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Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului National 

al Frontului Unității Socialiste
Joi, 12 decembrie a. c., a avut loc, 

sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Biroului Executiv 
al Consiliului National al Frontului 
Unității Socialiste. Biroul Executiv 
a examinat șl aprobat informarea in 
legătură cu constituirea consiliilor 
județene, municipale, orășenești șl

politice și organizatorice ce vor fi 
întreprinse de către Frontul Unității 
Socialiste in perioada pregătirii șl 
desfășurării alegerilor de depulați in 
Marca Adunare Națională șl in con
siliile populare.

Biroul Executiv a hotărit să se

20 ani de viată teatrală 
ia Petroșani

lucrările Adunării
generale a compozitorilor

$i muzicologilor

comunale ale Frontului Unității So
cialiste. De asemenea, a fost apro
bat planul de măsuri privind acțiunile

convoace, pentru următoarele zile. 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Acum doua decenii, un mă
nunchi de entuziaști, deciși 
să statorn--cască in mijlo

cul minerilor Văii Jiului o activi
tate artistică permanentă, au pus 
bazele primului teatru profesionist 
ol acestor meleaguri.

Arum două decenii, trei sunete 
timide de gong au vestit admirato
rilor locali ai Thaliei că noul tea
tru. creație a revoluției culturale 
declanșată de Partidul Comunist 
Român, isi inaugurează cu „O scri
soare pierdută" (in regia lui Val 
Mugur), o carieră care, cu scurge
rea timpului, se va dovedi prestigi- 
oa*A menită să înalțe spiritul u- 
m - sore cele mai inolte idealuri, 

reputurile entuziaste au înflo
rit - rodit necontenit, dovedind că 
hotărirea actorilor veniți in Valea 
J'ti.'uî spre o se angaja în vasta 
operă de culturalizare a maselor 
,es ■> fermă. De atunci și pină a- 
cum. teatrul minerilor din bazinul 
Voii Jiului o realizat un număr de 
1AA Dremie-e. care au văzul lumi
nile rampei intr-un număr de 6 700 
spectacole in peste 220 săli de pe 
cuprinsul țării, vizionate de impre
sionantul mtmnr rl® 1 8R4 145 spec- 
to»n-

Douăzeci de om de activitate a 
te ului petroșănean înseamnă tot 
of “'o eforturi, căutări și succese, 
co e au netezit drumul spre îna
inte, spre perfecționare continuă, 
unui colectiv cu o experiență, azi. 
bine fundamentată, cu un public

gata să-și oplaude din toată inimo 
favoriții scenei.

La ceo de-a 20-a sa aniversare, 
teatrul minerilor raportează o serie 
de succese de prestigiu în promo
varea dramaturgiei originale, in e- 
ducarea gustului artistic al publi
cului larg prin spectacole de bună 
calitate. în îndelungata activitate 
desfășurată în mijlocul formațiilor 
de artiști amatori.

Ieri, la Petroșani, au avut loc 
fest;vitățile prilejuite de sărbători
rea a 20 de ani de la înființarea 
Teatrului do stat „Va’ea Jiului”.

La festivități, au luat parte tova
rășii Ion Lungu, secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al 
P.C.R . Vichenle Bălan, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
provizoriu, Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular municipal. Nicolae

Viorel TEODORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

TELEGRAMĂ

Consfătuire 
a directorilor 

de școli
Inspectoratul școlar al jude

țului in colaborare cu Inspec
toratul școlar al municipiului 
Petroșani a organizat, ieri, la 
Liceul din Lonea, o consfă
tuire a directorilor luluror șco
lilor din Valea Jiului.

Consfătuirea a constituit un 
valoros schimb de experiență 
pe tema folosirii metodelor de 
modernizare a in\ ățămintului, 
prilejuind dezbateri vii pe mar
ginea unor lecții deschise și a 
unni referat prezentat de către 
iov. Groza Liviu. directorul 
Liceului din Lonea.

★
Intr-unui din numerele noas

tre viitoare vom reveni cu un 
material mai amplu referitor la 
această temă.
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Pregătiri pentru 
deschiderea 

„Orașelor copiilor"
Ieri după-amiaza a avut loc 

la Petroșani ședința de consti
tuia- a comandamentului care 
va toordona la nivel de muni
cipiu lucrările de pregătire pen- 
t. i deschiderea orașelor copi
ilor . Din comandament fac 
parte reprezentanți ai organe- 
lo.- locale de partid și de stat, 
ai orqanizaliilor de masă și 
obștești, conducători de între
prinderi și instituții. Comanda
mentul a hotărit ca in toate 
localitățile municipiului să se 
amenajeze orășele ale copiilor 
cu ocazia vacantei de iarnă, a 
elaborat un plan de măsuri 
privind confecționarea tonete- 
lor a instalațiilor de joacă 
și ’ desemnat unitățile care le 
vo executa.

Sperăm că... <_ei mari, respec
tiv. conducătorii Întreprinderilor 
care au sarcini in legătură cu 
amenajarea orașelor copiilor se 
vor strădui să fie la nivelul 
așteptărilor celor... mici, adică, 
vor executa la timp toate o- 
biectivele ce le revin pentru 
a asigura ca orașele copiilor 
să devină cu adevărat o lume 
de basm a copiilor noștri.

Ultimele 
apartamente

Constructorii din Vulcan ai 
Grupului de șantiere nr. 2 ..Va
lea Jiului" vor preda, zilele 
acestea, un nou bloc — C 23 
cu 30 de aparijmente. Prin pre
darea acestui Hol, Grupul nr. 
2 de șantiere ..Valea Jiului" 
iși realizează planul anual de 
99<: apartamente, dind peste 
prevederile planului 21 de a- 
partamente.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Tovarășului NICULAE CEAUȘESCU

SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Colectivul Teatrului de stat Petroșani, teatrul minerilor di» Valea 
Jiului care sărbătorește in aceste clipe împlinirea a două decenii de la 
înființare, adresează conducerii partidului și stalului, dumneavoastră per
sonal. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde sentimente de 
recunoștință pentru grija și prețuirea acordată slujitorilor artei și culturii 
din patria noastră.

Instituție artistică creată in anii construcției socialiste, teatrul nos
tru s-a străduit, in cele douăzeci de stagiuni desfășurate pină acum, să 
se ridice la nivelul sarcinilor încredințate de partid pentru răspindirea 
culturii in mase. Bilanțul înfăptuirilor noastre de pină acum, concretizat 
în cele 160 de premiere prezentate in peste 6 000 de spectacole vizio
nate de aproape două milioane de spectatori impun teatrul „Valea Jiului" 
ca o prezență activă în ansamblul vieții arlistîce a județului Hunedoara.

Exprimindu-ne deplina adeziune față de politica internă și externă 
a partidului, încredințăm Comitetul Central al P.C.R., pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pen
tru a promova pe scena noastră cele mai valoroase lucrări din dramatur
gia românească și universală, că vom propaga în rîndul minerilor, oțe- 
larilor, țăranilor cooperatori și al celorlalți oameni ai muncii ideile ge
neroase ale umanismului socialist, că vom contribui cu toate puterile 
noastre, la măreața operă de înflorire continuă a României socialiste.

Petroșani. 12 XII 1968.
COLECTIVUL ARTISTIC 

ȘI TEHNIC-ADMINISTRATIV 
AL TEATRULUI DE STAT 

„VALEA JIULUI"

In întîmpinarea Conferinței 
organizației municipale a U. T. C.

Coordonatele 
unui vast proiect 

de activități
Am răsfoit recent, proiectul progra

mului de activități al organizației mu
nicipale a U.T.C. Un proiect care 
prin dimensiunile lui. de la funda
mentala sarcină de mobilizare a tine
retului in Îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pină la asigurarea unui cil mai 
bogat și variat continui acțiunilor 
dislracliv-educative acoperă toate do
meniile de activitate a tinerilor. Desi
gur. varietatea și multitudinea teme
lor și acțiunilor preconizate a se în
treprinde fac imposibilă prezentarea

toi, punct cu punct, în aceste rin- 
duri. Bogat in continui, concret in 
acțiuni, proiectul programului de 
activități nu se rezumă să ofere pen
tru același scop o singură soluție 
ci, pune la îndemîna tinerilor cil mai 
multe căi. dind putința alegerii intre 
două sau mai multe acțiuni. Realist 
și mobilizator proiectul nu este limi
tat. Sugerind pe alocuri doar temele, 
el va solicita astfel inițiativa și fan
tezia tinerilor. ale organizațiilor 
U.T.C. care urmează să găsească

S-a dus vestea că brigada lui Petre Constantin de la senorul V 
al minei Lupeni e harnica și pricepută. Nu-i de mirare, o dată ce Ironia- 
lișlii brigăzii extrag deja tone peste tone in contul anului care vino. 
Iată pe ortacii brigăzii : minerii Adam Olpdar, Teodor Onceru. Ion losif 
intrelinindu-se cu mai-iml nruicioal P'tro Ambruș într-o discuție despre 
munca brigăzii.

Lucrările Adunării generale a 
compozitorilor și muzicologilor au 
continuat joi, fn sala mlcu a Palatu
lui Republicii, cu dezbateri fn legă
tură cu Darea de seamă a Comite
tului de conducere al Uniunii Com
pozitorilor, Raportul Comisiei de re
vizie și Proiectul de stalul al Uniu
nii.

Au luat cuvînlul Ștefan Niculos- 
cu, Cornel Cezar, Walter Mihai Kle- 
pper, Viorel Cosma, Theodor Grigo- 
riu, D. D. Botez, Carmen Pelra-Ba- 
sacopol, Dumitru Bughici, Oclav 
Ncmescu, Elly Roman, Romeo Ghir- 
coiașiu, Matei Socor, Doru Popovici, 
Octavian Lazăr Cosmrt, Cornel Ță
ranii, Vasile Tomescu. Liviu Glodea- 
nu, Anatol Vieru, Tiberiu Olah, 
Victor Giuleanu, Henry Mălineanu, 
Lauren tiu Profela, Zoltăn Aladar si 
Alfred Hoffman.

Relevînd însemnătatea actualei 
reuniuni a muzicienilor din întreaga 
tară, vorbitorii s-au referit la com
plexitatea și vitalitatea fenomenului 
muzical lomânesc, cu puternice ră
dăcini in realitatea contemporana a 
patriei, stimulat creator do grija 
permanentă a partidului, la partici
parea entuziastă a muzicienilor la 
viata politică, socială si cullural-ar- 
tistică a tării noastre. Ei s-au oprit 
asupra unor probleme majore ale 
creației muzicalo, subliniind datoria 
lor de a făuri opeie durabile, de 
mare expresivitate, care să cores
punda exigentelor mereu crescute șl 
diversificate ale iubitorilor de mu
zică, de a slrînge toi mai mult le
gătura cu aceștia. A fost analizată

și au fost făcute numeroase propu
neri cu privire la activitatea secții
lor de creație, filialelor șl cenaclu
rilor Uniunii Compozitorilor, contri
buția muzicii la educarea ar
tistică a copiilor, tineretului și 
vîrstnicilor, perfecționarea învăță- 
mîntului muzical de toate gra
dele, creșterea rolului muzicologici 
și criticii muzicale, propagarea lar
gă a muzicii românești in tară xși 
peste hotare, dezvoltarea continuă a 
diverselor genuri muzicalo, oglin
dite printr-o varietate de stiluri, a 
căror trăsătură de unire o constituie 
inspirația din viata poporului, din 
realitatea României socialiste.

Adunarea generală a fost salutată 
de Brăduț Covaliu, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici, Dumitru 
Gheorghiu, .vicepreședinte al Consi
liului Central al Uniunii Generale a

• Sindicatelor, Mircea Sintimbrcanu, 
ffftnibru în Biroul Consiliului Natio
nal ai Organizației Pionierilor. Va
lerin Pop, președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune, Ion 
Popescu, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tinerelului Comu
nist și Laurențiu Fulga, vicepreșe
dinte al Uniunii Scriitorilor.

După încheierea dezbaterilor, s-a 
trecut la ultimul punct de pe ordi
nea dc zi : alegerea ' Comitetului de 
conducere al Uniunii și Comisiei de 
revizie.

Lucrările Adunării generale a com
pozitorilor și muzicologilor continuă.

(Agerpres)

In cursul zilei de ieri temperatura 
maximă a aerului a fost de minus 3 
grade la Petroșani și de minus 7 gra
de la Paring. Minimele au fost de 
minus 12 grade, respectiv, minus 15 
grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține frumoasă 
Si geroasă. Cer variabil.

pentru realizarea lor, căile cele mai 
atractive și mai plăcute. Cu toată .va
rietatea de care am amintit la înce
putul rîndurilor, încercam să facem 
o prezentare succintă a celor mai in
teresante acțiuni pe care comitetul 
municipal U.T.C. le propune uteciș- 
lilor a le realiza, după ce, în preala
bil. vor fi dezbătute de conferința 
organizației municipale U.T.C.

DECI :
— Lunar, in colaborare cu Consi

liul municipal al sindicalelor se vor 
organiza, la cluburile muncitorești 
din Valea Jiului și la Casa de cul
tură din Petroșani, acțiuni politico- 
educative in programul cărora rubri
cile „Activitatea politică la zi", „Dic
ționar politic contemporan" și altele, 
vor căpăta un caracter permanent.

— Cu sprijinul cabinetului de 
partid, se vor expune, in adunările 
organizațiilor U.T.C., teme ca „Româ
nia — factor activ al vieții politice 
internaționale". „Industria românească 
pe meridianele globului", „P.C.R. — 
creatorul organizației de tinerel din 
patria noastră" și altele.

