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VALEA
„Industrializarea este și va rămîne factorul 

hotărîtor al progresului societății socialiste, al 
ridicării nivelului de trai al populației, al asi
gurării independenței și suveranității naționale",.

(Din „Manifestul 
Frontului Unității Socialiste")
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Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului municipal 

al Frontului Unității Socialiste

Acțiuni 
cultural- 

educative
Ieri. la Petroșani a avut loc șe

dința de lucru a Biroului Executiv 
al Consiliului municipal al Frontu
lui Unității Socialiste, prezidată de 
tovarășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Petroșani, președintele Consiliului mu
nicipal al Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a ascultat informa
rea prezentată de tovarășul Petru 
Șoșoi. secretarul Consiliului muni
cipal al Frontului Vnității Scrialis-

le, cu privire la acțiunile desfă
șurate in prima etapă a campaniei 
electorale, măsurile care urmează a 
fi întreprinse de consiliile Frontu
lui Unitătîl Socialiste dVn municipiu.

Cu acest prilej, Biroul Executiv al 
Consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste a examinat graficul 
privind desfășurarea intilnirilor din
tre candidata de deputali și alegă
tori, care urmează să se desfășoare 
in perioada 8—26 februarie.
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Intîlnire cu tineri care votează 
pentru prima dată

Ieri după-amiază, sala 
mare a Casei de cul
tură din Petroșani a 
găzduit o manifestare 
organizată de Comitetul 
municipal al Uniunii 
Tineretului Comunist. 
Peste 800 de tineri din 
Petroșani — in mare 
majoritate dintre cei 
care la 2 martie se pre
zintă pentru prima da
lă în fa|a urnelor de

vot — au participai Ia 
o întitnire cu tovarășul 
LAZĂR DAVID, prim- 
secreta. al Comitetului 
municipal d“ partid Pe
troșani președintele 
Consiliului popular mu
nicipal. Tinerilor pre
zervi la întilnire li s-a 
vorbit cu acest prilej 
despre marile înfăptuiri 
ale poporului român în 
anii puterii populare, în-

florirea pe care a cu
noscut-o județul și mu
nicipiul nostru în anii 
din urmă, despre minu
natele condiții de viață, 
muncă și învățătură pe 
care partidul și statul 
nostru socialist le-a 
creat tinerei generalii.

In încheierea întîlni- 
rii a fost prezentat un 
program artistic.
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• La cluburi și cămine culturale 
prin diferite forme cultural-educati
ve au continuat să 
vizitatorilor realizările obținute 
poporul 
meni He. 
re ale 
burilor- 
fost dotate, in aceste zile, șl cu mi
cromonografii din seria „Așezări hu
nedorene".

0 _Au continuat spectacolele 
Teatrului de stal „Valea Jiului" cu 
piesa „Omul care a văzul moartea" 
de Victor Eflimiu. După mai multe 
reprezentații în localitățile județu
lui nostru, artiștii petroșăneni au 
prezentat piesa și în mai multe lo
calități din Valea Jiului.
• Brigăzile artistice de agitație 

de la cluburile 
și Aninoasa și 
căminul cultural 
pregătesc pentru perioada intilnirilor 
dintre candidați și alegători intere
sante montaje literar-muzicale pe 
teme electorale.

© Simbătă și duminică, un grup 
de 10 membri ai cenaclului literar 
„Meșterul Manole" din Petroșani se 
vor deplasa la Brad și Orăștie, unde 
vor participa, alături de membrii 
cenaclurilor literare din orașele res
pective, la două simpozioane — în- 
titniri cu poezia, in sprijinul cam
paniei electorale.
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o fetița — fruntașa clasei 
VHI-a B — ii zice mamă, 
iubește deopotrivă pe toți, 
tc>li o iubesc deopotrivă 
proiesoara.

De două decenii, iără intre- 
rupere, proiesoara de româna 
conduce un dialog lung cu e- 
levii, cu această materie vie 
din care plămădește oameni 
\ iguroși, integri pentru socie
tate. Răbdarea și Iadul peda
gogic, metodele didactice in 
munca cu clasa, pregătirea te
meinică și inalla sa conștiin
ță profesionala au adus-o tot 
mai aproape de sufletele ele
vilor.

De aouă decenii, iără între
rupere, proiesoara de română, 
cu glasul cald, domol — de 
bănățean — cutreieră manua
lele școlare, discerne ain ele 
esențialul pe cărei loa'no c 
poi, cu grija unu, meșter isci 
sil, in 'forme vii care ara ir 
continuu la flacăra pasiunii 
pentru învățătură, pentru ști
ință și culluiă. $1 elevii au 
această pasiune.

E o plăcere s-o urmărești la 
■-ă pe proiesoara de româ

nă. S-o vezi cu cită ușurință 
știe să plămădească acel Hani 
intre profesor și elev, să-i 
\ ezi pe elevi cum, numai oclii 
și urechi, o urmăresc, cu ră
suflarea întretăiată, citind un 
fragment dinlr-o povestire, sau 
expunind modul de folosire a 
x erbelor auxiliare, sau...

Ci(i elevi i-au ascultat pre
legerile in 20 de ani ? Fără 
îndoială că mii. Cile note a 
trecut in catalog in 20 de ani 
stiloul său ? Desigur că zeci 
de mii. Multi dintre foștii sul

(Continuare in pag. a 3-a)
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Expoziție 
de insigne 
minerești

Azi se deschide, în cadrul Mu
zeului mineritului din Petroșani, o 
interesantă expoziție de insigne 
minerești. Sînt prezentate in expo
ziție insigne din țară, precum și 
d;n Republica Democrată Germa
nă, Anglia. Belgia, Luxemburg, 
U.R.5.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă și R.P. Bulgaria.

Manifestul Frontului i Unității So
cialiste —-'platformă .pcaiticti 'a tutu
ror forțelor democrației noastre so
cialiste — reprezintă un document 
de o înaltă valoare programatică. El 
oglindește deopotrivă atit bilanțul 
rodnic al unor realizări remarcabile 
— care în domeniul economiei si
tuează tara noastră printre țările cu 
economia cea mai dinamică — cit 
și obiectivele majore care stau în 
fata' întregului popor in următorii 
ani. Subliniind etapa superioară a 
dezvoltării orînduirii noastre socia
liste și de stat in care am pășit 
o dată cu puteinicul avînl al eco
nomiei, 
tărirea

științei și culturii,I ca și în
continuu a sUnitătii moral-

I
Coordonate hunedorene

Dimensiunile realizărilor din tara 
noastră obligă lot mai mult pe sta
tisticieni să apelezi la cifre mari 
pentru a lăsa urmașilor cronici ve
ridice despre aceste vremuri bo
gate in prefaceri și înnoiri. Am o- 
prit zilele trecute, privirile și gîn- 
durile doar asupra unor date care 
oglindesc realizările și perspectivele 
social-culturale din județul nostru 

in bugetul Consiliului popular jude
țean pe anul 1969 s-au înscris 
287 033 000 lei pentru acțiuni social-cul
turale. O valoare atit de mare urmează 
să se cheltuiască, pentru învălămînt, 
cultură și sănătate. Impresionantă în 
felul ei, cifra nu mai impresionează 
alături dc alte fonduri care s-au 
cheltuit în anii noștri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
tisfacerea nevoilor spirituale ale 
menilor din județ. „Inventarul" 
cial-cultural care s-a făcut cu

sa- 
oa- 
so- 
un

sfert de secol în urmă cind tara 
pășea într-o eră nouă, nu cuprindea 
nici o instituție culluială mai de 
vază pe raza actualului județ. Iu 
schimb s-a consemnat lipsa de școli 
și unități sanitare sau ulimărul mare 
do analfabeti.

Realitățile noastre oferă acum alte 
cifre și fapte. Tinerele teatre din 
Petroșani și Deva, cinematografele 
și căminele culturale din fiecare co
mună sau zecile de mii de icăiti din 
biblioteci stau mărturie că dezvolta
rea științei și culturii a fost ridicată 
de mult la rangul problemelor ma
jore de stal. Dacă adăugăm la exem
plele amintite Institutul de mine din 
Petroșani, școlile noi din Valea 
Jiului, Hunedoara, Deva și multe alte 
localități urbane sau ruj ale, casele

Dan POPESCU
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Moderna clădire a spitalului unificat construită In orașul Hunedoara.
Foto: V. ONOIU
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Conferința națională a cadrelor di
dactice și-a continuat joi dimineața 
lucrările în cadrul a trei secții de 
specialitate : învălflininlul preșcolar, 
general și liceul de < ollurfi generală 
— la sala Palatului Republicii; in- 
vătămintul profesional, tehnic și li
ceal de specialitate — la Casa de 
cultură a studenților; învfițămintul 
superior in aula Universității din 
București.

In cadrul dezbaterilor din comisii, 
participanta s-au referit pe larg la 
modalitățile cele mai eficiente de a- 
plicare a prevederilor Directivelor 
Plenarei C.C, al P.C.R. din aprilie 
1968 și a Legii învătămliilului, in 
vederea perfecționării continue a 
procesului complex de formare și e- 
ducare a tinerel generalii. Au fost 
făcute propuneri privind structura și 
conținutul învătămintului general de 
10 ani; îmbunătățirea învătămintului 
de cultură generală, a învătămintului 
serai), printr-o mai rațională folosire 
a timpului de studiu; o mai bună 
organizare a învătămintului fără 
frecventă.

Numeroasele sugestii aduse de dez
baterile ce au avut loc cu.acest pri
lej relevă necesitatea ridicării con
tinue a măiestriei învățătorilor care 
vor preda în următorii anî la clasele 
a l-a cu școlari de 6 ani, importan
ta înființării unor secții sau facul

tăți care s<î pregătească pedagogi si 
psihologi pentru școli.

Alto propuneri, făcute in comisii, 
urmăresc îmbunătățirea practicii ele
vilor din școlile profesionale, tehni
ce șl din liceele de specialitate, uti
litatea reînființării fermelor didactic 
pe lingă liceele agricole. Au fost fă
cute propuneri judicioase referitoare 
la perfecționarea învătămintului su
perior, îmbunătățirea conținutului său 
ideologic, |a durata studiilor, la dez
voltarea activității educative in rîn- 
dul studenților.

Vorbitorii și-au exprimat -.uiislac- 
tia pentru prevederile Statutului 
personalului didactic și au făcut pro
puneri legale de acordarea de grade 
didactice maiștrilor și instructorilor 
din școlile profesionale, tehnice și 
liceele de specialitate și do sistemul 
de perfecționare a cadrelor di
dactice. Ei și-au exprimat lio- 
tărîrea de a-și ridica permanent 
pregătirea politică și profesională, 
de a munci cu devotament pentru 
îndeplinirea nobilei misftini încredin
țate de partid și 'guvern ; formarea 
și educarea viitoarelor generalii.

După-a ini ază au fost reluate dez
baterile în ședință plenară, la care 
au luat cuvintul un marc număr de 
delegați și invitați.

Lucrările Conferinței naționale a ca
drelor didactice continuă. (Agerpres)

Colectivul preparației Petrila 
răspunde cu angajamente 

mobilizatoare
Ieri după-amiază, colectivul de sa- 

lariati al preparaliei Petrila a ana
lizat — în adunarea reprezentanților

a
David MANIU

procuror șef al Procuraturii locale
Petroșani

politice a poporului nostru, Manifes
tul reafirmă legătura indestructibilă ’ 
dintre socialism și democrație.

