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PROTFTARI DIN TOATF ȚARIIE. UNIȚI VA I Lucrările conleriolei 
organizatei de partid 

a municipiului București
Ieri, a avut loc

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE DE PARTID HUNEDOARA
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tiunedo in sala 
SideruraistuT, s-au des- 

rile Conferin- 
judefene de 

lucrări au luat par- 
i aleși in adunăn- 

onferinlele organizațiilor 
lid din întreprinderi, de 

la sate, din institui ii și cartie
re — muncitori, ingineri, teh
nicieni, /tirani cooperatori, lu
crători din întreprinderile a- 
prir'Jc -W< .51 Jle mecanl- 
zare a agriculturii, intelectuali, 

din economie, im itați — mem
bri de partid din ilegalitate, 
tos arași cu munci de răspun
dere din aparatul de partid 
și de stal, din organele eco 
nomice, din conducerile orga
nizațiilor de masă, oameni de 
știinlâ, cultură, presă, frun
tași in produc/ie. secre
tari ai organizațiilor de partid 
din județ.

Tovarășul loachim Moga. 
prim-secretar al Comitetului 
jfidetean Hunedoara al P.C R.. 
deschizind lucrările, a salu
tat prezenta la conlerinfu a 
tovarășului llie Verdet. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. prim-vicepre- 
ședinle ol Consulului de Mi
niștri.

La conferință au pc 
de asemenea, miniștri, 
tri adjunefi, și alte 
aparatul central de 
stat și economic.

Delegații au ales, 
milale, in prezidiul 
tei pe tovarășii: llie Verdef, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Bujor Almășan, mem
bru al C.C. a] P.C.R., minis
trul minelor; Ion Marinescu, 
membru supleant al C. C. al 
P.C.R., ministrul industriei me
talurgice ; loachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular jude
țean ; Ion Medrea, membru al 
Colegiului Central de partid; 
Ion Lungu, secretar al comi
tetului județean de partid ; 
Neculai Agachi, director ge
neral al Combinatului side
rurgic Hunedoara ; Vichente 
Bălan, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular județean; 
Gheorghe Vasiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Hunedoara : David La
zar, prim-secretar al comite-

miniș- 
cadre din 
partid, do

in unani- 
conlerin-
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R.
BUCUREȘTI

Conferința organizației județene de partid — eveniment de 
seamă in viața comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din jude
țul Hunedoara - și-a desfășurat lucrările intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și activitate creatoare a întregului popor pentru 
înfăptuirea programului grandios de înflorire multilaterală a Ro
mâniei socialiste.

Documentele Congresului al IX-lea, ale Conferinței Naționa
le și ale plenarelor C.C. al P.C.R. - in care sînt concretizate pe 
temeiuri realist-științifice măsuri și obiective majore privind per
fecționarea conducerii și planificării economiei naționale, îm
bunătățirea împărțirii administraliv-teritoriale, dezvoltarea demo
crației socialiste, întărirea unității moral-politice a oamenilor mun
cii români, maghiari, germani și de alte naționalități - au creat 
climatul favorabil dinamizării forțelor de producție ale țării, valo
rificării resurselor materiale și spirituale ale întregii națiuni.

Aceste măsuri au dat un nou avint inițiativelor minerilor, si- 
derurgiștilor, constructorilor, țăranilor muncitori, intelectualilor, 
tuturor celor ce muncesc pe frumoasele și străvechile meleaguri 
hunedorene, în lupta lor neabătută pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le revin in toate domeniile.

Raportăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
că, sub conducerea organizațiilor de partid, colectivele de mun
citori, tehnicieni și ingineri au întimpinat actuala conferință cu 
obiectivele de plan îndeplinite și depășite. Pe ansamblul econo
miei județului, producția globală industrială a fost realizată, în 
cele 11 luni din acest an, in proporție de 101,2 la sută, pro
ducția marfă vîndută și încasată — 101,5 la sută, iar productivi
tatea muncii in proporție de 102,5 la sută.

Au fost date peste plan, în aceeași perioadă, 40 mii tone fon
tă, 17 mii tone oțel, 3 700 tone laminate finite pline. 49 mii tone 
cărbune brut și alte produse in valoare de aproape 150 milioane lei. 
La export s-au livrat peste plan produse in valoare de peste 30 
milioane lei. Au fost obținute rezultate însemnate și pe linia îmbu
nătățirii activității economico-financiare a întreprinderilor, valoarea 
beneficiilor realizate în plus pe cele trei trimestre fiind de 44 mi
lioane lei. Un mare număr de întreprinderi, secții și sectoare și-au 
realizat integral planul pe acest an cu 10—15 zile mai devreme.

Rezultate mulțumitoare au fost obținute și în agricultură, în
deosebi la Droductia vegetală.

Din planul de dezvoltare multilaterală a României pe anul 
1969, și județului Hunedoara ii revin sarcini sporite. Volumul inves

tițiilor va fi de peste 3 miliarde lei, destinat in cea mai mare parte 
pentru dezvoltarea ramurilor de bază ale economiei județului.

in centrul activității de viitor a organizațiilor de partid, sindi
cale, U.T.C. și a comitetelor de direcție va sta preocuparea atentă 
pentru stimularea în mai mare măsură a inițiativei și experienței 
acumulate, extinderii și aplicării rezultatelor cercetării științifice, 
creării de noi baze de materii p ine. Un accent deosebit vom 
pune pe valorificarea la un grad mai superior a resurselor de 
care dispunem, a capacităților de producție și pe întărirea conti
nuă a disciplinei în muncă.

Pe această cale se vor crea noi și importante posibilități de 
creștere a producției de cărbune și minereuri, fontă, oțel, lami
nate și de energie electrică, iar valoarea producției industriale 
globale a anului viitor va ajunge la peste 13,7 miliarde lei. Con
comitent se va extinde rețeaua instituțiilor de învățămînt, cultură 
și de ocrotire a sănătății.

Ne vom ocupa cu toată răspunderea de îmbunătățirea acti
vității organizatorice și economico-financiare a unităților socialiste 
din agricultură, astfel ca ele să-și poată aduce întregul aport la 
progresul economic al județului. In funcție de condițiile de climă 
și sol, de posibilitățile reale ale acestora, vom stabili măsuri efi
ciente de creștere substanțială a producției agricole, îndeosebi 
a celei zootehnice și pomicole pentru care avem condiții favora
bile.

Organizația județeană de partid Hunedoara asigură condu
cerea partidului și statului nostru, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe cu
prinsul județului, in frunte cu comuniștii, își vor spori neîncetat e- 
forturile, vor depune întreaga lor capacitate, putere de muncă și 
abnegație pentru îndeplinirea acestor mărețe sarcini, în vederea 
dezvoltării continue a potențialului economic și social-cultural al 
țării.

Cu întreaga lor ființă, caracterizată prin puternice sentimente 
patriotice și internaționaliste, oamenii muncii hunedoreni aprobă 
și susțin politica internă șl externă a partidului și statului, vor 
face totul pentru a-și aduce din plin contribuția la întărirea pe 
mai departe a unității indestructibile a poporului în jurul partidu
lui nostru comunist și a comitetului său central, pentru făurirea 
viitorului luminos al patriei noastre scumpe - România socialistă.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 
DE PARTID HUNEDOARA

21 decembrie 1968. s

Simbătă ati avut loc lucrările con
ferinței organizației de partid a mu
nicipiului București.

La lucrări au luat parte delegații 
aleși în conferințele organizațiilor de 
partid ale sectoarelor municipiului. 
Au participat, de asemenea, ca Invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R. șl ai 
guvernului, cadre de conducere din 
instituții centrale, organizații obștești, 
mari întreprinderi, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor de masă.

Cei prezenți au salutat cu vii și 
îndelungi aplauze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al C.C. 
ol P.C.R., care a participat la lucrări.

Tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv ai 
C.C. al P.C.R., prim-secrelor al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., a prezentat darea de seamă 
a comitetului.

Tovarășul Dumitru Popa a propus 
apoi conferinței adoptarea unei che
mări a conferinței organizației mu
nicipale de partid București către 
toate organizațiile de partid județe
ne, către toți oamenii muncii din pa
tria noastră pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de mare răspun
dere, privind dezvoltarea economiei 
naționale, ce revin din planul pe 
1969, an în care întregul nostru po
por va sărbători a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei, an in care ne 
vom pregăti intens pentru intimpi-

narea celui de-al X-lea congres al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul lucrărilor conferinței au 
luat cuvlntul numeroși delegați și 
invitați. Secretarul Comitetului de 
partid al Institutului de proiectări me
talurgice — IPROMET, tovarășul Mi
hai Niculescu, a dat citire in cadrul 
discuțiilor, chemării adresate de Insti
tutele de cercetări și proiectări din 
sectorul VII al Municipiului Bucu
rești către toate Institutele de cer
cetări și proiectări din țară, pentru 
axarea cercetărilor spre acele proble
me prin a căror rezolvare se va con
tribui in mai mare măsură la desă- 
virșiroa construcției socialismului in 
patria noastră.

A avut loc apoi alegerea membri
lor Comitetului municipal București 
al P.C.R. și ai Comisiei de revizie. 
Prim-secretar a fost ales tovarășul 
Dumitru Popa.

Delegații la Conferință au adoptat 
o hotărire care cuprinde măsuri pen
tru continua îmbunătățire a activi
tății organizațiilor de partid din Ca
pitală, în țoale domeniile de acti
vitate.

In încheierea lucrărilor conferinței, 
intîmpinal cu puternice și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asistența a ova
ționat îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru înflorirea patriei 
noastre, România socialistă.

A

In cinstea Conferinței 
județene de partid 

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Membrii Comitetului 
județean de partid

Agachi Neculai. Almășan Ștelan, Andronach 
Nicolae, Andriș Gheorghe, /Xrdelean Ioan, Bălan 
Vichente, Bălan Elena, Blăjan Leontin, Bodea E- 
leonora, Boiangiu Raisa, Boeru Grigore, Borza 
Elena, Boticiu Sabin, Boia Petru, Bulgărea Aurel, 
Cazacu Toma, Cațavela Olivia, CIriperu Vasile, 
Colcer Aron, Cosma Petru, Cosma loan, Con- 
stantinescu Ovidiu, Cristea Aurel, Dănilă Nicolai. 
Demian Floarea, Dineș Loghin, Domșody Hilda, 
Druker Adolf, Faur Viorel, Felea Liviu, Fodor 
loan, Fulga Cornel, Gașpar Francisc, Gorcea 
Maria, Grigore Gheorghe, Herlea Ana, Hațegan 
Ioan, Irimie loan, Knuff Martin, Kovacs Ferdi
nand, Lazăr David, Lazăr Miron, Lăpușcă Aurel, 
Lungu lon.Manughevici EmanoiI, Marcu Viorica, 
Mariș Elena, Mărculescu Nicolae, Mădean Ma

ria, Mihăilă Zorica, Moga loachim, Mold Gheor
ghe, Nislor Aurel, Niculescu loan, Ocoș Viorel. 
Ocolișan Aurelia, Oprinescu Gheorghe, Păstrax 
loan, Pleșa Emil, Popa Aron, Pârv Paulin, Petre 
Constantin, Pogea Brincoveanu, Popa Sabin, Po
pescu Stelian, Ramba Mircea. Răican Georgel. 
Răvaș Păun, Repaș Ludovic, Roman Petru, Rusan 
Ieroniin, Sirbu loan, Sooș Andrei, Stancu Gheor
ghe, Stan Nicolae, Stînea Nicolae, Szabo Carol, 
Tudorescu Lucia Otilia, Tritean Nicolae, Trlpșa 
Ștefan, Tudor Gheorghe, Turcii Pavel, Vasiu 
Gheorghe, Vrannay Ștefan, Zamora Nicolae.

In pagina a ll-a :
DAREA DE SEAMA ASUPRA ACTIVI

TĂȚII COMITETULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID.

In pagina a lll-a :
PLENARA COMITETULUI JUDEȚEAN 

DE PARTID.

Membrii supleanfi 
ai Comitetului 

judefean de partid
Agrima Minerva, Ardeanu Viorica, Balisz Carol, 

Chirițoiu Simion, Constantin Clemente, Fulea Ioan, 
Groza Gheorghe, Hurmuz Maria, Istrate Gheor
ghe, Mureșan Valerica, Munteanu loan, Nicolescu 
Ioana, Nicoară Alexandru, Petrescu Andrei, Vass 
Gheza, Vinduț Romus.

Membrii Comisiei 
județene de revizie
Barbu Traian, Codrea loan, 

llie, Dobrin Ioan, David Ioan,
Cotoț Iosif, Cașotă 
Sicoe Doina.

® Sectorul I
al minei Aninoasa

Minerii sectorului 1 al Aninoasei 
au extras în schimbul trei al zilei de 
ieri ultimele tone de cărbune din 
preliminarul pe acest an. Pînă azi 
dimineață, ei au extras de la începu
tul anului 372 000 tone cărbune, au 
sporit productivitatea muncii cu 100 
kg pe post, au obținut frecvent vi
teze de avansare, în abatajele came
ra, de peste 110 ml pe lunii.

Concentrarea producției abatajelor 
cameră, introducerea susținerii cu 
stilpi hidraulici și grinzi în consolă 
la frontale,’ buna aprovizionare și a- 
sistența tehnică corectă a fronturi
lor. formarea unor brigăzi omogene 
au fost premisele majore ale succe
sului dobîndit.

Printre brigăzile sectorului care me
rită să fie evidențiate amintim pe cele 
conduse de minerii Ilie Nicolae, Ro
man Petru, Cristea Aurel și Dumitru 
Octavian.

Demn de remarcat este și faptul că 
pregătirea orizontului IX m, pe care 
se va transporta in curind întreaga 
cantitate de cărbune a sectorului, e 
aproape gata.