— In licee și școli profesionale va

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3aj

Cu planul anual 
îndeplinit

Ieri, la sfirșilul schimbu
lui I, sectoarele VI și VII de 
la cea mai mare mină din țară 
— mina Lupeni — au îndepli
nit planul anual la extracția 
de cărbune pe anul 1968.

Ca urmare a organizării su
perioare a producției și a mun
cii, prlntr-o aprovizionare rit
mică cu materiale .și vagonete 
goale a brigăzilor, printr-o a- 
sistență tehnică competentă, a- 
cordalâ fiecărui loc de muncă, 
productivitatea muncii a iosl 
depășită de către cele două 
sectoare cu 308 kg/posl. respec
tiv, 277 kg/posl. In același timp, 
prin reducerea consumurilor 
specifice, pe iul <lc cost al 
cărbunelui a f<» t redus cu 2,10 
lel/lonă, respectiv, 1,07 lei/lonă.

Adunarea comemorativă 
din Capitală consacrată 
aniversării a 50 de ani 

de Ia luptele muncitorești 
din decembrie 1918

împlinirea a cinci decenii dc la 
eroicele lupte muncitorești din de
cembrie 1918 a fost marcată în Ca
pitală printr-o adunare comemora
tivă organizată joi după-amiază dc 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. în sala Teatrului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voitec, Dumitru Popa. Gheor
ghe Stoica, Constantin Pirvulescu, 
Ion Pas, Ion Popescu-Puturi, Ale
xandru Sencovici, Gheorghe Vasili- 
chi. Ion Turcu, scriitorul Nicolae 
Deleanu, Stoica Gheorghe, Eduard 
Novak și Lazăr MaglaȘu, partiripanli 
la evenimentele de la 13 decembrie 
1918, Mircea Constantin, Andrei Bar
tik si Frederik Ruda, tipografi.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vechi militanli ai 
mișcării muncitorești, participant! la 
evenimentele de la 13 decembrie 
1918, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, nu
meroși delegați ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile bu-

cureșlene, oameni do știință, și cul
tură, generali și ofițeri superiori, ac
tiviști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor oamenilor muncii, zia
riști.

Adunarea comemorativă a fost 
deschisă de tovarășul Dumitru Po
pa, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secrelar al Comitetului municipal 
București al P.C.R, primarul general 
al Capitalei.

Primit cu aplauze - a luat ruvintul 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, care a vorbit despre ani
versarea a 50 de ani a eroicelor 
lupte muncitorești din decembrie 
1918.

Aducînd un cald omagiu celor 
care prin jertfa lor au înscris in 
istoria patriei noastre o nepieritoa
re pagină de eroism, de abnegație șl 
spirit de sacrificiu pentru interesele 
poporului, participanții la adunare 
au manifestat îndelung pentru bi-

A
m aetSvâtafea de investii

Să lie curmal jocul 
de-a termenele de predare

In cursul lunii noiembrie, Banca 
de investiții a întreprins un sondaj 
privind modul dc efectuare a recep
țiilor și respectarea condițiilor prevă
zute prin legislația în vigoare, la 
Combinatul carbonifer, întreprinderea 
electro-centrale Paroșeni, întreprinde
rea forestieră și întreprinderea de 
gospodărie comunală, principalii bene
ficiari de investiții din Valea Jiului. 

: Acest sondaj a scos în evidentă o 
serie de fenomene negative care in- 

• fluenlează într-o măsură importantă 
receptionarea lucrărilor de investiții.

Cazul cel mai frecvent inlîlnit îl 
constituie receptionarea lucrărilor cu 
foarte mare întirziere fală de terme
nul planificat, determinată. în princi
pal, de neeStecularea la timp a lucră
rilor datorită fie executantului, fie 
beneficiarului. Numai în perioada a- 
nilor 1967—1968 s-au constatat un 
număr de 183 de lucrări la care re
cepția s-a făcui cu întirziere, ele re
prezentând peste 50 la sută din lo- 

■lalul lucrărilor cu termene de pune- 
i‘re în funcțiune din perioada respec
tiva din care, 88 lucrări la C.C.V.J., 

'■-74 ]a I.G.C. și 19 la întreprinderea 
"forestieră Semnificativ este faptul 
'ică, in majoritatea cazurilor, depăși
rea termenelor însumează peste 10 
luni, aiunaind chiar la 30—35 de
Huni. dublul sau triplul duratei pre
văzute (le execuție. Spre exemplu, 
predarea blocurilor BL Bla din Lu
peni a fost amînată cu 35 de luni; 
a blocului 1 1 din Potrila < u 21 luni 
(I.G.C.),- stafia de 220/110 *kW Paro
șeni cu 21 de luni (I. E. Paroșeni);
depozitul de carburanți si lubrifianti
Lupeni cu 21 de luni,- atelierul elec
tromecanic Paroșeni cu 27 do luni; 
baia, lămpăria și sala de apel de la 
Dilja cu 28 de luni; cămin cu 300 
locuri pentru Grupul școlar minier 
Petroșani cu 35 de luni (C.C.V.J.),-
drum auto Bula cu 10 luni; drum 
auto Molidu cu 12 luni- drum auto
Lolaia II cu 13 luni (I.F.).

Fală de asemenea inlîrzieri ar fi
trebuii ca beneficiarii să aplice pena
lizări. care au fost concepute ca oI
importantă pirghie in respectarea con
dițiilor contractuale. Dar, din 183 lu
crări receptionale cu întirziere in 
anii 1967—1968, numai pentru 29 de

lucrări s-au perceput astfel de pena
lizări, iar I.G.C. Petroșani și I.E. Pa
roșeni nu au solicitat penalizări in 
nici un caz. In aceste condiții, nu 
este de mirare că numărul lucrări
lor predate cu întirziere, în loc să 
scadă, prezintă o simțitoare creștere 
de la an la an: 39 in 1965. 51 in 
1966, 87 în 1967 și 96 in 1968.

Consecința cea mai dăunătoare a 
acestei situații este punerea in func
țiune cu mari întîrzieri a lucrărilor, 
fie că este vorba de capacități de 
producție, lucrări anexe sau dotări 
social-cullurale și de deservire.

Legislația în vigoare prevede ca o 
cale excepțională de punere in func
țiune a obiectivelor predarea lor la 
beneficiar înainte de terminarea lu
crărilor de construc|ii-montaj, urmînd 
ca în termen de 6 luni să fie execu
tate toate lucrările în vederea recep
ției. Dar, înlesnirea respectivă este 
utilizată în mod curent, de loti be
neficiarii, numărul total al lucrărilor 
puse în funcțiune fără a fi termina
le, însumînd peste 70 în perioada 
analizată. Pe lingă faptul că exploata
rea noilor obiective este îngreunată 
de neexecutarea tuturor lucrărilor de 
construcții prevăzute in documenta
ția tehnică, nu se asigură nici termi
narea acestora in termen. Din cele 
peste 70 de lucrări predate astfel, la 
60 au fost depășite cele 6 luni legale, 
ajungindu-se chiar la 15—25 de luni 
înlîrziere pină la recepție. Această 
situație îngreunează și activitatea or
ganizațiilor dc construcții montaj, dat 
fiind faptul că lucrările rămase de 
executai in vederea recepției sînt în 
general de valori iniei și de producti
vitate scăzută, dar pentru executarea, 
acestora se imobilizează însemnate 
forte de muncă.

Intrucit fără recepția întocmită, lu
crările, chiar in funcțiune, nu pot 
fi înregistrate la fonduri fixe, cuprin
derea lor în calculul amortizării ne
cesită evidente suplimentaro la bene
ficiar.

De altfel, fenomenul înmulțirii lu
crărilor recepționate cu întirziere se 
reflectă foarte concludent și în evo
luția soldului investițiilor in curs, ne
terminale și nerecepționate, ilustrată 
in tabelul do mai jos :

în mii lei

31 XII 1966 31 XII 1967 00 IX 1968

C.C.V.J. 506 412 609 428 720 693
1. E. Paroșeni 132 205 140 407 144 891
I.G.C. Petroșani 105 009 108 031 126 897
1. F. Petroșani 3812 3 254 5 580

Francisc IACOB, 
directorul Filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

(Continuate In pag. a 2-a)

ruința ideilor care au . călăuzit 
pe luptătorii din decembrie 
1918. Prin aplauze puternice, 
cei prezenli și-au exprimai atașa
mentul profund fală de Partidul Co
munist Român, care, preluînd și dez- 
voltind cele mai valoroase tradiții 
ale luptei revoluționare din tara 
noastră, conduce astăzi ferm popo
rul român pe drumul luminos al 
construcției socialiste.

(Agerpres)

IN PAGINA Ă‘ IT-A:
Cuvintarea tovarășului 

Gheorghe Apostol la aduna
rea comemorativă din Capi
tală consacrată aniversării a 
50 de ani de la luptele mun
citorești din decembrie 1918.
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Tinerețea
uzinei

orașului
Călătorul neavizat care 

tră în Petroșani prin poarta 
nord-estică a orașului râmîne 
plăcut impresionat de vastita
tea Uzinei de reparat utilaj 
minier, este încînlal de zumze
tul mașinilor și al cuptoarelor 
care intrelin zi și noapte via
ta uzinei. Această uzină, unde 
vin®pentru ..tratament și vin

decare" cele mai felurite mașini 
și utilaje din galeriile Văii 
Jiului, precum și de la alte 
mine din Iară, pulsează de 
tinerele. Băieți care abia au 
depășit vîrsta majoratului mî- 
nuiesc cu pasiune și pricepere 
manetele strungurilor, frezelor 
și rabotezelor, se călesc la 
temperaturile înalte ale cuptoa
relor de la turnătorie, se ma
turizează fizic și profesional o 
dată cu uzina.

O vizită prin secțiile uzinei 
iii va întregi imaginea infuziei 
de tinerele, a acestei primeneli 
anuale a oamenilor, strict ne
cesare pentru mersul înainte 
in spirală, a marii întreprinderi 
socialiste.

Am fost 
L'.R.l’.M.P. 
gătura cu 
tul U.T.C.
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zilele . trecute la 
Vroiam să iau le- 
cineva din comile-

din uzină. N-am

Dumitru GHEONFA
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
Semh enlomirul luptelor din 13 

dei ?mbriP 19IB — pc care II aniver- 
«,.•>» astăzi in ondiliunile triumfu
lui -,oi ialt*>nniltii pe păminlul Ro- 
in-inlei — a spus vorbitorul — este 
un prilej de a evoca glorioasele tra
diții ale luptei ccvohilionnte a cla
sei noastre muncitoare, de a cinsti 
cu venerație si cu rocvnoșiinlfl me
moria eroilor proletariatului cAzuti 
pentru libertate și socialism, pentru 
viitorul luminos al patriei.

In analele marilor bătălii de clasă 
<> u- de proletariatul român
de • lungul existentei sale, luptele 
mu-’ Ttorrstl din 1918, care au cul
minat m evenimentele din 13 de
cembrie. se insa iu la loc de frun
te. tn perspectiva himătălu de veac 
caro •> trecut, aceste lupte ne apar 
ca o impresionantă mărturie a spiri
tului revoluționar al -'lașei munci
toare d»n România, ca o pildă mă
reață ch . urai sj sacrificiu proletar 
pentru cama < clor ce muncesc. Ele 
au scos în evidenta dinamizarea pro
cesului de creștere a conștiinței po
litice a clasei muncitoare, viguroa
sa sa combativitate, voința sa ma
nifestă de a cuceri pe cale revolu
ționară un trai demn, dtepturi și 
libertăți democratice, de a orienta 
dezvoltarea societății românești pe 
drumul progresului social.

Încă de la aoarilio sa. cu peste 
un secol în urmă, clasa muncitoare 
din România s-a alirmal ca forța cea 
mai înaintata a societății noastre, ca 
exponentul de nădejde al aspirațiilor 
spre progres, șpre eliberare socială 
si națională a poporului, polariz.înd 
tn jurul său și alto pături si catego
rii sociale interesate în desființarea 
rîndutelilor bazate pe exploatare $i 
în cucerirea unei vieți droote si mai 
bune. Avîndu-si rădăcinile adine în
fipte în această realitate economică- 
sncială a țării. mișcarea noastră 
muncitorească parcurqea un intens 
proces do evoluție în cursul căruia 
clasa muncitoare a crescut numeri- 
reste, sî-a organizat rîndurilo. s-a 
rălit în focul a numoroasp bătălii 
de clasă. Ea a fost pusă nemijlocit 
in fata sarcinii de a da răspuns pro- 
b’-’melor nodale ale societății ro
mânești, de a acționa în chip revo
luționar pentru rezolvarea lor în în
țelesul celor ce muncesc.

Trup din trupul poporului, expri- 
mînd organic interesele lui funda- 
montale, mișcarea noastră muncito
rească s-a afirmat în același timp, 
de la primele ei începuturi, ca parte 
inleqranlă a mișcării muncitorești 
internaționale, dezvoliînd relații de 
solidaritatexoroletară cu cei ce mtm- 
rose din alto tari. Multi mililanti 
români au activat în rîndurilo In
ternaționalei l-a si a ll-a. au luptat 
ne baricadele Comunei din Paris. 
1 •'Oaturî trainice și fecunde au fost 
înlretinufe cu mișcarea revoluționa
ră din tarile vecine • Rusia. Bulaa- 
ria. Ungaria, Serbia, ca si cu orga
nizațiile proletariatului d:n Franța, 
G -mania si din alto țări.

tn continuare vorbitorul a spus: 
însuflețită de înalte sentimente uma
nitare. profund atașată n?c»i. clasa 
noastră muncitoare s-a ridica* cu 
fermitate îmnotriva primului ••'■-/boi 
mondial dezlănțuit de marile nuferi 
imneriansln. Relevînd primeam ce 
amenința România — obicei de im- 
uărtire între marile puteri ;mner:a- 
listo din ambele tabere bcliaerante 
— oroanizatiile clasei muncitoare au 
militai pentru adoptarea unei poli
tici do neutralitate. Dună doi ani de 
neutralitate, România a intrat in 
război, alături de puterile Antantei, 
rare promiseserăsal’cfaceroa rura
lului întregirii unităiii naționale de 
sta».

