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LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE DE PARTID

In zilele de 9 și 10 decembrie 1968 
au avut loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale ședințe de lucru ale Co
misiei economico-financlare, Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură și 
Comisiei juridice.

Comisiile au luat in discuție Proiec
tul de lege privind impunerea veni
turilor realizate din activități agri
cole.

In ședința comună a comisiilor din 
10 decembrie a. c., prezidată de to
varășul Aurel Vijoli, președintele Co
misiei econoinico-llnanciare, tovarășul 
Virgil Plrvu, ministrul finanțelor 3 
dat explicațiile cerute de deputațl

Lucrările comisiilor continuă.

(Agerprcs)
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D ezbateri vii, pline de învățăminte 
pentru activitatea de viitor

După cum am amintit in numârul de ieri al zia
rului nostru, in jurul dării de seama asupra activi
tății Comitetului municipal de partid și raportul 
Comisiei municipale de revizie prezentate in con
ferință au luat cuvintul numeroși delegați și invitați. 
Dezbaterile vii, au constituit o analiză competentă, 
p*:nă de răspundere asupra activității organelor și 
organizațiilor de partid din Valea Jiului, a Comite
tului municipal de partid și a biroului său pentru 
mn‘-''li7area tuturor oamenilor muncii la indepli- 
n sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres 
a! P.C.R., de Conferința Națională și plenarele Co
rn ului Central, privind perfecționarea continuă 
o conducerii economiei naționale și a întregii ac
tivități politice și sociale, pentru înfăptuirea cu suc
ces a mărețului program de înflorire a țării.

A hlizind temeinic, cu mult simț de răspundere 
și discernămint, intr-un profund spirit critic și auto
critic activitatea depusă de la ultima conferință, 
comuniștii au reliefat, în dezbaterile lor, măsurii''

ce trebuie întreprinse pe’lru o asigura valo
rificarea deplină a întregului potențial tehnic 
și uman, a rezervelor interne de care dispun uni
tățile economice din municipiu, pentru a spori forța 
și capacitatea organizațiilor de partid in mobiliza
rea mai intensă a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

Avind convingerea că, sub conducerea compe
tentă a organelor de partid, se vor obține noi suc
cese in înfăptuirea programului de dezvoltare eco
nomică și socială a municipiului, participant! la 
dezbateri și-au exprimat hotărirea fermă de a nu-și 
precupeți eforturile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le rbvin. Din conținutul dezbateri
lor a reieșit adeziunea totală a comuniștilor față de 
politica înțeleaptă a partidului, unitatea de monolit 
a membrilor organizației municipale de partid, a 
oamenilor muncii din Valea Jiului față de condu
cerea de partid do sfat a României socialiste

Organizarea superioară 
a muncii în abataje —
chezășia obținerii unor 
indicatori tot mai înalți

Alil darea de seamă, cit -i dele
gații în cuvîntul ’rr. au scos in 
evidentă realizările însemnate obți
nute de către unitățile economice 
din Valea Jiului, îndrumate cu com
pos nlă de organizațiile de pirihl.

Perfecționarea organizării produc
ției pe linia sarcinilor trasate de 
conducerea de partid și de sta’, --a 
concretizat în cres’crea producției, 
a productivității muncii și a eficien
ței economice in toate ramurile de 
activitate din Valea Jiului.

Aceste însemnate succese au fost 
subliniate cu mindrie de către de
legații care au luat cuvintul la con
ferință.

In cuvintul său, minerul sef de 
br dă Ioan David, de la mina 
Aninoasa, a relevat cu satisfacție 
avantajele de necontestat pe cate le 
aduce organizarea superioară a pro
ducției. Avind asigurat în abatajul 
frontal în care muncește o dotare
tehnică de prim rang — susținerea 
cu stilpi hidraulici și grinzi în con
solă. podirea cu plasă metalică șl 
transportor blindat de mare capaci
tate — brigada pe care o conduce 
a reunit să obțină un randament de 
8 tone/post. Brigada a cîștigal deja 
un dIus de experiență în înlocuirea 
susținerii cu lemn a abatajului la 
culcuș pe care o va extinde și la 
coperiș, fapt ce va conduce în vii
torul apropiat la creșterea ~'odur- 
ti’ i’ătii muncii la 10 tone/post.

r'n aceeași certitudine privind po- 
sih’lifălile largi de creștere a pro- 
db'-iivitătii muncii pe care le oferă 
introducerea tehnicii avansate a vor
bi' >i minerul șef de schimb Ko- 
v?rr Andrei de la E M. Petrila. 
Ir. abatajul frontal în rare '"ciează 
brigada din care face parte, au fost 
ohtinute rezultate bune privind creș
terea productivității muncii și mai 
cu seamă reducerea consumului do 
lemn, care în urma aplicării sus
ținerii metalice a scăzut de la 50 
mr/l 000 tone la 15 roc/1 000 tone, 
po-:bilitățile de scădere a acestui 
con-.tm nefiind încă epuizate.

Minerul șef de brigadă Mischie 
Gbeorqhe de la mina Uricani. a 
sub’îniat, în cuvintul său, faptul că 
E.M. Uricani este pregătită în ve
deta realizării planului De anul 
I960 Este necesar. însă, să se acor
de mai multă atentie calității pro
ducției și reducerii prețului de cost. 
In același timp este necesar ca in
vestițiile și lucrările de pregătire să 
se execute la Limp, intr-un ritm mai 
susținui, insistîndu-se mai mult pe 
mecanizarea principalelor operațiuni 
la lucrările de înaintare. Vorbitorul 
a sugerat introducerea unei combine 
intr-unui din abatajele m'^eî. De 
asemenea, a insistat asu aprovi
zionării locurilor de muncă cu lemn 
de dimensiuni corespunzătoare mo- 
nonrafiilor de armare pentru abata- 
Je.

Minerii celei mai mari exploatări 
carbonifere din tară, au întîmpinat 
Conferința cu realizări rl--■ 1->
cuvintul său. inginerul Vasile Clrl- 
peru, șeful exploatării, a relevat cu 
legitimă mindrie faptul ră din marile 

frontale ale Lupcniului au fost extra
se, in 11 luni, 61 077 tone cărbune 
cocsificabil peste sarcinile de plan. 
Vorbitorul a linul să sublinieze fap
tul deosebit de important că, în 1968 
producția medie zilnică realizată a 
fost de 5 444 tone cu 4 350 salariali, 
față de 5 129 tone și 4 800 salariali 
în 1966. Acest fapt dove-'«ște în 
mod grăitor preocuparea comitetului 
de partid al minei pentru îndruma
rea cadrelor tehnice in organizarea 
superioră a procesului de produc
ție, în sporirea continuă a eficientei 
economice. In continuare, vorbito
rul a dezvăluit și unele greutăți și 
lipsuri care mai peisistă încă și di
minuează intr-o măsură destul de

Permanență
în dezvoltarea mineritului
în Valea Jiului

Ca urmare a politicii partidului și 
statului, privind valorificarea inten
să a resurselor naturale din țara 
noastră, bazinul carbonifer al Văii 
Jiului trăiește o intensă și perma
nentă dezvoltare. Prin fondurile alo
cate de stal, au fost deschise noi 
mine, iar altele sint in curs de con
strucție. In același timp, a sporit do
tarea tehnică a tuturor exploatărilor 
miniere din bazin, introducindu-se in 
subteran noi sisteme de susținere, 
transport și tăiere. De asemenea, au 
fost îmbunătățite condițiile de secu
ritate a muncii. Intrarea în funcție 
a -investițiilor noi, modernizarea pro
cedeelor de lucru, au permis mine
rilor să sporească randamentul, să 
ridice substanțial producția de căr
bune cocsificabil și energetic.

Sub îndrumarea comitetelor de 
partid, avind o bază tehnlco-mate- 
rială superioară — așa cum a subli
niat in cuvintul său tovarășul dr. ing. 
Petru Roman, directorul general al
C.C.V.J.,  sectoarele miniere, conduse 
cu competență de comuniștii Stupu 
Petru (E. M. Lonea), Tenczler Ște
fan (E. M. Petrila), Ghioancă 'Vic
tor (E. M. Aninoasa). Popescu Mircea 
și Ursu Virgil (E. M. Vulcan), Nfodoi 
Gheorghe și Răspopa Nicolae (E. M. 
Lupeni), Rugină Miluță (E. M. Uri
cani), au obținut succese deosebite 
în depășirea sarcinilor la producția 
de cărbune, depășiri cuprinse între 
6 000—18 000 tone. Directorul gene
ral al combinatului a remarcat mun
ca rodnică a brigăzilor conduse de 
comuniștii: Cosma Gheorghe, Repaș 
Ludovic Deviu Vasile, care în aba
taje cameră au obținui viteze de a- 
vansare între 170—211 ml/lună, pre
cum și activitatea brigăzilor din aba

însemnată roadele harnicului și pri
ceputului colectiv al minei Lupeni. 
Un important indicator — calitatea 
producției — la mina Lupeni n-a 
fost îndeplinit în acest an. Acest 
fapt a condus la rebutarea a peste 
43 000 tone de cărbune. Deși căr
bunele extras din unele blocuri are
un procent mai ridicat de cenușă, 
iar mecanizarea tăierii în abataje pe 
scară tot mai largă îngustează posi
bilitatea alegerii șistului la locul de 
muncă, lotuși, a subliniat vorbitorul, 
colectivul de aici nu s-a preocupat 
în suficientă măsură de problema 
calității cărbunelui extras, de găsi
rea unor soluții tehnologice adec
vate. In altă ordine de idei, șeful 
E.M. Lupeni a scos in evidență une
le aspecte legate de utilizarea fon
dului de timp, arălîndu-se nemul
țumit de faptul că acest indice este 
în prezent de numai 91,2 la sulă. 
Se menține încă ridicat numărul de 
absențe nemotivate, învoiri și zile 
de boală care diminuează forța *'o- 
lectivului. ‘Pentru îmbunătățirea in
dicelui de prezență, organizațiile de 
partid pe schimburi și sectoare, co
mitetul sindicatului și organizația de 
tineret, au datoria ca, printr-o sus
ținută muncă educativă de masă, să 
imDrime salariatilor acea disciplină 
fermă, pe care o reclamă realiza
rea ritmică a planului la toți indi
catorii.

si dinamism*

tajele frontale ale comuniștilor Pe
tre Constantin, Caila Vasile. a căror 
producție lunară se cifrează în me
die între 14 000—20 000 tone, cu o 
productivitate de peste 8 tone/post. 
De asemenea, cuvinte de laudă au 
lost rostite și la adresa comuniștilor 
Grădinaru Constantin, Gheorghe 
Constantin, Molnar Iosif și Purdă 
Gheorghe, șefi de brigăzi la lucrările 
de investiții, care au realizat avan
sări de peste 100 ml/lună.

In continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra unor deficiențe care încă se 
mai manifestă în unitățile C.C.V.J. 
Ritmul de creștere a capacităților de 
producție ale minelor noi — Dilja și 
Paroșeni — este încă nesalisfăcător, 
se menține o disproporție nejustifi
cată Uitrc gradul de mecanizare în 
subteran și la suprafață, exiștă încă 
verigi înguste în ce privește trans
portul cărbunelui de la exploatări la 
preparații, capacitatea redusă a unor 
depozite centrale, precum și insufi
cientă preocupare privind eficiența 
economică.

In 1969, producția de cărbune a 
bazinului va crește cu 700 000 tone 
față de acest an. Vorbind despre 
perspective, directorul general al 
C.C.V.J. a evidențiat unele jaloane 
de care trebuie să se țină seama în 
activitatea de viitor. Folosirea rațio
nală a resurselor materiale și uma
ne, intensificarea înnoirii tehnice, ex
tinderea mecanizării la principalele 
operațiuni, trecerea la mecanizarea 
complexă, continuarea acțiunii de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii, cu accentul pe căutări și 
perseverență în direcția rezolvării 
problemelor complexe pe care le ri
dică procesul de producție, precum 

și perfecționarea conducerii colective 
prin coi’.-ri.ul de direcție al C.C.V.J.. 
sint cîteva din problemele majore ca

Orizont larg activității 
comitetelor de direcție !

in ansamblul măsurilor adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R., un 
loc de seamă îl ocupă crearea co
mitetelor de direcție in întreprinderi 
șț organizații economice de stat, mă
sură menită să ducă la perfecționa
rea conducerii și planificării econo
miei naționale, la obținerea unor re
zultate din ce în ce mai bune in a- 
cesl important domeniu de activitate.

„După mai bine de jumătate de 
an de la constituirea comitetelor de 
direcție în Valea Jiului, a subliniat 
în cuvintul său, tovarășul ing. Titus 
Piinlșoară, secretar al Comitetului 
municipal de partid, se poale apre
cia că noua formă de conducere a 
contribuit nemijlocit la îmbunătăți
rea activității economice de ansam
blu a întreprinderilor, la asigurarea 
conducerii colective, perfecționarea 
fnuncii de control și creșterea răspun
derii p^vsonale a membrilor comite
telor de direcție față de sarcinile în
credințate. In același timp trebuie să 
arătăm că in activitatea comitetelor 
de direcție se manifestă și o serie 
de lipsuri, fapt ce reclamă o preocu
pare mai susținută din partea orga
nelor de partid pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale a- 
ceslor torganisme economice.

De aceea consider necesar să ri
dic următoarele probleme privind îm
bunătățirea’ activității comitetelor de 
direcție.

© Comitetele de partid și birou
rile organizațiilor de bază, in esență 
organe colective-dellberative, prin 
experiența ce o posedă și structura 
lor funcțională, constituie un exem
plu de urmat pentru comitetele de 
direcție, firește, adaptindu-1 la spe
cificul . de activitate al acestor or
ganisme economice.

