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Cil PLANUL
ANUAL

ÎNDEPLINIT
Sectorul

de investiții
al minei Lu"ei'
Sectorul XI investiții din cadrul 

exploatării miniere Lupeni a înde
plinit planul anual. Obiectivele de 
importanță majoră puse in func
țiune pină la aceasta dată sint : 
galeria direcțională din culcușul 
stratului 3, blocul IV, de la orizon
tul 440, amenajarea pentru trans
portul cu benzi a circuitului de la 
o elași orizont, buncărele colec
toare intre 400 și 440, și stația de 
rambleu a puțului orb nr. 7.

O însemnată contribuție la a- 
ceste realizări au adus-o brigăzile 
conduse de Sandu Mihai și Mi- 
hut Pavel.

Pină la sfirșitul anului in curs, 
colectivul de muncă al sectorului 
XI investiții iși propune să mai rea- 
liieze circa 400 metri liniari lucrări 
miniere și peste două milioane 
depășire la planul valoric

lei

Brigada 
destoinicului

miner
Crîstea Aurel

De la Aninoasa. ni se comuni
că faptul câ brigada condusă de 
harnicul și priceputul minei co
munistul Cristea Aurel și-a realizat 
sarcinile de plan pe 1968, avind pi
nă in prezent, față de planul anu
lui un plus de 2 344 tone.

Ca urmare a unei organizări su
perioare a procesului de produc
ție, brigada a realizat in abatajul 
cameră unde și-a desfășurat acti
vitatea, viteze de avansare cu
prinse intre 170-220 ml/lună. De 
asemenea, randamentul in abataj 
a fost depășit in medie cu 40—60 
la sută.

LUNA
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Se poate și

Termocentrala Paroșeni. Maistrul principal 
secția de reparații cazane, îndrumă lucrările de reparații a unui 
agregat.

Prima decadă din ultima lună a anului

S-A ÎNCHEIAT CU
UN BILANȚ POZITIV

E.M. Uricani, singura mină ale cărei sectoare sint cu 
planul depășit după prima decadă.
Trei sectoare din bazin au îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul in curs.
Sectorul V al minei Lupeni, ca niciodată, este sub plan 

’ ................................ mi-
© .
cu 2 337 tone, iar sectorul VI al minei Vulcan, are un 
nus de 13 tone !?

Pină la sfirșitul anului au mai rămas 
puține zile, în care se dau ultimele 
bătălii pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul care se încheie, pen
tru efectuarea ultimelor finisări ale 
pregătirilor în vederea îndeplinirii 
planului pe primele luni ale anului 
care urmează.

Unitățile miniere ale C.C.V.J. au 
încheiat prima decadă din decembrie 
in mod diferit. Pe combinat, plusul 
de cărbune este de 1 766 tone fapt 
care anunță îndeplinirea si depășirea

Paroșeni realizarea

CADOURILOR
Expresie a unui obicei de mult în

rădăcinat în popor, cadoul și-a impus 
întotdeauna o notă aparte, solicitind 
in mai mare măsură fantezia creato
rilor de produse precum și a celor 
care ni le oferă in magazine. Cunos- 
cind faptul că un cadou cit de mic 
înseamnă o bucurie, unitățile comer
ciale se străduiesc să răspundă ce
rințelor cumpărătorilor organizînd o 
acțiune pe cil de cunoscută pe alit 
de utilă: LUNA CADOURILOR.

Afluența de cumpărători in maga
zine din această lună, e determinată 
de abundenta de bunuri din magazi
ne- Cumpărători' aflali în fala raf
turilor pline cu greu se hotărăsc ce 
anume să aleagă pentru cei dragi.

..Pentru a veni în sprijinul cumpă
rătorilor — ne-a relatat în cadrul 
unei discuții tovarășul Dumitru Po- 
ienaru, directorul O.C.L. Produse in
dustriale Petroșani — salariatii noș
tri au pregătit din timp pachete cu 
cadouri ambalate în pungi, in conți
nutul cărora se găsesc diverse arti
cole cosmetice (parfumuri, săpunuri 
fine și elitele), articole de mercerie, 
galanterie și bijuterii. Cum însă, gus
turile cumpărătorilor sini... neaștep
tate. vinzătorii din magazinele noas
tre au fost instruiti ca, la cerere, să 
facă pe loc pachete cu cadouri după 
preferințele clientilor și in afara pa
chetelor preambalate'1.

Magazinele O.C.L. Produse indus
triale din Petroșani au căpătat în a- 
ceste zile o față nouă. împrospătate 
cu decoruri specifice sezonului, cu o 
iluminație vie, acestea atrag atenția. 
Argumentele care pledează in favoa
rea vînzării sini însăși... mărfurile. 
Zeci de veioze, cămăși de poplin, 
poșete, mănuși, fulare, rochițe in culori 
vii și pastelate, bluzele și fustele costu
melor naționale și numeroase alte 
articole (aparate de radio, televizoa
re. articole de uz casnic, lustre etc.), 
așteaptă să devină „surprize", bucu
rii pentru cei dragi. Cărțile ca și dis
curile de muzică ușoară, populară 
sau cultă, sini cadouri de care nu 
trebuie să uităm, așa cum nu trebuie 
să uităm nici de......marile" preferin
țe ale celor mici. Pe lingă numeroa
sele cutii cu bomboane și ciocolată, 
jocurile distractive, jucăriile mecani
zate, cărțile cu basme și povestiri, 
păpușile și alte articole pentru co
pii, așteaptă cumpărătorii care prin 
cadourile ce le vor face, vor umple 
de bucurie inimile copiilor.

„In urma unei acțiuni întreprinse 
in colaborare cu l.C.R.M. Petroșani 
— ne-a declarat tovarășul Stelian 
Vintilescu, șeful serviciului comercial 
al O.C.L Produse industrial' - res-

planului și-n această ultimă lună a 
anului 1968.

Ca de obicei, minerii din Lupeni 
sint în frunte cu 1 733 tone. Brigă
zile de frontaliști nu dezmint. Mina 
Vulcan, aflată în ascensiune în ulti
ma vreme, a încheiat și această de
cadă cu un plus de 570 tone, fapt 
ce arată că atunci cînd există preo
cupare pentru organizarea producției 
la un nivel superior, planul poate fi 
îndeplinit ritmic. De remarcat reve
nirea la normal a sectorului II care 
are un plus de 528 tone.

La E.D.M.N.
planului a început să devină realita
te. Cele 473 tone de cărbune extra
se peste plan confirmă posibilitățile 
de viitor ale acestei mine.

Mina Uricani, obișnuită să-și înde
plinească planul doar în ultima de
cadă, pregălindu-se probabil pentru 
anul viitor, a reușit să-ncheie bilan
țul primei decade din decembrie cu 
un plus de 1 000 tone. Deci, 
poate.

La Lonea, Aninoasa și Dilja, 
lantele pot fi, ce-i drept, recupera
te, dar sint restante. Minusul de 255, 
589 și, respectiv, 1 300 tone de căr
bune se datorește unor sectoare a 
căror activitate n-a fost încă redre
sată. Spre exemplu, sectorul IV Lo
nea, III Aninoasa, sectoarele I și II 
Dilja. asupra cărora trebuie să se 
îndrepte atenția conducerilor exploa
tărilor respective.

De menționat faptul că ,,miracolul" 
îmbunătățirii calității cărbunelui ex
tras, se lasă incă așteptat. Probabil 
se așteaptă noile planuri de măsuri 
și. bineînțeles, carul dc justificări.

Luna decembrie se apropie de slîr- 
șit. Nu p.este mult timp, odată trecut 
pragul noului an. va începe asaltul 
obținerii altor recorduri. Pină atunci 
însă, fiecare brigadă, flecare sector, 
fiecare exploatare, trebuie să-și ter
mine ultimele pregătiri, astfel ca pla
nul de producție pe anul 1969, să fie 
realizat din prima zi, ritmic și la toii 
indicatorii.

se poate

★

Excelsior

Traian MULLER

(Continuate In pag
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ceea ce „nu

l.C.R.M. Petroșani

- Ce spuneți, băieți, o mon
tăm jos. 1„ puț. pină la Anul 
nou ?

Era prin 15 octombrie. A 
doua mașină de extracție ..Bam- 
erlli" din viata minei Dilja ve
nise in vreo 20 de lăzi, îin- 
bucătătilă. Pe cind scindările 
erau desfăcute și piesele uria
șului utilaj de 70 tone se în.- 
cărcau cu atenție și grijă in 
cărucioarele sau pe platformele 
dirijate, apoi, către adincuri, 
fiecare se întreba : „Cum ? Nțci 
în două luni? Nu se poate!" 
Neîncrederea li se citea in pri
viri. Au continuat lucrul, lăcu|i. 
Nu se încumetau să-l contra
zică pe maistrul lor... Ei știau 
insă că montarea similară a 
primei mașini durase aproape 
4 luni...

I. MUSTAȚA

(Continuate in pag a 3 a)
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Adunarea Generală a compozitorilor
$1 muzicologilor

Muzicieni din întreaga tară 
întrunit miercuri dimineața în 
mică a Palatului pentru a lua parte 
la lucrările AdîîYiăril generole a com
pozitorilor și muzicologilor.

For suprem al creatorilor, cercetă
torilor și criticilor din acest domeniu 
al culturii romanești, Adunarea îșl 
propune să dezbată problemele muzi
cii noastre în perioada care a tre
cut de la ultima Conferință pe tară 
a Uniunii Compozitorilor și să defi
nească perspectivele dezvoltării ei. 
în strînsa și indisolubila ei legătură 
cu realitatea socialistă, cu cerințele 
spirituale ale omului nou, reliefînd 
contribuția pe care muzicienii o adiic, ■ 
alături de întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, la opera de 
edificare a României noi.

In întîmpinarea Adunării generale 
a compozitorilor în paginile presei, 
în emisiunile de radio și televiziune, 
in cenacluri, au fost dezbătute tră
săturile fundamentale ale muzicii ro
mânești contemporane, mesajul ei u- 
manist. patriotic, raportul dintre ca-

racterul national și cel universal, a- 
bordarea unei diversități de stiluri 
și procedee înnoitoare, relația dintre 
compozitor, interpret și public, pre
cum și unele probleme ale vieții U- 
nitinii Compozitorilor.

I.a consfătuire iau parte, de ase
menea, ca Invitați reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură și arta.

Adunarea generală a fost deschisă 
do Ion Dumitrescu, președintele U- 
niunli Compozitorilor.

In continuare a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi: Darea de sea
mă a Comitetului de conducere al 
Uniunii Compozitorilor; Raportul Co
misiei tie revizie,- Proiectul de statut 
al Uniunii) Alegerea comitetului de 
condu, cte al Uniunii și a Comisiei 
de revizie.

Parlicipantii la Adunarea generală 
au adus un pios omagiu compozito
rilor și muzicologilor decedați în pe
rioada care a trecut de la ultima Con
ferință pe tară a Uniunii.

Compozitorul ion Dumitrescu a pr<

zentat Darea de seamă a Comitetu
lui de conducere ol Uniunii, dirijorul 
și compozitorul Dumitru Botez - Ra
portul Comisiei de revizie, iar compo
zitorul Consimțiri Palade — Proiec
tul de statut al Uniunii.

In cursul după-amiezli au început 
dezbaterile la primele trei pune Io ale 
ordine! de zl, in cadrul cărora au 
luat cuvintul • acad. Mihail Jora. Si
gismund Todută, Wilhelm Berger, 
Nicolae Kirculcscu, Gheorghc Cioba
nii, George Pascu, Pascal Bentoiu, 
Dumitru Eremia, Mișu lancu, George 
Derieleanu, Llviu Comes. Alexandru 
Hrisanide, Erwin Junger, Leib Nach
man, Petre Brîncuș, Norbert Petri. 
Nicolae Buicliu.