Colectivul de muncă al sectorului 
I, cel mai mare al minei Aninoasa, 
încrezător in forțele sale, se angajea
ză cu toată răspunderea să depună 
strădanii și mai susținute pentru ca 
să poată anunța în noaptea revelio
nului extragerea peste planul anului 
curent a 9 500 tone de cărbune.

• Alte brigăzi 
ale minei Petrila

• Dintre brigăzile sectorului III al 
minei Petrila, sector care și-a îndepli

nit acum o săptămină sarcinile de 
plan pe anul curent, se remarcă în 
mod deosebit cele ale lui Rotaru 
Gheorghe, de la abatajul cameră 9 
vest, și Rus Mihai, de la 10 vest. Pri
ma are un plus de cărbune la zi de 
4 684 tone. Randamentul mediu ob
ținut este de 8,2 tone pe post, iar 
viteza de avansare lunară — 13.0 ml. 
Cea de a doua brigadă a atins o pro
ductivitate medie de 7.6 tone pe 
post, dind peste prevederile prelimi
narului 3 100 tone cărbimo

Q Brigăzile lui Vlad Ti tu și Iszlal 
Mihai, cqre lucrează in abatajul ca
meră al sectorului V al minei Petrila 
și-au realizat la 10, respectiv, 15 de
cembrie planul de producție pe anul 
1968. Plusurile de cărbune la zi pe 
care ni le anunță : 400. respectiv, 
600 tone.

A

9 întreprinderea 
de gospodărire 
locativă Petroșani

Colectivul de muncă de la -l.G.Ii 
Petroșani s-a angajat la începutul a- 
nului 1968 să îndeplinească planul de 
prestări-construcții cu 5 zile mai re
pede. Pentru anul 1968 au fost pla
nificate lucrări în valoare de 
21 200 000 lei. Conducerea l.G.L. Pe
troșani anunță că lucrările planifica
te au fost realizate în 11 luni și 20 
de zile, cu 5 zile mai devreme față 
de angajament. Valoarea activităților 
de prestații-construcții din acest an 
este de 21 754 000,9 lei. Planul a fost 
realizat in proporție de 102,6 la sută.

9



2 DUMINICA 22 DECEMBRIE 1068

STEAGUL ROȘU

DAREA Dl SEAMĂ

In prima parte a dării de seama 
eti fort relevate condițiile In caic 
fc a deslășutel șl se desfășoară acli- 
> itetea comitetului judelcan, orga
nelor si organizațiilor de partid, co
lectivelor de muncă din județul 
Hunedoara. subiiniindu-se eforturile 
Midinnte ale întregului popoi, sub 
conducerea partidului, pentru infăp- 

|1 r, (iv^Ior COftgrBSulUi al 
jX-lea si ale Conferinței Naționale 
« P.< R privind perfectionarea eco- 
noitvfi a vieții sociale, lărgirea 
și idincirea democrației socialiste, 
tntftrirea continua a unității moral- 
politico a poporului, adeziunea sa 
deplină fată de întreaga politică in
ternă si externă a partidului si sta
tului nostru.

Dxrea de seamă s-a ocupat apoi 
de măsurile luate, metodele folosite 
dr comitetul judelcan, de organele 
și organizațiile de partid — ca ur
mare a condițiilor create prin îm
bunătățirea organizării adminislra- 
tix-teritoriale a tării — pentru ri
dicarea nivelului întregii activități 
politice, economice si de stat, în ve
derea înfăptuirii sarcinilor izvorîte 
din programul măreț de dezvoltare 
și înflorire continuă a economiei și 
culturii.

Preocupîndu-se îndeaproape de 
traducerea in viată a sarcinilor iz- 
\ orile din documentele partidului, 
comitetul județean a întreprins o 
serie de acțiuni majote în principa
lele sectoare de activitate, insis- 
tind în mod deosebit asupra Indus
triei miniere și siderurgice, care 
sînl preponderente în economia ju
dețului. S-a acordat o atenție deo
sebită înfăptuirii indicațiilor condu
cerii partidului în vederea perfec
ționării formelor $i metodelor de 
conducere a economiei, organizării 
superioare a producției și a muncii, 
Introducerii in procesul muncii a 
pnoi metode mai eficiente. Acțiunea 
de constituire a comitetelor de di
recție din unitățile economice, a 
fost condusă nemijlocit, acordin- 
du-se acestora ajutor pentru a de
veni organe de muncă colectivă, in 
stare să aplice în viată atribuțiile 
și răspunderile ce le revin.

In perioada la care ne referim — 
se arată în darea de seamă — au 
fort organizate ședințe comune ale 
biroului comitetului județean de 
partid cu comitetul executiv al con
siliului popular județean si colegiile 
ministerelor minelor $i industriei 
metalurgice, în cadrul cărora s-au 
stabilit măsuri menite să ducă la 
rezolvarea unor probleme hotărîtoa- 
re pentru dezvoltarea economiei ju
dețului. Membrii biroului comitetului 
județean au fost repartizați pe în
treprinderi industriale, șantiere de 
construcții și I.A.S., pentru a ajuta 
concret organizațiile de partid, sin
dicale, U.T.C. și comitetele de direc
ție în crearea condițiilor necesare 
Îndeplinirii planului de producție.

I a indicația conducerii partidului, 
în are întreprindere au fost con
stituit.' compartimente de organi- 
zan- superioară a producției și a 
munciiț care au elaborat studii și 
cercetări, pe baza cărora s-au luat 
măsuri de modernizare a producției 
și de orientare a activității între
prinderilor în perspectivă. In bună 
măsură, studiile efectuate și aplicate 
și-au dovedit eficienta. La I.C.S.H., 
prin aplicarea metodei .drumului 
critic' și a altor măsuri, s-a asigu-* 
ral o programare mai judicioasă a 
lucrărilor, ceea ce a permis ca du
rata de execuție a laminorului blu- 
ming 1300 să fie redusă cu aproape 
90 de zile .• la C.S.H., prin realiza
rea unei forme constructive adec
vate a lăncii și intensificarea insu- 
flării oxigenului în cuptoarele Sie
mens-Martin, s-a obținut o producție 
suplimentară, numai la cuptorul nr. 
7. de peste 40 000 tone oțel. Prin ex
tinderea susținerii abatajelor cu 
stîlpi hidraulici și grinzi în consolă, 
s-a redus consumul specific la lem
nul de mină cu 1,4 m.c. la 1000 tone 
cărbune extras, contribuind la creș
terea productivității fizice în unele 
abataje ale minei Lupeni la 8,8 tone 
pe post, iar la Aninoasa la 7,6 tone.

Biroul comitetului județean de 
partid a organizat colective din ac
tiviști de partid și specialiști, care 
au analizat posibilitățile de creștere 
a indicilor de utilizare a capacități
lor de producție și atingerea para
metrilor proiectați la noile obiec
tive, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, folosirea rațio
nală a forței de muncă, rentabiliza
rea produselor și alte căi de sporire 
a eficientei economice a întreprin
derilor. Ca urmare a eforturilor de
puse de către organizațiile de partid, 
sindicat, a colectivelor de muncă 
din unitățile economice, sarcinile de 
plan pe anul in curs vor fi îndepli
nite șl depășite.

Pe 11 luni, planul producției glo
bale industriale pe județ a fost în
deplinit în proporție de 101,2 Ia 
sulă, iar planul producției marlă vin* 
dută și încasată de 101,5 la sută. 
S-au reziliat peste plan 34 milioa
ne kWh energie electrică, 40 000 tone 
fontă, 17 000 tone oțel, 3 700 tone 
laminate finite, 49 000 tone cărbune 
brut, 5 400 tone fier în concentrate, 
1 000 mc cherestea rășlnoasc, 190 
tone came și alte produse impor
tante in valoare de 146 milioane lei.

Productivitatea muncii a fost înde
plinită în proporție de 102,5 la sută, 
Întregul spor de producție obțlnln- 
du-se pe această cale. La export 
s-au livrat, peste sarcinile contrac
tuale, produse fn valoare de 30 mi
lioane lei. Prin îmbunătățirea acti
vității economiro-financfare, pe 9 
luni au fost realizate beneficii pes
te plan in valoare de 44 milioane 
lei.

Partidul șl statul nostru au alocat 
in acest an județului Hunedoara 
fonduri de investiții de peste 2.6 
miliarde lei. Ca urmare, au lost 
construite șl puse în funcțiune noi 
capacități de producție, cum sini: 
laminorul blumlng de i 300 mm. noi 
secții de prelucrare a maruinrii de 
la Slmeria, balastiera Siuleșll, sec
ția de cable do la l.M.C. Bircea. s-a 
modernizat laminorul de 800 mm, 
s-au executat lucrări de deschideri 
și pregătiri pentru a pune In ex
ploatare noi cimpurl miniere din 
Valea Jiului, Trlluc, Ghelar, Țrbca.

Organizația județeană dc partid a 
maniioslat preocupare permanentă 
pentru realizarea sarcinilor din agri
cultură. A crescut volumul lucrări
lor mecanizate, iar în sectorul zoo
tehnic s-au obținut unele rezultate 
în profilarea producției, s-a asigurat 
o mai bună folosire a bazei furajere.
l’nitățilc agricole din județul nos

tru au contribuit in acest an la 
fondul dc stat cu 12 500 tone grlu, 
6 900 tone porumb șl 4 200 tone 
cartofi.

Creșterii producției industriale și 
agricole i-a corespuns o îmbunătă
țire permanentă a nivelului dc via
tă al celor ce muncesc. Fald de a- 
nuJ 1966, salariile tuturor categorii
lor de oameni ai muncii din judel 
au crescut cu 11 la sulă. Volumul 
vinzărilor cu amănuntul se prelimi- 
nă a fi cu 10 la sută mai mare de- 
cît in 1966. Din fondurile centrali
zate ale statului, în ultimii doi ani 
au fost construite peste 6 500 apar
tamente și 74 săli de clasă, a [ost 
pus în funcțiune un modern com
plex spitalicesc cu o capacitate de 
700 paturi. Au fost extinse rețelele 
de canalizare, de apă și gaz, s-a 
îmbunătățit transportul fn comun, 
s-au mărit zonele verzi. Pentru pro
tecția muncii s-au cheltuit 66 milioa
ne lei.

Succesele obținute in toate dome
niile sini indisolubil legate de în
drumarea șl sprijinul primit din par
tea conducerii partidului. Cu diferi
te prilejuri, între care și cu ocazia 
vizitei făcută în Valea Jiului, la 
sărbătorirea centenarului exploatării 
industriale a cărbunelui, ne-au fost 
date îndrumări și indicații prețioa
se pentru îmbunătățirea activității 
de partid, de stat și economice.

Trecind la analiza rezervelor și 
deficiențelor -care mai există în u- 
nele compartimente de activitate, a 
cauzelor care le-au generat și măsu
rilor ce se impun in viitor, darea dc 
seamă a arătat:

Trebuie spus că rezultatele obți
nute nu reflectă Intrutotul posibilită
țile de care dispunem,- ele nu sînt 
la nivelul dotării tehnice și a expe
rienței acumulate în conducerea și 
organizarea producției. In fiecare în
treprindere există încă însemnate re
zerve de creștere a producției și 
productivității muncii, de îmbunătăți
re a calității, de reducere a cheltuie
lilor materiale și sporire a acumulă
rilor.

Rezultatele obținute pe 11 luni au 
fost diminuate de unele întreprinderi, 
îndeosebi cele forestiere, care nu 
și-au îndeplinit planul la toți indica
torii.

Neajunsuri s-au manifestat — în 
perioada la care se referă darea de 
seamă — în folosirea capacităților 
de producție. însemnate pierderi de 
producție au rezultat din staționarea 
agregatelor, ca urmare a avariilor, 
deranjamentelor mecanice și tehnice, 
a goluților în aprovizionarea tehni- 
co-malerială. La C.S.H., în lunile 
ianuarie și februarie din acest an, 
s-a diminuat producția cu circa 
12 000 tone fontă din cauza neres- 
pectării prescripțiilor tehnologice șl 
6 000 tone otel din cauza neaprovl- 
zionării cu dolomită metaluigică. In 
sectorul de laminoare se mențin 
încă ridicate staționările acciden
tale.

La minele din Valea Jiului, dato
rită lipsurilor organizatorice și ne- 
folosirii utilajelor din dotare, se rea
lizează viteze mici de avansare In 
abataje cu consecințe defavorabile 
asupra producției extrase. O situa
ție similară există și la I.M. Barza.

In întreprinderile forestiere de la 
Orăștie, Petroșani și Hațeg, ca ur
mare a lipsei de corelare între fa
zele de lăiat-fasonat și scos-apro- 
piat, la unele depozite finale sor
tarea lemnului nu se face corespun
zător. Organizațiile de partid, de 
sindicat, ale U.T.C. și comitetele de 
direcție din aceste Întreprinderi nu 
au manifestat suficientă preocupare 
pentru rezolvarea problemelor de 
producție. Ca urmare, pe 11 luni, nu 
s-au realizat 18 000 mc bușteni, 3 500 
mc cherestea și peste 100 000 mc 
masă lemnoasă, toate aflindu-se In 
parchetele nelichidate.

Importante cantități de produse se 
pierd șl ca urmare a nerealizării pa
rametrilor proiectați la unele obiec
tive industriale. La mina Dilja, de 
exemplu, cu toate că s-au cheltuit 
84 la sută din fondurile alocate pen
tru dezvoltarea capacității, fn acest 
an se va realiza doar 40 la sută din 
producția preconizată. Instalațiile u- 
zinelor de preparare de ia Coroești, 
Teliuc, carierei de calcar de la 
Crăciuneștl, și altele, nu au atins 
încă parametrii tehnico-economicl 
proiectați. In afară de acestea, pe 
județ slnt neutilizate fonduri fixe In 
valoare de aproape 200 milioane lei.