© Măsură luată ca secretarul co
mitetului de partid, sau al organiza
ției de bază, să participe la activita
tea comitetului de direcție, este me
nită să dea semnificații și mai pro
funde dreptului de control ce-l exer
cită organizațiile de partid asupra ad
ministrației întreprinderii, să lărgeas
că considerabil cadrul de înfăptuire 

Rentabilizarea — treaptă 
calitativă pe care trebuie 
urcat în 1969

re trebuie să constituie punctul cen
tral al preocupărilor de viilor în 
sectorul minier al municipiului.

al rolului de conducător politic al 
colectivului. De aceea se cere ca 
secretarul de partid să cunoască te
meinic starea de lucruri din unitatea 
respectivă și să exprime, in inter
vențiile sale, holăririle partidului și 
punctul de vedere al comuniștilor.

Comitetul municipal, comitetele o- 
rășenești, comitetele de partid și or
ganizațiile de bază din întreprin
deri, trebuie să orienteze activitatea 
comitetelor de direcție pe probleme 
majore, evilînd paralelismele și ana
lizarea acestora de către comitetele 
de direcție și de către comitetele de 
partid, să mobilizeze activ salariații 
la îndeplinirea sarcinilor ce stau in 
fața întreprinderilor. In același timp, 
ședințele trebuie să fie pregătite te
meinic și să se asigure o desfășurare 
operativă a acestora.

@ Pentru a se asigura continuita
tea și caracterul concret de lucru- 
al comitetelor de direcție, este ne
cesar ca acestea să-și desfășoare ac
tivitatea pe baza unor programe de 
lucru trimestriale, materialele ce se 
prezintă să fie înminale din timp 
membrilor Comitetului de direcție, 
iar la pregătirea lor să fie antrenate 
colective din țoale compartimentele 
unității, măsurile care se propun să 
fie analizate sub toate aspectele: 
tehnice, organizatorice și economico- 
financiare.

Carențele din activitatea comitete 
lor de direcție, se daloresc și lipsei 
unei preocupări mai susținute a Co
mitetului municipal de partid, a co
mitetelor de partid din întreprinderi 
pentru a găsi cele mai bune soluții 
și metode de adaptare a acestor for
me noi de conducere la specificul din 
activitatea fiecărei unități.

Trebuie să se facă mai mult în di
recția înțelegerii că, instalarea în 
fruntea unităților a comitetelor de 
direcție, înseamnă nu numai o modi
ficare de titulatură, ci o nouă con
cepție despre conducere, să nu se 
confunde comitetele de direcție cu 
vechile colective de conducere cum 
de altfel se mai înlîmplă în unele 
unități".

buție de seamă in acest scop trebuie 
s-o aducă colectivul de organizare 
superioară a producției și a muncii, 
in atenția căruia este necesar să stea 
probleme ca: reducerea cheltuielilor 
pe fiecare fază de lucru, îmbunătă
țirea calității produselor, eliminarea 
totală a pierderilor de masă lemnoa
să, extinderea mecanizării și folosi
rea cil mai rațională a forței do lu
cru.

Inginera Rodica Tatulici, delegata 
comuniștilor de la F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni. a raportat conferinței reali
zarea in ziua de 8 decembrie a pla
nului anual la sortimentul sulfură de 
carbon. Acest succes vine să subli
nieze preocuparea intensă a colecti
vului de aici pentru sporirea pro
ducției în scopul creșterii eficienței 
economice, pentru renunțarea în anul 
1969 la dotațiilc acordate de stal.

De altfel, activitatea in anul 1968 
a comitetului de direcție, acțiunile 
comitetului de partid, au avut ca 
punct de convergență reducerea sub
stanțială a pierderilor planificate, (pe

(Continuare fn pag. a 2-a)

de la o
Pe ușa de la intrarea in clă

direa unde se allă birouri ie 
PrQparatiei din Petrila, un afiș 
mare, atrăgea aten/ia. In acea 
zi s-au oprit in lafa el aproa
pe toți preparatorii. Citind 
cele scrise, chipurile lor se 
luminau de satisfacție. Afișul 
conținea o felicitare adie sală 
de organizația de partid, con
ducerea tehnico-adminls* 1: cl ivă, 
de sindicat șl U.T.C. întregu
lui schimb, din secția briche
ta j, condus de comunistul 
Munteanu Ioan care in ziua de 
2 decembrie a îndeplinit sar
cinile de plan pe anul 1968. 
Acesta a fost motivul h'.iicitâ- 
rii întregului schimb al secției 
brlchetaj condus de comunis
tul Munteanu loan. Acesta și 
alte merite printre care 3 1 re
ocuparea manifestată pentru o 
producție de calitate. In secție, 
calitatea se măsoară prin co 
eziunea brichetelor. Pe un
sprezece luni, coeziunea a fos’ 
de 81.4 la sulă tată de S-l cit 
era planificat. Deci, o îmbună
tățire de 1,4 la sulă. Deși ci
lia pare mică, ea spune mult

Alături de colectivele de mineri din 
bazin, la realizările economice ale 
municipiului au contribuit și lucrăto
rii forestieri. In cuvîntul său, ing. 
Nicolae Bădică, directorul întreprin
derii forestiere Petroșani, a scos în 
evidentă faptul că, spre deosebire de 
anii precedenli, în acest an, indica
torii de plan — cu excepția a două 
sortimente — au fost îndepliniți și 
depășiți. Aceasta ca urmare a unor 
pregătiri susținute, efectuate din timp, 
la sfîrșitul abului precedent. De a- 
semenea; planul de export a fost de
pășit cu1 49 000 lei valută. Și, totuși, 
la I. F. Petroșani nu este încă re
zolvată cu certitudine problema nr.
I, care stă în fața colectivului: re
ducerea totală a dotațiilor do stal, 
incepind <cu anul 1969.

In acest sens, comitetul de direc
ție. îndrumat de comitetul de partid, 
va trebui să-și îndrepte atenția asu
pra unei mai bune organizări a pro
cesului tehnologic. îmbunătățind fie
care fază de lucru, pentru realizarea 
ritmică a planului la toate soilimen- 
tele, pentru valorificarea cil mai su
perioară a masei lemnoase. O contri

Cu pianul 
anual 

îndeplinit
Ieri, spre sîîrșitul schimbului 

II, harnicii mineri din sectorul 
V al E. M. Lonea au • realizat 
planul de producție pe anul 
1968. Cele 4 brigăzi, conduse 
de destoinicii mineri Cosma 
Gheorghe, Repaș Ludovic, Dan- 
ciu Moise și Hagiu Gheorghe, 
au avut de extras in acest an 
147 910 tone de cărbune. Ieri, 
cele 4 brigăzi au realizat aceas
tă cifră, și au dat peste sar
cinile de plan la zi mai mult 
de 9 000 tone de cărbune.

Realizînd cu 20 de zile mai 
devreme sarcina anuală de 
plan, colectivul sectorului V al
E. M. Lonea a obținut econo
mii la prețul de cost în va
loare de 316 000 lei, iar pe pri
mele 10 luni din acest an au 
înregistrat la consumul de 
lemn economii de 2,8 metri 
cubi pe mia de tone.
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Excursie 
pentru fruntașii 

în producție
Comitetul sindicatului E.M. 

Petrila împreună cu filiala 
O.N.T. Petroșani, organizea
ză o excursie in circuit, pe 
timp de două zile, cu auto
buzele, de care vor benefi
cia 34 de fruntași in produc
ție. Itinerariul excursiei : Pe
troșani — Caransebeș — Ti
mișoara — Arad - Deva — 
Petroșani. Plecarea în 14 de
cembrie, iar întoarcerea în 
seara zilei de 15 decembrie 
a.c.

Un roman 
captivant

In rîlilura tinerelului a o- 
părut de curind volumul: .A- 
nimale bolnave” de Nicolae 
Breban.

fn acest captivant roman, 
autorul narează împrejură. >le 
in care sini comise Dei crime 
— rezultanta ciocnirii drama
tice a cilorva destine — in 
limplale, undeva, înlt un de
cor tot citit de dramatic, intr o 
mică localitate, izolate, sirinsă 
in pilnia unui munte Arvu
nea se desfășoară In.r-o at 
moșieră halucinaniă..

Caracterul lucrării este an
trenant ia lectură, conținînd 
numeroase clemente ale unei 
probleme criminalist ti e.

f elicitare
arată că a existat o preocu 
pare permanentă pent tu cali
tate, șl acesta e un lapt pezi- 
i>v. Iată, in mod succ.nl, cum 
se desfășoară activitatea celor 
27 de muncitori sub îndruma
rea comunistului Munteanu 
loan.

După ce este îmbăiat și 
sortai fn spălătorie, căr
bunele de 0—10 mm in

tră la uscătorie spre deshi
dratare. De aici aleargă pe 
benzi spre silozul de 9'J tone 
al secfiei de bricheta/. Din si
loz, cărbunele cade pe mese
le de dozare. Dozajul U fac 
lamburiștii printre care mem
brul de partid Comșa ''asflc 
dovedește multă pricepere 
Respectarea riguroasă o doza 
jului de cărbune și smoală 
este unul din factorii 'dieie ai 
calității brichetelor. Dezig ro
toarele iau fn primire c,mente 
cui, il macină și omncjeiuzea-

D. CPIȘAN
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Astăzi vom depăși iar pianul pure 
că spun fețele holărîtc ale minerilor 
din clișeu, gata pregătiți pentru șut.

Romanul se găsește de \ in- 
zare, de cîteva zile, in liba 
iiile din Valea Vulpi.

„lntîmpinarea 
liti Moș Gerilă“

Detașamentul clasei a Ill-a 
B de la Școala generală nr. 6 
Petroșani a prezentat duminică 
un reușit spectacol cu piesa 
„Inlirnpinarea lui Moș Ger8'.»" 
de Ștefan Horia și Tudor Pnq- 
dan. Micuții artiști ai> adu- in 
scenă tot talentul lor in inter
pretarea rolurilor lui Azor 'ă, 
Lupul, Dihorul, Bufnița. Moș 
Marlin. Moș Gerilă ca si cel 
al talului și al mamei.

Produse apicole
Unitatea pentru desfacerea 

produselor apicole din Petro
șani, situată in Piața Victoriei, 
s-a. redeschis zilele acestea. 
Consumatorii de produse api
cole și apicultorii vor găsi in 
rafturi zahăr Apiosan pentru 
stupi, miere, lăptișor de matcă 
hidromel, loțiuni pentru păr și 
față, unelte pentru stupă rit, ele. 
Unitatea aparține de filiala a- 
picullorilor — Deva și are ur
mătorul program : deschis — 
do la 9 la 15; sîmbăta și du
minica — închis.

VREMEA
Marți 10 decembrie

Temperatura aerului.
maximele: — 1 grad la 

Petroșani,- — 7 grade la Paring
minimele: — 6 grade la 

Petroșani; 9 grade fa Po
ring.

l’ENTRI' URMĂTOARELE ' I 
DE ORE: Vreme închisă cu 
corul acoperit. Ninsoare slabă.

succ.nl
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(Urmare din pag 1)

II luni s-a obținui o reducere cu 
ppslr 1 000 (KW lei), folosirea la mo* 
Kimuiu o capacităților si suprafețe
lor de producție. In scopul obținerii 
«nor cantităli sporite de produse de 
calitate superioara. Dar pentru obți
nerea unor rezultate cit mal valoroa
se, in viitorul Imediat trebuie sft se

Realizarea în timp util 
a investițiilor — cerință 
primordială a creșterii 
capacităților de producție

Peisajul Văii Jiului se schimbă de 
la un an la altul. Apar noi cartie
re. cu blocuri moderne, cu aparta
mente confortabile pentru mineri, se 
înaltă scoli, complexe comerciale și 
alte edificii social-culturale In ace
lași timp, semețele turnuri de ex
tracție ale puțurilor de marc capa
citate. complexele administrative ale 
minelor. întregesc harta industrială 
a Văii Jiului, ilustrează dinamica 
dezvoltării economice a municipiului. 
Pentru realizarea investițiilor indus
triale și social-culturale statul alocă 
sume importante an de an.

Dezvoltarea minelor actuale, des
chiderea de noi mine, reclamă crea
rea de condiții de viată cit mai bune 
celor chemați să-și desfășoare acti
vitatea in aceste unități. Pentru mi
neri s-au construit și se construiesc 
locuințe moderne in blocuri, cu un 
ridicat grad de confort. Constructo
rii Văii Jiului s-au ridicat la înăl
țimea sarcinilor ce le revin.

In cuvîntul său, ing. Dumitru Țur- 
nâ. directorul Grupului 11 construc
ții Valea Jiului, a raportat Conferin
ței că rezultatele obținute in acest 
an pe șantierele de construcții so- 
ciai-culturale. sub îndrumarea organi
zației de partid, au fost net superioa
re celor din anii precedenti. Realiză
rile pe 11 luni reprezintă 9-1 la sulă 
din planul anual, productivitatea mun
cii a crescut de la 55 000 lei/salariat. 
la 61 mii lei/salariat. iar la prețul de 
cost au fost obținute însemnate e- 
conomii. Demn de menționai este 
laptul că au fost predate peste plan 
un număr de 51 apartamente. A fost 
făcut un pas însemnat în ceea ce pri
vește ritmul realizării planului și pre
dării obiectivelor din plan, care s-a 
respectat trimestru de trimestru.

In același timp au fost terminate 
la vreme pregătirile pentru crearea 
fronturilor de lucru la nivelul planu
lui pe anul viitor, care, după cum 
sublinia vorbitorul, va fi realizat 
lună de lună, asigurîndu-se astfel 
predarea unui număr de 70 aparta
mente peste plan.

