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CHELTUIELILE
BUGETULUI OE STAT
PENTRU FINANTM2H 
ASIGURAPILOR 
SOCIALE

PRIMIRE LA C.C 
C. RAL P, ■

viziunile română 
vlellcă.

La .........
cipal
Si on,
C.C.
riu . -r, ,—
Comitetului do Radiodi
fuziune și Televiziune.

A fost prezent A. V. 
Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

Întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

Miercuri, la amiază, 
tovarășul Dumitru Po
pescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delega
ția Comitetului de Stal 
pentru Radiodifuziune și 
Televiziune din U.R.S.S., 
condusă dc N. N. Me- 
siatcv, președintele Ra- 
dlolcleviziunli sovietice, 
care se află in tara 
noasliă cu ocazia înche
ierii Convenției de co
laborare între radiotele-

inlilnire au 
tovarășii 

șef de sec 
al P.C.R., și Vale- 
Pop, președintele
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Sub semnul unul puternic
aviiit politic și in muncă

Instituirea unor premii 
pentru stimularea 

cercetării și fundamentării 
științifice a activității 

pionierești

■■

Petroșani—Petrila

I

CANDIDAȚI

Al

FRONTULUI

UNITAJI I

SOCIALISTE

>

J

1

Sub semnul unor temeinice preo
cupări pentru dezvoltarea tuturor lo
calităților, continuă să se desfășoa
re întilnirile dintre alegători și can
didați de deputati în alegerile de la 
2 martie pentru organele locale ale 
putorii de stat. Astfel, la clubul mun
citoresc din Petrila a avut loc în
tîlnirea dintre alegători și candida
tul de deputat pentru circumscripția 
electorală nr. 4 a M.A.N. loan Bo- 
denlosz, iar la Livezeni, s-a desfășu
rat întîlnirea alegătorilor din circum
scripția electorală județeană nr. 63 
cu candidatul Frontului Unității So
cialiste, George Dirlea. Alte întîlniri 
au avut loc, 
și în celelalte 
municipiu.

In sala de 
alegătorii din 
rală județeană nr. 74 s-au întîlnit 
cu candidatul de deputat Magdalena 
Berarii. Alegătorii din circumscrip
țiile electorale municipale nr. 58 și 
73 s-au intilnit, la clubul muncitoresc 
și la sediul exploatării miniere cu 
candidatii Eugen Strikberger și loan 
Cherecheș. In cartierele din locali
tate, au mai avut loc întilnirile ale
gătorilor din circumscripțiile electo
rale orășenești nr. 2 și 31 cu candi
datii de deputati Constantin Lupașcu 
și Iosif Balog.

tot ieri după-amiază, 
localități din întregul

ședințe a Preparaliei, 
circumscripția electo-

Lupeni

candldafilor tu alegatorii
scripțiile electorale județene nr. 109, 
112 și 115, pentru înfrumusețarea 
cartierelor, pentru buna gospodări
re a localităților, au avut loc. la 
Școala generală nr. 3, Școala gene
rală nr. 5 și la sediul Cooperativei 
..Deservirea", cu candidatii Victor 
Brașoveanu, Ilie Avram și Ion Blă- 
jan. In mijlocul alegătorilor întruniți 
la Școala generală nr. 5 și la Coope
rativa „Deservirea", s-au mai aflat 
și tovarășii Constantin Popovici și 
Ilie Vonica, candidați de deputati, 
pentru circumscripțiile electorale mu
nicipale nr. 183 și 115. In alte car
tiere din orașul Lupeni s-au mai 
desfășurat întilnirile dintre alegători, 
cu tovarășii Emil Sfura, Ion Florescu, 
Constantin Năstase și Mihai Kocik, 
candidați de deputati pentru circum
scripțiile electorale orășenești nr. 75, 
76, 55 și 19.

gătorii din circumscripțiile electorale 
orășenești nr. 24 și 25. i,

Uricani
Numeroși alegători atf participat, 

la sediul sectorului I.F. ^uta, la în
tîlnirea cu candidatul Ion Dănescu, 
propus a fi afes deputat în circum
scripția electorală județeană nr. 115. 
La consiliul popular dtn Uricani, pre
cum și în circumscripții, s-au mai 
desfășurat întilnirile între alegători 
și tovarășii Constantin Modilcă, can
didat de deputat pentru 'circumscrip
ția electorală municipajă 
Constantin Cirtina. Aurel

„In conștiința poporului s-a întipărit a- 
dînc convingerea că socialismul este unica 
orînduire care îi asigură bunăstarea și fe
ricirea. Inteineindu-se pe cuceririle de 
pînă acum, poporul nostru privește cu 
nețărmurită încredere viitorul, fiind ferm 
hotărît să ducă la bun sfîrșit sarcinile de- 
săvîrșirii construcției socialiste".