In vederea lichidării neajunsurilor, 
a utilizării mai eficiente a capacită
ților de producție, este necesar ca 
organele și organizațiile de partid 
sindicat șl U.T.C., comitetele de di
recție din unitățile economice ale 
județului să acorde atenție sporită 
acestor probleme și să adopte mă
suri politice și organizatorice cores-
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punzătoarc pentru îmbunătățirea ac 
tixității.

Cu toate că In acest an întreprin
derile realizează sarcinile de creș
tere a productivității muncii, trebuie 
să spunem că sînlem încă departe 
dc a epuiza posibilitățile existente. 
Deși întreprinderile miniere șl side
rurgice, în care există un mare vo
lum de muncă grea, au beneficiat 
dc fonduri importante de investiții, 
comitetele dc direcție s-au preocu
pat insuficient de achiziționarea ce
lor mai adecvate utilaje. Mașinile 
de tăiat șl încărcat din unele ex
ploatări miniere se utilizează mult 
sub capacitatea nominală.

Este necesar ca organizațiile de 
partid, de sindicat, tineret și condu
cerile tehnico-administrative să albă 
în centrul preocupărilor problema 
creșterii gradului de mecanizare șl 
automatizare atît a lucrărilor din a- 
bataje, cit mai cu seamă a trans
portului pe verticală și orizontală, 
deoarece este cunoscut faptul că 
productivitatea realizată pe mină 
scade de circa trei ori față de cea 
obținută în abataj. Trebuie luate, de 
asemenea, măsuri pentru mecaniza
rea lucrărilor în depozitele de lemn 
și boitori.

Deși problema mecanizării opera
țiilor de încăicare-descărcare de la 
C.S.H. se discută de mai multi ani, 
totuși pinii acum nu s-a rezolvat. 
Se manifestă încă ștrangulări la ca
pacitatea de descărcare a materiilor 
primo de masă, de manipulare a 
produselor tefractare, feroaliajelor 
și a altor materiale auxiliare. In a- 
celași timp, în ajustajele de Ia lami
noare, operații grele de balotare, 
marcare etc. se efectuează manual. 
Toate acestea conduc la ocuparea 
unor importante forțe de muncă în 
activități auxiliare șl creează greu
tăți și în utilizarea rațională a par
cului de vagoane C.F.R.

Productivitatea muncii este influ
ențată negativ și de unele lipsuri ce 
se manifestă în folosirea forței de 
muncă, respectarea programului de 
lucru și utilizarea fondului de timp. 
In multe întreprinderi, numărul ab
sentelor nemotivate, al învoirilor și 
concediilor fără plată este încă 
mare.

Este necesar ca noul comitet ju
dețean, care va fi ales, celelalte or
gane și organizații de partid, sindi
cat și tineret, conducerile adminis
trative, să ia măsuri pentru aplica
rea întocmai a Hotărîril C.C. al 
P.C.R. șl a Consiliului de Miniștri 
cu privire la reglementarea progra
mului de lucru și întărirea discipli
nei.

In continuare, în darea de seamă 
este evidențiată creșterea nivelului 
calitativ al produselor, ilustrată prin 
îmbogățirea gamei sortimentale, asi
milarea unui număr însemnat de 
produse cu parametri superiori, îm
bunătățirea aspectului și prezenta
rea produselor. Totodată este subli
niat faptul că în această direcție mai 
sînl multe de făcut.

In industria carboniferă, calitatea 
producției brute extrase nu se ridică 
la nivelul cerințelor fapt ce are re
percusiuni negative asupra randa
mentelor de preparare, utilizării ca
pacităților de producție, costurilor 
dc fabricație. Conținutul de cupru 
în minereu] extras la Deva a scă
zut, iar la I.M. Hunedoara, depăși
rea conținutului de fier în concen
trate se realizează prin prelucrarea 
minereurilor brute mai bogate în 
conținut, nevalorificlndu-se în mă
sură suficientă șl minereurile săra
ce. Combinatul siderurgic Hunedoa
ra nici pînă în prezent nu a rezol
vat problema omogenității otelului, 
a constanței compoziției chimice și 
a caracteristicilor fizico-mecanice a 
laminatelor. Sînt Încă frecvente ca
zurile cînd se resping cererile be
neficiarilor privind garantarea unor 
caracteristici superioare sau condiții 
speciale.

Avînd în vedere importanța deo
sebită a calității produselor, soco
tim necesar ca pe viitor să ne con
centrăm atenția în și mai mate mă
sură pentru eliminarea tuturor nea
junsurilor semnalate, pentru impri
marea unei înalte răspunderi șl con
științe piofesionale, pentru satisfa
cerea în cele mai bune conditluni 
a exigentelor mereu crescînde ale 
beneficiarilor.

Darea de seamă s-a referit în con
tinuare la sarcinile importante puse 
de conducerea partidului In fata or
ganizațiilor de partid, tuturor colec
tivelor de muncă, privind creșterea 
continuă a eficientei economice a 
activității de producție. Preocupîn- 
du-se de îndeplinirea planului de 
beneficii, marea majoritate a între
prinderilor vor încheia acest an cu 
un bilanț pozitiv. Cu toate aces
tea, zece întreprinderi nu și-au rea
lizat nivelul planificat al cheltuieli
lor la 1000 de lei producție marfă. 
Pot fi amintite C.S.H., 1. M. Bar
za și Deva, I. F. Orăștie și Pe
troșani. Cauzele nerealizării acestui 
indicator constau in slaba organiza
re a producției, lipsa spiritului gos
podăresc în păstrarea șl manipula
rea materialelor și utilajelor, în de
pășirea consumurilor normale de ma
terii prime și materiale, în folosirea 
nerațională a mijloacelor de trans
port. Astfel, Combinatul siderurgic 
Hunedoara a depășit consumul pla
nificat de cocs cu 20 000 tone, iar la 
utilaj de turnare cu 2 000 tone. U- 
zina .Victoria' Călan a consumat 
peste prevederi 1 400 tone cocs-pe- 
trol și 350 tone mc-tal pentru piese 
turnate. In Valea Jiului, la lucrările 
de investiții subterane s-au consu
mat suplimentar 2 000 mc lemn de 

mină, 6 milioane kWh energie elec
trică și 27 milioane mc aer com
primat.

La depflșirvti clreltuielilor pe 1000 
lei producție marfă a contribuit șt 
volumul marc de rebuturi și cheltu
ieli neeconomțe oase ce însu
mează pe ansamblul județului, 
101 milioane lel.xdln care 82 milioa
ne la C.S.H., 8 milioane la C.C.V.J., 
3 milioane la U.V. Călău și 2 mili
oane lei la întreprinderile forestie
re.

Insuficientă preocupare a existat 
In direcția prevenirii șl lichidării 
stocurilor supranormative. Pe ju
deț ele se ridică la peste 
150 milioane Iei. Pe seama 
acestor imobilizări, împrumuturile 
restante se cifrează la aproape 100 
milioane lei, pentru care se plătesc 
însemnate dobînzi penalizatoare.

In unele Întreprinderi, organizații
le de partid și comitetele de direc
ție nu au urmării cu aten|ie modul 
cum se realizează structura planifi
cată a sortimentelor, neexecutînd 
unele produse cu caracteristici su
perioare cum ar fi: cărbune ener
getic, oțel aliat ș.a., ceea ce a in
fluențat negativ prețurile medii de 
vinzare. De asemenea, din ce
le 13 unități economice planifi
cate să lucreze jcu dotați!, 6 au de
pășit fondurile alocate cu 9,3 milioa
ne lei.

Ridicarea nivelului tehnic și a 
gradului de rentabilitate a unităților, 
Impune ca organizațiile de partid, 
sindicale, U.T.C. și comitetele de 
direcție să dovedească mai multă 
receptivitate și răspundere fată de 
modernizarea producției. Conducerea 
și programarea producției, sistemul 
Informational, perfecționarea proce
selor tehnologice, Îmbunătățirea ca
racteristicilor tehnico-economlce ale 
produselor șl creșterea productivi
tății trebuie să stea permanent fn 
atenția lor, mobllizînd colectivele de 
organizare științifică a producției șl 
a muncii la finalizarea măsurilor 
stabilite șl obținerea eficienței scon
tate.

O atenție corespunzătoare este a- 
cordată în darea de seamă activită
ții de inveslițli-construcțll. In aceas
tă direcție, cu toate măsurile luate, 
continuă să se manifeste încă nea
junsuri. In cele 11 luni, planul anu
al s-a realizat în proporție de nu
mai 85,7 la su^ăvlar cel de_ construc- 
ții-montaj de'90,8 la sută. Cele mai 
mari rămîneri fn urmă s-au înre
gistrat la C.C.V.J., I.M. Hunedoara, 
întreprinderea de prefabricate din 
beton Cristur, Direcția regională 
C.F.R.

Nerealizările se daloresc slabei 
preocupări a beneficiarilor pentru 
asigurarea din timp a documentații
lor, amplasamentelor și utilajelor 
tehnologice necesare. La această si
tuație a contribuit însă și activita
tea nesatisfăcătoare a unoi unități 
de construcții, printre care șantierul 
503 Bircea din cadrul Trustului 5 
Brașov, șantierul hidro din Valea 
Jiului, șantierele T.C.M.M. Hunedoa
ra șl Petroșani, Rezultatele nesatis
făcătoare pe , șantierele de construc
ții, își găsesc explicația și în slaba 
organizare a muncii, aprovizionarea 
neritmică cu materiale, folosirea in
completă a utilajelor și insuficien
ta preocupare pentru extinderea me
todelor industriale de execuție.

Rămtneri în urmă există și la lucră
rile miniere subterane, ceea ce in
fluențează nefavorabil asupra gradu
lui de asigurare cu rezerve deschise.

Ținlnd seama de importanta asi
gurării bazei de materii prime ne
cesare dezvoltării economiei națio
nale, considerăm că în județul nos
tru s-a făcut puțin în ultimii ani 
pentru descoperirea și punerea în e- 
vidență a noi rezerve de substanțe 
minerale utile. Criticile aduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. pri
vind acțiunile de prospectare și pu
nere în valoare a materiilor prime, 
precum șl .punerea în valoare a re
zervelor cunoscute sînt perfect vala
bile și pentru activitatea desfășura
tă de către Comitetul de Stat al 
Geologiei și Ministeiul Minelor în 
județul nostru.

Intîrzierl în execuție se constată 
și la constAicțiilQ social-culturale. 
Comitetul executiv al consiliului 
popular județean s-a ocupat insufi
cient de predarea la termen a docu
mentațiilor și ț stabilirea amplasa
mentelor pentrii unele obiective cu
prinse în plan. Există mari restanțe 
îndeosebi la lucrările de amenajări 
ia Liceul industrial din Deva, școala 
din Bărbăteni, atelierul mecanic De
va, complexul comercial de la Vul
can, creșa și grădinița din Petro
șani și la alte lucrări.

Comitetul județean, comitetele 
municipale șl orășenești de partid, 
comitetele de partid și organizațiile 
de bază din întreprinderile de con
strucții, beneficiarii de investiții șl 
unitățile de proiectare, trebuie să 
facă din realizarea integrală șl rit
mică a planului o preocupare majo
ră, să analizeze etapă cu etapă sta
diul fizic al lucrărilor pe fiecare, o- 
biectiv, să io măsuri pentru redu
cerea ponderii construcțiilor din to
talul investițiilor, scurtarea duratei 
de execuție, îmbunătățirea calității 
lucrărilor de rezistentă șt finisaj și 
construirea de locuințe cu grad de 
confort diversificat.

In continuare sînt relevate sarci
nile care stau in fata unităților dc 
transport C.F.R. și auto, necesitatea 
ca organizațiile de partid, sindicat, 
U.T.C. și comitetele de direcție să 
adopte măsuri hotărîte pentru lichi
darea abaterilor șl încălcărilor Ins- 
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tracțiunilor de lucru, îmbunătățirea 
disciplinei în muncă șl creșterea spi
ritului de răspundere al tuturor sa- 
lariatilor,

Ocupîndu-se de problemele agri
culturii, darea de seamă a remarcat: 
Condițiile de climă și sol, tradiția 
șl experiența doblndltă tu decursul 
anilor, rezultatele obținute In multe 
unități, demonstrează că avem posi
bilități mai mari de sporire a pro
ducției de cereale șl îndeosebi de 
dezvoltare a sectoarelor zootehnic 
și pomicol.

Analiza activității cooperativelor 
agricole de producție și a între
prinderilor agricole de stat, eviden
țiază faptul că rezultatele obținute 
nu sînl la nivelul posibilităților dc 
care dispunem. Intr-un număr în
semnat de cooperative șl ferme, lu
crările de însămînțări, de întreținere 
și recoltare a culturilor, se desfă
șoară anevoios. U.J.C.A.P. și Direc
ția agricolă, organizațiile de partid, 
U.T.C. și consiliile populare nu au 
luat măsuri care să asigure mobili
zarea tuturor membrilor coopera
tori la executarea în cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor agricole. A- 
vem situații clnd cooperative agri
cole de producție cu condiții șl 
posibilități asemănătoaie, obțin re
zultate diferite. Astfel, cooperativa 
agricolă din Slmeria a obținut 2506 
kg grlu la ha, în timp ce la aceeași 
cultură, cooperativa agricolă din Bă- 
cia — sat învecinat — a obținut nu
mai 1500 kg; C.A.P. din Hațeg a 
recoltat peste 3600 kg porumb boa
be la ha, pe cită vreme C.A.P. din 
Sintămăria Orlea abia 1000 kg ,• co
operatorii din satul Hărău au obți
nut o producție medie de 15 000 kg 
cartofi la ho, în timp ce vecinii lor 
din Șoimuș, numai 6000 kg de pe 
aceeași unitate de suprafață.

In continuare darea de seamă a 
analizat deficientele care există în 
G.A.P. șl I.A.S. în ce privește pomi
cultura și legumicultura — domenii 
In care există reale posibilități de 
sporire a producției.