Coordonatele esențiale, definitorii 
ale orînduirii noastre socialiste — 
lichidarea exploatării omului de că
tre om, întărirea puterii politice de 
către clasa muncitoare și aliații ei, 
dezvoltarea foitelor materiale 
spirituale — care fac posibilă ins
taurarea unei democrații autentice, 
în toate domeniile vieții sociale și 
care pun pe om și respectul fată de 
el in centrul activității sociale — 

• relevă incontestabila superioritate 
, potențială a socialismului, singura 
societate umană care poate înfăptui 
aspirațiile seculare ’de libertate și 
dreptate socială ale poporului și în
florirea deplină a personalității uma
ne. Pe bună dreptate se afirmă în 
Manifest că orînduirea noastră de 
stat este cucerirea cea mai de preț 
a poporului căci este orînduirea în 
care înțelepciunea și energia colec
tivă, capacitatea și talentul fiecărui 
cetățean, își găsesc cea mai deplină 
valorificare.

De aceea, apărarea și întărirea 
continuă a orînduirii noastre de stat 
devine sarcina cea mai importantă 
care stă in fala aparatului de stat, 
a organizațiilor economice și obștești, 
a tuturor cetățenilor tării, sarcină 
pentru care candidatii Frontului U-

Și

nității socialiste, se angajează să 
militeze neabătut.

In acest context, trebuie aprecia
tă și Importanta perfecționării legis
lației țării noastre din ultimul timp, 
începînd cu primele coduri socialis
te — codul penal și codul de pro- 

■ cedură penală, apărătoaie ale celor 
mai importante valori sociale — și 
pînă la noua lege a comisiilor de 
judecată prin care se afirmă încă o 
dată rolul activ, tot mai larg, al opi
niei publice ca factor de progres 
social.

în convingerea — de atilea ori 
confirmată — că cea mai importantă 
condiție a unei democrații autentice 
$i a unei ordine de drept socialiste 
este respectarea principiului legali
tății socialiste de către toate veri
gile aparatului cțe stat ca și de că
tre toți cetățenii tării, candidatii în 
alegerile de deputali pentru Marea 
Adunare Națională și Consiliile 
populare, se angajează să. vegheze 
la respectarea strictă a legilor tării, 
a drepturilor și libertăților democra
tice, să acționeze _cu toată răspun
derea în cadrul organelor puterii de 
stat, conform mandatului ce le va fi 
încredințat de alegători.

încrezători în politica Partidului 
Comunist Român, de adincire și per
fecționare continuă a democrației 
socialiste, nouă, cetățenilor acestei 
țări, locuitori ai Văii Jiului, ne re
vine sarcina ridicării conștiinței civi
ce și a responsabilității pentru bu
nul mers al treburilor obștești, peh- 
tiu promovarea fermă a normelor 
elice socialiste și consolidarea ordi- 
nei de drept.

salariaților — chemarea la întrecere 
lansată acum două zile de colecti
vul de muncitori, ingineri și tehni
cieni al preparaliei Coroești pentru 
realizarea exemplară a planului de 
producție pe anul 1969. In răspunsul 
preparatorilor petrileni dat celor de 
la Coroești se spune :

Călăuziți de Holăririle Congresului 
al IX-lea și al Conferinței Naționale 
a P.C.R., d; măsurile stabilite în re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. și 
Holăririle Conierințelor de partid ju
dețeană și municipală, ne angajăm 
să desfășurăm o muncă asiduă, per
severentă, să nu precupețim nici un 
efort în vederea realizării și depă
șirii sarcinilor de producție sporite 
ale celui de-al IV-lea an al cincina
lului.

Ca răspuns la chemarea colectivu
lui preparației Coroești, colectivul 
preparației noastre se angajează să 
lupte fără preget pentru realizarea 
sarcinilor planului de producție pe 
anul 1969 stabilindu-și următoarele 
obiective de întrecere :
• depășirea producției globale cu 

500 mii lei;
• depășirea planului Ia sortul se- 

micocs cu 3 500 tone;
® recepționarea integrală a pro

ducției realizate peste plan de către 
exploatările miniere deservite;
• economii la prețul de cost in 

valoare de 150 mii Iei;
• îmbunătățirea recuperării plani

ficate cu 0,1 puncte;
9 reducerea cenușei planificate la 

sortul cărbune semicocs cu 0,2 
puncte;

0 reducerea cenușei globale la 
cărbune spălat cu 0,2 puncte;
• reducerea umidității globale a 

cărbunelui spălat cu 0,1 puncte.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Ancheta noostra la mina Dilja

> înaltul simț al datoriei, 
intârirea disciplinei — premi
se determinante pentru ridi
carea calitativă a întregii ac
tivități economice.

a

Dezbateri însuflețite, constructive în adunarea
generală a salariaților S. O

Calitatea cercetării
și valorificarea ei

S. M. Petroșani
lot mai 
din

mult condițiile de mun- 
subteran. Din activitatea

la cote tot mai înalte
Nivelul înalt calitativ pe care tre

buie să se situeze • 'activitatea do 
producție pe anul 1969, caracterizată 
de ritmul tot .mai viu și mai intens 
de creștere, nu poale fi atins fără 
aportul substantial continuu al mun
cii de cercetare ’ legata in’permanen
tă de practică. Această idee a pre
dominat jn adunarea generală a sa- 
lariatilor Statici de cercetări pentru 
securitatea minieră Petroșani care a 
avut loc în prima zi a săptăminii 
in curs.

La lucrările adunării au fost • pre- 
zen|i tovarășii Ing. Titus Pîlnișoară, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani, ing. Șerban Duma, 
director adjunct in Direcția tehnică a 
Ministerului Minelor, Ing. Dumitru

Dragomir, din partea Consiliului mu- 
. nicipal al sindicatelor, reprezentanți 
din partea Băncii de investiții, per
sonalul de cercetare al statici.

Tovarășul ing. Eugen Colibaba, di
rectorul S.C.S.M.. din partea Consi
liului științific, a relevat’pe larg sta
diul de îndeplinire a problemelor plan 
și extraplan luate in studiu de către 
colectivul . de. cercetătpri, subliniind 
pasul înainte făcut in anul 1968 in 
direcția cercetărilor fundamentale de 

• actualitate stringentă pentru -minerit.
Vorbitorul a prezentat apoi sarcinile 

de plan pe 1969 ce revin cercetători
lor de la S.C.S.M. în punerea la 
punct a unor metode de lucru, uti
laje cu siguranță mărită, norme și 
instrucțiuni menite să îmbunălălcas-

că 
că
S.C.S.M. vor trebui eliminate unele 
lipsuri. S-a accentuat asupra necesi
tății lărgirii posibilităților de docu
mentare a activului de cercetare, în
ființării — eventual — a unui servi
ciu în acest sens. Va trebui întărită 
munca pe tărîmul însușirii limbilor 
străine cu largă circulație de către 
un personal mai numeros, în vederea 
efectuării traducerilor — unele im
puse prin convențiile de colaborare 
încheiate cu parteneri străini. Au 
mai fost mentionale unele greutăți 
întimpinale in procurarea unor ma
teriale, piese și utilaje pentru lu
crările de investiții și confecționa
rea unor standuri do laborator, pre
cum și faptul că planul de investiții 
nu s-a realizat integral, datorită atit 
neoxeculării tuturor obiectivelor din 
complexul de lucrări a stației 
(T.C.M.M. ul este restant cu un vo
lum de 1 012 mii lei) cit și a unor lu
crări subterane (de circa 1 000 mii lei).

Tematica de cercetare pe anul 
1969 se axează pe solutionarea celor

Ing. Traian MULLER

(Continuare In pag. a 3-a)
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P Wn anul 1969 — an hofărîtor al cincina-
‘ ■ lului — colectivelor unităților econo-
i " mice le revin sarcini de marc răspun-
Idere. O dovadă a entuziasmului și hotărîrii oa

menilor muncii din Valea Jiului de a-și închi- 
Ina toate forțele, capacitatea lor creatoare rea- 
_ Vizării sarcinilor noului an, obținerii unor noi 
I succese în înflorirea economiei noastre socia-I liste o constituie angajamentele însuflețitoarc 

cu care au răspuns la chemarea la întrecere I lansată de către conferințele organizațiilor de
partid din municipiul București și județul Ti- 

i miș. Realizarea și depășirea sarcinilor de plan
P și a angajamentelor luate în cinstea celei de-a

XXV-a aniversări a eliberării patriei și a celui 
Ide-al X-lea Congres al P.C.R. au devenit o- 

biective spre atingerea cărora își îndreaptă 
forțele creatoare, entuziasmul și inițiativa toa
te colectivele. Dar atingerea țelurilor propuse, 
realizarea integrală a sarcinilor și a angaja

mentelor, reclamă ridicarea calitativă a în
tregii activități economice. Or, acest dezide
rat nu se poate concepe fără statornicirea în 
cadrul fiecărui colectiv de muncă a unui cli
mat de disciplină iar în activitatea fiecărui 
component al colectivelor a unui înalt simț al 
datoriei.

Avînd în vedere însemnătatea determinantă 
a acestui deziderat am socotit necesar, să între
prindem o investigație în cîteva din unitățile 
noastre economice spre a pune în evidență în 
ce măsură răspund colectivele noastre exigen
țelor ce le revin sub raportul climatului de 
muncă, care sînt factorii-frînă în calea afirmă
rii potentelor umane ale colectivelor si mai 
ales direcțiile spre care se cer îndreptate efor
turile spre a întări disciplina în muncă, răs
punderea față de sarcini. Am adresat interlo
cutorilor noștri, cadre cu munci ue răspunde
re, următoarele întrebări :
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In ce măsură 
răspunde colecti
vul dv. din punc
tul de vedere al 
climatului de mun
că exigențelor ce 
le incumbă rea
lizarea sarcinilor 
noului an ?

2
Care sînt fac

torii care diminu
ează puterea de 
afirmare a colec
tivului ?

3
Ce considerați 

a fi necesar pen
tru asigurarea u- 
nui climat de î- 
naltă disciplină ? 
Ce strădanii de
puneți in acest 
sens ?

Prima noastră anchetă — la 
mina Dilja. Am ales drept cimp 
de investigații această tînără 
exploatare, dat Gind că are 
un colectiv tinăr, încă in curs 
de omogenizare.

CareDlele semnalate în 
cursul anului trecut în pri
vința respectării disciplinei 
muncii — evidențiate în parte 
și prin cîteva date ce ne-au 
Tost furnizate de serviciul or
ganizării muncii al minei din 
care Teținem un singur fapt 
— cele 6 557 absente nemoti
vate de la serviciu — sînt 
recunoscute drept unul din 
factorii-Prind in activitatea 
minei, unul din delerminantii 
răminerii ei sub plan în 1968 
ou 48 000 tone cărbune. Or, 
in acest an. sarcinile oolecti- 
vuhii cresc substantial. îndeo
sebi îa indicatorii calitativi î 
productivitate, preț de cost. 
Realizarea acestora reclamă cu 
prisosință un reviriment cit 
mai pionuntel pe linia îmbu
nătățirii calitative a întregii 
activități productive și a spo
ririi eficienței economice. 
Există garanții că tînărul co
lectiv al minei Dilja să reali
zeze sarcinile noului an ?

— Fără îndoială, există — 
ne-a declarat tov. Lnpașcu Ra
do, secretarul comitetului de 
partid al exploatării. Tn ca
drul minei, îndeosebi în urma 
reorganizărilor din ultimul 
timp, a măsurilor luate pentru 
i mbu nă lățirea aprovizionării 
locurilor de muncă, a asistentei 
tehnice precum și a condițiilor

ANCHETA NOASTRĂ LA MINA DILJA 

înaltul simt al datoriei, 
întărirea disciplinei — 

premise determinante 
pentru ridicarea calita
tivă a întregii activități 

economice (I)
de cazare a efectivului minei, 
am făcut progrese însemnate 
în direcția omogenizării în 
general a întăririi colectivu
lui. Fluctuația s-a redus, anga
jările au început să ia am
ploare. Comitetul nostru de 
partid, sindicatul și conduce
rea tehnică au organizat ac
țiuni mai hotărâte pentru com
baterea indisciplinei. In 16 ia
nuarie am angajat discuții co
lective cu schimburile din sec
toarele productive și de in
vestiții pe tema disciplinei. Cu 
acest prilej, au fost puși în 
discuția, colectivelor toți acei 
care au făcut absențe nemo
tivate în prima parte a lunii. 
Esle un începui care — fără 
îndoială își va arăta roadele. 
Tindem însă la și mai mult, 
adică să întreprindem acțiuni 
mai ample, mai eficiente. A- 
vem încă multe de făcut în 
privința întăririi colectivului, 
a răspunderii oamenilor față 
de obligațiile ce le revin în 
producție.

