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LUCRĂRILE CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI 
A U.T.C.MUNICIPALE

Duminica, la Ca>a de cultură din 
Petroșani, s-au desfășurat lucrurile 
Conferinței organizației municipale 
a U.T.C. Cei peste 349 de participant! 

delegați ai tinerllot mineri, con
st mc tori. energetic reni, intelectuali, 
cin'c-t- si elevi din Valea Jiului — 
au '■> cu ei expresia nemărginită 
a !'.>■ ufiei șl satisfacției tinerelului 
\ dii Jiului de a fi participant activ, 
alături de întregul popor, la făurirea 
mărețului edificiu al x lefii socialiste. 
Di adincul minelor, din uzine și 
fabric'' de pe șantierele de con- 
striKjii. din școli și institutul de mi
ne. delegații au adus, o dală cu entu
ziasmul clocotitor al tinerei gene
ralii. hotărîrea iermâ, de neclintit 
a celor aproape 15000 de utecișli, 
a întregului tineret din Valea Jiu
lui de a nu-șl precupeți eforturile, dc 
a munci cu pasiune si dăruire, pen
tru traducerea In viată a sarcinilor 
trânte de partid

Lucrările cooler im 
chise de tovarășul Sficăluș Gheor- 
gh secretar a] Comitetului munici
pal Petroșani al U.T.C.. care a salutat, 
fn numele delegați^' nrezenta în 
mijlocul utecistilor a tov arași iar 
Lazăr David, Drim-secretar al Co
mitetului rr.ariicipal Petroșani al 
P.C.R.. președintei Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal. Furdui Gheorghe. Piinisoară 
Titus, secretari ai Comitetului mu- 
n'ci^ci Petroșani al P.C.R., Ghinea 
lc.en, șelul secției organizatorice a 
Comitetului municipal de partid. 
Jiauu Viorel, secretar al Comitetului 
judejean Hunedoara al U.T.G... Da- 
v>J Gavrilă, Dreședintele Consiliului 
municipal Petroșani ai U.GSR 
a celorlalți invitați.

In prezidiul confer iniei 
aleși tovarășii Lazăr Da\ id. Jianu 
Viorel, Săcăluș Gheorghe. Ujfalvi 
A'exandru, Paicu Georgeta. Lazăr 
Marin, Buzianu Elisabeta. Vărășel 
loan, Rusu Vasile, Rimbu Viorica. 
Stoicoiu Ioan. Boii ea Aristide. Șuiei 
Gheorghe, Vlădeanu Ioana. Rlaga 
Miha: Gx-Arav Elza, Wanner Rudolf.

Au fosl alese, de Qsemen'ea eonii- 
Kia de redactare a proiectului pro
gramului de activităli. com 'V a de 
validare și secretariatul conferin
ței pentru redactarea procesului ver
bal.

Conferința a adoptat apoi, in

ordine de

Comitetului

municipale

unanimitate, următoarea 
tis

1 ’. Darea de seamă a 
municipal U.T.C.

2) . Raportul comisiei 
do revizie.

3) . Alegerea noului comitet muni
cipal al U.T.C., a comisiei de re
vizie și a delegatilot la conferința 
județeană U.T.C.

La primul punct al ordinei de ai. 
tovarășul Săcăluș Gheorghe a ex
pus darea de seamă a comitetului 
municipal al U.T.C. In continuare, 
tovarășul Miholcca Ioan a prezentat

raportul comisiei municipale de re- 
a 

prezentai proiectul programului de 
activităli al Comitetului municipal 
pe perioada decembrie 1968 — de
cembrie 1969.

Au urmat apoi dezbateri vii In 
jurul dării de seamă, raportului co
misiei de revizie și proiectului 
programului de activităli.

La punctul doi al ordinei de zi 
delegații au ales noul comitet mu
nicipal Petroșani al U.T.C., compus 
din 59 membri și 10 membri suplcanli 
comisia municipală de revizie corn-

vlzle, iar tovatășul Oros Vasile
pusă din 7 membri precum și dele
gații la conlerinja județeană a 
U.T.C. tn prima sa ședință, comitetul 
municipal a ales membrii biroului 
care are următoarea componentă:

Săcăluș Gheorghe, secretar al co
mitetului municipal al U.T.C., Oros 
Vasile, Pienaru Ion, locțiitori al 
secretarului comitetului municipal, 
Bălan Petru, Birlea Aurel, Răcaru 
Cristea, Toma Horla, GySrgy Elza, 
Mihalcea Constantin, Popa Lucia, 
Covrig loan, Vărășet loan, Stolcoiu 
loan membri, Aeftincă Nlcolae, Kur- 
la Iosif, membri supleant!.
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anual îndeplinit
♦ Ieri dimineață, la începu

tul schimbului I, sectorului 2 al 
minei Vulcan 11 mal trebuiau 
încă 565 tone cărbune pentru 
ca planul anual să fie îndepli
nit. Brigăzile Purda Gheorghe, 
de la pregătiri, Catană Vespa
sian șl Costache Gheorghe de 
la frontale, trimiteau Ia supra
față, deja, tone peste planul 
anual.

In zorii acestei zile, întregul 
sector 2 va raporta îndeplini
rea sarcinilor pe anul 1969.

♦ Șl brigăzile lui Nlcoară 
Gheorghe, Dudescu Mlhal și 
Malgoț Vasile de la abatajele 
cameră ale sectorului I ; bri
găzile lui Iordache Gheorghe, 
Hangan Leon și Deac Gheorghe 
din „camerele" sectorului VI; 
brigada lui Sima Mihai de la 
sectorul IV extrag, de zor, tone 
peste lone de cărbune pentru 
anul 1969.

a ministrului
afacerilor externe,
Corneiiu Mănescu

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneiiu 
Mănescu, s-a înapoiat luni la amia
ză în Capitală, venind din R. D. 
Germană, unde a făcut o viz/.l'i ofi
cială la invitația ministrului aface
rilor externe al acestei țări, Otlo 
Wlnzer,

La sosire, In Gara de Nord, tova
rășul Corneiiu Mănescu a fost In- 
tîmplnat de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de altl membri ai conducerii 
ministerului și de funcționari supe
riori din M.A.E.

Erou prezent! Korl Kormes, însărci
natul cu afaceri ad-lntcrlm al R. D. 
Germano, Karel Kurko, ambasadorul 
Cehoslovaciei, și Sandor Argyelan. 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
Ungariei la București.

★
La invlla|ia secretarului de stat 

pentru afacerile externe al Republicii 
Tunisiene, Hablb Bourgulba Jr., mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneiiu Mă
nescu, va efectua o vizită oficială In 
Tunisia Intre 21 șl 27 decembrie 1968. 

(Agerpres)

Constituirea consiliului
științific la S. C. S. M.

Simbătă, 14 decembrie, a avut loc 
adunarea generală a salariatilor Sta
tici de cercetări pentru securitatea 
minieră din Petroșani. După prezen
tarea de către ing. Colibaba Eugen, 
directorul S.C.S.M., a unei informări 
asupra activității desfășurată de către 
cercetătorii instituției în acest an și 
fi sarcinilor ce revin salariaților ei 
în anii următori, in lumina holăririi 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri privind dezvoltarea a- tivită-

Iii da cercetare științifică, în cadrul 
adunării generale a fO9t constituit 
consiliul științific al S.C.S.M.

La adunarea generală de constitui
re a consiliului științific au partici
pat, din partea Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R., tovarășul Pîinl- 
șoară Tilus, secretar al Comitetului 
municipal de partid iar din partea co
legiului Ministerului Minelor dr. ing. 
Roman Petru, director general al 
C.C.V.J.

MASĂ ROTUNDĂ
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plus produsului la 
naționale, determi-

Din agenda de lucru 
a Cabinetului municipal 

pentru probleme de 
organizare științifică 

a producției și a muncii

PERSPECTIVA RENTABILI 
ZĂRII ÎNTREPRINDERII 

FORESTIERE PETROȘANI

Aspect din timpul desfășurării lucrărilor conferinței.

Includerea acestei acțiuni în pro
gramul de lucru al cabinetului a 
fost determinată de faptul că I. F. 
Petroșani se numără printre puti
nele unităli economice din munici
piul Petroșani cu activitate neren
tabilă, acoperindu-și pierderile prin 
dotatii de stat. Ori, in prezent, nu 
se mai poate concepe existența u- 
nor întreprinderi care in loc. să par-

licipe la sporirea 
scara economiei 
nă diminuarea acestuia prin activi
tatea economică defectuoasă pe care 
o desfășoară.

In acest context, la I. F. Petroșani 
s-a organizat o discuție la care au

In oagina a li-a :
Relatările dezbaterilor Con

ferinței organizației munici
pale'n U.T.C.

fu același
răspundere.
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Pilon oe iluminare 
a gării

C.F.R. Petroșani 
Io un important

Este vorba de in-

în stația 
se lucrează 
obiectiv, 
stalnrea unui pilon de ilumi
nare o pieții de manevră, 
in zona nr. 1. Noua sursă de 
lumină, compusă din 20 de 
reflectoare puternice, dispu
se pe trei direcții, prezintă 
o serie de avantaje față de 
iluminatul de pină acum : 
luminozitatea mărită, condi
ții de lucru si de siguranță 
îmbunătățite.

După cum ne-a informat 
șeful stației, ing. lloiu Vic
tor, noul obiectiv vo fi dat 
în folosință pină in ziuo de 
20 decembrie

Delegații care an reptezen- 
ial pe comuniștii de ta mina 
Lonea la conici'ala organiza
ției de partid u muqicipru/ui 
Petroșani mai pur’c.u uică I i 
suflete acea atmosferă dc săr
bătoare încărcată 
timp de înaltă
Pcate că legătura pe core 
luat-o ei cu ortacii pen.ru 
le împărtăși răspunderea 
stă în lala detașamentului
mineri din Valea Jiului a lost 
ceva organizat sau poa'e ceva 
spontan. In orice caz un lapt 
avea să ne confirme indirect 
că această legătiuă a fost 
luată, că între comuniști 5' 
masa de salariali e o legal ură 
permanentă.

Am ajuns la comitelui de 
partid a) minei aproape de 
ora 13. Doi oameni — secrc 
tarul comitetului de partid și 
președintele comitetului sindi
calului — iși frămînlau min
tea cu textul unei telegrame 
O telegramă trebuie să spună 
multe in cuvinte puline. Șt 
textul pe care-l compuneau e. 
nu era al unei telegrame obiș
nuite. Trebuia să dea de știre 
oamenilor prin intermediul mi
cului ecran că lin colectiv dc

muncă din cadrul minei Lonea 
și-a făcut datoria cu prisosim 
lă.

— Tocmai la tanc a|i picai 
— ne-a intimpinat secretarul 
comitetului de partid. Diseară. 
la slirșitul schimbului doi, 
sectorul V iși va realiza pla
nul pe anul acesta (in seara 
de 9 decembrie — n.n.j.

Totdeauna am fost de acera 
că limbajul cifrelor e un Hm 
baj sec. Cu toate acestea, 
tocmai pe acest teren arid al 
cifrelor trebuie să plantăm o 
imagine despre un colectiv 
harnic. In citeva minute, de 
la serviciul planificare avem 
acele cifre pe terenul cărora 
doream să plantăm imaginea 
unul colectiv a cărui principa
lă calitate e că line la cuvln- 
lul dat, că $1-1 împlinește cu 
nrlsosinlâ. Și în carnețel în-

cep să se inșiruie cifrele. Ele 
spun că sectorul V a dat pes
te sarcina la zi 8932 tone de 
cărbune, că are patru brigăzi 
Io producție și că țoale patru 
și-au depășit sarcina la zi. Cel 
rare ne-a adus situai ia 'indici
lor obținuți de sector are un 
deosebit respect al cifrelor e- 
xacle. „Nolafi — ne spune — 
că brigada lui Costoa Gheor
ghe are un plus la ai la 5431 
tone, că productivitatea pe 
sector a fost depășită cu 263 
kg pe post". Notăm că in aba
taje s-a objinut un c spor 
productivitate de 1 tonă 
post, că consumul de lemn 
mină a fost redus pe mia 
tone de cărbune cu 2,800 mc 
le notăm pe acestea si încă 
multe alte cifre care ne-ai 
încărca reportajul ca pe un 
oom de iarnă și ne glndim

Punct stomatologic 
'a Bănită
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cu cită mindrie vorbește des
pre ele fiecare om din secto
rul V care, la această oră și-a 
serbat deja „revelionul", că 
fiecare om se simte responsa
bil de soarta producției ală
turi de orlqcii lui Cosma 
Gheorghe. ai lui Repaș Ludo
vic, Danciu Moise sau Hagiu 
Grigore.

— Am luat măsura 
cităm, prin scrisori,
celor de la sectorul V — 
informează secretarul 
partid.

Cită energie omenească
va li consumai jos în abataje 
și sus la zl pentru ca unul 
din sectoarele fruntașe pe ba
zin să aducă mai aproape de 
ei anul care vine 1 Și cu tot 
consumul acesta oamenii n-au 
uitai să lie gingași și atonii 
unii cu all ii.

Nu din cifre, sau nu din ele 
in primul rînd, se conturează 
portretul colectivului de la 
sectorul V. El se încheagă 
din îmbinarea unui gest cu o 
replică, cu o atitudine. Cifreio 
îl întregesc doar și-i dan greu
tatea răspunderii asumate

I. CIOCT El

parlicipat conducerea întreprinderii și 
un grup de membri ai comitetului de 
direcție, precum și reprezentanți ai 
cabinetului municipal pentru proble
me de organizare științifică a pro
ducției si a muncii. A participat, de 
asemenea, Iov. ing. Pîinișoară Titus, 
secretar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R.