Adunarea generală a fost salutată 
de Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și acad. Stefan Bălan, mi
nistrul învălăminlului.

Lucrările Adunării generale i com
pozitorilor și muzicologilor continuă.

(Agerprcs’
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Din viitorul put orb cu nu
mărul 4, intre limitele 440 și 
290 metri, vor fi deschise noi 
orizonturi. Tot alte și alte fron
turi străbălind munții cărbuni
lor neumblați. vor face și în 
anii care vin ca revărsarea de 
bulgări mari, lucioși, să rupă 
zăgazul milenar și, în torent, 
să răzbată la ziuă...

Pe la începutul lui noiembrie 
elementele componente ale 
. Bamerth”-ului se aflau la des
tinație, în apropierea camerei 
săpate și betonate pe a cărei 
fundație urma să se reîntre
gească. Și, de atunci, cele trei 
echipe de lăcătuși, schimb după 
schimb, se străduiesc fără pre
get să dovedească, totuși, pe 
acel , nu se poale" care, multă 
vreme, nu fesa dat pace...

Inții ,a avut loc plasarea și 
îmbinarea pe fundație a ramei. 
A urmat centrarea acesteia și 
montarea lagărelor principale. 
Apoi a venit și partea cea mai 
delicată, cu cel mai ridicat grad 
de dificultate : asamblarea axu
lui principal, cu o greutate de 
peste 4 tone, situarea ’ui exact 
in punctul destinat. S-au adus 
la timp macarale potrivite, s-a 
găsit și plasamentul optim de
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de menaj 
din import
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Două decenii de la înființarea
Teatrului de stat „Valea Jiului"

„Bun venii"

Preocupați de rentabilizarea produc
ției, energelicienii de la Paroșeni au 
studiat incă de la începutul anului 
posibilitățile de reducere a consu
mului specific pentru producția de 
energie termică. In urma măsurilor 
de organizare științifică aplicate s-a 
obținut, pină în prezent, o reducere 
de 4 kg de combustibil conventional

fa|a de indicatorul planificat. Econo
miile obținute sini de allfc-l grăitoa
re : peste 1 000 tone de combustibil 
conventional. 4 237 mii kWh la con
sumul tehnologic de energie electri
că, toate acestea insumind economii 
la prețul de cost de peste I 072 000 
lei.

(

Rareori mi-a fost dat să văd 
alita îmbulzeală în unitatea a- 
limentară nr... din Petroșani 
ca intr-una din zilele săptămi- 
nii trecute. Și nu se vindeau 
nici haine de piele, nici hîrtle 
igienică, nici cizmulile. nici 
alte asemenea produse, ci lapte 
dulce. Da, lapte, un aliment 
strict necesar in aproape 
care familie.

Rareori am umblat 
mult ca duminică, 
brio, după lapte si sminlină. 
La ora 9, laptele se epuizase 
din absolut toate undă Iile de 
lactate din Petroșani. Și doar 
acest produs nu s? aduce nici

Depozitul 
va primi în această săptămînă 
articole de menaj : diferite ser
vicii din porțelan, importate 
din R. D. Germană. Magazine
lor de specialitate din Valea 
Jiului le vor fi repartizate cir
ca 400 garnituri de menaj, pre
țul unui serviciu oscilînd între 
100 și 400 lei.

Astăzi, vibrațiile gongului 
cu timiditate se vor risipi 
printre gindurile celor ve- 
niți să serbeze două decenii 
de cînd Thalia și slujitorii 
ei și-au ridicat templu la Pe
troșani.

Astăzi, faldurile cortinei, 
mai sfioase decit altădată, 
vor dezvălui dreptunghiul 
scenic ; la arlechin reflectoa
rele iși vor incrucișa privirile 
policrome, poleind fețele ce
lor cărora le oferim ofranda 
aplauzelor noastre.

Pentru că astăzi, teatrul 
din Petroșani imolinește 20 
de ani.

Cornel HOGMAN 
președintele Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă

Pentru a veni in ajutorul 
cumpărătorilor, magazinul ali
mentar nr. 8 clin Petroșani, 
strada Republicii nr. 90, a fost 
profilat pe două schimburi, 
functionind zilnic intre orele 
6—14 și 14,30—21,45, iar in zi
lele d<* duminică între 3—11.

Intr-o zi însorită de vară, in gara 
Petroșani coborau din tren 40 de oa
meni, actori și tehnicieni, trimiși în 
mijlocul minerilor să înjghebeze Tea
tru] de stat al Văii Jiului

Mănunchiul de entuziaști care so
siseră pentru a. statornici o activita
te artistică permanentă în Valea Jiu
lui împărtășea bucuria cu care au 
fost intîmpinali ca mesageri ai nou
lui și ai luminii, manifestată în vor
bele încălzite de emoție ale condu
cătorilor urbei. în căldura miinilor 
care i-au îmbrățișai pe noii veniti, 
in buchetele de flori ce le-au fost 
date, in acordurile fanfarei, printre 
care răzbateau glasuri ce le spuneau 
„Noroc bun" și ..Bun venit".

tesute cu migală in imagini artistice, 
menite să înalțe sufletul spre cele 
mai înalte idealuri.

In slujba 
poporului

e-

Primul 
spectacol

După numai cinci săptămini 
muncă plină de dăruire, nucleul 
înjghebase un teatru profesionist 
șuvoiul năvalnic al revoluției cultu
rale, creație a Partidului Comunist 
Român, în seara zilei de 8 octombrie 
1948 ridicarea cortinei vestea primul 
spectacol cu capodopera marelui Ca- 
ragiale, O scrisoare pierdută, in re
gia' talentatului om de teatru Val 
Mugur, devenit maestru emerit al 
tei în 1950.

De atunci pină astăzi, seară 
seară, razele proiectoarelor s-au 
crucișat mereu pe fondurile cortine
lor din peste 220 de săli, de pe cu
prinsul României socialiste, făcind ca 
la lumina rampelor să prindă viață, 
idei și sentimente, oameni și fapte

de 
ce 
pe

ar-

de 
în-

Începuturile activității teatrului mi
norilor. instituție de artă creată de 
regimul democrat-popular — menita 
să poarte o tortă a revoluției
culturale in rindurile mineriloi ote- 
larilor și fumalișlilor de pe stră’
chile plaiuri hunedorene — au în
florit și au rodit neîncetat prin mun
ca plină de entuziasm a unui colec
tiv conștient de nobila sarcină încre
dințată. -

Istoria teatrului Văii Jiului s-a con
stituit pe baza unor realități obiec
tive și pasul ei a împrumutat ritmul 
în continuă dezvoltare din patria 
noastră. Ea s-a oglindit în cele 160 
de premiere care au dat viată reper
toriului stabilit, din care am căutat 
să facem programul de muncă și de 
luptă estelico-ideologică al teatrului.

Actul eliberării patriei noastre a 
deschis o nouă epocă în viata poli
tică, economică, socială și culturală 
a țării. Partidul Comunist Român, in 
complexul de măsuri stabilite în ca-, 
drul revoluției socialiste, a initial a- 
plicarea unei noi politici culturale, 
care a însemnat pentru teatre, nece
sitatea imperioasă de a desfășura o 
activitate corespunzătoare năzuințe*

Prol. Petru STOICAN, 
directorul

Teatrului de stat .Valea Jiului1
Petroșani

(Conlinuare in pag. a 2-a)

de la Simeria, nici de la Tg. 
Jiu, nici din alte localități mai 
îndepărtate, ci de la Livczeni. 
Funcționează aici o fabrică d?

& & &

Dem SARARl
Seplimiu Sever, artist emerit, Alexandru Zecu și Nicolae Nico- 

lae intr-o scenă din „Croitorii cei mari din Valahia", de Al. 
Popescu, piesa de deschidere a actualei stagiuni.

In microraionul 3 din car
tierul Coroești — N ..va 
fi dat zilele acestea in folo
sință un nou bloc. Este vorba 
de blocul C 22 cu patru etaje 
șl 30 de apartamente care a 
fost recepționai, urmînd să>șl 
primească locatarii.

Mai multi elevi de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani au fă
cut, mar|i, o interesantă ex
cursie școlară la Alba Iulia.

Elevii au vizitat orașul o- 
prindu-se mai mult in cetate 
și la complexul muzeistic, des
chis cu ocazia sărbătoririi Se
micentenarului Unirii Transil- 
vanioi cu România. A fost un 
bun prilej de trecere in re
vistă a mărețelor evenimente 
istorice care au avut loc în a- 
cest oraș.

produse lactate cu o cap 
destul de marc. Si totuși, în 
unitățile dc produse lactat • uu 
se găsesc întotdeauna lapte și 
sminlină în eantitâli suficien
te. Ba. de multe ori produsele 
lactate sini dc calitate indoicl-

sminlina e mai mult îa- 
aurtul e mai mult lapte, 

iar laptele e prea... limpede. 
Nu de puține ori, in borcanele 
cu iaurt și smîntînă, In sticlele 
cu lapte există impurități, cum 
a găsit, zilele trecute, gospo
dina Baciu Maria din Vulcan.

Calea aceasta... lactee a fost 
mult bătuta în ultima vreme 
dar tovarășii din conducerea 
Fabricii de la Livezeni n-au 
găsit încă modalitățile de a îm
bunătăți calitatea produselor, 
de a aproviziona cu promptitu
dine și cu cantități suficiente 
toate unitățile din Valea Jiului.

Fiind vorba de lactate, nu 
s • prinde nimeni de ceea ce 
trebuie făcut! ?... E cazul, deși 
nu-i timpul (călduros).
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lor. intereselor și Idealurilor unui po
por liber, slăpîn pe soarta sa. con
structor el socialismului.

Principiul fundamental al acestei 
politici culturale era unul nou: „In 
acțiunea de transformare revoluțio
narii a conștiinței sociale, crearea 
mini teatru nou. pus in slujba po
porului. este orientată de concepția 
m.rterialisl-dialectică și se sprijină 
pe tradiția realistă a teatrului ro- 

iTcatrul in Româ
nia după 23 August 1944 — Bucuroșii 
1959)

Teatrul minerilor Văii Jiului și-a 
început activitatea in etapa in care 
se pornise acțiunea de atragere a 
maselor la spectacolele cu o mare 
valoare educativă, realizate cu unele 
din cele mai bune piese’ale drama
turgiei naționale clasice si contem- 
Dorane.

Prețuire 
deosebită

dramaturgiei 
originale

Pe parcursul celor 20 de stagiuni, 
acordind o atenlic sporită reperto
riului colectivul nostru s-a străduit 
să promoveze autori si opere drama
tice avind o orientare și înteleqere 
corespunzătoare fata de doleanțele pu
blicului pe care-1 slujește. In general, 
piesele incluse in repertoriul teatru
lui nostru au reprezentat o drama
turgie cuprinzătoare ca tematică, gen 
și expresivitate, au vehiculat idei 
contemporane, ori cu un puternic 
ecou în contemporaneitate, cu capa
citate de atragere și influență, zugră
vind convingător omul, dind prilej 
rea li za Lorii or să-și arate măsura po
sibilităților artistice, spectacolele 
noastre răspunzind exigențelor este- 
■!ce ale publicului pe care teatrul 
"<î l-a format.

Faptul că în conținutul tematic al 
epertoriului nostru a prevalat con

temporaneitatea este evidențiat prin 
procentul de 77 la sulă din piesele 
re au alcătuit repertoriul realizat.

Cil privește dramaturgia româneas
că, oglindirea ei în repertoriu, a în
semnat și o determinantă in stabili
rea profilului său. Activitatea tea- 
•rului. începută cu reprezentarea pie
sei „O scrisoare pierdută". înscrie 
astăzi 80 de piese ale dramaturgiei 
originale. intTe care 59 ale autorilor 
contemporani, piese ce aduc in dis
cuție probleme cu care este confrun
tat omul zilelor noastre, constructor 
O socialismului.

