri interpre
tate de Viorel Ban ; 13,30 Unda ve
selă ; 14,10 Melodii populare,- 14.30 
Moment științific; 14,35 Muzică u- 
șoară ,- 15,40 Radio-publicitate 
Consultație juridică; 16,25 
de estradă : 17,10 Orchestra 
Lăularu” a Filarmonicii j 
Bnescu"; 17,30 Arte frumoase; 18.05 
Pagini antologice din creația scrii
torilor noștri; 18,25 Succese ale
muzicii ușoare romanești peste ho
tare ; 19,05 Luminile rampei; 10,30 
Curs de limba qermană ; 19,50 Noap
te bună, copii; 19,55 Cercul melo
manilor ; 20,30 Ora specialistului 
20,50 Teatru radiofonic: „Henric al 
IV-lea" de Luigi Pirandello; 22,25
Muzică,- 22.30 Cronica muzicală; 
22,40 Din operele Iul Benjamin Brit
ten ; 23.07 Aspecte actuale ale crea
ției românești
23,48 Cintă 
24,00 — 1,00 
demith.

.- 16.15
Muzică 
.,Barbu 

.George

de muzică de camerăi 
Domenico Modugno; 
Lucrări de Paul Hin-

I: RADIOJURNALE: 7.00;
6,00; 6.30; 0,00;

16,00; 22.00. Buleti-
11,00; 13,00; 15,00; 20,00;

; 22,00. Ga-

PROGRAMUL
ne de știri; 5,00; 5,30;
24,00; 1,00; 2,00; 4,00. Buletine meteorologice: 13,00; 16,00 
zeta radio: 18,30.

7,30 i 
<jice:

PROGRAMUL II: RADIOJURNAL: 17,00; Buletine de știri:
10,00; 12,00; 14,00; 18,00,- 19.00; 23,00; 0,55. Buletine meteorolo- 
14,00; 17,00.
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MINISTRUL 
AFACERILOR fXTERNE 

AL ROMÂNIEI 
SALUTAT 

LA BUDAPESTA
Co-

acarilor externe al Republicii 
>te România, care se află în 
tpre R D. Germană unde va 

oficială, a fosl salutat 
în gara Nyugati de 

•. loctiitOT al ministru-

BUDAPEST A M (Ageiprcs). 
rcspondentul Agerpres. AL Pinten 
transmite: Comeliu MSnescu. minis
trul 
So a 
drum
Jac- o vizită 
la RudaDPSta 
Erdelyi Karol
Im afacerilor externe al R P. Ungare.
Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. 
Germane la Budapesta si do alte per- 
Soanp oficiale

Au fost jjrezenli Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Budapesta, 
șl membri i> Ambasadei

Noi incidente 
în Siera Leone

FREEIOWN 9 f Agerpres) — Agen
ția Reulei tiansmile că în trei loca
lii./) situate t* nordul capitalei din 
Sierra Leone s-au semnalai noi Inci
dente intre grupările politice rivale. 
Mai multe case au fost incendiate. 
Calmul a fost restabilit la Intervenția 
politiei Unităli ale armatei trimise 
în sprijinul politiei dețin în prezent 
controlul asupra situației.

Venezuela

Festivitate consacrată
drepturilor omului la O.N.U

NEW YORK 9 — Trimisul special 
Agerprcs, Nicolae lonescu transmi
te ; La palatul Națiunilor Unite a 
avut loc, luni după-atniază, o șe
dință festivă consacrată zilei drep
turilor omului, care coincide în a- 
cest an cu cea de-a 20-a aniversare 
- la 10 decembrie — a proclamă
rii Declarației cu privire la dreptu
rile și libertățile fundamentale ale 
omului, tn cadrul acestei festivități 
au fost, de asemenea, înmînate pri
mele premii acordate de Națiunile 
L7nite .pentru contribuții deosebite 
la promovarea și apărarea drepturi
lor omului*.

subliniază că „aspirațiile 
ale omenirii — pacea șl

Intr-o declarație dată publicității 
cu acest prilej, secretarul general 
U Thanl 
universale
justiția și realizarea deplină a drep
turilor și libertăților fundamentale 
ale ființei umane sînt atit de Insepa
rabil legale între ele încît una nu 
poate fi realizată fără cealaltă*.