Omul și satisfacerea 
necesităților de trai — 
în centrul atențieiw

Un capitol important al dezbateri
lor Conferinței s-a referit la îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii, la realizările obținute 
fn toate domeniile care concură la 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor. Totodată, 
au fost subliniate, cu exigență și o- 
biectivitate. lipsurile care s-au mai 
manifestat în activitatea unităților 
prestatoare de servicii către popu
lație, in domeniul asistentei sanitare, 
al gospodăririi localităților și al co
merțului.

Iu perioada la care s-a referit da
rea de seamă. 2 466 de familii s-au 
mutat în locuințe noi. alte 90 apar
tamente urmind să fie date în folo
sință pină la finele anului în curs. 
O dată cu creșterea numărului popu
lației Văii Jiului, o dată cu sporirea 
exigentelor și nevoilor de trai ale 
locuitorilor, s-a extins și rețeaua spa
tiilor comerciale, la a căror supra
față se vor adăuga, pină la 1 ia
nuarie 1969, încă 1 590 metri pătrați. 
Sint vizibile eforturile comuniștilor 
în direcția ridicării aspectului edili- 
tar-gospodăresc al cartierelor și loca
lităților, a întreținerii fondului loca
tiv, a formări' unei puternice opinii 
de masă împotriva acelora care se 
sustrag de la obligațiile obștești — 
arăta in cuvîntul său, tovarășul Blaj 
Traian, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal. In frunte 
cu comuniștii, cu deputății, locuitorii 
din centrele noastre miniere, au par
ticipat cu avînt la muncile voluntar- 
patriotice organizate pentru a da un 
aspect cit mai plăcut localităților. 
Unitățile comerciale moderne, atelie
rele bine utilate ale cooperativelor 
meșteșugărești, lărgirea rețelei de a- 
sistență sanitară, mai multe mărfuri 
în magazine și de mai bună calitate, 
mai multă căldură și lumină — iată 
coordonate ale buneislări, ale unei 

acționeze cu fermitate pentru îmbu
nătățirea utilizării timpului do lucru 
fn folosul creșterii productivității 
muncii.

Rezultatele obfiijute piuă acum, 
certifică diurnul bun pe care ii ur
mează colectivul f naturiștilor din Lu
pani, care în 1969 sînt boIWili să 
lucreze cu beneficii.

In continuare, directorul Grupului 
11 construcții s-a oprit asupra unor 
deficiențe de organizare pe șantie
re. Rezervele interne privind folosi
rea la maximum a fondului de timp 
n-au (ost suficient dc bine utilizate 
fală de posibilitățile existente la fie
care șantier. De asemenea, se impu
ne o mai mare atenție mecanizării 
unor operații de la stațiile de sor
tare, depozitare și la rampele de des
cărcare pentru materiale, precum și 
ineficienta folosire a mijloacelor de 
transport.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat faptul că remediind deficientele 
semnalate, mobilizindu-și toate for
țele de care dispun, șantierele Gru
pului II construcții, vor putea reali
za în trimestrul I al anului 1969, 25 
la sută din planul anual.

In ce privește investițiile indus
triale, in cuvîntul lor mai multi vor
bitori s-au referit la activitatea ne
corespunzătoare a Grupului de șan
tiere T.C.M.M. Valea Jiului.

Nepredarca la timp a unui mare 
număr de obiective industriale, repro- 
gramarea la nesfîrșit a recepțiilor, u- 
ncori lucrări de slabă calitate, fac să 
intîrzie punerea in funcțiune a unor 
capacități de producție, produc be
neficiarului pierderi însemnate, dere
glează programul de dezvoltare a mi
nelor din bazin. Exemple de acest fel 
sînt nenumărate, și ceea ce-i mai 
grav e că această situație se perpe
tuează de la un sn la altul.

Pentru a se pune capăt acestei stări 
de lucruri, pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă a investițiilor indus
triale, organizațiile de partid ale șan
tierelor T.C.M.M. trebuie să acționeze 
cu holărire pentru întronarea unei 
discipline ferme privind desfășura
rea normală a activității, pentru res
pectarea riguroasă a obligațiilor fată 
de beneficiar, în așa fel ca progra
mul dezvoltării industriale a Văii Jiu
lui să nu fie stânjenit nici un mo
ment.

vieți îmbelșugate, civilizate care au 
fost oglindite în cuvîntul participan- 
lilor la discuții. N-au fost tre
cute cu vederea nici lipsurile care 
au existat In domeniul vieții mate
riale și sociale a oamenilor, cărora 
le-au produs destule nemulțumiri.

Satisfacerea necesităților mereu 
crescinde ale populației, de către co
merț și de către unitățile prestatoa
re de servicii, este o problemă me
reu actuală, mereu importantă. Evi
dent că și in această direcție s-au 
obtinut Tealizări, dar așa cum au sub
liniat mai multi vorbitori, ele nu-s 
încă la nivelul posibilităților. Au fost 
situații, și nu puține, cînd din unită
țile alimentare și C.L.F. au lipsit pro
duse de strictă necesitate sau au fost 
vindute mărfuri de calitate îndoielni
că — au arătat tovarășii Popescu 
Dumitru, secretar al comitetului de 
partid din comerț și Cotoț Iosif, mi
ner pensionar. La aceasta s-au mai 
adăugat lipsa de solicitudine a unor 
vînzători, comportarea necuviincioasă 
cu cumpărătorii, unele abuzuri comi
se de vînzători sau gestionari. Lip
suri de loc neglijabile au existat in 
multe unități ale T.A.P.L, Gestionari, 
barmani, ospătari au uzat de practici 
necinstite, au vîndut cu suprapreț și 
lipsă la gramaj, au diluat băuturile, 
nu s-au preocupat de curățenia loca
lurilor, de păstrarea avutului obștesc. 
Prea puțin interes s-a acordat apro
vizionării unităților comerciale din 
cartierele periferice, din localitățile 
mai îndepărtate de Petroșani, cum 
este orașul Uricani. La Uricani. mi
nerii au nevoie de o cantină cores
punzătoare, unde să li se servească 
o hrană consistentă, convenabilă ca 
preț.

Trăim într-o epocă de adinei pre
faceri, de transformări care schimbă 
de la o zi la alta fața patriei socia

liste. Trăim într-o epocă in care pro
gresul social merge mină în mină cu 
civilizația. Omul zilelor noastre, in
diferent dc locul său dc muncă, vrea 
ră se hrănească mai bine sA ircule 
mai rapid și mai comod, să nlbă o 
locuință mai frumoasă, mai confor
tabilă. Creșterea nivelului de trai 
material al oamenilor muncii din ntu- 
nicipiul nostru este atestată șl de fap
tul că suma vînzărllor zilnice din 
toate unitățile comerciale oșle din ce 
în ce mal mare. Se cumpără mai 
multe radiouri și televizoare, mal uju’- 
tă mobilă, mei multe aparat? dc uz 
casnic. mai multă îmbrăcăminte și în
călțăminte. Ca urmare, meseriașii co
operativelor meșteșugărești sînt mai 
mult solicitați. In general, el se a- 
rhltă de sarcinile de servic u dar 
”• de puține ori se lasă mult așiep- 
tali la domiciliu, amină nejusl.f cat 
executarea comenzilor efeclu?->ză re
parații de slabă calitate, au a itudine 
reprobabilă fată do clienți. Vrem să 
circulăm mai comod și mai rapid, 
dar nu-rareori călătorii așteaptă în 
stafii (multe neacoperite), iar auto
buzele circulă după programele întoc
mite ad-hoc de șoferi și taxatoare. 
Secția do distribuire a energiei elec
trice și sectoarele sale din celelalte 
localități ale Văii Jiului au și ele o 
seamă dc probleme de rezolvai, de 
care nu se ocupă întotdeauna cu 
competentă și operativitate. Nu irai 
puțin adevărat este și faptul că sînt 
șt destui locatari care provoacă greu
tăți electricienilor.

E frig. In curind vine și zăpada. 
Oamenii au nevoie de căldură și apă
caldă. Acest capitol, al încălzirii cen
trale. a dat și continuă să dea multă 
bătaie de cap locatarilor — a spus 
în cuvîntul său tovarășul Cotoț Iosif. 
In toate localitățile unde funcționea
ză centrale termice cu cărbune, oa
menii duc lipsă de căldură. Centra
lele funcționează defectuos, fochiștii 
nu-și fac datoria, in timp ce nori da

întreaga capacitate de mun
că consacrată pregătirii și 
educării tinerelor generații

La fei ca in întreaga tară, ridi
carea nivelului cultural și de conști
ință al populației s-a îmbinai, și în 
Valea Jiului, cu procesul a ”v al 
construcției noii societăți, a reprezen
tat o consecință firească a victoriei 
socialismului pe plan politic, econo
mic, social.

Dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a invălămîntului a constituit 
și constituie unul din obiectivele im
portante ale politicii partidului și sta
lului nostru. Însemnate resurse ma
teriale au fost destinate în Valea 
Jiului construcției de școli, îmbună
tățirii continue a condițiilor de ac
tivitate și de viată ale membrilor 
corpului profesoral, deschiderii dru
mului spre cultură întregii populații. 
In cuvîntul său, prof. Victor Bădâu. 
inspector județean pentru municipiul 
Petroșani, arăta că drept urmare a e- 
laborării noului statut al cadrelor di
dactice, învățămîntul în Valea Jiului 
va cunoaște o accentuată eflorescen
tă. elanul și înflăcărarea cu care s-a 
început în școli acest an de învăță- 
mînt stihii mărturie în această direc
ție.

Pentru dezvoltarea bazei materiale 
a școlilor Văii Jiului, pentru spori
rea calității procesului instructiv- 
educaliv din școlile de toate gra
dele, în anul școlar 1968—1969 s-a 
alocat din fondurile stalului suma de 
9 888 000 lei. înaintea începerii actua
lului an școlar numărul unităților de 
invățămînt din municipiu s-a mărit, 
prin darea in folosință a modernului 
liceu cu 20 săli de clasă din Vulcan, 
a noii școli generale din Bărbăteni — 
Lupeni, a unei grădinițe in cartierul 
Aeroport — Petroșani,

Prin grija Ministerului Invățămin- 
tului, in acest an școlar au fost re
partizate in municipiul Petroșani 50 
cadre tinere — absolvenți ai facul
tăților și institutelor, cadre care s-au 
alăturat vechiului detașament în spo
rirea efortului colectiv de ridicare a 
nivelului instrucției și educației In 
școlile Văii Jiului.

An de an, folosind tradițiile pro
gresiste ale școlii românești și ex
periența pedagogică universală, ca
drele didactice, sub îndrumarea or
ganizațiilor de bază P.C.R., desfășoa
ră o bună activitate, o muncă strins 
legată de cerințele mereu crescinde 
și variate ale desăvirșirii construc
ției societății socialiste, punînd ba
zele pregătirii viitorilor specialiști de 
mline.

La începutul acestui an de invăță- 
mînt au fost distribuite gratuit ele

fum și de funingine poluează intr-un 
grad ridicat atmosfera După pe n a- 
rălat mai multe din lipsurile I.G.L.. 
vorbitorul s-a referit m o problemă 
care nu va trebui neglijată dc către 
organele competente din municipiul 
nostru. Este voi ba dc necesitatea Ier- 
uaofic firii blocurilor din Polrila și Pe
troșani.

Noul modernul, utilul, se intilneșle 
la tot pasul în Valea Jiului. Este În
mănuncheat în tot ce-i frumos, In 
lot ce ne Incintă ochiul, rodul mun
cii entuziaste, creatoare a oamenilor. 
De la o zi la i'i , lo< alil.dile devin 
mai curate mai aspectuoase- apar 
străzi asfaltate, parcuri și alei, zone 
verzi. La construirea Io», la gospo
dărirea și păstrarea acestor obiecti
ve edilitar-gospodărești, mîna oame
nilor, a comuniștilor a pus multe că
rămizi. Cuvintele aparțin tovarășului 
Blaj Traian.

Dar și în acest domeniu — « con
tinuat vorbitorul — ma| sînt I multe 

de făcut. Au existat și aici carențe 
care trebuie lichidate Deși au fost 
alocate fonduri suficiente pentru bu
na întreținere și gospodărire a lo
calităților. ele n-au fost întotdeauna 
folosite cu chibzuială nu s-au ales 
metodele cele mai eficiente de folo
sire a acestor fonduri. De aceea, este 
necesar ca pe viitor să acordăm a- 
tenlia maximă înfrumusețării locali
tăților noastre, întreținerii în mai bu
ne condițiuni a fondului locativ, șă nu 
facem nici un fel de concesii cu cel 
care deteriorează apartamentele,, care 
nu sînt numai ale lor.

In pas cu cerințele 
actualei vieți spirituale

In condițiile perfecționării neîntre
rupte a formelor de activitate social
ei onomică și spirituală din tara noas
tră, munca culturel-educatlvă șj artis
tică de masă se Înscrie din ce iu ce 
mai pregnant In viața omului soc ietfi- 
lii noastre socialiste. Și aceasta pen
tru că activitatea cultural-edur alivă 
de masă este chemată să-și aducă o 
mare contribuție la ridicarea neîn
treruptă a nivelului vieții materiale 
și spirituale a oamenilor muncii, la 
prosperitatea statului nostru. Răspun- 
zind acestor cerințe, cu mijloacele 
ce-i sînt specifice, activitatea cultu
rală caută să contribuie cit mai 
intens la formarea personalității uma
ne. la integrarea socială armonioasă 
a oamenilor, la participarea lor la 
înfăptuirea politicii partidului. In cu
vîntul său, prof. Cornel Hoqman, 
președintele Comitetului municipal 
pentru cultură și artă. a arătat că, 
în ultima perioadă, populația Văii 
Jiului a sărbătorit evenimente impor
tante, legale de începuturile exploa
tării industriale a cărbunelui și a 
mișcării muncitorești, evenimente ca
re au determinat și orientat într-un 
anume fel și conținutul muncii n,!.- 
turale. Sub îndrumarea permanentă 
a Comitetului municipal de partid. 
Comitetul pentru cultură și artă Pe
troșani a urmărit ca, la toate așe.ză-

mintele culturalo din Valea Jiului, să 
popularizeze botăririle partidului ți 
guvernului, explicînd clarviziunea și 
caracterul profund științific al poli
ticii partidului, orientând just publi
cul in multitudinea faptelor și ■eve
nimentelor.