Tnvățînd din îndelunqata evperien- 
1ă acumulată, clasa muncitoare din 
România a știut să-sî orienteze Înota 
în noile condiții generate de război. 
Muncitorii au împletit mișcarea pen
tru revendicări economice cu aceea 
pentru făurirea statului national uni
tar român si a unui iea;m democra
tic

f-j prin se în avîntul revoluționar 
qencrat de ascuțirea fără precedent 
a contradicțiilor reoîmului buighe- 
zo-moșipresc sj de '■onsocînlelp de
zastruoase ale războiului, masele 
muncitorești, păturile laroi ponnlare 
din tara noastră, ca si din alte țări 
ale lumii, au fost însuflețite în 
lupta lor de istorica victorie a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. care a deschis era trecerii 
de la capitalism la socialism pe 
p'an mondial. In timp ce clasele ex
ploatatoare si monarhia erau cu
prinse de spaimă si derută in fata 
răsturnărilor sociale din Rusia, 
muncitorimea română. r ®n< inasa 
spiritului internationalist, s-a soli
darizat unanim și entuziast cu pro
letariatul rus.

SĂ FIE CURMAT JOCUL 
DE-A TERMENELE 

DE PREDARE
/Urmare pag ‘

Așa cum am mai arătat, beneli- 
ciarii nu numai că neglijează căile 
legale ce le stau la indemînă in ve
derea influențării terminării și re- 
ceptionării la termen a lucrărilor, dar, 
mai mult, prin modul de planificare, 
favorizează chiar prelungirea excesi
vă a duratei de execuție. In ca
zul C.C.VJ.. lucraiea „Centrala ter
mică și rețelele termice Dîlja" au 
fost planificate la 31 decembrie 1965 
și replanificate la 30 octombrie 1968; 
„Instalații de transport și însilozare 
Lonea li" — 31 decembrie 1965. 30 
Iunie 1966. 30 noiembrie 1967 și 15

In condițiile victoriei revoluției 
socialiste In Rusia și ale înfrângeri
lor militare suferite de Puterile 
Centrale in cursul războiului, suc
cesele luptelor de eliberare socială 
si națională purtate de popoarele a- 
suprite au dus la prăbușirea ana- 
cronicului imperiu habsbtugic, pe rui
nele căruia s-au creat noi state na
ționale și s-au dcsăvîrșit altele. In 
acest context international a trium
fal și lupta de eliberare națională a 
poporului român. în cadrul căreia 
mișcarea muncitorească si socialistă 
a participat în mod activ.

Făurirea statului national unitar 
român prin unirea Transilvaniei cu 
România la 1 decembrie 1910, a 
fost deci rezultatul luptei poporului, 
animat de veacuri de idoea unităiii 
naționale, a fost un eveniment ce 
corespundea cerințelor obiective ale 
dezvoltării istorice.

Actul memorabil al unirii a creat 
cadrul statal si politic-economic ne
cesar dezvoltării mai rapide a for
țelor de producție pe întreg terito
riu tării, a favorizat înmănunche- 
rea energiilor și capacităților crea
toare alo întregului popor, amplifi
carea activității unitare a mișcării 
muncitorești, a tuturor forțelor de
mocratico. Aceste foile militau pen
tru ca Unirea să fio folosită in a- 
vanlajul general al maselor largi 
populare. Dar burghezia si moșieri- 
nma. care se aflau la putere, s-au 
împotrivit cu înverșunare acestei 
tendințe firești, au folosit Unirea 
pentru interesele lor înguste de cla
să. Ele și-au consolidat treptat po
zițiile și au aruncat pe seama mase
lor populare toate greutălile refa
cerii economice a tării. Totodată, 
nesocotindu-sc interesele poporului, 
bogățiile tării au fost aruncate lot 
mai mult în brațele hrăpărețe alo 
marilor monopoluri occidentale.

In timp ce creșteau piofiturile 
seloi ■ . plo »tato are? se agrav a si

tuația clasei muncitoare șl a celor
lalte cateqorii de oameni ai muncii. 
Muncitorii din fabrici și ateliere se 
aflau din toate punctele de vedere 
la cheremul patronilor care ii ex
ploatau fără scrupule. Inflația, scum- 
pelea, șomajul, se repercutau deo
potrivă asupra funcționarilor și inte
lectualilor. a micilor meseriași si ne
gustori.

Stările de lucruri de ia orașe erau 
resimțite cu egală (ortă si în lumea 
satelor, undo bintuia foametea, boli
le. mizeria.

StăDinirca burghezo-moșierească 
pationată de monarhie, a ridicat 
stăvili duoă stăvili în calea mase
lor muncitorești care se organizau 
sj luptau pentru a impune recunoaș
terea si lărgirea drepturilor demo
cratice, politice.

-
rea puternică a contradicțiilor dintre 
muncă si capital, ceea ce s-a oglin
dit in creșterea fără precedent a 
luptelor revoluționare ale clasei 
muncitoare, a mișcării democratice 
a maselor largi populare.

La sfirsilul lunii noiembrie si in 
prima decadă a lunii decembrie 
1918, Capitala a fost zguduită do un 
val do qreve. Mișcări asemănătoare 
se desfășurau in Valea Prahovei, 
Moldova. Tiansilvania. Valea Jiului.

Simultan, so intensificau acțiunile 
țărănimii care cerea să se troacă 
efectiv la aplicarea reformei agrare 
al cărui principiu fusese înscris în 
Constituția din 1917 De asemenea, 
micii mesei iași, micii negustori și 
alte pături sociale lovite in însăși 
existenta lor, acționau pentru drep
turi eronomice și socialo, pentru li
bertăți democratice. Țoale aceste 
lupte oglindeau intetirea activității 
organizațiilor Partidului Social De
mocrat alo «indicatelor si tinerelu
lui.

In această perioadă de puternic 
(lux revoluționar, a avut loc ampla 
si temerara demonstrație a muncito
rimii din București, de la 13 decem
brie 1918. Ca si in alte împrejurări 
Istorice, detașamentul lucrătorilor ti
pografi a avut un rol deosebit de 
insomnii în desfășurarea aceste' ac
țiuni. După cum se știe, tipografii 
au bogate si vechi tradiții in mișca
rea muncitorească din lara noastră. 
Ei au fost printre primii care s-au 
constituit intr-o organizație profe
sională. au editat ziare pi oprii, iar 
prin contactul nemijlocit pe rare 
i| aveau cu cuvintul scris, au reu
șit să înțeleagă mai devreme izvo
rul nedreptăților din societate, con
tribuind direct la răspîndiiea în 
mase a ideilor socialismului științi
fic.

Acțiunile revendicative greviste 
ale lucrătorilor tipografi s-au linul 
lanț în a doua jumătate a anului 

iulie 1968; „Circuit puț auxiliar 0 
Dîlja" — 31 decembrie 1965, 31 de
cembrie 1966, 15 decembrie 1967 și 
30 august 1968 ele. De menționat că 
lucrările date ca exemplu, și multe 
altele, nu sini terminate și recepțio
nate nici în prezent! La fel se pre
zintă situația și în cazul lucrărilor 
din planul I.G.C. Petroșani. în spe
cial centralele termice și lucrările 
edilitare exterioare de folosință ge
nerală din ansamblurile de locuințe. 
Lucrările de captare a apei potabile 
prin puțuri de la Jieț au lost, de e- 
xemplu, planificate și replanificate 
la 31 decembrie 1967 și 31 decembrie 
1968, dar nici la arest ultim termen

I9I«, (rescind în Intensitate șl cub 
mininrl cu marea demolish alte din 
ziua de 13 decembrie.

In dimineața acelei zile, cel a» 
proape 600 do tipografi din Capitala 
au incetnl lucrul $1 au pornit spre 
Ministerul Industriei și ComerțuluK 
însoțind delegația pe < are au desem» 
nat-o să prezinte icvendicările lori 
I a chemarea Comisiei locale a Sin* 
dicalelor, mii de muncitori de la 
întreprinderile din cartierele linflrici. 
Filaret, ceferiștii, molaluigișlii, STB- 
ișlii, lucrători din alte întreprinderi 
s-au adunat in coloane masive pe 
Calea Victoriei, manifestindu-și soli
daritatea. Mulțimea înflăcărată scan
da .Vrem pîine*, .Vrem ziua do 
lucru de opt ore", .Jos starea de a- 
sediu". .Pătnînt țăranilor*, .Trăiască 
libertatea*, .Jos regele*, .Trăiasc.Ț 
republica socialistă". Era o puter
nică desfășurare de forte muncito
rești. cum niciodată pînă atunci nu 
se văzuse pe străzile Capitalei, o 
man’festare cu un pronunțai caracter 
politic, evidențiind pregnant mareg 
combativitate a muncitorimii, pute
rea de organizare si mobilizare a 
sindicatelor.

înfricoșat, guvernul a răspuns cu 
o cruzime fără seamăn la cererile 
îndreptățite alo muncitorimii. Arma
ta burgheziei și inoșiorimii a dez
lănțuit un măcel cumplit, scăldînd 
Piața Teatrului National in singe 
muncitoresc. Peste 100 de muncitori 
nevinovat!, care cereau pîine și 
dreptate socială, au fost uciși, iar 
alto sule — răniți. Numeroși munci
tori și conducătorii lor au fosl a- 
restali.

Vestea acțiunii criminalo a guver
nanților a slirnit indignarea și re
volta maselor muncitoare și a altor 
categorii sociale. In întreaga Ia
ră s-a declanșat un val do 
nemulțumiri și proteste contra măsu
rilor represive, precum și acțiuni de 
solidaritate cu militanții revoluțio
nari arestați. Personalități marcante 
ale vieții cullural-artistice si politico 
ca scriitorii Ion Slavici, D. D. Pă- 
trăscanu. ziariștii N. D. Cocea. G. 
Miile, C. Bacalbașa, pictorul N. To- 
nitza $i alții, au condamnat cu as
prime actul represiv al guvernului 
și au manifestat calda lor simpatic 
fai.i de muncitorime, și fală de lup
ta ci pentru împlinirea unor dezide
rate democratice.

Demonstrația din 13 decembrie 
1918 și procesul mililanlilor arestați 
atunci, au slirnit ecouri și în alte 
țări. Ele au fosl consemnate în pu
blicistica din Rusia sovietică, in 
presa muncitorească din Bulgaria, 
Ungaria. ^prmania. Franța si din 
alte tari.

Masacrul din Piața Teatrului Na
tional, necruțător act de acuzare îm
potriva claselor exploatatoare, a ic- 
qimului burqhezo-mosieresc, nu tu
rnai că nu a izbutit să stăvilească a- 
vinlul revoluționar al maselor mun
citoare dar. dimpotrivă, l-a amplifi
cat. Luptele muncitorești au conti
nuat cu tot mai mare intensitate, 
răscolind întreaga societate româ
nească în anii 1919 și 1920. Un mo
ment culminant al acțiunilor din lara 
noastră în acea perioadă l-a consti
tuit greva generală din octombrie 
1990. care a cuprins pentru prima 
dală întregul proletariat din tară și 
care, prin amploarea și combativita
tea sa, a constituit un serios aver
tisment pentru regimul burqhezo- 
mo«ierecc. scotînd din nou în evi
dentă forța rrescîndă a clasei mun
citoare. hotărîrea și capacitatea ei 
de a folosi forme superioare de or
ganizare si de luptă pentru trans-< 
formarea revoluționară a societății. * 

luptele revoluționare purtate de 
clasa muncitoare în anii 1917—1920, 
adincirea procesului de radicalizare 
a proletariatului român, de clarifi
care ideologică a mișcării muncito
rești. au pus la ordinea zilei, ca o' 
problemă de imediată actualitate ne
cesitatea creării unui partid de tip 
nou. consecvent revoluționar. în 
stare să ridice pe o treaptă mai 
înaltă orqanizarea, lupta Droletaria- 
tului și a aliatilor săi pentru înfăp
tuirea sarcinilor lor istorice, de răs
turnare a orînduirii capitaliste și de 
zidire a orînduirii socialiste. a

Crearea în mai 1921 a Partidului Co
munist, detașament do avangardă al 
clasei muncitoare, înarmat cu ideolo
gia marxisl-leninistă. a constituit un 
moment do cea mai mare imnortanlfc 
în istoria proletariatului, a întregu
lui ponor român

Contînuînd Înota de veacuri a po
porului pentru eliberare națională și 
neatirnare. cele mai bune tradiții ale 
mișcării muncitorești și socialiste, 
Partidul Comunist a devenit exponen
tul -fidel al intereselor clasei munci- 

nu se vor termina și probabil că 
beneficiarul va avea „grijă" să stabi
lească un nou termen, în 1969.