(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE")

CETĂȚENI!

Vulcan
La Școala generală nr. 2 din Cri- 

vidia, a avut loc întîlnirea dintre 
alegătorii din circumscripția electo
rală municipală nr. 115 cu candidatul 
de deputat Victor Rapolțan, precum 
și întilnirile alegătorilor din circum
scripțiile electorale orășenești nr. 17 
și 18 cu candidalii de deputati. Ion 
Pașca și Carol Golgoțiu. La sediul 
sectorului I.G.C., candidatul Dumi
tru Albescu s-a întîlnit cu alegătorii 
din circumscripția electorală munici
pală nr. 120, iar în circumscripții, 
candidatii de deputati Alexandru Plic 
și Pighi Bendea, s-au întîlnit cu ale-

nr. 189, 
Drăghlci

(Continuare in pag. a 3-a)

prețuirii și al î

In intenția de a spil- 
jini și stimula cerceta
rea și fundamentarea 
științifică a activității 
pionierești, Cdnșiliul na
tional al organizației 
pionierilor instituie pre
mii anuale pentru cele 
mai valoroase studii teo
retice și lucrări cu ca
racter metodic publicate 
pină la data de 1 mai a 
anului respectiv. Aces
tea sînt următoarele: un

valoare de 
două premii 
de 8 000 lei

a

premiu in 
12 000 lei; 
in valoare 
fiecare și trei premii 
cile 5 000 lei.

In 1969, lucrările vor 
fi selecționate de un ju
riu care va prezenta Bi
roului Consiliului natio
nal al organizației pio
nierilor pină la 15 
octombrie, lista cu lu
crările propuse pentru 
premiere. (Agerpres).

A

In pagina a 4-a

Paul Niculescu-Mizil la
Congresul P.C. Italian

Cuvîntarea tovarășului

INFORMÂTIA

Valea Jiului pare un 
copac uriaș cu rădăcinii*: 
înfipte adine in dealu
rile Tăii și cu crengile 
răsfirate în toate părțile. 
Crengile sînt localitățile 
și orașele dispersate de 
o parte și de alta a șo
selei, pînă hăt departe, 
sub poalele Vilcanului 
și mai încolo, la Cimpu 
lui Neag.

Aici, la Cimpu lui 
Neag unde zăpada e 
mereu albă și aerul tare 
îți limpezește plămlnih 
făcîndu-te să te simți 
mai puternic, ne-au pur
tat deunăzi, pașii. Mai 
fusesem pe aceste locuri 
dar acum observam mul' 
te schimbări. In urmă 
cu mulți ani, în casele 
pipernicite, pierdute prin
tre dealuri și văl, ardea 
lumina palidă a opaițu
lui, cîinli lătrau a pustiu, 
iar oamenii își purtau 
turmele de mioare în 
depărtările albastre .ale 
munților Retezat in (Cu
tare de iarbă grasă.

Vremurile noi au 
schimbat locurile și oa
menii. Acum, In casele 
mari de cărămidă ale să
tenilor de Ia Cimpu lui

Neag arde becul electric; 
radioul și televizorul a- 
duc oamenilor muzică și 
film la domiciliu; copiii 
învață într-o școală nouă, 
încăpătoare.

La poarta 
cochete am 
scurt dialog

unei case 
purtat un 
cu-n dop

pe— La cabană am 
unde să merg ?

— Sigur, pe podul 
nou. Avem și cămin nou, . 
și film, șl...

Da, vechiul pod de 
peste Jiu, ce ducea Ia 
cabană, nu mai rezista.

FIȘĂ LA UN
Entuziaste întîlniri, animate de 

preocuparea alegătorilor din circum-
COTOȚ IOSIF, 

circumscripțiile electorale nr. 
58 județeană si nr. 10 munici-

J

PORTRET COMUN

O nouwDRAGAN LUIZA,

cu poezia

DIRLEA GEORGE, 
circumscripțiile electorale nr. 
63 județeană și nr. 52 munici

pală
circumscripția electorală mu

nicipală. nr. 7

IAN AȘ ELENA, 
circumscripția electorală mu

nicipală nr. 9

Adunarea generală a sala- 
riaților de la I.E.C. Paroșeni

NOI IZVOARE DE ENERGIE
AȘTEAPTA SA FIE DESCĂTUȘATE

cel

localitatea lor, un pod 
din piatră și beton cum 
n-a existat vreodată în 
Cimpu Iui Neag.