Pentru a exemplifica ah-rma- 
ția secretarului de partid em 
apelaL la diferite cadre cu 
munci de răspundere din ca
drul minei. De Ia sectoarele 
productive am avut ca interlo
cutori câțiva maiștri mineri. 
Le-am solicitat să ne indice 
principalele carențe din sfera 
lor de activitate în piivitața 
disciplinei și să ne servească 
cîteva exemple. $i ne-au... ser
vit :

Una din carențele ce stân
jenește mult producția conti
nuă să fie absențele nemodi- 
vate. Am fost informați că ab
sențele de la serviciu sînt 
încă frecvente, chiar și în rîn- 
dul oamenilor din prima 1B- 
nie* — minerii din abataje și 
pregătiri ca de altfel si în rin- 
dul celor care deservesc Jocu
rile de muncă. Alincăi Du
mitru, Rohozneanu loan, Achi- 
rei Mihai, Vlad Alexandru, 
Onea Gheorghe, Vîncze Be
niamin, Muresan Trasam. Xte- 
gheru Alexandru de la secto
rul I. Gheorghe Vasile, Mexkn 
Petru. Be jenam Dursârtiu. Cie- 
banu Gheorghe, Chîța Gheor
ghe. Miclescu Ioan, Costas A- 
gapie. Verdeț Ștefan Maidane 
Constantin de la sectorul IT 
sînt doar cîteva din exem
plele care prin iresponsabîE- 
tatea lor fată de obligațiile de 
serviciu continuă să facă ne
motivate, să dezorganizeze pro
ducția abalajeloT, să personifi
ce factorii-frînă în activitatea 
colectivului.

Dar manifestarea indisciplinei 
mai poate fi concretizată și în 
alte ipostaze, prin oamenii ca
re vin la lucru, se pontează, 
fac ce fac și își părăsesc locu
rile de muncă cu mult înainte 
de sfîrșitul schimbului cauzînd 
perturbarea activității forma
țiilor de lucru din care fac 
parte. Asemenea abateri au 
săvîrșit Ștefănescu Emil, ©nea 
Gheorghe, Lazăr Alexandru, 
Mihăiasa Ion, Lungu Gheor
ghe, Ceuță David și chiar unii 
șefi de brigadă ca Pirțac Gheor
ghe șl Bartos Ioan de Ia sec
torul I, Costea Agapie. Bucă- 
leasa Constantin, Grozavu Vio
rel. sau Bojenescu Dumitru 
care a fost găsit dormind în 
mină de repetate ori — toți 
de la sectorul II. Exemplifi
cările ar putea continua. Am 
socotit însă necesar să redăm 
si cîteva considerații ale maiș
trilor mineri privind condi
țiile necesare întăririi discipli
nei, statornicirii unui climat 
de muncă optim.

„împărțirea efectivelor pe 
brigăzi să se facă mai rațio
nal din partea conducerii sec
torului. Se întîmplă ca pe un 
schimb să am la un loc de 
muncă 3 mineri iar la un al
tul' nici unul. Disciplina în pro
ducție presupune și spirit de 
ordine, de bun gospodar. Or, 
la noi, în multe abataje, ordi
nea lasă de dorit tocmai din 
oauza lipsei de interes a șe
filor de brigadă față de orga
nizarea și gospodărirea locu
lui de muncă, de întreținerea 
uneltelor" (Petrică Nicolae, 
maistru minier — sectorul 11).

„O condiție a disciplinei, a 
spiritului de răspundere o cons
tituie asigurarea unor condi
ții optime de muncă în fiecare 
abataj. Or, avem încă multe 
neajunsuri tocmai pentru că 
nu sînt respectate comenzile 
făcute de maiștrii mineri pen
tru materialul lemnos, progra
mul reviziilor și reparațiilor la 
diferite utilaje din abataje" |Ta- 
raș Petre, Dorofte Gheorghe 
— sect. I).

—• Intr-adevăr există încă 
lipsă de răspundere și în 
activitatea personalului electro
mecanic, a fost de părere to
varășul Bacu Anton, inginer 
șef adjunct al minei. Multă in
disciplină e la atelierul meca
nic, dar nu numai aici. Șeful 
de echipă la repararea loco
motivelor, Guiaș, nu urmărește 
îndeaproape calitatea reviziilor 
ce se fac. Din această cauză 
se ivesc multe anomalii. Avem

însă abateri și mai grave: e- 
lectricianul Sibișan Mircea a 
fost găsit jucînd cărți în ser
viciu, în timp ce sectorul un
de lucrează stagna din cauza 
decuplării energiei electrice; 
Cauzele unor astfel de mani
festări ? Superficialitatea, lipsa 
de perseverentă a unor maiș
tri ca Tomuș Ștefan, fuga 
Tiberiu, în controlarea modu
lui oum sînt respectate ordi
nele ce le dau subalternilor.

In legătbră cu greutățile cu 
care ma.i pre de luptat mina 
Dilja din cauza abaterilor de 
la disciplina muncii am reținut 
următoarele , din convorbirea 
avută cu tov. Kovacs Emeric, 
inginerul șef al minei.

— Direcția spre care trebu
ie să ne îndreptăm eforturile în 
vederea omogenizării colecU- 
vului nostru, a întăririi disci
plinei, o constituie determina
rea fiecărui lucrător, muncitor 
sau tehnician .să-șl facă dato
ria, să-șl îndeplinească sarci
na ce-i revine în angrenajul 
minei și pentru care e plătit. 
Soim, aceasta pentru că foarte 
mulți dacă nu absentează sau 
nu întîrzîeosocotesc că și-au 
făcut datoria. Or, nu este cltrai 
așa. Și, aici m-aș referi îndeo
sebi la personalul în regie care 
ne provoacă încă foarte multe 
greutăți, mai ales la întreține
rea și deservirea puțurilor, a 
utilajului de transport, în apro
vizionarea cu material lemnos. 
Reviziile. multe superficiale, 
nu se fac la timp, au un ca
racter mai mult pompieristic. 
Ce denotă toate acestea ? Că 
mulți membri ai colectivului 
nostru nu își fac încă datoria, 
nu-și îndeplinesc sarcinile. Un 
fenomen caracteristic e și 
acela că multi refuză să exe
cute lucrările ce le sînt în
credințate. Bunăoară, sintem 
nevoiți uneori să încadrăm li
nii oameni de la reqie în for
mațiile de lucru din abataje. 
E și în avantajul lor. Insă, 
foarte măriți în loc să dove
dească Interes .refuză și plea
că acasă. Asemenea exemple 
sînt Dinltă Constantin. Szi- 
gyarto Emeric. Soare Dan, 
Gyitegy Benedek. Lu.pșa Ioan, 
Stoica Petru. Rău e că indisci
plină se manifestă si la perso
nalul tehnic. Maiștrii Helgiu 
Mircea, Tacob Teodor, Ungu- 
rc-aniu Constantin. Leac loan. 
Petrie Nicolae, de exemplu, 
îgi lasă treburile de pe o zi 
pe alta, nu controlează îndepli
nirea ordinelor date. Aseme
nea neajunsuri se manifestă 
din plin st în sectorul de 
transport: nu se urmărește re-

partltmea judicioasă a \ aqo- 
nctelor, evacuarea sterilului, 
avem multe locomotive defec
te < are generează stagnări. 
Sini probleme vitale pentru 
mină însă pentru unii oameni, 
ca maistrul do transport Mihăi- 
15 Gheorghe sau chiar ing. 
Troleu, lazăr. soțul sectorului, 
ele nu ou devenit preocupări 
de prim ordin. In general am 
avea foarte mult de ristogat 
dacă personalul tehnic ar do
vedi o exigență sporită, per
severență in muncă și nu s-ar 
rezuma doar la înregistrarea 
defecțiunilor ci ar interveni 
prompt pentru eliminarea și 
preînlîmpinarea acestora.

Privind direcțiile spre caro 
se cor orientale eforturile de 
viitor nlo colectivului, ale ca
drelor de răspundere ale mi
nei am notat cileva din consi
derațiile noului șef al exploa
tării, ing. Muru Emil.

Din cile am reușit să cu
nosc în cîteva săplămini, pot 
să afirm că. în general, avem 
la Dilja brigăzi bune, omoge
ne. Avem și multe cadre teh
nice valoroase care dovedesc 
dragoste față de colectiv. Avem 
însă greutăți din partea per
sonalului de deservire — 
transport care nu asigură cele 
necesare brigăzilor pentru a-și 
realiza sarcinile. Iar la unii 
maiștri, de la care așteptăm 
să fie dinamizatorii colectivu
lui se manifestă multă delăsa
re unii în loc să depună stră
danii pentru a realiza planul 
în momentele critice se de
mobilizează primii, nu-s în 
stare să înflăcăreze oamenii.

Conducerea minei a luat în 
ultimul timp măsuri multiple 
pentru asigurarea bazei tehni- 
co-materiale brigăzilor în ve
derea îndeplinirii sarcinilor. 
Îmbucurător e faptul că mă
surile își dovedesc deja roa
dele. Dar aceste realizări se 
vor dezvoltate. Rămîne să per
severăm mai mult pentru întă
rirea răspunderii fiecărui sa
lariat față de sarcinile ce-f 
revin, față de colectivul ddn 
care face parte, pentru folosi
rea cu folos a timpului de 
lucru. Trebuie statornicită, de 
asemenea o legătură mai strîn- 
să între brigăzi —- personalul 
mediu tehnic și conducerile 
sectoarelor.

Este vorba, așadar, de o ce
rință pe cit de simplă la pri
ma vedere, pe atit de majoră j 
învățarea de către sute, poate 
mii de oameni a „alfabetului" 
mineritului: să se prezinte zil
nic la datorie, adică la servi
ciu, să folosească din plin tim
pul de lucru, să-și îndeplineas
că integral sarcinile, obliga
țiile profesionale. De aceas
ta depinde, puterea de afir
mare a colectivului, îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin.

Ce se face în acest scop ?
De la tov. Munteanu Carol, 

președintele comitetului sindi
catului, am aflat că în cadrul 
minei s-au organizat conferin
țe educative, dezbateri pe 
marginea actelor de indiscipli
nă, că în grupele sindicale se 
poartă discuții cu cei indisci- 
plinați, iar în sala de apel au 
fost afișate șl caricaturi cu 
cei care s-au făcut vinovațl 
de diferite abateri.

Din discuția cu Iov. Lupaș- 
cu Radu, secretarul comitetu
lui de partid am mai reținut 
că s-a recomandat birourilor 
organizațiilor de partid ca cei 
care au făcut absențe să fie 
puși periodic în discuția schim
burilor. Bun. acestea-s indica
țiile. dar ce se face în reali
tate? Există situații cînd nici 
cei care au datoria să-i educe 
pe cei din jur, nu au baza mo
rală necesară în acest scop. 
Așa sînt membrii de partid ' 
Dob Stefan. Voiosctuc D., Le- 
ba Fr.. Barta Edmond care ab
sentează nemotivat de la ser
viciu. Sînt și organizații de 
bază ca cele de la 2/C, 3/C 
(secretari tov. Mălăiescu Ioan 
și Novar Nicolae) care nu-și 
indeolinesc cu toată răspun
derea rolul de mobilizatori și 
educatori ai colectivului. -

Tn fine, cerința ce se pune 
în fala organizațiilor de par
tid .sindicat și U.T.C., a tutu
ror cadrelor eu munci de răs
pundere pe linie tehnică sau 
obștească și de rezolvarea că
reia depinde destinul colecti
vului minei — o constituie 
intensiîîcarea, amplificarea
muncii educative in mijlocul 
oamenilor. In tocul „formule
lor sacre", am „indicat", „am 
discutat". ..am ținut conferin
țe" etc., este necesară o mun
că vie. eficientă cu oamenii, 
o atitudine intransigentă față 
de toți acei care-șl neglijează 
sarcinile. îndatoririle. Omogeni
zarea și disciplinizaiea colecti
vului depinde de un factor de
terminant — opinia combati
vă. omniprezentă a membrilor 
săi față de tot ce e străin 
șt trișează mersul înainte, 
statornicirea unui climat de 
muncă optim, tonifiant. Or. 
un asemenea climat nu apare 
de la sine ci cere o muncă 
politică perseverentă!