Cea mal importantă sursă de creș
tere a potențialului economic, de 
sporire a veniturilor cooperativelor 
agricole de producție din județul 
nostru o constituie zootehnia. Re
zultatele obținute în acest sector 
sînt însă nesalisfăcătoare. Uniunea 
județeană, consiliile de conducere 
ale C.A.P. și cadrele de specialiști 
au manifestat o insuficientă aten
ție față de valorificarea condițiilor 
șl posibilităților existente. în multe 
unități nu sînt rezolvate problemele 
privind asigurarea bazei furajere, 
îngrijirea și hrănirea rațională a 
animalelor, adăpostirea corespunză
toare a efectivelor existente, peima- 
nentizarea îngrijitorilor. Toate a- 
cestea s-au repercutat negativ asu
pra producției, a veniturilor, a în
tregii activități economico-financia- 
re a C.A.P.

In acest an, de exemplu, producția 
medie de lapte pe cap de vacă furajată 
este de numai 1 100 litri cu aproape 
300 litri mai mică decît cea planifi
cată, iar obligațiile contractuale s-au 
realizat în proporție de numai 70 la 
sută la lapte, 80 la sută la carne și 
83 la sută la lină. Din întreaga pro
ducție de lapte, doar 40 la sută re
prezintă producția marfă.

Rezultate nesatisfăcătoare la pro
ducția animalieră au înregistrat șl 
întreprinderile agricole de stat. Din 
estimările făcute, reiese că ele vor 
încheia acest an cu 200 litri lapte 
pe cap de vacă furajată sub media 
planificată. Do asemenea, nu vor 
realiza sporul de creștere in greu
tate la porci și taurine.

Deși parcul de mașini și tractoare 
destinat agriculturii a ciescut, uni
tățile I.M.A. nu întrețin In condiții 
optime utilajele din dotare, nu le 
folosesc la întreaga capacitate. Din 
cauza deselor defecțiuni, a lipsei de 
preocupare pentru o mai bună or
ganizare a muncii, volumul de lu
crări efectuate mecanizat nu se ridi
că la nivelul posibilităților și a con
dițiilor existente.

în viitor accentul trebuie pus pe 
realizarea unor obiective hotărîtoare 
pentru dezvoltarea cooperativelor a- 
gricole dc producție, a I.A.S. .șl 
I.M.A., în vederea sporirii continue 
a producției agricole și îmbunătă
țirii activității lor economico-finan- 
ciare. Vof tiebui rezolvate cu toată 
răspunderea problemele de planifi
care și organizare a muncii In 
C.A.P., de aplicare a celor mai co
respunzătoare forme de cointeresare 
materială a membrilor cooperatori 
în scopul mobilizării lor active la 
efectuarea în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole. Este necesar în 
același timp, să se manifeste mai 
multă grijă pentru folosirea raționa
lă a pămîntului și redarea în pro
ducția agricolă a tuturor suprafețe
lor în vederea înlăturării risipei.

Pe lingă rezultatele bune obținute 
de către comerțul de stat și coope
ratist, darea de seamă a arătat că 
și în acest domeniu există o serie 
de neajunsuri. Organizații^ de 
partid, consiliile populare șl con
ducerile organizațiilor comerciale 
s-au ocupat insuficient de studiul 
cererii de consum și de aprovizio
nare a unităților cu mărfuri in sor
timente diferite șl de calitate supe
rioară. Atît la orașe cit șl la sate 
au fost unele goluri în aproviziona
re, îndeosebi cu produse de sezon. 
La acestea se adaugă și slaba deser
vire a cumpărătorilor, atitudinea lip
sită de receptivitate a unor lucră
tori din comerțul de stat și coopera
tist.

Darea de seamă a analizat în con
tinuare probleme legate de crește

rea capacității organizatorice ?l a 
competentei organelor ți organiza
țiilor de partid, munca de educație 
partinică, conducerea activității I- 
deologlce, Invățămlntului si cultu
rii.

Sur< hule mari și complexe stabilite 
d<- Congresul al IX-lea, de Confe
rința Națională și de plenarele G.G. 
«1 P.C.R. In vederea dezvoltării In
dustriei, agriculturii, a activității 
social-culturale au impus organiza
ției județene de partid perfecționa
rea continuă a metodelor șl stilului 
de muncă, luarea unor măsuri me
nite să ducă la Întărirea vieții In
terne de partid, îmbunătățirea struc
turii organizatorice, la creșterea 
continuă a rolului de conducător al 
partidului fn toate domeniile.

în jurul organelor de partid au 
fost atrase largi colective formate 
din cadre cu o bună pregătire po
litică și profesională, specialiști din 
cele mal diferite domenii de activi
tate, reallzîndu-se In felul acesta o 
conducere mal competentă, mai ope
rativă și mai eficientă. Comitetele 
județean, municipale, orășenești șl 
comunale s-au preocupat de dez
voltarea democrației socialiste, de 
asigurarea cadrului organizatoric 
pentru atragerea tot mai largă și 
participarea efectivă a oamenilor 
muncii la conducerea treburilor eco
nomice, de stat și obștești.

Organizația județeană de partid se 
prezintă la actuala conferință cu re
zultate bune, atît sub aspect organi
zatoric cit și Ideologic. La 1 decem
brie a. c. numărul membrilor de 
partid a fost de peste 63 400, ceea 
ce înseamnă că fiecare al 6-lea cetă
țean major este membru de partid.

Cea mai mare parte a cadrelor din 
diferite sectoare ale construcției e- 
conomice și social-culturale sînt bi
ne pregătite din punct de vedere 
profesional și politic, muncind cu 
pasiune și abnegație pentru înfăp
tuirea sarcinilor încredințate. în 
noile organe de partid au fost a- 
Ieși cel mai pregătiți comuniști, oa
meni cu Inițiativă, cu prestigiu și 
autoritate în muncă, familie șl so
cietate. Alături de cadrele cu acti
vitate îndelungată și cu experiență 
au fost promovați multi tineri care 
participă cu entuziasm și spirit de 
răspundere la îndeplinirea sarcini
lor.

Trebuie să arătăm insă că in acti
vitatea birourilor comitetelor muni
cipale de partid din Deva și Petro
șani, a comitetelor orășenești Orăș
tie, Petrila, Vulcan, Călan, a unor 
comitete comunale de partid s-au 
manifestat neajunsuri în planificarea 
șl organizarea muncii, mobilizarea 
comuniștilor la înfăptuirea sarcini
lor ce le revin. în cadrul munici
piului Hunedoara, orașelor Lupeni, 
Simeria, comunelor Zam, Băcia, Cer- 
tej avem încă organizații de partid 
care nu dovedesc suficientă iniția
tivă, operativitate și preocupare pen
tru a găsi cele mai corespunzătoare 
soluții în rezolvarea problemelor,
așteptind, de cele mai multe ori,
sarcini șl indicații de la județ. Tn
cadrul comitetelor de partid din
Geoagiu, Burjuc, Riu de Mori, Bre
tea Română, Tomești și altele, nu 
se asigură încă o îmbinare armo
nioasă a muncii colective cu răs
punderea personală în rezolvarea o- 
perativă a sarcinilor.

Cele mai multe organizații de par
tid au desfășurat o susținută muncă 
politico-organizatorică de întărire a 
rîndurilor partidului. Au existat to
tuși șl în acest domeniu o serie de 
lipsuri și neajunsuri. în unele sec
toare de activitate, ca de exemplu, 
in întreprinderile forestiere, de con
strucții, în C.A.P. și comerț, nu
mărul membrilor de partid continuă 
să fie mai scăzut fală de posibili
tăți.

Este necesar ca și în viitor să 
asigurăm întărirea necontenită a 
rîndurilor partidului prin primirea 
în rîndurile sale a celor mai înain
tat! muncitori, țărani și intelectuali, 
oameni care prin munca lor dove
desc că merită înaltul titlu de mem
bru al Partidului Comunist Român.

Munca de propagandă a fost axată 
pe studierea șl însușirea documen
telor Congresului a] IX-lea, Confe
rinței Naționale și a plenarelor C.C. 
al P.C.R., a bogatei activități des
fășurate de Partidul Comunist Ro
mân pe plan intern și internațional. 
S-au luat măsuri de organizare a 
fnvățămîntului de partid fn raport 
cu cerințele sporite ce le ridică dez
voltarea vieții economice și sociale 
a județului.

Cu toate acestea, trebuie să spu
nem că în propaganda dc partid se 
mai fac simțite fenomene de for
malism, de abordare a unor proble
me la general. Organizațiile de 
partid municipale, orășenești și co
munale se ocupă insuficient de îm
bunătățirea conținutului muncii e- 
ducative, de ridicarea combativității 
față de lipsurile ce se mai manifes
tă în unitățile industriale, agricole 
și Instituții.

Sarcinile mari ce le avem de re
zolvat Impun o mai mare preocupare 
pentru îmbunătățirea stilului de 
muncă al organelor de partid în 
conduceiea și desfășurarea propa
gandei. Membrii comitetelor jude
țean, municipale și orășenești, ac
tiviști de partid, din aparatul de stat 
șl economic trebuie să participe ne
mijlocit la munca de informare po
litică a membrilor de partid și a 
celorlalți oameni ai muncii.

Desfășurînd o activitate mai bo
gată în conținut, casele de cultură, 
cluburile, căminele culturale, biblio
tecile $1 celelalte instituții de cul
tură Iși aduc un aport însemnat la 
îmbogățirea vieții spirituale a oa
menilor muncii din județul nostru. 

Mal sînt însă coz.url clnd act(y|. 
lalea Se desfășoară unilateral, este 
săracă în continui, ruptă de preo
cupările colectivelor de muncă.

Antrenate direct In procesul com
plex "Me educare a maselor, Institu
țiile de artă și cultura, presa locală 
— sub conducerea organizațiilor 

dp partid — vor trebui să-și perfec
ționeze formele șl metodele de 
muncă, să-șl aducă întreaga contri
buție la cunoașterea și însușirea te
meinică de către oamenii muncii a 
hotăririlor partidului șl statului, la 
educarea lor In spiritul patriotismu
lui socialist, al respectării legalității, 
la cultivarea și dezvoltarea trăsătu
rilor noi ale omului societății noas
tre contempoiane.

Comitetul județean de partid a 
acordat o atenție sporită invălamln- 
lului de stat, muncii do instruire șl 
educare a tineretului școlar. Ac|lo- 
nlnd In spiritul directivelor plenarei 
C.C. al P.C.R. din aprilie a.c și a 
celorlalte documente de partid șt 
de stat care stabilesc direcțiile da 
dezvoltare și perfecționare a invă- 
lămîntului In concordanță cu cerin
țele societății noastre, organizațiile 
de partid și consiliile pODU-are au 
asigurat condiții pentru trecerea la 
Invățămîntul de la virsla de 6 ani, 
generalizarea invățămintului de 10 
ani, pentru ridicarea nivelului dș 
pregătire al elevilor din școlile da 
toate gradele.

Ținlnd seama de faptul că in ju
dețul nostru Iși desfășoară activita
tea un număr mare dc școli profesio
nale, tehnice și licee de speciali
tate, va trebui să se acorde in con
tinuare toată atenția îmbunătății ii 
procesului instructiv-educativ în 
vederea ridicării nivelului de pre
gătire teoretică și practică a viito- 
riloi muncitori, maiștri și tehnicieni.

Prin sprijinirea și îndrumarea a- 
tenlă a muncii didactice și educati
ve, la Institutul de mine din Detro- 
șani s-a imbunătălit activitatea, de 
pregătire a viitorilor ingineri mi
neri. Această preocupare va tre
bui intensificată în viitor și mal 
mult in scopul ridicării nivelului 
general al procesului de învătămînt, 
a muncii de cercetare științifică, de 
întărire a legăturii cu întreprinde
rile cu profil minier.

Perfectionindu-și activitatea în 
toate domeniile, partidul no>‘ru ma
nifestă o grijă permanentă pentru 
întărirea legăturii cu masele, pentru 
atragerea lor mai efectivă la con
ducerea și înfăptuirea operei de de- 
săvîrșire a construcției socialiste.

în lumina indicațiilor conducerii 
partidului, comitetul județean a aju
tat organizațiile de masă la înde
plinirea în mai bune condiții a sar
cinilor pe linia educării oamenilor 
muncii în spiritul răspunderii fată 
de obligațiile ce le au Ia locul de 
muncă și în viața socială. Membrii 
biroului comitetului județean au 
participat direct la analizele efec
tuate in cadrul consiliului sindical 
județean, organizațiilor de tineret șl 
femeilor, consiliului popular jude
țean. Ca urmare, putem afirma că 
munca acestora s-a îmbunătățit, ele 
adueîndu-și o contribuție mai mare 
la realizarea planului de producție, 
gospodărirea și înfrumusețarea loca
lităților, în activitatea cultural-edu- 
cativă, obștească și de stat.

Va trebui ca și în continuare să 
le acordăm tot sprijinul îndeosebi 
în direcția perfecționării stilului șl 
metodelor lor de muncă și a întăririi 
răspunderii fiecărui ccmunis* care 
lucrează in conducerea acesta or
ganizații.

De curînd, au lost create consiliile 
Frontului Unității Socialiste la toate 
nivelele. în principal, consiliile 
Frontului Unității Socialiste oa’licl- 
pă activ la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
lului, la dezvoltarea, gospodărirea’ 
și înfrumusețarea localității v. or
ganizează și conduc campania elec
torală pentru alegerea de deputati 
în Marea Adunare Națională și in 
consiliile județean, municipale, oră
șenești și comunale. Organizațiile 
de partid vor trebui să sprijine în
deaproape activitatea lor, -.ă le aju
te permanent în exercitarea atribu
țiilor ce le revin.

Refeiindu-se în încheiere, la .ar- 
cinile de viilor, darea de seamă a 
subliniat:

în economia județului — industrie, 
agricultură, construcții — în toate 
domeniile vieții sociale se ridică 
noi sarcini impuse de mersul înainte 
al întregii noastre societăți.