Dar cîte îmbunătățiri 
n-au intervenit în viața 
acestor oameni ! In ur
mă cu puțini ani aveau 
un cămin cultural vechi, 
neincăpător. Nu mai co
respundea exigențelor. Și 
atunci, deputății s-au a- 
dunat din nou la sfat cu 
cetățenii și, din hotărî- 
rea lor, din munca lor, 
in Cimpu lui Neag s-a 
ridicat un cămin cultu
ral de toată frumusețea. 
Să tot cinte și să tot 
joace în el flăcăii sîm- 
băta și duminica 
coboară de la tăiat
pădure. Lumina electrică 
a pătruns acum și în 
cătunele Firlzonf și Di- 
noni, iar la Toplița și la 
Valea de Brazi malurile 
Jiului au primit pereți 
de sprijin durabili din 
beton și piatră.

Urmînd neabătut politi
ca Înțeleaptă a parlidu-

de om.
— Al cui eșll tu, măi, 

|!că ?
— A’ lu Mojoatcă de 

la pădure.
— Șl unde-i tăticul 

tău ?
— Păi n-auztși ? La 

pădure; taie lemne.
— Adică e muncitor 

forestier...
— Așa cum zici ma-

Și atunci oamenii, în 
frunte cu cei mal des
toinici gospodari —' de
putății — s-au gîndit să 
Iacă un pod nou. Au 
pus mină de la mină și 
au trintlt un pod de 
lemn pe cinste. Ajutați 
de stat și prin contribu
ție voluntară — cu bani 
și forță de muncă — să
tenii au mai construit a- 
nul trecut, la intrarea în

Dumitru GHEONEA

'(Continuare în pag. a 3-a)

Datorită unor „puncte slabe"
A

întâlnire din activitatea minelor

n-a realizat

Vinerea trecută a avut loc adu
narea generală a reprezentanților sa- 
iariatilor întreprinderii Electrocentrale 
Paroșeni în scopul analizei activității 
economice Si financiare din 1968, 
dezbaterii cifrelor de plan pe 1969 
și stabilirii de măsuri tehnico-orga- 
țiizatorice menite să asigure înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în fata e- 
ncrgeticienilor in anul curent.

La adunare au participat tovarășii 
Clement Negruț, secretar al Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
Gheorghe Mocanu, secretar al Comi
tetului orășenesc P.C.R. Vulcan, ing. 
A. Licsandru, din partea direcției de 
producere a energiei electrice I. Ia- 
tfob, din partea Consiliului municipal 

sindicatelor, delegați ai filialei 
feăncii Naționale și toți factorii res
ponsabili din întreprindere.

Președintele comitetului de direc
ție, ing. A. Rebreanu, a prezentat da
tes de seamă care a reliefat reali- 
țările obținute de colectivul de e- 

i și lipsurile ce se mai 
Încă in. activitatea între-

I. Popescu relevind unele as- 
negatlve din activitatea sec- 
a subliniat necesitatea îmbu-

iiergeticieni
■ tttnesc In

prinderii, insistîndu-se îndeosebi a- 
supra căilor de realizare a indicilor 
mobilizatori de plan pe anul in curs.

In continuare, s-a adus la cunoștin
ță planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, după care numeroși particî- 
panti, prin cuvîntul lor, au dezbătut 
cu competentă problemele vitale ce 
frămintă întregul colectiv, imprimînd 
adunării un profund caracter de lu
cru.

Ing. 
pecie 
(iilor,
nătățirii colaborării acestora, folosi
rii la maximum a timpului de lucru. 
De asemenea, a propus completarea 
planului de măsuri cu două studii 
referitoare la îmbunătățirea funcțio
nării grupului de 150 MW.

In cuvîntul său, ing. A Flaider a 
scos în evidentă cum, datorită unor 
carențe disciplinare manifestate în 
sinul colectivului uzinei electrice 
Vulcan, au avut ioc unele accidente 
tehnice caîe au adus prejudicii se
rioase bunei desfășurări a pioducliei.

Vorbitorul a propus unele măsuri 
care să înlăture cit mai repede cu 
pulintă această stare de lucruri.

Inginerul șef al I.E.C. Paroșeni, 
Gheorghe Pătrașcn. a concretizat cî- 
teva aspecte interesante privind psi
hologia și sociologia muncii întilnite 
în întreprindere și a indicat poziția 
de viitor menită să ducă la îmbună
tățiri în această direclie. Prim maiș
tri C. Vlădoiu și Gh. Pena de la sec- 
•fia reparații • s-au angajai să reducă 
termenul de efectuare a reparației 
cu două zile la flecare agregat de 
cazan, croindu-se în acest mod posi
bilitatea producerii în plus a multor 
zeci de mii de kWh.