Discuțiile au fost axate pe cele 
patru studii întocmite de către ser
viciu] de organizare științifică a pro
ducției și a muncii din cadrul între
prinderii, studii care au fost însușite 
de comitetul de direcție într-una din 
ședințele sale de lucru.

Principalele idei care se desprind 
din aceste studii și, respectiv, măsu
rile care se impun au fost prezen
tate de către tov. ing. Bădica Nico- 
lae, directorul întreprinderii.

Primul studiu este legat de eficien
ta exploatării cu trunchiuri lungi a 
fagului fată de vechea metodă de 
exploatare a acestuia cu sortimenta- 
rea la locul tăierii. Pentru aceasta 
s-au luat două parchete cu condiții 
similare de exploatare in sensul că

valoarea reali- 
de material ex- 
de 180.93 lei la 

în trunchiuri

ofereau aceleași posibilități de ex
ploatare .prin existenta unui relief a- 
semănător — aceleași pante și a- 
ceiași parametri ai masei lemnoase 
care urmează să se exploateze. Ma
terialul lemnos s-a scurs pe același 
pirîu, parchetele fiind plasate pe ver- 
santii opuși ai acestuia. Ambele par
chete, la data întocmirii studiului, 
erau lichidate. Parchetul exploatat cu 
noua metodă a fost lichidat în 11 
luni, iar celălalt parchet — exploa
tat după vechea metodă — în 23 de 
luni.

In ce privește 
zată pe metrul cub 
ploatat, aceasta este 
parchetul exploatat
lungi, fată de 158,47 lei/mc la par
chetul exploatat după vechea meto
dă. Deci, creșterea este de 22.46 
lei/mc.

Ținind seamă de influenta negativă 
a cheltuielilor de producție făcute în 
plus și de cheltuielile generale ale 
întreprinderii pentru aplicarea noii 
metode, rezultă o economie netă de 
7,72 lei/mc.

Prin extinderea metodei de exploa
tare în trunchiuri lungi, la 100 000 
mc masă lemnoasă se poate conta 
pe obținerea în 1969 a unei economii 
în valoare de 772 000 lei.

Cel de-al doilea studiu privește fo
losirea judicioasă a personalului au
xiliar și redistribuirea pe sectoare a 
acestuia. Prin măsurile preconizate so 
urmărește reducerea indicelui caro 
reprezintă raportul dintre fondul de

Ing. Cornel BURLEC
Director al Cabinetului municipal 

probleme de organizare științifică 
a producției șl a muncii

cu

(Continuare tn pag o 3-a)

Prin grija conducerii Spi
talului unificat din Petroșani 
in comuna Bănița a fost în
cheiată, simbătă, instalarea 
unui punct stomatologic. Trei 
zile din sâotămină, un teh
nician dentar va acorda a- 
sistențâ de ' o litote lo- 
cu’*oriloi comunei.

/ fost satisfăcută astfel o 
m: veche doleanță a băni- 
țenilcr — de a avea dentist 
in comună — pentru a nu 
mai fi nevoiți să se deplase
ze pină la Petroșani în a- 
cest scop.
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VREMEA
In cursul zilei de Ieri, tempe

ratura maximă a fost de zero 
grade la Petroșani și minus 4 
grade la Paring. Minimele au 
fost dc- minus 8 grade (Petro
șani) și minus 7 qrede (Paring).

f'FNTRU URMĂTOAREI E 24 
Dt ORE : Vremea devine insta- 
b;,3 cu cerul mai mult acope
rit. Precipitații slabe sub formă 
de ninsoare
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de la Vul-

V. TEQDORESCU

și a Atla- 
tineretul e 
mai exube-

orches- 
biicâți 
lonea, 

se iac

VULCAN...
un

Termocentrala Paroșeni. Munci
torul energetician Constantin Sta- 
matescu verifică și reglează pulsul 
agregatelor.

FESTIVAL MUNICIPAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

PWADIL CA IÂ

a-

...Frigul, atotslăpinitor in sala clu
bului din Vulcan, să fi influențai ca
litatea vocilor soliștilor I

Sau probabil că •zgomotul, acest 
nelipsit... component al muzicii rit
mice la modă, a devorat la Vulcan, 
cu ocazia etapei a 111-a a Festiva
lului muzicii ușoare, tot ceea ce 
dorește să asculte un spectator co
rect, cu bune intenții; a devorat me
lodia.

Sau probabil ca timpul pentru
cordarea instrumentelor in pauze este 
prea scurt, dacă formația petrileanu 
și-a permis să apară după 14 minute 
de așteptări și tot... dezacordată I

Sau probabil pentru că, fată de 
primele două etape, la Vulcan au 
lipsit o serie de soliști vocali care, 
nu c-ar fi ridicat calitatea spectaco
lului, dar ar fi dat posibilitatea ju
riului sâ-și întregească părerea des
pre potentele încă nedefinite ale u- 
nor formalii.

Cert este ca. in etapa a Iii-a s-a 
navigat pe scenă cu mult sub linia 
de plutire. Și. de vină, credem că 
n-au fost numai microfoanele (după 
cum imouta... juriului un ac
tivist -.indicai din localitate ) 
ci condițiile generale in care-au 
trebuit să-și ..facă numărul" cei de 
pe scenă. De aceea, Tcalrmăin fap
tul că noaptea e alit de lungă acum 
nu îndreptățește și nu va trebui să

îndreptățească nici
zalor al vreunei etape a festivalului, 
să dea tonul începerii „ostilităților" 
artistice din scenă cu întîrzieri exa
gerate. Spectacolul e și-așa destul 
de lung și, oricum, ce e mult strică, 
supără, nu place.

Oamenii așteaptă programe concen
trate și de calitate I Ce altceva a re
liefat etapa de la Vulcan ?

Că formația gazdă, și-n special L0- 
rinez. llie. s-a prezentat mai bine ca-n 
primele două spectacole era de aș
teptat. Evoluau doar pe teren pro
priu !

Că formația ..Color" a renunțat (in 
sfirșil!) la „Pletele mele" era de a- 
semenea de așteptat. Critica construc
tivă prinde I

Că, socotindu-se formații vocal-in- 
strumentâle „Colorul" și orchestra 
din Petrila pun în fata microfoanelor 
orchestranti fără calități vocale deo-

sebile se știe. E la modă procedeul! 
Parcă Fugaru are voce!

Că deși li s-a comunicat 
treior nu introducă alte 
in program, formațiile din 
Petrila. Petroșani („Color"),-
că... plouă, iarăși se cunoaște. Și parcă 
ne-am obișnuit. Așa-i omul, pină la 
urmă se obișnuiește și cu răul 1

Ceea ce a surprins mai mult a fost 
lipsa de vlagă, blazarea, monotonia, 
cumințenia intr-un anume sens, a 
membrilor formațiilor din Petrila și 
Aninoasa și, pe alocuri, 
sului". Parcă știam că 
mai vesel, mai expansiv, 
rant! Nu credeți ?

Cam alit despre etapa
can. deloc concludentă. Poale la A- 
ninoasa va li mai multă căldură în 
sală și-n... voci și mai putină secetă 
de revelații.
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ĂI o tiv de supărare

prompt servili, 
în

E „Luna cadourilor". Se a- 
piopie sărbătorile de iarnă, o 
să vină și revelionul. Maga
zinele de toate genurile sînt 
in aceste zile lixile de oa
meni. Unii — chestie de tem
perament — sini grăbiți și fe
brili. Al/ii doresc, firesc, să 
fie servi/i și 
genl. și bine, 
omenește. In I 
atilor cerin/e, 
fala oamenilor 
re se-așleaptă 

lie amabil și
se ridică, de multe ori, 
multe ocazii, bariera necunoaș
terii îndatoririlor, a psiholo. 
giei cumpărătorului de căite 
lucrătorii din corner/.

Am intrai intr-un magazin 
textil. Nu slnt un cumpără 
lor nehotărît. Știam precis ce 
vreau. Și totuși, cind ajungi 
In ia/a tejghelei, nu poli să 
nu cumpănești intre și Intre. 
In aceste clipe de ezitări, tre
buie să intervină vocea ama 
bilă, binevoitoare a \ inzăto- 
rului. El trebuie să fie acela 
care, cunosc i nd psihologia ce 
lui din fală, a cumpărătorului, 
să știe să-i spună care crava
tă „cade" mal bine la costu
mul qri, ce canstum te „prin
de", ce pălărie li s-ar asocia 
mai armonios la paltonul ver-

de închis, cili metri sint nece
sari pentru conleclionarea u- 
nei cămăși de poplin ș.a. Dar. 
zadarnic am așteptat acea \ o 
cel

Unii vor zice că nu este ne
cesar consultarea vinzălorului în 
aceste probleme. Că atunci 

cind intri-n maga
zin trebuie să știi 
precis ce cumperi, 
să nu pui între

bări deranjante, că 
spate, de Ia rind. 

să
ceilalți din 
vor începe să se irite, 
facă gălăgie, că supui vînză- 
torul la o corvoadă.

Oare așa să lie ? Oare aju 
torul lucrătorului din comori, 
atunci cînd cumpărătorul ezi
tă In fala roiturilor, nu 
un aci care ii intră In 
firesc in atribuia ?

Oamenii intorc maria 
iafă șl pe alfa, le fac să dai 
jos lotul din raft, ne mărtu
risea responsabilul unui ma
gazin din Vulcan, dar un bun 
lucrător din comori trebuie sd 
dea dovadă de o mare răbda
re. de o atitudine îndatoritoa
re. plină de solicitudine, chiar 
și lală de clienlii care nu 
cumpără nimi'v

esle 
mod

pe-o

Adrian CONDOR
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Tineretul Văii Jiului — participant harnic ți entuziast 
la făurirea viitorului socialist

Conferințe organizației municipale U.T.C. a constitui! o expre
sie elocventă a bucuriei și satisfacției nemărginite a tineretului Voii 
jiului de o fi participant activ la marile înfăptuiri ce le cunoaște 
Valea Jiului fn anii construcției socialiste a hotâririi ferme a ule- 
cistîlor, o întregului tineret din minele, uzinele, de pe șantierele și 
din instituțiile de învățămînt ale municipiului de a-și aduce și pe 
viitor aportul entuziast, plin de vigoare și dăruire la opera gran
dioasă o desăvirșirii construcției socialiste în patria noastră.

Conferința a analizat cu răspundere și multă maturitate căile 
pe care !-ebuie să persevereze organizațiile U.T.C., sub conducerea 
organbn - lor de partid, pentru a imprima un conținut tot mai bogat 
acțiunilor educative în rîndul tineretului, pentru a-i spori contribuția 
la realizarea sarcinilor economice și sociale, pentru a-i ridica pre
gătirea politică. profesională și culturală, spre a fi la înălțimea în
crederii de care se bucură tînâra aeneralie din partea partidulif, 
a întregului popor român.

Conducerea de către partid — 
chezășia ridicării pe o treaptă 
superioară a activității U.T.C.

Primit cu vii aplauze, a luat cu- 
\ intui tovarășul LAZÂR DAVID, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid. După ce a salutat cu 
căldură, în numele Comitetului mu
nicipal de partid, conferința, uteciștii, 
întreg tineretul municipiului, tovară
șul Lazăr David a vorbii despre în
semnătatea pe care au avut-o pentru 
îmbunătățirea activității politico-edu
cative a organizațiilor U.T.C. măsurile 
elaborate de consfătuirea pe țară a 
U.T.C. din luna februarie a. c., pri
vind îmbunătățirea conținutului și for
melor de muncă ale organizațiilor 
U.T.C

Muncind cu perseverență pentru 
înfăptuirea acestor măsuri, comitetul 
municipal U.T.C., îndrumat îndea
proape de Comitetul municipal de 
partid, a pus in centrul preocupări
lor sale munca pentru dezvoltarea 
în conștiința tinerilor a înaltei res
ponsabilități față de îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor profesionale, a 
dragostei și pasiunii pentru învăță
tură, pentru formarea la tineri a u- 
nor temeinice convingeri politice și 
ideologice. Rezultatul firesc al îmbu
nătățirii stilului de muncă al comi
tetului municipal U.T.C. s-a concre
tizat intr-o gamă mai mare și mai 
largă de activități educative organi
zate Ia toate nivelele și la toate sec
toarele. intr-un număr sporit de ti
neri cuprinși la aceste activități.

După ce a felicitat participanții la 
conferință, toți uteciștii pentru rezul
tatele obținute in înfăptuirea sarcini
lor de plan, în acțiunile voluntar- 
patriotice, la învățătură, in munca 
de educare comunistă a tinerei ge
nerații, vorbitorul s-a oprit asupra 
sarcinilor de răspundere ce revin or
ganizațiilor U.T.C., întregului tineret 
In îndeplinirea obiectivelor planului 
economic pe anul 1969, in intensifi
ca- a muncii politico-educative.

orbind despre necesitatea îmbu
nătățirii muncii de viitor, tovarășul 
L* - David s-a referit la lacunele 
ce au manifestat in activitatea or
ganelor si a organizațiilor U.T.C., la 
deficiențele care au făcut ca în u- 
ne'o domenii munca organizațiilor 
l T C. să nu se ridice ia nivelul sar
cinilor încredințate, a forței și posi
bilităților de care dispune. Faptul că 
aproape o treime din numărul li- 
ncrrlor nu au studiile complete, că 
fn rîndul acestora mulți nu au nici 
o r?'o:care precum șl abaterile de 
la d: c:olîna muncii, sint dovada in
suficientei preocupări a organizațiilor 
de tineret față de modul in care ti
nerii îsl îndeplinesc îndatoririle pro
fesionale. Posibilități mult mai însem
nate există în privința mobilizării ti
neretului la activitatea volunlar-pa- 
îriotică, mal ales pentru lărgirea ba
zelor sportive și de agrement, pen
tru continua înfrumusețare a locali
tăților noastre.