Anchetă realizată de
Ioan DUBEK
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EXPLICAȚIE
LA CIFRE MARI

(Urmare din pag. 1) 

de cultură din principalele centre, 
noul spital cu 700 dc locuri din Hu
nedoara și alte obiective core s-au 
creat după eliberarea țării, bilanțul 
înfăptuirilor se înfățișează elocvent. 
Ca bă le poată cuprinde pe loatc 
statisticienii recurg la cifre și pro
cente. O simplă împărțire arată ră 
din fondurile cheltuite anul trecut 
pentru acțiuni social-cirlturalo fle
care locuitor al județului a benefi
ciat in medie de 600 lei. Specialiș
tii au rezervat in buget un capitol 
denumit «acțiuni social-culliirale" 
dar acest capitol sintetizează numai 
o parte din eforturile materialo pe 
care le face stalul, poporul, pentru 
ca via|a oamenilor să fie mai fru
moasă. In cifrele amintite nu se in
clude valoarea color aproape 4 000 
apartamente care se vor construi 
anul’ acesta în raza județului, nici 
noile unități comerciale sau lucrări
le care se fac pentru extinderea re
țelelor de apă și canal.

Chiar reduse numai la scara mu
nicipiului Petroșani, prevederile pla
nului și ale bugetului cer să fie ex
primate prin cifre mari. Anul acesta 
in Valea Jiului se vor construi 1215 
apartamente' noi, o creșă-grădiniță 
cu 300 de locuri, se va da in folo
sință noul depozit de mobilă din

Petroșani, o școală cu 3 săli de cla
să și altele.

Pentru continuarea lucrărilor de 
alimentare cu apă a Văii Jiului sini 
alocate 22,5 milioane Iei, sumă /are 
reprezintă circa un sfert din fon
durile rezervate in vederea construi
rii barajului de la Valea de Pești șl 
a rețelelor de apă și canal prevă
zute în planuri. Acțiunile privind o- 
crotiiea sănătății și asistenta socială 
iigurea/ă in bugetul municipiului 
Petroșani pe anul 1069 <u 37 mili
oane de lei. Prevăzute la acțiuni so
ci al-culturale sau la alte titluri din 
buget, aceste sume înseamnă de fapt 
bunăstare și progres. Punind preve
derile care se referă Ia municipiul 
Petroșani sau la judelui Hunedoara 
alaiuri de miliardele care se chel
tuiesc in toată [ara, rezultă imaginea 
măreață a măsurilor pe care socie
tatea noastră le întreprinde peniiu 
ca oamenii să trăiască tot mai bine, 
Acum, cind țara se pregătește de 
alegeri, cifrele sintetice, exponenți 
seriptici ai unui bogat plan de 
înnoiri vin să confirme justețea po
liticii partidului nostru care dinami
zează toi mai puternic progresul e- 
conomic și social-cultural al țării, 
care ridică patria pe trepte superi
oare de dezvoltare, asigurind și pen
tru Valea Jiului perspective pe mă
sura vremurilor noastre.

Stația meteorologică din masivul Paring.

Foto: 1. MUSTAȚĂ
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Lipsa de educare și de supraveghere 

a copiilor poate duce 

la pierderi irecuperabile
Maior Ioan CHELARU,

șeful Serviciului miliției municipiului Petroșani

Iarna aduce multe bucurii pentru 
vârstnici, dar mai ales pentru copii. 
Nu trebuie uitat însă că acest ano
timp poate aduce și surprize neplă
cute și chiar dureroase în cazul 
cînd copiii nu sînt supiavegheați și 
educați permanent.

Din datele ce le deținem rezultă 
că în sezonul re
ce, pe lot cuprinsul 
țării au avut loc 
accidente de cir
culație cu > con
secințe grave și 
foarte grave. A- 
trage atenția fap
tul că piuă în 
prezent un număr

de 15 copii de virstă școlară și 
preșcolară și-au pierdut viața în 
urma unor accidente de circulație, 
toate generate îndeosebi de lipsa de 
supraveghere a copiilor, de necu
noașterea și nercspectarca normelor 
legale privind circulația pe drumuri 
publice.

Pe raza municipiului Petroșani 
constatăm tot mai frecvente cazuri 
de ignorare a normelor de folosire 
a drumului public de către pietoni, 
în general, și de micii pietoni în 
special. Iată numai cîteva exemple: 
Teodor Adela, Dulea Gheorghe. Bă- 
rin loan și Valter Ion, toți elevi la 
școala din Dărănești. folosesc dru
mul național pentru săniuș; locn 
Petru de 14 ani si Benco Viorel de 
8 ani, tot din Petroșani, folosesc 
pentru săniuș o pantă cu ieșire in 
drumul național; Căldărar Maria, 
elevă la școala din Livezeni. îm
preună cu alți copii, folosesc drumul 
national drept teren dc joacă, agă- 
tîndu-se și de mașini în mers,- nu
meroși copii circulă la voia intim- 
plării pe străzi și in special pe cele 
cu un - trafic rutier intens.

Folosirea străzilor sau a pantelor 
ce dau In drumurile publice pentru 
săniuș, schi sau patinaj, traversarea 
străzilor prin locuri nepermise și 
fără măsuri de asigurare de către

Atenție părinți 
și educatori !

numeroși copii, sub privirile îngă
duitoare ale părinților și educatori
lor, sînt tot «lîtea posibilități ca a- 
ceștia să fie accidentați grav sau 
chiar mortal de diferite autovehicu
le în fața cărora apar brusc.

Consecințele ignorării normelor 
legale privind circulația pe drumu

rile publice sînt 
demonstrate con
vingător de acci
dentele săvîrșrte în 
zilele de 26 ianua
rie si 1 februarie 
a. c. în Petroșani 
și, respectiv, în 
Vulcan. In 26 ia
nuarie, la ora 11, in 

orașul Petroșani, str. Republicii >r. 
115, minora Dumitrescu Anca, in 
virstă de 13 ani, fiind trimisă de 
părinți la magazinul alimentar pen
tru cumpărături, a traversat în fugă 
strada prin fața unui autobuz ce se 
afla în stație, în care timp a fost 
accidentată grav de autocamionul 
condus de Nae Nicolae. In noaptea 
aceleiași zile ea a încetat din viață 
in Spitalul Petroșani.

Aproape similar s-a petrecut șt 
accidentul din Vulcan. Copilul Man- 
doc Nicolae. in virstă de 6 ani, a 
fost trimis de mama sa pentru a 
cumpăra piine. Traversînd în fugă 
strada Republicii, fără a se asigura 
dacă din vreo parte vin mașini, a 
fost accidentat mortal de autocamio
nul condus de șoferul Michea Wil
helm.

Vă adresam aceste rinduri dv, pă
rinți și educatori — care aveți no
bila sarcină de creștere, educare si 
supraveghere a copiilor, generația 
de mline a patriei noastre socialiste 
— de a sprijini eforturile depuse 
pentru educarea acestor vlăstare in 
spiritul respectării regulilor de cir
culație, de a asigura supravegherea 
lor pentru a le feri de orice pericol.
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STEAGUL RO$U

VALEA JIULUI ÎNTIMPINA ALEGERILE
A

H

Monografii ale municipiilor 
și orașelor județului

ia îndcmlna celor care desfășoară 
muncă poHlică în campania electo
rală, • candidațllor de deputați. a 
tuturor cetățenilor, au fosl pnse zi
lele acestea monografiile municipiilor 
Deva, Hunedoara, Petroșani șl ale 
orașelor Orăștie, Brad. Hațeg. Călan. 
Simeria, editate de către Consiliul 
Județean al Frontului Unității So
cialiste.

Auforii relatează in monografiile 
pe care le semnează, principalele rea
lizări dobindite fn anii de la elibe
rare, pe cuprinsul ținutului hunedo- 
rcan, in domeniile activității econo
mice, politice și social-culturale.

Inmănunchind înfăptuirile înscrise 
pe harta municipiului Petroșani, C. 
MAGDALIN, autorul monografiei res
pective, scoate pregnant in evidență 
noile obiective industriale apărute pe 
harta municipiului, creșterea însem
nată a capacităților de producție, va
loarea investițiilor acordate de statul 
nostru pentru dezvoltarea economică 
șl soclal-culturală a Văii Jiului, di
namica producției de cărbune elc„ 
folosindu-se în acest scop, alături de 
descrierea amănunțită, de grafice 
comparative, sugestive șl de fotogra
fii reprezentative.

Sfnt scoase totodată in evidență 
rezultatele obținute în Valea Jiului 
pe linia dezvoltării invățămînlulul 
dc toate gradele, creării unor con
diții optime pentru ridicarea nive
lului spiritual al maselor.

Un documentar de preț pentru cei 
care vor să cunoască dimensiunile 
Ia care a ajuns astăzi municipiul 
Hunedoara, mai ales orașul, îl con
stituie schița monografică semnată 
de A. NAGY. După ce face o pre
zentare interesantă cu privire la 
dezvoltarea înlr-un ritm nemaiîntil-

nil a orașului Hunedoara, a centre
lor miniere Ghelar, Telluc șl a ce
lorlalte localități aparținătoare muni
cipiului. din punct dc vedere eco
nomic, social și cultural, autorul se 
oprește asupra succeselor remarca
bile obținute de către harnicii side- 
rurgiști, constructori și ceilalți oa
meni ai muncii din cetatea de oțel 
a patriei pentru înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor stabilite de Congresul 
al IX-lea al partidului, Conferința 
Națională și Conferința organizației 
județene dc partid din decembrie 
1968.

Este subliniată totodată grija pe 
care partidul și statul nostru o ma
nifestă pentru a crea condiții din 
cele mal bune de viață 
patriei. Numai în ultimii 
precizează în material — 
menii muncii de pe raza 
lui Hunedoara au fost construite și 
dale în folosință din fondurile sta
tului, 2 085 apartamente. Ca urmare 
a sporirii salariului nominal, redu
cerii prețuli^i la unele mărfuri de 
larg consum, sporirii volumului de 
servicii social-cullurale, a crescut 
considerabil nivelul do trai. Făcînd 
o simplă comparație, autorul relevă 
că în anul 1968 s-au vîndut popu
lației municipiului cu 4.2 la sută mai 
multă pîine, cu 3,9 la sută mai mult 
ulei, cu 2,9 la sulă mai multă carne 
ele., decît în 1967, valoarea mărfu
rilor alimentare insumind în aceeași 
perioadă. 323 671 000 lei. cu 35 000 000 
lei mai mare decît în 1965.

Cea mai mare parte a monogra
fiei semnală de S. POP, este consa
crată înnoirilor prezente la tot pa
sul în municipiul Deva, mai cu sea
mă în capitala județului. „Este greu 
să vorbești despre ceea ce s-a în-

cetățenilor 
ani — se 
pentru oa- 
municipiu-

iăplnit Intr-un sfert dc veac pe raza 
municipiului — scrie antonii. Mono
grafia ar cuprinde mii dc pagini, 
pentru că fiecare zl a fosl marcată 
de lapte a căror semnificații poartă 
pecetea eroismului colectivelor de 
muncă din cele aproape 50 do uni
tăți economice caro ișl desfășoară 
activitatea pe raza municipiului, din 
unitățile sale".