Gh. Domșa, șeful secției turbine, 
a lansat o chemare la întrecere pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1969 către toate 
secțiile din centrală.

Ing. C. RACOVEANU 
inginer șef adjunct la I.E.C. Paroșeni

(Continuare In pag. a 3-a)

In cadrul manifestărilor 
tural-educative organizate 
sprijinul campaniei de 
geri, duminică, ora 10, în 
mică a Casei de cultură a 
dicatelor din Petroșani, va a- 
vea loc o nouă „Intîlnlre cu 
poezia". Vor citi, din ulti
mele lor creații, membrii ce
naclurilor literare din Petro
șani și Hunedoara.

i

♦
*
4

f
I 
ț

♦

Ieri, la Petroșani, temperatura a 
oscilat între minus 14 grade și mi
nus 5 grade, iar la Paring între mi
nus 16 grade și minus 12 
Grosimea stratului de zăpadă 
de 37 cm la Petroșani și 78 
Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
ORE: Vreme în general frumoasă, 
dar geroasă, cu cer mai mult senin. 
In cursul dimineții, izolat, se va pro
duce ceață. Vini slab din sectorul 
nordic.

grade. 
a fost 
cm la

24 DE

planul decadal
® MINELE LUPENI, 

DAL ÎNDEPLINIT 
® DEȘI SE CAUTĂ 

BUNELUI EXTRAS 
MISE ;

® MĂSURILE 
SECTOARE

DÎLJA ȘI URICANI — CU PLANUL DECA- 
ȘI DEPĂȘIT;
ȘI SE PROPUN SOLUȚII, CALITATEA CÂR-
nu se Încadrează în limitele ad-

LUATE
NU ȘI-AU DOVEDIT ÎNCĂ EFICIENȚA.

PENTRU REDRESAREA ACTIVITĂȚII UNOR

Dacă ritmul extracției 
zile ale lunii trecute ar 
ținut și în februarie, așa cum de 
altfel s-a întîmplat la minele Lupeni, 
Dilja șl Dricani, bilanțul acestei de
cade ar fi fost cu siguranță pozitiv. 
Dar așa, pe G.G.V.J. s-a înregistrat 
un minus de 3 437 tone. Pe exploa
tări situația se prezintă astfel i 
E. M. Lonea — 655 tone ; E. M. Pe
trila — 101 tone; E. M. Dilja + 
106 tone ; E. M. Aninoasa — 648 to
ne ,- E. M. Vulcan —: 2 435 tone ,- 
E.D.M.N. Paroșeni — 945 tone ; E.M. 
Lupeni 4- 901 tone și E. M. Uricani 
4- 394 tone.

Pe sectoare, situația nu este nici 
de data aceasta mulțumitoare ,• mai 
mult de jumătate din numărul total 
al sectoarelor G.C.V.J. fiind sub plan. 
Dacă sectoarele IV de la E. M. Lo
nea $1 II de la E.M. Vulcan slnt în

din ultimele 
fi fost men-

urmă cu 8, șl, respectiv, 9 tone (I?), 
șase sectoare au înregistrat rămîneri 
in urmă de peste 500 tone fiecare. 
Subliniem încă o dată necesitatea 
stabilirii și aplicării unor măsuri e- 
ficiente, care să ducă la mult aștep
tata redresare.

Vorbind despre calitatea cărbune
lui extras în această perioadă, tre
buie să arătăm că nici o exploatare 
minieră nu s-a încadrat în indicele 
de cenușă planificat, cele mai mari 
depășiri semnalindu-se la minele 
Vulcan, Paroșeni și Uricani. Față de 
această situație se impun măsuri con
crete șl eficiente mal ales că ulti
mele probe din zăcămînt au confir
mat că cenușa planificată este nor
mală.

(Gontinuare In pag. a 2-a)
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Olimpiada 
elevilor

Duminică dimineața, va avea 
loc faza municipală a olimpia
dei de matematică, fizică, chi
mie și limba română a elevi
lor liceelor și școlilor profe
sionale din Valea Jiului.

La Petroșani se vor întrece 
elevii liceelor din Petrila, Pe
troșani și ai școlilor profesio
nale, iar Ia Lupeni cei din U- 
ricani, Vulcan și Lupeni pre
cum și elevii Grupului școlar 
minier din localitate.