Aceste lacune se explică prin ca
rențele existente în stilul de muncă 
al unor organe U.T.C., — mal ales 
cele din sectoarele miniere, construc
ții, I. F. — care nu sînt suficient a- 
Jntalo de comitetul municipal U.T.C. 
pentru a-și organiza munca. Datorită 
acestui fapt. Inițierea unor acțiuni

Obiectiv primordial: Educația 
prin muncă și pentru muncă

De cine depinde prestigiul 
organizației U.T.C.

Munca reprezintă prima și cea mai 
Importantă dimensiune educativă, mij
locul de formare a personalității ti
nerilor, tc-renul de afirmare a con
științei, capacității și entuziasmului 
lor creator. A fost firesc, deci, ca da
rea de seamă prezentată in confe

educative nu este peste tot rezulta
tul unei consultări largi a masei de 
tineri, a organizațiilor de partid și a 
celorlalte organizații de masă, ceea ce 
face ca o parte din aceste acțiuni să 
aibă un conținut scăzut.

Existența unor asemenea lacune se 
datorește și faptului că unele orga
nizații de partid nu au acordat orga
nizațiilor U.T.C. tot sprijinul necesar 
și mai ales nu au tras la răspundere 
membrii de partid care activează în 
rindul organizațiilor U.T.C. în legă
tură cu modul în care iși îndepli
nesc sarcinile. Organizațiile U.T.C. 
vor trebui să fie ajutate mai mult 
de către cadrele de parlid, de stat 
și din instituțiile de cultură. Cadrele 
cu munci de răspundere să la mai 
des cuvintul in adunările utecișlilor 
pentru a-i ajuta pe tineri să cunoas
că îndeaproape politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Este necesar să se pună mai mult 
accent pe cunoașterea de către tine
relul nostru a Istoriei patriei, a tra
dițiilor de luptă revoluționară ale 
clasei muncitoare, ale partidului co
munist, a realizărilor obținute in o- 
pera de desăvirsire a construcției so
cialiste. Așa cum se sublinia în ho- 
lărîrea plenarei C.C. al P.C.R., in cen
trul activității de formare a tinerelu
lui va trebui să se aîle educarea 
prin muncă și pentru muncă, dezvol
tarea pasiunii lui pentru învățătură, 
a respectului și prețuirii față de fău
ritorii bunurilor materiale și spiri
tuale.

Organizațiile U.T.C. trebu'e să sti
muleze mai mult participarea tinerilor 
la activitățile întreprinse de institu
țiile culturale șl în același timp să 
inițieze un complex de activități pro
prii, menite să dezvolte la tineri răs
punderea față de obligațiile lor civi
ce. dragostea față de literatură și ar
tă, discernăminlul estetic. Rezolvarea 
unor asemenea cerințe, impun o preo
cupare permanentă pentru întărirea 
continuă a rîndurilor organizațiilor, 
atragerea tuturor membrilor U.T.C. 
la îndeplinirea sarcinilor. îmbunătă
țirea stilului de muncă, o colaborare 
mai fructuoasă cu toți factorii che
mați să se ocupe do odnrprea tine
rei generații.

Pornind de la faptul că educarea 
și formarea tineretului este una din 
sarcinile principale și permanente ale 
tuturor organizațiilor și a fiecărui 
membru de partid, vorbitorul a asi
gurat conferința că organele și orga
nizațiile de parlid vor acorda mai 
multă atenție conducerii și îndrumă
rii organizațiilor U.T.C.. că in acest 
sens se vor găsi noi forme, mai efi
ciente care să țină spama de noile 
sarcini ce revin U.T.C.

In încheiere, tovarășul Lazăr David 
a exprimat încrederea deplină a Bi
roului Comitetului municipal de partid 
că noul organ municipal U.T.C., or
ganizațiile U.T.C. vor ști să înfăptuias
că sarcinile ce le revin, că tinere
tul Văii Jiului va fl la înălțimea în
crederii ce 1 se acordă, și-și va înde
plini cu entuziasm, hărnicie șl pri
cepere datoria față de parlid, față 
de patrie.

rință. dezbaterile ce i-au urmat să 
se oprească îndeosebi asupra modu
lui in care au reușit comitetul muni
cipal, organizațiile U.T.C. din muni
cipiu să mobilizeze masele de tineri 
la Îndeplinirea obligațiilor ce le re
vin în cadrul producției.

Succesele pe care le-au raportat ii
le* ișlii cu prilejul conferinței au con- 
firmaț încă o dată hărnicia, pricepe
rea și elanul cu caro participă tinere
lul Văii Jiului la Îndeplinirea sarci
nilor de răspundere ce revin colcc- 
tiveior din unitățile industriale, de 
construcții și transporturi ale Văii 
Jiului. Conferința a apreciat valoroa
sa contribuție a celor peste 9 200 de 
uteciști din unitățile productive la 
succesele colectivelor în realizarea 
și în depășirea indicatorilor do plan 
pe anul 1968, relevindu-se că aproape 
2 000 de tineri se mențin lună dc 
lună in rîndul evidențiaților în în
trecerea socialistă iar 1 100 de tineri 
sînt purtători ai insignei de fruntași 
în producție. O dovadă a înaltului 
patriotism al tineretului Văii Jiului o 
constituie participarea sa la realizarea 
unor importante obiective de inte
res obștesc. De la începutul anului 
au fosl colectate peste 2 750 tone fier 
vechi, s-au plantat 17 ha teren fo
restier, tinerii au colectat importante 
cantități de semințe și plante medi
cinale, au participat la înfrumuseța
rea și gospodărirea orașelor și între
prinderilor, la amenajarea bazelor 
sportive, realizind lucrări în valoare 
de peste 2 496 000 Ici. A fost eviden
țiată participarea a 152 de tineri la 
construcția șoselei Bumbești—Livezeni 
unde au efectuat 2 620 zile dc mun
că voluntar-palriotică.

Sporirea contribuției tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor economice de
notă îmbunătățirea preocupării orga
nizațiilor U.T.C. pentru dezvoltarea 
răspunderii tinerilor față de muncă 
și perfecționare profesională. Organi
zațiile U.T.C. au întreprins cu mai 
multă regularitate acțiuni pentru 
popularizarea sarcinilor ce revin uni
tăților în cadrul cărora lucrează tine
rii, au acționat cu mai multă promp
titudine pentru combaterea actelor 
de indisciplină și au colaborat mai 
strîns cu organizațiile sindicale și 
conducerile tehnico-administralive 
pentru a întreprinde diferite acțiuni 
în scopul îmbogățirii cunoștințelor 
lor profesionale. Dorința tinerilor de 
a-și perfecționa continuu pregătirea 
este exprimată și dc cei peste 2100 
de tineri care urmează cursurile se
rale și fără frecvență ale învățămîn- 
tului elementar și mediu, de cei I 100 
de tineri care au absolvit în acest 
an diferite cursuri de calificare.

Concomitent cu sublinierea merite
lor tinerilor în producție, conferința 
a analizat cu răspundere neajunsu
rile din activitatea organizațiilor 
U.T.C., neajunsuri care au repercu
siuni asupra comportării tinerilor la 
locurile de muncă, in cadrul unită
ților economice.

Dintre lipsurile cele mai caracte
ristice, care frincază activitatea ex
ploatărilor miniere și a șantierelor

Martori ai profundelor schimbări 
economice și sociale din municipiul 
nostru, cei peste 5 000 de elevi și 
sludenți constituie un detașament 
activ a) tinerei generații. Ei repre
zintă viitoarele cadre alo industriei 
și economiei noastre. De pregătirea 
acestora, de modul în care î.și acu
mulează cunoștințele de specialitate 
și sînt educați în spiritul dăruirii 
și pasiunii pentru muncă, depind în
săși succesele de viitor ale bazinului 
carbonifer. La educarea tineretului 
studios un aport prețios îl aduc 
organizațiile U.T.C. rare, sprijinind 
în mod activ eforturile corpurilor 
profesorale, contribuie la însușirea 
de către elevi și sludenți a cunoș
tințelor predate, la formarea lor po- 
lilico-celățenească.

Delegații la conferință, intr-ana din pauze, fn holul Casei de cultură. 
Foto: E. FRITSCH

— o constituie fluctuația cadrelor 
Îndeosebi a celor tinere. Aceasta se 
datorește și slabei preocupări a or
ganizațiilor U.T.C. pentru a sprijini 
conducerii,^ tehnjco-administrative in 
stabilizarea cadrelor, fn asigurarea 
unor condiții optime de muncă și 
viață noilor angajați. In cuvintul lor, 
delegații Afftlncăi Nlcolac, șef de bri
gadă Iu mina Lupeni, Sloicoiu loan, 
secretarul comitetului U.T.C. do la 
U.R.U.M.P. au ,criticat insuficienta 
preocupare a organizațiilor U.T.C, a 
cadrelor tehnico-administralive față 
dc condițiile de viață și educarea ti
nerilor din cămine Iar tov. Sloicoiu 
loan, secretar al comitetului U.T.C. 
dc la U.R.U.M.P,, s-a referit la grija 
insuficientă pe care o dovedesc ca 
drelc tehnico-inginereștl față de ab
solvenții școlilor profesionale venlțl 
în uzină.

In ultimul timp, a reieșit din lu
crările conferinței, unele organizații 
U.T.C., cum sînt cele de la minele 
Uricani, Paroșeni, preparația Pclrila 
și din comerț, au urmărit insuficient 
felul cum îșl îndeplinesc tinerii 
obligațiile profesionale. Aceste orga
nizații nu dovedesc o grijă suficien
tă față de modul cum respectă tine
rii disciplina în producție, trec cu 
ușurință pe lingă cazurile de nefo- 
losire integrală a timpului de lucru, 
absente nemotivate sau neglijarea ca
lității producției. Astfel deși de la în
ceputul anului au fost sancționați 
pe linie administrativă 749 de tineri, 
dintre aceștia abia 64 au fost puși 
în discuția adunărilor U.T.C. Pentru 
întărirea răspunderii tineretului față 
de obligațiile lor din timpul muncii, 
tinărul Aprofiri Ioan, de la mina Lo- 
nea, a cerut organizațiilor U.T.C. să 
apeleze mai mult la influența opiniei 
colectivului și să dovedească mai 
multă promptitudine și intransigență 
față de abateri.

Dezbaterile au scos în evidență, de 
asemenea, neajunsurile existente în 
mobilizarea tinerilor la diferite forme 
do ridicare a pregătirii profesionale. 
Un neajuns care trebuie să dea dc 
gîndit organizațiilor U.T.C., sindicate
lor și conducerilor tehnico-adminis- 
trative e faptul că nici în prezent nu 
se poate vorbi încă despre forme de 
ridicare a calificării cu caracter per
manent.

Pe linia interisificării muncii educa
tive în cadrul tineretului muncitor, 
a mobilizării tinerilor la realizarea 
sarcinilor economice, conferința a ce
rut comitetului municipal, organiza
țiilor U.T.C.. să-și îndrepte atenția 
îndeosebi spre unitățile industriale 
nou create, la minele Dîlja și Paro- 
șeni, spre șantierele de construcții 
și o dată cu întărirea răspunderii ți
nerilor față de sarcinile profesionale, 
să urmărească cu mai multă grijă 
asigurarea unor condiții optime de 
muncă si de viață tineretului.

Conștient de importanța pregă
tirii temeinice a tuturor studenților, 
Comitelui U.T.C. din cadrul Institu
tului de mine Petroșani a pus in 
centru) preocupărilor sale educarea 
viitorilor ingineri în spiritul dra
gostei Lata de muncă, fată de pro
fesia aleasă - a spus studentul 
NECUI.EA ȘTEFAN, secretarul co
mitetului U.T.C. de la I.M.P. Culti
varea în rîndul studenților a unei 
aljtudini înaintate, a răspunderii fa
lă de învățătură a constituit o 
preocupare centrală a organizațiilor 
U.T.C, Vrem ca pe băncile institu
tului nostru să se formeze ingineri 
d-stoinici. oameni cu un profil etic 
și moral înaintat. Comitetul U.T.C. 
s-a preocupat îndeaproape de modul 
în caro se desfășoară practica în 

producție a studenților, acest mij
loc eficient atît pentru consolidarea 
cunoștințelor teoretice cît șl penlru 
cunoașterea de către viitorii Ingineri 
a colectivelor de minori.