Pentru antrenarea maselor la Înfăp
tuirea politicii partidului, la clubu
rile sindicalelor s-a încercat cu suc
ces permanentizarea unor acțiuni cul
turale variate, accesibile și îndrăgite 
de mase, cu mari efecte mobilizatoa
re (simpozioane tematice, dezbateri 
publice a unor hotăriri ale partidu
lui, brigăzi științifice etc.).

Cultivarea dragostei de partid și 
menținerea în permanentă a unui cli
mat spiritual, in care patriotismul să 
lumineze ca o flacără veșnic vie, a 
constituit o altă latură a preocupă
rilor cluburilor și căminelor cultu
rale. în care scop manifestările cul
turale au reușit să îmbin? sentimentul 
patriotismului cu viata și munca de 
fiecare zi a oamenilor muncii.

Avînd în vedere importanta cunoaș
terii continuei revoluții tehnico-șfiin- 
lifice contemporane, spunea în con
tinuarea cuvînlului său profesorul 
Cornel Hogman, unitățile culturale 
din municipiu s-au străduit ca prin 
biblioteci,- expoziții, manifestări cul
turale, să tină la curent oamenii mun

Problemele' cetățeanului, reflectate 
in dezbaterile Conferinței municipale 
de partid, sînt mult mai multe decît 
cuprind aceste rînduri. Faptul că au 
fost tratate cu multă insistentă atestă 
dorința fiecărui participant la discuții 
de a contribui la lichidarea lipsuri
lor, de a-și aduce contribuția la re
zolvarea lor.

vilor Văii Jiului manuale școlare în 
valoare loială de peste 1 milion lei. 
Cele 19 clase cu elevi de clasa I în 
virslă de 6 ani, înființate pentru pri
ma dală la noi în acest an, își des
fășoară normal activitatea, nesemna- 
lîndu-se deocamdată, diferențieri în
tre cele două „serii" ale celor maî 
mici elevi (cu 6 și 7 ani).

Șirul realizărilor, reliefate în cu
vîntul tovarășului inspector Bădău, 
ar putea fi continuat. Mai important 
este însă să apreciem rezultatele ob
ținute de slujitorii școlii din Valea 
Jiului prin prisma a ceea ce urmea
ză să fie înfăptuit de acum înainte 
în lumina importantelor sarcini tra
sate de partid, pentru înflorirea pe 
mai departe a școlii românești. Pen
tru că, la nivelul actual de dezvolta
re a societății noastre, este necesară 
ridicarea pe o treaptă și mai înaltă 
a cunoștințelor tineretului studios. 
Or, pentru a răspunde marilor ce
rințe puse de partid în fața școlii, 
pentru a răspunde aprecierii și con
siderației de care se bucură azi. din
partea partidului, slujitorii școlii) ca
drelor didactice li se cere multă mun
că, pasiune, dăruire de sine, înflă
cărat elan în nobila îndeletnicire de
formare și educare a viitorului pa
triei. In acest scop. întregul corp pro
fesoral trebuie să militezq continuu 
pentru lichidarea lipsurilor încă o- 
xistente.

Și aceste lipsuri pot fi înlătu
rate numai prinlr-un efort^comp/i al 
tuturor cadrelor didactice, conștiente 
de valoarea și rolul nobilei lorbspe
cialități în instruirea tinerelului! Nn 
s-au întreprins, de exemol.ii, destule 
eforturi pentru cuprinderea Ipturor 
copiilor de vîrslă școlară în învăță- 
mînt (numărul neșcolarizaților — 79 
— este exagerat de mare), există în
că fisuri în ceea ce privește răs
punderea cadrelor noastre didactice 
fată de calitatea muncii pe care o 
depun, nu s-a reușit încă să fie de
terminați oamenii muncii cu studii 
incomplete să continue aceste studii, 
este necesară o mai intensă pruncă 
cu elevii rămași în urmă la învăță
tură, sistemul de notare este. pe un
deva, deficitar.

Pentru lichidarea tuturor acestor 
lipsuri, a spus în încheiere vorbito
rul, este necesar ca toți lucrătorii 
școlii, in frunte cu comuniștii, să fie 
însuflețiți din ce în ce mai mult de 
dorința de a-și consacra talentul și 
capacitatea de muncă înfăptuirii po
liticii partidului, pregătirii și educă
rii tinerelor generații, înfloririi Ro
mâniei socialiste.

Intr-o pauză a Conferinței, un grup de delegați de la E. M. Lupeni 
discută problemele la ordinea zilei.

Organizațiile de masă — 
sprijin valoros în mobili
zarea oamenilor muncii
fa îndeplinirea sarcinilor

In cadrul dezbaterilor, mai multi 
vorbitori s-au referit, in cuvîntul 
lor, U rolul de seamă pe care l-au 
avut organizațiile de masă, sub în
drumarea directă a organizațiilor de 
partid, în mobilizarea oamenilor mun
cii de diferite categorii la înfăptuirea 
sarcinilor economice și obștești, în 
educarea politică, profesională și în 
culturalizarea maselor.

Sub îndrumarea permanentă a Co
mitetului municipal de partid, sindi
calele noastre s-au străduit să-și adu
că lot mai mult contribuția la mobi
lizarea salariafilor pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan, la îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de mun
că și de viată ale oamenilor mun
cii — a arătat în cuvîntul său to
varășul David Gavrilă, președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor. 
Consiliul municipal a desfășurat o ac
tivitate intensă, orientînd comitetele 
sindicatelor din întreprinderile și in
stituțiile Văii Jiului, grupele sindi
cale, masele de salariali la desco
perirea și valorificarea de noi rezer
ve interne, la folosirea cu maximă 
eficiență a potențialului tehnic și li

Garan(ia viitoarelor 
succese: întărirea rolului 
și competentei organizații-
lor de partid

man al fiecărei întreprinderi și fie
cărui loc de muncă.

Sindicalele s-au ocupat îndeaproa
pe de întărirea disciplinei, de utili
zarea la maximum a timpului de lu
cru de către salariați. In ultimii doi 
ani, ca urmare a intensificării mun
cii educative a crescut răspunderea 
membrilor de sindical, combativita
tea acestora față de manifestările de 
indisciplină în muncă. In grupele sin
dicale și comisiile de judecată au 
fost discutate mai mult de 1 800 ca
zuri de abatere de la disciplină a sa- 
lariatilor care au absentat nemotivat, 
care nu au manifestat grijă față de 
avutul obștesc sau au avut alte aba
teri. Va fi necesar in viitor ca, pen
tru utilizarea cît mai deplină a tim
pului dc lucru sindicatele să acțio
neze mai intens, să găsească noi căi 
pentru a stimula și dezvolta întrece
rea socialistă contribuind astfel ne
mijlocit la înfăptuirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor colective
lor dc munca.

Rod al muncii politico-educative 
desfășurate de organizațiile de partid 
și U.T.C., marea masă a tineretului 

oamenilor muncii la înfăptuirea sar- 
c-nilor și politicii partidului.

Faptul că toate unitățile econo
mice din orașul Lupeni și-au depășit 
sarcinile de plan la majoritatea in
dicatorilor, a spus in cuvîntul său 
Iov. A'cng Wilhelm, prim-sect etar 
al comitetului orășenesc de partid Lu
peni, exprimă cu prisosință eficien
ta activității organizațiilor de paruri, 
îmbunătățirea stilului lor de muncă. 

cii cu cele mai noi dote ale șlilol*i 
și tehnicii. Vorbitorul a arBtat apoi 
• 3, in munca cultural-arlisllcă de ma
să șl-a adus contribuția doar o pai Ic- 
a intelectualității Văii Jiului, rezulta
tele in această direcție puțind Ii mult 
superioare dacă majoritatea intelec
tualilor ar înțelege că aportul lor la 
progresul societății e insuficient atâta 
timp cit nu încearcă și alte căi pen
tru ridicarea nivelului spiritual al roa
selor.

In activitatea oultural-urlisticfi de 
masă există însă și multe lipsuri. 
De foarte multe ori formalismul stă- 
pînește manifestările culturale, orga
nizate la cluburi și cămine cultu
rale. exigenta fată de calitatea ac
țiunilor oferite publicului larg este 
nu de puține ori foarte timidă, se 
recurge la menținerea in progromul 
de activități a unor acțiuni bătători
te. roase de vreme, care nu mai n- 
trag publicul, care aduc prejudicii 
artei și deformează gustul public.

Pentru înlăturarea neajunsurilor ca
re continuă să dăinuie în munca cul- 
tural-cducativă este necesar, a spus 
în încheiere vorbitorul, întreaga mun
că a factorilor culturali lăspunzători, 
a aotivișlilor și animatorilor cultu
rali din cadrul lăcașelor și așezămin
telor de cultură, a tuturor factorilor 
care concură la formarea multilate
rală a personalității umane (U.T.C., 
sindicate, organizația de femei și de 
pionieri) să tină pasul cu cerințele 
actuale ale vieții spirituale din in' li
ga tară și, sub conducerea organiza
țiilor de partid, să lupte neabătut 
pentru traducerea în viată a tuturor 
sarcinilor reieșite din documentele 
de partid si de stat.

Văii Jiului participă cu entuziasm 
la îndeplinirea sarcinilor ce rt\in' 
unităților economice, la acțiunile ob
ștești, de interes economic și edili
tar — a spus în conferință tovară- 
șul Sacăluș Gheorghe, prim-s.ecrelar 
al comitetului municipal U.T.C. Pen
tru ca tinerelul să-șj afirme și mai 
mult prezenta sa activă în toate do
meniile viefii economice și sociale 
ale municipiului, organizațiile U.T.C. 
au datoria de a iniția și susține ac
țiuni educative variate, bogate in 
conținut, de maximă eficientă; mun
ca educativă va trebui orientată, în
deosebi. spre dezvoltarea dragostei 
tinerilor față de muncă, a dorinței 
Igt dc perfecționare, spre cultivarea și 
dezvoltarea in rîndul tinerilor a tră
săturilor morale proprii omului -,o- 
cietă'ii socialiste.

Pentru realizarea acestui deziderat, 
vorbitorul a subliniat necesitatea ca 
organizațiile de partid să sprijine 
mai mult organizațiile de tineret in 
lichidarea formalismului și a meto
delor învechite in munca cu liner ?- 
lul, în inițierea unor acțiuni cît mai 
vii, atractive. In centrul atenției or
ganizațiilor de tineret va trebui să 
stea preocuparea permanentă pen
tru cultivarea dragostei față de me
serie, a respectului față de tradițiile 
de muncă și luptă ale Văii Jiului, e- 
ducarea patriotică a tineretului, a 
dorinței tinerilor de a cunoaște tre
cutul istoric, bogățiile și realizările 
poporului nostru.

Unindu-și eforturile cu tovarășii ’or 
de muncă și viată, femeile munici
piului nostru muncesc cu devota
ment, cu pasiune pentru realizarea 
sarcinilor economice și obștești a 
spus în cuvîntul ei tovarășa Brăniș- 
teanu Maria, președinta comitetului 
municipal al femeilor. Alături de mun
citoarele, inginerele și tehnicienele 
noastre, sute de femei, profesoare, 
învățătoare și educatoare se ocupă zi 
de zi de pregătirea tinerelor vlăsta
re, îndrumîndu-le pașii spre tezaurul 
științei și culturii, pentru a deveni 
cadre de nădejde ale patriei. Prin 
acțiunile inițiate de comitetele și co
misiile de femei, a crescut partici
parea femeilor, mai ales a gospodi
nelor, la întreținerea fondului de lo
cuințe. la înfrumusețarea orașelor, la 
sprijinirea activității instituțiilor de 
învățămînt și sănătate. Peste 30 000 
de femei au participat la acțiunile 
de gospodărire și înfrumusețare a 
localităților, executând lucrări în va
loare de peste 3 milioane de lei.

Participarea activă la viata politi
că, economică și social-culturală a 
tării este o expresie vie a deplinei 
egalități, în societatea noastră, de 
care se bucură femeile, a condițiilor 
create pentru a-și manifesta aptitu
dinile și a-și pune întreaga capaci
tate și putere de muncă în slujba 
înfloririi patrie5 

în acest sens, biroul comitetului oră
șenesc do partid Lupeni s-a străduit să 
acorde un ajutor eficient, diferențiat, 
organizațiilor de bază, în n-''rt u 
specificul de muncă al acestora. S-a 
acordat o atenție deosebită spriji
nirii organizațiilor de partid pe 
schimburi din secții și sectoare, creș
terii operativității acțiunilor c° le 
întreprind pentru soluționarea multi
plelor probleme ce le stau in față.