„Am venit din
dealul Clu jului"

Orchestra de muzică popu
lară a Filarmonicii de stat din 
Cluj prezintă miine l-l februa
rie. la ora 17 și la ora 20, In 
sala Casei de cultură 
dicatelor din Petroșani 
tacolul folcloric ,Am 
din dealul Clujului",
vocali Ana Pop Corondan, Ma
ria Peter, Maria Marcu, Dumi
tru Sopon, Ilie Mufiu ș.a. Di
rijor : Iile Tetrade. Momen
tele vesele și prezentarea pro
gramului aparjin apreciatului 
comic Zeno Turdeanu.

a sin- 
spec- 
venil 

Soliști

Han furisfle

statiel 
Hațeg 

con-

la Hafeg
Pe colina din spatele 

de benzină a orașului 
se ridică impunătoare
struclia unui han turistic cu- 
50 de locuri, Instalațiile de a- 
pă caldă și rece, încălzirea 
centrală, dormitoarele, restau
rantul, barul, frizeria, salonul 
de coafură, garajul pentru ma
șini vor asigura confort și 
ambiantă plăcută vizitatorilor. 
Modernul mobilierului se îm
bină armonios cu ornamenta
ția rustică 'a interioarelor, ‘ar 
bucătăria va satisface exigen
tele și gusturile turiștilor stră
ini și autohtoni. Hanul turis
tic urmează să fie dat in fo
losință în cursul lunii martie 
a.c.

Nicu SBUCHEA
I-lateg

Tin nou
de canapea

La Cooperativa „Deservi
rea" din Lupeni a intrat in 
lucru un nou produs : cana
peaua extensibilă cu ladă 
tip „Carpali", executată din 
panel de fag furniruit, pre- 
zentind calități superioare 
canapelelor actuale. Noul 
produs, executat de o echipă 
condusă de Naghi Alexan
dru, are un preț de desface
re de 2 400 - 2 860 lei.
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H ii n e d o a r a

fETEBHIC MENU ii PROCESBL 
DE EDIFItIDE i DDHÎNIEI SOCIJLISTE

..Inimă de oțel și cărbune a econo
miei patriei, stea de primă mărime 
în potențialul energetic al țării. Hu
nedoara se face cunoscută, prin în
făptuirile minerilor, siderurgișlilor șl 
constructorilor ca un avanpost a! In
dustrializării socialiste, un județ cu 
un înalt gTad de dezvoltare urbanis
tică". lată doar citeva din caracteri
zările pe care autorii broșurii mono
grafice ..Hunedoara — puternic an
grenaj în procesul de edificare a 
României socialiste'', editată de Con
siliul județean al Frontului Unității 
Socialiste, si difuzată în toate locali
tățile le lac ținutului huncdorean, mi- 
nunaților oameni ai muncii din aceas
tă parte a țării, cu glorioase tradiții 
revoluționare, care, conduși cu pri
cepere de către Partidul Comunist 
Român, își aduc o contribuție valo
roasă la înfăptuirea mărețului pro
gram de perfecționare a întregii ac
tivități politice, economice și cultu
rale a patriei, elaborat de Congresul 
al IX-lea șl Conferința Națională a 
partidului, program menit să ridice 
România pe noi culmi ale civilizației 
și progresului.

In broșură, toți cei care doresc să 
cunoască modul cum s-a dezvoltat 
din punct de vedere economic și so
cial-cultural județul Hunedoara, gă
sesc date și fapte semnificative cu 
privire la realizările înfăptuite pe a- 
cesle meleaguri în cei aproape 25 
de ani ce s-au scurs de la eliberarea 
patriei noastre.

Făcind referiri la economia județu
lui, autorii relevă faptul că în anii 
edificării socialismului, aici s-a înre
gistrat o Intensă dezvoltare în toate 
ramurile. An de an. printr-un volum 
important de fonduri alocate pentru 
Investiții, s-a făurit o economie pu
ternică, bazată în principal pe dez
voltarea industriei grele. Datorită a- 
cestei dezvoltări, astăzi județul nos
tru ocupă locul al 2-lea pe țară la 
proporția populației urbane și al 3-lea 
la salariați pe 1 000 de locuitori- In 
județul Hunedoara se obține astăzi 
60 la sută din producția de oțel a 
țării, 65 la sută din cea de fontă, 40 
la sulă din extracția de cărbune și 
60 la sulă din extracția de minereu 

fier.

Puternic stimulent pentru obținerea 
de rezultate și mai bune 

în procesul instructiv-educativ
Ing. Iosif LEGRAND 

directorul Grupului școlar minier 
Petroșani

Intre problemele complexe a căror 
rezolvare asigură dezvoltarea econo
mică a țării, o importanță deosebită 
prezintă și învățămîntul profesional și 
tehnic, căruia îi revine sarcina să 
asigure instruirea tinerelor generații 
— muncitorii de miine ai fabricilor, 
uzinelor, minelor.