Aceste cifre dau la iveală respec
ți fală de creația majoră a trecu-

c
1

După ce am terminal lacul- 
lalea am fost repartizat la 
Teatrul .Valeo Jiului" din Pe 
lroșani. Cram plin de entu
ziasm și dornic să realizez 
lucruri mari, să aplic in vată 
cele Invă/ate In decursul ani
lor de studii. Am debutat pe 
această scenă in rolul lui 
Soslaș din piesa .Amplrilrion" 
de G. Figueiredo, in icgla tas
tei mele profesoare Zoe Stan
ța AngheL Printre pat Icnet ii 
mei de atunci se numărau ac
tori talerilafl, cu mare expe
riență, ca artista emerită Ana 
Calda. Tudor Btanea. Hlisa- 
bela Belba. Începea pentru 
mine dialogul cu publicul, pe 
căre i bănuiam urmărlndu mă 
cu exigentă

Primii pași pe o scenă pro
fesionistă, mirnele cuvinte ale 
textului dramatic ml-au picu
rat in suflet mari 
De la debutul meu 
trei ani, in lecursul 
iniei prelat o serie 
variate ca gen, 

satlslm ții. 
au trecut 

cărora am 
de roluri

dar In mod

tulul și cinstirea acordată operelor 
contemporaneității, inspirate și plă
mădite din sudul revoluționar al po
porului roman, stăpin pe soarta lui. 
făuritor al unei noi societăți.

Punind in centrul atenției noastre 
afirmarea dramaturgiei originale con
temporane, inspirată din realitățile 
noi de luptă pe eforturi construc
tive ale poporului condus de Parti
dul Comunist Român pentru înălța
rea edificiului socialismului, croind 
pe scenă tipuri de oameni înaintați 
ai zilelor noastre, am căutat ca in 
acest fel teatrul nostru să devină o 
tribună a ideilor socialismului pen
tru a mobiliza oamenii muncii la în
deplinirea sarcinilor, pentru a-i însu
fleți în muncă, pentru a influența e- 
ducarea lor spirituală și formarea 
conștiinței noi socialiste.

Prin spectacolele sale de calitate, 
ținuta artistică fiind întotdeauna un 
deziderat primordial, cu un bogat 
conținut de idei, teatrul Văii Jiului 
și-a cisligal un prestigiu de care se 
bucură din ce în ce mai mult în fața 
spectatorilor din orașele și comunele 
pe care le-a colindat stagiune de 
stagiune.

Bilanf 
al strădaniilor
Făcind un bilanț al strădaniilor de

puse pentru împlinirea sarcinilor ce 
ne-ai» revenit, consemnăm azi, la fi
nele celor două decenii de activita
te, un număr de 160 premiere ce au 
văzul lumina rampei, difuzate intr-un 
număr de 6 665 spectacole, vizionate 
de 1 844 145 spectatori.

In dosul acestor cifre ce par aride 
la prima vedere, se desprind efortu
rile. dragostea și abnegația, lipele 
de totală dăruire ale colectivului pe 
altarul Thaliei, se desprinde setea 
de cultură și adeziunea spectatori
lor noștri fală de frumusețile artei.

Amintind aceste cifre ne îndrep
tam gindurile și recunoștința spre 
Partidul Comunist Roman, care a o- 
fcril artei condiții optime de dezvol
tare, ueinlilnite în orinduirile ante
rioare.

Realizările noastre sini rodul mun
cii entuziaste a colectivului teatru
lui. dar în același timp ele oglindesc 
grija, sprijinul și îndrumarea com
petentă din partea organelor locale 
și județene de partid și de stal si a 
Direcției teatrelor din C.S.C.A.

In cele două decenii de activitate, 
drumul dezvoltării teatrului minerilor 
s-a lărgii mereu și a înaintat, limi
tele lui fiind determinate de rezul
tatele obținute puse în permanență 
sub semnul înnoirii și îmbogățirii ca
litative.

Fiecare stagiune a însemnat o e- 
tapă de muncă, de strădanii, de nă
zuințe, de învățăminte, pași mai a- 
vîntați sau mai măsurați.

plinite
deosebii m-uu satisfăcut Irei 
dintre acestea, care mi s-au po
trivit fnlrutolul șl in care, 
finind seama de opiniile criti
cilor, am repurtat succese 
Pyrrus din .Andromaca* le 
Racine, loan din .Io Mircea 
Voievod* de Dan Tărchlld șt 
P/ank din .Profesiunea doam
nei Warren* de G. B. Show.

Rememoiind succesele pe 
care le-am avui in primii mei 
ani de carieră sini dator să 
mulțumesc colegilor mal f'i 
vlrslă, regizorilor cu care am 
lucrat, pentru stalurile prefioa 
se primite din partea lor ș\ 
pentru căldura cu care 
Înconjurat.

In această zi ieslivă 
lie îngăduit să adresez urări 
de prospeiitale și de noi suc
cese in muncă Întregului co
lectiv al Teatrului .Valea Jiu
lui", din riadurile căruia shd 
onorat că la? parte.

m au

să ml

Mihai CLITA 
ador

Ne vom onora 
menirea

Trăgind învățămintele ce se impun 
din cei 20 de ani de muncă. în acti
vitatea noastră viitoare ne vom 
strădui să îndeplinim cu responsa
bilitate menirea ce ne-a încredințat-o 
Partidul, călăuzind strădaniile noas
tre spre o identificare cu năzuințele 
și necesitățile de frumos ale conce
tățenilor noștri, alături de care no 
aducem o modestă contribuție în 
făurirea vieții celei noi a patriei.

Urmind îndemnul realităților și as
pirațiilor poporului nostru, urmărind 
drumul ascendent al realizărilor 
sale istorice in opera de desăvîrși- 
re a construcției socialismului, ne vom 
strădui să le oglindim în formele ar
tistice cele mai corespunzătoare ade
văratei lor splendori.

Viitorul, la făurirea căruia sînlem 
chemați să ne aducem contribuția. îl 
privim semețindu-se spre soare a- 
semeni Parîngului care ne veghează 
cu maicsloasa-i veșnicie. Spre el 
vom merge neabătut, urmind calea 
trasată de Congresul al iX-lea și 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Roman. înzecindu-ne efor
turile, dăruindu-ne fără rezerve, pen
tru a sluji pînă la capăt poporul ai 
cărui fii sînlem.

Ponderea cea mai mare in alcătui
rea repertoriului în cei douăzeci de 
ani a avut-o dramaturgia națională, 
fără a trece însă peste creațiile ma
jore ale literaturii universale. In felul 
acesta, teatrul și-a îndeplinit cu cin
ste menirea sa de educator al gus
turilor, de propovăduitor al mărețe
lor idealuri ale socialismului. Fidel 
tradițiilor sale și conștient de noile 
transformări prin care trece arta și 
cultura, alături de toate domeniile 
dc- activitate din țara noastră, și fi
nind seama de faptul că stagiunea 
1968—1969 este o stagiune festivă 
pentru noi, colectivul teatrului a în
ceput din timp pregătirile pentru fi
xarea pieselor care vor intra în re
pertoriu. Încă din primele luni ale 
anului 1968 au avut loc dezbateri pe 
marginea acestor probleme.

Secretariatul literar a propus aten
ției colectivului artistic o listă de 19 
piese. Constituind o bază de discu
ții. lista secretariatului a fosl con
fruntată cu propunerile venite din 
partea membrilor consiliului artistic. 
Astfel, s-a conturat o nouă listă de 
propuneri pe care consiliul artistic 
a prezentat-o in ședința cu tot co
lectivul teatrului, ajungîndu-se la 
concluzia că nc-ar satisface urmă
toarea configurație a repertoriului : 
„Finlîna Blanduziei" de V. Alecsan- 
dri, „Croitorii cei mari din Valahia" 
de Al. Popescu, „Caviar sau linte" de 
Scarnicci și Tarabussi. „Sosesc de
seară" de T. Mușatescu. „Marla Tu
dor" de Victor Hugo, „Comedia zori
lor" de M. Ștefănescu. „Totu-i bine 
cînd se sfirșește cu bine" de W.

ARTIȘTI
De multe ori, la spectacole, avem 

prilejul să admirăm decorurile fas
tuoase, costumele de epocă, perucile 
și alte accesorii care întregesc at
mosfera scenică, ajulînd pe actori 
în crearea rolurilor. Puțini însă știu 
că realizarea acestor elemente indis
pensabile oricărui spectacol cer mul
tă răbdare și mai ales un talent au
tentic. In decursul carierei sale de 
două decenii, teatrul petroșânean a 
beneficiat (le aportul unor pricepufi 
meșteșugari, adevărafi artiști în me
seria lor. Nu de mult am stat de 
vorbă cu cifiva dintre ei. ruglndu-i 
să ne vorbească despre interesantele 
îndeletniciri pe care și le-au ales.

„Ara venit în teatru încă de la în
ființarea sa, ne spunea maistrul eroi
lor Nicolae Moga. La început mi-a 
fost greu să mă descurc in puzderia 
schițelor de costume, majoritatea de 
epocă, insă pe măsură ce trecea tim

Fișa
Q* Stagiunile cu cel mai 

l mare număr de premiere,
j spectacole și spectatoii.
) — Stagiunea 1952-1953 :
> 10 premiere, 486 spectacole,
* 178 642 spectatori.

— Stagiunea 1955—1956 : 
8 premiere, 509 spectacole, 

i 128 535 spectatori.
i — Stagiunea 1962—1963 :
» 9 premiere, 368 spectacole.
> 113 245 spectatori.
' In două decenii de exis-
' tență teatrul a realizat 160 

de premiere prezentate în 
6 665 de spectacole, viziona- 

( te de 1 884 145 de specia 
tori.

i © Piesele cu cel mai mare
i număr de spectatori :
i — ...„Eseu" de Tudor Mu-
' șatescu : 42 492 spectatori 
' (stagiunea 1953—1954).

— „Trandafirii roșii" de Za- 
( hario Birsan : 36 445 specta-
, lori (stagiunea 1954-1955).
i — ..Se caută un vinovat”

de Marcel Ayme : 31 573 de 
1 spectatori (stagiunea 1962-

Shakespeare, iar în cadrul studioului 
experimental : „Un loc rămas liber" 
de Ionel Hristea și „Cîteva palme ial- 
se" dc Paul Everac.

Ținînd seama de toate principiile 
folosite pentru fixarea repertoriului, 
noi considerăm că lista în forma ei 
ultimă reprezintă un program de lu
cru echilibrat, semnificativ pentru 

STAGIUNEA

stadiul actual de dezvoltare al tea
trului și potrivit cu toate exigen
țele și preferințele publicului nos
tru. Din repertoriul românesc clasic 
ne-am oprit la piesa lui Vasile A- 
lecsandri ..Finlîna Blanduziei". in do
rința de a repune în circulație o 
dramă valoroasă și de a realiza un 
spectacol adecvat pentru tinerelul 
școlar

„Croitorii cei mari din Valahia" de 
Al.. Popescu, este încărcată cu sen
suri și referiri ia adresa zilelor noas
tre și ea aduce un suflu nou cu to
iul original in cadnil pieselor istorice 
românești. Pentru aceste motive i-a 

pul acumulam o experiență din ce în 
ce mai bogată. Din 19-19 am primit 
un ajutor prețios in persoana croito
rului Petru Șerban cu care lucrez 
și astăzi. Migăleam amîndoi zile și 
uneori nopți întregi in condiții rudi
mentare dc lucru, ajutați cileodală 
de soții, dar satisfacțiile pe care le 
aveam privind rodul mîinllor noastre 
po scenă compensa orele de lucru in
tens și ne oferea bucuria împliniri
lor. De multe ori cind citeam în cro
nicile* de specialitate despre reușita 
costumelor, știam că autorul se refe
rea nu numai la pictorul scenograf 
ci șl la noi. chiar dacă numele noas
tre nu emu roșiile".