Studenții dispun de o Inepuiz.u- 
bilă sursă dc energie, de mult en
tuziasm. Penlru a fructifica poten
țialul lor, care rămîne dispensabil 
după îndeplinirea îndatoririlor uni
versitare, este necesar ca fn tim
pul liber să fio organizate ac
țiuni cît mal atractive, astfel ca 
acestea să asigure rerreerea lor spi
rituală, să-i antreneze în activități 
pe măsura capacității șl preocupări
lor lor. Aceasta se realizează prin 
cercurile de cercetare științifică, prin 
acțiunile cu caracter sportiv. însă 
nu se realizează la același nivel prin 
alle acțiuni. Studenții petroșăneni 
participă în mică măsură la viața 
culturală a orașului îndeosebi la 
reprezentațiile teatrului local. Poate 
una din cauze trebuie căutată și în 
grija insuficientă a teatrului de a-și 
cuceri în rîndul studenților un pu
blic fidel și constant. Dar, cu si
guranță celelalte cauze se datoresc 
comitetului și organizațiilor U.T.C., 
asociației studențești, studenților în
săși.

Atragerea elevilor în activitatea 
cercurilor politice sau de studiu, în 
acțiunile culturale, sportive, turisti
ce, depinde de priceperea cu care 
comitetul U.T.C. reușește să cunoas
că dorințele și pasiunile lor. Iar a- 
poi dc modul în care dorințele sînt 
satisfăcătoare. Acesta este secretul 
reușitei — a arălat în cuvintul său 
eleva OPREANU MIOARA, secreta
ra comitetului U.T.C. a Liceului din 
Ptirila. Dacă în anii trecuți au exis
tat lacune — nu atît in întocmirea 
programelor de activități, cît în a- 
plicarea lor — astăzi aceste lacune 
au fosl înlăturate. Dîndu-se curs

Criteriile valorii educative 
a acțiunilor cu tineretul

Comitetul municipal, organizațiile 
U.T.C., au manifestat multă preocupa
re pentru a spori eficienta acțiunilor 
educative în rindul tinerelului, pen
tru a imprima acestora mai multă 
atractivitate. S-au obținut rezultate 
în îmbinarea acțiunilor distractive cu 
cele educative, astfel înCîl să con
tribuie la îmbogățirea cunoștințelor 
politico-ideologice ale ținerilor. A- 
cesta este de altfel țelul, imperativul 
major al muncii educative. Referindu- 
se la mai multe aspecte ale educă
rii tineretului, tovarășul Oros Vasile, 
locțiitor al secretarului comitetului 
municipal, a arătat, în cuvintul său, 
atît lipsurile ce au persistat în ac
tivitatea comitetului și a unor orga- 
nizații U.T.C., cît și neajunsurile în- 
timpinale de tineri din partea unor 
organe și organizații obștești locale. 
..Nu am reușit — a arătat vorbitorul 
— să imprimăm întotdeauna operati
vitate, continuitate acțiunilor noastre. 
Uneori nici cadrul corespunzător des
fășurării acestora nu a fost cel a- 
decvat. De aceste lipsuri sînt răs
punzători în primul rind membrii co
mitetului municipal U.T.C. caro, ocu- 
pîndu-se doar de diferite domenii de 
activitate, au neglijat tocmai munca 
educativă, scopul acțiunilor distrac
tive. Distracția trebuie să constituie 
forma de integrare activă a tinerilor 
în viața social-rulturală.

fn multe rînduri. organizațiile 
U.T.C. manifestă lipsă de inițiativă, 
de fantezie în organizarea acțiunilor. 
Comitetele coordonatoare U.T.C aș
teaptă prea multe indicații din partea 
comitetului municipal.

Referindu-se la colaborarea dintre 
comitetul municipal U.T.C. si alți fac
tori care răspund de educarea masei 
de tineri, vorbitorul a arătat că. de 
multe ori, această colaborare este de
fectuoasă. Se întocmesc dc comun 
acord planuri de acțiuni, dar apoi, 
tind uteciștii vor să le dea viață, 
consiliul sindical municipal și condu
cerea Casei de cultură ne spun : 
„noi vă punem la dispoziție sala și 
Instrumentele, dv. ocupați-vă de
program și de mobilizare". Desigur,

Dezbaterile purtate in conferință 
au subliniat Însemnătatea deosebită 
a măsurilor stabilite de Consfătuirea 
pe țară a U.T.C. pentru îmbunătăți
rea structurii organizatorice a orga
nizațiilor de tineret. In urma acestor 

propunerilor făcute dc elevi, în li
ceul din Pelrlla funcționează astăzi 
un cerc dramatic care descoperă zi 
do zi noi pasiuni și talente. în afara 
acestuia își mai desfășoară activita
te a cercurile de fizică, matematică 
m chimie și chiar șl un cerc de II- 
b'ralură. Multe acțiuni au fost or
ganizate în cadrul cercului de limbi 
străine. Prin intermediul peliculei 
cinematografice, elevii au întreprins 
interesante călătorii Imaginare. Toa
te acestea au avut ca rod atragerea 
elevilor înspre învățătură. îmbogă
țirea cunoștințelor lor.

Elevii trăiesc în mijlocul unor 
evenimente sociale noi, neînțelese 
întotdeauna în profunzimea lor — a 
spus profesoara GYORGY ELZA de 
la liceul industrial. Oricît dc apro
piate ar fi lecțiile de aceste eveni
mente, ele nu sînt suficiente pentru 
a explica tot ceea ce se petrece în 
viața politică șl socială a țării. Un 
sprijin prețios în cunoașterea lor 
de către elevi trebuie să-l aducă 
organizațiile U.T.C. care, cu ajutorul 
organizațiilor de parlid, pot să în
lesnească înțelegerea principalelor 
holărîri de partid si de stat, a con
ținutului hotăririlor C.C. al U.T.C.

Pe bună dreptate, se discută tot 
mai mult despre cum trebuie orga
nizat timpul liber al elevilor. Aceas
ta denotă că însăși elevii îsi prețu
iesc orele disponibile. Pentru ca 
acțiunile initiate de uteciști să „um
ple* aceste ore în mod util si plăcut, 
contribuind la recreerea dar, îndeo
sebi, la educarea tinerilor, conținu
tul acțiunilor trebuie să fie o pre
lungire a educației din școală, o am
plificare a pasiunilor ce sînt trezite 
pe bănci sau în fața tablei, a aspi
rațiilor lor de a cuceri Inestimabilul 
tezaur al științei și culturii.

a pune la dispoziție Imobilul și in
strumentele muzicale ni înseamnă 
dccît o infimă contribuție la educa
rea tineretului. Dar. de multe ori se 
întîmpină greutăți și în obținerea a- 
ceslei infime contribuții: sala si or
chestra sînt puse la dispoziția tine
rilor doar cu plată, contrar instruc
țiunilor comune ale U.T.C. și U.G.S.R. 
în care se precizează că pentru edu
carea tineretului localurile de cultură 
vor li puse la dispoziția organiza
țiilor U.T.C. de două ori pe săptă- 
mină în mod gratuit. Tinerii de la 
U.R.U.M.P. au programat de trei ori 
consecutiv o seară distractivă la Ca
sa de cultură dar de fiecare dală li 
s-a spus că sala este ocupată In a- 
cesle condiții mobilizarea lor desigur 
se face tot mai greu, tinerii își pierd 
încrederea în organizație. La aceste 
neajunsuri s-au referit în cuvintul lor 
și alți tineri participant la conferință 
(Vlădeanu loan,»', secretarul comitetu
lui U.T.C. de la termocentrala Paro
șeni, Sloicoiu loan, secretarul comi
tetului U.T.C. de la U.R.U.M.P. și 
alții).

Am reținut neajunsurile exprimate 
de tineri, dorințele lor, — a spus în 
cuvintul său tovarășul David Gavrila, 
președintele comitetului municipal al 
sindicatelor. Tn viitor ne vom preo
cupa de eliminarea din activitatea 
noastră a tuturor deficiențelor care 
au îngreunat acțiunile de educare a 
tineretului.

Pentru creșterea prestigiului acțiu
nilor organiz.ate dc uteciști, acestora 
trebuie să li se imprime un dIus de 
competență. Fantezia și. am putea 
spune, curajul în abordarea unor te
me interesante la care să fie invi
tate cadre de specialitate competente, 
care să vorbească tinerilor — ială ce 
a lipsit din activitatea unor organi
zații.

Folosind experiența dobîndită pînă 
acum, comitetul municipal U.T.C va 
trebui să ajute mal mult organ za- 
țiilc de tineret, in inițierea unor ac
tivități educative interesante și atrac
tive, pe măsura virstei șl preocupării 
tinerilor.

măsuri, organizația municipală numă
ră in prezent 228 de organizații, 13 
comitete coordonatoare și 4 co
mitete U.T.C. Organizațiile U.T.C. 
au muncit cu mal multă stăruință 
pentru întărirea rîndurilor lor, reu

șind să pregătească și să primească 
în acest an în U.T.C. 1915 membri 
noi. Rod a) activităților desfășurate 
pentru educarea moral-politlcă a ti
nerilor,. 596 uteciști au fost primiți 
în rindurile comuniștilor, tn prezent 
2 890 de tineri poartă înaltul titlu de 
membru do paitid, ei constituind un 
sprijin valoros pentru îmbunătățirea 
continuă a activității '■•rnanizatHInr 
de tineret.

Cu ajutorul orgonizaliilo' de par
tid, comitetele U.T.C. au făcut în 
ultimul timp pași însemnați înainte 
pe linia îmbunătățirii stilului de 
muncă, a orientării activități! lor 
spre problemele majore alo vieții sl 
muncii tineretului. S-a îmbunătățit 
conținutul adunărilor generale U.T.C., 
Instruirea activului si a comitetelor 
U.T.C. privind sarcinile în diferite 
domenii și metodele role mai efi
ciente de muncă cu tineretul. Dele
gații ARVINTE TEODOR, secretarul 
comitetului UT.C. do la mina Vul
can și VÂR ' SET IOAN. inginer pe 
șantierul T.C.M.M. au relevat expe
riența organizațiilor din rare far par
te în atrao-r^n maselor largi d<- ți
neri la acțiunile educative. Rezult i- 
tele obținute se datoresc inițiativei, 
spiritului novator de eare dau dova
dă comitetele U.T.C., strădaniei lor 
de a se consulta cu tinerii, de a fl 
recenlivi fată do cerințele si mo- 
punoriJe acestora.

Desigur, nu toate organizații'e 
U.T.C. au reușit să promoveze un 
stil de muncă cu . adevărat tineresc, 
viu, nu toate au reu.șlt să cîștlge pe 
această calo un suficient prestigiu în 
rîndul tineretului.

în cuvîntnl lui, tov. CZIBULAK 
STFFAN secretarul comitetului 
U.T.C. de la mina Dilja a recu
noscui că neajunsurile din activita
tea UT.C dc la această exploatare 
se explică orin superficialitatea ne 
care a manifestat-o vechiul comit i 
TJ.T.C prin îngustimea si ariditatea 
formelor salo de activitate. Activita
tea U.T.C. la această mină s-a rezu
mat pînă nu do mult la tinerea unor 
ședințe si adunări interminabile, lio- 
site dc continui, care au analizat 
doar .viat» dn organizație* și la 
strînncrpa rni:’atîel. Ește de înțeles 
că în asemenea condiții prestigiul 
în fata tinerilor scade, uteciștii 
pierd interesul fată de acțiunile ini
țiate de ■ .nițetiiJ U.T.C. Deci, e evi
dent, prestigiul unei organjz.ații U.T.G. 
depinde, în primul rind, de ea însăși, 
de perseverenta dc care dă dovadă 
pentru a cîstioa încrederea tinerilor. 
Neîndoios, pentru a se bucura de 
presliaiu, organizațiile U.T.C. au ne
voie si do sorijinul organizațiilor de 
parlid. al conducerilor tehnico-adnn- 
nistralivo. r’r la mina Dî’ja. organi
zația TT.T.C. nu se bucură în sufi
cientă măsură de acest sprijin.

în bună narte. slaba activitate a 
unor organizării U.T.C. se datorește 
$1 linsei îndrumării lor competente, 
efective din nartoa comitetului mu
nicipal. Biroul comitetului municipal, 
membrii comitetului s-au mulțumii 
de multe ori să constate doar lipsu
rile fără să ajute concret la înlă
turarea acestora, la denărirea greu
tăților întimomate de unele organi
zații UT.C Delegații C^tnîTLAK STE
FAN, de la mina Dîlia, RTJSU VA
SILE de la Aninoasa. CRISAN T. 'ie 
la Uricani. au solicitat comitetului 
municipal U.T.C. să sprijine mult 
mai mult organizațiile U.T.C. în în
deplinirea sarcinilor.

Luînd cuvintul în încheierea dez
baterilor, tov. JIANU VIOREL, se
cretar al Comitetului județean Hu
nedoara al U.T.C., a apreciat suc
cesele obținute de organizațiile U-.T.G. 
din Valea Jiului In educarea și mo
bilizarea tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor economice și obștești și a 
făcut valoroase recomandări comi
tetului municipal nou ales în ve
derea obținerii unor rezultate și mai 
însemnate în viitor.

Vorbitorul a cerut organizațiilor 
U.T.C. să-și intensifice preocuparea 
pentru ridicarea calificării și stabili
zarea tinerilor, penlru mobilizarea 
utecișlilor la realizarea angajamen
telor luate în cadrul acțiunilor de 
muncă patriotică.

Referindu-se la sarcinile in dome
niul muncii educative, vorbitorul a 
arălat că accentul trebuie pus în
deosebi pe îmbunătățirea informării 
tinerilor asupra politicii interne șl 
externe a partidului, pe organizarea 
timpului liber, educarea moral-cetă- 
țenească a tineretului și prevenirea 
abaterilor de la legalitatea socialis
tă, de la normele comportării civi
lizate în societate.