Exprimîndu-și părerea că „efortu
rile Organizației Națiunilor Unite în 
direcția înfăptuirii dreptului popoa
relor la autodeterminare au consti
tuit un factor puternic în obținerea

a ieșit învingător
în alegerile prezidențiale

C/XRAC \s 9 (Agerpres). — Con 
siliul suprpm electoral din Vene
zuela a anunțat luni că Rafael Cal
dera. candidatul partidului social
ei eștin (COFEI), a ieșit învingător 
în alegerile ^rezidențiale do la 1 de
cembrie. Rezultatele au fost anunța
te cu o întindere de o săptămină. 
timp în care cifrele dădpau cîșlig 
de cauză fie lui Caldera, fie princi
palului său rival Gonzalo Barrios, 
candidatul partidului .Acțiunea de
mocratică" de guvernămint Caldera 
este cel de-al doilea reprezentant 
al unui partid social-creșlin care a 
lost ales președinte în America La
tină.

Rafael Caldera a obținui 29.03 la 
sută din numărul total al paiticipan- 
filor la vot. Gonzalo Barrios — 2R,°4 
Ia sută, Miguel Angel Burelli. can- 
'didalul Frontului victoriei 22,27 
la sută, iar Luis Beltran Prieto Fi
gueroa. din partea Mișcării popu
lam elertorale - 19.36 |a sută

Victoria lui Rafael Caldera mar
chează sfîrșitul a 10 ani de condu
cere a țării de partidul .Acțiunea 
democratică*, instaurat la putere la 
UD an dună înlăturarea dictatorului 
Perez Jimenez.

Reorezcntanlii Partidului sorial- 
cre«tin nu au obtinut majoritatea în 
parlament, reea ce face pe unii ob
servatori să admită posibilitatea for
mării unui guvern de coaliție în 
Venezuela.

Programul electoral al lui Rafacl 
Caldera prevede o ușurare a condi
țiilor imnuse companiiloi petroliere 
străine, care acționează în Venezue
la, dezvoltarea comerțului ru țările 
3e pe alte continente, precum șl 
îmbun?’Xfirea situației sociale a 
populației. Caldera se pronunță, 
totodată, pentru revizuirea struguri 
Orqanizației Statelor Americane

Ceremonia de Instalare a noului 
președinte al Venezuelei va avea 
loc in primele 10 zile ^ale lunii mar
tie anul, viilor, după întrunirea nou
lui Conqres

cie drept 
din Vone- 
numoroase

El a absolvit facultatea 
a Universității centrale 
zuela șl este autorul a 
lucrări de drept. Caldera e func
tional ulterior ca profesor de drept 
social și legislația muncii la aceeași 
universitate, a ocupat funcția de 
procuror general al Venezuelei, iar 
din anul 1947 este secretar general 
al Partidului social-crestin frOPEl).

★

către milioane 
trăit In trecut

de 
In

cu
fost

pen- 
esle

independenței de 
oameni care au 
condițiile umilitoare ale sistemului 
colonial*, secretarul general arală că 
„este suficient să comparăm struc
tura de astăzi o Organizației 
structura oi din 1946, cînd a 
adoptată Declarația universală, 
tru a înțelege cîl de uriaș
progresul înregistrai în direcția au
todeterminării și independenței*.

Trecînd în revistă o serie de rea
lizări ale O.N.U. in domeniul drep
turilor omului, U Thant declară că 
.deși poale să fie, în mod justificat, 
mîndră de aceste . realizări, Organi
zația Națiunilor Unite trebuie acum 
să acționeze mull mai rapid decil 
în Irccut pentru traducerea idealu
rilor în fapte*.

Vietnamul <le sud

9

SENEGAL: In-
stantaneu pe strada 
Ponli — centru co
mercial al orașului 
Dakar.