Sini redate, de asemenea, realiză
rile înfăptuite aici pentru continua 
ridicare a orașului din punct do ve
dere social și cultural. In acest scop, 
prin grija partidului și statului nos
tru, au lost construite la Deva zeci 
dc blocuri cu apartamente confor
tabile, complexe meșteșugărești pen
tru deservirea populației, localuri 
pentru școli, s-a dezvoltat rețeaua 
comercială, a tost îmbunătățită asis
tența medicală ele.

Eforturile stalului, ale oamenilor 
muncii din județul nostru pentru ri
dicarea economiei, culturii) învăță- 
minlului, aspectului edilitar-gospodă- 
resc al tuturor așezărilor huuodore- 
ne. sînt fidel Ilustrate șl în mono
grafiile semnale de către GHEOR- 
GHE PAVEL (Hațeg), SABIN CERBU 
(Brad), C. DROSZ (Orășlle), A. ZA- 
HARIA (Simeria) șl A. DAVID (Că- 
lan). Autorii relatează pe scurt co
ordonatele acestor străvechi așezări 
in care vestigiile Istoriei se împle
tesc cu realizările trepidante ale c- 
pocii contemporane, șl care își dalo- 
rează viața nouă — ca multe alte 
așezări din patria noastră — socia
lismului, edificat de întregul popor, 
călăuzit înțelept de Partidul Comu
nist Român.

Membrii de partid, candidațit de 
deputați, toți cei chemați să desfă
șoare o susținută muncă politică în 
campania electorală, găsesc în mo
nografiile difuzate peste tot în loca
litățile județului — la punctele dc 
consultație, căminele culturale, casele 
de cultură, cluburi — un bogat ma
terial documentar care ilustrează rea
lizările mărețe înfăptuite în anii 
noștri pe meleagurile hunedorene.

Materialele respective sini reco
mandate tuturor cetățenilor din ju
dețul nostru.

Profesoara
de romană

(Urmare din pag. I)

elevi sînt azi oameni de nă
dejde in diferite tntrepiinderi 
Șl instituia, sini profesori, in
gineri, sludenfi. Profesoara nu 
și-i mai amintește pe loji. Ar 
II Imposibil. Din fuga ginduri- 
lor, li vin in minte Stoica 
Cornelia, azi profesoară (lot 
dc romană) la Liceul Petrila, 
Jivănescu Hor ia, inginer minier 
la Moldova Nouă, Pechiu Petru, 
doctorand in șlilnfe fizice, 
Prosie Nicolela, studentă in 
anul III la Facultatea de co
merț exterior din București, 
Bălan Ion, student in anul III 
la I.M.P., frații gemeni Ciornei 
— Virgil și Cristian — maiștri 
electricieni. Și lista ar putea 
continua.

Dar prolesoara de română 
nu-i doar unul dintre ■ cadrele 
didactice cu o Înaltă pregătire 
prolesională ci este și o bună 
colegă, o vrednică ^activistă 
pe tărim obștesc.

Toate aceste calități au re- 
comandat-o pe profesoara de 
română Șidovan Doina, de la 
Școala generală nr. 1 Petro
șani, drept candidată a Fron
tului Unității Socialiste, in 
circumscripția electorală jude
țeană nr. 67, pentru ^alegerile 
de ia 2 martie. Este, fără în
doială, prețuirea muncii sale 
conștiincioase, pline de răs
pundere pusă în slujba instrui
rii și educării generației j de 
miine a patriei socialiste. '

VREMEA
V. PETRESCU temperatura maximă a aerului 

de zero grade la Petroșani și

Calitatea cercetării $l valorificarea ei

Ieri, 
a fost 
de minus 2 giade la Paring. Mini
mele au fost de minus 2 grade și. 
respectiv, minus 5 grade. Grosimea 
zăpezii : Petroșani 45 cm, Paring 70 
cm.

(Uimare din pag. 1)

la
mai acute probleme din domeniul 
tehnicii securității la un nivel cali
tativ ~ ridicat și amplificarea bazei 
materiale a S.C.S.M. pentru a putea 
acoperi toate sferele specifice profi
lului său de viilor.

Parlicipanlii la discuții, printre ca- 
- ic ing. Sabin Tat, medicul George 

Dirlea, ing. Anton Bacu, ing. Ale
xandru Dicu, ciiimista Elena Hindo- 
reanu. ing. Dumitru Ionescu, dr. ing. 
Gheorghe Micheș, ing. Simion Dră- 
cea, maistrul Cornel Morariu, au fă
cut propuneri interesante și valoroa
se, unele de interes major pentru 
îmbunătățirea activității de cercetare.

Tov. ing. Șerban Duma a afirmat 
că realizările stației au 
repetate rinduri prilej 
pentru ramura minieră. 
Tilîgă la descoperirea a
care să le dea o și mai mare con
sistentă. Au reținut atenția cîleva 
dintre recomandările formulate de 
vorbitor ce vor trebui să stea în 
centrul preocupărilor colectivului de 
cercetători în perioadele următoare: 
efectuarea problemelor „de la A la 
Z și contactul permanent cu temă 
pină ce aceasta capătă o existență 
reală în producție, acordarea unui 
credit sporit economicității (exemplu : 
stabilirea unor tarife pentru lucră-

constituit în 
de mîndrie 
ceea ce 0- 
noi rezerve

rile curente executate pentru terți), 
ameliorarea necesară a modului de 
prezentare a rezultatelor cercetării. 

„Pentru cercetătorii de la S.C.S.M.
Petroșani — a spus în finalul dezba
terilor tov. ing. Titus Piinișoară — 

■ anul 1963 s-a încheiat cu un bilanț 
pozitiv. Rezultatele bune obținute în 
soluționarea unor probleme de cer
cetare majore ale mineritului nostru 
la un nivel superior privind calita
tea, merită să fie apreciate. Dar co
lectivul S.C.S.M. va trebui să aibă 
mereu trează convingerea că — în 
lumina răspunderilor sporite sublinia
te cu pregnanță de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie 1968 — 
cercelarea științifică e necesar să 
fie continuu perfecționată, fapt posi
bil de realizat numai prin strădanii 
perseverente, disciplină, organizare 
radical îmbunătățită a documentării 
și elaborării studiilor, operativitate 
în concretizarea măsurilor valoroase, 
urmărirea competentă $i asiduă a e- 
flcacității acestora".

După ce a subliniat utilitatea în
tăririi relațiilor de colaborare dintre 
S.C.S.M. Petroșani, unitățile miniere 
și institutele de specialitate, vorbi
torul a reliefat necesitatea imperioa
să de a se declanșa în rîndurlle cer
cetătorilor stației o efervescență crea
toare in adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, o emulație pasionantă care să

conducă Ia cîștig de calitate și efi
ciență, cu care trebuie să răspundă 
în problemele de interes vital pentru 
etapa de vîrf a cincinalului actual.

Adunarea a aprobat proiectul de 
angajament — ecou al chemării la 
întrecere socialistă a institutelor de 
cercetări și proiectări din sectorul 
VII al municipiului București. Con
vinși de importanța deosebită pe ca
re organele de partid și de -stat o 
acordă problemelor de securitate și 
igienă a muncii minerilor, colectivul 
de cercetători al S.C.S.M. Petroșani 
se angajează să nu precupețească 
nici un efort în rezolvarea la un ni
vel tehnic tot mai înalt a sarcinilor 
de plan pe anul 1969.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vremea se menține cu cer a- 
coperit. Precipitații slabe sub formă 
de ninsoare și lapoviță. Vint slab 
din nord.

12,00
12,30

17,30

Duminică 9 februarie
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na Alba de Gib Mihăescu •, 20,30
Carnavalul melodiilor ,• 21,00 Ritm 
de dans; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Spoit; 22,20 Romanțe; 
22,40 Moment poetic; 22,45 Suita
ritmurilor preferate,- 0,05—6,00 Es
trada nocturnă.

Fabrica dc produse lactate — Livezeni.

▼S K . ..
liM.- ■ : . f

0 S.U11 i / M

r

Cind vrea omul...
Pară Florian șl Baldovin Ma

ria deveniseră binecunoscuți 
în Tg. Jiu. Pe unde acționau 
el banii făceau urgent picioa
re. Ce mai ! Formau un cu
plu... scump. Cind gluma s-a 
îngroșat și Martel 1 s-a întoc
mit un mandat 
a unei pedepse 
chisoare, pentru 
at valea. Valea 
început aici treaba pentru ca
re erau deja calificați. Inten
ționau să se instaleze la Live
zeni. Dar cum Para nu mai a- 
vea nici o para chioară în 
buzunar s-au holărit să facă 
rost. Clientul l-au găsit repe
de. La casa de bilete din gara 
Petroșani. I-au „ușurai" de 
500 lei buzunarul unei călă
toare grăbite și au plecai Ia 
restaurant $.ă cinstească reu
șita. Dar nu și-au urat bine 
noroc că „norocul" a și sosit. 
Norocul milițienilor care i-au 
prins cu banii asupra lor și 
cu martori că ei sînt eroii. Șl 
pentru că tot căutau ei un loc

unde să se instaleze, acum li 
s-a ivit prilejul. Adică el și l-au 
căutat. Șl ce nu face omul cind 
vrea ?...

Frunză la clini...

de executare 
de 3 ani fn- 
furl, și-au lu- 
Jiului... Și au oblcei, 

ce le 
banii, 

la ele

Deși-i mijloc de iarnă, Tine
rele Leocuță Iftimla și Bond 
Ioana continuau să taie frun
ză la cîlnl. Unde găseau ele 
frunză pe timpul ăsta ? Prin 
localuri pe unde, de 
căței se găsesc. După 
tăiau frunză, le tocau 
Apoi plecau acasă. Nu
că ele nu „purtau" așa ceva. 
Mergeau Ia unii, la alții. Mai 
sînt amatori. Așa-și trăiau tra
iul femei tinere, sănătoase, 
bune de muncă. Și pentru că 
aveau aceste din urmă cali
tăți și pentru că vagabondajul 
se pedepsește, lucrătorii de 
miliție din Petroșani le-au in
vitat la sediu, le-au ținut o 
„lecție" și le-au făcut o des
tăinuire potrivit 
două aventuriere
Txasă" și „loc de 
aibă și ele ceva...

căreia cele 
vor primi 

muncă". Să

Zilnic prin restaurante, zil
nic obosită, Ciolan Ioana a a- 
jnns Ia cei 40 de ani ai ei ca la 
50 șl... De fapt care-1 era ocu
pația ? Umbla prin localuri, 
scurgea paharele de băuturi, 
apoi racola tineri pe care-i in
vita cu generozitate la ea aca
să pentru o dragoste lungă... 
de-o seară. In timp cc oamenii, 
obosiți, dormeau, Toana le fă
cea inventarul buzunarelor. Și, 
cum era șl normal, ei ii ieșea 
totdeauna paraua... Sfidînd 
munca, uitînd că Ia vîrsla ei 
rolul de primadonă n-o mai 
prinde, Ciolan Ioana ducea o 
viață destrăbălată. Acum nu 
mai duce asemenea viață. A 
terminat pentru un tfmp cu 
amorul ei tomnatic, cu nopți
le albe prin localuri. A ter
minat și cu inventarierea buzu
narelor clienților săi. Așa că 
acei care au cunoscut-o și pe 
care i-a izbit dispariția el mira
culoasă din Petroșani, să fie li
niștiți. Timp de 6 luni de zile 
Ciolan Ioana are alt domiciliu. 
Să n-o caute. I-a căutat ea 
ei destul... Ia buzunare. Și 
găsit...