Una din premisele fundamentale 
ale îmbunătățirii activității organi
zațiilor U.T.C. o constituie perfec
ționarea stilului și metodelor lor du 
muncă, activizarea tuturor membri
lor organelor U.T.C.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că uteciștii, întreg 
tineretul Văii Jiului vor munci tu 
însuflețire, cu întreaga putere de 
afirmare penlru înfăptuirea sarcini
lor de răspundere ce-1 revin.
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FORESTIERE PETROȘANI
Pe marginea ședinței de analiză 

a comportării echipei 
de fotbal Jiul Petroșani

Sjptdmina trecută a avut lor în sala mică a C.C.V.J. șe
dința de analiză a comportării echipei de fotbal Jiul Petro
șani in turul campionatului dlvtxlel A. Au fost prezenți corn- 
ponenlH celor două echipe — echipa mare și echipa de ti- 
nerel-rercne — antrenori, membri ai A. S. Jiul, Invitați. Au 
participat, de asemenea, tovarășii Negrul Clement, secretar 
al Comitetului municipal de partid șl Biriș Mircea, președin
tele C.J.E.F.S. Hunedoara-Deva.

Antrenorul Tilus Ozon a dat citire unei Informări succinte 
asupra comportării echipei de-a lungul celor 15 etape de cam
pionat. prezentind in același timp scurte caracterizări psiho- 
prdaqoqice asupra fiecărui jucător din prima echipă. Apoi, 
loxarăsul inqiner Abraham Olio, președintele secției de fot
bal a A. S. Jiul, a expus un referat privind activitatea do 
ansamblu a secției de fotbal pe perioada turului campiona
tului.

In rindurile care urmează, s oro reda cites a probleme des
prinse din cele două referate șl din discuțiile purtate.

Antrenorul
pedagog

Ozon - un bun 
și psiholog

Aceasta a fost caracterizarea făcută 
antrenorului Titus Ozon. Deși a pre
luat conducerea echipei Jiul de pu
țin timp, la începutul lui iulie a. c., 
antrenorul Tilus Ozon s-a făcut re
pede stimat și ascultat de elo\ :i săi, 
cu care avea să pornească pe un 
drum deloc ușor.

Deoarece conducerea secției de 
fotbal a dai cu ușurință dezlegarea 
unor jucători utili, chiar buni. Ozon 
a avut o misiune grea încă de la în
ceput. Dar. prin metodele sale de 
muncă, fiind bun si exigent în ace
lași timp, a știut să-și apropie elevii, 
a știut să-i facă să înțeleagă că nu
mai prin pregătirea conștiincioasă a 
fiecăruia, prin dăruirea totală în joc, 
printr-o discipl:nă fermă se poate a- 
Jnnge la rezultatele scontate

Ascultîndu-i stalurile indicațiile 
tehnice jucătorii a i pornit încet la 
Începui mai greu, apoi din ce in ce 
mai bine, să se impună ca o formn*i« 
solidă, bine închegată, de t*»mnt pen
tru orice adversar, preslind ii'-uri 
frumoase acasă și în deplasaie ,vj 
mulind 16 puncte, cifră pe care doar

Doar terenul
r Acum. "înd turul campionatului 
s-a încheiat, cind. după 90 d? mi
nute infernale cu Rapidul, n-a tre
buit să hiăm carbaxin, acum cind 
Jiul ar-' |6 puncte și e pe locul V 
în '■la'-ament. se cuvine să-i felici
tăm pe bă;eti : de la 1 la 17 cili 
erau apti ’a incepuL Adică de la 
Stan la lonescu. pe care un accident 
stupid de joc îl tine și acum in
tr-un spital din București. Se cuvine 
să le apreciem strădania de-a lun
gul celor 15 etape chiar dacă uneori 
nn au dat tot ceea ce așteptam de 
la ei. Băieții au muncit mult. Putini 
la număr, motiv pentru care n-au 
fost posibile area multe înlocuiri, 
deși uneori era nevoie, ei au luptat 
cu dîrzen:e pentru culorile asocia
ției, pentru ■» oferi suporterilor sa
tisfacțiile annotate.

Să scriam aici cu majuscule nume
le tuturor acelora rare an îngenun
cheat echipe -u pretenții, înstalîn- 
du-se comod deasupra lor în clasa-

• 7A.MFÎP STAN. TALPA 1 
GFORGEVIC1. STQkTR TONGA

L.bardi a fost în „pasă neagră" ?
Spectatorii <j-ap întrebat nu o dată ; 

rr-i cu Libs"’- • dn re nu mai ioacă 
Jnlcrnațîona’ il n-»«țrn la adevărata 
lu. valoare ? Un răspuns nartial l-a 
di! Petre f ibardi în ședința de ana
liză a comportării e'->>:nn: șale, al 
cărei căpitan este. A recunoscut *~ă 
n-a dat randamentul posibî’ si a mo
tivat aceasta snunînd ră g fost foar
te obosit în urma turneului din Con- 
Q ■ ră s-a aflat intr-o .nașă nea
gră •.

Gurile rele pun comportarea Tul 
T ibardi pe seama altor cauze. Dar 
noi să încercăm a-l crede pe Libar-

(WliVIAVEi;

Premiera pe
Fila de calendar ce purta dala 

de 14 decembrie a lost desprinsă ca 
o frunză luată de viscol. Iubitorii 
hocheiului și patinajului din Lupeni 
ba chiar și din celelalte localități 
ol- fiii Jiului așteptau cu legitimă 
n° ib tare ziua următoare. O mtor- 
n ',’e apărută In ziarul local și a- 
fi ■ anunțau deschiderea pallnoaru- 
l'i asociației sportive Preparatorul 
lupeni. Inauqararea sezonului spor- 
fulul pe nat ine a avut loc cu o prc- 
m f'ră pe luciul ghefii. Se fntfineau. 
1n primul meci amical al sezonului 
e, cinele de hochei ale asociațiilor 
so u live locale. Preparatorul și Mi
nerul Deci un meci de tradiție, 
atractiv.

Ora 10. Cind a început apriga 
Întrecere, soarele străpunsese cu 
ra/ele sale Dtcla de ceată. Poleit de 
ra/e. patinoarul părea o Imensă o- 
gfindă de cleștar. Cu toată strălu
cirea soarelui, termometrul, zqribulit, 
arăta minus 5 grade. Deci 
soare și ner. Timp cum nu se o- afe 
mai potrivit pentru hochei C<>: ’2 
combotanli. Rrgșoveanu, Bădăii, Kâ- 

7 echipe din 16 au realizat-o în 15 
elape. Fără îndoială că, în activita
tea sa. antrenorul Ozon a întîmpinat 
și greutăți. Unii jucători nu s-au su
pus întotdeauna prescripțiilor sale 
tehnice și tactice, nu i-au ascultat 
sfaturile privind viola din afara tere
nului de joc. Ca urmare, jucătorii 
respectivi au fost sancționați. Antre
norul Ozon n-a ezitat să-l țină pe 
tușă pe Mihai deși, poate, avea na 
voie de el; n-a ezitat să-l suspende 
pentru o perioadă de timp de la ac
tivitățile echipei pe talentatul Aci.im. 
să-i folosească în teren, după nece
sitățile echipei, pe Stan sau Zamfir 
pe Georgescu. Grizea sau Oc’avian 
Popescu.

Cu ochi de lin cunoscător, de pe
dagog si psiholog, antrenorul a știut 
să discute cu fiecare pe înțele
sul său. să dea fiecăruia Indicații 
după qradul de înțelegere și capaci
tatea de efort.

Cam așa ar putea fi can terizat 
antrenorul Jiului. Titus Ozon, acum, 
după 15 elape de campionat, cînd e- 
rh-oa sa ocună locul V în clasament.

e de v«nă ?...
MTHAI. SANDU. GEORGESCU. OC
TAVIAN POPESCU, GRTZEA. PERO- 
NESCU, IONESCU, LIBARDI, NAI- 
DIN, ACHIM. Să-l notăm aici șl pe 
NÂDÂȘAN deci n-i a jucat declt 
două meciuri.

De-a lungul etapelor am făcut în 
fiecare cronică evidențierile de ri
goare. De data aceasta nu mai fa
rcin. Ne rezervăm dreptul pentru re
tur. Numai să ni se ofere ocazia.

Așadar, toată lumea-i mulțumită. 
De ce am pus atunci titlul .Doar te- 
r“n.iH e de vit îî In cadrul discu
țiilor. un jucător afirma că cele trei 
meciuri egale pe care le-au făcut 
acasă s-au datorat, în cea mai mare 
parte, terenului de joc denivelat, 
nerorespun'-’tor. Nu negăm ră tere
nul de ioc a influențai negativ ca
litatea unor partide, vrem să ară
tăm doar că si adversarii noștri ju
rau pe arelaci. teren, ră pe același 
teren Jiul a rislioat si înainte sl 
dună cele Irei eqaluri. Deci, nu doar 
terenul e de vină... Si nici doar bă
ieții..

di si să nu-i uităm promisiunea. In 
calitate de căpitan al echipei, că în 
retur el si colegii săi mizează pe a- 
celași lor fVl dacă nu chiar pe unul 
mai bun .Băieții se cunosc acum 
foarte bine, in echipă domnește ar
monia si buna înțelegere, stimulen
tele materiale n-au lipsit si, sperăm 
că nu vor lipsi nici în viitor — n 
mai spus TJbardi — asa ră noi n-a- 
vrm decîl să jucăm, să ducem o 
viată sportivă, să ascultăm antreno
rul'.

Noi nu mai spunem nimic.

luciul gheții
dos I, Ardelean II, Galamboș și Sz:i 
bo de la Preparatorul, Șuranyi, Rac- 
zek, Uilecan. Ocroglici, Ilieș, Kados 
II de la Minerul, s-au Încălzit re
pede alerglnd după afurisitul de 
puc. In dorinfa arzătoare de a-l In
troduce In poarta adversă. Spectato
rii. fiindcă n-au lipsit nici ei. s-au 
încălzit aplaudlnd lazele frumoase. 
Victoria a revenit cu 13—8 echipei 
Preparatorul care a avut prin Băddu 
6 goluri Înscrise și Ardelean junior 
5 goluri, doi jucători cu o mare efi
cacitate. Pentru Preparatorul a mai 
Înscris Szabo de 2 ori. De ia Mine
rul Lupeni au Înscris de cile 3 ori 
Uilecan șl Ilieș șl de 2 ori Șuranyi. 
După med. patinoarul a Intrat sub 
stăpfnlrea numeroșilor amatori ai 
sportului pe patine. Tineri șl vlrst- 
nici alunecau sau tăceau piruete pe 
luciul ghejil. Bucuria se citea pe 
felele tuturor. Doar pe chipurile 
celor din alte localități se citea o 
umbră de amărăciune. Se glndeau: 
pe cfnd se vor deschide șl la el pa
tinoarele ?

D. CRI ȘAN

La ocuparea locului 5 in clasa
mentul divizionarelor A, din turul 
campionatului de către echipa 
Jiul, un aport meritoriu l-a adus 
jucătorul Marin Peronescu.

100 de zile 
vacanfă ?...

Da, vacanta fotbalistică va dura 
100 de zile. Pentru spectatori bine
înțeles. Jucătorii nu vor avea va
canță decît o lună de zile. In pri
mele zile ale anului viilor, divizio
narii A își vor relua pregătirile, vor 
susține meciuri amicale, vor căuta 
ca pînă la 9 martie, data primei eta
pe din retur, echipele să atingă for
ma maximă de pregătire pentru a 
relua meciurile oficiale în forlă, cu 
toată capacitatea.

Acum jucătorii de la Jiul au intrat 
în vacantă, cu excepția studenților 
care au în față, nu peste mult timp, 
sesiunea de examene. O dată ce-și 
vor relua pregătirile, îi vom infor
ma operativ pe cititorii noștri, ama
tori ai jocului cu balonul rotund, 
despre desfășurarea acestor pregă
tiri.

Fchipa de tineret
rezerve —

o exoerienfă
infructuoasă

Se știe că echipa de tineret re
zerve a Jiului, formală numai din ti
neri provenili de la juniori, a avut 
o comportare sub așteptări, siluîn- 
du-se la frnnje turului pe locul 16 
din lot atîlea eebioe. Antrenorul e- 
chipei. Emil Ciurdărescu și Ing. A- 
braham Otto își manifestau nemul
țumirea față de corn"-.Tțarea tinerilor 
fotbaliști, afirmau că au încercat o 
experiență cu această echipă pentru 
a vedea ce perspective au compo
nenta săi. Din păcate, experiența a 
fost Infructuoasă. Tineretul Jiului 
n-a cîstîgat în 15 etape decît un 
meci, Iar unul l-a terminat la egali
tate, pierzîndu-le pe celelalte 13. Cu 
excepția rîtorva jucători rare ates
tă '■alităti, avînd perspective de dez
voltare șl promovare în prima for
mație, ceilalți sînt jucători mediocri 
șl chiar submediocri, care nu-i vor 
putea înlocui niciodată oe Lib ard 1, 
peronesru. Stoker și ceilalți. E drept 
că pe seama echipei de tineret-re- 
zorve s-au făcut unele economii, dar 
am vrea să nu se facă si economie 
de jucători pentru echipa întîi care 
are nevoie de efectiv — de efectiv 
valoros. Cei doi vorbitori citați mai 
sus își exprimau încrederea că in 
retur echipa de tinerel își va revi
zui lotul si comportarea. Așteptăm

întreprinderea
de gospodărie lo&ativă

PETROȘANI 

angajează de urgență
• FOCHIȘTI AUTORIZAȚI PENTRU CENTRALELE TERMI

CE IN PERIOADA DE ÎNCĂLZIRE PENTRU IARNA.