Avînd în vedere perspectiva dez
voltării, în etapa de viitor a con
strucției socialismului și comunismu
lui, partidul a indicat, prin Direc
tivele adoptate la Plenara Comite
tului Central din aprilie 1968, mij
loacele prin care trebuie să se în
făptuiască perfecționarea procesului 
instruotiv-eduoativ.

Aplicarea Legii invățămîntului, pe 
baza căreia se desfășoară, în anul 
școlar 1968—1969, activitatea din în
vățămîntul de țoale gradele, și a 
Hotăririi Consiliului de Miniștri pri
vind majorarea salariilor în învăță- 
mint, incepînd cu data de 1 ianua
rie 1969. constituie o expresie a gri
jii permanente a conducerii de partid 
și de stat față de cadrele didactice, 
o manifestare a înaltei aprecieri pe 
care partidul și guvernul o acordă 
misiunii încredințate corpului profe- 
»oral în educarea tinerei generații.

Grija față de creșterea și educa
rea tinerei generații de constructori 
ai orînduirii noastre socialiste este 
o problemă de stat și o îndatorire 
de onoare pentru toți factorii che
mați să contribuie la formarea 
schimbului de miine. ’

In această complexă operă de e- 
ducare a tineretului, rolul principal 
îl are familia. „Cei 7 ani de-acasă" 
hotărăsc, în ultima analiză, evoluția 
uiierioaiă a tlnărulul, statornicirea 
sistemelor vaI3cire — atitudine în 
comportamentul acestuia, prefigurin- 
du-i destinul. Desigur, nu poate fi 
neglijat rolul școlii, al locului de 
producție, al organizațiilor de tine
re! al autorității tutelare și al or
ga.:- lor de stat, în acest proces de 
f-du< are a Linerei generații. Practica 
judiciară ca și alte materiale pu- 
bii ate mai ales în presă au dove
dii cu prisosință un adevăr: educa
ția neglijată, îndeosebi in familie, 
coredituie sursa principală a delic
ventei In general șl a delicventei 
minorilor, fn special.

O recentă anchetă socială efec
tuată în localitățile Văii Jiului pen
tru depistarea minorilor cu educa
ție neglijată, a confirmat, o dată in 
plus, adevărul că la baza tulburări
lor de comportament ale minoruor, 
a indisciplinei și delicventei aces
tora stau carențe educative: în fa
miliile organizate — lipsa de supra
veghere și autoritate părintească; 
în familiile dezorganizate — rela
țiile maritale (dintre soți sau pă- 

Din fondurile de investiții alocate 
în anii 1966—1968, au fost construite 
și puse în funcțiune preparația căr
bunelui de la Coroeșll; linia electrică 
de 220 kV Paroșenl — Hunedoara; 
linia de sirmft; instalația do cocs 
mărunt de la Călan; laminorul blu- 
ming do 1 300 mm; au fost executate 
lucrări de modernizare a laminorului 
de 800 mm. de deschidere șl pregă
tire pentru punerea în exploatare a 
noi rimpiiTÎ miniere si alle lucrări 
de Investiții.

Sînt scoase în evidență totodată 
succesele înregistrate pe linia crește
rii producției si productivității mun
cii. lărgirii gamei de produse în 
Industria locală, forestieră, alimen
tară, ușoară șl în unitățile coopera
ției meșteșugărești, hotărirea colecti
velor de oameni ai muncii din uni
tățile economice ale județului de a 
da în acest an, peste prevederile 
planului, 30 000 tone cărbune brut 
10 000 tone fler în minereu 
marfă, 12 000 tone fontă. 15 000 tone 
oțel, 12 000 tone laminate. 1 000 lone 
cocs metalurgic, 150 milioane kWh 
energie electrică. Cu asemenea preo
cupări, la care se adauqă multe al
tele ce pot fi cunoscute prin leclu- 
rarea broșurii, oamenii muncii din 
județul Hunedoara demonstrează do
rința fermă de a traduce In viață 
hotărîrile Congresului al IX-lea si 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, de a întîmpina cu un bogat bu
chet de succese cea de a 25-a ani
versare a eliberării, Congresul al 
X-lea al P.C.R.

Un loc important în paginile bro
șurii îl ocupă agricultura. Trecînd în 
revistă succesele dobîndite în cadrul 
celor 132 cooperative și 4 întreprin
deri agricole, sprijinul acordat de că
tre stat cooperativelor în executarea 
lucrărilor cu ajutorul mașinilor din 
dotarea celor 3 întreprinderi de me
canizare a agriculturii, autorii se o- 
presc asupra preocupării membrilor 
cooperatori din multe unități de a 
smulge pămîntului rod tot mai bogat.