Dem SARARU
(După informații primite
la miliția orașului Petroșani)

pe 
i-a

de

TELEVIZIUNE
— Programul pentru azi —

Consultații la matemati
că (clasa a VlII-a). 
Limba spaniolă. Lecția 44.
Închiderea emisiunii de 

dimineață.
Telex TV.

17,35 Actualitatea în agricul- 
lură.

17,50 Actualitatea în industrie. 
18,05 Limba spaniolă.
18.30 La porțile cunoașterii — 

emisiune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Țara se pregătește de

alegeri. Știri și reportaje 
din campania electora
lă.

19,45 Muzică populară româ
nească.

20,00 Varietăți pe peliculă.
20,15 Teleglob.
20,30 Contrapunct — emisiune 

muzicală.
21,00 Campionatul european 

de patinaj artistic. Proba 
de dans.

23,00 Telejurnalul de noapte.

Colectivul
preparatei

Petrila
răspunde

I

4

PROGRAMUL I : 5,05—6,00 
gram muzical de dimineață; 6,05— 
930 Muzică și actualități > Știri 
9 Buletin meteo-rulier < Radiojur- 

• Agenda pionierului > 
Sport • Sumarul presei • La mi
crofon, melodia preferată ,■ 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 Din repertoriul 
corului Ansamblului de cintece și 
jocuii din Baia Mare; 10,20 Muzi
că ,- 10,30 Emisiune muzicală de la 
Moscova; 11,05 Șlagăr după șlagăr; 
J1.45 Sfatul medicului; 12,00 Mu
zică ușoară de Gherase Dendrino;
12.20 Cronica revistelor literare; 
1230 IntîJnire cu melodia populară 
și interpretul preferat -, 13,10 Avan
premieră cotidiană; 13,20 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară; 14,10 
Piese instrumentale; 14,30 Automo- 
bil-Club; 14,50 Melodii cintate la 
muzicuță; 15,05 Concertul zilei; 
15,50 Cintece populare interpretate 
de Maria Haiduc; 16,00 Radiojurnal. 
Spoil: 16,10 Recital de operă Jussy 
Bjoerling ; 16.30 Antena tineretului ,• 
16,55 Radio ' 
chestra de . 
de .t-Ti 
lie • 
17,30 Ciul', 
tific; 18,05 
soeră; 18,30 
melodie pe
19.20 Sport; 
20,05 Teatru

PROGRAMUL 11 : 6,10 Piese dis
tractive de estradă; 6,45 Cu cin te
cul și jocul pe meleagurile patriei ; 
7.10 In sunet de fanfară ; 7,37 Mici 
piese de estradă; 7,45 Muzică popu
lară; 8,10 Tot înainte (emisiune 
pentru pionieri); 8,25 Arii din ope
rele ; 8,35 Din tezaurul nostru fol
cloric; 9,10 Antologie de literatură 
universală; 9,25 Cinlă Anca Age- 
molu si Don Backy; 9,45 Formații 
de muzică populară; 10,05 Recita] 
Valentin Gheoighiu; 10,30 Vreau să 
știu? ’
Iar;
12,45 
13,00 
zical 
jurnal. Sport; 17,10 Muzică
opere; 17,45 Din pîlnia gramofonu
lui: lăutarii Tudor Dumitru și Făni- 
că Vișan; 18,05 Itinerar turistic ro
mancer: 18,25 Succese de pretutin
deni ; 19,05 Noi înregistrări de mu

reai izate în stwdiou- 
19,30 Odă limbii 
Concertul 
Filarmonicii

10,55 Concert simfonic popu- 
12.05 Avanpremieră cotidiană ; 
Cintece de Laurențiu Profeta ,- 
Emisiunea de divertisment mu- 
.DE LA 1 LA 5*; 17,00 Radio- 

din

S,30 Ora exactă. Cum va li ■ 
vremea ? Gimnastica de 
dimineață.

8,40 Pentru copii și școlari: 
La șase pași de o excur
sie — emisiune concurs. 
Film serial: Meteor XL-5 
Sfera hipnotică.

10,00 Ora satului.
11.30 TV pentru specialiștii 

din agricultură.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic,
13.30 Închiderea emisiunii de 

dimineață.
15,00 Telex TV.
15,05 Magazin duminical.
17,00 Campionatul european 

de patinaj artistic. De
monstrații.

18,40 Album folcloric. Cintece 
și dansuri interpretate 
de ansambluri laureate 
ale unor concursuri in
ternaționale. Transmisiu
ne de la Solia.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.15 Teles port.
19.30 Ansamblul de cintece și 

dansuri „Briufețul* — 
Constanța.

20,00 Reintilnire cu Rody Mc 
Neil.

20.15 Desene animate.
20,25 „Slalom muzical-distrac- 

liv".
20,55 Filmul cu trei Stele: 

„Climate" — o producție 
a studiourilor franceze.

22^0 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

Luni 10 februarie

P ROGRAMUL
T W pentru6 V sâptămîna
wan viitoare

22,20
22,45
23,00

Varietăfi pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

Marți 11 februarie
Telex TV.
Pentru elevi: Corisultafii 
la limba română.
Limba engleză. Lecfia 46. 
Pentru copii: Micii meș
teri mari.
Telejurnalul de seară.
Din carnetul scriitorului, 
întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care 
nu s-a răspuns incă... 

20,05 Șapte arte — Cronica ar
telor plastice.
Întrecere lăutărească.
Seară de teatru: Proce
sul Horia. Interpretează 
un colectiv al Teatrului 
National din Cluj.
„Turneul melodiilor". E- 
misiune muzical-coreg ra
iled.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

18,05
18,30

19,00
19,30
19,40

20,20
20.40

22,10

22,45
23,00

Miercuri 12 februarie

publicitate,- 17,00 Or- 
muzică ușoară a Casei 
Flectrecord; 17,15 Edi-
2 martie — Alegeri! ,- 
; 17,45 Orizont știin-

Muzică populară și u- 
1 Gazeta radio; 19,00 O 

adresa dumneavoastră 1 
19,30 Concert folcloric; 
radiofonic serial : Den

zică populară 
rile noastre; 
mâne; 20,00 
simfonice a 
Enescn" ; 22,3' 
literare .- 22,41 
de dans . 0.07 
dansăm.

ro- 
orcheslrei 

„George 
revistelor

23,07 Muzică 
cintăm și să

0
0
0
0

BULEHNE DE 
oi omul I : 5,00 ; 
6 '0 ; 9 ;
15 • "• -:o ■
2,00 ; 4
6,05 ; 7,20 ; 
14,00 ; 18,00 
0,55.

ȘTIRI : Pro-
5,30 ; 6,00 ; 

11.00; 13 00; 
n' 90 ; 1,00 ; 

Pr- '-’mul II : 
10.00; 12.00; 

; 10.00 ; 23 00 ;

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiștii 

din indus,tie.
18,05 Limba franceză. Lecția 

40.
18.30 Albatros — revistă lite

rară pentru tinerel.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri și reportaje din 

campania electorală.
19.45 Actualitatea știinfilică.
20,10 Șapte arte. Gong — emi

siune de actualitate tea
trală.

20.30 Roman foileton: „Forsy
te Saga" (XV).

21,20 Prim plan — Vida Geza.
21,40 Filme documentare.
22,00 Scriitori și cărfl.

11,00 Umbra Iranceză. Lecția 
46 (reluare).

11.30 Limba engleză. Lecfia 
46 (reluare).

12,00 TV pentru specialiștii 
din industrie. Chimie.

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 TV pentru specialiști. 

Medicină.
18.05 I Imba germană. Lecfia 

42.
18.30 Club XX — emisiune 

pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Madrigal. Film documen

tar realizat de studioul 
„Al. Sahla".

19.45 Monogralii contempora
ne. „Și anii trec,..". Piatra 
Neamf: 1959-1964—1969.

20,05 Șapte arte. Cronica mu
zicală.

20,20 Căsuța poștală 111. Dia
log cu spectatorii.

$0,35 Avanpremieră.
20,50 Tclecinemaleca: Extrava

gantul Mr. Deeds — co
medie cu Gary Cooper 
și Jean Arthur.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

cu angaja
mente

Joi 13 februarie
11,00 Limba germană. Lecția 

42 (reluare)?
11.30 TV pentru specialiștii din 

agricultură.
12,00 TV pentru specialișli. 

Medicină.
12.30 închiderea emisiunii dc 

dlmineafă.
17.30 Telex TV.
17,35 Pentru elevi: Consullafii 

la chimie (clasa d~ XH-a).
18,05 Limba rusă. Lecfia 41.
18.30 Studioul pionierilor.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 La zi. ‘ 

lor al 
ce.

19.45 „Intre 
nometru" 
concurs. Teme : Ion 
viei și Capodopere 
muzicii simfonice.

20.45 Seară dc teatru : 
chiul Vania de A. P. Ce- 
hov.

22,25 Cinlărefi români pe sce
nele lumii; Tenorul Ion 
Buzea.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Invăfămintul, tac- 
creșterii economi-

metronom și cro- 
emisiune 

Sla- 
ale

Vineri 14 februarie

agricul-

indus-

Lecfia

Ia chimie (clasa a VIII- 
a).

11.30 Limba rusă. Lecfia 41 
(reluare).

12,00 Limba spaniolă. Lecfia 
45.

12.30 Închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17,35 Actualitatea fn 

tură.
17,50 Actualitatea fn 

trie.
18,05 Limba spaniolă. 

45 (reluare).
18.30 La porfile cunoașterii — 

emisiune pentru tineret.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri și reportaje din 

campania electorală.
19,10 In direct...
20,00 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice: 
Guatemala.

20,20 Studioul muzical. Capo
dopere ale muzicii uni
versale. „Anotimpurile" 
de Vivaldi.

21,00 Itinerar european Paris, 
geografii spirituale.

21,15 Triptic de artă populară 
— film documentar.

21.30 Film artistic: „Krollra” 
(sfioasa). O produefie a 
studiourilor din U.S. Ce
hoslovacă.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Închiderea emisiunii.

Simbătă 15 februarie

sfătuiește, 
primul aju- 
entorse sau

Un-

11,00 Pentru elevi. Consultații

mobiliza
toare

(Urmare din pag. 1)

17.30 Telex TV.
17,35 Medicul vă 

Șlifi să dafi 
tor fn caz de 
fracturi ?

17,50 Pentru copii — Lanterna 
magică.

18.30 Pentru școlari — Sd ne 
cunoaștem patria. „Delta 
In oglinzi de gheată*.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Din carnetul reporteru

lui.
19,40 Cadran. Emisiune de ac

tualitate internațională.
20,00 Tele-enclclopedia.
21,00

Cei care au luat cuvîntul in adu
nare — muncitori, ingineri și teh
nicieni — au susținut cu înflăcărare 
angajamentele pornite din sinul co
lectivului, scolind in evidență că sar
cinile asumate pot fi realizate 
chiar depășite. Muncitorul 
Doboș, tehnicianul Mircea 
inginerii loan Ionică, Victor 
ru, Silviu Conslantinescu, 
Hanes, maiștrii principali loan Horga 
și Iosff Maior au făcui propuneri in
teresante pentru valorificarea între
gului potențial al colectivului astfel 
ca procesul tehnologic de preparare 
a cărbunelui să se desfășoare la înăl
țimea exigențelor actuale, iar rezul
tatele muncii la cel al angajamente
lor asumate.

In încheierea adunării. tovarășul 
Stanislav Laig, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Petrila, 
a făcut colectivului prepara țici cî- 
teva utile recomandări pentru crea
rea condițiilor necesare realizării sar
cinilor sporite ale anului 1969; re
partizarea mai judicioasă a efectivii- . 
lui existent, folosirea cil mai com
pletă și cu maximum de randament 
a celor 8 ore de lucru, exigență mă
rită în efectuarea reviziilor și repa
rațiilor, ritmicitate în aprovizionarea 
tehnico-materială. eliminarea oricăror 
posibilități de stocare supranorma- 
tivă, întărirea disciplinei in muncă.