• MUNCITORI CALIFICAȚI IN MESERII ÎNRUDITE : 

MAȘINIST LA MAȘINI DE FORȚA, POMPAGIU, COM- 

PRESORIST, LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE. MECANICI, INS

TALATORI, OPERATORI LA CENTRALE.

G MUNCITORI NECALIFICAȚI

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
in nomenclator

Informații suplimentare se pot lua zilnic, intre orele 7-15, 
de fa serviciul personal al întreprinderii din str. M. Vi* 

teazu nr. 9. Telefon 1147

{Urmare din pag. !)

salarii aferent personalului auxiliar 
și valoarea producției globale de la 
3.J6 la sulă, la 3 la suta in sectorul 
Cimp, de la 4.07 la sulă, la 3.7 la 
sută sectorul I upenl, de la 4,42 la 
sulă, la 3.60 la sută în sectorul Ro
șia și dc la 4.06 la sută la 3,8 la sută 
in sectorul Lonea. Această raționali
zare a folosirii personalului auxiliar 
va duce in anul I960 la o economie 
de 211 380 lei.

Un al treilea sludiif cuprinde ana
lizarea posibilităților de creștere a 
greutății pe metrul sler do lemn de 
foc de la 424 kg cil s-a realizat piuă 
în prezent în anul 1963 la 450 kg In 
anul 1060. Deoarece procesele teh
nologice pentru parchetele planificate 
in anul 1969 ou fost deja stabilite, 
există certitudinea că se va realiza 
greutatea preconizată a lemnului de 
foc. Acest lucru va duce la obținerea 
de economii In valoare de 355 200 
Ici.

Cel dc-al patrulea studiu privește 
unificarea depozitelor din Livezeni șl 
Petroșani, amenajarea1 acestuia d«n 
urmă pentru încărcări și manipulat 
cu încărcătoare frontale.

Depozitul Livezeni are un spațiu 
redus de depozitare, acesta fiind în
chiriat de la statia C.F.R. Livezeni și 
se află la o distanță de 5 km de de
pozitul Petroșani. Nu este amenajat 
pentru încărcarea mecanică șl. prin 
plasarea sa lingă depozitul de ma
teriale de construcții, se produc per- 
turbatii în executarea operațiilor de 
manipulare și încărcare. Deservirea 
depozitului este asigurată de 14 oa
meni.

In varianta de organizare propusă, 
se va reamenaja depozitul din Petro
șani în.sensul măririi spațiului de 
depozitare, amenajări) unui drum co
respunzător de acces, asigurind în
cărcarea mecanică cu încărcătoare 
de tip Bolinder și Ifron. In acest fel, 
prin desființarea depozitului Livezeni 
se va face o economie de personal 
și nu se va mai plăti chirie pentru 
depozitul Livezeni. Această soluție va 
fi urmată de economii anuale în va
loare de 61 652 lei.

Rezultă că prin aplicarea studiilor 
de organizare științifică a producției 
și a muncii în cadrul I. F. Petroșani 
se pot obține în anul I960 economii 
în valoare de 1 430 090 lei. Dacă ți
nem seama ca dotația de stat pre
văzută pentru anul 1969 este de 
992 000 lei, se constată , că întreprin
derea va ajunge să anuleze aceste 
dolații, realizînd totodată beneficii în 
valoare de 438 000 Iei.

Membrii comitetului de direcție, ai 
cabinetului au arătat în cuvîntul lor 
că este necesar să se determine In 
mod rațional numărul de parchete, 
aclionînd în sensul creșterii capaci
tății de producție pe parchet și re
ducerii numărului de parchete In lu
cru. respectiv concentrarea produc
ției cu toate urmările favorabile ale 
acestui fenomen. Un alt aspect este 
acela âl numărului mare de parchete 
vechi, nelichidate, care antrenează 
un adevărat cortegiu de efecte eco
nomice negative atît în legătură, cu 
perceperea unor penalizări cît șl le
gat de degradarea lemnului rămas 
în aceste parchete.

S-a relevat faptul că este (necesar 
să se abordeze cu mat mult curaj 
problema mecanizării operațiilor dc 
încărcare a lemnului.

De asemenea, sînt multe de spus 
cu privire la folosirea mal Judicioa
să a parcului de mașini care trans
portă masa de material lempos din 
parchete. Privind în ansamblu acti
vitatea întreprinderii, se poate spune că 
aceste studii nu au vizat totuși o cale 
Importantă de rentabilizare șl anume 
aceea a fiecărui sortiment In parte. 
Este necesar să crească efortul pro
priu al întreprinderii, materializat în 
reducerea cheltuielilor pe I 000 lei 
producție marfă.

Tovarășul Lenassy Ladislau, conta

bilul șef nl întreprinderii, a subliniat 
că existența parchetelor vechi a de
terminat în cursul acestui an <io- 
blnzi penalizatoare In valoare de. 
50 000--60 000 lei pe trimestru prin 
faptul că reprezintă totodată șl sto
curi supranormative. In anul viitor, 
a arătat vorbitorul va crește ponde
rea sortimentelor planificate «are In 
cursul acestui an nu an fost renta
bile, lucru care subliniază o dală 
mai mult utilitatea aplicării stu'dii’or 
discutate.

In cadrul discuției au fost reliefate 
și alte aspecte negative din activi
tatea întreprinderii In acest an care 
prin organizarea rațională a procese
lor dc producție, se pot «vita in 
viitor. Astfel contractele încheiate cu 
un număr însemnat de beneficiari nu 
au fost onorate, iar cheltuielile ne
productive, în primele 10 luni ale 
anului 1968. se ridică la 700 000 lei. 
O problemă care este util ->ă fie a- 
nalizată cit mai urgent este situa
ția mijloacelor fixe inactiv», sou cu 
uzură avansată.

Tovarășul ing. Piinișoară Tilus a 
apreciat că studiile efectuate tre
buie să constituie baza de plecare 
spre elaborarea de noi studii Care să 
vizeze și alte domeiui.

In ce privește mecaniz.area diferi
telor operații, este necesar să se stu
dieze obiectivele si modul în care 
acestea se pretează la mecanizare, 
cerînd. la nevoie, sprijinul forului 
tutelar.

Folosirea parcului de mașini puse la 
dispoziție de Autobaza T. A, și 
I.M.T.F. trebuie să fie urmărită dc 
ambele părți, pentru perfecționarea 
cointeresării materiale a conducători
lor auto, în direcția creșterii numă

Un colț al expoziției de artă plastică a artiștilor amatori din Lupeni.

Foto: A. HAVÎRNEANU

întreprinderea 
comunală orășenească 

Petroșani
Angajează urgent: 

Conducători auto 
pentru autobuze

CONDIȚII DE ANGAJARE :
— să aibă cel puțin 5 ani vechime în funcții de 

conducător auto.
— salarizare conf. H.C.M. 906/1967.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SERVICIUL PERSONAL 
AL ÎNTREPRINDERII

j I. R. E. H. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice 

PETROȘANI 

ANUNȚĂ
Consumatorii de energie electrică de pe raza mu

nicipiului Petroșani, cărora li s-au demontat de la locuin
ță contoare electrice pentru verificare sau reparare în 
anii 1967-1968, sînt rugați a se prezenta la ghișeele 
I.R.E.H. pentru a fi luați In evidență, în vederea romon- 
târii contorului.

ABONAȚII LA CARE LI S-AU DEMONTAT CONTOARE 
Șl NU AU ACHITAT GARANȚIA Șl PLATA CURENTULUI 
LA ZI, NU POT BENEFICIA DE CONTOR.

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

rului de curse executate zilnic de fie
care mașină șl a folosirii capacității 
dc încărrare a acestora. Se Impune 
reactualizarea și dezvoltarea studiilor 
de rentabilizare a fiecărui sortiment 
in parte, care este rolea cea mai si
gură do creștere a eficienței econo
mice a întreprinderii, mai ales că 
proporția diferitelor sortimente pla
nificate diferă de la o perioada la 
alta.

Extinderea nie'odei dc exploatare 
in trunchiuri lungi este binevenita, 
dar este necesar să se pregătească 
temeinic parchetele pentru o se ob
ține in mod cert rezultatele scontate.

Este posibil și necesar să se facă 
mai mult in re privește îmbunătăți
rea conducerii sectoarelor și parche
telor precum șl In direcția califică
rii cadrelor. Asigurarea unei asisten
te tehnice calificate și competente 
este legată de îmbunătățirea sistemu
lui informational. Se poate afirma că 
activitatea întreprinderii forestiere 
Petroșani s-a îmbunătății radical lată 
de anii precedent)* Dar mal este ne
cesar să facem astfel do aprecieri 
în raport cu nivelele ce trebuie să 
fie alinse ? Astfel, în acest an s-au 
înregistrat serioase rămînerl în urmă 
la unele sortimente ca: bușteni fag. 
lemn do (or si traverse normale.

★
Rezulta că masa rotunda organi

zată la I F. Petroșani pe tema ren
tabilizării întreprinderii a fost deo
sebit de utilă pentru orientarea ac
tivității ci economico în viitor. A 
reieșit că există posibilități largi ca. 
fără a apela la investiții, să se a- 
jungă. prin soluții pur organizato
rice. la rentabilizare, și aceasta în 
cursul unui singur an.

?
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17.30 Telex Tv.
17.35 Pentru elevi. Consultații 

la matematică (clasa a 
XII-aJ. Tema : Variabile 
aleatorii. Prezintă lector 
Nlrolae Mlcu.

!B,05 Curs de limba rnqleză 
flerțla a 38-a).

18.30 Pentru copil st școlari. 
„Prinț s| cerșetor” (ulti
mul episod), u.ilef după 
romanul Iul Mark Twain.

19.00 T^'eltimallll de seară. Bu
letinul meteorologic

19.30 Publicitate.
19.45 Artualllalea e< onomlcă.

„Revoluția lehnlco-ștllnțl- 
firă contemporană șl In
fluența ei asunra preqăll- 
rll cadrelor sneciall-
tale".

20,05 Film serial : ..Culreierind 
pămfntul” (lîl) - «rin 
Austria.

20.30 Soare de teatru. „Vr 'to
rul din Oz" de Fd<«ard 
Covall si Paul Fir han. 
Interpretează actori al 
Teatrului Tineretului din 
Pidlra Neamț.

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

MIERCURI 18 DECEMBRIE 
PROGRAMUL I

5,05—6,00 Program d» dimineață»
5.45 Gimnastică; 6,05--8 25 Muzică 
și actualități,- 8,25 Momrnt po?tir;
8.30 La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar , 10,00 Corul
liceului .Mihai Eminescn' din Bucu
rești, dirijor Nelu lonescu, 10,10
Curs de limba germană; 10 30 Auzi
te din bătrîni - muzică populară; 
11.05 Ora specialistului. Elect-cnică; 
11,25 Potpuriuri de muz'că n »ară r
11.45 Sfatul medicului: Nevralgia in
tercostal: 12.00 Melodii de Floren
tin De'mar si Stefan Kardos: 12.20 
Cronica muzicală; 12,30 Tutîlnin> cu 
melodia populară sl interpretul pre
ferat : 13,30 Avanpremieră coMdiană;
13.20 Soliști și orcheske de m”z:cj 
ușoară.* 14 10 Inșir-te mărqăTitc Le- 
misiune pentru copii.- 1 I ’’n Concer
tul zilei; 15,65 Muzică ușoară; 15,15 
Studioul de po> ■'>; 1600 Radiojur
nal. Sport. Bn’elin meteor.>lo^ic»
16.10 Muzică ușoară 16 30 Antena,
tineretului; 17,00 'f’jzî'ă u-;<wă; 
17,15 Opinii, dezbateri. Proiectul de 
lege privind organizarea i activita
tea consiliilor populare.- 17,30 Val
suri; 17,45 Radiosimpozion,- 18.05
Muzică populară si ușoară; 13,30 
Gazeta radio: 19,00 O melodie pe a- 
dresa dumneavoastră 13,20 Șportr
19.30 Muzică populară; 19,45 Canto-, 
nete,- 20,05 In jurul globului : 20,20 
Muzică ușoară: 21,05 Știință, teh
nică, fantezie: 2130 Actualitatea! 
muzicali,- '’°.00 Radiojurnal Snort »l
22.20 Romanțe: 2,2,40 Mc meni noe
tic ,• 22,45 Meridiane melodii; 23,451 
’ itcrludiu hsțrumenkal 0 05— 5(W 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 1)
7.00 Drag mi-p <-întecul și jocul;

8.10 Tot înainte (enusiune pentru 
pionieri); 8.n5 Melodii populare pre
zentate de frații Calată 8,35 Omagii 
mu7icale; 8,55 Duete din operete ;
9.10 Curs de limba germană • 9.30
Tineri soliști de muzică ușoară; 
10,05 Recital de violoncel Radu Al- 
dulescu: 10,30 Antena tineretului* 
10,55 Pagini alese din Opera -Elixi
rul dragostei” de Donizetti; 12,05 
Avanpremieră cotidiană; 12.15 Con
cert de prînz: 13,00 Tlg cînt.ec p. pu- 
lar și un nume drag 1315 Recital 
Valentin Teodorian 13,30 Unda ve
selă (reluare),- 14.30 Moment știin
țific; 14,35 Muzică ’ij-aară Je Ma
rius Mihail și Vasile Vasilachei 
15,00 De la preclasi-i la moderni ,• 
16,00 Album do madrigale; 16.15 
Consultație juridică - 1625 Pe aripile 
melodiilor : 17.09 Rad:o;urnal. Sport. 
Buletin melnornlomc 1710 Melodii 
populare; 17.30 Arte frumoase- 
18,05 Paqini anloloqi • lin operei** 
scriitorilor noștri: 18.25 Cîntă Alin 
Noreanu, Maria Tob’v, Donlse Con- 
slantinescu și Salv îtore Adamo; 
19,05 Luminile ramnoi, 19,30 Cuts 
de limba germană ,- ÎS "0 Noapte 
bună, copii; 19,55 Cercul melomani
lor ; 20,30 Ora specialistului; 2)3.50 
Aspecte de la faza finală a ralui 
de-al V-lea Festival de teatru de 
amatori „I. L. Caraqfale' 22.C0 Mu
zică ușoară; 22,30 Cronica muzicală; 
23,07 Concert din operele lui Ri
chard Strauss: 23,45 Noru Deme
triad șl cînlecele sale; 24,10- ’.00 
Simfonia a X-a în ml minor de Sos- 
takovicl.