Reluînd cuvintele maistrului său, 
Șerban Petru ne amintește despre 
condițiile lo.irlc hune de lucru pe ca
re le au astăzi, despre colo patru 
mașini de cusut, electrice șl manua
le, de diverse tipuri, cu care este

m o n o g
© in decursul celor două 

decenii de existență, activi
tatea Teatrului „Valea Jiului" 
a fost înfățișată în 15 ziare 
și reviste, în 200 de articole, 
note, avancronici și 180 de 
cronici. De asemenea, aces
tei instituții i-au fost dedi 
cate două lucrări : „Teatrul 
minerilor" de Victor Fuleși, 
apărută în 1960 (86 pagini) 
și „Teatrul în Valea Jiului" 
de Constan‘:n Pascu și Mir
cea Munteanu, apărută în 
1968 (267 de pagini).

© Repertoriul teatrului a 
cuprins piese din dramatur
gele : franceză, rusă și so
vietică, germană, italiană, 
engleză, americană spanio 
lâ, bulgară. ungară, sud 
americană, sud-africană, ce
hă, coreeană etc.

® Cei mai jucati autori 
străini : Moliere, Goldoni, 
Cehov, Shakespeare, Gogol. 
Ostrovski.

a fost inclusă in repertoriul nostru.
Comedia lui Mușatescu „Sosesc de

seară" permite realizarea unui spec
tacol spumos, in rare rîsul destinde 
și educă.

Din „Comedia zorilor" dorim să 
pregătim un spectacol alert adresat 
tinerilor.

V. Hugo, care s-a bucurai de pre- 

țuirea publicului nostru în stagiunea 
trecută, este prezent și acum cu alit 
de cunoscuta dar din păcate puțin 
jucata dramă istorică .Maria Tudor", 
care luminează o frămînlatâ epocă 
din istoria britanică.

Preconizăm realizarea si a unui 
spectacol Shakespeare si deocamdată 
ne-am oprit la comedia „Tolu-i bine 
cînd se sfirșește cii bine” Pentru 
realizarea acestui proiect intenționăm 
să invităm un regizor cu experiență, 
care are latitudinea să ne propună 
și o altă piesă din Shakespeare dacă 
crede că cea recomandată de noi nu 
corespunde vederilor sale.

înzestrată secția de croitorie și ține 
să mulțumească croitorului Moga 
Nicolae. de la caro a inv.iial meseria, 
pentru sfaturile dat • p. nlru încrede
rea cu care l-a privit și l-a ajutat.

De la croitori, am trecut la atelie
rul de timplărie, unde i-am întilnit 
pe Katona Ladislau și Untsch Wil
helm, limplarii teatrului. Primul ne-a 
spus că lucrează aici de 15 ani și, 
de nenumărate ori, a avut de învins 
piedici dintre cele mai mari în pri
vința realizării unor decoruri valo
roase. „De cîte ori pornim să des
cifrăm schițele de decar, ne-a spus 
Ladislau Katona, ne gindim că 
trebuie să lucrăm elementele în așa 
fel incit ele să fie puțin costisitoa
re. aspectuoase, ușoare și practice la 
manevrai. De un ajutor prețios ne-au 
fost, de fiecare dată, Indicațiile deta
liate primite din partea unor pictori 
scenografi printre care amintesc pe 
Elena Forțu, Alexandru Olian. Lidia 
Pincus, Aurel Floroa. Ne-au satisfă
cut îndeosebi decorurile realizate Ia 
piesele .Trandafirii roșii", „Inșir-le 
mărgărite", „Ceasul de aur", ..Burla
cii", „Făl-Frumos" și allele pentru ca
re am primii felicitări".

r a f i c ă
© Cei mai jucaț: diama 

turgi români : Caragiale, A. 
Baranga, Lucia Demetrius, 
Victor Eftimiu, Tudor Mușa 
tescu, Al. Voitin.

® Slujesc scena teatrului 
de la înființare pînă în pre
zent : Marin Dumitrescu, re
gizor tehnic, Ștefan liie, ac
tor, Nicolae Mono. croitor

© Colaboratori externi ai 
teatrului : Sică Alexandres- 
cu, artist al poporului, Mi
hai Zirra, maestru emerit al 
artei, Ion Olteanu, artist e- 
merit. Ion Cojar, Viclor Bum 
bești, Vlad Mugur, Horio 
Popescu, George Rafael. Pe 
tre Sava Băleanu, Miron Ni- 
culescu — reqi’ori, liviu Ciu
lei, artist emerit, Olaa Sco*-- 
țeanu. Mircea Marosin, 
Constantin Rush. Traian Ni- 
țescu, Doina levinta, arh 
A. Ivănacru DcmOiChin — 
scenografi ; Nicolae Siietea- 
nu și Septîmî'i Sever, artist* 
emeriți — actori.

Evident, lista cu țoale aceste titluri 
nu poale fi considerată ca imuabilă, 
ea va fi completata cu cele mai va
loroase lucrări care vor fi scrise în 
decursul stagiunii, teatrul nostru lă- 
cîndu-și în felul acesta o datorie de 
onoare privind realizarea în premieră 
pe țară a unor piese din dramatur
gia originală.

In vederea materializării reperto
riului propus vom continua o tradi
ție care a dat rezultate valoroase în 
munca noastră și care constă în in
vitarea unor colaboratori de presti
giu din rindul regizorilor, actorilor și 
scenografilor de la diverse teatre din 
țară. Astfel piesa ..Finlîna Blanduziei" 
a fost realizată cu concursul valo
rosului regizor Ion Olteanu. artist e- 
merit, și a scenografei Olga Scortea- 
nu, ambii de la ..Teatrul C. I. Notta- 
ra" din București. De asemenea, pie
sa ..Croitorii cei mari din Valahia" 
a lost regizată de același Ion Oltea
nu. iar in rolul lui Basarob a apărut 
cunoscutul actor Seplimiu Sever, lau
reat al Premiului de stat, artist e- 
meril, de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulaudra". In vederea montării aces
tor două piese colectivul nostru a 
depus eforturi susținute. încummițe 
de succes. .

Piesele au fost realizate la timpul 
stabilit, și. dacă ținem seama de pă
rerile cronicarilor, la un apreciabil 
nivel artistic.

Sintem convinși că sărbătorirea a- 
ceasla marchează o nouă etapă de 
dezvoltare a teatrului, pe drumul as
cendent parcurs pînă acum.

Constantin PASCt'

Ultimul atelier vizitat a fost cel de 
butaforie. In hala imensă, am întilnit 
fragmente de decoruri, elemente de 
mobilă, obiecte dc epocă, diverse 
materiale de lucru : pinză, lemn, vop
sele ele. toiul înlr-o.. pitorească 
dezordine. Pretutindeni plutea un mi
ros puternic do lac și uleiuri. In a- 
ceaslă ambiantă își realiza munca 
piciorul decorator și bulaforul teatru
lui Gheorghe Rujinskl. „Eu am lost 
de meserie turnător în metal, ne spu
nea interlocutorul nostru, și am ve
nit în teatru acum 11 ani. la îndem
nul piciorului scenogral Adalbert 
Wilke, rin timp ara ucenicit pe lingă 
atelierul de pictură, însușindu-ml și 
cunoștințele de butaforie. Am. deve
nit apoi piciorul executant al teatru
lui și in această calitate am real*: al 
pictura la nenuTnâr.ite decoruri. Mă 
pasionează și butaforia care mi-a o-

A N O N I M j

Elisabeta Belba, Ion Roxir., 
Vistrian Roman (actualmente 
la Teatrul „Al. Davila" din 
Pitești), Alexandru Zocu și 
Florin Plaur într-o scenă din 
comedia „Sfîntul Mitică B!o 
jinu" de Aurel Baranga, mon
tată la Petroșani. în prer.e- 
râ pe țară, in stagiunea i9o5 
1966 — unul din morile suc
cese ale teatrului oet'oșă- 
nean.

AN.4
COLDA

EFORTURI, CĂUTĂRI. SUC
CESE. APRECIERI.

EFORTURI îndelungi, scor
monitoare dar firești, -eforturi 
de a „forja" impetuos gustul 
public.

CĂUTĂRI continue pentru a 
oferi publicului acea artă care 
să-l oblige in a ridica șla?he- 
ta exigente hr la o altă alti
tudine.

Cfnd pasiunea e aprinsa, 
cinci tendinti de depășire e 
mereu aceeași, cind dăruita 
e totală — vin și SUCCESE 
LE.

$i cind cei ce venerează 
templul Thaliei. cu forlă si 
sensibilitate, cu artă. APRE
CIERILE își iac. azi. o-<cind 
apariția.

Pentru toate acestea. Ana 
Colda a primit cindva, lingu
ra din Petroșani, titlul d? AR
TISTĂ EMERITĂ.

Pentru toate acestea, acum, 
de ziua teatrului pe ca-e l-a 
slujit cu devotament, mulțu
miri aceleia care ne-a incinta! 
privirile.

SPECTATOR

feril de multe ori satisfacții In a- 
ceaslă privință mă ajută foarte mult 
cunoștințele mele de turnătorie a- 
lunci cind lucrez diferite obiecte din 
ghips și metal sau din hirtie presată. 
Am realizat astfel statuete, rame de 

-epocă, elemente decorative in diver
se tehnici de lucru. Sini pasionat de 
munca pe care o depun și mă stră
duiesc să acumulez lucruri noi de 
cîte ori am prilejul".

Au mai rămas de vizitat atelierul 
de peruchcrie, tapițerie, croitorie fe
mei și mecanică unde alfi oameni 
lalentați se străduiesc zi de zi să 
împlinească exigentele ce decurg din 
realizarea spectacolelor. Pe toți acești 
harnici, înzestrați și entuziaști meș
teșugari. pe acești artiști anonimi, ii 
felicităm acum de ziua teatrului lor 
și le nr m noi succese in muncă.

Mircea ML’NTEANU
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STEAGUL ROȘU

HOTĂRÎ R E .4
< onf erinf ei municipale 

de partid Petroșani
din 8 decembrie 1968

în scopul îmbunătățirii activității de partid, economice și de slut, 
conferința municipala de partid,

HOTĂRĂȘTE :
A

I. In domeniul 
industriei 

și investițiilor

liticâ temeinica pentru educarea 
lucrătorilor in spiritul unei atitu
dini civilizate față de oamenii 
muncii pe care ii servesc

2) . Comitetele de direcție de la 
I.G.L. și I.G.C. vor fi sprijinite 
pentru a-și îmbunătăți activitatea 
de întreținere a spațiului locativ 
de salubrizare o localităților și 
pentru îmbunătățirea transportului 
in comun.

3) . Mai multă atenție se va a- 
cordo îmbunătățirii condițiilor de 
lucru, de igienă, prevenirii îmbol
năvirilor îmbunătățirii as:stenței 
medico-sanitare prin folosirea ju
dicioasă a cadrelor medico-sani
tare existente și a bazei materia
le.

4). Comitetul executiv ol Consi
liului popular municipii se va 
preocupa mai mult de ont.enarea 
cetățenilor la acțiunile de muncă 
patriotică in scopul mai bunei gos
podăriri și ridicării nivelului urba
nistic și estetic al localităților din 
Valea liului, un aport mai mare 
decît pînă-n prezent aducîndu-l or
ganizațiile U.T.C. și de femei.

Va crește preocuparea pentru 
valorificarea bazelor turistice exis
tente in Valea Jiului, lu:ndu-se 
măsuri de amenajare și aprovizio
nare corespunzătoare a cabane
lor existente și amenajarea căilo- 
de acces.