Din broșură rezultă pregnant suc
cesele remarcabile înregistrate pe 
linia creșterii continue a nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, dezvoltării învățămin-

In scopul orientării generale a ac
tivității din învățămînt și a activi
tății cadrelor didactice, un rol deo
sebit îl prezintă Statutul persona
lului didactic din Republica Socialis
tă România, al cărui proiect a fost 
discutat la toate școlile și la diverse 
nivele, făcîndu-se propuneri de îm
bunătățire, definitivat la Conferința 
Națională a cadrelor didactice, re
cent încheiată.

Reprezentanții cadrelor didactice 
de pe întregul cuprins al țării, în
vățători și profesori, și-au expus 
gîndurile și opiniile în diTecția îm
bunătățirii activității de viitor, ho- 
tărîți de a înfăptui indicațiile parti
dului de a ridica în ritm rapid nive
lul general de cunoștințe al tine
retului, de a forma o generație in
teligentă și sănătoasă. Corpul pro
fesoral de la Grupul școlar minier 
Petroșani este holărîl să muncească 
și în viilor cu elan și mai sporit in 
scopul pregătirii temeinice și multi
laterale a viitoarelor cadre de mun
citori și tehnicieni pentru exploată
rile miniere, care să devină cetățeni 
ÎDaintațl șl devotați construcției so
cialismului.

EDUCAȚIA neglijată a minorului - 
SURSĂ A DtLICVI^III

David MANIU
Procuror șef al Procuraturii locale Petroșani

rlnți) anormale ca: divorț, condam
narea unuia sau a ambilor părinți, 
concubinajul, decesul acesloia, etc).

Un caz recent trimis în judecată 
este deosebit de semnificativ sub a- 
cest ultim aspect ca și al influenței 
de grup (prietenii necorespunzătoa
re). Este vorba de cazul minorei 
Ancuței Anlcuța, de 15 ani, din Oc
na Mureș. Venită în septembrie 1968 
în Petroșani, pentru a da examen 
de admitere la Școala profesională 
comercială și nereușind la examen, 
minora a lămas în localitate, anga- 
jîndu-se ca servitoare la familia 
Pîs Tiberiu. La cîtva timp după an
gajare, in ziua de 10 decembrie 
1968 — în timp ce se afla singură 
în casă, a furat o serie de obiecte 
de îmbrăcăminte, cu intenția de a 
pleca în orașul Lugoj, unde se afla 
„prietenul ei". A fost însă prinsă și 
reținută pentru cercetări.

Din datele de anchetă socială ale 
minorei rezultă unele a.pecie ca

tului, științei și culturii. Salariul me
diu lunar pe județ depășește I 400 
lei; numai în ultimii ani au fost 
construite aici, din fondurile statului, 
peste 6 500 apartamente. 74 săli noi 
de clasă, obiective sanitare noi și 
un complex spitalicesc cu 700 paturi; 
o scrie de obiective social-culturale 
cum sînl moderna Casă de cultură 
din Petroșani, cămine culturale, e- 
dificil destinate unităților prestatoa
re de servicii călre populație, com
pletează harta nonă a județului Hu
nedoara.

Creșterea nivelului de trai este 
ilustrată și prin cifrele cu privire la 
extinderea masivă a rețelelor de ra
dio, radioficare și televiziune. In pre
zent, tn casele din orașele și satele 
hunedorene funcționează peste 60 000 
aparate de radio, mai mult de 20 000 
difuzoare și aproape 30 000 televi
zoare. la fiecare 1 000 de locuitori 
revenind în medie 125 aparate de 
radio și 56 de televizoare.

Cunoscînd o extindere continuă și 
vertiginoasă, pe cuprinsul județului 
Hunedoara — se relevă în monogra
fic — învățămîntul dc stat cuprinde 
toată varietatea de forme : preșcolar, 
obligatoriu, liceal, profesional sl teh
nic, special șl superior, avînd cursuri 
de zi, serale șl fără frecventă în care 
sînt cuprinși peste 90 000 elevi, de 
pregătirea lor ocunîndu-se 3 500 ca- 
dr« didactice.