Îndeplinirea acestora impune din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, a fiecărui comunist o mun
că mai intensă, mai sistematică, oă- 
trunsă de înaltă răspundere și exi
gență. Comitetul județean, omite- 
tele municipale, orășenești șl comu
nale de partid trebuie să dea dovadă 
In continuare de competentă sporită 
în conducerea activității economice, 
politice și social-culturale, să folo
sească mai mult întregul act'* de 

. partid, cadrele de specialist' din 
toate domeniile (*€ activitate.

Organizația noastră judelcan i de 
partid dispune de cadre cu expe
riență și cu o bogată pregătire po- 
lttico-ideologică și profesională, de
votate cauzei socialismului, pătrunse 
de răspundere pentru înlănțuirea în 
mod neabătut a sarcînVor trasate de 
partid.

Ne exprimăm convingerea că, t('|l 
comuniștii, strîns uniți în jurul Co
mitetului Central, în Irunte cu tova
rășul Ni< olan Ceaușesc 1. vor munci 
cu însuflețire și abnegație pentru 
înflorirea economică șl culturala a 
județul^ Hunedoara, p^ntiu prospe
ritatea și măreția paliei noastre 
scumpe.
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PLENARA COMITETULUI
JUDEȚEAN DE PARTID

C'vp.ivtul l'idfh- "' de pntlid flies in ■onfcrinlfl, s-b 
ieri in prima sa șerlinlă plenară. Plenara a ales 

unanimitate biionl Comitetului județean de partid 
oc ret a ri.it ul comit olului județean si a desemnat co

Inl- ni
!i
Fi 
login) de partid.

Secretariatul Comitetului
județean de partid

Moqa Ioachim — prlm-sectclar

Comitetului .ocrclni

Almăsan Ștelan secretar
Moaa Ioachim 
Bulqarea Vurel 
lungo Ion 
Almășan Ștefan 
Cnlcer Aron
Sîrbn loan 
Pleșa Emil
Balan Vichenle 
Pogea Brtncoveanu

Agachl N'cciilai 
Ardelean Ioan 
lazăr David 
Vasin Gheorghe 
Druker Adolf 
Popa Aron 
Borza 
Nislor

Fiona
Anrcl

Colegiul de partid de pe lingă 
Comitetul județean al P.C.R

Membrii supleanți ai biroului 
Comitetului județean de partid

Geambașu Gheorghe, Lazăr Miron, Lungu Petru, Mo- 
gos Alexandru, 
colae.

Președinte al 
tovarășul Pleșa

Pleșa Fmll, Stănllă Vlrgil, Trlleanu Ni-

Colegiului de partid a fost desemnat 
Emil.

★
Andronache Nicolae 
Grlgore Gheorghe 
Faur Viorel

Dineș Loghln
Nlculescu loan
Domșody Hilda

In prima sa ședință, Comisia județeană de revizie a 
ales ca președinte pe tovarășul Codrea loan.

Primul derdeluș

Foto : I-Iavîrneanu

VACANTA DE IARNĂ A ELEVILOR
Cum este și firesc, toii elevii din 

școlile noastre an așteptat vacanta. 
Un trimestru școlar a constituit pen
tru ol o perioada de susținute efor
turi. de muncă asiduă. Vacanța, o 
pauză recreativă destinată refacerii 
energiilor, este totodată un prilej de 
sărbătorire a 
dp învățătură. Moș Gorilă, prietenul 
copiilor, vrea 
elevii și pionierii fruntași, să le facă 
daruri și să le ureze noi su< cose la 
învățătură.

In vederea organizării și desfășu
rării vacanței de iarnă, organele lo
cale de partid șl de stal precum și 
organizațiile de masă șl obștești din 
cadrul municipiului nostru, au mani
festat o deosebită preocupare pentru 
găsirea unor forme adecvate copi
ile;

Orașul copiilor, pomul de iarnă, 
sărbătorirea aniversării Republicii 
noastre, Revelionul și alte puncte de 
atracție vor face din vacanța copi
ilor, a pionierilor și școlarilor un pri
lej de petrecere plăcută și utilă a 
timpului, de destindere, joacă și miș
care.

A

in orașele copiilor

roadelor muncii lor

sa sc întilnească cu

la Pelrila — lingă ștrandul orașului» 
ta Petroșani — lingă halele piețil» 
la Vulcan — între blocurile din fața 
poștei,- la lupeni lingă Palatul 
< iillural; la Urlcani în incinla Liceu
lui teoretic și la Aninoasa - pe te
renul de handbal.

Orașele copiilor vor fi deschise 
in 26 decembrie, orele 16, și vor or
ganiza programe de activități artis
tice pină la 5 ianuarie 1969. orele 
18, cind vor fi închise. Prin grija or
ganelor locale de partid și de stal, 
in cadrul acestora vor fi amenajate 
panele de atracție îngrijite de cei 
mici, călușei, tobogane, leagăne 
precum și diferite exponate cu vln- 
zare specifice vîrslei copiilor, 
vor găsi, de asemenea, șl cărți, re
viste și ziare pentru elevi

In orașele copiilor nu vor lipsi 
pomul do iarnă, jucăriile, Moș Ge- 
rilă, care se va întllni cu fruntașii 
la învățătură din toate școlile.

ziliile de desene, fotografii și ve
deri organizate în școli pe tema 
„Copilăria fericită din patria no.r-lră 
liberă", sini manifestări ale elevi
lor pentru a mulțumi partidului pen
tru grija deosebită ce o poartă fală 
de viata fericită a copiilor tării, 
viitorul ei de mîine.

Alte activități
atrăgătoare

fiecare școală există programe

Se

A

In împrejurimile
orașelor

și ale școlilor

tului municipal de partid Pe
troșani ; Elena Borza, preșe
dinta comitetului județean al 
femeilor» Adolf Druker, direc
torul Uzinei „Victoria" Călan-, 
Aron Popa, rectorul Institutu
lui de mine Petroșani; Brin- 
coveanu Pogea, președintele 
Consiliului județean al sindi
calelor; Aurel Pera, președin
te al cooperativei agricole de 
producție GeoagiuPetru Ro
man, director general al Com
binatului carboniier Valea Jiu
lui; Viorel Faur, prim-secre- 
tar al comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C.; Ludovic 
Repaș. miner, șef de brigadă 
la E.M. Lonea ; Romulus Neag, 
directorul Liceului .Avram lan- 
cu. din Brad -, Elena Mariș, 
țărancă cooperatoare la C.A.P. 
Silvaș Gheorghe Istrate. me
canic de locomotivă la depoul 
C.F.R. Simeria; loan Cismaș, 
maistru la ofelăria Martin nr. 
2 a C.S. Hunedoara ; Constan
tin Borza, miner, șef de bri
gadă la JJM. Barza.

Conferința a ales in continua
re secretariatul, comisia de re
dactare a proiectului de ho- 
tărlre. comisia de validare. In 
unanimitate delegații la confe
rință au aprobat următoarea 
ordine de zi:

1. Darea de seamă asupra 
activității comitetului județean 
de partid ■

2. Raportul comisiei județe
ne de revizie ;

3. Alegerea comitetului ju
dețean dp partid si a comisiei 
județene de revizie.

La primul punct al ordine! 
de zi. to\ arășul Ioachim Moga, 
a prezentat darea de seamă 
a comitetului județean de 
partid.

Raportul comisiei de revizie 
a fost prezentat de tovarășul 
loan Codrea.

Delegafii și invitații au iosl 
informați că pe adresa confe
rinței au sosit mesaje din par
tea conferințelor de partid ale 
nainicipiului București și jude
țului Timiș, prin care sint 
chemate la întrecere toate or
ganizațiile judefene ale Parti
dului Comunist Român, toii 
oamenii muncii din patria 
noastră, pentru desfășurarea 
unei intense activități creatoa
re in vederea traducerii In 
\ iată a politicii marxist-leni- 
niște a partidului, a realizării 
și depășirii planului de dezvol
tare a economiei naționale pe 
anul 1969. Tovarășul Ion lun
gii. secretarial comitetului ju
dețean de partid, dă citire tex
telor celor două chemări.

La discuții, pe marginea ma
terialelor prezentate au luat 
cuvlntul tovarășii: Neculai
Agachi, director general al 
Combinatului siderurgic Hune
doara Aurel Lăpuscâ, direc
tor generai al I. M. Barza -, 
Vichente Bălan, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean; Păun Răvaș, preșe
dinte al C.A.P. Simeria -, Petru 
Roman, director general al 
Combinatului carboniier Va
lea Jiului; Vasile Zgîrcea, 
secretarul comitetului de par
tid Sarmizegetusa, președinte-

le comitetului executiv ai con
siliului popular comunal-, Gheor
ghe Vasiu, prim-secrelar al 
Comitetului municipal de par
tid Hunedoara, președintele 
comitetului executiv al consi
liului popular municipal; Ana 
I-ferlea, secretara comitetului 
de partid de la Fabrica chimi
că Orăștie-, Sooș Andrei, pro
fesor, președintele consiliului 
județean al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară; 
Vasile Floiea, director al I.M. 
Hunedoara ■, leronim Rusan, 
director general al Centralei 
Termoelectrice Deva, Ioan Da
vid, miner, șei de brigadă la 
E.M. Aninoasa,; David Lazăr, 
prim-secrelar al comitetului 
municipal de partid Petroșani, 
președintele comitetului exe
cutiv al consiliului popular 
municipal-, Aurel Nistor, di
rector al Direcției agricole ju
dețene ; Olivia Cațavela, pro
fesoară la Liceul din Simeria ; 
Iosif Bocan, maistru construc
tor, secretarul organizației de 
bază de la șantierul 
2 al I.C.S.H. ; Pogea Brînco- 
veanu, președinte al ~ 
hului județean al sindicalelor ; 
loan Cismaș, maistru ofelar 
la C.S. Hunedoara ; Adolf Dru- 
ker, directorul Uzinei „Victo
ria Călan Nicolae Stan, direc
tor al direcției regionale 
C.F.R.,- Aurel Pera, președin
tele C.A.P. Geoagiu; Ion Lun
gu, secretar al comitetului ju
dețean de partid.

Intlmpinat cu vii aplauze, 
In incheierea dezbaterilor a 
luat cuvlntul tovarășul Ilie 
Verdef.

In continuarea lucrărilor, 
conferința a ales comitetul ju
dețean de partid și comisia de 
revizie.

Conferința a adoptat o hotă- 
rire cuprinzind măsuri menile 
să ducă ia înfăptuirea sarci
nilor ce revin colectivelor din 
judelui Hunedoara in lumina 
directivelor partidului.

Luînd cuvlntul, tovarășul 
Ioachim Moga a asigurat con
ferința, Comitelui Central al 
partidului, pe tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu. că noul co
mitet județean de partid care 
a fost ales va munci cu devo
tament și abnegație pentru mo
bilizarea tuturor colectivelor 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni. țărani șl intelectuali din 
județul Hunedoara la îndepli
nirea In mod exemplar a sar
cinilor ce le revin din gran
diosul program stabilit de Con
gresul al IX-lea și de Confe
rința Națională a partidului, 
că nu va precupefi nici un e- 
fort In scopul sporirii aportu
lui hunedorenilor la Înflorirea 
scumpei noastre patrii — Ro
mânia socialistă.

In aprobarea unanimă a con
ferinței a lost adoptat răspun
sul organizației județene de 
partid la chemarea organiza
țiilor municipală de partid Bu- 
' ureșll și județeană Timiș.

Intr-o almosleră de puternic 
entuziasm, participanta Io con
ferință au adoptai o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! C.C. al 
P.C.R

montaj

Consi-

Devenite tradiționale în localitățile 
din Valea Jiului, orașele copiilor sînt 
mari centre de atracție a tuturor co
piilor. $i în acest an ele se vor or
ganiza în toate localitățile: la Lo
nea — în incinta clubului Minerul;

Printre tinerii artiști ai minei Lupeni
Sub directa îndrumare a comite

tului U.T.C. al minei Lupeni și a co
misiei de resort în cauză, cei 16 ini
moși ai colectivului dramatic pregă
tesc cu entuziasm și migală come
dia caragialiană „O scrisoare pierdu
tă". Q acțiune temerară. S-au între
prins audiții după disc, repetiții pe 
text, punere la punct a unor mișcări 
scenice. Pictorul scenograf Pavel Bo- 
ke lucra de zor la decoruri.

Tînărul instructor Marian Ristea, 
regizor amator, are de ce să fie 
mulțumit. Primele două acte sint re
zolvate. Premiera e prevăzută pentru 
finele lui ianuarie. îmi vorbește des
pre debutanți, unii mai mult, alții 
mai puțin dotați cu harul talentului. 
To(i însă dovedesc ambiție, depun 
strădanii evidente, sînt inimoși și — 
desigur — plini de speranțe. Intim- 
plător, de față, lăcătușul Aurel Uile- 
can, dezinvolt, arde de dorința de 
autodepășire: „In rolul lui Trahana- 
che am un înaintaș de calibru : A- 
lexandru Giugaru de la Teatrul Na
țional. I-ascult îmegistrarea de nenu
mărate ori și nu mă mai satur... To
tuși trebuie încercat, nu ?"

Rolul lui Tipălescu — cel puțin 
tot atît de dificil — va fi susținut 
de către ajutorul miner Șerban Co
tigă care, în afara îndatoririlor pro
fesionale îndeplinite zilnic, cu cinste, 
găsește timp să frecventeze și cursu
rile liceului seral și aceste repetiții. 
Cind vrei, le poți face pe toate șl 
încă bine. Nimic exagerat. Ne-o de
monstrează tînărul muncitor Șerban 
Cotigă...

Și acum o părere a noastră: In
diferent de temeinicia criteriilor lua
te în seamă la alegerea acestei pie
se. nu trebuia pierdut din vedere că 
realizarea dramatică în speță implică 
mari dificultăți, nu prea ușor do de
pășit chiar de către colective profe
sioniste, cu experiență.