SE POATE 
„NU SE

(Urmare din pag l|

acționare pentru ele. Maistrul 
electromecanic principal Victor 
Cristian și maistrul mecanic 
Dumitru Furdul. rînd unul cinci 
altul -- uneori amîndoi — au 
îndrumat cu pricepere, înțele
gere. clar și cu exigents ..bă
ieții" pentru ca lucrare j sa fi * 
la nivelul exigentelor tehnicii 
actuale.

Axul — in special — nece
sita o curățire perfec’A De 
măsurarea precisă atit . aces
tuia cit și a rotii care irebtiia 
introdusă, depindea burr I mers 
c’c miine al mașinii. Montarea 
tamburilor, a sistemelor do an
grenare și frinare a’ ■ rut in 
continuare aceleași ge-iuri. < o- 
îolate armonios. întru:» efort 
unic.

Așa s-a născut performanta : 
asamblarea integrală a axului 
principal s-a făcut in 1 zile in 
loc de 4 săplămini cil durase 
la prima mașină !„.

Comentariile sint le orisos.
Dacă do echipa de lăcătuși 

a lui loan Rusulcan s a dus 
vestea că s-a dăruit total, nici 
echipele lui Imbre B. Ha și Con
stantin Gîrbovan n-au fost, aș 
spune, mai prejos. Cu Lojii au 
demonstrat că nu e nimic prea

Șl CEEA CE 
POATE..."

greu, mai ales cînd fiecare pu
ne ru Inimă umărul lingă cel 
de alături.

★

O coincidentă: toii cei trei 
-••ft de echipă, la care se a- 
daugă și maistrul principal 
s-au născut in același au. Virs- 
ta : 14 Parcă au fost înțeles! 
Cei 16 oameni au — natural și 
un prlslCa : Petre Szedlacec. 
N-a împlinit 19 ani. Ultima 
practică a celor 3 ani de școală 
a ffirut-o aici, printre acești 
oameni. Și aici a rămas. Acum 
e la prima adevărată ..probă 
d<- foc". La înliiul ..Barncrlli" 
— ca s-5 spunem așa — al vie
ții salo.

La ora cînd cilili aceste în
semnări partea mecanică e ter
minală. „Energeticienii" lui An
ton Dotzauer do la casa Irafo 
ir 6 vor veni sa monteze ca 
1 iurile de alimentare, rezisten
tele și celelalte.

îndoielile inițiale s au risipit 
complet. Le-a înlocuit cerlilu- 
d’noa pe caro o poate da nu
mai coca ce rămin • in urma, 
viabil.

Oamenii celor patru „44" în
vață să arate cu probe de ne
tăgăduit ca, se poate șl ce „nu 
•e poate"

JOI 12 DECEMBRIE

1) . Comitetul munkipal de 
poitid va îndruma orga» ele și or 
ganizațiile de partid d4* masă și 
obștești pentru a desfășura o sus
ținută muncă politico-orgonizato- 
rico în vederea mobilizării colecti
velor la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor in mod 
ritmic și la toți indicotorii.

Fe baza angajamentelor luate 
in adunările și conferințele de da
re de seamă și alegeri, pe anul 
1969- planul producției globale va 
fi depășit cu 6 000 000 lei. iar ce! 
ol producției marfă, vindută și în
casată. cu 5 500 000 lei.

Se va produce peste plan :
- cărbune brut extras 22 000 

tone ;
- energie electrică 10 milioane 

kWn .
— fire și fibre de mătase artifi

cială 2 tone :
— material lemnos pentru ex

port 350 m3.
Se vor obține economii supli

mentare Io prețul de cost și Io 
cheltuielile de circulație în valoa
re de cel puțin 4 500 000 lei, iar 
beneficii peste pion - 4 000 000
lei

Pentru reolizoceo acestor anga
jamente, sub conducerea organe
lor și organizotiilor de partid, co
mitetele de direcție vor lua măsuri 
pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice. vor imprima un carac
ter dinamic și eficient oiganizării 
științifice a producției și a muncii 
prin rezolvarea unor probleme mo- 
jore legate de mecanizare, crește
rea gradului de securitate a mun
cii. sporirea indicelui de rentabi
litate ol fiecărei întreprinderi.

2) . Conferința municipală obli
gă organele și organizațiile de 
partid, comitetele de direcție să a- 
corde o atenție deosebită îmbu
nătățirii calității producției prin 
respectarea riguroasă a disciplinei 
tehnologice - creșterea exigenței 
față de caracteristicile de calitate 
ate fiecărui produs.

3) . In cadrul unităților C.C.V.J. 
se va acordo atenția cuvenită în- 
deolinirii ritmice a planului, creș
terii productivității muncii, organi
zării mai bune a transportului și 
o aprovizionării cu materiale, folo
sirii integrale a capacităților de 
producție, respectării cu strictețe 
n N.T.S. și o legislației muncii, 
întăririi disciplinei în muncă.

Productivitatea fizică va fi de
pășită cu cel puțin 5 kq/post ; con
sumul de lemn de mină se va re
duce cu cel puțin 2 000 mc pe an. 
în princiDal prin extinderea susți
nerii moderne.

4) . In sectorul eneraelte se vor 
lua măsuri pentru creșterea siau- 
rontei în funcționarea neîntreruptă 
a agregatelor, îmbunătățirea cali
tății reviziilor și reparațiilor.

I a I.E.C. Paroseni «e vor eco
nomisi 750 tone com^"stibil con
vențional și 400 000 '-Wh energie 
elertrică la rnncumul propriu.

5) . La l.F. Petroșani se vor lua 
măsuri pentru folosirea deolină a 
cooocitătii mecanismelor si utila- 
ielor. moi buna orqanizare o pro
ducției si a muncii în vederea creș
terii indicelui de valorîficare ma
sei lemnoase cu cel puțin 1.5% fată 
de cel planificat, îndeplinirea si 
depășirea planului la export, redu
cerea substanțială a cheltuielilor 
de producție astfel ca începînd cu 
anul 1969 întreprinderea să devi
nă rentabilă.

6). In transporturi se vor lua 
măsuri pentru folosirea rațională 
a mijloacelor în deplină siguranță 
a circulației. La C.F.R. se va ur
mări reducerea timpului de stațio

nare al vagoanelor și îmbunătăți
rea calității reparoțiilor parcului 
rulant.

in transporturile auto se va a- 
corda o atenție sporită întreținerii 
mașinilor, folosirii raționale a par
cului și a capacităților existente, 
întăririi disciplinei lucrătorilor și 
satisfacerii cerințelor de transport 
ale beneficiarilor.

7). In unitățile de industrie lo
cală și cooperația meșteșugăreas
că se va pune accent pe îndepli
nirea și depășirea pionului Io ex
port, pe lărgirea gamei de sorti
mente, îmbunătățirea calității pro
duselor. extinderea rețelei de pres
tații și servicii către populație.

3). La fabrica de Fire și fibre 
artificiale „Viscoza”. productivita
tea muncii va spori cu 1 la sută, 
iar cantitatea firelor și fibrelor de 
calitate superioară va crește cu 
minimum 2 “la sută față de sarci
nile de plan, fapt ce va influența 
pozitiv gradul de rentobilitote a 
întreprinderii.

9) In toate unitățile economice, 
organizațiile de partid sa militeze 
moi mult pentru ca sindicatele, 
organizațiile U.T.C.. comitetele de 
direcție să dea toată atenția asi
gurării forței de muncă la nivelul 
cerințelor, calificării și ridicării ca
lificării profesionale, creării con
dițiilor optime de muncă si de 
viată pentru toti salariatii. De a- 
semenea. vor crea condiții pen
tru ca oamenii muncii înscriși la 
învătămîntul seral și fără frecven
ță să se pregătească temeinic în 
vederea promovării cu succes a e- 
xamenelor.

Comitetul municipal, celelalte 
organe si organizații de partid să 
sprijine comitetele de direcție pen
tru îmbunătățirea stilului și me
todelor lor de muncă, pentru creș
terea rolului, competenței și auto
rității lor.

10) . Comitetul municipal va spri
jini organizațiile de partid și con
ducerile unităților de construcții 
pentru îmbunătățirea activității lor 
în vederea punerii în funcțiune la 
timp si la parametrii proiectați a 
tuturor obiectivelor planificate, 
realizării in trimestrul I 1969 a cel 
puțin 25 la sută din planul anual 
de investiții. In acest scop se vor 
o sigura documentațiile, amplasa
mentele si finanțare^ la timp pen
tru toate obiectivele.

11) . Conducerea T.C.M.M. va 
lua măsuri ca pînă la 1 martie 
196*3 să termine toate lucrările 
reston»e din anul acesta.

La C.C.V.J. se va depăși planul 
lucrărilor miniere in regie proprie 
cu 2 900 000 lei. Complexul de ex
tracție Dihn (puțul cu schip si stația 
de sortare) se va pune in func
țiune cu 3 luni mai devreme, iar 
probele tehnologice la secția de 
fabricat stîlpi hidraulici vor începe 
mai repede fata de plan cu o lu
nă de zile.

Comitetul municipal de partid 
va lua toate măsurile politice și 
oraan»7atori.~e si va sprijini comi
tetul de direcție de la C.C.V. I. 
în vederea asimilării și Vecerii la 
fabricația în serie a unor utilaje 
miniere ca stîlpi hidraulici, grinzi 
metalice, transportoare cu raclete. 
complexe de săpat suitori pentru 
dotarea corespunzătoare a mine
lor, astfel ca, treptat. U.R.U.M P.. 
să se profileze în unitate construc
toare de mașini și utilaje miniere.

Grupul II de șantiere al T.J.C.H. 
va preda cele 1 215 apartamente 
și celelalte obiective social-cultu- 
raie pînă la 1 decembrie 1969, va 
executa și preda peste prevederile 
planului un număr de 70 aparta
mente.

III. In domeniul muncii 
organizatorice 

de partid
1) . Conferința municipală obli

ga organele și organizați''*' de 
partid să se preocupe în perma
nență de îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, punînd Ja 
baza întregii lor activită’i princi
piul muncii și conducerii colective, 
promovarea criticii și autocriticii, 
lărgirea caracterului obștesc al 
muncii de partid, crește ea răs
punderii personale pent •! înde
plinirea sarcinilor.

2) . Corrrtetul municipal va a- 
corda o mai mare atenție îmbună
tățirii controlului asupra modului 
în core se aplică hotărî-i’e ega- 
nelor superioare și cele proprii, 
va ajuta organele și organizațiile 
de partid in exercitarea ro’ului de 
conducător politic în torte dome
niile de activitate.

3) . Comitetul municipal de par
tid se va preocupa cu toată grija 
și răspunderea de cunoașterea, 
creșterea, promovarea, educarea 
partinică și pregătirea multilaterală 
a cadrelor.

4) . Organele și organizațiile de 
partid vor lua măsuri pentru în
tărirea în continuare a rîndurilor 
partidului sporind exigența față de 
calitățile moral-politice și profe

sionale ale celor ce solicită pri
mirea in partid, pentru perfecțio
narea structurii organizatorice, o- 
plicînd întocmai prevederile hotă- 
rîrilor și instrucțiunile conducerii 
partidului elaborate în acest sens.

5) . in atenția comitetului munici
pal de partid va sta îmbunătățirea 
conducerii organizațiilor de masă 
și organelor de stat, mobilizarea 
lor Io îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile partidului.

6) . Comitetul municipal de 
partid va ajuta consiliile popula-e 
să-și îmbunătățească stilul și me
todele de muncă, pentru creșterea 
competenței lor în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin, conform legii 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare.