șl
Emilian 
Hristea, 
Chiabu- 
Nicolae

21,20
22,10

„Mult e dulce și frumoa
să" — emisiune de lim
ba română.
Film serial „Siinlul".
De toate pentru toll... 
melomanii.

23,15 Telejurnalul de noapte.

I

Mica 
publicitate

VÎND sau ÎNCHIRIEZ. A- 
partament — 2 camere, de
pendințe, loc central, preț 
convenabil.

Petroșani, Republicii 70 — 
Farkaș.
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Delegafia C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul
Paul Niculescu-Mizil,

a îosl înfîmpinată
ia Budapesta

de oficialități maghiare
BUDAPESTA. — Corespondentul 

Agerpres. Al. Pintea, transmite: lu 
drum spre ltav <n4e va participa 
la lucrările ccmi ue-ai Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Italian, 
delegația C.C. al P.C.R.. condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C.

ai P.C.R., a fost întimpinată joi dimi
neața in gara Keleli din Budapesta 
de Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și de Garay Robert, șef ad
junct al secției externe a C.C. al 
P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
mania la Budapesta, și membri 
ambasadei.

Ro- 
ai

al Uniuni Europei occidentale
LUXEMBURG 6 (Agerpres). — As

tăzi s-a deschis la Luxemburg sesiu
nea Consiliului Ministerial al Uniu
nii Europei occidentale, grupare po
litică din care fac parte cele șase 
țări membre ale Pielei comune și 
Marea Britanie. Reuniunea este 
consacrată examinării unor proble
me politice si economice comune.

In cele două zile ale sesiunii, mi
niștrii vor dezbate in mod deosebit 
un proiect care vizează o nouă for

inmă de colaborare a „celor șapte' 
toate domeniile care nu sînt men
ționate in Tratatul de la Roma, 
semnat de membrii C.E.E. In esență, 
acest proiect se refera în mod di
rect la problema intrării Marii Bri
tanii în Piața comună.

Agenția ANSA menționează că e- 
laborarea acestui proiect a întîmpi- 
nat ostilitatea Franței, care, după 
cum se știe, se opune aderării An
gliei la Piața comună.

Cuvîntar&a lui Alexander Dubcek 
la consfătuirea comandanților 

și activiștilor de partid din armată
PRAGA 6 (Agerpres). — Lui nd 

cuvîntul la consfătuirea comandan
ților și activiștilor do partid din ar
mată, Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia a arătat că în ultimul timp si
tuația din țară a fost foarte com
plexă. Sin tem conșlienți, a spus el, 
că numai poziția hotărită a condu
cerii și a întregului partid și matu
ritatea politică a poporului au aju
tat la preinlimpinarea unei încor
dări maxime și au permis să fio 
stăpînită situația. Majoritatea covir- 
șitoare a poporului sprijină pe de
plin politica conducerii de partid și 
de stat în care vede calea reală și 
do nădejde pentru înfăptuirea și 
dezvoltarea in condițiile dale a re
zultatelor pozitive ale evoluției de 
după ianuarie. Acest lucru reiese din 
numeroasele rezoluții sosite pe a- 
dresa C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Oamenii sint conștienți pe deplin 
că este deja timpul să se treacă la 
fapte, la activitatea practică, a ve
nit timpul cînd după discuții, tre
buie să urmeze hotăriri, iar după 
holăiîri îndeplinirea. lor in mod dis
ciplinat. In actualele condiții excep
ționale, a spus Al. Dubcek, nu pu
tem li de acord cu acțiunile care 
duc la instabilitate ideologică, po
litică și organizatorică în sinul 
partidului. Lupta hotărită pentru 
realizarea sarcinilor politicii de

-----•------

Tratative 
sovieto-japoneze

TOKIO 6 (Agerpres). — La Mi
nisterul Afacerilor Externe al Japo
niei au început joi tratative oficiale 
sovieto-japoneze în vederea lărgirii 
colaborării în exploatarea comună 
a liniei aeriene directe Moscova — 
Tokio, anunță agenția TASS.

după ianuarie a C.C. al P.C.C. consti
tuie linia principală a consolidării, 
în al cărei proces de înfăptuire se 
vor crea, in același timp, condițiile 
pentru pregătirea și efectuarea ale
gerilor congreselor partidului și în
tăririi suveranității tarii, pentru care 
G.C. al P.C.C. și guvernul au luat 
masuri corespunzătoare de mult 
timp. Unitatea de acțiune a parti
dului este incompatibila cu crearea 
in sinul lui a uiiQr grupări diferite, 
cu editarea și difuzarea de materiale 
nelegale îndreptate împotriva parti
dului, cu prezentarea tendențioasă a 
concluziilor trase de organele de 
partid. 3

Țelul nostru, a continuat Al. Dub- 
cek, il constituie crearea unei ar
mate bine pregătite, înzestrate cu 
tehnica cea mai modernă, cu o înal
tă disciplină, o armată conștientă, 
pătrunsă de sentimentul patriotis
mului socialist, o armată care să 
poată constitui garanția securității 
noastre. Atita timp cit va exista 
N.A.T.O., atita timp cil nu va fi li
chidată scindarea Europei în două 
blocuri yși «această scindare nu va fi 
înlocuită prjmlr-un sistem de securi
tate colectivă — ceea ce constituie 
și dorința noastră — vom contribui 
în mod; pozitiv la consolidarea Tra
tatului de lâ Varșovia a declarat 
primul secrețar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, relevînd totodată con
dițiile necesare asigurării unei poli
tici de coexistentă pașnică. Partidul 
nostru, statul nostru socialist s-au 
situat întotdeauna și se situează pe 
principiile internaționalismului pro
letar și solidarității socialiste.

Trebuie să găsim în noi for-țe 
pentru a soluționa cu consecvență 
sarcinile contemporaneității — a 
spus Al. Dubcek — exprimhidu-și 
convingerea că G.G. al P.C. din 
Cehoslovacia, conducerea de partid, 
șl de stat, vor avea în această pe
rioadă complexă sprijinul deplin al 
armatei.

de palrloțl

Armata dc cllbera-

parllclpantă la 180

de bătălii dc la în

ceperea agresiunii

americane.

re națională

6 • Acțiuni agresive
împotriva

LAOS : Brigadă Cambodgiei
NEW YORK 6 (Agerpres). 

Ambasadorul Cambodgiei Io O.N.l ., 
Huot Sambath, a adresat o scrisoare 
Consiliului dc Securitate in care a 
informat că trupele americano-sai- 
goneze au împrăștiat substanțe to
xice asupra teritoriului cambodgian 
de la granița cu Vietnamul de sud 
provocînd „daune foarte serioase 
sănătății populației". fn scrisoare 
s-a menționat că asemenea atacuri, 
la care au participat elicoptere si 
unitâli navale americano-saigoneze,' 
au avut Joc in zilele dc 4 și 6 ia
nuarie, substanțele toxice dislrugind 
și recoltele de pe mai multe 
nuri agricole.

Inlr-o altă scrisoare adresată 
siliului de Securitate, guvernul
bodgian a arătat că un elicopter a- 
mcricano-saigonez. a fost dobori t 
deasupra teritoriului acestei țări in 
provincia Mondulkiri.

Con
cura

© VIENA. — J. Tabacek, minis
trul comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, și F. Barbirek, ministrul 
comerțului al R.S. Slovace, au făcut 
o vizită oficială în Austria.

„In cursul convorbirilor cu repre
zentanții Austriei am avut consultări 
cu privire la posibilitățile de îmbu
nătățire a relațiilor economice dintre 
cele două țări, care deocamdată nu 
corespund tradiționalelor schimburi 
comerciale dintre cele două țări ve
cine", a declarat înainte de plecare 
J. Tabacek unui corespondent al a- 
gențiel C.T.K.

Succese ale minerilor din R. P. Chineză
PEKIN. — Numeroase întreprin

deri ale industriei extractive din 
R. P. Chineză au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe luna 
ianuarie.

Minerii din bazinul Fushun din 
provincia Liaonin și-au îndeplinit 
sarcinile de plan la toți indicii cu 
mult înainte de sfirșitul lunii.

Un alt bazin carbonifer din pro
vincia Liaonin, cel de la Fusin, pe 
baza îndeplinirii sarcinii anuale pe

70009 de salariat! 
au încetat lucrul

în Ir a«da de nord
DUBLIN 6 ,{Agerpres). — Perso

nalul de întreținere din fabricile și 
uzinele Irlandei a declarat o grevă 
in sprijinul revendicărilor de mă
rire a salariilor. Această grevă a 
paralizat activitatea in peste 200 
întreprinderi , industriale și a afec
tat serios traficul naval curent în
tre Irlanda' și Marea Britanic. Gre
vei i s-au ălăturat ulterior munci
torii de. la fabricile de pîirie și 
brutăriile din Dublin. Doar spitalele 
și alte cîteva instituții ale asisten
tei sociale sint aprovizionate nor
mal cu pîine.

Se apreciază că aproximativ 70 000 
de salariați au încetat lucrul, parti- 
cipînd la cea mai importantă miș
care grevistă de la întemeierea sta
lului irlandez.

R. P. POLONA: Vedere par
țială a Șantierelor navale din 
Gdansk.

Lucrările Conferinței 
ministeriale 

de la Dar Es Salaam
DAR-ES-SALAAM 6 (Agerpres). — 

Participants la Conferința ministe
rială a 14 state din Africa de Est 
și Centrală, -arc se desfășoară la 
bar-Es-Salaam. dezbat probleme ale 
întăririi relațiilor economice, cultu
rale și militare dintre țările din a- 
ceaslă regiune. Luind cuvînlul în 
Comitetul Politic, ministrul afaceri
lor externe al Etiopiei, Ato Katema 
Yifru, a subliniat necesitatea unei 
mai strinse cooperări între cele 14 
țări. Ministrul afacerilor externe al 
Zarabiei, Elija Mudenda, care a luat 
apoi cuvîntul, a criticat poziția a- 
doptală de Marea Britanie față de 
Rhodesia și a subliniat holărirea ță
rilor africane de a sprijini lupta 
populației băștinașe din această țară 
pentru înlăturarea regimului ilegal 
ăi lui Smith.

Comitetul economic dezbate un 
raport prezentat de Comisia econo- 
m.că a O.N.U. pentru Africa, refe
ritor la dezvoltarea economică a ță
rilor din Africa Centrală și de Est.

# PHENIAN. — Luînd cuvînlul în cadrul Consfătuirii 
muncitorilor din agricultura R.P.D. Coreene, Kim Ir, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
a menționat între altele, că muncitorii din agricultură întîm- 
pină cea de-a 20-a aniversare a proclamării republicii cu im
portante succese in toate ramurile agriculturii. Vorbitorul a 
arătat că în ciuda unor condiții atmosferice nefavorabile, în 
anul trecut s-a obținut o creștere simțitoare a producției de 
cereale, cu 11 Ia sută față de anul 1967. Succese însemnate 
au fost obținute și în alte ramuri ale agriculturii. A crescut 
producția de legume, tar cea de fructe s-a dublat in compa
rație cu anul precedent. In urma eforturilor depuse de mun
citorii din domeniul zootehniei anul trecut producția de carne 
a crescut cu 26 la sulă față de 1967.

• WASHINGTON. — Gasa Albă 
a anunțat oficial că președintele 
Statelor Unite, Richard Nixon, a a- 
dresat un mesaj Senatului american 
prin care cere ratificarea, în cel 
mai scurt timp, a „Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare".

@ LAHORE. — Zulficar Aii Bhu
tto, lider al opoziției pakistaneze și 
fost ministru *de externe, deținut în 
închisoare din noiembrie anul tre
cut, a declarat greva foamei în 
semn de protest față de starea de 
urgență instituită de guvernul țării. 
El a fost arestat sub acuzația că ar 
fi incitat, prin declarațiile sale, 
populația la demonstrații de protest 
împotriva autorităților pakistaneze 
și a președintelui Ayub Khan.