N-ar fi fost oare mai nimerită o 
piesă mai accesibilă înțelegerii, virstei, 
preocupărilor acestor tineri, în care

să fie reflectate năzuințele lor și 
dezbătute probleme cărora ei înșiși, 
în momentul de fată, Ie caută so
luții ?

Totuși, dacă au începui, să mear
gă mai departe. Am dori mult să fim 
dezmințițl printr-o creație care să ne 
spulbere îndoielile. Așteptăm cu ne
răbdare.

înainte de a încheia aceste scurte 
însemnări, poate e interesant de a- 
mintit și înființarea recentă a forma
ției de muzică ușoară „Romantic ’69". 
Tineri talenlațl sint șl In acest do
meniu. Acum sint șl instrumente. Zi
lele acestea au sosit chitarele, sta
ția de amplificare și accesoriile. Din

cele peste 356 tone fier vechi strinse 
de uteoiști au rezultat fonduri fru
moase. Debutul ,,romanticilor" va a- 
vea loc în noaptea de revelion. Ei 
vor cîntă pentru prietenii lor, minerii 
tineri.

Cum am dedus că membrii proas
petei formații se află în raza de atrac
ție a „beal"-ului de mare vogă, le-am 
recomanda să ia de aici atît cit tre
buie și să fie mai ales — ei înșiși. 
Adică „romanticii lui '69“ și ai a- 
nilor care vin... Si succesele nu se 
vor lăsa mult așteptate. Cam atlt, 
deocamdată despre tinerii artiști ai 
minei Lupeni.

T. M.

Consiliile pionierilor, împreună 
Inspectoratul școlar și consiliile de c- 
ducație fizică șl sport organizează 
pentru elevi numeroase acțiuni în 
aer liber și sporturi de iarnă. Ast
fel, taberele locale care s-au organi
zat la cabana Cimpu lui Neag și ca
bana Rusu pentru cîte șapte zile, 
vor fi profilate pentru săniuțe și 
schi. De asemenea, la cabana Straja 
se va organiza prima ediție a .Olim
piadei albe a pionierilor" pentru spor
turi de iarnă.

Ziua de 4 ianuarie 1969 va fi de
clarată „Ziua sporturilor de iarnă". 
Se va organiza în timpul vacanței 
șl competiția „Cupa 30 Decembrie" 
la volei (băieți și fete) cu participa
rea selecționatelor din centrele Lu
peni, Petroșani, Vulcan și Petrila și 
a selecționatelor invitate din Hune
doara, Deva și Tg. Jiu.

Fiecare școală din municipiul Pe
troșani. va amenaja pentru elevii săi 
pîrtii de săniuș pe dealurile din a- 
propiere precum și patinoare.

Un număr de pionieri își vor pe
trece vacanța în tabăra de iarnă 
de la Prislop, prilej de întiecere a 
pionierilor noștri cu cei din județ 
la schi, patinaj și săniuș.

cu

Moment festiv
pentru tinerii

care au
împlinit 18 ani
Simbătă, 21 decembrie, la Clubul 

sindicalelor din Petrila s-a organizat 
un moment festiv pentru tinerii care 
împlinesc 18 ani de la Exploatarea 
minieră, Preparație și liceu. Un pro
fesor de la Liceul din Petrila a vor
bit tinerilor despre semnificația ma
joratului, despre îndatoririle care le 
are omul major în fața societății. A 
urmat o seară de dans dedicată ti
nerilor sărbătoriți.

•---

Conștiinciozitate
numai

princi-

La E.M. Lonea se află în 
funcțiune circa 80 de meta- 
nometre. Le poartă nu 
măsurătorii de gaze ci și șefii 
de sectoare, maiștrii
pali, atît mineri cît și electro
mecanici. Aceste aparate, de 
o mare precizie, trebuie să 
funcționeze impecabil. Pentru 
aceasta, ele sini controlate cu 
mult simt de răspundere de 
către Vein Herman. După fie
care schimb el verifică punc
tul zero mecanic și zero elec
tric, presiunea pompei și e- 
lansp’latea. Atunci cind e ca
zul, face și reglarea lor. Este 
o muncă de mare răspundere 
pe care Vom Herman o înde
plinește cu conștiinciozitate.

Duminică 22 decembrie

Ora exactă. Cum va 
fi vremea ? Gimnasti
ca de dimineață.
Pentru copii și școlari. 
Film serial : „Meteor 
XL-5". „La șase pași 
de o excursie" - emi
siune concurs pentru 
pionieri și școlari. Par
ticipă echipele repre
zentative ale școlilor 
din județele Dîmbovița 
și Dolj.
Ora satului.
TV pentru specialiști. 
De strajă patriei. 
Concert simfonic.
Volei masculin Stea- 
ua-Dinamo București 
(Divizia națională A), 
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Telex TV.
Retrospectivă olimpică 
..Grenoble ’68” - film. 
Magazin duminical.
Telejurnalul de seară. 
Telesport.
Filmul documentar „A 
treia - Constanță".

Desene animate : „Cu
vinte".
Concertul orchestrei 
„Doina Moldovei" lași. 
Portret pe portativ : 
Gică Petrescu.
Filmul artistic : „Cala- 
buch" - producție a 
studiourilor spaniole. 
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte.

La aniversarea
Republicii

a
In
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TV pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul 
„Cibernetică". Tema : 
Calculul electronic in 
industria petrolieră. 
Limba franceză. Lecția 
a 39-a.
Alma Mater — emisiu
ne pentru studenți 
„Psihologia unui com
plex".
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Stop I Emisiune pentru 
outomobiliști.
Zoo - din viața ani
malelor : „Respirația
Mării”.
Magazin științific.
Film artistic : „Cine 
ești dumneata domnu
le Sorge
Telejurnalul de noap
te.
închiderea emisiunii.

Sărbătorirea la 30 Decembrie 
aniversării Republicii va avea loc 
fiecare școală. In școlile din Lupeni 
Vulcan și Pelrila spectacolele cu te
ma „Republică, copiii tăi îți mulțu
mesc!' aduc puritatea sentimentului 
de dragoste față de bogata și fru
moasa noastră țară, via mulțumire 
față de Partidul Comunist Român, 
marele dascăl al tineretului. Expo-

în
do activitate pe întreaga perioadă a 
vacanței do iarnă, întocmite ■•lupă 
consultarea tuturor pionierilor șl 
școlariloj. Ele cuprind, intre altele, 
acțiuni ca : „Discul și melodia pre
ferată", întilniri, vizite, excursii, dru
meții, concursuri și compell|i: •'por- 
live, vizionări de filme și specta
cole, întilniri cu activiști do paitid 
și de stat.

La casele pionierilor din Petroșani 
și Lupeni sînt amenajate cluburi 
pentru pionieri, pentru întreaga pe
rioadă a vacantei do iarnă. Astfel 
de cluburi sînt amenajate și la șco
lile nr. 1,2 șl 5 din Pelrila, nr. 1 
șl liceul din Vulcan. Pe toată pe
rioada vacantei bibliotecile școlare 
vor fi deschise zilnic, iar bibliote
carii vor organiza acțiuni cu cartea.

In zilele de 26—27 decembrie a.c. 
se va organiza la Casa de cultură 
din Petroșani „Carnavalul florilor 
de gheață", la care vor participa cel 
mai buni pionieri și școlari din Pe
troșani șl Petrila. La 28 decembrie 
va avea loc „Carnavalul zăpezii' 
pentru pionierii din școlile orașului 
Vulcan. Revelionul va fi organizat 
în fiecare liceu.

Organele și organizațiile de paitid, 
consiliile populare și organizațiile 
de masă și obștești au datoria de 
a asigura buna organizare și des
fășurare a vacantei, să manifeste re
ceptivitate față de propunerile ti
neretului școlar și să organizeze cit 
mai bine toate acțiunile perioadei 
vacantei de iarnă a elevilor.

Consiliul municipal al sindicatelor, 
Consiliul municipal a) organizației 
pionierilor. Inspectoratul școlar. Co
mitetul pentru cultură si artă, Con
siliul municipal pentru educație 
fizică și spoit, Teatrul de stat și 
Filiala U.A.P. sînt chemate să spri
jine și să organizeze acțiuni inte
resante prin care să urmărească a- 
tragerea copiilor.

Organelor si
tid, de 
sarcina 
tuturor 
prilejul 
nouri, afișe, emisiuni 
țiilor de radiofîcare 
unite eforturile întregului corp di
dactic și ale comitetelor de părinți 
pentru îndeplinirea sarcinii de mare 

_ răspundere a organizării și desfășu
rării

organizațiiloi de par- 
masă și obște* ti le revine 
de a asigura popularizarea 
activităților 
vacantei de

organizate <u 
iarnă prin pa- 
locale ale sta

ple. Trebuie

vacantei de iarnă a elevilor.

Ion BADEA
Prof. Jon MOCIO1

activiști ai Comitetului municipal 
de partid Petroșani

i

Iancu Cornel, strada 23 August nr.

de conducerea 
Valea Jiului al 
considerăm în- 
dezinteres fată

Medințu Vasile, Petroșani: Nu pu
teți avea dreptul la premiere pentru 
motivul că. după cum rezultă din răs
punsul dat redacției 
Grupului de șantiere 
T.C.M.M. (pe care-1 
temeiat) ați dovedit
de realizarea sarcinilor do plan, față 
de predarea la termen a obiective
lor în perioada respectivă, 
o absență nemotivată de 
fapt pentru care ați fost 
din funcție și exclus de pe 
sonalului T. A. premiat.

avînd și 
la lucru, 
schimbat 
lista per-

46, Aninoasa: Luînd legătură cu con
ducerea O.C.L Produse industriale, 
am aflat că rezolvarea problemei la 
care vă referiți în scrisoare, este în 
atenția acesteia. S-au luat măsuri 
pentru confecționarea unui chioșc 
nou. corespunzător. Noul chioșc va 
fi instalat în strada Republicii lingă 
clădirea cu nr. 92. Celor două remi
ziere li s-a aprobat concediu fără 
plată pe perioada pină se va con
fecționa și pune în funcțiune noul 
chioșc; aceasta in urma refuzului lor 
de a fi repartizate la alt loc de 
muncă.
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PROGRAMUL I : 5,05 — 6,00 
Program muzical de diminea
ță ; 6,05—8,25 Muzică și ac
tualități » 8,25 Moment poe
tic,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată 9,30 Revista literară 
radio ■, 10,00 Muzică cqrală 
10,10 Curs de limba engjeză; , 
10,30 Cîntece de dragosțe și 
jocuri populare,- 11,05 Melo
dii... melodii; 11,45 Sfatul me
dicului ,- 12,00 Muzică ușoară; 
12,20 Cronica plastică; 12,30 
Intilniie cu melodia populară 
și interpretul preferat,- 13,10
Avanpremieră cotidiană ; 13,20 
Soliști și orchestre de muzică 
ușoară; 14,10 De ce? De unde? 
De cind? (emisiune pentru șco
lari); 14,30 Emisiune muzica
lă pentru ostași; 15,05 Muzi
că ușoară indiană,- 15,15 Me
moria pamintului românesc: 
.Porțile Maramureșului"; 15,35 
Concertul zilei; 16,00 Radio
jurnal. Sport; 16,10 Actorii 
cintă; 16,30 Antena tineretu-

lui ; 16,55
17,00 Muzică ușoară; 
Ce e nou în județul 
17,30 Să învățăm un cîntec: 
„Partid, pavăza mea" 
Chirescu; 17,45 Ora 
listului ;
Iară și 
radio ; 
adresa > 
Sport ;
19,45 Glume 
Noutăți de 
20,15 Teatru 
no" de Makoto Ohoka; 21,10 
Muzică din operete; 21,25 Suc
cese de ieri, interpret! de azi; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport,- 22,20 Pagini 
din opere» 22,40 Moment
poetic; 22,45 Tnlîlnire cu 
zul ; 0,05—5,00 Estrada
turnă.

Radio-publicitate ,-
17,15

dv?»

de loan
17,45 Ora specia-

18,05 Muzică popu- 
ușoară,- 18,30 Gazeta 
19,00 O 

dumneavoastră ,- 
19,30

melodie pe
19,20 

Balade populare,- 
muzicale; 20,05 

muzică ușoară ,- 
scurt: „Adaschi-

Jaz- 
noc-

Mu-PROGRAMUL II : 7,00 
zică populară din Transilva
nia ; 7,37 în sunet de fanfa
ră » 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri),- 8,25 Cîntece 
șl jocuri; 8,41 Muzica baletu
lui „Dragostea vrăjitoare" de 
Manuel De Falia,- 9,10 Curs 
de limba engleză,- 9,30 Muzi
că de estradă ,- 10,05 Recital 
Instrumental; 10,30 Expediție
pionieiească; 11,15 Prelucrări 
de folclor) 11,45 Cîntă Lizeta 
Chirculescu șl George Bunea» 
12,05 Avanpremieră cotidiană »

12.15 Concert de prînz,- 13,00
De toate pentru toți; 14,10 La 
microfon, Ilie Bulgara și trom
petistul Sandu Florea.- 14,30 
Moment științific,- 14,35 Melo
diile anotimpurilor,- 15,15 Po
pas folcloric pe plaiuri vrînce- 
ne ,- 15,40 Radio-publicitate »
16,00 Coruri din opere,- 16,15 
Piese pentru flaut,- 16,25 To- 
nomatul melodiilor. 17,00 Ra
diojurnal. Spoit,- 17,10 Cintă 
capela corală bulgară „Svetos- 
lav Obretenov'; 17,30 Antolo
gie de literatură universală; 
17,45 Recital de operă David 
Ohanesian; 18,05 .Amfiteatru 
literar.- 18,30 Muzică ușoaiă r
19.30 Curs de limba engleză »
19.50 Noapte bună, copii»
20.30 Ora specialistului: Știin
ța conducerii întreprinderii»
20.50 Cîntece populare cu Be- 
none Sinulescu i 21,05 Muzica 
franceză de la Lully la Ro- 
meau; 21,40 Forum științific»
22.15 Cîntă Nino di Murcia »
22.30 Cronica plastică » 22,40 
Tribuna tinerilor compozitori ,- 
0,07 Melodii lirice.