7) . Comitetul municipal de 
partid, organele de partid, Je 
stat, de masă și obștești, comite
tele de direcție vor manifesta toa
tă grija și solicitudinea pentru re
zolvarea propunerilor, cererilor și 
sesizărilor oamenilor muncii, pen
tru oraanizarea audiențelor, res- 
pectind întrutotul hotărîrile parti
dului și statului în această pri
vință.

A

IV. In domeniul
muncii ideologice

LUNA CADOURILOR
(Urmate 'lin pag. 1)

ponsabilii magazinelor noastre de ju
cării s-au prezentat la depozitele de 
la Deva, tinde au emis comenzi atit 
pentru jucării (in sortiment bogat și 
cantități suficiente) cit și pentru po
doabe pentru pomul do iarnă".

Magazinele sint. deci, bine apro
vizionate. Vinzătorii sînt pregătiți să 
ofere mărfurile, iar cumpărătorii, ca 
întotdeauna cu preferințe din cele mai 
d‘verse. In magazinul nr. 2 din Petro
șani (mercerie-galanterie). tovarășul 
Martin Schrelter, solicitat încontinuu 
de cumpărători, găsește totuși un 
prilej pentru a adresa, prin intermediul 
ziarului, o recomandare clientilor. Si a-

numc, să pășească cu încredere pra
gul magazinului ce-1 conduce unde 
vor fi servili u multă alentie și so
licitudine.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres nr. 50 din 11 decembrie au fost 
extrase din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea l-a: 20 23 2 10 40 14.
Fond do premii : 383 422 lei.
Extraqerea a ll-n : 32 9 38 45 4 

21 6.
Fond de premii: 305 658 lei.

II. In domeniul 
social«culiural

1) Comitetul municipal va da o 
atenție deosebită asigurării unei 
bune aprovizionări a oamenilor 
muncii cu produse alimentare și

industriale în cantități și sortimen
te cerute și de bună calitate.

Organizațiile de partid din co
merț vor desfășura o muncă po-

1) . întreaga muncă ideologică 
va milita penriu însușirea teme'- 
nică a documentelor Congresului 
al IX-lea, ale Conferinței Na
ționale și plenarelor C. C. 
al P.C.R., aprecierilor partidului și 
statului față de principalele pro
bleme ale politicii interne și ex
terne, legarea mai strînsă a teze
lor teoretice de preocupările și ce
rințele oamenilor muncii.

Comitetul municipal de partid 
se va preocupa de ridicarea cali
tății învățămîntului de partid și 
sporirea eficienței sole, va asiguia 
propagandei dc partid un carac
ter combativ și intransigent față 
de orice concepție sau atitudine 
retrogradă, față de actele de In
disciplină și de încălcare a reguli
lor de conviețuire socială.

2) . Comitetul municipal se va 
ocupa de îmbunătățirea activită
ții de informare politică a oameni
lor muncii asiqurînd ca membrii 
de partid, activiștii și lectorii co
mitetului de partid să facă siste
matic informări și expuneri despre 
problemele politicii interne și ex
terne o partidului și statului nos
tru.

3) . Munca oolitică de masă va 
fi axată pe sarcinile majore ole 
producției și educației pentru a 
contribui activ la mobilizarea celor 
ce muncesc, la înfăptuirea hotări- 
rilor, imprimindu-i-se mai multă o- 
perativitate, ur, caracter concret, 
combativ, atrăgător, permanent și 
diferențiat.

Munco politică de masă, întrea
ga propagandă va milita pentru 
educarea maselor in spiritul pa
triotismului socialist, pentru unita
tea de monolit a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități in jurul Parti
dului Comunist Român.

4) . O atenție deosebită se vo n- 
corda îmbunătățirii activității cul- 
tural-artiștice in cluburi și cămine 
culturale. Organizațiile de masă 
vor mobiliza un număr mai mare 
de oameni ai muncii la activitatea 
cultural-ortistică solicitind în moi 
mare măsură participarea și con
tribuția intelectualilor. Comitelui

pentru cultură ș: artă, conducerile 
Teatrului de stat, Școlii populare 
de artă, filialei Uniunii artiștilor 
plastici, să vină cu propuneri și 
inițiative valoroase pentru diver
sificarea formelor de activitate cul- 
tural-artistică în scopul cuprinderii 
unei mase tot mai largi de oameni 
la aceste activități, creșterrr efici
entei sole.

5) . Comitetul municipal de 
partid se va preocupa de îmbună
tățirea procesului ir.structiv-educa- 
tiv în școlile de toate qradele ou- 
nînd accentul pe conținutul luL oe 
întărirea disciplinei in rindul ele
vilor si studenților, oe intensifica
rea educației patriotice si etice.

Oraanizatiile do bază din școli 
și conducerile școlilor se vor preo- 
cuoci în mei mare măsură pentru 
întărirea răsounderii <-<idrelor di 
dactîre fetă de calitatea muncii 
pe care o depun orivînd respec
tarea Droaramei analitice, notarea 
ritmică ci obiectivă nnntru educa
rea ootriotică si cetățenească a 
elevilor. Se vor lua astfel de mă
suri ca nici un eonii de vîrstă șco
lară să nu rămînă nescolarizat.

6) . Comitetul municîool vp în
druma ziarul local „Steaaul roșu" 
pentru a trata cu mai multă com- 
pe”>ntă în coloanele sale proble
mele principale ale econămieî; 
culturii si ale vieții de partid oen- 
tru ridicarea nivelului oublicîstic 
și «I conținutului articolelor.

Orqanele și organizațiile de 
partid vor asigura o mai laraă pă
trundere a presei si tipăriturilor, 
va îmbunătăți această activitate în 
rîndul tuturor rateooriilor do oa
meni ai munci»

Conferința organizației munici
pale de partid Petroșani, cere Co
mitetului municipal, tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid să 
depună toate eforturile. întreaga 
lor putere de muncă pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin comu
niștilor, tuturor celor ce muncesc 
în Valea Jiului, din mărețul pro
gram de înflorire a României so
cialiste.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE DE PARTID PETROȘANI

11.00 Curs de limb.; ij< tuian.i (relua
rea lecției d.» miercuri).

11.30 Tv. pentru specialiștii din a- 
qrirulliiră. Eficienta economică 
a lucrărilor mecanizate în agri
cultură (reluare).

12,15 Tv pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină" - Flebltele (re
luare).

12.45 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Telex Tv
17.35 Pentru elevi. Consultație la chi

mb' (clasa a.XII-a).
18,05 Curs de limba rusă (lecția a 

36-a).
18.30 Studioul pionierilor. ,,O invita

ție și un răspuns": Emisiunea 
esie realizată cu concursul pio
nierilor din judelui Vrancea.

19,00 Telejurnalul de seară. Buleti
nul meteorologic.

19.30 Publicitate.
19.45 Medicul vă sfătuiește.
20,00 Roman foileton ..Forsyte Saga” 

IVI))
20,50 ..Mens sana în corpora sano" 

— emisiune concurs cu premii.
21.35 Lira — emisiune de versuri. 

Antologia poeților contemporani.
22,00 Trepte spre viilor : „Șoseaua 

rotundă" (film).
22,20 Seară de romanțe.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aerului a fost de minus 3 gra 
de la Petroșani și de minus 7 
grade la Paring.

Temperaturile minime au to-l 
minus 9 grade și. respectiv, mi
nus 12 grade.

PENTRI URMĂTOARELE ?4 
DE ORE: Vremea se menține 
frumoasă, dar friguroasă. Vini 
slab din sectorul sudic.

VINERI 13 DECEMBRIE

PROGRAMUL I.

5,05—6,00 Program muzical de di
mineață; 6,05—8,25 Muzică și aclue 
lități; 8,25 Moment poetic; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9.30 A 
tencu popular; 10,00 Cinlece revolu
ționare; 10,10 Curs de limba spa
niolă. Ciclul II, lecția a 11-a; 10.30 
Muzică populară; 11,05 Muzică co
rală dc Nicolae Oancea; 11,15 Pei
saje... muzicale; 11,45 Sfatul modi

cului : Spondiloza; 12.00 Muzică u- 
șoară de H. Mălineanu- 12 20 Cro
nica literară; 12,30 lnlilnire vti me
lodia populară și interpretul prefe
rat; 13,10 Avanpremieră cotidiană;
13.20 Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 1410 Dumbrava minunstă;
14.20 Arii din operete; 14,30 Con
certul zilei; 15,05 fn ritm dc char
leston,- 15.15 Tării, inima și versul; 
15,30 Lexicon muzical al interpreți- 
lor români,- 16,10 Muzică populară; 
16,29 Sonatine pentru vioară și pian 
de Franz Schubert; 16,55 Radio-publI- 
cilatc; 17,00 Melodii fredonate pretu

tindeni; 17,15 Pentru patrie,- 17.45 
Cinci minute cu Iv.ette Horner; 17 50 
Tribuna radio,- 18.05 Muzică popu
lară și ușoară; 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodie pe adresa dumnea
voastră.- 19.20 Sport; 19.30 Cîntcce 
populare; 19 50 Discuri în promi -iă 
- muzică nșoară;. 20,05 Cenaclu li
terar; 20,25 Cîntă \ era Lyn. 20.35 
Viata de concert a Capitalei; 21.05 
Atențiune, părinții; 21.25 Muzică u- 
șoară; 22,20 Romanțe; 22,40 Mom -nt 
poetic; 22,45 Interferențe lirice,- 23 J5 
Lucrări camerale de Dan Voiculesvu;
0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I: Radiojurnale: 7,00; 16,00; 22,00. Buletine de 
știri: 5,00; 5,30; 6,00; 6,30; 9,00; 11.00; 13,00; 15,00; 20.00: 24.00; 1,00; 
2.00; 4,00. Buletine meteorologice: 13,00; 16,00; 22,00. Gazeta ra- 
iio: 18,30.

REVELIONUL

sau
„Minerul"
„Carpați" 
„Parîngul" 
„Hai la noi"
DIN PETROȘANI

Costul

„Straja" 
DIN VULCAN

„Cina" 
„Minerul" 
DIN LUPENI

„Transilvania" 
„Cărbunele" 
DIN PETRILA - LONEA

unui meniu !a restauran
tul Minerul din Petroșani este de 
75 lei, iar la toate celelalte res
taurante și bufete de 50 lei

© Restaurants'.-' și L stele vă 
oferă un sortiment b<o-l de vnuri 
din podgoriile Marfa'dai, Alba lu- 
ha Cotnari, Odabești ș’ alteia.

@ Antren, dans și mutică oină 
în zori.

G Program special piezantat de 
actori și cintăreți din Eucufeș/i.

Nu intî;ziați, rețineți n.e-e den 
timp.
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Vizita în R. D. Germană
a ministrului afacerilor externe

al României
BERLIN 11. — Corespondentul A- 

gerpres, ȘL Dejti. transmite: In cea 
de-a doua zi a vizitei sale oficiale 
In Republica Democrată Germană, mi
x' -trai afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Corneliu Mâ
ni--. ti. însoțit de adjunctul ministru- 
Im afacerilor externe al R.D.G.. Os
kar Fischer, ambasadorul R.D.G. în 
România Ewald Moidt și Be persoa
ne din conducerea Ministerului dc 
Exl: rne al R.D.G., precum șl de am- 
ba-adorul tării noastre în R.D.G.. Ni- 
coiuc Ghenea, a vizitat poarta Bran
denburg, aflată la granila cu Berli
nul occidental.

In continuarea vizitării capitalei 
R.D.G.. ministrul afacerilor externe

al României s-a oprit la marele șan- 
tiei de construcții din centrul Berli
nului — Alexanderplatz.

Ministrul de externe al tării noas
tre a vizitat, de asemenea, șantierul 
complexelor de locuințe din centrul 
Berlinului.

l.a primăria orașului. ministrul ro
mân a fost întimpinat de primarul 
general al capitalei R.D.G Herbert 
Fechner.