Intîrzierile în executarea și recep- 
ționarea lucrărilor edilitare din an
samblurile de locuințe, sini favorizate 
și de fondurile insuficiente prevăzute 
prin planul de investiții. Șe ajunge 
în acest fel la mari întîrzleri în e- 
xecuția lucrărilor edilitare față de 
dala dării în folosință a tuturor apar
tamentelor din ansamblul respectiv. 
Citeva exemple semnificative: ulti
mele apartamente din ansamblul Ae
roport V s-au dai în folosință la 3^ 
decembrie 1966, dar lucrările de dru
muri, sistematizare pe verticală și 
z.one verzi vor continua și în anul 
1969; ansamblurile Micro 111 și 296 
apartamente Petrila s-au terminat în 
anul 1966, dar lucrările de străzi, 
alei, sistematizare pe verticală și zo
ne verzi vor continua și în anul 
1969. Șirul exemplelor este departe 
de a se fi epuizat.

Sondajul efectuat de bancă a scos 
in evidentă numeroase alte deficien
te legate de receptionarea obiective
lor. Astfel, peste 40 de lucrări recep
ționate în perioada analizată au pre

loajo. al Hiasclor largi populare, foita 
politică rea mai înaintată și cea mal 
dirihmkă a societății românești.

Ijfitroaga perioada, de la crearea 
pantdulul comunist pină la eliberarea 
patriei do sub jugul fascist, a lost 
pliiă de bătălii do clasă purtate, sub 
• onducerca sa, do oamenii muncii de 
la orașe și sale împotriva exploată
rii *apitaliste șl moșierești, a domina
ției capitalului străin, pentru drepta
te socială și independentă națională, 
pentru democratic, egalitate in drep
turi și a oamenilor muncii români și 
a celor apartinind naționalităților con
locuitoare. împotriva șovinismului si 
rasismului, împotriva fascismului și 
a «oboiului hitlerlst. In aceste aspre 
ipcfi -tnri cu roacliunea, clasa mun- 
Cilairr, partidul oi revoluționar. s-au 
«ăl®, și-an ridicat neîncetat nivelul 
de organizare, combativitatea, capaci
tatea de luptă, și au cucerit victoria, 
împlinind astfel cerințele obiective 
ale dezvoltării societății românești.

In continuare vorbitorul a reamin
tit 7 ă anul viitor se va împlini un 
sfert de secol de la înfăptuirea, sub 
conducerea Partidului Comunist, a mă
rețului act istoric al insurecției ar
mar din august 19-14, care a inaugu
rat o nouă eră în viata poporului ro
mân. deschiz.îndu-i larg calea spre 
construirea unei orinduiri noi. drepte 
- orinduirea socialistă.

Pe meleagurile acestei țări — a 
spus el — s-a pus de mult capăt 
pentru totdeauna blestematului sis
tem de exploatare a omului de către 
om. Luindu-și soarta in propriile 
mîini, instaurind adevărata democra
ție — puterea populară —, devenind 
liber și stăpîn pe bogățiile țării, po
porul nostru își consacră toate for
țele. creatoare pentru a-și făuri o via
ță tot mai prosperă, un viitor tot mai 
luminos.

Idealurile pentru care a militat lu
mea muncitoare și s-au jertfit alîția 
fii ai săi, visurile și aspirațiile îna
ripate ale poporului și-au găsit cea 
mai strălucită împlinire în triumful 
deliniliv al socialismului in patria 
noastră.

Vorbitorul a înfățișat apoi marile 
realizări dobîndile în industrializa
rea socialistă a tării, in cooperativi
zarea și dezvoltarea agriculturii, in 
înflorirea științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai. Procesul edi
ficării noii orînduîri — a spus în con
tinuare tovarășul Gheorghe Apostol
— a parcurs și continuă un drum 
mereu ascendent, allîndu-se în pre
zent într-o etapă superioară, inaugu
rată de Congresul al IX-lea al P.C.R.
— etapa desavîrșirii construcției so
cialiste. Intr-o atmosferă politică de 
un dinamism deosebit, cu entuziasm 
și spirit creator, oamenii muncii de 
toate categoriile traduc in viată o- 
bircțivele și sarcinile de mare im
portanță stabilite de Congres, precum 
și de Conferința Națională a Partidu
lui, de recentele plenare ale Comi
tetului Central.

O trăsătură caracteristică a etapei 
pe care o străbatem constă în faptul 
că, în întreaga țară are loc un am
plu proces de perfecționare a rela
țiilor socialiste și a vieții social-poli
tico, de creștere a participării active 
a maselor la conducerea treburilor 
obștești, de lărgire și adîncirc conti
nuă a democrației socialiste. De o în
semnătate deosebită în acest complex 
sîiil crearea Frontului Unității Socia
liste, constituirea Consiliilor oameni
lor muncii apartinind naționalităților 
coijlocuitoare, creșterea rolului și a- 
tribuliilor Consiliilor populare, a or
ganizațiilor do masă și obștești în e- 
lal/orarea și aplicarea hotărârilor de 
partid și de stal. Sindicatele, ca or
ganizație profesională de masă a cla
sei1. muncitoare ce cuprinde practic 
pe* toii salariații, au în etapa actuală 
un rol sporit, sarcini și atribuții mai 
lagji în sistemul democrației noastre 
socialisto.

Vorbitorul a subliniat că după toa
te indiciile, sarcinile do plan pen
tru anul în curs vor fi îndeplinite și 
chiar depășite și și-a exprimat convin
gerea că folosind bogata experiență 
acumulată, valorificînd mai bine po
sibilitățile și rezervele existente, cla
sa muncitoare, întregul popor, prin 
străduință și eforturi creatoare vor 
îndeplini cu succes sarcinile planului 
pe anul viitor. — an hotărîtor pen
tru încheierea cu bine a actualului 
cincinal și pentru crearea premise
lor do trecere cu succes la următorul 
plan cincinal.
-Temeiul acestei convingeri — a 

spus ol — constă în faptul că tot ce 
s-a înfăptuit trainic și luminos în a- 
cești ani pe păminlul străbun al pa
triei este rodul muncii creatoare, en
tuziaste. eroice a întregului popor, 
strîns unit în jurul forței politice con- 

zentat deficiente, fiind necesare re
medieri, refaceri sau completări. In
teresant este insă că, nu numai con
trar legislației, dar și împotriva logi
cii, beneficiarii nu solicită retrage
rea valorii lucrărilor ce prezintă de
ficiente și în marea majoritate a ca
zurilor nu stabilesc uici lermene de 
efectuare a remedierilor.

Și mai curios este cazul lucrărilor 
din planul I.G.C. Petroșani la care, 
în perioada analizata, nu s-a consta
tat nici o recepție unde beneficiarul 
să solicite refaceri sau remedieri. 
Nici chiar viitorul beneficiar de dota- 
tie, întreprinderea de Gospodărie Lo- 
cativă, nu face vreo mențiune în a- 
cest sens. Deși acesta este primul 
care se va convinge, și încă foarte 
curînd, că astfel de mențiuni ar fi 
fost foarte oportune.

Și apoi mai este problema recep
țiilor definitive, impuse a se efectua 
în cadrul anumitor termene după re
cepția provizorie și după verificarea 
în exploatare a lucrărilor. La I.G.C., 
întreprinderea forestieră și I.E.C. Pa- 
roșeni, astfel de recepții nu au fosl 
întocmite în nici un singur caz. în
trebăm Întreprinderea de Gospodărie 

ducflloarc a țării Partidul Comunist 
Român.

Unitatea social-politlcă a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire do 
naționalitate, reprezintă — așa cum 
a subliniat recent in Marca Adu
nare Națională, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu — „O uriașă realizare a 
politicii partidului, rezultatul victoriei 
depline și definitive a socialismului, 
un nesecat izvor de forță și trăini
cie a orînduirii noastre"

Reforindu-se la politica externă a 
partidului și statului nostru, vorbitorul 
a subliniat sprijinul și aprobarea u- 
nanimă de care se bucură ea din 
partea întregului popor.

Bazată neclintit pe principiile in
dependentei și suveranității naționale, 
alo egalității In drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și avantajului 
reciproc, politica noastră externă, îm
pletită organic cu politica internă, co
respunde ihlrutotul intereselor po
porului român, intereselor socialis
mului și păcii in întreaga lume.

In mod firesc, ca parte integrantă 
o sistemului socialist mondial, tara 
noastră face totul pentru a dezvolta 
prieteni-a, colaborarea și alianța cu 
toate țările socialiste, conștientă că 
unitatea, (oria și prestigiul acestor țări 
constituie factori hotăritori ai succe
sului luptei pentru pace și progres 
al întregului front antiimpcrialist. Ri
dic ind pe o treaptă superioară tradi
ția internaționalismului proletar, Parti
dul Comunist Român militează con
secvent pentru restabilirea și întă
rirea unității pe plan mondial a miș
cării comuniste și muncitorești.

Clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii din patria noastră își mani
festă solidaritatea activă cu lupta 
maselor muncitoare din țările ca
pitaliste pentru apărarea și dezvol
tarea drepturilor lor politice, sociale 
și economice, cu mișcarea de elibera
re națională și socială a popoarelor, 
cu toate forțele care militează îm
potriva imperialismului. Țara noas
tră promovează activ o politică de 
colaborare cu toate statele fără deo
sebire de orînduire socială, convin
să că aceasta slujește destinderii 
internaționale, cauzei apropierii si 
înțelegerii intre toate popoarele, a 
securității, p' ;i și progresului în 
lume.

Tovarășul Gheorghe Apostol a 
subliniat că a devenit o tradiție în 
lara noastră de a aniversa momen
tele cele mai însemnate din istoria 
de luptă a clasei muncitoare, a 
partidului său, a poporului român, 
de a exprima respectul profund, înal
ta prețuire pentru faptele glorioase, 
eroice ale celor mai buni fii ai 
națiunii care au luptat si uneori 
și-au dat viata pentru binele pa
triei si al poporului.

Faptele lor luminoase constituie 
pentru generațiile de azi și de inli
ne, un nesecat izvor de învățămin
te, de încredere în propriile lor 
forțe creatoare, îndemnuri însufleli- 
toare de a-șî dărui lot ce au mai 
bun pentru înfăptuirea țelurilor su
preme ale națiunii noastre socialiste.

El a amintit că in semn de cinstire 
a luptelor muncitorești de la 13 de
cembrie 1918, Comitetul Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Guvernul au hotă- 
rît recent ca, Unind seama de rolul 
însemnat pe caie l-au avut în de
clanșarea și desfășurarea acțiunilor 
de acum 50 de ani muncitorii tipo
grafi. de contribuția lor la dezvolta
rea mișcării muncitorești*, în fiecare 
an, prima duminică după 13 decem
brie să fie sărbătorită ca «Ziua ti
pografilor din Republica Socialistă 
România". De asemenea, în Bucu
rești va fi ridicai un monument care 
să Glorifice faptele eroice ale parli- 
cioanților memoifbilelor lupte din 
13 decembrie 1018.

Evocînd evenimentele de acum o 
jumătate de secol — a spus în în
cheiere vorbitorul — să pășim îna
inte cu si mai mult avînt, să ne în
zecim forțele nentru a dobîndi noi 
cuceriri în înfăptuirea luminosului 
proaram elaborat de partid pentru 
desăvîrsiroa construcției socialiste, 
pentru înflorirea patriei noastre 
clraqi. oenlru făurirea unei vieți fe
ricite întregului popor român 1

întărind și dezvoliînd nuterea e- 
conomică si nolitică a României so
cialiste, ridieîndu-și nivelul de trai, 
poporul român îsi îndeplinește nu 
numai misiunea plină de tăspunde- 
re, pentru nrooriul său viilor, ci si 
importanta obligație internationalists 
de a conlribii’ la consolidarea con
tinuă a întrecnilul sistem socialist 
mondial, la creșterea si întărirea tu
turor forțelor democratice antiimpe- 
rialisle. la soorirea prestigiului și 
triumful ideilor socialismului si pă
cii in lume.

Locativă, precum și ceilalți benefi
ciari, ce greutăți și cheltuieli au pro
dus obiectivele recepționate și chiar 
termenul de verificare în exploatare ?

In cadrul Combinatului carbonifer 
se semnalează, de asemenea, nume
roase cazuri do neintocmire a recep
ției definitive sau de înlîrziere a a- 
cesteia.

Cu deosebire in cazul C.C.V.J., 
I.G.C. și al principalilor executant! 
ai acestora — grupurile de șantiere 
T.C.M.M. și T.C.H. — se semnalează 
și o anumită superficialitate în con
vocarea recepțiilor. Executanții soli
cită prezentarea comisiei la o anu
mită dată, iar comisia, deplasată la 
lucrări, constată că ele sînt netermi
nate, departe de a putea fi vorba 
de recepție. T.C.M.M., de exemplu, 
a convocat în luna septembrie recep
ția la un număr de 25 obiecte care 
nu erau terminale și nu puteau fi re
cepționate.

In alte cazuri, lucrări terminate 
stau săptămini sau chiar luni in aș
teptarea comisiei. Și-a făcut oare ci
neva socoteala timpului pierdut în 
această joacă „de-a recepția" ?

20 ani de via(ă 
teatrală

la Petroșani
(Urmate din pag 1)

Munteanu, directoiul Direcției tea
trelor din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Arta, Constantin Cle- 
monto, președintele Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, re
prezentanți oi teatrelor din Bucu
rești, Bacău, Sibiu, Craiova, con
ducători de întreprinderi și insti
tuții. reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, actori, regi
zori, scenografi, iubitori ai teatru
lui, spectatori frecvenți oi scenei 
petroșănene.

In cuvintul său de deschidere o 
festivităților, tovarășul Lazăr David 
o felicitat colectivul artistic și per
sonalul tehnic al teatrului pentru 
realizările obținute în cele doua 
decenii de activitate, orătind că 
actorii petroșâneni ou înțeles le
gătura indisolubilă dintre creația 
artistică și infăptuireo programu
lui de construcție socialistă în țora 
noastră.