BULETINE DE ȘTIRI; PRO 
• GRAMUL I: 5.00. 5,30; 6.00;

6,30; 9.00; 11,00; 13 00 15 GO; 
• 20,00: 24.00; 1.00; 2,(M' 4.00.
® PROGRAMS It: 7.30;
A 10,00; 12,00; 14.00; 1S.OO >'

10.00. 21,00; 23,00; 0.55.

MIERCURI 18 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Co

lumna seria I și II r Republica. Mi
nunata călătorie a Iul Nils Hoiger- 
son; PETRILA: Jocuri neschimbate; 
LONEA — Minerul: Be’ia: VUL
CAN) Agonie șl extaz, ’ UPPX” - 
Cultural: Testamentul urui n ișă r 
Muncitoresc : I upoaica r PAROȘENI: 
Un taxi pentru Tobrouk, URICAN1: 
Zollan Karpaty,
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STEAGUL ROȘU

Sesiunea Comitetului 
Heeutiv al Federației 

Sindicale Mondiale

Tovarășul 
Gheorghe Radulescu 
a părăsit Budapesta

BRAZILIA Notă de protest

Cuvîntul tovarășului Gheorqhe Apostol
BERLIN IR (Agerpres). — Duminică 

s-a desfășurat la Berlin sesiunea Co
mitatului Executiv al F.S.M. Mem
brii Comitetului Executiv au discutat 
do. .11.> -nlele ce vor ti supuse dezba
terilor reiei de-a 18-a sesiuni a Con- 
siliiili’'- General al Federației Sindi
cal’' Mondiale.

I ’tind cuvîntul in cadrul discutării 
ar -stor documente, tovarășul Glieor- 
ghe Apostol, președintele Consiliului 
Centrai al U.G.S.R. membru al Co
mitetului Executiv și al Consiliului 
General al F.S.M.. a subliniat deose
bita lor importantă pentru reușita 
pregătirii celui de-a) Vll-lea Congres 
sindical mondial si a prezentat unele 
considerații izvorîte din dorința sin
dicatelor din Românie dc a lacibla. 
în perioada premergătoare Congresu
lui. mobilizarea tuturor organizațiilor 
sindicale pentru realizarea aspirațiilor 
fundamentale ale celor ce muncesc. 
Vorbitorul a apreciat faptul că rapor
tul asupra activității F.S.M. >coatc in 
evidentă necesitatea ca nederația

A

In leoătură
cu situația d?n

cale, să adincească preocupările care 
ii conferă caracterul de Federație sin
dicală internațională. El și-a expri
mat părerea că nu este suficientă 
simpla enunțare a acestor probleme. 
< 1 că trebuie arătat dar prin ce mij
loace și prin ce forme de activitate 
iși va realiza F.S.M. sarcinii* care 
ii revin.

Tovarășul Gheorgho Apostol a sub
liniat justețea afirmației cuprinse în 
raport, potrivit căreia pcntni reali
zarea unității de acțiune nu trebuie 
ca punctele de vedere ale unora să 
fie impuse. Nimeni nu poate fi obli
gat să însușească toate concepțiile al
tora. Idei ca necesitatea consultări
lor reciproce, a dezvoltării democra
ției. caracterizarea F.S.M. ca organi
zație democratică, de clasă și de ma
să, în cadrul căreia fiecare se ex
primă pe baza respectului reciproc, 
a părerilor și orientării sale, fără a- 
roeslec in treburile interne, corespund 
în întregime rolului și sarcinilor F.S.M. 
pe plan internațional.

Comitetul Executiv a aprobat afilie
rea la F.S.M. a Asociației naționale 
a sindicatelor din Filipine (N.A.T.U.), 
a Federației sindicatelor independen
te din Ceylon (Sri Lanka), a Confede
rației generale a oamenilor muncii 
din Insulele Reunion și a Confedera
ției generale a oamenilor muncii din

BUDAPESTA 16. — Corespondentul 
Agerpres, AL Pintea, transmite: To
varășul Gheorgho Rftdulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a- 
llal la Budapesta cu prilejul lucră
rilor sesiunii a VlII-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică româno-ungară, a fost pri
mit luni dimineața de către Jeno 
Fock, președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

★
Luni după-amiază a părăsit Buda

pesta, îndreplîndu-se spre țară, to
varășul Ghcorgbe Radulescu și per
soanele oficiale care-1 însoțesc.

Intensificarea 
protestelor 
în Uruguay

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). — 
In Uruguay se intensifică manifestați
ile de protest împotriva „măsurilor 
excepționale de securitate" decretate 
în urmă cu 6 luni. In capitala tării 
au avut loc demonstrații ale mun
citorilor care au cerut încetarea stă
rii excepționale. Lucrătorii de la în
treprinderile de prelucrare primară a 
linei au declarat grevă. Lor li s-au 
alăturat funcționarii dc la băncile 
particulare care au organizat o ma
nifestație pe străzile din Montevideo. 
Muncitorii cer normalizarea situației, 
revenirea la prevederile constituțio
nale și eliberarea detinutilor politici.

Sub presiunea
comandanților militari

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). — 
Guvernul brazilian a instituit o cen
zură sevefă asupra presei șl a tele- 
giamelor corespondenților de presă 
străini, în timp ce se intensifică zvo
nurile privind arestările masive efec
tuate în rindurile fruntașilor politici 
de diverse tendințe. Aceste măsuri 
au fost luate în virtutea puterilor de
pline asumate vineri do președintele 
țării, Arlur Costa e Silva.

După cum relatează agenția U.P.I., 
cel puțin 200 de persoane au fost a- 
rcstalc pînă duminică într-o acțiune 
considerată ca urmărind „să reducă 
la tăcere opoziția". Printre arestați 
se află figuri proeminente ale vieții 
politice, printre care fostul guverna
tor al statului Guanabara. Carlos La- 
corda. directorul celui mai mare ziar 
brazilian „Jornal do Brasil", Jose 
Sette Camara, precum și trei guver
natori dc state : Paulo Pimentel (Pa
rana), Gcremias Fonaes (Rio de Ja
neiro) și Pedro Pedressian (Matto 
Grosso). S-a anunțat că o seiie de 
fruntași politici au părăsit pe ascuns 
țara sau 30 ascund în momentul do 
fată pentru a hu fi arestați.

Ziarul ,.'Jornal do Brasil” nu a a- 
părut duminică pentru prima oară 
în cei 
lui. O sene der alte organe de presă 
au înlocuit articolele pe problemele 
politicii interne cu știri din străină-

Iote. Potrivit agenției U.P.I., președin
tele Artur Costa o Silva, care se pare 
că acționează sub presiunea < oman 
daniilor militari, va anunța o serie 
de noi măsuri, printre care privarea 
dc drepturi politice a unui număr im
portant do personalități politice. Din 
cauza cenzurii severe, opinia publică 
nu are posibilitatea să ia cunoștință 
în amănunțime de situația din țară. 
Comunicațiile telefonice intre diferite 
orașe se desfășoară, de asemenea, cu 
greutate.

După cum se știe, vineri seara pre
ședintele Braziliei a promulgat un 
„act institutional" prin care Parlamen
tul a fost trimis in vacantă pe o pe
rioadă nedeterminală șl președintele 
a fost împuternicit cu puteri depli
ne. Aceste măsuri sint o urmare a 
refuzului Camerei Deputatilor de a 
ridica imunitatea parlamentară unui 
deputat de opoziție care a fo-t acu
zat de comandanții militari de a fi 
„adus injurii grave forțelor armate".

73| dc |ni de la întemeierea

adresată 
guvernului
panamez

Gu-

Rezultatele 
alegerilor 

din Luxemburg

SAN JOSE 16 (Agerpres). — 
vernul Republicii Costa Rica a trimis 
o notă de protest guvernului pana
mez in legătură cu noile violări ale 
teritoriului costarican de către trupe 
ale gărzii naționale din Panama. In 
document se arată că doi cetățeni din 
localitatea San Antonio (Costa Rica) 
au lost răpiți de membri ai gărzii 
naționale panameze și transportați in 
Panama. Documentul consideră că 
junta militară din Panama refuză să 
ducă o politică de bunii vecinătate 
fată de Costa Rica, al cărui guvern 
șl-a exprimat neutralitatea în con
flictul dintre comandanții militari și 
fruntașii panamezi ce-1 sprijină pe 
fostul președinte al țării, Arnulfo 
Arias.

Guvernul de la San Jose a trimis o 
copie a acestei note comisiei inler- 
americane pentru pace, organism al 
O.S.A.

Este pentru a doua oară cînd Costa 
Rica protestează împotriva violării 
frontierelor sale de către trupele pa
nameze.

LUXEMBURG 16 (Agerpres). Du
minică au avut loc in Luxemburg ,t- 
legeri parlamentare. Cel aproape 
200 000 de alegători au (ost (•!• ru.iti 
la urne înainte de termen, ca i'im e 
a destrămării coaliției guvernanvu- 
talc dintre Partidul creștln-sor'nl si 
Partidul socialist și a demisie’ rinv*r> 
nului prezidat de Pierro W*r”*r Re
zultatele indică un pro.aros in mnat 
al partidelor de opoziție si unele re
grese ale partidelor fostei coaliții gu
vernamentale. Astfel, Partidul socialist 
a obținut 92 369 voturi (față de 109 406 
in alegerile din 1964), Partidul creș- 
tin-social a întrunit 74 191 voturi (față 
de 76 941 in 1964), Partidul comunist 
— 79 428 (o creștere cu 14 la sula 
fală do 1964).

Componența noului parlament
nuntată încă neoficial de Ministerul 
dc Interne, este următoarea : creșlin- 
socialii — 21 deputati: socialiștii — 
18 deputati; liberalii — 11 deputati: 
comuniștii — 6 deputati.

a-

© PARIS. — Primele alegeri par
țiale de la alegerile legislative ge
nerale din iunie din Franța s-au 
soldat duminică într-o circumscripție 
din apropierea Parisului cu victoiia 
în al doilea tur de scrutin, a can
didatului 
cez, Guy 
miletului 
gător în 
mental cu o majoritate de 5 500 vo- 
tuii, fiind ales cu 56,78 la sută din 
voturile exprimate, contra 43,22 ia 
sută obținute de candidatul guver
namental.

Aceste alegeri au fost 
urmare a invalidării 

Consiliul Constitutional a 
lor consultării din iunie, 
tur de scrutin. în iunie 
vingător tot candidatul comunist, dar 
cu o majoritate de cîteva votul I, 
ceea ce a permis candidatului gu
vernamental să conteste rezultatul.

Contrabanda de oameni
în 

clandes- 
a unor 

afla/i b

pescuit 
belgiene sau vesl- 
Ele transportă imi- 
Anglia șl duc spic 
aur și diamante.

care..

TEL AVIV 16 (Agerpres). — C 
pă cum relatează agențiile de pre 
citind surse de la Amman și Tel 
Aviv, duminică au avui loc două 
incidente iordano-israeliene, primul, 
în regiunea Nțării Moarte, cel de-al 
doilea în apropiere de fluviul lor- 

Cele două părți s-au acuzat re- 
pentru declanșarea schimbu- 

focuri.

dai 
ciproc 
lui de

AVIV 16 (Agerpres). 
de externe al Israelului,

TEL 
nistrul 
Abba Eban, s-a leîntors duminică la 
Tel Aviv. după o vizită oficială în 
Marea Brilanie. La sosire el și-a ex
primat părerea că ultimele Incidente 
produse la linia de încetare a focu
lui si creșterea tensiunii în această 
regiune „nu înseamnă că un război 
ar fi iminent în Orientul Mijlociu, 
sau că misiunea eșuat".

TEL AVIV 16 (Agerpres). 
mul ministru israelian, Lovi Eshkol, 
a <~onfirmat duminică că Israelul va 
primi de la S.U.A. avioane de vî- 
nătoaie și bombardament .Phantom1', 
precizind că acestea urmează să sc- 
sc-acră in țară cel mai tirziu în anul 
1970 Premierul israelian r.-a men
ționat numărul avioanelor pe care 
Statele Unite le vor furniza Israe
lului. dai scrie corespondentul a- 
gentiei France Presse, se apreciază 
că ar fi vorba de 50— 58 de aoarate.