• TANANARIVE. — Ciclonul 
„Dany", care s-a abătut asupra coas
telor estice ale insulei Madagascar, 
a pricinuit mari daune materiale în- 
tr-o serie de localități ale insulei 
care au fost inundate de ploile tro
picale. Ciclonul „Dany" înaintează 
spre legiunea strîmtorii Mozambic.

Terminarea barajului 
hidrocentralei „Șpile“ 
în R.S.F. Iugoslavia

Lucrările de construire a hidrocen
tralei ,,Spile" de lingă Debar se a- 
propie de sfîrșit. Barajul, a cărui 
înălțime atinge 100 metri, a fost 
deja terminat, iar în prezent se lu
crează la amenajarea drumului care

1968 cu 10 zile înainte de .termen a 
depășit și in luna ianuarie prevede
rile la extragerea cărbunelui și la 
construirea de noi abataje.

Muncitorii de la mina de cărbune 
Huai an au produs în luna ianuarie
1969 cu peste 70 la sută mai mult 
decit in aceeași lună a anului trecut.

• PARIS. — Cosmonautul ame
rican Frank Borman, care se află 
în vizită la Paris, a primit un ca
dou original. Nepotul marelui maes
tru al literaturii de anticipație știin
țifică, Jules Verne, i-a înmînat cos
monautului un tablou reprezentind 
capsula siderală imaginată de scrii
tor și replica ei reală, cabina „Apol- 
lo-8“, plutind pe apele Pacificului 
după reîntoarcerea sa pe Pămînt.

• MOSCOVA. — Aproape întrea
ga -escadră sovietică de spărgătoare 
de gheață din Arctica, printre care 
„Leningrad" și „Murmansk" de cile 
24 000 C.P., a fost deplasată în acele 
porturi ale țării care, din cauza con
dițiilor neobișnuit de grele ale a- 
cestei ierni, erau pe cale de a-și în
ceta activitatea. Blocuri de gheață 
împiedică circulația la Leningrad, Ri
ga și in alte porturi de la Marea 
Baltică. In aceeași situație sînt și por
turile din sudul Mării de Azov, unde 
grosimea stratului de gheață este de 
60—70 cm.

Prin prelungirea navigației și in 
timpul Iernii, flota comercială sovie
tică și-a sporit traficul făcînd ca a- 
cesta să ajungă acum pînă ta 150 
milioane tone pe an.

• CASABLANCA. — 13 persoane 
au fost ucise și alte 20 grav rănile 
în urma unui accident survenit in 
apropiere de orașul marocan, Casa
blanca, unde un camion s-a ciocnit 
cu un autobuz înlesat cu pasageri.

V E L l N G R A 
ORAȘUL FLO

Deși însoțită de un oarecare risc, 
o plimbare în miez de iarnă, cu ză
pezi abundente ca in anul acesta, 
este de natură să lase impresii de 
neuitat celui care vizitează Velin- 
gradul. De o parte și de alta a șo
selei care ne duce din cimpia Mă
ritei spre înălțimile Munților Ro- 
dopi, priveliștea este de un deose
bit pitoresc. Pădurile cu brazi, albul 
imaculat al poienilor, casele răzlețe 
de munte parcă se odihnesc sub po
vara zăpezii. Drumul în serpentine 
se termină în depresiunea străjuită 
de virfuri semețe. Aici se află Li- 
nărul oraș Velingrad, format din 
împreunarea celor trei comune — 
Cepino, Ladejne și Camenița. Loca
litatea poartă numele cunoscutei 
luptătoare antifasciste, partizana 
Vela Peeva, căzută eroic în lupta 
de eliberare. Faimei de centru turis
tic, de importantă stațiune balneo
climaterică, cu cele 70 de izvoare 
ale sale ce o înconjoară, i s-a a- 
dăugat în ultimii ani și aceea de 
„oraș al florilor". Acest nume și l-a 
dobindit de scurt timp, de cînd au 
fost construite aici de întreprinde
rea „Bulgartvet", cele mai mari sere 
pentru flori din Bulgaria.

Cu tot gerul de afară și zăpada 
caie-ti scîrlîie sub picioare, în sere 
ai impresia că te găsești in plină 
primăvară. Sub cupolele de sticlă se 
întind cit vezi cu ochii nenumărate 
straturi cu garoafe, crizanteme șl 
trandafiri înfloriți. îmbinările - neo
bișnuite ale culorilor, aroma și par
fumul îmbătător, gingășia șl frumu

sețea lor ne atrage toi mai înspre 
interior. O adevărată împărăție a 
florilor. Iar în mijlocul loi, zeci de 
tinere fete, cu capetele aplecate, 
tăiau cu atenție, sau îngrijeau stra
turile. Grăbite, cu elan tineresc, ele 
parcă revarsă frumusețea tinereții 
lor in gingășia florilor. Nu ne-a 
fost' ușor să parcurgem zecile de 
blocuri acoperite cu sticlă, să ve
dem lotul.

Ne-a venit în ajutor directorul 
serelor, Sloian Deribăltov. Tot ce 
vedeți aici a fost construit începind 
din anul 1964. In anul următor au 
strălucit în soare geamurile prime
lor 12 000 m^ de sere, iar azi ele 
se întind pe o suprafață de 20 ha. 
Construcțiile și instalațiile sint din 
cele mai moderne. Căldura este fur
nizată de apa caldă. Ea ajunge la 
fiecare rădăcină, dă viată fiecărei 
tulpini. Temperalura din interior se 
reglează automat...

Florile noastre pe care le vei'eți 
și pe care am Început să le tăiem
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azi se vor afla peste 24 de ore pe 
piețele, din Norvegia, Irak, Canada
sau Kuweit. Anul trecut am tăiat
circa 11 milioane de fire de garoa
fe, cile 40 000 — 70 000 zilnic. In 
acest an vom tăia 27 milioane. Nu 
este puțin, dar totuși nu este sufi
cient pentru ca toate cererile să 
poată fi satisfăcute.

Privii! acest strat cu garoafe, ne 
îndeamnă directorul. Intr-adevăr flo
rile de aici'■ sînt mai mari, mai bo
gate, cu aroma puternică și codița 
tare, deoSebindu-se de celelalte. 
Această specie de floare — ne spu
ne interlocutorul — este selecțio
nată de A. Baikov, agronomul sta
țiunii experimentale complexe din 
comuna Negovan. Cincisprezece 
nuanțe de culori se cultivă din a- 
ceastă specie de garoafe, iar me
dalia de argint obținută la Expozi
ția de la Erfurt (R.D.G.), în septem
brie trecut, reprezintă o recunoaște
re a realizărilor cultivatorilor de 
flori din Bulgaria. Am mai aflat că 
pină în anul 1970 suprafața serelor 
va fi extinsă cu alte 50 ha.

Doar cîteva ore am petiecul in 
mijlocul llorilor, și ara reușit aproa
pe să ne familiarizăm cu diferite 
specii. Liniște, curățenie, ordine. Ins
talații. automate mențin o tempera
tură constantă și umiditatea aerului, 
stropitori împrăștie picături mărunte 
deasupra'' straturilor cu flori. Oame
nii le-au adus florilor primăvara, 
le-au „înconjurat cu multă grijă și 
dragoste. Iar ele parcă simțind căl
dura omului, și-au deschis gingașele

petale și răspîndesc generos aroma 
lor.

Am vizitat și blocurile din serele 
bazei științifice pentru producția de 
răsaduri. Intr-un mediu complet ste
ril și prin adoptarea unor măsuri 
de ocrotire pentru evitarea îmbol
năvirilor cauzate de virusuri sau 
ciuperci, se cultivă răsaduri. Ele 
sînt furnizate gospodăriilor co
lective din > țară, celorlalte sere 
ale întreprinderii „Bulgartvet" 
și. piețelor din străinătate. Alături 
se află și laboratorul pentru experi
mentarea noilor specii de garoale 
și crizanteme. Cur-înd, el va deveni 
baza de selecționare și locul de naș
tere a unor noi flori și mai fru
moase.

In afară de serele de la Velin
grad, întreprinderea „Bulgartvet" 
mai are încă patru „sucursale", din
tre care cea de la Plovdiv cultivă 
lalele, narcise, garoafe și crizante
me, iar cea de la Pneargic — tran
dafiri și lalele. . Circa . 90 la sută 
din producția de flori a acestei în
treprinderi este valorificată la ex
port, ea fiind una din cele mai ren
tabile ramuri de activitate, aducind 
economiei naționale bulgare impor
tante venituri în valută.

La diferite expoziții internaționa
le, florile întreprinderii „Bulgartvet" 
au fost premiate cu 23 medalii de 
aur, 20 de argint și 14 de bronz. In 
anul acesta, întreprinderea va par
ticipa la expozițiile internaționale 
de la Moscova și Leningrad, Liu- 
bliana, Zagreb, Erfurt, Paris, Beirut...

Cu ocazia Zilei Femeii — 8 Mar
tie — la Sofia se va organiza o ex
poziție internațională de flori, la 
care vor lua parte firme din Aus
tria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Olan
da, Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Gh. IEVA,
■i la Solia
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va face legătura între Skoplie, Debar 
și Ohrid.

In aurind va începe umplerea la
cului de acumulare care are o lungi
me dc 24 km. In august, hidrocentra
la va intra în funcțiune, și in prima 
fază va furniza 100 000 000 kWh e- 
nergie electrică, urmînd ca atunci 
cînd va lucra cu întreaga capacitate 
să furnizeze anual 450 000 000 kWh.

întreprindere mixtă 
franco-ungară

fn Franța a fost constituită între
prinderea mixtă franco-ungară 
„Technotrans" care va desface in 
Ft anta mașini-unelte, motoare elec
trice și instalații electrice produse 
in Ungaria și va exporta în această 
tară diferite produse franceze, rela
tează agenția MTI.

O BONN. — Guvernul vest-german a holărit să inițieze 
o acțiune judiciară în vederea interzicerii principalului organ 
de presă de extremă dreaptă din R. F. a Germaniei, „Deutsche 
National Zeltung", care apare 1a Miinchen. Cabinetul l-a au
torizat pe ministrul de interne Ernst Benda să înainteze Curții 
constituționale de la Karlsruhe o cerere In acesl sens înte
meiată pe articolul 18 al Constituției care prevede pierderea 
dreptului de a beneficia de libertatea de expresie de către 
orice organ de presă care abuzează de acest drept. Ziarul 
amintit publică in mod curent articole cu caracter neonazist 
și revanșard, dînd expresie părerilor celor mai reacționare 
cercuri din R. F. a Germaniei.

Lansarea unui satelit 
de telecomunicații în SIJ.A
Administrai  ia națională pen

tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțai că joi de 
la baza Cape Kennedy (Flo
rida) a lost lansat un satelit 
de telecomunicații cu o greu
tate de 165 kilograme, apar
țini nd Corporației internațio
nale pentru sateliți de comu
nicații (COMSAT). La 70 de 
minute după lansare, N.A.S.A. 
a anunțai că satelitul s-a pla
sat pe orbita eliptică stabilită 
Initial.

După 49 de ore de zbor, el

va fi plasat pe o orbită cir
culară staționară cu altitudi
nea de 35 888 kilometri, dea
supra Insulelor Gilbert din O- 
ceanul Paciiic. Satelitul va a- 
sigura 1 200 de legături simul
tane in două sensuri intre 
S.U.A., Hawai, Tallanda, Aus
tralia. Japonia șl Filipine. sau 
hansmiterea simultană a 4 
programe de televiziune.

In prezent, deasupra Ocea
nului Paciiic se află alfi doi 
sateliți comerciali care asigu
ră împreună legături lelein- 
nlce pe numai 480 de canale.
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