Politica partidului nostru, expre
sie a profundei încrederi in om, in 
inițiativa și forța lui creatoare - 
a spus in cuvintul său prof. Petru 
Stoican, directorul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" — a insuflat tuturor 
oamenilor o sublimă pasiune, pa
siunea de a construi. E această 
pasiune de a construi poate cea 
mai de preț trăsătură omenească. 
E o nouă plămadă in care se con
topesc dragostea de patrie cu u- 
manismul cel mai cuprinzător, în-

■

Afișe, afișe, afișe — mărturii al 

flăcărarea cu chibzuință. îndrăz
neala creatoare cu principialitatea 
și simțul răspunderii, fantezia și 
spiritul novator cu competența. 
Tuturora ne este clar că eficacita
tea artei spectacolului depinde de 
înțelegerea politicii partidului, de 
problemele concrete ale luptei pen
tru edificarea socialismului, in ul
tima instanță de pătrunderea vie
ții și problemelor omului zilelor 
noastre.

Pentru merite deosebite in do
meniul artei dramatice, cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la înfi
ințarea Teatrului de stat „Valea 
Jiului", au fost conferite, prin De
cret ol Consiliului de Stat, ORDI
NUL MERITUL CULTURAL CLASA 
A V-A, tovarășilor : Donca Vaier, 
Drăcea Dumitru, Ștefan llie, Dumi
trescu Maria, Dumitrescu Marin 
Șoma Marcel, Marcu Petru; ME
DALIA MERITUL CULTURAL O A- 
SA I tovarășilor : Dicu Constantin,

Tinerețea uzinei 
de la poarta orașului

(Urmare din pag. 1)

găsit pe nimeni în birou, l-am aflat 
însă in producție, lingă strunguri. 
Discuția scurtă pe c are am avut-o 
cu strungarul Sloicoiu Ioan, secre
tarul Comitetului U.T.C. pe uzină 
ne-a întărit convingerea că tineretul 
uzinei este mereu prezent la datorie, 
că își aduce o contribuție substan
țială la realizarea sarcinilor de plan.

„Avem băieți minunați — ne spu
nea tovarășul Sloicoiu — exemple 
de conștiinciozitate in muncă, in a- 
fara întreprinderii, la liceu sau la 
cursurile sarale ale institutului". Și 
secretarul comitetului U.T.C. a conti
nuat : „Cu citeva luni în urmă uzi
na noastră a început fabricarea unui 
nou tip de stîlpi hidraulici pentru 
susținerea in abataje. S-a apelat ime
diat la conștiința meseriașilor noștri, 
în majoritate tineri. Nici unul n-a 
șovăit. Au venit la serviciu mai de
vreme sau au plecat mai tîrziu,* și-au 
consumat o bună parte din timpul lor 
liber pentru realizarea la timp a sar
cinilor de producție".

Numărul tinerilor, al uteciștilor, ca
re au răspuns întotdeauna la chemă
rile comitetului U.T.C., ale conduce
rii întreprinderii, este mare. Vom 
menționa doar cițiva din cei peste 
400 de uleciști din uzină, fără pre
tenția de a-i fi amintit pe toți cei 
mai buni : Stăncioiu Ioan, Matyus 
Francisc, Stoica Virgil Măciucă Ho
rea, Barth Francisc.

Multi tineri de la U.R.U.M.P. nu se 
mulțumesc doar cu titlul de munci
tori, fie chiar fruntași în producție. 
Ei vor să învețe mereu mai mult șl 
mai bine, să-șl ridice nivelul profe

Florea Aurel, Popa Marcel, Negrea 
Ion, Handoca Justin, Tomescu Jean, 
Jeles Alexandru și MEDALIA MUN
CII tovarășilor : Moga Nicolae și 
Bredan Lucreția.

Distincțiile an (ost inminate de 
tovarășul Vichete Bălan.

Calde mesaje de salut au fost 
rostite și de tovarășii Nicolae Mun
teanu, Clemente Constantin, pre
cum și de Motreanu Constantin, 
directorul adjunct al Teatrului de 
stat din Bacău. Apoi, actorul llie 
Ștefan a exprimat, in numele tea
trului sărbătorit, recunoștința pro
fundă pentru distincțiile acordate.

Luind cuvintul, in cadrul adună
rii festive, tovarășul Ion Lungu a 
transmis colectivului artistic și teh
nic ol teatrului Petroșani, din 
partea Biroului Comitetului jude
țean de partid, calde felicitări cu 
prilejul aniversării și i-a urat suc
cese de prestigiu in continuare, in 
nobila activitate pe care o desfă
șoară. In întreaga sa activitate 
desfășurotă in cadrul revoluției 
culturale, teatrul petroșănean a 
fost principalul promotor al vieții 
spirituale din municipiul Petroșani, 
un autentic animator al întregii 
vieți culturale din județul Hune
doara. Prin ideile și sentimentele 
promovate de pe această scenă, 
'eotrul local și-a adus o sensibilă 
contribuție la educația etică și es: 
fetică o publicului larg, înflăcărat 
admirator și susținător al eforturi
lor creatoare depuse de actorii

■ unei activități de două decenii.

petroșâneni. Vorbitorul și-a /xpri- 
mat, in incheiere, convingerea fer
mă că și pe mai departe colectivul 
teotrului „Valea Jiului" nu-și va 
precupeți eforturile pentru aborda', 
rea unui repertoriu de calitate, 
pentru realizarea unor spectacole 
de mare ținută artistica.

Adunarea festivă a adoptat o 
telegramă adresotă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușes
cu personal

•/r

Participants la festivitățile orga
nizate cu prilejul aniversării Tea
trului de stat ..Valea Jiului" ou vi
zitat expoziția retrospectivă deschi
să în holul teatrului cu această o- 
cazie, după care au vizionat cite
va secvențe din spectacolul cu 
piesa „Croitorii cei mari din Vala- 
hia" de Al. Popescu.

sional și de cultură generală, motive 
pentru care s-au înscris la cursurile 
serale și fără frecventă ale liceului 
din Petroșani, ale Institutului de mi
ne. Tineri ca Stăncioiu loan. Diaco- 
nescu Pantelimon, Fleancu Dumitru, 
Faur Teofil, Sîrbu Romulus obțin re
zultate la fel de bune la liceul seral 
ca și în secțiile uzinei, iar Preda 
Constantin este student fruntaș în 
anul II seral la l.M.P. De fapt, nu-s 
intimplătoarc rezultatele mai bune iu 
producție ale acelora care studiază 
decit ale celorlalți care nu urmează 
vreo formă de învătămînt de stat.

Anul viilor, uzina de la poarta 
nord-estică a orașului Petroșani va 
avea un profil nou, va deveni uzină 
constructoare de mașini și utilaje 
miniere. Pentru marile sarcini ce 
vor sta in fata noii uzine, munci
torii se pregătesc de pe acum. Cei 
•100 de uleciști formează un nucleu 
puternic, capabil să învingă greută
țile, să ducă departe peste granițele 
municipiului și ale județului fa:ma 
uzinei în care lucrează. Si nu e lu
cru puțin cînd ai un tineret atit de 
vrednic și de pregătit ca această 
mare uzină petroșăneană. Pentru că. 
în fond, tineretul, cu elanul și fan
tezia sa, este forța motrice a progre
sului și civilizației umane.

Despre acest tineret, ai cărui pași 
sini călăuziți cu grijă și competență 
de către comitetul de partid al uzi
nei, despre acești uleciști, îndrumați 
in activitatea lor de colegii mai mari, 
comuniștii, cu siguranță că vom mai 
scrie, li vom atla poate miine la lo
curile cheie ale uzinei, acolo unde 
se hotărăște soarta producției.
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PREZENTA ACTIVA, DETERMINANTA 
ÎN MUNCA Șl VIATA COLECTIVULUI
piindmc In lain col*-'lividul minei 
no.vlre < xtraqer«-a unei producții 
tir 950 000 tone < Arlmno. realitate* 
• " • nrotl'K tivilAti dl' M00 tone )» 

Mob’ll tarea ■ olt* tivului la in-
■ ‘uluirea ,i. .-<tor <ar< ln> a cerut Ira- 
luinAtAlhoa stilului M metod'-lor de 
wi-'. > ale organizațiilor de ,»arlM 
1» frunte cu comitetul de panM, in 
v «Mierea . nnrentrăril eforturilor ro- 
îerth «■ -ore obiec tivele majoie ale 
rynlnatsrii. pentru valorificarea cil 
••> • din plin n rezervelor notslrc 
tn'z'nie in scopul obținerii unor suc
cese , o mai valet oase.

Comitetul de partid a urmărit < u 
deosebire a birourile organizațiilor 
de bază, comitetele de partid din 
sectoare să întervîn.s . n promptitu
dine In sob'i'pnarea problemelor ma
jore ale ro’orHmlor în miilor»! cA- 
rora |«4 deșMsnarA activitatea. Co-

aca lor In rezultate concrete. 
lata In acest sens < ileva exemple • 
Intr-una din ședințele de comitjl 
s-.i anuii.-al folosirea timpului i
hurii, respectarea disciplinei de
inunrA de către efectivul minei. M i- 
șurile elaborate >u acest prilej s-au 
dezbătut In adunările qenerale ale 
organ; atiilor de partid slabllindu-sc 
««liuni merele în verb rea < omba- 
teril a, lelor de indisciplină si întă
ririi răspunderii sAlarialilor fală de 
folosirea din plin timpului de lu
tru. Aceste acțiuni, conduse direct 
de birourile organizațiilor de bază 
au fost susținute de personalul mc- 
diu-tehnic. mai ales de comuniști, 
precum și de grupele sindicalo Re
zultatele s-au concretizai in întări
rea disciplinei. In unele sectoare, 
um sint I, 11. III, Vl. absentele 

nemoljyate s-au -edjjș ui-iantia' 
sau chiar au fost lichidate, iar ca

in îndeplinirea s| depășiri n sarcini
lor do plan. Co!o< tivul nostru a ex
tras de la în« c putui anului o pro
ducții- «b- 11 690 lone cărbune peste 
plan, a realizat o productivitate cu 
38 kq pe post mai mare docil indi
catorul prevăzut si a obținui o eco
nomic la prețul do cost do peste 
550 000 Iei.

Comitetul nostru do partid » a de
pune strădanii și pe viitor pentru a 
orienta forța mobilizatoare a organi
zațiilor de partid spic problemele 
majore ale producției, pentru întă
rirea continuă a rolului lor in con
ducerea activității economico, in mo
bilizarea colectivului la înfăptuirea 
sarcinilor de răspundere ce ne revin 
in noul an.

Andrei COLDA 
secretarul comitetului de partid 

E. M I onea

. ; fi I/fi11 1■’ T t îlh|W

In laboratorul pentru analiza cărbunelui de la mina Paroșenl:
Sirguincioasă și atentă, laboranta Ana Drăgoi execută probelor ce 

i se încredințează analize do calitate.

SPORT
Campionatul de popice 
la jumătate de drum

Cu disputarea meciurilor etapei a 
cincea a luat sfirșil lunii campiona
tului municipal de popice. Aflate la 
popasul de la jumătate de drum, cele

sase echipe angrenate în întrecere 
au tăcut adunarea popicelor dobori
te, rezulllnd următoarea situalîe în 
clasament:

1. Minerul Vulcan
2. Utilajul Petroșani
3. Jiul I Petrila
4. Jiul II Petrlla
5. Viscoza Lupeni
6. Preparatorul Lupeni

miletul nostm de part’d, majorita
tea rnmitetelor de «ertoare, organi
zațiile de baz au reușit «-1 desprin
dă din multitudinea do nrobleme e’n 
nrtiriUUi minei pe colo mai impor
tante. holărîloaro nenlru soarta vro- 
durtiei spre a fi dezbătut - în ședin
țele do oomileL în adunările gene
rale. spre a deveni obiective ale 
strădaniilor întrequlul colectiv. In 
ședințele de birou ale comitetului 
au fost analizate probleme dintre 
cele mal imoortante pentru aclivila- 
lea minei si anume ■ preocuparea 
( ••Murerii expînaldr ii și o sectoare
lor nenlru creșterea capacităților de 
p.’-Mucf/e care sâ asiatice rea/izarca 
porcinilor de olan în mod ritmic de 
către fiecare brigada «• wtnr, efi
cienta măsurilor propuse de colecti
vul de organizare științifică a pro
dusei in vederea realizării planu
lui în mod ritmicactivitatea con- 
dircerilor minelor șl sectoarelor pen
tru folosirea judicioasă a fondurilor 
alocate în vederea creșterii rentabi
lității exploatării. Ceea ce am soco
tit însă mai important in aclivita.e-: 
noastră a fost urmărirea eficientei 
analizelor și dezbaterilor, materiali-

urmare coeficientul de prezentă pe 
mină a crescut cu 2 Ia sulă. Aseme
nea rezultat* < oncrete am obținui 
si în urma analizei organizate de 
colectivul de orqani/aro științifică 
pe tema inducerii posturilor nepro
ductive de la suprafață, pe tema asi
gurării rezervelor deschise, sau în 
urma dezbaterii organizate de comi
tetul de partid cu șefii do briqadă 
din sectoarele II si IV in leqăluiă 
cu măsurile ce se impun pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor do 
plan. Stilul si metodele de muncă 
folosite de comitetul do partid au 
fost preluate $i do către comitetele 
do partid si birourile organizațiilor 
de bază. Merită evidențiate comite
tele do partid din sectoarele I, III 
și V nrerum si orqaniz.aliilo de bază 
nr. IA. IB. 2A. ?B. ?C 3A. 3Q 5A. 
5B GA sj altele caro au desfășurat 
o activitate vie. combativă, reușind 
să intervină promnt pentru soluțio
narea diferitelor oroblome alo acti
vității de producție.