Vasta operațiune
de „curățire"

în jurul Saigonului
SAIGON 9 (Agerpres). — In timp 

ce pe teatrul de operațiuni militare 
sud-vietnamez, comunicatele amin
tesc pentru ziua de duminică acțiuni 
de hărțuire ale palrioților doar în 
jurul marii baze americane de la 
Da Nang, trupe ale corpului expe- 
dilionar și politia saigoneză au de
clanșat vaste incursiuni de .curăți
re" în jurul capitale). în cursul a- 
cestor acțiuni au fost întreprinse 
concomitent razii în mai multe a- 
rondismente ale Saiqonulul, fiind 
controlate peste 7 000 de persoane 
șl pasagerii a mai binp do 4 000 ve
hicule. Au fost operate numeroase 
arestări. Totodată, aviația de bom-

bardiere grele și-a intensificat rai
durile, lansind peste <300 de tone de 
bombe.

★

Rafael Cald< 
Ianuarie 1016

Pcmemcrc
iFjiustcriâlâ
în filimnc

MANILA 9 (Agerpres). 
'dintele filipinez, 
a procedat la o 
rială, intrnducînd 
In cabinet. După 
Lja U.P.I., citînd 
Tillpineză, este vorba de Salih Utu- 
țalum, ministru al serviciilor gene
rale, Leonides Vii ala, devenit minis
tru al comerțului șl al industriei, 
Rene Espira, care a priro’t portofo
liul romunîratiilor și lucrărilor pu
blice. și Fernando Campos, numit 
dire tor al Comisiei naționale de ex
port, cu grad de ministru. De aseme
nea, s-a anuntat < k au fosl efectuate 
schimbări la o serie de posturi cheie 
ale administrației filipineze.

Aoentia citată precizează că sur
sele filipineze nu au furnizat nici o 
erpticație în legătură cu cauzele 
acestei remanieri.

Preșe- 
Ferdinand Marcos, 
remaniere ministe- 
patru membri noi 
cum anunță agen- 
presa din capitala

Turneu! lui W. Scranton
în Orientul Apropiat

AMMAN 9 (Agerpres). — Turneul 
lui W. Scranton, reprezentantul per
sonal al președintelui ales al Statelor 
Unite, în capitalele unor țări arabe 
s-a încheiat duminică cu vizita sa în 
Iordania. La Amman acesta a avut 
întrevederi cu regele Hussein cu 
primul ministru al guvernului iorda 
nian, Bahjat Talhouni, și cu m'n>< 
Irul de externe, Abdel Moneim Rifai. 
La încheierea acestei prime etape a 
contactelor sale, reprezentantul Iul 
Richard Nixon a declarat corespon
denților de presă că turneul l-a o- 
ferit ocazia să se întîlnească cu li
derii unor țări arabe, sugestiile șl

punctele de vedere ale acestora ur- 
mînd să fie aduse la cunoștința pre
ședintelui ales al S.U.A. Referindu- 
se, în special, la întilnirea cu oficia
litățile egiptene; W. Scranton a afir
mat că președintele Nasser și minis
trul afacerilor externe al R.A.U. l-au 
făcut cunoscută dorința lor de a se 
ai unge la o reglementare rezonabilă 
si justă a crizei din Orientul Mijlo
ciu. Am constatat la conducători șl 
personalități ale țărilor arabe speran
ța într-o schimbare a politicii noii 
administrații americane fată de a- 
ceastă regiune a lumii — a spus W. 
Scranton.