BULETINE DE ȘTIRI: Pro
gramul 1: 5,00 i 5,30 ; 6,00 » 
6,301 9,00; 11,00; 13,00, 15,00; 
20,00; 24,00; 1,00; 2,00; 4.00.

Programul II: 7,30; 10,00;
12,00; 14.00; 18,00; 19,00»
21,00» 23,00» 0,55.

VRE
în cursul zilei de ieri, ter

mometrul a înregistrat la Pe
troșani o temperatură maximă 
de plus 
minimă a fost de zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă, cu 
cer mai mult acoperit. Precipi
tații sub formă de ninsoare. 
Temperatura în scădere.

1 grad. Temperatura

sw
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Jurnaiul unei femei in 
alb ; Republica : Samuraiul ; 
PETRILA : Căderea imperiu
lui roman ; LONEA — Mine
rul : Vin cicliștii : ANINOA 
SA : Sora cea mare ; VUL
CAN : Mumia intervine 
LUPENI - Cultural : Roata 
vieții : Muncitoresc : Dosa
rul III : PAROȘENI : Farao 
nul, seria I și II ; URICANI 
Ea va rîde.
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LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O. N. U ■

LANSAREA NAVEI COSMICE It. I). Vietnam

»»APOLLO-8" SPRE LUNA
NEv\ YORK 21 (Agerpres). — A- 

duna- a Generală a O.N.L’. a adop
tat in unanimitate rezoluția cu pri- 

. cooperarea internațională în 
ui folosirii in scopuri pașni- 
.pațiului extraterestru'. Rezo- 

•zcntală do un grup de țări 
are și România, preconizea- 

plan de acțiuni în domeniul 
tril internaționale in folosirea 

a spațiului cosmic, recoman^ 
trea unui grup de lucru pen- 

transmi- 
și soli- 
Comite- 
cosmic. 

de

dom •: 
ce a 
lulia 
print: 
ză uc

pre

pașnh 
dă cr 
tru studierea problemelor 
siunilor directe prin sateliți 
cită continuarea lucrărilor 
tului O.N.U. pentru spațiul

Adunarea Generală a aprobat 
asemenea. hotărîrile Conferinței 
O.N.U. pentru explorarea și folosirea 
spațiului cosmic in scopuri pașnice, 
care a avut loc in august la Atena.

NEW YORK 21 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a apro
bat vineri in unanimitate o rezolu
ție care prevede crearea unui grup 
de lucru pentru studierea comuni
cațiilor prin intermediul sateliților 
spațiali. Grupul se va ocupa, în spe
cial. de telul în care emisiunile ra- 
diotonice pot ajunge prin interme
diul sateliților artificiali pină în cele 
mai îndepărtate regiuni ale pămintu- 
lui. Documentul aprobă de aseme
nea. menținerea in continuare a aus
piciilor O.N.U. pentru stalia de lan
sare a rachetelor de la Thumbs (In-

neralfi a 
gret că, 
declarației, multe teritorii se află în- 
că sub dominație colonială. Se sub
liniază că menținerea dominației co
loniale constituie o amenințare la a- 
dresa păcii și securității internațio
nale și că practica apartheidului și 
celorlalte forme do discriminare re
prezintă o crimă împotriva umanită
ții. Rezoluția cheamă la lichidarea tu
turor bazelor militare din teritoriile 
coloniale și dependente.

Reafirmând caracterul legal a) lup
tei popoarelor coloniale pentru liber
tate și independentă, rezoluția chea
mă toate statele să acorde acestor 
popoare ajutorul moral, 
material necesar. La
• R.S.S.. a fost adoptat un amenda
ment care prevede condamnarea fo
losirii mercenarilor în oprimarea miș
cării de

O.N.U. se 
la opt ani

constată cu re
de la adoptarea

politic și 
propunerea

eliberare națională.

★

YORK 21 (Agerpres). — A-
Generală a O.N.U. a înche-

18
în 

de 
O 
S.U.A.

★

NEW YORK 21 (Agerpres). — ln- 
t'-o rezoluție consacrată îndeplinirii 
Declarației cu privire la acordarea 
Independentei țărilor și popoarelor 
coloniale, votată de Adunarea Gc-

GUVERNUL 

BRAZILIAN 

DEZMINTE...
RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres). -» 

Vn purtător de cuvint al guverauhri 
brazilian a dezmințit știrile, potrivit 
cărora, mii de persoane ar fi fost a- 
restate in tară. El a afirmat că nu
mărul persoanelor aflate sub stare 
de arest la Rio de Janeiro, după a- 
coidarea de împuterniciri depline pre
ședintelui Arthur da Costa e Silva 
se ridică la 43. Purtătoiul de cuvînt 
a refuzat să comunice z'-aristi’.or nu
mele persoanelor arost-,i

Pe de alta parte, s-a anunțat că 
fostul guvernator al statului Guana- 
bara. Carlos Lacerda, continuă greva 
foamei declarată în închisoare după 
ce a fost arestat. Potrivit agenției 
France Presse, la Rio de Janeiro se 
consideră că Lacerda ar putea fi eli
berat in scurt timp, dar fostul pre
ședinte brazilian Juscelino Ku- 
bitschek va rămine în închisoare 
„pină la încheierea anchetei în curs'. 
Aceeași agenție menționează că la 
Rio de Janeiro este difuzată clan
destin o publicație intitulată ,,Ziarul 
rezistentei" care critică ultimele mă
suri adoptate de guvernul brazilian.

Ministrul planificării în guvernul 
brazilian, Helio Beltrao a declarat la 
televiziune că guvernul a hotărit 
suspendarea importurilor de carne ca 
© măsură îndreptată spre întărirea 
monedei naționale. El a comunicat 
de asemenea, că în următoarele zile 
citeva mii de muncitori și funcțio
nari guvernamentali vor fi concediat! 
„pentru a se realiza economii buge
tare".

— ®----

Surpriză 
la Saigon

SAIGON 21 (Agerpres). — împlini
rea a opt ani de la crearea Frontului 
Kfațional de Eliberare din Vietnamul 
de sud a fost sărbătorită pină si la 
Saigon. Nu mică a fost surpriza po
lițiștilor saigonezi, scrie corespon
dentul agenției France Presse, cînd in 
zorii zilei de sîmbălă au zărit drape
lele Frontului (o bandă roșie, una 
albastră $i o stea galbenă in mijloc) 
fluturind pe 10 clădiri importante ale 
Saigonului, deși în cursul ultimelor 
24 de ore au fost introduse stricte 
Interdicții de circulație !

Totodată, agențiile de presă men
ționează că, in ultimele două zile 
patriolii sud-vietnamezi au lansat a- 
tacuri împotriva unor unități ameri- 
cano-saigoneze care se aflau la nu
mai 50 de kilometri de Saigon.

H Zborul se dcsîățoarA normal
# Cosmonaufii vor retransmite pe PAmint 

imagini televizate

f/«
/

Declarația Comisiei
pentru anchetarea

crimelor comise

state să-și intensifice efor- 
vederea elaborării unui a- 
dezarmare generală și to- 
altă rezoluție cere guver- 

și U.R.S.S. să înceapă

NEW 
dunarea 
iat examinarea problemei dezarmării, 
adoptind rezoluții referitoare la dife
rite aspecte alo acestei chestiuni de 
primă importantă. Astfel a fost vo
tată rezoluția care cheamă Comitetul 
celor 
t urile 
cord 
tală. 
nelor
neintîrziat convorbirile bilaterale a- 
supra limitării producției mijloacelor 
strategice de transportare la liniă a 
armelor nucleare.

Adunarea Generală a chemat, prin- 
tr-o rezoluție, puterile nucleare să 
pună capăt tuturor experiențelor cu 
arme atomice

-
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Guvernul R. A. U
a respins planul
american privind

saiuționarea crizei
din Orientul Apropiat

CAPE KENNEDY 21 (Agerpres). — 
Simbătă la ora 14,51 (ora Bucureștiu- 
lui), la Cape Kennedy a fost lansată 
nava cosmică „Apollo-8" care, pen
tru prima oară in istoria omenirii, 
va permite unui echipaj uman să 
înconjoare Luna din imediata sa a- 
propiere. ?\ceastă misiune a fost în
credințată cosmonautilor Frank Bor
man, James Lovell și William Anders, 
care vor efectua zece revoluții în 
jurul Lunii, aflîndu-se la o distantă 
de aproximativ 110 km de acest astru. 
Ei vor lua fotografii și vor retrans
mite pe Pămint, cu ajutorul camere
lor de televiziune, imagini ale Lunii, 
care vor putea fi văzute, în direct, 
de sule de milioane de telespecta
tori din întreaga lume.

Lansarea lui „Apollo-8' s-a desfă
șurat în condiții normale, sub un 
cer senin și a fost retransmisă în di
rect de stațiile de televiziune din nu
meroase țări ale lumii, inclusiv din 
România.

La 11,32 minute de la lansare, după 
ce au intrat în funcțiune motoarele 
celei de a treia și ultime trepte a 
rachetei purtătoare „Apollo-8" a fost 
plasată pe o orbită circulară teres
tră. gravitând cu o viteză de 28 000 
km pe oră in jurul Pământului.

S.U.A.: Imagine a rachetei 
„Saturn" cu ajutorul căreia a 
avut loc lans re.- către o orbită 
în jurul Lunii a celor trei as- 
tronauți. Col. de aviaț.e Frank 
Borman, Cpl. de navă James 
A. Lovell, maior de aviație 
William A. Anders.

i ■ t-;-
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CAIRO 21 (Agerpresj. — „Guver
nul Republicii Arabe Unite a res
pins planul preconizat de Dean Rusk, 
secretarul de stat al S.U.A., in le
gătură cu solutionarea situației din 
Orientul Apropiat", scrie oficiosul 
„Al Ahram". Ziarul menționează că 
planul a fost prezentat de către Dean 
Rusk ministrului de externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, in cadrul unei între
vederi care a avut loc in septem
brie a. c. la sediul Națiunilor Unite

Secretarul de stat american, scrie 
.Al Ahram' propusese o reglemen
tare pe 
zoluției 
curitate 
încheie 
sive cu

etape a crizei: pe baza re- 
adoptate dc Consiliul de Se
al O.N.U.. Israelul urma să 
Înțelegeri separate și succe- 
R.A.U. Siria și Iordania, rh- 

gajîndu-se să-și 
Sinai.

Propunerea lui 
respinsă, adaugă 
cit guvernul R.A.U., adept al solida
rității arabe, se pronunță imootiiva 
unor înțelegeri separate cu israelul. 
De asemc-nea, el cere ca Israelul să-și 
retragă trupele nu numa- din Sinal, 
ci din toate teritoriile arabe ocu
pate,

retragă forțele din

Dean Rusk a lost 
„A! Ahram", intru-
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Intre timp, echipajul navei cosmi
ce a comunicat prin radio că la bord 
totul se desfășoară normal, și apara
tura de bord funcționează perfect. La 
ora 17,42 (ora Bucureștiului), adică 
la 2,51 ore dc la lansare, cea de-a 
treia treaptă a rachetei purtătoare 
a fost aprinsă pentru a doua oară. 
Motoarele au functional, cum era 
prevăzut, timp de 5 minute și 12 se
cunde. Sub impulsul lor, vehiculul 
spațial a căpătat o viteză de 39 000 
km pe oră și a început să se des-, 
prindă de atracția Pămîntului, înscri- 
indu-se pe o traiectorie translunară. 
20 dc minute mai tîrziu, operația a 
fost terminală. Nava cosmică s-a se
parat de ultirtM treaptă a rachetei 
„Saturn" și a început călătoria cea 
mai lungă, mai complexă și mal pe
riculoasă din isloria cuceririi spațiu
lui cosmic — drumul de 352 000 km 
spre Lună a trei pămîntehi.

,,Apollo-8" va ajunge în apropie
rea Lunii la aproximativ 66 de ore 
de la lansare, adică marii 24 decem
brie la ora 121 (ora Bucureștiului). 
După ce se vor înscrie pe o orbită 
lunară cei trei( cosmonauli vor avea 
drept sarcină sti procedeze la un prim 
examen vizual 'al suprafeței lunare și 
îndeosebi să repereze 'onele unde 
se intenționează debarcarea primilor 
cosmonauțiamericani pe Lună, pro
babil în anul viilor.

Fazele cele mai delicate ale călă
toriei „Pămîn'ULună și retur" sînt: 
înscrierea pe orbita lunară, ieșirea 
din această orbită și înapoierea în at
mosfera terestră. N.A.S.A. (Adminis
trația națională pentru problemele 
aeronauticii, și cercetarea spațiului 
cosmic) a luat o serie de măsuri 
pentru a se evita unele incidente ce 
ar putea transforma această călătorie 
într-o catastrofă. De pe acum o es
cadră navală, comandată de nava 
port-avion „Ybrklown", se află în a- 
pele Pacificului central unde se aș
teaptă ca „Apollo-8" să amerizeze 
în ziua do 27 decembrie.

@-----

joi.0 nouă rundă 
de tratative
americano- 

vest-germane
BONN 21 (Agerpres). — La Bonn 

s-a încheiat fără rezultate concrete 
o nouă rundă a tratativelor ameri- 
cano-vest-germane în problema com
pensării cheltuielilor în valută ne
cesitate de întreținerea trupelor a- 
mericane pe Rin. La tratative a fost 
examinată problema găsirii unei so
luții de perspectivă, actualul acord 
dintre S.U.A. și R. F. a Germaniei 
privitor la compensațiile valutare ex
piri nd la 30 iunie 1969.