Roadele activității politico-organi- 
zatorice desfășurată de către organi
zațiile de partid de la mina noastră 
sint oglindite do rezultatele objinutc
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zeta radio,- 19.00 O melodie pe a- 
dr« -a dumneavoastră; 19,20 Sport,- 
19.30 CintS Angola Bucii» și fluiera
tul Dumitru Zamfira,- 20.05 Muzică u- 
șoară: 2100 In ritm de dans; 22,20 
Romanțe,* 22,40 Moment poetic,- 22.45 
Florin Bagardo. interpret al melodi
ilor sale; 23.00 Dans: 0.05—6,00 Es
trada nocturnă.

Coordonatele unui vast
proiect de activități

(Urmare din pag. //

îi popularizală activitatea „Ateneu
lui studențesc" de la I.M.P. Incepind 
din luna ianuarie 1969, în afara cer
curilor teoretice de studiu care func
ționează, vor ii create cluburi de in
formare politică a elevilor.

— Pentru a contribui la dezvoltarea 
în rindul tinerilor a dragostei față 
de patrie, față de trecutul istoric al 
poporului, se vor organiza simpozioa
ne cu prilejul tuturor manifestărilor 
de seamă ce vor avea loc in 1969 (a- 
niversarea a 40 de ani de la greva 
minerilor din Lupcni, sărbătorirea zi
lelor de 1 Mai și 23 August ele.).

— Periodic vor li organizate intil- 
niri ale tinerilor, cu care prilej vor 
li expuse lome ca : „Normele de e- 
tică in societate", „Rolul familiei* etc. 
Se vor organiza, in fiecare localitate, 
procese publice in care vor ii dez
bătute cele mai semnificative aspecte 
ale comportării elice, respectarea le
gilor etc. De asemenea, vor fi orga
nizate astfel de procese și cu ocazia 
vizionării unor filme cu un pregnant 
continui educativ.

— In luna ianuarie se va organiza 
o consfătuire a cadrelor lehnico-ingi- 
nerești tinere din unitățile C.C.V.J., 
care vor dezbate răspunderea tineri-

SIMBATA 14 DECEMBRIE

PROGRAMUL I:

5.05—600 Program muzical de di
mineață. 5 45 Gimnastică; 6.05—8,25 

j Muzică și actualități; 8,25 Moment 
poetic,- 8.30 La microfon, melodia pre
ferată; 9 30 Matineu literar; 10.00 
Din repertoriul corului Radiotelevi- 
ziunii; 10,20 Muzică ușoară; 10.30 E- 
misiune muzicală de la Moscova; 11,05 
Muzică ușoară,- 11.45 Sfatul medicu
lui; 12.00 Muzică ușoară; 12.20 Cro
nica revistelor literare.- 12 30 Tntilni- 
re cu melodia populară și interpretul 
preferat; 13 10 Avanpremieră cotidia
nă; 13.20 Soliști și orchestre de mu
zică ușoară: 14.30 Automobil-club; 
1450 Muzică populară, 15,05 Concer
tul zilei; 15-50 Din înregistrările ta- 
ragotislului Ion Murgu.- 16.10 Arii din 
opere; 16,30 Antena tineretului: 17.00 
Muzică ușoară de pretutindeni; 17,15 
Opinii, dezbateri. 17,30 Piese instru
mentale; 17,45 Orizont științific,- 18,05 
Muzică populară si ușoară, 18 30 Ga

PROGRAMUL II:

7,00 Muzică populară din Muntenia; 
7.37 In sunet de fanfară; 8,10 Tot 
înainte (emisiune pentru pionieri); 
8,25 Ritmuri tinerești; 8,35 Muzică 
populară,- 9,10 Lectură în premieră;
9.30 Primul fulg de nea — muzică 
ușoară; 9,45 Prelucrări de folclor;
10.30 Vreau să știu (emisiune de ști
ință și tehnică pentru școlari); 10,55 
Concert simfonic popular,- 12,05 A- 
vanpremieră cotidiană; 12,15 Viata de 
concert a orașului Bacău. 13.00 Emi
siunea muzical-distraclivă ,,De la 1 
la 5',- 17,10 Muzică; 17.15 Ateneu 
popular (reluare); 17.45 Din pîlnia gra
mofonului : Lăutarii Nicolae Buică și 
George Boulanger; 18,05 Itinerar tu
ristic românesc,- 18.25 Muzică ușoară 
de Aure) Girovcanu și Eugen Teger; 
19.05 Cînlece de petrecere și jocuri 
populare,- 19,30 Odă limbii române 
(reluare),- 20.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii ..George E- 
nescu"; 22,30 Cronica revistelor lite
rare; 22.40 Jazz,- 23.07 Caruselul me
lodiilor,- 0.07—1 00 Dansați în ritmul 
preferat.

lor față de îndeplinirea sarcinilor 
profesionale.

— In colaborare cu Consiliul muni
cipal al sindicatelor și conducerea 
C.C.V.J. se vor organiza dezbateri 
privind modul de desfășurare a cursu
rilor de calificare și ridicare a califi
cării tinerilor. Se vor organiza, de 
asemenea, schimburi de experiență 
intre tineri pe meserii, expuneri do 
teme pentru îmbogățirea cunoștințe
lor proiesionale, precum și concursuri 
ca : „Olimpiada meseriilor". ..Prieten 
al cărții tehnice", „Fiecare minut 
fructificat cu maximă eficiență" etc.

— Se vor organiza simpozioane ști
ințifice de matematică, fizică, chimie, 
istorie și alte discipline cu participa
rea elevilor din toate liceele și șco
lile profesionale ale municipiului.

— In trimestrul II al anului 1969, 
organizațiile U.T.C. in colaborare cu 
conducerile școlilor vor iniția acțiuni 
pentru orientarea profesională a ele
vilor absolvenți ai școlilor generale 
și ai liceelor.

— Cu sprijinul Comitetului munici
pal U.T.C., în școli și la Institutul de 
mine se vor amenaja mici muzee și 
expoziții permanente, cuprinzind as
pecte din activitatea cercurilor de 
studii pe materii.

— In luna mai se i a desfășura pe 
municipiu faza finală a concursului 
de culegeri folclorice și obiceiuri ale 
localnicilor.

— Se vor efectua 310 000 ore de 
muncă patriotică la amenajarea și 
întreținerea zonelor verzi, plantări

de pomi și arbuști ornamentali, plan
tări în fondul forestier, recoltări de 
plante medicinale și fructe de pădu
re, amenajarea unor baze sportive 
ele.

— In colaborare cu cele două co
operative meșteșugărești, din munici
piu, se va organiza, în luna martie, 
„Parada modei de primăvară", în ora
șele Lupeni. Vulcan, Petroșani și Pe- 
trila.

— Pe tema „Arta plastică româ
nească de-a lungul anilor" sc vor 
organiza, în luna iunie, cu sprijinul 
artiștilor plastici din Petroșhni. sim
pozioane în fiecare localitate din mu
nicipiu.

— Periodic vor avea loc medali
oane literare, concursuri, recenzii și 
alte acțiuni menite să evoce viața 
și opera unor mari personalități is
torice și literar-artistice ca : Nicolae 
Bălcescu, Alecu Russo, Nicolae Gri- 
gorescu, Mihai Eininescu, Tudor Via- 
nu, Ecalerina Teodoroiu și alții.

— Cu sprijinul Comitetului munici
pal al sindicatelor se vor organiza, 
săplăminal, in fiecare localitate, 
„seri do dans".

Proiectul programului de activități 
mai cuprinde, de asemenea, acțiunile 
cercului de turism pentru tineret, 
concursurile formațiilor de teatru din 
școli precum și concursurile pentru 
cel mai reușit montaj literar-muzical 
coregrafic, întreceri sportive în ca
drul diferitelor cupe, organizarea du
minicilor cultural-sportive, a baluri
lor și carnavalurilor tinerelului etc.

După cum se vede, din lecturarea 
clasamentului de mai sus echipa mi
nerilor din Vulcan a dai cele mai 
multe., pline. Cu același număr de 
puncte, dar cu 476 popice doborite 
mai puțin, Utilajul Petroșani a ocupat 
locul secund. Jiul I Petrila. una din 
echipele cu pretenții In titlu a trebuit 
să se mulțumească doar cu locul 
III deoarece, subestimindu-și tinerii 
colegi de asociație, au fost învinși 
de aceștia. Credem că înfringerea a 
constituit o lecție bună. Avind echi
pe tinere, Viscoza și Preparatorul, 
ambele din Lupeni, n-au contat in 
lupta pentru cucerirea unor locuri 
fruntașe. Este însă meritorie strădu
ința jucătorilor celor două echipe de 
a se autodepăși. Pregătindu-se cu a- 
ceeași seriozitate, au în fală o fru
moasă perspectivă.

Și la Individual în fruntea

5 4 0 1 23 569 p.d. 13
5 4 0 I 23 093 p.d. 13
5 3 0 2 23 069 p.d. 11
5 2 0 3 22 695 p.d. 9
5 2 0 3 21 16'. p.d. 9
5 0 0 5 19 983 p.d. 5

plutonului se află popicarii de la Mi-
nerul Vulcan. De altfel, trei jucători 
ai acestei echipe au depășit sau jii 
atins granița celor 800 popice dobo
rite de fiecare meci jucat. Rezulta
tele sint destul de frumoase, dar 
mai trebuie depusă multă muncă si 
străduință pentru a se obține perfor
manțe apropiate de cele obținute de 
jucătorii echipelor diviziei A.

In dorința de a avea o echipa < are 
să reprezinte cu cinste Valea Jiu
lui in întreceri cu formalii puternice, 
tovarășul Crișan Gbeorgbe. președin
tele comisiei municipale de popice, a 
venit cu sugestia de a «mi toii jucă
torii buni intr-un singur lot. Sugestia 
merită să fie luată in discuție iar dacă 
se crede de cuviință să fio tradusă 
in fapt.

Dumitrii CRIȘAN

Spitalul unificat
PETROȘANI 

Angajează imediat 

MECANIC AUTO
Condiții de angajare și salarizare conform nomen

clatorului.
Informații suplimentare se pot lua zilnic, intre orele

7—15, de la serviciul administrativ el spitalului' telefon
nr. 1430.

PROGRAMUL I : Radiojurn 
le: 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; 
21.00; 1,00; 2,00; 4,00. Buletine 
meteorologice: 13.00; 16.00;

22,00. Gazeta radio : 18,30.
PROGRAMUL II : Radiojur

nal : 17,00. Buletine meteorolo
gice: 7,30; 10,00; 12,00; 14,00; 
18.00; 19,00; 21,00; 23,00 ; 0,55. 
Buletin meteorologic: 17,00.

VINER1 13 DECEMBRIE
11,00 Cufs de limba rusă (reluarea e- 

misiunii de joi).
11.30 Curs de limba spaniolă (lecția 

a 37-a).
12,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Telex Tv.
17,35 Actualitatea in agricultură.
17.50 Actualitatea in industrie.
18,05 Curs de limba spaniolă — re

luarea lecției de dimineață.
18.30 La porțile cunoașterii — emi

siune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 13 Decembrie 1918.
19.30 Buletinul meteorologic. Publici

tate.
19,45 Ghid utilitar.
19.50 Opinia dumneavoastră.
20,00 Teleglob.
20.20 Desene animale.
20.30 Studioul muzical.
21,00 Reflector.
21,15 Filmul artistic: „French-Can- 

can".
22,55 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

I. R. E. H. DEVA i

Secția de distribuire 
a energiei electrice 

s 

PETROȘANI

ANUNȚĂ I
Consumatorii de energie electrică de pe raza mu- £

nicipiului Petroșani cărora li s-au demontat de la locuin- g-
ță contoare electrice pentru verificare sau reparare în £
anii 1967—1968, sint rugați a se prezenta la ghișeele ;
I.R.E.H. pentru a fi luciți în evidență, in vederea remon- j
tării contorului.

Abonații la care li s-au demontat contoare și nu au 
achitat garanția și plata curentului la zi, nu pot bene- 3 
ficia de contor.

Prezentul anunț anulează alte informații anterioare ;
date referitor la montarea și repararea contorului.

Eipioama mimcrâ
DÎLJA

PETROȘANI
A n u n ( ă

scoaterea la concurs a următoarelor nosturî:

- MAISTRU PENTRU ATELIER

- MAISTRU PENTRU TRANSPORT

- MAISTRU MINIER PRINCIPAL

- MAISTRU ELECTROMECANIC

Concursul va avea loc la E.M. Dîlja, in ziua de 21 

decembrie 1968.

• E. M. DIUA ANGAJEAZĂ, DE ASEMENEA, FĂRĂ 

CONCURS, SECRETAR CONTABIL CU 1/2 NORMA LA 

ȘCOALA DE CALIFICARE.

Informații suplimentare se pot primi zilnic de la 

serviciul organizarea muncii al E.M. Dîlja.

DUMINICĂ J5 DECEMBRIE

8,30 Ora exactă. Cum va h 
vremea ? Gimnastica de 
dimineață.

8.-10 Pentru copii. Film serial: 
„Meleor XL-5". „La șase 
pași de o excursie' — 
emisiune concurs pentru 
pionieri și școlari. 
Participă echipele repre
zentative ale judeleloi 
Constanta și Covasna.

10.1)0 Ora salului.
11.30 Tv pentru specialiștii 

din agricultură.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic.
13.1 îi închiderea emisiunii de 

dimineață.
15.30 Telex TV.
15,35 Duminică sportivă. 

Retrospectivă olimpică 
..Grenoble ’68".