SAIGON 9 (Agerpres). — In efor
turile tot mal evidente ale autorită
ților saigoneze da a-șl „întări" po
zițiile în ultimul ceas, în ajunul 
conferinței de Ia Paris, se înscriu $1 
unele „recomandări" făcute adminis
trație! de către „senatul" sud-vlet- 
namez. Propunînd președintelui sud- 
vietnamez, Nquvon Van Thieu, o re
maniere ministerială, ca urmare a 
cererii prezentate de o importantă 
fracțiune a Adunării Naționale, Dro- 
«•■>diniele senatului. Nguyen Van 
Huven, nu a făcui -un secret din 
faptul că evoluția convorbirilor va 
depinde si de silunlia politică a re- 
qimului saigonez, mal bine zis de 
„gradul de stabilitate1’ cu care el 
se va putea nrezenta în fața ODiniel 
Diiblire. Aceasta are o deosebită 
.însemnătate noliliră" rnal ales acum 
cînd sfera de influentă a adminis
trației saiqoncze _tol mai deterio
rată’ se reduce de fapt la zonele 
clin Mirul or.'^lnr. tn această ordine 
de idei se preconizează — în afară 
’de o remaniere guvernamentală — 
și rociruparea unor partide politice. 
După părerea observatorilor politici, 
cererile prezentate de președintele 
senatului au influențai, se pare, 
vizibil, tonul declarațiilor făcute do 
vicepreședintele Nqyyen Can Kv 
simbolul „uliilor" siidj-viotnamezi. Ia 
sosirea sa la Paris. Comentatorii de 
presă apreciază că el a fost nevoit 
să fină con» dej stbroa de spirit 
anli-coloniai'«tă si anli-imperialistă 
a populației sud-vietnam^ze, chiar 
șl din acele regiuni care mai sînt 
încă controlate de regimul saigonez.

Jttaika
.In munuiuvniuiU clăaue a Penta

gonului e alarmă". Astfel iși înce
pea corespondentul agenției France 
Prcsse relatarea asupra rezultatului 
alegerilor din Ryukyu In urma că
rora, Choboyo Yara, candidatul par
tidelor de opoziție, a obținui man
datul de șef al cabinetului din a-- 
ceste insule. Cheia care a deschis 
lui Yara accesul spie palatul clin Na
ha (reședința primului ministru) l-a 
lost oferită de programul său elec
toral, prevăzlnd In esență .retroce
darea necondiționata și Imediată a 
insulelor Io patria japoneză". Astfel, 
o dală cu despuierea scrutinului au 
fost risipite iluziile nutrite de oficia- 
Ulățlle americane asupra posibildălii 
instalării la Naha a unui reprezentant 
al Partidului liberal-democrat. Re 
voia deci retrocedarea .treptată", o 
aminore sine die a rezolvării acestei 
probleme, ceea ce constituie potri
vit unor aprecieri esența polii leii 
liberal-democrate tată de problema 
teriloriilor aliate incă sub ocupație 
americană. Washingtonul s-a văzut 
astfel prins in propria-i cursă. Căci 
la Casa Albă se dorea ca, sub pie- 
texlul .alegerii libere" a primului 
ministru, să se legalizeze tăiăqăna
rea lelrocedăril Insulelor, bine în
țeles in condițiile Înscăunării unui 
prim ministru liberal democra'

înlreaaa evoluție ulterioară a ev 
riimenlelor din Arhipelagul nl'non a 
demonstrat că neliniștea si tnjri/d- 
rarea cu care a lost nrim'ld la Wa
shington aleqerea lui Yara s-au dove
dii pe deplin jusllllcale. Abia insta
lai, noul 
sublinieze 
cei peste 
votlndu-l.

e-

prim-minislru a ținut să 
că nu-i va dezamăgi pe 
20 000 de Insulari, care, 

nu au lăcul decil să dea

Reuniunea pregătitoare
a conferinței pentru securitate

și cooperare în Europa
VIENA 9 — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: în 
zilele do 7 și 6 decembrie a avut 
loc la Vlona reuniunea pregătitoare 
a conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa. Au participat 
65 do personalități din Austria, An
glia, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia. 
Finlanda, Franța, Grecia, R.D.G., R.E. 
a Germaniei, Italia, Iugoslavia, Nor
vegia, Olanda, 
Spania, U.R.S.S., 
reprezentanți ai 
ternalionalo.