Concomitent, în sublinierea suc
ceselor obfinule, participantii la dis
cuții au analizat cu exigentă și ma
turitate măsurile ce se cer aplicate 
în vederea perfecționării continue » 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
a ridicării muncii de partid ta ni
velul exigentelor actuale — conditio 
holărîtoare pentru transpunerea »n 
viată a sarcinilor multiple ce revin 
în viitor colectivelor unităților eco
nomice și social-culturale d«n mu
nicipiu. Realizarea indicatorilor de 
plan pe anul 1969, creșterea eficien
ței întregii activități eaonomlce, rea»

(Continuare In paq a 3 a)

Participantii In Conferința muni 
cipală au relevat în un .n-mitate că 
bilanțul bogat de realizări in toaic 
domeniile vieții economice și socini- 
culturale, pe care le-au raportat re- 
munișlii Văii Jiului cu pi dejul Con
ferinței municipale, sint o materia
lizare a întăririi calitative a întregii 
munci de partid, a rolului și compe
tentei organizațiilor de partid in or
ganizarea, educarea și mobilizarea
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Lucrările Conferinței organizației
municipale de partid

(Urmate din pag. n 2-aj 

lizMce in termenele prevăzut© o 
obiectivelor de hivcstlțll indiulria'® 
si social-culturale. ridicarea pe o 
treapta calitativ superioară a acti
vității politice si cultural-educative 
reclamă o conducere competen a. di
namică și eficientă din pa<\n or
ganizațiilor de partid în do
meniile, o activitate vie, cim ^ten
ta din partea fiecărui comuni-s.

in cadrul discuțiilor s-a subliniat 
cd «n perioada ce a trecut Je !a 
conferința precedentă, măsurile ela
borate de conducerea partidului, In 
deo-rbi hotărîrile Conferinței N’uO- 
nole, hotărârile plenarelor C c- al 
P.C.K. au determinai perfecți marea 
slilulu: și metodei sr de muncă ale 
organizațiilor de partid. Comitetul 
mu r < ipal, organele si organr/aliHe 
de partid au militai în continuu 
pentru întărirea rindurilor parlidu’ul. 
Totuși, au relevat pat ticipan Iii la 
discuții, mai sînt sectoare de activi
tate, cum ar fi exploatările fores
tiere, șantierele de construcții, uni

lățile comerciale și de învățărolnl, 
unde munca de primire în partid au 
se îidică încă la nivelul c^rințel^r, 
fiind necesar, deci, ca preo’cparea 
în această problemă vitală sfl spo
rească simțitor.

Pentru activitatea organelor <13 
partid, pentru întării ca stilului «1 
metodelor lor de muncă, a arătat In 
cuvîntul său Iov. Pllnlșoară Tilus, 
secretar al Comitetului municipii 
de partid — are o deosebită Insem 
nă’.-'ip prevederea din holărirea Co- 
miletului Executiv îl C.C. al P.C.R 
ca membrii comitetelor județene, 
municipale, orășenești și comunale 
do perii 4 ‘ă facă parte din comisiile 
pe probi'me. Aceasta va duc© la 
îmbunătățirea activității organelor 
de partid ,1a antrenarea efectivă a 
tuturor membrilor organelor de par
tid la elaborarea diferitelor holfirîrl, 
studii, analize precum și la Intensi
ficarea muncii de control și de in- 
a umare a organizațiilor de partid, 
do stat și a organizațiilor de masă și 
aplicarea holărîrilor partidului și gu
vernului.

muncii politice de masă să 1 se Im
prime mal multă operativitate, un 
caracter < oncrcl, combativ, să fie 
axată pe sarcinile concrete ale uni
tăților economice și social culturale.

Tovarășul Negruț Clement a cri
ticat tenOința unor cadre de condu- 
ccre care in îndeplinirea sarcinilor 
■ o le revin în organizarea produc
ției. subapreciază munca politice- 
educativă, rezumîndu-se în soluționa
rea diferitelor probleme ale produc
ției doar la măsuri administrativ?. 
Munca educativă șl organizarea pro
ducției nu pot fi despărțite; ele sînt 
două activități care converg către 
același scop: înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid. Un obiectiv M 
muncii politico-educative trebuie «1 
constituie sl întărirea răspunderii ca-

diclor față de sarcini, combaterea șl 
eliminarea tendințelor unora do o 
ridica subiectivismul, liberul arbitru, 
la rang de principiu. De multe ori 
penlru soluționarea neajunsurilor «io- 
tornlc acestui subiectivism, manifes
tat în activitatea unor cadre, a fast 
necesar să intervină Comitelui mu
nicipal do partid.

Pentru a «pori eficienta muncii de 
propagandă, organizațiile de part'd 
vor trebui <<i-l Imprime un confin'd 
mal bogat, să-l lărgească sfera de 
cuprindere, a arătat in cuvlntul -Au 
șl tovarășul Chorocheș loan, se-•ro
tarul comitetului do partid al ml.iel 
Petrllo, să militeze mal îndeaproape 
pentru întărirea disciplinei tn pro 
ducțte. educarea mornl-celălenoască 
a tuturor cetățenilor.

Premise ale unei dezvoltări
impetuoase

"Pornind
de la o felicitare

(Vrmtrrt

/<L Operațiile s© succed con
tinuu. In malaxoarcle de fier
bere amestecul e.«fe /n/eefaf 
cu abur supraîncălzii, Hub ac 
(lunea aburului particulele <le 
smoala, care au rol de Hani, 
se topesc. Drumul masei corn 
pacte de cărbune continuă de 
la malaxonre prin melcii le 
răcire spic prese. In i re-e 
cărbunele la iotma de briche
te ovolde. Milioane -/• oua 
negre, sint apoi Iran,roilalc 
pe benzi la punctul de Incdr- 
care a vagoanelor. Cu această 
opera/le se încheie rt-;ul de 
producție care de alll'I are 
toc continuu. Colectivul sehlni 
butul, In Irunle cu Man'earn i 
loan, a realizai In luni noiem
brie o producție ’le Iu 178 
lone brichete, cu 444 tone mai 
mull decll prevederile sarci
nilor de plan. Se cuvine sâ 
subliniem aportul deosebii a- 
dus la acest succes de prim

hrichelalor.i1 Bușonl Cmnlaii- 
lin, mecanicii de prese Ar,.la
icii Haralamb, Deak Vaslle, 
Kcrelteș Alexandru, toii mem
brii de partid, a lăcâluiutul de 
turti, Bllhă Ștefan, mecanicu
lui Popică Dorin șl <i supra
veghetorului Corlei Mori

In încheiere un amdnunl 
re nu trebuie negii (al. 
Prin folosirea la capaci

tatea maximă a utilajului, mi
cul colectiv de brlche'alor! a 
obținui pe schimb 600 tone de 
brichete lată de 400 'on> all 
avea planificai. Depășirile 
ar II continuat să fie me
reu mal mari dacă lip
sa de vagoane nu ar slin- 
lent obținerea unor rai'rzm’l 
iii mire Sini /de cind, ,in lin 
să de vagoane, nici nu si poa
le realiza planul de producție. 
Oare realizările secției de l 'l- 
cheta) nu se cuvin sprijinite 
de către lactorll de conducere 
din Prepara/ia Petrllo ?

MIERCURI II OECFMHRIF

Muncii ideologice — 
un conținut cîf mai bogat, 
o largă sîeră de cuprindere

Un Joc important in cadrul dez
baterilor l-a ocupat munca de pro
pagandă. activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid 
pentru popularizarea rjolitir.ii parti
dului nostru, pentru eiucarea poli- 
lico-ideologică a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii. In centrul 
activității de propagandă a stat popu
larizarea holărîrilor Grriferinței Na
ționale. ale plenarelor Comitetului 
Central al P.C.R.. înarmarea comu
niștilor și oamenilor muncii eu pro
blemele politice interef. și externe 
a partidului.

Ceea ce este pozitiv in activita
tea id< >logică. o constituie crește
rea eficienței muncii c\ propagan
dă. materializarea ei in succesele 
obținute in diferite d >menii dt ac
tivitate. Aceasta dovedește p?e ocu
parea Comitetului mu j'Cîpal de câr
tit). a organelor și organizațiilsi de 
paitid penlru îmbunătățirea conți
nutului muncii de propagandă șl a 
muncii politice de masă penlru atra
gerea in munca de p.cpagandă c u- 
noT cadre competente din rîndvd ac

tiviștilor de partid și Biganizați» de 
masă, a cadrelor de conducere din 
economie.

Ocupîndu-se de neajunsurile șî 
sarcinile de viilor din domeniul mun
cii de propagandă și poblico-edu- 
cative de masă, tovarășul Negruț 
Clement, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, a accentuat ne
cesitatea asigurării continuității și 
a unui caracter mai atractiv mun
cii de propagandă, a îmbunătățirii 
continue a conținutului ei prin a- 
tragerea la această activitate a ca
drelor cu o înaltă pregătire și ex
periență mai ales din rindul profe
sorilor, inginerilor, medicilor și al 
altor categorii’ de înt'electuali.

Pentru a spori eficienta mun-.ii 
politice de masă, organizațiile de par
tid trebuie să îndrume mai înde 1- 
proape organizațiile de masă în fo
losirea unor forme vii. atractive de 
informare a maselor asupra politicii 
partidului, a unor metode eficiente 
de educare și mobilizare a colecl'- 
velor la înfăptuirea sarcinilor. Este 
necesar, a arătat vorbitorul, ea

ln conferință a luat cuvînlul tova
rășul pro(. dr. ing. Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
minelor.

Salutînd Conferința din partea 
C.C. al P.C.R. .tovarășul ministru 
și-a exprimai satisfacția de a cons
tata succesele organizației de partid 
a municipiului Petroșani pe linia 
îmbunătățirii muncii, apreciind acti
vitatea Comitetului municipal de 
partid, care s-a ridicat pe o treap
tă superioară, prin aplicarea în via
ța a holărîrilor C.G al P C.R.

In continuare, vorbitorul sublinia
ză (aptul că, spre deosebire de alți 
ani. discuțiile s-au referit nu nu
mai la „tone do cărbune" ci mai 
ales la calitatea producției, la efi
ciența economică a unităților minie
re din bazin. Subliniază, de aseme
nea. faptul că felul deosebit în care 
au fost primiți conducătoiii de partid 
și de stat cu ocazia vizitelor în Va
lea Jiului, reflectă încă o dată tăria 
organizației de partid din municipiul 
Petroșani.

Iși exprimă convingerea că sar
cinile 'care stau în "fata unităților 
economice din bazin, cu sprijinul 
și sub îndrumarea organizațiilor de 
partid vor fi duse la bun sfîrșit. 
Pentru aceasta trebuie insă îmbu
nătățită și pe mai depart* munca de 
partid, astfel ca rezultatele bune de 
pînă acum să se consolideze.

Mai sînt greutăți — arată în con
tinuare tovarășul ministru — cu pre
țul de cost și calitatea producției,

asupra cărora trebuie să se acțio
neze mai hotărît. Este necesar să 
se manifeste mai multă grijă penlru 
educarea profesională și politică a 
noilor angajați. Valea Jiului, prin 
dezvoltarea sa, va primi multi mun
citori noi care înlr-un timp scurt 
trebuie ridihali la nivelul celor ve
chi.

Creșterea producției impune să 
se acorde — a subliniat în conti
nuare vorbitorul — o atenție mai 
mare lucrărilor de investiții, respec
tării termenelor de punc-ie în func
ție, Nu este admis ca șantierele 
T.C.M.M. din Valea Jiului să amine 
la nesfîrșit punerea în funcțiune a 
obiectivelor de la mim Urlcani și 
altele. Aceste întîrzieri frinează dez
voltarea mineritului în bazin.

Ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, reclamă înființarea unei noi 
ramuri industriale în Va’.ea fiului șl 
anume cea a construcției de utilaje 
miniere. U.R.U.M. Petroșani va tre
bui să devină dintr-o unitate de 
reparații o uzină con Iructoare de 
mașini, să producă în v'ilor agre
gate de săpare a surorilor, stilpi 
hidraulic^ tranșporloare și alte uti 
laje.___

In încheiere tovarășul ministru 
Bujor Almășan a sublimat faptul că 
alîl în darea de seamă cit și din 
discuțiile delegaților la conferință a 
reieșit marele devotam mt șl dra 
goslea fierbinte a oam-niloi muncii 
din Valea Jiului față de partid și 
guvern.

Grupul de 150 MW funcționează normal. Acest lucru se citește și 
pe fața șefului de tură Mărușca Sever.

Să acționăm cu fermitate, cu deplină 
responsabilitate pentru înfăptuirea

sarcinilor de viitor

11,00 Curs de limba franiv/ă (relua
rea lecției do luni).

11,50 Curs de limba engleză (relua
rea lecției de marți).

12,00 Tv. penlru specialiștii din In
dustrie. Calculatoarele electro
nice in procesele eleclroenor- 
getlce (reluare).

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Tv. penlru specialiști — ciclul 

..Medicină". Aspecte ale pato
logiei neuropsllilce a copilului.

18,05 Curs de limba germana (lec
ția a 34-a).

18.30 Emisiune pentru tinerel. ..Ab
solvenții la sale".

19,00 Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic.

10.30 Baschet masculin : Dinamo Bu
curești — Sparlak Brno. Cupa 
Campionilor europeni.

20,00 Cadran mondial.
20,40 Avanpremieră.
20,55 Teleclnemateca „Nemuritoarea" 

de Alain Robbe Grille! (premie
ră pe țară).

22.30 Seară de balet. „Mici nimicuri" 
de Mozart.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.
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PETROȘANI 7 Noiembrie: Ne
înțelesul; Republica : Heroina; PETRi- 
LA : Mumia Intervine; LONEA 7 
Noiembrie: Contele Bobby, spaima 
vestului sălbatic; Minerul: Viva Ma
ria,- AN1NOASA : Agonie și extaz; 
VULCAN: Ultima noapte a cm' -j- 
riei; LUPENI — Cultural: Pla- ta 
maimuțelor; Muncitoresc : Top', agi; 
PAROȘENI : Oscar; URICANI : Ale
gere de asasini.

A N
Notații pe marginea

unui recital de muzică instrumentală

ln încheierea dezbaterilor a luat 
cuvin-tul tovarășul Ion Lungii, secre
tai a! Comitetului județean de partid.