AMMAN 16 (Agerpres).
cum precizează corespondentul agen
ției Reuter, surse oficiale iordaniene 
au desmintit luni știrea potrivit căreia 
ofițerii israelieni și. Iordanieni urmau 
să se intilnească pe pontonul de la 
Allenby, pentru a discuta probleme 
de natură umanitară privind reîugia- 
ții arabi.

YEMEN : Vedere

panoramică a por-

Mukalla.

SATELIT METEOROLOGIC

Partidului Comunist Fran- 
Ducolone, membru al Co- 
Central. El a ieșit învin- 
fata candidatului guverna-

VANDEMBERG. — Adminis
trația națională pentru proble
mele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (NASA) 
a lansat de la bazu spaliuiti 
Vandemberg (California), cu 
ajutorul unei rachete de tipul 
„Thor Delta", satelitul meteo
rologic „Essa-8“. Perioada de 
rotație a satelitului în junii 
Păminlului va ii de 115 minu 
le, pe o orbită cvasi-polaru. 
la o altitudine de 1455 kilo

pc oră. 
păturile 
Pămîn- 
captate

mctri. De zece ori 
„Essa-8“ va fotografia 
de nori ce înconjoară 
tul Imaginile vor Ir
de 400 de stafii terestre echi
pate în mod special în acest 
scop. Informațiile astfel obți
nute vor fi utilizate pentru în
tocmirea buletinelor meteorolo
gice. pentru avertizarea pilo- 
tilor care survolează această 
regiune si pentru a da alerte 
în caz de limp nefavorabil.

organizate 
de către 
rezultale- 
in primul 
ieșise în-

In Grecia va fi menținută legea marțială
ATENA. — într-o cuvîntare rosti

tă în fata profesorilor și studenților 
alenieni, întruniți în clădirea Par
lamentului, primul ministru grec 
Papadopoulos a declarat că legea 
marțială va fi menținută. Primul mi-

In noii val de demonstrații studențești 
<le Mexicohi Ciu«9ad

CIUDAD DE MEXICO. — Patrule 
ale politiei șl armatei au ieșit dumi
nică pe străzile capitalei mexicane 
ca urmare a două atentate cu bom-

loc in ultimele 24 
nou val de agitații 
măsuri sini o ur-

nistru s-a pronunțai in favoarea in
troducerii unei legislații sociale care 
să prevadă sporr a pensiilor și îm
bunătățirea asistentei medicale a 
populației în mediul rural.

Comenlînd aceste declarații, ziarul 
atenian, „Mea Politika" scrie: „în 
discursul său, primul ministru nu a 
evocat nici introducerea unei legi 
electorale, nici acordarea dreptului 
de activitate pentru partidele poli
tice".

PARIS 16 (Agerpres). — Abordind 
din nou problema procedurii începe
rii discuțiilor, delegația R. D. Viet
nam la tratativele de pace asupra 
Vietnamului de la Paris a dat publi
cității luni un comunicat in care a- 
rată. printre altele: „Dovedind din 
nou buna sa voință, delegația guver
nului Republicii Democrate Vietnam, 
de acord cu cea a Frontului National 
de Eliberare, a adresat la 18 decem
brie 1968 delegației americane o nouă 
propunere, comunicînd că cele patru 
delegații se vor putea așeza în locul 
care le va conveni in jurul unei me
se rotunde. Dar, Statele Unite șl Ad
ministrația de la Saigon, adaugă co
municatul, s-au încăpățînat plnă a- 
cum să mențină ideile lor absurde, 
împiedicînd conferința în patru, care 
ar fi trebuit să se deschidă la 6 no
iembrie a. c. Statele Unite și Admi
nistrația de la Saigon trebuie să 
poarte întreaga răspundere pentrți a- 
ceastă situație".

Un comunicat al politiei nor
vegiene anunfa recent că a 
fost deschisă o anchetă 
legătură cu prezenta 
lină în această tară 
mure îl ori pakistanezi, 
drum spre Anglia.

După cum scriu ziarele din 
Oslo se pare că acesta este 
unul din episoadele tentative
lor așa-zișilor imiqranli de 
culoare de a putea pătrunde 
în Marea Brilanie, în speranța 
de a putea găsi de lucru. Este un 
curent în sens unic, în care 
zeci de mii de muncitori, ori
ginari din India, Pakistan $i 
din diferite state africane, 
membre ale Commonwealth 
ului, își părăsesc țările de ori
gine. deoarece nu găsesc de 
lucru. Legile engleze cu privire 
la imigrare srnt însă extrem de 
severe. Anul acesta a fost in
terzisă pătrunderea în această 
tară chiar și a acelora care 
vin din țările Commonwealth- 
ului și totuși, înpinși de ne
voie, oamenii încearcă să pă
trundă clandestin pe insulele 
britanice spre a-și vinde tor
ta de muncă. Potrivit unor 
date neoficiale, numărul lor o 
ajuns în ultimii ani la peste 

000

„membri ai echipajului", au 
dispărut fără urmă.

Un alt episod s-a petrecut 
in orașul englez Sandwich. Po
litia locală a fost informată 
de un grup dc pescari că în 
zori pe o plajă din apropiere 
a acosta! un cuier din care au 
coborit opt pasageri dubioși. 
Vasul s-a îndepărtat imediat 
Cind polifiștii au sosit la fala 
locului, ei au găsit opt indieni 
care nu aveau nici un docu
ment de identitate. în timpul 
cercetărilor e< au explicat că 
au plătit 2 000 de lire unui 
„pescar" din Teignmouth pen 
tru a-i transporta peste Ca 
naiul Mînecli. Dar acestea sin! 
unele din putinele cazuri cin 1 
politia engleză izbutește să 
împiedice contrabanda de oa
meni. Autoritățile știu că de 
multă vreme imigrariii clan
destini sini introduși in Iară 
chiar sub nasul pazei de 
coastă. La această afacere par
ticipă mici nave de 
franceze, 
germane, 
granfi în 
continent

O călătorie 
de plăcere"

Marinari
dispar

Recenl, un grup de aface
riști din Londra au închiriat 
în portul Dover un Iaht pen
tru „o călătorie de plăcere*. 
Vasul s-a îndreptat spre coas
tele Franfei. dar în drumul dc 
înapoiere spre Anglia a tost 
surprins de o puternică fur
tună. Ancorat de un remorcher 
el a fost dus în portul Bou
logne. în momentul cînd o 
echipă de inspecție s-a urcat 
t>e bord, mal multi pakistanezi,

Contrabanda de oameni s-a 
constatat în urmă cu aproxi
mativ 5 ani. Cei care doresa 
să ajungă „incognito" in An
glia, trebuie să achite anti
cipat o sumă variind intre 150 
șl 200 lire sterline, de prefe
rință în aur. Deseori, pentru 
imigranții clandestini, care nu 
dispun de suma respectivă, pot 
plăti rudele sau prietenii ior 
din Anglia. Ceva mai mult 
„organizația" este dispusă, in 
unele condiții, să aștepte un 
timp pină la plata datoriei, 

In baza cercetărilor înlre-

prinse pină acum, Scotland 
Yard-ul a ajuns Ia concluzia 
că imigranții clandestini sirii 
introduși In Anglia pe trei 
căi. Ei călătoresc mai întii cu 
cargoboluri vechi din țările 
lor de origine pină în Portu
galia. Italia, Belgia sau Fran
ța de unde sini preluali de a- 
genfi ai bandei care-1 trans
portă, pe ascuns, peste Ca
nalul Minecii. Aici, el trăiesc 
un timp ăsdănși la iude sau 
la prieteni {pină îșl procură 
documente ialse sau pe nu
mele aîîoi persoane, cu aju
torul cărofa 'pot obține de lu
cru. A ■ doua cale, aplicabilă 
numai 'bărbdlfior, constă în in
cluderea integrantilor în rin- 
durlle '• membrilor echipajelor 
diferitelor riave. Cind aceste 
vase (flung 4n porturile engle
ze sau irlandeze, „marinarii" 
debarcă imjfreună cu întregul 
echipaj, iau!contact cu un om 
de legâtu'ră3șl sint duși cu au
tomobilele in locuri îndepăr
tate, [fenlru*'a scăpa de urmă
rirea ’jJb/lirdi. A treia 
este acea utmală de imigranții 
transportau cu autobuzele pî- 
nă în Germania federală, 
unde sini duși pe ascuns 
Anglia.

Politia ’ engleză este convin
să că în acest trație de oa
meni este implicată o organi
zație vâslă condusă din um
bră de oameni influent! și care 
dispune de însemnate mijloace 
financiare. „După părerea Scot
land Yard-iilui, contrabanda cu 
oameni este numai una, șt 
nu cea mai importantă. dirt 
activitățile acestei organiza/il, 
care dnlreUne o imensă rețea 
de agenti ’’fn numeroase lărl 
occidentale șl efectuează în
semnate transporturi ilegale 
de aur, pietre prețioase, cea
suri și arme.

I. RETEGAN

© HANOI. - Ostașii Armatei 
Populare Vietnameze au doborit 
duminică un avion american de 
recunoaștere fără pilot, care vio
lase spațiul aerian al R. D. Viet
nam deasupra provinciei Ha Bac. 
Potrivit agenției V.N.A., acesta es
te cel de-al 3 256-lea avion ame
rican doborit deasupra R.D.V.

• DAMASC. — Consiliul de Mi
niștri al Siriei, reunit sub președin
ția șefului statului, Noureddin El 
Atassi, a adoptat două decrete. Unul 
din ele prevede repartizarea unor te
renuri agricole țăranilor săraci, iar 
celălalt acordarea unor indemnizații 
(care s-ar putea ridica la maximum 
5 000 lire siriene) micilor acționari ai 
societăților industriale naționalizate.

,rulă‘

Or. Blaiberg*
NEW YORK. — în librăriile din 

New York a apărut cartea „Looking 
at my Heart" („Ascullindu-mi inima"), 
scrisă de doctorul Philip Rlaiberg. 
Singurul om care trăiește de aproa
pe un an cu o altă inimă (a fost 
operat Ia 2 ianuarie anul acesta) po
vestește in această carte existenta 
sa de la intervenția chirurgicală, te
merile. speranțele și reacțiile sale. 
Solia sa confirmă în lucrare infor
mațiile potrivit cărora în luna iulie, 
cînd solul ei a căpătat o hepatită 
dublată do o pneumonie, modicii pre-

© MOSCOVA.
nelor a Casei sindicatelor din Mos
cova s-a deschis luni dimineața cel 
de-al 4-lea Congres al compozitori
lor din U.R.S.S. La prima ședință au 
participat Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin și alti conducători do par
tid și de stat. La congres vor fi dis
cutate rapoartele compozitorului Ti- 
hon Hrennikov cu privire la cele 
mal importante probleme ale muzicii 
contemporane și compozitorului Dmi
tri Kabalevski, despre educația mu
zicală a poporului.

• WASHINGTON. — Din 
apropiate noului cabinei formal 
președintele ales, Richard Nixon, 
aflat că Edgar Hoover, directorul 
roulul Federal de Investigații 
mine în acest post.

Hoover ocupă această funcție 
1924, timp in care la Casa Albă s-au 
perindat 8 președinți.
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be care au avut 
de ore și a unui 
studențești. Noile 
mare și a marșului de protest organi
zat vinerea trecut de 3 000 de stu- 
denti din capitala mexicana, în cursul 
căruia aproximativ 800 de persoane 
au fost arestate.

..ian S naitli pierite 
sprijinul în Rhodesia”

LONDRA. — Jan Smith pierde spri
jinul în Rhodesia", a declarat fostul 
ministru al Commonvvealthului, Arthur 
Bottomley, intr-un discurs radiodifu
zat. El a apreciat că în Rhodesia 
domnește teama față de perspectiva 
„crizei economice", dacă nu se va 
realiza o înțelegere cu Anglia. „In 
lipsa unei reglementări, a declarat 
fostul ministru, sciziunea între albi 
se va adinei și vor avea lor mani
festații de nemulțumire in rîndurile 
africanilor”.

se dcsiainiiîe
vedeau grefarea, în același timp, a 
unei noi inimi și a unuj plămin.

Doctorul Blaiberg declară că gre
farea inimii nu afectează nici un fel 
de facultăți umane.

£ ROMA. — O adunare a 
„prezicătorilor" și „glrcitwe- 
lor" din întreaga Italic, 'r 1*- 
șurată duminică la Oa'errnb 
(Sicilia), s-a încheia/ iritr-un 
haos complet, deoarece parti
cipanta nil an izbutit să cadă 
de acord asupra... viitorului. 
Adunarea a fost convocată de 
un „grup de inițiativă" care 
și-a propus să stabilească po
sibilitățile de prevestire in do 
meniul „armoniei sociale" si 
să reabiliteze această „profe
sie" care este „prea des" de
numită „șarlalanie". Dai ini
țiativa s-a spulberat: liderul 
„prevestitorilor", cunoscut ca 
„ghicitorul din Tobruk", a pă
răsit indignat adunarea. Ghici
toarea cunoscută ca „madame 
Rose" a începui să-și dea o 
chii peste cap invocind „spi
ritele" pentru a acorda „pi o- 
lecție" in vederea unei înte 
legeri a prezicătorilor. Zadar
nic. Participanta nu au ajuns 
la o concluzie comună.

U.R.S.S.: Macheta viitorului ansamblu arhitectonic desti
nai Universității de stal „Jdanov" din Leningrad.
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