17,00 Magazin duminical. 
10,00 Telejurnalul de seară. 
10^0 Tele sport.
10,50 Documente de piatră. 

Monumente ieșene.
20.15 .Fantezie de iarnă' — 

mnnlal folcloric.
20.45 Desene animale.
21.00 .Vlva... muzica'. Specta

col realizat de Casa le 
discuri .Electrecord'.

21.30 Film artistic: .Hell/ap- 
popin' — Him muzical 
cu Ole Olsen șl Chic

Johnson.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiimii.

IJJNI 16 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiștii 

din industrie. Ciclul .Ci
bernetică'.

18,05 Curs de limba franceză.
18.30 .Albatros" — revistă li

terară pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.15 Invitație pentru slmbălă 

— emisiune de hirlsm.
20.00 Zoo — graiul animalelor. 
20,25 întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns.

20.45 Film artistic .Hocus-Po
cus" — cu Heinz Ruh- 
mann.

22.15 Dialog despre cultură. 
Cum. ce și cil traducem.

22.30 Varietăți pe peliculă.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

MARTI 17 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi. Consultafli 

la matematică (clasa 
XII-a).

18,05 Curs de limba engleză.
18.30 Pentru copii și școlari: 

.Print și cerșetor' (ulti

mul episod). Balet după 
romanul lui Marl: Twain.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19.45 Actualitatea economică. 
20.05 Film serial: Culrcierind

pâmintul (III). Prin Aus 
l ria.

20.30 Seară de teatru: Vrăji
torul din Oz de Eduard 
Covali și Paul Findrihan. 
Interpretează actori ai 
Teatrului Tinerelului din 
Piatra Neamț.

22,15 Varietăți muzicale.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 18 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba franceză.
11.30 Curs de limba engleză.
12.00 TV pentru specialiștii 

din Industrie.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17.35 TV pentru specialiști — 

Ciclul „Medicină". Dis- 
trofille sugarului.

18,05 Curs de limba germană.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tinerel.
iQ.riO Tele’urnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19. r5 anpremieră.
20,00 Transiocalor. .412 intre 

bă/i".

20,40 Telecinemaleca : „Ultimul 
furios'. Film artistic cu 
Paul Muni.

22,20 Ecran literar.

PROGRAMUL
TELE

VIZIUNII 
pentru 
săptămîna 
viitoare

22.45 Arii din opere.
23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

JOI 19 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba germană.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12,00 TV pentru specialiști — 

Ciclul .Medicină'. As
pecte ale patologiei neu- 
ropsihice a copilului (re
luare).

12.30 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi.

Consultații la iizlcă (cla
sa a VIU-a).

18.05 Curs de limba rusă.
18.30 Studioul Pionierilor... la 

Cluj.
Preludiu la vacanta de 
Iarnă.

19,00 Telejurnalul de seară.
10.30 Publicitate.
19.45 Medicul vă slătuleșle. 

Ce sini și cum să pre
venim rlnoslnuzllele.

20.00 Roman foileton : .Forsy
te Saga (Vili).

20,50 Poșta TV.
21,00 Ansambluri de muzică 

populară.
Ansamblul .Nicolae Bâl- 
cescu" din Craiova.

21.30 Lira — emisiune de ver

suri.
21,40 Vinătoarea și ocrotirea 

naturii: .Capra neagră'.
22,00 Studioul mic. .Hoțul 

perfect' — comedie ne 
polițistă de Dan Târchi- 
lâ.

22,35 Bienala de artă plastică. 
Sculptura.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

VINERI 20 DECEMBRIE

11,00 Curs de limba rusă.
11.30 Curs de limba spaniolă.
12,00 închiderea emisiunii tic 

dimineață.
17.30 Telex TV.
17,35 Actual Halea in agr icul- 

- tură.
17,50 Actualitatea in industrie. 
18,05 Curs de limba spaniolă.
18.30 La porțile cunoașterii — 

Emisiune pentru tinerel.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Publicitate.
19,45 Ghici utilitar.
1J.50 Opinia dumneavoastră — 

Audierile.
20,00 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice, ima
gini din Londra (11).

20,20 Desene animate.
20.30 Studioul muzical. Poves

tea instrumentelor muzi
cale. De la clavecig la 
pian.

21,00 Reflector.
21.15 Film artistic „Careta 

Verde' — o producție a 
studiourilor sovietice.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SIMBĂTĂ 21 DECEMBRIE

17.30 Telex TV.
17,35 Pentru copii. .Degetele 

năzdrăvane' povestire 
de Alecu Popov ici.

18,05 .Mult e dulce și Iru 
moașă' — emisiune de 
limbă română.

18.30 Pentru tineretul școlar. 
Selcdiuni din programul 
elevilor de la liceul de 
coregrafie din Cluj.

19.00 Telejurnalul de seară
19.30 Publicitate.
19,45 Cintă sextetul instru

mental folcloric „Car- 
pa ti'.

20,00 Tele-Enciclopedia.
21,00 Un invitat pe săptămină: 

Michele. Film de Valeria • 
Lazarov.

21,20 Avancronica duminicală
21.25 „Pe verticală, pe orizon

tală' — emisiune muzl- 
cal-dlslractivă de Ale 
xandru Bocănet.

22.25 Film serial: Răzbunâto 
ril.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.
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Vizita ministrului Lucrările Comitetului
afacerilor externe al României

in R. D 6ermană și neautonome
BERLIN 12. — Corespondentul A- 

gerpres St. Deju. transmite: La 12 
decembrie, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialisto România. 
Corneliu Mănescu. care se află în
tr-o virilă oficială în R. D. Germa
nă a fost primit de Walter Ulbricht, 
pi dintele Consiliului do Stal al 
R D. Germane prim-secretar al C.C 
al P.S.L’.G.

La intilnirea care s-a desfășurat 
inV-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.. Willi Stoph mi- 

iaccrilor externe Otto Wîn- 
zer secretarul Consiliului de Stat. 
Otto Gotsche adjunctul ministrului 
afacerilor externe. Oskar Fischer, și 
ambasadorul R. D. Germane in Româ
nia Ewald Moldt. Corneliu Mănescu 
a fost însoții de ambasadorul Româ
niei în R D Germană Nicolae Ghe-

Ministrul de externe al României a 
ti.insmis cu acest prilej un mesaj de 
salul din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. urind președintelui Consi
liului de Stat guvernului R.D.G. și 
întregului popor al R.D. Germano noi 
succese în munca de construire a so
cialismului. La rindul său, tovarășul 
Walter Ulbricht a rugat pe ministnil 
de externe al României să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salul și sincere urări pen
tru succesul construcției socialiste în 
Republica Socialistă România.

In cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind relațiile din
tre cele două țări șl unele probleme 
internaționale actuale.

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Corneliu Mănescu și persoanele caro 
il însoțesc au plecat într-o vizită la 
Dresda.

Sesiunea Consiliului miniștrilor economiei
ai țărilor membre ale C. E. E

BRl \EI.LES 12 h-’-ores). — Joi 
ea|a a început la Bruxelles se- 
3 Consiliului miniștrilor econo- 
ai țărilor membre ale GE.E. 
trii examinează conjunctura e- 
n că actuală din Piața comună.

dintre rele șase țări sint re
ntate de miniștrii iar din Fran-

Italia participă doar reprezen- 
lor permanent pe linqă C.E.E. 

începutul reuniunii. Raymond 
vicepreședinte al Comisiei 
. prezentat un memorandum

al acestui organism cu privire la e- 
conomia Pieței comune. Memorandu
mul sugerează crearea unui mecanism 
de cooperare monetară între „cei 
șase" și pentru o mai bună coordo
nare a politicii lor economice prin 
consultări sistematice și prealabile. 
Comisia esle de părere că creditele 
acordate de Fondul Monetar Interna
țional și alte măsuri nu au permis 
evitarea crizelor monetare succesive, 
deoarece nu a existai o coordonare 
efectivă a politicii economico a țări
lor participant^

Declarați M.A.E. aS O. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — La 11 

decembrie un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D Vietnam a dat publicității o de
clarație în care condamnă intensifi
carea acțiunilor de război întreprin
se de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam.

In declarație se arată că la 7 și 8 
decembrie 1968, avioane aparținind 
forțelor aeriene americane au bom
bardat provinciile Quang Binh și Ha

La 9 decembrie, se mentionea- 
declaratic un număr însemnat

de avioane americane au violat spa
țiul aerian al Republicii Democrate 
A’ielnam și au lansat rachete și bom
be cu bile și brizanle asupra mai 
multor localități din privincia Quang 
Binh.

Guvernul R. D. Vietnam. arată 
în declarație, condamnă în mod ener
gic noile acte de război comise de 
forțele militare ale S.U.A. și cere să 
se pună capăt tuturor acțiunilor prin 
care se încalcă securitatea și suvera
nitatea R. D. Vietnam.

federalo-biafreze
sub semnul
incertitudinii

rămîne 
intere- 
opere- 

organi- 
umani-

NIGERIA

lescurc

sever criticat
tu R.F. a Germaniei

Planul Mansholt'4

Adunării Generale a O.N.U
• lnlerven(ia reprezentantului României

NEW YORK 12. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In Comitetul pentru teritoriile sub tutelă șl neaulonome 
al Adunării Generale, se desfășoară o amplă dezbatere consacrată 
coordonării eforturilor Orqanlziției Națiunilor l nite îndreptate spre 
eliminarea vestigiilor colonialismului șl a manifestărilor recrudes
cente de neocolonialism.

de către marile monopoluri a rezo
luțiilor și hotărârilor Organizației 
Națiunilor Unite privind acordarea 
indqjU'ndențci țărilor coloniale, repre
zentantul României a declarat : „Da
că astăzi Africa prezintă tabloul unei 
vaste regiuni subdezvoltate, aceasta 
nu se datoreșle lipsei de resurse na
turale sau umane, ci tocmai faptului 
că popoarele acestui bogat continent 
au fost in mod crud și vreme înde
lungată exploatate. Africa va 
subdezvoltată alita timp cil 
selc străine vor continua să 
zc aici nestinjenit. Sarcinile 
zației mondiale, ale întregii
lăți,-constau in ajutorarea mișcărilor 
de eliberare națională, și socială, din 
continentul african și din a’le teri
torii, dependente, să răstoarne eșafo
dajul riclical de forțele colonialismu
lui, pentru ca popoarele respective 
să se poată bucura în mod suveran 
și independent de toate bogățiile na
turale ale țărilor lor".

colonialismului''.

Referindu-se in intervenția sa la 
proiectul de rezoluție, aflat in aten
ția participanților la lucrări, in le
gătură cu „Activitățile intereselor 
străine economice și de altă natură 
care stau în calea aplicării declara
ției cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale", 
reprezentantul Romanici, Nicolae 
Micit, a subliniat printre altele ; „Ac
tivitățile intereselor străine se nu
mără printre factorii fundamentali 
care determină menținerea în conti
nuare a unor vaste regiuni ale lu
mii înlr-o situație intolerabilă de de
pendență economică și politică, in 
condițiile unei subdezvoltării gene
rale alarmante. Prezența acestei pro
bleme pe ordinea de zi' a Adunării 
Generale și examinarea ei permit să 
ce înțeleagă mai bine și să se iden
tifice acele forte care fac posibilă 
perpetuarea

„Este unanim recunoscut, a subli- i 
nial vorbitorul, că subdezvoltarea, ac- | 
cenluarea continuă in zilele noastre , 
a decalajului dintre statele industria
lizate și țările in curs de dezvoltare 
își au originea în dominația colonială 
a unui grup reslrlns dc puteri asu
pra marii majorități a populației lu
mii. de-a lungul mai multor secole. 
Natura colonialismului dc astăzi. deși 
el se manifestă în regiuni mult mai 
reslrinse ale globului nu s-a schim
bat. Aceleași interese economice — 
do această dată interesele marilor 
monopoluri și trusturi internaționale 
— acționează intens pentru a îm
piedica accesul la independență al po
poarelor menținute încă într-o stare 
de opresiune colonială. Nu este o 
întîmplare faptul că acea treime din 
teritoriul Africii care se află încă 
sub dominația colonială constituie în 
același timp partea cea mai bogată în 
resurse naturale a acestui continent.

Vorbind apoi pe larg despre pe
netrația monopolurilor străine în te
ritoriile dependente, despre exploa
tarea populațiilor din aceste teritorii 
și despre împotrivirea și boicotarea

Avion american 
silii sii aterizeze 

la Havana

Negocierile

UMUAH1A 12 (Agerpres). -- 
turtle pentru organizarea unei 
runde de negocieri federalo-biafre- 
ze, menite să pună capăt in mod 
pașnic unui război pustiitor de peste 
18 luni, par să albă puține șanse de 
succes, potrivit observatorilor poli
tici. Joi, postul do radio Umuahla 
a transmis o declarație in care se 
precizează că „Biafra respinge orice 
tratative de pace la care ea nu va 
participa ca stal suveran și indepen
dent . Declarația blafreză este apre
ciată ca un răspuns la propunerile 
generalului Gowon, șeful statului fe
deral nigerian, de a se iniția noi 
convorbiri intre cele două părți im
plicate în conflict, convorbiri care 
să se desfășoare însă pe baza rezo
luțiilor adoptate in cadrul ultimei 
conferințe la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane. După 18 
luni de război, cele două părți ni- 
geriene în conflict refuză să renun
țe ia pozițiile lor anterioare, punind 
serios sub semnul întrebării eficien
ta eforturilor pentru o nouă întîlnire 
federalo-biafreză.

ALBANIA: Uzina 
îngrășăminte azoloase 
Fier.