Lucrările Conferinței organizației 
m inicipale de partid Petroșani, a 
subliniat vorbitorul — au scos preg
nant in evidență maturitatea politică, 
competența, fermitatea, înalta răspun
dere cu care comuniștii din Valea 
Jiului militează penlru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce decurg din 
directivele Congresului al IX-lea, din 
măsurile stabilite de Conferința Na
țională a partidului, din plenarele 
C.C. al P.C.R Realizările frumoase 
obținute in exploatările miniere și ce
lelalte întreprinderi industriale, pe 
șantiere, în transporturi, în școli și 
instituții, sînt o dovadă că minerii, 
toți oamenii muncii din Valea Jiului 
in frunte cu comuniștii înțeleg poli
tica partidului, aprobă din inimă a- 
ceastă politică și luptă cu abnega
ție pentru transpunerea ei în viață. 
Refcrindu-se la obiectivele ce se ri
dica in perspectivă in fața munici
piului, vorbitorul a subliniat că în
făptuirea acestora depinde de modul 
în care organizațiile de partid din fie
care localitate, din fiecare unitate e- 
conomică sau instituție vor înțelege 
îndatoririle și sarcinile ce le revin și 
vor milita pentru materializarea Iot.

ln fața tuturor colectivelor de mun
că din Valea Jiului se pun sarcini 
complexe mai mari și mai importante 
decit cele de pină acum, 3 căror în
deplinire solicită mobilizarea mai in
tensă a energiei și capacității crea
toare a oamenilor muncii. Penlru a 
rezolva cu succes aceste sarcini se 
cere din partea organizațiilor de 
partid, o activitate vie. concretă, mul
tilaterală.

Consider efi este necesar ca orga
nizațiile do partid de la exploatările 
miniere, din celelalte unilăli indus
triale, de pe șantierele de construcții 
să îndrume mai îndeaproape activi
tatea comitetelor de direcție, organi
zațiilor de sindicat și U.T.C.. să-și 
îndrept© atentla în primul rind asu
pra problemelor arzătoare ale pro
ducției.

Trebuie să depunem toate efortu
rile și întreaga noastră pricepere

pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe anul in curs de că
tre toate unitățile economice, la toți 
indicatorii. Să realizăm incă din luna 
decembrie nivelul de producție pre
văzut penlru anul viitor.

Subliniind rolul hotăritor pe care 
i! arc organizarea științifică a pro
ducției și a muncii in creșterea efi
cienței economice, vorbitorul a arătat 
că rezultatele obținute nu sînt pe mă
sura așteptărilor. S-au făcut multe 
studii dar numai o parte din acestea 
au fost aplicate, malerializindu-se în 
rezultate concrete, in creșterea efi
cienței economice.

Putem noi oare să vorbim de o 
eficiență satisfăcătoare a studiilor în
treprinse în legătură cu organizarea 
științifică a producției și a muncii 
alita vreme cit mai avem utilaje ne
folosite in valoare de 16 milioane lei, 
cind din mașinile de încărcat sint 
folosite numai o parte, cind planul 
de încărcare mecanică în galerii nu 
s-a realizat, cind fondul de timp de 
lucru este folosit in proporție de nu
mai 93 la sută, cind cheltuielile ne
productive se ridică la peste 11 mi
lioane lei ?

Ca un pas important pe calea per
fecționării conducerii economiei, s-a 
trecut la constituirea comitetelor de 
direcție.

Comitetul municipal de partid este 
dator să se ocupe mai atent de acti
vitatea organelor de conducere din 
întreprinderi, să determine ca repre
zentanții organizațiilor de partid șl ai 
sindicatelor în comitetele de direcție 
să-și înțeleagă mai bine menirea, să 
participe mal activ și constructiv la 
rezolvarea problemelor majore ale în
treprinderilor.

In multe unități sini frecvente a- 
baterile de la disciplina de produc
ție Organizațiile de partid, sindicalele 
și organizațiile U.T.C. să desfășoare 
o muncă eficientă pentru combaterea 
atitudinilor Înapoiate, împletind acti
vitatea educativă cu măsurile admi
nistrative, prevăzute de legislația în 
vigoare, pentru sancționarea celor vi- 
novall. In condițiile actuale se impu
ne ca munca de educație, să fie în
soțită de acțiuni concrete în dome

niul economic și social-cultural, a- 
dică să facem lotul pentru a asigura 
muncitorilor, tuturor cetățenilor con
diții corespunzătoare la locurile de 
muncă, un trai civilizat în afar-a ore
lor de lucru, instituții culturale cu ac
tivități bogate și interesante, un co
merț modern, restaurante și cantino 
bine puse la punct, străzi curate și 
frumoase, intr-un cuvînt să creem un 
climat economic, social și cultural 
propice dezvoltării unor trăsături mo- 
ral-polilice înaintate ale constructo
rilor societății noastre socialiste.

Vorbind despre educație trebuie 
bineînțeles să avem in vedere și acti
vitatea culturală propriu-zisă. Munici
piul Petroșani dispune de un însem
nat potential cultural, are o bază ma
terială in continuă dezvoltare, cadre 
cultural-artistice talentate, un număr 
însemnat de formalii artistice. Ce 
lucruri frumoase puteti realiza in a- 
cesl domeniu s-a văzut in mai multe 
rinduri. Activitatea cultural-artistică 
de masa nu are insă continuitate, nu 
se desfășoară pe o linie ascendentă 
cantitativ și calitativ. Unele formații 
cu tradiție în Valea Jiului cum este 
opereta — și-au încetat activitatea, 
altele au o viață sporadică.

Comitetul municipal de partid este 
dator să asigure o mai bună coor
donare a activităților cultural artisti
ce desfășurate de către comitetul 
pentru cultură și artă, sindicate, 
U.T.C., școli, organizații de pionieri, 
să determine acordarea unui mai ma
re sprijin acestor formații din partea 
artiștilor profesioniști de la Teatrul 
de slat, cadrelor școlii populare de 
artă, a tuturor intelectualilor din 
Valea Jiului.

In municipiul Petroșani există un 
număr însemnat de instituții de în- 
vățămînl do toate gradele. Cadrele 
didactice din școli și de la Institutul 
de mine desfășoară o activitate in- 
slrucliv-educativă in general bună, se 
ocupă cu răspundere de creșterea și 
educarea tinerelului, de pregătirea 
acestuia pentru viață. Este necesară 
o mobilizare și mai activă a profeso
rilor și învățătorilor, organizațiilor 
de partid, U.T.C. și profesionale in 
direcția întăririi disciplinei, a for

mării unei atitudini corespunzător 
fată de învățătură și față de muncă, 
a unei comportări civilizate a tinere
tului in societate.

Oprindu-se asupra problemelor vie
ții interne de partid vorbitorul a in
sistat asupra necesității pi .Qiționării 
continue a stilului și metodelor de 
muncă.

Comitelui municipal, biroul său, să 
acorde "un ajutor mai concret îndeo
sebi comitetelor de partid și orga 
nizațiilor de bază din întreprinderi ca 
acestea să aleagă cu cea mai mare 
grijă problemele ce urmează să fie 
puse in studiul și dezbaterea comu
niștilor,' să fie orientate in desfășu
rarea unor activități strins legate de 
problemele majore care frămînlă co
lectivele și pe care le ridică proce
sul de producție.

Să exercităm un control cit mai 
exigent, mai operativ și eficient asu
pra modului în care se desfășoară 
hotăririle. Să depășim stadiul anali
zelor și luării de măsuri, să mergem 
cu fiecare acțiune întreprinsă pînă 
la finalizare, pină la obținerea rezul
tatelor propuse.

îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce revin noilor organe de partid im
pune promovarea cu insistentă a mun
cii colective — principiu de bază în 
activitatea partidului nostru.

Se știe că numai printr-o gindlre 
colectivă,,prin confruntarea de opinii, 
prin valorificarea deplină a expe
rienței și capacității tuturor cadre
lor noasire se confirmă valoarea cea 
mai juste a tuturor problemelor ce 
se ridică • în fata organelor de partid. 
Munca colectivă trebuie însă împle
tită strins, cu o înaltă responsabili
tate și exigentă. Să elaborăm în co
lectiv cele mai importante măsuri, 
dai să acționăm individual cu cea 
mai mare energie și fermitate, cu 
deplină responsabilitate, penlru reali
zarea lor.

In încheierea cuvîntănl sale Iova- 
rășul Ion Lungii, și-a exprimat con
vingerea că organizațiile le partid, 
oamenii muncii din Valea Jiului vor 
munci cu abnegație pentru a da via- 
|j sarcinilor puse de partid, penlru 
continua înflorire a patriei.

Am asistat, zilele trecute, la un 
recital de muzică instrumentală, sus
ținut, in strictele limite ale bunului 
gust, de elevii Școlii de muzică ți 
arte plastice din Petroșani. In ansam
blu, interpretarea unor miniaturi de 
valoare ale patrimoniului muzicii cul
te s-a ridicat Ia acel nivel, despre 
care se poate spune, fără reticențe, 
că rezistă șl chiar incintă auditiv. 
Șj dacă acum, după spectacol, afir
măm că interpreții — elevi au reușit 
să ne mențină emoția la o tempera
tură apreciabilă, este pentru că mi
cii muzicieni au dat dovadă de o ca
litate esențială — spontaneitatea. Șl, 
spontaneitate, după cile se știe, nu 
înseamnă să nu... calci și alături. 
Spontaneitatea înseamnă că atunci 
cînd, fără să vrei, ai ocolit ținta, să 
al tăria sau, mai bine zis, cutezanța 
să recunoști. Intr-o atare ambianță, 
chiar și gafele (pină la o oarecare 
înălțime, firește) pot fi socotite ca 
fiind încărcate cu un anumit farmec. 
Și nu pentru că, copiilor le poți tre
ce facil cu vederea defecțiunile, a- 
vind în vedere că au suficient timp 
penlru corectare, ci penlru că, în 
general, ceea ce supără mai mult in
tr-un concert nu sint erorile, ci insu
ficienta putere de a zvîcni în sus, 
de a încerca să fii valoros tocmai in 
părțile în care sala se așteaptă să 
greșești. Dacă e-adevărat că sala cre
de uneori că spontaneitatea e ceva

înnăscut, la fel de-adevărat e că e- 
levii — artiști sint... obligați s-o în
vețe cu perseverență, cu tenacitate 
chiar !

Adăugind la această esențială ca
litate remarcată-n concertul elevilor 
școlii de muzică, prospețimea și u- 
neorl chiar luciditalea-n scenă avem 
imaginea „florilor" programului, cu 
care s-a încercat fascinarea specta
torilor.

Marca parte a instrumentișlilor-e- 
levi care-au evoluat pe scenă ne-au 
oferit reale însușiri artistice; le-am 
apreciat căldura tonului sunetul de
seori penetrant și acea exaltare Inte
rioară specifică vîrstei infantile. In 
plus, unii interpreți au mai dispus 
de o calitate dintre cele de primă 
Importanță: cîntul lor nu s-a desfă
șurat deloc monoton, reușind să cap
tiveze integral publicul din sală (Pa
vel Sidonla, din clasa prof. Maschek 
Etelka, în interpretarea, la vioară, a 
„Menuetului" de Dussek; Mlclescu 
Ariana, din clasa prof. Man Natalia, 
care-a cîntat la pian „Mazurca" de 
Chopin; Șiclovan Dana din clasa prof. 
Mike Elisabela, interpreta „Leberei" 
de Saint Saens șl Csutak Ștefan, din 
clasa prof. Vasile Molodeț, interpre- 
tind „Dans țărănesc" de I. Dumi
trescu).

îngrijite îndeajuns, „spuse" cu dis- 
cernămint dar și cu destulă străluci
re șl profunzime, au apărut șl „bu

cățile" cu care și-au făcut loc in reci
tal elevii Stoica Florin, clasa I și Stoi
ca Dan, clasa a IlI-a (o piesă instru
mentală la patru miini), Farago Mag
dalena, clasa a IlI-a (la pian, o piesă 
de Schuberl), Maister Iolanda, cla^a 
a V-a (la vioară „Prima durere" de 
R. Schumann, acompaniată la pian 
de Lucaciu Cristina, clasa a VI-a|, 
Bădică Carmen, clasa a VI-a („Con- 
tradansurl" de Beelhowen), Dobr-scu 
Ana, clasa a IV-a (la pian „Cinice 
napolitan" de Ceaikovski), Marton 
Ella, clasa a IlI-a (la vioară. „Con
cert" de Rieding)), Simo Petru, din 
clasa prof. Kosznas Ștefan (Ia vio
loncel), Kdrmocki Adela, clasa a VI-a 
(la plan, „Dans țigănesc" de Tudor 
Ciortea), Damlan Ioana și Dănllă (u- 
liana (la flaut, un duet din „Dama de 
pică" de Ceaikovski) șl încă cîțlva.

Interpretarea muzicii culte de că
tre elevi ai Școlii de muzică și arte 
plastice Petroșani, in două — trei 
recitaluri anual, a ajuns, in ultimul 
timp, la progrese foarte vizibile, șl nu 
numai prin strădania acelorași instru
mentiști care pol cinta acum parti
turi destul de dificile. Neputind în
șirui aici pe toți cel care-au fost 
valoroși in recitalul susținut, vom 
încheia amintind că și ceilalți tineri 
muzicieni ai școlii s-au încadrat ar
monios intr-un recital apreciat, reu
șit, concludent.