Participanții au convenit să 
voace conferința internațională 
Iru securitate șl cooperare în 
ropa la sfîrșitul lunii octombrie
la Viena. S-a hotărît de asemenea,

Polonia, România, 
Ungaria, precum și 
unor organizații in-

con*
pen-
Eu-

1969

ca <-uisul lunii martie anul viilor 
să . o convocată o nouă reuniune 
prr-<-ntoare. In urma dezbaterilor 
s-a stabilit un proiect do ordine de 
zi n conferinței în care se mențio
nează că .viitorul pașnic în Euro* 
pa se Situează în contextul prlncl* 
piilor universale de independed'8/ 
suveranitate și cooperare pașnică” 
între toate statele Europei". Dele
gații la această reuniune au hotărît 
să uro-jună discuției următoarele 
două chestiuni : crearea unui sistem 
slabii de securitate colectivă în Eu
ropa, care ar face Inutilă existenta 
blocurilor militare; realizarea in 
tcate domeniile posibile a unei cola
borări mai slrînse între statele eu
ropene pentru a asigura perspectiva 
de dezarmare și pace.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
9’oporul cubanez a sărbătorit Ziua eroilor
HAVANA. — La 7 decembrie, po

porul cubanez a sărbătorit Ziua eroi
lor, proclamată in semn de recunoș
tință față de toți cei ce au căzut în 
luptele pentru libertatea, independen
ta și progresul Cubei. Cu acest pri
lej, Ia mausoleul lui Antonio Maceo, 
general patriot, căzut acum 72 de

La Moscova a 
loc o întîlnire a conducătoa-

• MOSCOVA.
avut
relor organizațiilor de femei din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
Cu acest prilej, a fost făcut uu 
schimb de experiență în legătură 
cu activitatea organizațiilor respec
tive de femei șl un schimb de in
formații în legătură cu sarcinile 
principale rare stau in fața organi
zațiilor lor.

ani în lupta pentru independența 
Cubei, a avut loc o adunare come
morativă la care au participat con
ducători de partid șl de stat, coman
danți și ofițeri, membri al corpului 
diplomatic. A fost de față Gheorqhe 
Avram, însărcinatul 
interim al României

Despre importanța 
vorbit comandantul 
membru al C.C. al 
Solemnitatea a fost 
paradă militară

a VI-a americane, 
în Mcditerană, au

imperativ major
o nouă lumina iiiviniu/ui „Itlaika" 
(In japoneză unire).

La prima sa Întilnire. cu genera
lul Ferdinand Unger, înaltul comisar 
american din Okinawa, noul pre
mier, pentru prima dală ales, nu 
numii, a declarat Liiâ echivoc că 
.intenționează să înceapă imediat 
campania pentru retrocedarea insu
lelor" (U.PI.).

Revirimentul electoral de la Na
ha a insuflat un plus de energie ac 
Hunilor protestatare ale populai iei 
iată

demonstranților, a adăugat că 
va inlimpla in 

alunei am sltrșil nu nu- 
dar, probabil, in IntrenC/a

aclualei îngrijorări ameri-

a-

©
<£>

Imaginea Pămînlnhii realizată 
de stația automată sovietică 
„Zond-6" in timpul cind a în
treprins un zbor în jurul Lunii.

cu afaceri ad
ia Havana, 
evenimentului a
Victor Dreke, 
P.C. din Cuba, 
încheiată de o

9 ISTANBUL — Luni dimineața, 
două nave militare aparținfnd flotei 

care acționează 
intrat în Marea

Neaqră, trecînd prin Roșior și Dar- 
danele.

Confirmînd știrea privitoare la 
intrarea în Marea Neagră a celor 
două distrugătoare ale flotei militare 
americane, un purtător de cuvînl al 
Departamentului de Stat al S.U.A. a 
afirmat că aceste nave vor efectua 
„o vizită obișnuită în apele interna
ționale", iar după cîleva zile se vor 
reîntoarce în Marea Medilerană

• PRAGA. — Constructorii de la Jelivka au realizat străpun
gerea celei mai lungi secțiuni a tunelului prin care se va realiza 
aprovizionarea cu apă potabilă a orașului Praga și regiunii Cehia 
centrală. Secțiunea respectivă, cu lungimea de 10 km. a fost con
struită pornindu-se de la cele două extremități, cu atita precizie, 
încît deviația a fost de numai 11 rm pe direcție șl de 5 rm pe 
înălțime.