S. U. A.

Richard Nixon a anunțat
lista noului guvern

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sir. Republicii nr. 90. Tel. 1062, 269 (G.G.V.J.)

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Președintele ales Richard Nixon a 
anunțai lista guvernului american 
care, sub conducerea sa, va intra in 
funcțiune la 20 ianuarie 1969: se
cretar al Departamentului de stat — 
William Pierce Rogers,- ministru 
al apărării — Melvin Robeit Laird; 
ministru al finanțelor — David Ken
nedy ministru al comerțului — 
Maurice Stans; ministru de interne
— Walter Hickel ,• ministrul muncii
— George Schultz, ministru 31 jus
tiției — John Mitchell; ministru al 
sănătății. educației și bunăstării — 
Robert Finch ; ministru al agricultu
rii Clifford Hardin,- ministru al 
poștelor - Winton Blount .• ministru 
al transporturilor — John Volpe și 
m; ' -Irul pc-ntru problemele urbanis
tice si locuințelor — George Rom
ney.

font rar intenției declarate initial 
de a include in guvern și reprezen
tanți ai partidului democrat, lista o-

ficială cuprinde in exclusivitate re
publicani.

★

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
La Washington au fost dale publi
cității rezultatele oficiale complete 
ale alegerilor prezidențiale care au 
avut loc în Statele Unite la 5 noiem
brie. Aceste rezultate arata că Ri
chard Nixon a obținui 31770 237 de 
voturi, Hubert Humphrey, actualul 
vicepreședinte — 31 270 533 de vo
turi, George Wallace — 9 906 141
de voturi, restul de 239 908 de vo
turi fiind repartizate între diverși 
alți candidați. In total au fost ex
primate 73 186 819 voturi, reprezen- 
tind 60,2 la sută din cei 121500 000 
cetățeni americani cu drept de vot. 
Richard Nixon a obținui 43,40 la su
tă din voturi, contra 42,72 la sută 
in favoarea lui Hubert Humphrey și 
13,52 la sută in favoarea lui Geor
ge Wallace.

S.U.A.: La Centru) spațial 
Houston au loc experiențe efec
tuate în vederea viitoarei lan
sări de la începutul anului vi
itor a navei spațiale „Apollo-9" 
cu echipaj la bord. In clișeu: 
aspect din timpul probelor.

WASHINGTON. — De la 
Cape Kennedy se anunță că 
lelescoapele „Observatorului 
astronomic orbital" (O.A.O.) 
lansat sîmbătă pe o orbită in 
jurul Păminlului, au intrat 
miercuri în funcțiune.

Prima slea studiată, Miapla- 
cidus sau Bela Carina este vi
zibilă doar din emisfera sudică 
a globului terestru.

Administrația Națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) anunță că următoa
rea experiență va cuprinde stu
dierea unor stele mai „tinere" 
a căror vîrstă atinge numai 
10 000 de ani. Specialiștii pre
cizează că in cursul viitoarelor 
șase luni vor fi studiate apro
ximativ 50 000 de stele.

HAVANA. — Agenția Prensa Lati
na hnunță că un avion nord-amcrican. 
avind la bord 40 de pasageri și 7 
membri ai echipajului, a aterizat mier
curi pe aeroportul „Jose Marii'1 din 
Havana. După cum au declarat pa
sagerii, la 20 de minute după ce a- 
paratul decolase de la Nashville cu 
destinația Miami, un pasager Înar
mat a pătruns în cabina echipajului 
avionului și a cerut pilotului șef să 
se îndrepte spre Cuba. Guvernul Cu
ban a hotărît ca aparatul, un „Boe- 
ing-227", împreună cu echipajul, să se 
înapoieze imediat in Statele Unite, 
iar ceilalți pasageri să fie ajutați să 
plece de îndată, cu alte avioane spre 
destinația dorită.

® PRAGA. — Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S., 
la Praga a avut loc o adunare fes- 
tivăj

Au fost prezenți Ludvik Svoboda, 
președintele R. S. Cehoslovace, Ale
xander Dubcek, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Josef Smr- 
kovsky, președintele Adunării Națio
nale, Oldrich Cernik. președintele 
guvernului, și alți conducători de 
partid și de stat.

La adunare au luat cuvintul Fran
tisek Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului, și Stepan Cervonenko, am
basadorul Uniunii Sovietice in R. S. 
Celioslovacă.

® DACCA. — Intr-o declarație fă
cută Ia Dacca, președintele Pakista
nului, Aynb Khan, a acuzat opoziția 
că a provocat „haos și vărsare de 
singe" in țară prin acțiunile pe care 
le-a inițial cu scopul de a-și conso
lida noziția in viitoarele alegeri. A- 
yub Khan a adresai un apel poporu
lui* pakistanez d<* a acorda lot spriji
nul guvernului in aplicarea măsurilor 
adoptate in vederea zădărnicirii pro
vocărilor opoziției.

'• 600 000 de mineri
roncediati în S. U. A.
NEW YORK. — Secretarul general 

al P.C. din S.U.A., Gus Hall, a ținut 
o prelegere la Universitatea din Ari
zona, consacrată prezentării progra
mului .și aclivitățfi Partidului Comu
nist din S.U.A. Expunerea a fost re- 
lljiinsmisă do stațiile do radio ale 
centrelor universitare din statele a- 
mericane. Colorado, Utah si Wyo- 
njfng. Cu același prilej, Gus Hali 
șpa expus punctul dc vedere intr-o 
serie de probleme alo evoluției si- 
tualiei internaționale. Referindu-se la 
problemele interne ale S.U.A., se
cretarul general al PC. din S.U.A. 
a -arătat că automatizarea in condi
țiile ranilii>isn)nlui constituie un mij
loc d obținere a unor profituri spo
rite. El a menționat in acest sens 
faptul că in minele carbonifere din 
S.U.A., în urma introducerii instala
țiilor automate, au fost concediațl 
690 000 de muncitori fără ca socie
tățile să poarte vreo răspundere pen
tru soarta acestora.

© NEW YORK. — Comitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a re
afirmat miercuri în unanimitate principiile umanitare ale Cru
cii Roșii. Prin aceste principii se cere beliqeranților să nu 
lanseze atacuri cu ajutorul armelor convenționale, nucleare, 
bacteriologice sau biologice împotriva populației civile. Comi
tetul a cerut secretarului general al O.N.U. să prezinte Adu
nării Generale in anul 1969 un raport privind măsurile ce 
trebuie luate pentru asigurarea unei mai mari protecții a 
populației civile, prizonierilor și combatanților in toate con
flictele armate, precum și interzicerea folosirii armelor nu
cleare, bacteriologice și biologice.

Veneția
ROMA. — Pericolul distrugerii Ve

neției pare a fi iminent, este con
cluzia unui raport elaborat de Comi
sia pentru conservarea naturii și re
surselor, reunită la Bologna.

Comisia a constatat că diversele 
cauze care concură la distrugerea 
Venetici nu numai că n-au dispărut, 
ci chiar au crescut în intensitate,

® NEW YORK. - Un grup de țări 
africane, asiatice și latino-americane 
au prezentat Adunării Generale a 
O.N.U. un proiect de rezoluție în ca
re cer luarea unor măsuri „urgente" 
și eficace pentru a obliga Republica 
Sud-Africană să se retragă din teri
toriul Africii de Sud-Vesl. Proiectul 
reafirmă „dreptul inalienabil a) po
porului din Namibia la autodetermi
nare și independență" și condamnă 
regimul sud-african pentru refuzul 
său de a se supune hotăririlor O.N.U. 
și de a se retrage din Africa de 
Sud-Vesl.

amenințată de distrugere
amenințând orașul. Printre acestea se 
numără depunerea de aluviuni în la
gune, săparea unui canal pentru 
scurgerea reziduurilor petroliere și 
altele. „Dacă nu se vor lua măsuri 
imediate pentru înlăturarea acestor 
cauze, orice paleativ sau remediu va 
fi tardiv și ineficace.- și atunci va fi 
inutil să se încerce oprirea dezastru
lui’ , conchide raportul comisiei.

Boala a strănutului ?
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NEW YORK. — Jeff Simper, in 
vîrstă de 13 ani, din orașul Murray 
(statul Utah) a început să strănute 
în dimineața zilei de 26 noiembrie, 
iar de atunci a strănutat... de peste 
17 000 de ori. Medicii au declarat 
că nu au putut stabili cauzele aces
tui fenomen și nici un mod de vin
decare. Dr. Gerald Bennier. specialist 
O.R.L., a declarat că „nu a mai întil- 
nil niciodată un asemenea caz".

„Singura perioadă în care Jeff nu 
strănută, este in 
poate dormi deci! 
administrează un 
rat mama lui.

somn, dar el nu 
in cazul cînd i se 
sedativ", a decla-

BONN 12 (Agerpres). — Planul prc-i ‘ 
zentat de vicepreședintele Comisiei ■ 
Unice a Pieței comune, Sicco Man
sholt, în cadrul reuniunii de la în
ceputul acestei săptămini a miniștri
lor agriculturii ai Pielei comune a 
fost supus unei critici severe de că
tre Asociația agricultorilor vest-ger- 
mani. ..Planul Mansholt" prevede re
ducerea la jumătate pină in anul 
1980 a populației agricole din cele 
șase țări membre ale Pieței comune 
(de la 10 la 5 milioane).

Vicepreședintele Asociației agricul
torilor vest-germani, Bernhard Bauk- 
necht, l-a acuzat pe Mansholt de a-i 
Ii tratat pe agricultori ca pe „niște 
mărfuri" și a cerut ca măsurile in 
vederea modificării structurii sociale 
a țărilor Pielei comune să fie lăsate 
in competenta guvernelor naționale. 
S-a anunțat că și grupul parlamentar 
al Uniunii crești n-democrat din R.F. 
a Germaniei a criticat cu asprime pla
nul Mansholt, calificîndu-l ca „nefon
dat din punct de vedere economic și 
irealizabil din punct de vedere 
li tic".

Sifuafia
fost de

@ CIUDAD DE MEXICO. — 
Potrivit unui bilanț întocmit 
de o bancă particulară din Me
xic, cheltuielile legate de orga
nizarea și desfășurarea Jocuri
lor Olimpice de la Mexico s-au 
cifrai la 759 milioane pesos.’ 

Potrivit bilanțului băncii 
. Banco Nacional de Mexico", 
totalul cheltuielilor legate de 
Jocurile Olimpice a
1 915 milioane pesos (un pesos 
egal cu 8 cenți dinlr-un dolar), 
însă suma de 1 156 milioane 
va fi recuperată din vînzarea 
imobilelor din satul olimpic. 
Soldul de 759 milioane este 
compus din 646,4 milioane care 
reprezintă costul construcțiilor 
și instalațiilor sportive și 112.6 
milioane diverse cheltuieli ne
recuperabile.

Bilanțul definitiv va fi cu
noscut în martie 1969. cînd se 
va dizolva comitetul de orga
nizare al Olimpiadei.

Aloi terenuri 
expropriate în Peru
LIMA. - La 11 decembrie terenurile 

din Peru ale societății miniere ame
ricane „Cierro de Pasco Copper Cor
poration" au trecut in proprietatea 
statului. Cele 230 de mii de hectare 
de terenuri nefolosite au fost expro
priate potrivit legii referitoare la re
forma agrară și vor fi distribuite co
operativelor sătești.

Prima expropriere de acest gen a 
fost efectuată de guvernul de la Li
ma in luna octombrie și a constat 
in preluarea pămînturilor și a in- 
slalaliilor societății . International Pe
troleum Company".
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Orientul Apropiat
DE FOCURI INTRE TRUPEI E 1ORDANIENE 
ISRAELIENE

® COMENTARII IN R.A.U. Dl’PÂ

După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al armatei isiacliepe, tru
pele iordanicne au deschis joi foc 
de arme automate asupra unei pa
trule israeliene in regiunea Maoz 
Haim (Valea Beisan). Purtătorul de 
cuvînt a precizat că forțele israe
liene au ripostat.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt iordanian a declarat că joi 
dimineața patru avioane israeliene 
au atacat o regiune situată la 13 mile 
sud de lacul Tiberiada. El a preci
zat că în urma raidului, cate a du
rat 25 de minute, partea iordaniană 
nu'a înregistrat pierderi.

★
CAIRO I? (Agerpres). — In cadrul 

conferinței sale săptăminale de pre
să, purtătorul de cuvin! oficial al 
guvernului R.A.U., Hassan Zayat, a 
comentat recenta declarații1 făcută 
la Tel Aviv de Willian Scranton, 
reprezentantul personal al președin
telui ales, Richard Nixon, care a fă
cut un turneu in mai multe țări din

VIZITA LUI W. SCRANTON

Orientul- Mijlociu. După cum 
mai anunțai, Scranton a declarat 
prezentantilor presei : „Mă aștept 
ca politica americană să fie de a- 
cum inainle mai echilibrată. Este 
important ca Statele Unite să ia in 
considerație interesele tuturor tari
lor din regiune și nu numai cele ale 
unui stat fără să țină seama de al
tele*. In legătură cu aceasta, purtă
torul do cuvînt al guvernului R.A.U. 
a subliniat că „imparțialitatea State
lor Unite față de Orientul Mijlociu 
este, cu sigur anțS. un factor pe care 
noi il privim cu satisfacție*, r 
lionind in acelașL timp dorința 
vernului său ca această poziție 
fie demonstrată în practică.

Abordind problema crizei din 
rientul Mijlociu, Hassan Zayat a a- 
firmat în încheierea conferinței sale 
dc presă că R A.U. consideră că a 
făcut toate concesiile posibile in ve
derea reglementării pe vale pașnică 
a situației din această regiune.

Tiparul I.P.H. Subunitatea Petroșani
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