V. TEODORESCU
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PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață ; 5,45 Gimnastică ; 6,05—6,25 
Muzică și actualități; 8,25 Moment 
poetic; 8,30 La microfon, melodia 
preferată .• 9,30 Odă limbii romflne. 
10,00 Ansambluri pionierești; 10,10 
Curs de limba rusă ; 10,30 Muzică 
populară: 11,05 Ora specialistului. 
Știința conducerii întreprinderii : 
11,25 Confidente... muzicale,- 11.-15 
Sfatul medicului; 12,00 Muzică u- 
șoară ,- 12,20 Cronica teatrală de Va
lentin Silvestru; 12,30 Inlilnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat,- 13,10 Avanpremieră cotidia
nă; 13.20 Soliști și orchestre de mu
zică ușoară,- 14,10 Emisiune literară 
penlru școlari i I *,30 Concertul zi
lei; 15,05 Jocuri populate; 15.15 
Biblioteca de literatură română ; 
15,30 Corul Madrigal; 16,10 Din al
bumul compozitorului Ion VasilescU;

16.30 Antena tineretului; 17,00 Frag
mente din opereta .Culegătorul de 
stele* de Florin Comișel,- 17,15 Tri
buna radio; 17,30 Pagini orchestrale 
din opere; 17,45 Revista economică; 
18,05 Muzică populară șl ușoară:
18.30 Gazeta radio; 19,00 O melo 
die pe adresa dumneavoastră; 19,20 
Sport; 19,30 Album folcloric; 19,50 
Melodii interpretate la trompete. 
20,05 Concurs cu public (reluare) 
’0 30 Muzică ușoară - r”
de seamă: Aron Pumnul,- 21,25 Pen
tru prietenii magnetofonului; 22,20 
Prelucrări de folclor.- 22,40 Moment 
Poetic; 22,45 Metronom* 68,- 0,05— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

7,00 Muzică populară din Banat ,- 
7,37 Cînte fanfara; 8,10 Tot înainte 
(emisiune penlru pionieri),- 9,10 
Curs de limba rusă; 9,30 Dansuri 
de estradă ,- 10,05 Mari interpreți din

trecut: clavecinista Wanda Lan
dowska; 10,30 File de legendă: .Le
genda Detunatei*; 10,55 Matineu de 
operă,- 12,05 Avanpremieră coti
diană ; 12,15 Concert de prînz ; 13,00 
Muzică populară .- 13,30 Din lăriie 
socialiste.: 13,50 Arii din opere; 
14,10 Cintece și jocuri populare; 
14,30 Moment st’intific,- 14,35 For
mații voral-înslrumentale. de muzică 
ușoară; 16,00 Muzică de estradă ,-
16,15 Melodii populare,- 17,10 Două 
melodii- 17,15 Miorița.- 17,45 Mu
zică corală ,- 18,05 Emisiune livrară 
I8,°5 Muzică Ușoară : 19.30 Curs do 
limba rusă : 19.50 Noapte bună, co
pii .- 19,55 Muzică; 20.00 Concertul 
orchestrei simfonice a Radiotelevl- 
ziunii; 22,10 Jazz; 22,30 Cronica
teatrală; 22,40 Muzică ușoară de 
Eliy Roman,- 23,07 Concertul pentru 
pian și orchestră de Carlos Chavez,- 
23,45 Cîntă Amalia Rodrigue^ 2-1,00 
—1,00 Compozitori contemporani : 
Marius Constant.

PROGRAMUL !: Radiojurnale: 7.00. 16,00, 22,00 Rule- 
line de știri: 5.00, 5,30, 6,00. C,30, 9,00, 11,00, 13,00, 15.00, 
20,00, 2-1,00, 1,00, 2.00, 4,00. Buletine meteorologice: 13,00,
16,00, 22.00. Gazeta radio: 18.30.

PROGRAMUL II: Radiojuinai: 17,00. Buletine de știri: 
7,30, 10,00, 12,00, 1 1,00. 18,00. 19,00, 21,00, 23,00, 0,55. Bule
tin meteorologic: 17,00.
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Ministrul afacerilor externe 
al României a sosit la Berlin
BERLIN 10 — Corespondentul A- 

qerpres, St. Dcju, transmite: Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
S - ' sie România. Corneliu Mănes-
cu. a sosit marți dimineața le Berlin, 
inlr-o vizită of’cialfi. la invitația mi
nistrului afacerilor externe l R.D. 
Germane, Otlo Winzer.

în gara Ostbanhofl, oaspeții au 
(oM intîmoinali de ministrul a(a 
cerilor externe al R.D.G.. Otlo Win- 
zeî O«kar Fscher, adjunct al minis
trului afaretilor externe al R.D.G., 
Ewald Moldl, ambasadorul R.D.G. la 
București, de funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Externe șl 
de alte persoane oficiale.

Oaspeții au fost salutați, de ase
menea. de ambasadorul exiiaordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în R.D.G., Nicolae 
Glienea. membri ai Ambasadei și ai 
renro7rntantei economice române.

în drum spre Berlin, ministrul a- 
famrilor externe. Corneliu Mănescu, 
a făcut un scurt nonas luni seara 
la Praqa.

l.a qara centrală din capitala ce
hoslovacă. el a fost saluta* ie Jan 
Busn-ak. adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.S. Cehoslovace, 
precum si de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
R.S. Cehoslovace. Au fost irezenli 
Ion Obradovici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Praqa, 
și membri ai Ambasadei, precum și

Declarațiile
lui William Scranton

IERUSALIM 10 (Agerpres). — Wil
liam Scranton, reprezentant perso
nal al președintelui ales, RicharJ 
Nixon, sosit luni la Ierusalim, spre 
a lua cunoștiinlă la fata locului de 
problemele actuale ale Orientului 
Apropiat, a făcut o declarație presei 
în care a spus: «Mă aștept ■ a po
litica americană să fie de acum îna- 
fnl*=» mai echilibrată. Este important 
ca Statele Unite să ia in considera
ție interesele tuturor țărilor din re

Sesiunea extraordinară 
a Dietei japoneze

TOKIO 10 Ce ‘spondentul A- 
geipres, FI. Țuiu, transmite La To- 
ki< au începui mart’ lucrările ce'ei 
de a 60-a sesiuni extraordinare a 
Dietei japoneze, convocată de gu
vern pentru a dezbate problemele 
;ămase in suspensie de la ultima 
sesiune extraordinară a parlamen- 
ti>' -lin luna august a. c.

Artuala sesiune oferă un prim pri 
lej de confruntare directă între gu
vernul abia format de premierul Ei- 
saku Sato, după realegerea sa pen
tru a treia oară în funcția de preșe
dinte al Partidului liberal-democrat 
de quvornămînt. și partidele de odo- 
zi|i'. Acestea vor cere, aproape și- 
cur, primului ministru să informeze 
rațiunea în termeni concreti și clari 
asupra planuriloi sa’e privind retro
cedarea cît mai grabnică a Okina-
wei. aflată în prezeDt sub admkiis- 
tiatia americană In întrunirile pe 
care le-a avut săpti-mina trecută cn 
președinții pa rtidelsr socialist, so
cialist-democratic și Komeito, p/e- 
nverul Sato a afirmat că în proble
ma Okinawei va .întreprinde un 
pas înainte".

Miercuri dimineața, premierul Sa-

Furt 
senzațional 

!a Tokio
TOKIO. — Cei mai mate 

furt înregistrai vreodată fn Ja
ponia a lost comis marii la 
Tokio, în plin centrul capita
lei, intr-o manieră îndrăznea
lă ce nu dă prea mari speran
țe poliției că va depista auto
rul. Îmbrăcat Intr-o uniioimă 
de agent de politie gangsterul 
a oprit o mașină blindată ce 
trasporla peste tr^i sule de 
milioane de yeni sub pretextul 
că s-ar li primit o sesizare 
despre existenta unei bombe 
ascunse la bordul aulovehicu- 
lui. Inspăimlntafi, șoferul șl 
escorta l-au lăsat pe... ..poll- 
tist' să-șl asume .riscul' de a 
controla interiorul mașinii și 
de a o conduce intr-un loc 
unde explozia bombei nu ai li 
reprezentat un pericol. Șl dus 
a fost. Iar în acest timp, 1 000 
de mașini ale poliției îăsplndi- 
le Intr-un oraș de 11 milioane 
de locuitori îi caută urmele. 

membri ai Ambasadei R.D. Germane 
din Praqa.

★
BERLIN 10. — Corespondentul A- 

gerpres. St. Deju. transmite: In după- 
amiaza zilei de 10 decembrie la Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Democrate Germane au început 
convorbirile oficiale dintre ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Corneliu Mănescu, 
șl ministrul afacerilor externe al R.D. 
Germane. Otto Winzer. Din partea 
R D. Germane, la convorbiri parti
cipă. de asemenea, Oskar Fischer, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al R.D.G., Ewald Moldl, amba
sadorul R. D. Germane in România, 
și alte cadre de conducere din M.A.E. 
Din partea Republicii Socialiste Ro
mânia participă ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in R. D. Germa
nă. Nicolae Glienea. șl funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Cei doi miniștri au avut un schimb 
de păreri in probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări și în 
probleme internaționale.

Marți seara, ministrul de externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer, a 
oferit la Casa de oaspeți a guvernu
lui R. D. Germane un dineu în cin
stea ministrului de externe român, 
Corneliu Mănescu. Cu acest prilej 
cei doi miniștri au rostit toasturi. 
Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

giune și nu numai pe cele ale unui 
singur stat, fără să tină seama de 
altele".

In cursul vizitei, reprezentantul lui 
R Nixon a avut întrevederi cu mi
nistrul israelian al afacerilor exler- 
ne, Abba Eban, si cu primul ministru 
Levi Eshkol. Din declarațiile sale 
reiese că ar fi gata să se înlîlneas- 
că dacă este cu pulinlă cu reore- 
zentanti ai populației palestiniene.

to va expune programul de politică 
Internă ș; externă al noului cabi
net. Observatorii locali se așteaptă 
ca Sato fă nu anur.te formula* pe 
baza căreia va negocia cu Sti ele 
Unite retrocedarea Okinawei, ur- 
mind să-și expună întregul său plan 
în această probi >nă la sesiunea 
ordinară ale cărei luc.'ări vor începe 
la sfîișitul acestei luni în actualele 
condiții, se apreciază că partidele 
de opoziție î.și vor Intensifica ofen
siva, fiind încurajate în acest sens 
de recenta victorie in alegerile din 
Okinawa pentru damnarea serului 
puterii executive (a fost ales Cho- 
byo Yara) și de d'se.iriunile din in
teriorul Partidului liberal-democrat 
de guvernămînt cn-' late cu prile
jul convenției de la 27 noiembrie 
pentru alegerea noului președinte.

Comunicat comun 
franco-tunisian

PARIS 10 (Agerpres). — Un comu
nicat comun franco-tunisian, publicat 
luni la Paris, subliniază că atît tra
tativele din cadrul comisiei mixte 
franco-tunisiene cil și cele financia
re. care au avut loc între delegațiile 
celor două țări, „marchează o nouă 
consolidare a cooperării economice 
și financiare" dintre Franța și Tu
nisia. Delegațiile au căzut de acord 
asupra unor măsuri corespunzătoare, 
menite să asigure extinderea schim
burilor comerciale dintre țările lor. 
De asemenea, precizează comunicatul, 
la 9 decembrie au fost semnate două 
protocoale priv'nd sprijinul financiar 
pe care Franța îl va acorda Tunisiei, 
pentru realizarea unor importante 
proiecte în sectoarele energetic, mi
nier, industrial și al tclecomunicali 
ilor.

O precizare 
a delegației F.N.E. 

din Vietnamul de sud 
la convorbirile 

de la Paris
PARIS 10 (Agerpres). — Duong 

Dinh Thao, purtătorul de cuvint al 
delegației Frontului National de Eli
berare din Vietnamul de sud la r >n- 
vorbirile de la Paris, a rjafi.mat 
marți, în cursul unei conferințe de 
presă, dorința delegației sale de a 
lua parte la o conferință în patru 
în problema vietnameză. El a de
clarat că Frontul National d? Eli
berare conduce și organizează lup
ta poporului sud-vietnamez împotri
va agresiunii americane și că este 
competent să ia parte la soluționa
rea tuturor problemelor privind 
Vietnamul de sud. Purtătorul de cu- 
vînt a precizat că mai rămin nu
meroase probleme do sohiți nat 
înainte ca, conferința să se poată 
reuni.

R.S.F. Iugoslavia: Llubljana, 
capitala Sloveniei, așezare pi
torească intr-una din marile 
depresiuni alpine.

Lucrările sesiunii
al 0. R S. S.

MOSCOVA 10 — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristolovpanu,, trans
mite : Marii dimineața 4i început la 
Kremlin cea de-a 5-a sesiune a So
vietului Supiem al U.If.S.S., ] al ce
lei de-a 7-a legislaturi. Sesiunea dez
bate probleme privind planul de 
dezvoltare a economiei naționale și 
bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1969, proiectul bazelor legislației 
funciare a U.R.S.S. și republicilor 
unionale, constituirea comisiilor per
manente pentru tinerel ale Sovietu
lui Uniunii .și Sovietului Naționali
tăților.

Nikolai Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stal al Planifi
cării al U.R.S.S., a prezentat pro
iectul planului de dezvoltare a eco
nomiei naționale a tării pe anul 
1P69, a raportat rezultatele prelimi
nare ale anului in curs.

El a arătat că în anul care se 
încheie, venitul national va crește 
cu 7,2 la sută. Volumul producției 
industriale va spori ru 8,3 la sută. 
Raportorul a subliniat că întreprin
derile care au trecut la noul sistem 
de planificare și stimulare economic 
au obtinut o îmbunătățire a indici
lor de bază, fn acest an, producția 
globală a agriculturii atinge nivelul 
cel mai înM» din întreaga istorie a 
tării.