Critici la adresa V. A. S. t
WASHINGTON. — Intr-un interviu 

acordat săptămânalului ..The New Re
public", cunoscutul fizician american 
Ralph Lapp a criticat N.A.S.A. pentru 
că nu a prevăzut un sistem de sal

vare a aslronaulilor în caz. de acci
dent. precum si. o dozare mai mare 
cu oxigen a cabinei spațiale. Lapp, ■ 
care a particioat >a fabricarea prî- ‘ 
mei bombe atomice americane, a 
menționat, de asemenea, că nava 
spațială ..Apollo-R" nu disDUne de un 
sistem care să pprm’tă cosmonauti-. 
lor săi o aselenizare sau o reîntoar*^ 
cere pe Părnîni în r=>?nl în care unul 1 
din motoare ar suferi o defecțiune 
în timpul zborului orb” •' în jurul 
Lunii

Q.Z.X. zărite deasunra 
Tunisiei și Marocului

TLTNIS. — Obiecte zburătoare ne
identificate au fost obsorv.'le în ul
timele zile în spațiul aerian <•»♦ Tu
nisiei și Marocului. Martorii oculari 
afirma că un obiect de formă rectan
gulară, emițind o culoare "albenă. a 
evoluat in ultimul timp zilnic, între 
orele 19 și 20, deasupra orașului Sfax. 
Fenomenul s-a repetat duminică spa- 
ra. Călătorii aflați pe drumurile din 
sud-estul Marocului au semnalat la 
rîndnl lor mai multe obiecte sferice 
iradiind o culoare de un roșu aprins, . 
dcplasindu-se cil iuțeală la mare înăl
țime.

$ NEW YORK. — Guvernul pre
ședintelui Richard Nixon, este prac
tic constituit, a declarat la televiziu
nea americană, Herbert Klein, șeful, 
serviciilor de informații al viitoarei 
administrații republicane. El nu a <'i- 
tat însă nici un nume. Klein a pre
cizat . .noi vom face tot posibilul 
pentru a avea unul sau mai multi 
demorrati în posturi importante*. **

de prezenta superior lărefelor

imperiul unui < < ■ ... '. a declarai 
o înaltă oficialitate americană care, 
comenlind o eventuală folosire a 
soldat Hor de la bazele S.U.A. împo
triva
.dacă acest lucru 
Okinawa, 
mai aici, 
Japonie"

Geneza
cane se află în rolul pe care tl toa
că Okinawa in strategia Penlagonu- 

a transformai insula In 
heie al Pacificului, „a 
' al intereselor militare 

■edh de sud, Filipino, 
în- Inireaan Asie de

mericane aerodromurile
din Okinawa, a submarinelor ato
mice .Polaris" la diversele baze na
vale și în general întregii campanii 
împotriva prezentei trupelor de ocu
pație pe păminlul nipon. Multiplele 
informații parvenite de la Naha în
registrează amplificarea protestului 
general al locuitorilor insulei, ca>e 
doresc ca terenurile ocupate de ins
talațiile militare să fie redate des
tinației lor lireșll — orezar iile tn- 
reglslrfnd ultimele acjlum re pro
test, comandamentul american ela
borează măsuri tn vederea sporirii 
potențialului forțelor polițienești pe 
care le consideră .prea slabe" per- 
Iru a „menține ordinea". .Trăim sub

lui. can
Ir-un punct c 
vanposl vital' 
In Taivan, Con 
și in general 
sud-est

Revista .U 
Renort" arală 
S.U.A au Im eslil in Okinawa 
fabuloase de aldinul mîHnrriplor 
dolari. Insula a devenit un uriaș ar
senal militar ■ 64 de brr/e terestre. 
13, maritime mil'lare f l apriene. 
50 000 militari.