După cum relatează presa vest- 
germană, Washingtonul solicită Bonn
ului compensarea integrală a chel
tuielilor in valută pentru staționarea 
trupelor în Germania occidentală, 
cheltuieli care se ridică la 3,6 mili
arde mărci anual. In afară de aceas
ta, S.U.A. cer restituirea valutei chel
tuite pentru plata angajatilor vest- 
germani de la bazele americane din 
R.F.G. (in sumă do 800 milioane mărci 
anual).

Sesiunea Seimului polonez
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — In 

cadrul sesiunii Seimului, care se des
fășoară la Varșovia, deputatul lgor 
Lopatinski a prezentat proiectul de 
lege cu privire la planul economiei 
naționale pe anul 1969 și la princi
palele prevederi ale planului pe 1970, 
precum și proiectul bugetului de stat 
pe anul 1969.

Raportorul a arătat eă anul viitor 
venitul national urmează să crească 
cu 5 la sută. Pentru 1969 se prevede 
dezvoltarea, în special, a industriilor 
metalurgică și extractivă. Ritmlil cel 
mai rapid de creștere il vor-înregis
tra construcția de mașini (12,9 la 
sută) și industria chimică (11,8 la su
tă). In agricultură se prevede creș
terea producției globale cu 2,1

— •—
la

An-MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
drei Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a plecat sîmbălă 
ia Cairo, într-o scurtă vizită de prie
tenie, in cursul căreia, potrivit a- 
genliei TASS, se va face un schimb 
de păreri in probleme care intere
sează U.R.S.S. și R.A.U,
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ITALIA: Aspect de la o recentă manifestație de protest 
a minerilor de la San Giovanni Valdarno, împotriva inten
țiilor palronatulul de închidere parțială a exploatărilor de 
lignit.

O PRAGA. — La propunerea C.C. 
al Frontului Național, Prezidiul Con
siliului național ceh, întrunit la Pra- 
ga, l-a însărcinat pe Stanislav Razi, 
ministrul industriei chimice al R. S. 
Cehoslovace, cu formarea guvernului 
Republicii Socialiste Cehe.

@ SAIGON. — Statele Unite sini 
dc acord să trimită o delegație pen
tru a se întâlni cu reprezentanți ai 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, se menționează in
tr-un comunicat oficial dat publicită
ții de misiunea americană de la Sai
gon șl difuzat de agenția Associated 
Press.

Obiectul convorbirilor dintre cele 
două delegații il constituie stabilirea 
detaliilor in legătură cu eliberarea 
a trei prizonieri americani.

Intilnirea, scrie corespondentul a- 
gențiel France Presse, va avea loc 
la 25 decembrie, in apropiere de lo
calitatea Tay Ninh (90 de kilometri 
de Saigon). Pe o rază de un kilome
tru de locul întrevederii nu vor fi 
nici trupe amerlcano-saigoneze, nici 
unități patriotice. Cei cinci membri 
ai delegației militare americane vor 
fi neinarmati, ca și cel cinci patriotă 
sud-vietnamezi, reprezentanți ai 
F.N.E.

© LAHORE. — Peste 100 de per
soane au fost arestate in Pakistanul 
de vest, sub acuzația că au încălcat 
legea care interzice adunările publi
ce. Printre cei arestați se numără li
deri ai mișcărilor democratice din lo
calitățile Dera și Sialkot, precum si 
11 avocațl care au organizat joi o 
manifestație împotriva represiunilor.

p,

de americani
HANOI 21 (Agerpres). — Comisia 

pentru anchetarea crimelor comise 
de americani in Vietnam a dat publi
cității o declarație in care condamnă 
acțiunile militare comise de S.U.A. 
împotriva R. D. Vietnam in prima 
jumătate a lunii decembrie a. c.

In declarație se subliniază ca, pa
ralel cu intensificarea războiului a- 
gresiv in Vietnamul de sud, S.U.A. 
continua să atenteze ia suveranita
tea și securitatea R. D. Vietnam, să- 
vîrșind noi acțiuni criminale. S.U.A. 
continuă să trimită avioane în sco
puri dc recunoaștere și pentru bom
bardarea regiunilor cu populație den
să din provinciile Quang Binh. Ha 
Tinh, Nghe An și in raionul Vin 
Lin. Totodată, S.U.A. efectuează ope
rațiuni militare in partea 
zonei demilitarizate, care 
victime și mari pagube 
Americanii au deschis foc

de sud a 
provoacă 

materiale, 
de artile

rie din partea de sud a zonei demi
litarizate și de pe navele militare 
spre partea de nord a acestei zone.

»
Ciocniri între sfudenji ți politic la Roma ’X.
ROMA. — La Roma a avut loc o 

mare manifestație studențească de 
protest împotriva reformei învătă- 
mîntulul, hotărâtă recent de autorități.

© STOCKHOLM. — Vineri noap
tea, in fata clădirii Ambasadei ame
ricane de la Stockholm a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva a- 
gresiunii Statelor Unite în Vietnam, 
in sprijinul retragerii corpului expe- 
.diționar american din această tară, 
pentru ca poporul vietnamez să-și 
poată decide singur soarta.

O delegație a demonstranților a 
remis unui reprezentant al ambasa
dei o rezoluție, in care se cere sista
rea tuturor actelor de război în Viet
nam și reglementarea situației din a- 
ceastă tară pe calea tratativelor.

Mii de studenli ai diferitelor institute 
de învălăminl superior din capitala 
Italiei s-au adunat in Piazza Sta Ma
ria Maggiore, unde a intervenit insă 
politia pentru a-i împrăștia. Au avut 
loc ciocniri care s-au soldat cu nu
meroși răniți. Camera de muncă din 
Roma a dat publicității un manifest 
prin care exprimă solidaritatea oame
nilor muncii cu acțiunea studenților.

Acord realizat 
de tarile membre 

ale Euratom

Dirijat prin... sateliți
LONDRA. — Transatlanticul „Queen 

Elisabeth II" va fi prima nava de pa
sageri din lume care va putea fi o- 
rientată prin intermediul sateliților 
de telecomunicații. Transatlanticul, ca
re arc o deplasare de 65 000 tone, a fost 
dotat cu echipament special care re
cepționează la fiecare două minute 
semnalele sateliților americani de te
lecomunicații, și, prin intermediul li
nei mașini electronice de calculat, 
stabilește cu precizie punctul unde 
se află.

BRUXELLES. — După negocieri di-' 
.ficile, care au continuat in cursul 
nopții de vineri spre simbătă, mi
niștrii tehnologiei și industriei ai ce
lor șase țări membre alo Euratom 
s-au pus de acord asupra unui pro
gram de cercetări științifice pe anul 
1969. Acordul realizat reprezintă un 
compromis între pozițiile divergente 
ale Franței și celor cinci parteneri 
ai săi. Franța, care dă prioritate pro
priului său program de dezvoltare 
nucleară, insistă asupra unor redu- t 
ceri drastice în programul de cer
cetări. bugetul și personalul Eura- 
lom-ului. S-a căzut de acord asupra 
unui program cu un buget redds de 
la 68 la 48 milioane dolari.

sută fală' de media perioadei 1965— 
1968. Investițiile in agricultură vor 
crește cu 7 laf sulă în comparație cu 
anul în- curs.' Sarcina principală a 
agriculturii, m subliniat raportorul, 
este lichidarea' importului de cereale, 
dezvoltarea creșterii vilelor pe baza 
furajelor produse in (ară.

ProiecTul bugetului de stal preve
de la câpitolul venituri suma de 
353 600 000 000 zloți (o creștere de 
8,3 la sută), iar la capitolul cheltuieli 
— 348 700 000'000 zloti (o creștere 
de 8,2 lă sută). Peste jumătate din 
cheltuielile bugetare vor fi destinate 
scopurilor economice. Alocațiile pen
tru dezvoltarea agriculturii urmează 
să crească cu cca. 7 la sulă. Pentru 
dezvoltarea științei vor fi alocate a- 
proximativ 9 600 000 000 zloti. Vor fi 
limitate cheltuielile pentru adminis
trația de stal.

© PARIS. — Primul port al Eu
ropei continentale, apt pentru a primi 
la chei petroliere cu o capacitate mal 
mare de 200 000 tone, a fost inaugu
rat vineri în Franța de premierul 
Maurice Couve de Murville. Situat 
la est de Marsilia, portul Fos, unde 
se termină conducta petrolieră sud- 
europeană, va deveni, după cum pre
vede proiectul, un punct esențial' 
pentru aprovizionarea cu petrol brut 
a Europei occidentale. El va fi trop 
tal adaptat pentru primirea petrolie
relor de 500 000 tone, prin escava- 
rea unui canal de 35 metri adincime.

© PARIS. — La Paris a luat sfir- 
șit reuniunea reprezentanților țărilor 
membre ale organizației vest-europe- 
ne pentru cercetări spațiale „Cers- 
Esro" — Marca Britanie, Franța, 
R. F. a Germaniei. Italia, Olanda și 
Belgia. Participants la această întîl- 
nire s-au despărțit, după două zile 
de discuții, fără a fi căzut de acord 
asupra problemelor privind bugetul 
și programul de viilor.

© NEW YORK. — Anunțind nu
mirea lui Charles Yost în funcția 
de ambasador al S.U.A. Ia O.N.U. și 
menținerea lui Sargent Shriver in 
postul de ambasador la Paris, Richard 
Nixon președintele ales al S.U.A. a 
declarat că are intenția ca în terme
nul cel mai scurt după intrarea în 
funefie, să se ocupe în special de 
problemele internaționale. Viitorul 
președinte a reafirmat intenția sa de 
a „cunoaște pe principalii conducă
tori ai lumii și de a fi cunoscut de 
către aceștia, în cadrul unor întil- 
niri Ia nivel înalt".

Uzina „Moskvici44 se dezvoltă
MOSCOVA. — La Uzinele de au

tomobile ..Moskvici" din Moscova s-a 
încheiat prima etapă a dezvoltării în
treprinderii. Anul acesta, ea va pro
duce 110 000 automobile — cu o treT- 
me mai mult decît în 1966.

©
©
© 
© 
©
©
©
©

@ KUALA LUMPUR. — Premierul tnalayezian, Tunku 
Abdul Rahman, și-a exprimai, intr-un discurs radiodifuzat, 
speranța că eforturile desfășurate in prezent de statele mem
bre ale asociației națiunilor din Asia de sud-esl (A.S.E.A.N.) 
in direcția soluționării conflictului filipino-malavezian in pro
blema teritoriului Sabali vor îi încununate de succes. Se știe 
că, recent, vicepremierul Malayezlei, Tun Abdul Razak, și 
ministrul de externe fillpinez, Narciso Ramos, care s-au întil- 
nil la Bangkok cu prilejul unei reuniuni neoficiale a 
A.S.E.A.N., au anunțai realizarea unei înțelegeri de princi
piu in legătură cil acest teritoriu, aflat sub suveranitatea Ma- 
layeziel și revendicat

Cea de-a doua clapă a reconstruc
ției întreprinderii va consta în ridi
carea unui nou complex industrial la 
2,5 km de cel existent. Aceasta va 
permite ca in anul 1970 producția 
de mașini dc- tip ..Moskvici" să ajun
gă la 200 000 bucăți pe an.

Pină la sfirșitul cincinalului, auto
mobilele „Moskvici" vor fi produse și 
la uzinele din Ijevsk. Lărgirea și reu- 
tilarea ambelor întreprinderi se fac, 
după cum anunță agenția TASS, cu 
participarea firmei franceze ..Renault".

de Filipine.

r Crearea Comitetului 
pentru independența Europei
PARIS 21. — Corespondentul A-

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite i 
La Paris a fdsl creat Comit -tul pen
tru independenta Europei. In comu
nicatul dat publicității cu acest pri
lej se arată că ^copurile semnatarilor 
acestui comitet sini de a promova și 
sprijini in Europa occiden'ală orice 
acțiuni tinzînd să lupte împotriva he
gemoniei americane care nu duce 
docil la dependentă financiară, inlîr- 
ziere tehnologică, blocaj economic, 
regres social și declin cultural al

Europei. In comunicat se relevă, de 
asemenea, că participant la acest 
comitet se pronunță în favoarea or
ganizării dialogului și intensificării 
schimburilor de idei și de experien
ță cu toți cei care se pronunță pen
tru dezvoltarea relațiilor între Eu
ropa occidentală și răsăriteană, in 
vederea asigurării securității europe
ne, pentru sprijinirea luptei popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină împotriva dominației imperialis
mului.

© BONN. — Comitetul federal 
pentru constituirea Partidului Comu
nist German a dat publicității vineri 
o declarație in legătură cu hotărârea 
guvernului R. F. a Germaniei de a 
amina examinarea problemei inter
zicerii Partidului National-Democrat 
de esență neonazistă. Deși ministrul 
de interne, Benda, este in posesia ți
nui material suficient pentru a se 
interzice acest partid în conformitate 
cu constituția R.F.G.. se spune in de
clarație, Uniunea creșlin-democrală și 
aripa sa bavareza — Uniunea creșlin- 
sociala — nu doresc totuși să se a- 
dopte această măsură.

Tiparul l.P.H. Subunitatea Petroșani

0 STOCKHOLM. — Tinăra 
suedeza Maj Britt Petterson 
care a dat naștere in mod pre
matur. acum o lună, unei fe
tite, a născut vineri noaptea 
un băiat.

In uriua dificultăților surve
nite în timpul primei nașteri, 
medicii spitalului din Motala 
au hotărit la 1 noiembrie să 
„amine" nașterea celui de-al 
doilea copil, pentru a-i permite 
o dezvoltare intrauterină nor
mală. Tinăra mamă s-a aflat in 
toata perioada pină la cea de-a 
doua naștere sub observația 
permanentă a medicilor spita
lului. Nașterea s-a desfășurat 
normal, iar starea sănătății ma
mei și celui (le-ai doilea copil 
este satisfăcătoare.

Aceste nașteri decalate in 
timp ale unor gemeni sini un 
fenomen foarte rar și. in orice 
caz, unic in Suedia.
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