în raport - arată că se îndebli- 
nește necat'-LV ătnr planul de intro-

Provocare îmnotriva 
R. P. Chineze

PEKIN 10 (Agerpres). Agenția 
China Noua transmite că ,un purtă
tor de cuvint oficial alfR.P. Chineze 
a fost îmouternicit să fjiotesteze r>i 
hotărîr? împotriva provocărilor șl 
atacului la care au fgst supuse >a 
5 decembrie vase de pescui! rhine- 
ze din partea a două nave de răz
boi americane în apele internațio
nale, la vest de portul Paso de pe
Insula Hainan. Acesta constituie un 
act de sabotare a pescuitului în a 
pole internaționale și o aip.enintare 
pentru viata pescarilor chinezi, o 
grava provocare împotriva Chinei, 
se spune in declarați# pupătorului 
de cuvint.

---------- i-U----
O nouă rundă

nicosia 10 (Agerpres). f- In ca
pitala Ciprului .hi (ost-rdifflto nego
cierile intre liderul .roih.wilății ci- 
priolilor greci. Glăfkds iClerides. și 
col al comunității cipriblilor turci. 
Rauf Denktasu, Aceasta nouă rundă 
de tratative ar? drept sț-op discuta
rea viitorului politic al Ciprului. Cu 
prilejul întrevederilor anterioare, 
cele două delegații au căzut de a- 
cord asupra necesității modificării ac
tualei constituții a insulei. In cazul 
cinci discuțiile se vor încheia cu 
succbs ar urma să fie convocată ime
diat o conferință internațională cu 
participarea reprezentanților celor 
două comunități ale insulei și a ce
lor trei puteri garante ale indepen
dentei Ciprului , Greiia, Turcia și 
Marea Britanic.

JAPONIA : Clădirea Shizjjoka 
de 57 ni înălțime — una? din 
cele mal moderne construcții 
ale orașului Tokio.

CRIZA DE GUVERN
DIN ITALIA

& Aripa de slinga a P. 5. manifestă rezerve 
îa*ă de programul viitorului guvern

ROMA 10 (Agerpres). — Direc
țiunile partidelor dcmocral-creștin, 
socialist și republican, care vor for
ma viitoarea coaliție de centru- 
stînga din Italia, au ratificat acordul 
realizat slmbătă seara cu privire Io 
programul guvernului. Din surse in
formate s-a anunțai că acest acord 
a constituit obiectul unor serioase re
zerve din partea aripii de stingă a 
Partidului socialist. Curentul condus 
de Ricardo Lombardi a pus la îndo
ială utilitatea pentru Partidul socia
list de a relua colaborarea cu cele
lalte două partide nle coaliției, în- 
trucîl nu a fost luat nici un angaja
ment precis din partea dc-mocral- 
creștinilor în ce privește reformele 
sistemului de pensii, a universității 
și a reexaminării unor probleme e- 
conomice.

Pe de altă parte, președintele Con
siliului de Miniștri, Mariano Rumor,

Sovietului Suprem

ducere a tehnicii noi, că va trebui 
acordată o mai mare atenție îmbu
nătățirii calității produselor, și a li
chidării rămînerii in urmă în înde
plinirea planurilor de construcții ca
pitale.

Acte teroriste

la i’aris

PARIS. — In urma exploziilor ca
re au avut loc în ultimele zile la 
Paris, guvernul irancez a luat măsuri 
energice menite să pună capăt acte
lor teroriste. Aceste măsuri constau în 
crearea unor detașamente speciale ale 
politiei care vor efectua controale 
asupra autovehiculelor care sosesc 
ș; pleacă din orașele principale, in
tensificarea controlului asupra mate
rialelor explozive, urmărindu-se In 
primul rînd persoanele particulare 
care fac negoț cu explozivi și insti
tuirea unui centru de informații asu
pra activității persoanelor suspecte.

Q CAPE KENNEDY. — Âu- 
loritățile N.A.S.A. au anunțai 
că luni, in cursul ultimului 
test de verificare generală a 
funcționării rachetei .Sal-urn
s', purtătoarea navei cosmice 
„Apollo-8", s-au constatat de
fecțiuni la instalațiile de la 
sol. Verificarea a lost între
ruptă, urmind să fie reluată 
după efectuarea remediilor ne
cesare. N.A.S.A. a dezmințit 
unele speculații, potrivit căro
ra defecțiunile constatate ar 
putea să ducă la amlnarea lan
sării, prevăzută pentru 21 de
cembrie.

Mișcări seismice 

in Sicilia

ROMA. — In partea apuseană a 
Siciliei, unde au avut loc cutremure 
catastrofale in luna ianuarie, s-au 
resimțit marii dimineața noi mișcări 
seismice. In localitățile Patti, Naso și 
Messina cutremure)'-, de intensitate 
redusă, au provocat panică in rindu- 
rile populației.

Cosmonautul Beregovoi despre 
zborul său cu nava „Soiuz-3“

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— Ziarul .Pravda' a publi
cat amintirile pilotului cosmo
naut, general-maior le aviație 
Gheorghi Beregovoi, care a 
efectuat un zbor In Cosmos 
la bordul navei cosmice 
„Soiuz-3". Cosmonautul sovie
tic, in vîrslă de 47 ani. alir 
mă că pentru selecționat ea ce
lor care urmează să efectueze 
zboruri extraterestre vîtsla nu 
este un impediment.

Referindu-se la navu „Soiuz- 
3“ cu care a zbura1, autorul 
arată că aceasta es'e princi
pial nouă fața de cele dc tip 

a fost primit luni seara de preșe
dintele Italici, Giuseppe Saragat, pe 
care l-a informat despre desfășura
rea tratativelor In vederea formării 
unul nou guvern. Potrivit agenției 
France Prcsse, în cercurile politice 
din Roma se consideră ca sigură 
numlica lui Pietro Nenni, președin
tele Partidului socialist, în postul de 
ministru al afacerilor externe și crea
rea a trei noi ministere: Informații, 
afacerilor europene și afacerilor re
gionale. Se apreciază că constituirea 
oficială a viitorului cabinei ministe
rial va avea loc pînă joi.

★
ROMA 10 (Agerpres). — Agitația 

in rîndurile studenților și elevilor 
din Italia continuă. La Milano, mai 
multe sute de studenti au o-iipat 
luni rectoratul Facultății catolice în 
semn de protest fată de refuzul fa
cultății de a accepta revendicarea 
studenților de autogestiune a res
taurantului universității. In același 
timp, la Palermo, prof. Giuseppe Ca- 
ronia, decanul Facultății de arhitec
tură, a demisionai în semn de pro
test împotriva concedierii unor pro
fesori. La 9 decembrie, 200 de stu
denti de la Institutul de arte frumoa
se din Veneția au anunțat că nu se 
vor prezenta la cursuri pînă ce au 
torilătile nu vor accepta punerea în 
aplicare a circularei ministeriale 
privind dreptul studenților de a se 
reuni în mod liber. Se află, de ase
menea, în grevă 6 000 de ele’, i de 
la liceele din Udine.

0 I.ONDRA. — Lordul Shepherd, ministru de stat la Fo
reign Office, a părăsit luni seara Londra plecind spre Lagos, 
fiind însărcinat de primul ministru britanic Harold Wilson să 
întreprindă noi sondaje în vederea reluării convorbirilor de 
pace dintre guvernul federal nigerian și conducătorii biafrezi. 
In luna septembrie, o misiune asemănătoare s-a soldat cu un 
eșec.

In cercurile autorizate britanice s-a subliniat că această 
călătorie nu reflectă o schimbare a politicii Marii Britanii 
față de Nigeria. Observatorii din Londra consideră insă că 
noua misiune a lordului Shepherd urmărește să dea satisfac
ție șl opiniei publice engleze care insistă pentru reglementa
rea situației din Nigeria.
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(Ș) LAGOS. — Opt mii de refu- 
giali, îngrămădiți in tabăra de la 
Asaba (în Nigeria federală) sint a- 
menintati de foamete, deoarece co
mandamentul militar local i-a expul
zat săptămîna trecută pe membrii 
Crucii Roșii Internationale, care se 
ocupau cu aprovizionarea zilnică a 
populației.

® BELGRAD. — In Iugoslavia s-a 
înregistrat o bruscă înrăutățire a tim
pului. In Slovenia, Croația, Bosnia și 
Herțegovina, precum și în partea de 
nord a Munte-Negrului a început să 
cadă zăpada, care în unele regiuni 
a ajuns la 20 cm, Iar pe litoralul mun
tenegrean și în partea continentală 
a țării circulația este îngreunată din 
cauza poleiului. Ca urmare a înrău
tățirii timpului, transportul aerian in
tern a fost de asemenea îngreunai. In 
unele orașe avioanele nu au pulul 
ateriza. Iar în altele au sosit cu o 
mare întîrziere.

® RIO DE JANEIRO. — Guvernul 
brazilian a procedat luni la o nouă 
devalorizare a monedei naționale — 
cruzeiro — al cărei curs de schimb 
față de dolar a fost mărit la 3 830 
fată de 3 770. Precedenta devalori
zare a cruzeiro-ului brazilian a av it 
loc Ia 18 noiembrie.

Gemeni... la interval de trei hili'*
MOTALA. — O tînără femeie din 

Suedia, in vîrstă de 26 de ani, care 
a dat naștere, in mod prematur, acum

„Vostok' și „Vosliod', d spu- 
nind de posibilitatea eleclaă 
rii unor zboruri complet auto
mate, ca și a zborurilor fără 
ajutorul centrelor terestre de 
dirijare.

Gheorghi Beregovoi subli
niază că detaliile zborului său 
au fost pregătite simultan și 
de alțl piloți-cosmonauți. ,A- 
ceșlia, scrie el, erau pregătiți 
ca și mine. Unul din ei apar
ținea primului grup .gagar'- 
nlsl' de cosmonaut 1, Este po
sibil că intr-un viitor apropiat 
țara ii va cunoaște numele le
gal de unul din noile zboruri 
cosmice'.

A

In Irlanda de nord 
situa(ia se menține 

încordată
BELFAST 10 (Agerpres). — Pre

mierul Irlandei de nord, Terence 
O'Neill, a adresat la posturile de te
leviziune un apel Insistent de a se 
pune capăt tulburărilor cure au cu
prins tara in ultimele doua luni. A- 
ceste tulburări, a declarat el au a- 
dus tara în „pragul haosului'. După 
cum s-a mai anunțat, 'lui'ia din Ir
landa de nord este (oarto încordată, 
datorită, pe de o .part'' rivalităților 

.din sinul Partidului unionist și al gu
vernului, pe de altă parte, ciocniri
lor cu politia, prilejuit? de campania 
pentru drepturile civil •. desfășurată 
de minoritatea catolică lipsită de 
drepturi politice și sociale. Premie
rul nord-irlandez a amintit, totodată, 
o declarație a premierului britanic 
Harold Wilson, din caro rezultă po
sibilitatea unei intervenții a parla
mentului britanic, in razul în care 
Irlanda do nord „nu va putea face 
față problemelor ei".

Explozie într-o mină 
din Grecia

ATENA — Luni seaic s-a produs 
o explozie intr-una din galeriile ce
lei mai mari mine de lignit din Gre
cia, situată Ia- AJiverion. in nordul 
insulei Eubeea. In moirontul explo
ziei în galerie se aflau 80 de minori, 
care au fost blocati. E- h:uele de sal
vare au anunțai că 7 m'neri au (ost 
uciși și alli 12 sint răniți. Se cred? 
că numărul victimelor este mai ma 
re Autoritățile au dec'nat că nu se 
cunosc cauzele exploziei.

® ROMA. — Un avion al organi
zației italiene .Caritas' care trans
porta alimente destinate populați?'! 
biafreze, s-a prăbușit la citiva kilo
metri de aeroportul Uli, din cauza 
unei defecțiuni tehnice — s-a anun
țat la sediul din Roma al acestei 
organizații. Cele patru persoane cate 
se aflau la bcrdul avionului și-au 
pierdut viata

© GRENOBLE. — Cu prilejul re
centei demonstrații de la Univer
sitatea din Grenoble, unde studenții 
au ocupat temporar birourile *ecto- 
rului, politia a arestat un numă’ de 
110 studenti. Demonstrația a frst 
organizată pentru a exprima pro
testul studenților împotriva Opiu
lui că bursele au fost reduse.

© FREETOWN. — In Sierra Leone 
au avut loc noi ciocniri între parti
zanii unor grupuri politice diferite. 
Incidentele cele mal puternice s-au 
înregistrat in trei orașe situate în a- 
propierea capitalei, Porlloko, Lungui 
și Hytchumle. După cum anunță sur
se oficiale din Freetown, citeva case 
au fost devastate și incendiate dar 
forțele polițienești au reușit in cele . 
din urmă să restabilească calmul.

o lună, unei fetite, va trebui să nas
că la începutul anului 1969, un al 
doilea copil, geamăn cu primul. A- 
Ceste nașteri decalate in timp ale 
unor gemeni constituie un fenomen 
foarte rar și, in orice caz unic, piuă 
ii. prezent, pentru Suedia.

In urma dificultăților survenite in 
timpul primei nașteri, medicii spița 
lului din Motala (Suedia centrală) au 
hotărit la 1 noiembrie să „amine' 
nașterea celui de-al doilea copil, pen
tru a-i permite o dezvoltare normală 
Tinăra mamă se află sub observația 
permanentă a medicilor care declară 
că starea sa este absolut satisfăcă
toare și că „a doua naștere" se va 
desfășura normal.

.,€OSMOS-25S“
MOSCOVA. — La 10 decembrie, 

in Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Păminlului ..Cos- 
mos-258". Satelitul este destinat cer
cetărilor cosmice, potrivit progr. mu
lul anunțai anterior.

Aparatele instalat-' I.» bordul sate
litului iuncționează noi mal.
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