Dar dosarul Okinawei nu este ul
tima piesă a rechizitoriului la adresa 
relațiilor nipono-americane în asam- 
blu și mai ales a celor din domeniul 
militar. Pe măsură ce se apropie 
dala expirării Iratahilui de securitate 
țapono-american, prin care Statele 
Unite au reușit, (prin ce mijloace!) 
să leqilereze prezenta lor mii ilară 
fn Japonia, cererile in,,favoarea anu
lării Iul devin fol miii viguroase

Așa că. viitorul nre^nlel militare 
americane In Oidntv 'a si în general 
in Japonia a na re la Pentagon în cu
lori lot mal sdmlue: Iar „lllalka" 
este cu\ ini ui nigon cQre corespunde 
intru totul doririle- ■: poporului ja
ponez.

Funcțiunile creierului 
și progresul uman

HOUSTON. — lîn vehicul spa
tia] ușor, echipat cu turbopropul
soare si rachete direcționale, utiii-at 
pentru antrenamentul cosmon au Iilor 
americani în tehnica aselenizării, - a 
prăbușit duminică dimineață.

Joe Algranti, pilot de încercare, 
aflat la bordul aparatului spatial, a 
reușit să se salveze cu narnsuta
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S \'e\- s and World 
intr-un articol că 

sume 
de

Gieorghe CIOBANU

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
Intr-un studiu intitulat „Func
țiunile creierului și progresul 
uman'. publicat sub egida 
U.N.E.S C.O., savantul american 
Waller Rosenblilh. analizînd 
perspectivele de dezvoltare ale 
mașinilor electronice de calcul 
șl rolul omului in societatea 
viitoare, afirmă că astfel d« 
mașini vor constitui uneltele 
auxiliare ale activității inteli
genței umane. Creierul uman 
este capabil să asigure mijloa
cele tehnice și instituționale 
menite să impulsioneze progre
sul societății si să accelereze 
ritmul de dezvoltare economică, 
socială si politică. Dar, pentru a 
face m <! eficientă folosirea teh
nicilor de calcul, omul trebuie 
să dez’eqe mecanismul de func
ționare a creierului său Cu- 
noscînd acest mecanism tehni
ca va putea fi pusă în concor-

danță cu necesitățile de a fo
losi mai bine posibilitățile cre
ierului uman. Omul va putea 
să aprecieze in profunzime 
consecințele acțiunilor sale da
torită perfecționării corelației 
creler-niașina, prin prelucrarea 
datelor informaționale. Mașina 
va prelua aspectul tehnic al 
funcțiunilor creierului uman pe 
care ie va executa mai «tour 
șl mai rapid.

După părerea lui Ro<-‘"h’”h 
creierul uman si creierul elec
tronic se vor af’ > in1r ° armo
nioasă relație cvasi-s»mhi-"că, 
dar niciodată nu sp va nune 
problema Wnruirii creiprnjnî 
uman de către cel mecanic, ci 
■oar a unei noi dlvlzlv.nl a 

muncii. Numii aslfel va putea 
fl asigurată utilizarea maximă 
a progresului tehnic șl ștl’nți- 
flc pentru dezvoltarea civiliza
ției umane.

DELHI. — Mai multe mii de 
șomeri au demonstrat pe străzile o- 
raștilui Calcutta, cerînd să li se asi
gure de lucru si plata ajutoarelor de 
șomaj. La aceste acțiuni au partici
pat reprezentanți ai tinerelului d:n 
mai multe regiuni din statul Benga
lul de vest.

Potrivit datelor furnizate de pro î 
din Delhi, în India există în prezent 
Circa 10 milioane de șomeri.

ADEN. — Radio Sanaa a anunțat 
că lupte între forțele regaliste și re
publicane par să fi Izbucnit în re
giunea cm nord ' a Yemenului, după 
un calm care a durat mai mult de o 
lună. Citind surse militare, postul de 
radio amintit informează că \_ehicule 
ale trupelor regaliste. încărcate cu 
arme si echipament, au fosl capturate 
într-o luptă care s-a dat sîmbătă la 
est de Sanaa. Mai multi mi mbri al 
forțelor regaliste ar fi fost omorîti 
în această luptă.
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