In după-amiaza zilei de II decem
brie, la sediul ministerului afacerilor 
externe al R.D.G. au continuat con
vorbirile oficiale dintre ministrul de 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia și Otto Winzer. ministrul 
externe al R. D. Germano.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN NIGERIA

Kemunicrc
ministeriala

în Turcia

Orienltil Apropiat

Noi incidente arabo-israeliene
PAKISTAN. — Rafinăriile na

ționale din Karaci — vedere 
generală.

® GENEVA. -• La Palatul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului pen
tru problemele agricole de pe lingă Comisia Economică O.N.U. 
pentru Europa. Pa r tic I pa nț li vor studia îndeosebi dezvoltări a 
recentă a comerțului cu produse agricole în Europa.

Se vor examina, de asemenea, perspectivele pe termen 
scurt ale producției șl comerțului de cereale, carne, vile, pă
sări, ouă șl produse laclale.

• FORȚELE BIAFREZE CONTINUA ACȚIUNILE OFENSIVE

• ȘEFUL GUVERNULUI FEDERAL A REAFIRMAT DORINȚA DE 
RELUA TRATATIVELE

A

• uN RAPORT AL O U A. PRIVIND ACUZAȚIA DE „GENOCID".

in Nigeria pentru a examina la laț.a 
locului dacă acuzația de „genocid" 
adusă de biafrezi armatei .odei ale 
corespunde sau nu realității. Rapor 
tul precizează că reprezentanții 
O.U.A. „nu au remarcat nici un ele
ment care să indice o comportare 
necorespunzătoare a trupelor fede
rale împotriva populației Ibo sau a 
oricărui alt grup etnic din Iară"

In cadrul conferinței de presă care 
a avut loc cu ocazia publicării ra
portului. observatorii Organizației 
Unității Africane au subliniat insu
ficienta acțiunilor Crucii Roșii In
ternationale. accenluînd îndeosebi 
lipsa de coordonare a acesteia cu 
Crucea Rosie Nigeriană. Ei s-au 
pronunțat pentru o dezangajare pro
gresivă a Crucii Roșii Internationale 
și preluarea treptată a operațiunilor 
de aprovizionare a populației din 
Nigeria federală de Crucea Roșie Ni
geriană. Totodată reprezentanții O.U.A. 
au recomandat participarea țărilor 
membre ale acestei organizații la ac
țiunile umanitare pentru ajutorarea 
populației

LAGOS 11 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse, 
referindu-se la comunicatele dale 
publicității la Lagos, forțele biafre- 
ze 'cntinuă acțiunile ofensive asu
pra perimetrului din jurul orașului 
Aba. aflat sub controlul trupelor gu
vernului federal. Ele dețin un im- 
por'ant punct strategic „Ogbor Hill", 
situat pe șoseaua Aba-Ikol Ekpen?, 
la aproximativ 12 km de Aba, de 
unde iși desfășoară operațiunile.

LAGOS 11 (Agerpres). — losiu! 
dc radio Lagos a anuntat că gene
ralul Yakubu Gowon, șeful guvei- 
nulu. federal nigerian, a adresat un 
mesaj împăratului Etiopiei, Haile 
Soluție în care a reafirmat dorirta 
țarii sale de a îelua tratativele <u 
liderii biafrezi, pe baza rezolutelor 
conferinței la nivel înalt a țărilor 
m-nlbre ale Organizației Stateicr A- 
fr-,r no desfășurată în luna septem
brie h 
ci cat < 
condamnă 
Shine in 
constituit.

desfășurată
i Alger. Radio Lagos a pre- 
•5 una din aceste rezoluții 

de sece- 
iî african

aceste
orice tentativă 

cadrul unui stal

nigeriene.

II (Agerpres). In ca- 
publici-

LAGOS
pitala nigeriană a fost dat 
talii un rapoit alcătuit de reprezen- 
tar’l'i Organizației Unității Africane, 
care au făcut parte din echipa in
ternațională de observatori, veniti

Potrivit 
freze, un 
federale nigeriene a bombai dai 
plină zi spitalul din Awo-On.ana, 
aflat sub controlul Crucii Roșii 
tcrnaționale. Se menționează câ 
număr de bolnavi au fost uciși.

unor surse oficiale bia- 
avion aparținind armatei 

în

In- 
un

Conferință internațională consacrată
Vietnamului

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — Co
mitetul suedez pentru Vietnam a con
firmat că intre 13 și 15 decembrie, 
la Stockholm va avea loc o confe
rință internațională consacrată Viet
namului la care vor participa 150 de 
delegați din partea diferitelor mișcări

pacifiste și 
vietnamez, 
vocare fusese anunțată în urmă cu 
o lună, este o continuare a conferin
ței de la Stockholm asupra Vietna
mului desfășurată în luna iulie 1967.

de ajutorare a poporului 
Conferința, a cărei con-

Dincolo de orice

La capătul mai multor zile de a- 
calmie, noi incidente au fost înregis
trate în cursul zilei do 10 decem
brie intre forte armate ale unor țări 
arabe și cele israeliene.

Un purtător de cuvint 'ordanian a 
anuntat că o escadrilă dc avioane 
israeliene a zburat deasupra regiu
nii Mafrac, din nordul țării. împotri
va acesteia a intrat în acțiune arti
leria antiaeriană — transmit agențiile 
de presă. Un purtător dc cuvint al 
forțelor armate irakiene staționate în 
Iordania a anuntat, de asemenea, că 
a fost doborit un avion israelian, ca
re împreună cu alte trei avioane vio
lase spațiul aerian, efectuînd o mi
siune de recunoaștere asupra pârtii 
de nord a țării. Totodată, în mai 
multe puncte ale liniei de încetare

a focului dintre Iordania și Israel au 
avut loc schimburi do focuri. Anun- 
tînd aceste incidente, purtătorul de 
cuvint din Tel Aviv afirmă că patru
lele israeliene au deschis focul ca 
răspuns la tirul de arme automate 
și antitanc provenit de pe teritoriul 
iordaniah. La Amman acest incident 
a fost prezentat ca un act de ripostă 
laz acțiîlnea militarilor israelieni.

Un comunicat dat publicității la 
Tel Aviv face cunoscut că între a- 
vioane israeliene și egiptene a avut 
loc o scurtă luptă aeriană )a sud de 
Sh'arm el Seik, in sudul Sinaiului,- 
se' afirfaă că un avion egiptean a 
fost doborît. Pină in prezent, la Cai
ro' nu !s-a anunțai nimic oficial în 
legătură' cu acest incident.

(Agerpres)

ANKARA. — Primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, a anuntat 
o remaniere ministerială ca urmare 
a unor divergențe ivite în cadrul 
Partidului dreptății. El a acceptat de
misiile ministrului muncii, Aii Naili 
Erdem, și a ministrului vămilor și 
monopolurilor, Ibrahim Tckin, ambii 
membri ai aripii de dreapta a Parti
dului justiției.

Premierul turc a anuntat, pe de 
altă parte, că viitoarele alegeri ge
nerale vor avea loc la 12 octombrie 
1969.

s
e 
®

© 
e
©
©
©

• DARMSTADT. — Silfii- 
tul european „Heos-1". lansat 
p<* orbită săplainina trecută de 
la Cape Kennedy, ,i efectuat 
cu succes prima parte a pro
gramului său, masurînd Intensi
tatea exploziei unei mase de 
hidrogen la suprafața Soare
lui — a anunțat un purtător 
de cuvint al centrului spațial 
clin Darmstadt. El a menționat 
că „Heos-1" funcționează per
fect și că a atins apogeul pre
văzut pentru orbita sa, a<!'câ 
215 km. Centrul din Darmstadt 
menține in permanentă legătu
ra cu satelitul.

a dezmințit zvonurile
privind demisia sa

LONDRA 11 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută marii în Camera 
Comunelor, primul ministru britanic, 
Harold Wilson, a dezmințit catego
ric zvonurile care au circulat în ul
timele zile la Londra și in alte 
capitale vest-europene, potrivit că
rora el și ministrul finanțelor, Roy 
Jenkins, ar intenționa să demisio
neze, iar lira sterlină ar putea fi din 
nou devalorizată. Wilson l-a acuzat 
pe liderul opoziției conservatoare, 
Edwaid Heath, că încearcă să obți
nă un „capital politic" din răspîn- 
direa acestor zvonuri. El a mențio
nai că valoarea reală a lirei ster
line depinde de progresele realizate 
in redresarea balanței de plăti bri
tanice.

Declarația premierului englez 
subliniază observatorii politici 
poate fi interpretată, totodată, ca 
răspuns la propunerile avansate 
anumite personalități politice în 
gătură cu formarea unui guvern
coaliție care să scoală Anglia din 
impasul economic. Se știe că printre 
cei ce au sugerat o asemenea alter-

control

Ciocniri violente 
la Dacca

DACCA 11 (Agerpres). — In capi
tala Pakistanului de est au continuat 
miercuri demonstrațiile organizate de 
opoziție împotriva politicii promova
te de actualul guvern al tării și pen
tru eliberarea lui Zulficar Aii Bhuto, 
fost ministru de externe, arestat in 
urmă cu două săptămini. Intre de
monstranți și forțele polițienești, mo
bilizate pentru restabilirea ordinii, au 
avut loc ciocniri violente.

către 
Israel
agen- 
se e-

Un alt asasinat politic 
în Guatemala

9 TEL AVIV. — Noi restricții de 
circulație au fost impuse de 
autoritățile din Tel Aviv intre 
și teritoriile ocupate — anunță 
ția France Presse. Pină acum,
feclua doar un control al camioane
lor încărcate cu mărfuri la podurile 
Allenby și Damia. Prin noile măsuri, 
toate autovehiculele aparlinind arabi
lor din teritoriile ocupate nu vor mai 
avea acces in Israel, inclusiv în Ieru
salim. In același timp au fost reduse 
permisele de 
iordaniene.

® BONN. - Intr-o scrisoare des
chisă adresată membrilor și activiști
lor P.S.D.G., Partidul Comunist Ger
man propune stabilirea unei colabo
rări între social-democrați. comuniști 
și alte forte democratice din R. F. a 
Germaniei. Năzuim spre relații tovă
rășești, bazate pe încredere, cu mem
brii și sprijinitorii P.S.D.G.. se subli
niază in scrisoare. Fără înțelegerea 
intre social-democrati și
fără colaborarea tuturor democrați
lor din R.F.G. nu poate exista o e- 
voluție progresistă in interesele popu
lației muncitoare.

P. C. German propune întreprinde
rea unor acțiuni comune în aplica
rea hotăririlor luate in comun, 
prezenta, de asemenea, interes,
subliniază in scrisoare, un schimb de 
păreri privind politica do pace și se
curitate în Europa.

comuniști,

import pentru produse

Xr
se

nativă este și fostul ministru al 
Commonwcalthului din guvernul con
servator, Duncan Sandys, care s-a 
pronunțai pentru constituirea unui 
„guvern al salvării publice". Se 
pare că zvonurile amintite au pro
vocat o iritare deosebita în rîndul 
deputatilor laburiști, care, potrivit 
observatorilor politici, ar puica de
clanșa în curind un contraatac, pentru 
a-$i manifesta opoziția categorică 
fată do asemenea propuneri.

CIUDAD DE GUATEMALA. — Po
litia guatemaleză a declanșat o ade
vărată vînăloare împotriva unor ne
cunoscut caro au asasinat în cursul 
zilei dc luni pe deputatul Gonzalo 
Lopez, din partea Partidului revolu
ționar. Lopez, al cărui cadavru a fost 
descoperi într-o prăpastie din apro
pierea capitalei tării, este al. treilea 
deputat al Partidului revoluționar 
ucis de cînd a fost instalat la putere 
președintele Julio Cesar Mendez Mon
tenegro, în martie 1966. In Guatemala 
acționează o serie de organizații clan
destine de extremă dreaptă care au 
la activ un număr de
nate politice.

— Ludwig Van Moos 
miercuri președinte al 
Elvețiene pe anul 1969, 

vicepre-

® BERNA, 
a fost ales 
Confederației 
iar Hans Peter Tschudi
ședințe al Confederației.

Potrivit tradiției, cei șapte membri 
ai guvernului federal elvețian asigu
ră fiecare pe o perioadă de un an 
președinția Confederației Elvețiene. 
Consiliul national și Consiliul state
lor întrunite în „Adunarea federală" 
au desemnat. în consecință, pe mi
nistrul justiției să îndeplinească func
ția de președinte, iar pe ministrul de 
interne — pe cea de vicepreședinte.

® NEW YORK. Specia- 
liștii" de la centrul astronomii 

“din Pasadena (California! sînt 
îngrijorați de extinderea tor 
pete solare care ar putea a- 
fecta misiunea de zbor a navei 
spațiale „Apollo-8" a cărei 
lansare este prevăzută pentru 
21 decembrie.

Specialiștii afirmă că aceste 
pete solare pot provoca radia- 

viata as- 
ce vor

Primul grup 
fost observat 
iar de la a- 
au continuat

Sporirea cu 750 milioane de dolari 
a cheltuielilor militare ale N.A.T.O., 
hotărîtă de Consiliul Atlantic la ul
tima sa sesiune, a confirmat intenția 
dc- a prelungi viata acestui bloc mili
tar după termenul limită — 1969 — 
cînd expiră perioada inițială de 
'două decenii pentru care a fost cons
tituit. Continuarea existentei N.A.T.O, 
presupune însă nu numai stadiul 
actual de înarmare, ci făurirea unui 
mecdnism care să facă toate statele 
'dependente de cei ce posedă tehni
ca militară cea mai dezvoltată. Este 
suficient să fii legat de un singur 
proiect, de pildă, de N.A.D.G.E. 
(„Nato Air Defence Ground Environ
ment System") pentru ca obligațiile 
să se extindă considerabil.

Dacă pînă acum comandamentele 
militare culegeau informațiile nece
sare pentru a da ordinul de acțiune, 
noul proiect pieconizează ca lotul 
să fie lăsat pe seama calculatoarelor 
electronice. Vechea balansare pe 
marginea prăpastiei ar rămîne la la
titudinea tehnicii electronice, cu cai o 
S.L A. înzestrează comandamentele 
militare ale N.A.T.O.; firele 
N A.D.G.E. au deci menirea să în
văluie capacitatea de gindire a par- 
Licipunților la acest sistem, făcindu-i 
să devină dependent de ceea c; 
„gindesc" și „comandă" calculatoa
rei/- electronice îngropate în păniînl 
în Belgia, la Casteau, unde se află 
comandamentul suprem al N.A.T.O.

Oricit de perfecționat ar fi siste
mul de „avertizaie și ripostă" — 
cum a fost denumit oficiul N.A.D.G.E.

— primejdia este evidentă. Proiectul 
cuprinde instalații radar-gigant caro, 
împreună cu avioanele aflate per
manent in zbor, transmit informați»- 
calculatoaielor electronice pentru ca 
acestea „să adopte hotărîri corespun
zătoare". Rețeaua urmează să aco
pere teritoriul a nouă țări, din Nor
vegia- pînă în Turcia, trecînd piin 
Danemarca, R.F.G., Olanda, Belgia,

Franța, Italia și Grecia. Dacă la Caf
teau o anumită fișă stabilește cum 
să acționeze o unitate militară afla
tă la mii de kilometri, — după in
tențiile autorilor americani ai acor
dului, nici comandantul acestei 
unități și nici guvernul țării căreia 
ii aparține nu au posibilitatea de a 
se împotrivi sau măcar de a argu
menta vreo altă părere.

Să ne închipuim situația cînd unul 
din „avertizoare" se defectează sa.i 
înregistrează așa cum s-a mai întirn- 
plat — zborul unor păsări sau al ți
nui avion rătăcit aparținind chiar 
unui stat membru al N.A.T.O. Dacă 
în trecut eroarc-a putea fi descope
rită în ultimul moment și catastrofa 
era evitată, în viilor — dacă „ 
ternul N.A.D.G.E." ar fi aplicat 
nici un om nu va fi in state să

schimbe hotărirea emisă de calcula
toarele electronice; pină la contra
mandarea unui ordin automat, chiar 
timpul de unul sau două minute ar 
li mult prea lung pentru a aduce 
înapoi racheta care, eventual, s-a 
înălțat...

Supunerea fată de comandamentul 
„integrat" atlantic nu poate fi accep
tat* cu inimă ușoară de toii, de vre
me ce un stal membru al N.A.T.O. 
ar putea fi antrenat intr-un conflict 
fără ca măcar autoritățile sale să fl 
luai cunoștință de „avertizare". Toc
mai de aceea autoritățile franceze 
au ținut să facă o precizare: parlici- 
paiea la N.A.D.G.E. nu înseamnă 
supunerea oarbă a aviației franceze 
ordinului dat de calculatoarele elec
tronice ; datele furnizate de acestea 
urmează să fie analizate de coman
damentul francez. Generalii francezi 
vor asculta cu „urechile" sistemului 
N.A.D.G.E., dar vor judeca cu pro
priul lor cap și voi ține ei „degetul" 
pe aparatele declanșării propriilor 
arme. Această măsură de prevedere 
minimă este legată, evident, de re
fuzul autorităților franceze de a se 
supune comandamentului supranalio- 
nai integrat al N.A.T.O.

Poziția singulară a Franței 
într-o măsură și 
asupra primejdiei 
tarea peimanentă 
Irugere în masă 
ghere ar putea scăpa la un moment 
dat chiar celor chemați... să le supra
vegheze.
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ții care ar periclita 
tronauților americani 
înconjura Luna, 
de pete solare a 
la 23 noiembrie, 
coastă dată ele 
să se extindă.

Dr. Harold Zirin. profesor dc 
astrofizica, a declarat că nu se 
poate prevedea c i precizie e- 
volulia petelor «■'Hre în peri
oada lansării navo: Apollo-8" 
deoarece anul a< sta activita
tea solară atinge nunclul ma
xim al intens:*’'ii i i cadrul ci
clului de 11 ani.

Dr. Zirin a ad.'i at că pro
blema radiațiilor solare este 
foarte importantă deoarece e- 
chipajul cabinei .,Apollo-8" se 
va afla pentru prima dală în 
afara centurii ..Van Allen", ca
re apără pămînlul do razele 
cosmice și alte radiații.

bombardiere de vinătoare

un 
de 
le- 
do

mai mare 
create de 
a armelor 
a căror suprave-

Inundații catastrofale în Iran
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Operațiune de amploare 
împotriva partizanilor 

tailandezi
BANGKOK. — Importante forte gu

vernamentale tailandeze se află an
gajate în prezent într-o operațiune 
de amploare lansată împotriva unor 
poziții întărite ale partizanilor intr-o 
zonă situată la aproximativ 500 km 
nord de Bangkok, anunță agenția As
sociated Press. Iau parte unități de 
blindate.
de tipul T 28 și elicoptere. Nu au 
fost dale publicității pînă în prezent 
nici un fel de informații privind re
zultatele acțiunii sau pierderile sufe
rite da cele două părți.

. © MINSK - Nicolae Flo
riei, 'solist al Operei Române, 
ș susținut pe scena Operei din 

'Minsk (Bielorusia) rolul lui Don 
Basilio din „Bărbierul din Se- 
vilia". ’ ultimul' spectacol pre
zentat in ' cadrul turneului pe 
cii’- l-d efectuat iii U.R.S.S. Pil-' 
blicnl a făcut o caldă prițiiire 
artistului român.'

Nicolae Florei a cîutal la 
• Riga in operele „Don Carlos" 
.și ..Bărbierul din Sevilla".

® BELO HORIZONTE. — Politia 
din Belo Horizonte (Brazilia) a anun
țat că șase persoane s-au înecat, iar 
Cîleva localități sini izolate și in
vadate de șerpi veninoși, ca urinare 
a inundațiilor provocat» de ploile to
rențiale. Aproximativ 500 de familii 
au rămas fără alimerle adăpost. 
Avioanele nu pot ateriza in zona i- 
nundală. Cel mai mare pericol pla
nează asupra localității Mac'»aca,:s 
din cauza șerpilor veninoși i • ? mi
șuna pe străzile acoperite de ape.

Intensificarea raidurilor 
aviației americane în Laos

: Aspecte surprinse in 
Washington din New 

York unde greva declarată de 
conductorii de tren a înlocuit 
obișnuita forfotă neîntreruptă 
cu o desăvirșilă liniște.

HANOI. — Citind agenția Kadsan 
Palhel Lao, V.N.A. anunță că în'luna 
noiembrie aviația americană și-a in
tensificat raidurile asupra regiunilor 
din provincia Luang Prabang din 
Laos. In această perioadă, menționea
ză agenția citată, zilnic, avioanele 
americane au efectuat de la 20 la 
30 raiduri, lansînd asupra mai mul
tor localități bombe cu napalm. < i 
bile și incendiare. In urma acestor 
bombardamente, peste 70 de persoa
ne au fost ucise, numeroase locuințe 
distruse, iar zeci do hectare de cul
turi de orez incendiate.

PHENIAN 11 (Agerpres). 
Paninunjon a avut loc o nouă ședin
ța a Comisiei militare de armistițiu 
in Coreea — anunță agenția Centra
lă Telegrafii ă Coreeană.

Reprezentantul pârlii coreene a 
protestat pe lingă partea americană 
împotriva acțiunilor provocatoare 
ri 'sfâșiiraii' in ultimul timp împotri
va R-P.D. Coreene. El a arătat că, 
în luna noiembrie, in zona demili- 
tnrizajgî au fo^t introduse care blin
date, Urni*' automate, moiliore, tu- 
Quri antitanc, tunuri fără recul și 
alt echipament greu și arme de di
ferite tipuri. Concomitent, au con
tinuat acțiunile provocatoare de-a

lungul liniei de demarcație 
ră, precum și activitățile de 
și încercările de infiltrare 
grupuri înarmate în sectorul coreean 
al zonei demilitarizate.

Mentionînd că toate aceste acțiuni 
nu pot decît să sporească tensiunea 
in această regiune, reprezentantul 
pârtii coreene a cerul pârtii americane 
să ia măsuri in concordantă cu pre
vederile acoidului de armistițiu, pen
tru retragerea din zona demilitari
zată a echipamentului militar, arma
mentului și personalului introdus 
in rnod ilegal și să pună capăt tu
turor adiuniioi provocatoare desfă
șurate împotriva R.P.D. Coreene,

TEHERAN — In capitala iraniană 
încep să sosească informații lot mai 
amănunțite despre ravagiile produ
se de inundai iile catastrofale din 
provincia Ears, relatează coresooh 
denlul agenției France Presse. Se 
apreciază că numărul victimelor l.c 
ce de o sula. Se pare că cel mai pu
ternic a fost afectat orașul Iar. nb a 
refăcut după ce lusese distrus a- 
pioape in întregime in timpul pu
ternicului cutremur de pămint din 
11160. Orașul este traversat de un 
rin. care, în urma unor ploi de o

violentă neobișnuită in aceste re 
giuni, s-a revărsat, inundind pes.o 
200 de case. Victimele, surprins? in 
timpul somnului, n-au avut posibili
tatea sd părăsească locuințele.

Străzile orașului sini acoperite a- 
cum cu un strat de pietre și mi', a 
cărui grosime depășește treizeci de 
centimetri. Toate legăturile (erm ■ti
re șl rutiere dintre această provin e 
și restul tării au fost întrerupte, iar 
cei sinislrali pot ii aprovizionați 
m nai cu elicopterele.