Deși an acordat un snațiu mai 
restrins dezvoltării culturii, autorii 
monografiei n-au scăpat din vedere 
să scoată în evidență faptul că în 
numeroase ocazii, cultura hnnedo- 
reană si-a afirmat din nlin orin’-'H- 
tatea remarcindu-se chiar pe plan 
național, că ea a înrenistral un Dro- 
cent ridicat dc deservire a publicu
lui. Tn cadrul celor 257 cămine cultu
rale sătești. 216 unități cinematogra
fice, 6 case de cultură, 17 cluburi, 
numeroase biblioteci de la orașe și 
sate sînt create condiții ca cele pes
te 700 formații artistice de diferite 
genuri. în care sînt cuprinși- peste 
11 000 artiști amatori, să desfășoare 
o activitate multilaterală.

Capitolul tinal al broșurii este con
sacrat perspectivelor largi ale jude
țului. Sînt cunrinse aici cifre și fap
te ce oglindesc modul în care se 
vor dezvolta în viitor economia, ști
ința. arta, cultura șl învățămîntul. 
Înnoirile ce se vor înfăptui în do
meniul social, pe linia ridicării nive
lului material al tuturor celor ce 
muncesc.

V. PETRESCU

racteristice: minora nu avea 11 ani 
cînd părinții săi au divorțat. A fost 
încredințată mamei sale, care nu s-a 
ocupat însă de educația ei. Lipsită 
de supraveghere, lăsată liberă, fără 
control și în societatea unor tineri 
ou manifestări necorespunzătoare 
(huligani, hoți etc) minora a Înce
put să fure. Avea și exemplu ma
mei sale care a fost condamnată 
pentru furt. Tatăl fetei, ia sesiza
rea organelor de procuratul ă, a ce
rut și obținut, pe cale judecătoreas
că, replasarea fiicei sale la el. Ne
mulțumită, și din spirit de șicană, 
mama minorei a sesizat organul de 
procuratură asupra manifestărilor 
necorespunzătoare ale fetei, din 
timpul cit se afla încredințată ei 
în orașul Galați, cerindu-i interna
rea într-un institut de reeducare. 
Stranie mentalitate: o mamă care-șl 
neglijează ani de zile copilul, fă
cind din el un „rebut" educativ, 
cere societății să-l educe propriu!

ic, C V. J.

N-A
REALIZAT 

PLANUL
DECADAL

( (Urmare din pag. 1)

S Referitor la cauzele care au 
) generat rămînerlle în urmă la 
i unele exploatări, relatăm ar- 
' gnmentele aduse do către con- 
S ducătorii acestora :
? Ing. Brinduș Aurel, șeful 
? E. M. Lonea : „In această pe- 
( noadă sectoarele III și V au 
( avut multe abataje în ataca- 
( re, ’curățiri de șpițuri, fapt ce 
i a diminuat capacitatea de e» 
) fracție a acestora. In cel mult 
) trei zile, mina Lonea va avea 
( planul îndeplinit și depășit".
S Ing. Feler Gheorghe, șeful 
? E.M, Aninoasa: „Rămînerea 
C sub iplan ă minei se datoreș- 
? te defecțiunilor survenite la 
( culbutorul de la puțul sud, 
S din care cauză aprovizionarea 
? brigăzilor cu vagonete goale 
\ s-a făcut In mod defectuos". 
) Această situație ar fi putut fi 
( evitață, dppă col de-al doilea 
S culbirtor. Cel de rezervă, era 
? apt să fie pus în funcție. Ce 
( părere are( despre aceste „în- 
) tîmplări* sectorul mecanic al 
( minei ?
S Feyeș Ludovic, Inginerul șef 
Z al minei Vulcan : „Avaria de la 
( puțul central a cărei remedie- 
) re a durat cîteva zile, ne-a 
f împiedicat să facem un tra.ns- 

i port normal din care cauză 
' aprovizionarea cu goale a bri- 
\ găzilor de la abataje a avut 

i mult de suferit".
i In concluzie, se desprinde 

, faptul, (pentru a cîta oară?), 
/ că planul poate fi realizat rii- 
t, mic, dacă, bineînțeles, condu- 
S cerile minelor, ale sectoarelor, 
? sesizează la timp „punctele 
( slabe" care nu o dată au în- 
> curcat bunul mers al aclivi- 
( lății.

copil. Cererii sale nu 1 s-a dat însă 
curs, deoarece minora, replasată la 
lată, dădea unele semne de În
dreptare. Totuși, nici în noua am
bianță familială, minora nu și-a 
găsit climatul favorabil unei dezvol
tări morale corespunzătoare mai a- 
les din cauza mamei sale vitrege 
care nu-i purta nici o afecțiune. Un 
amănunt, In acest sens, poartă în 
el adînci semnificații : după ce mi
nora se hotărîse, de una singură, 
să rămînă în Petroșani — ca urm'a- 
re a nereușitei la examen — tatăl 
ei ca șl mama sa vitregă s-au giă- 
bit, la cererea fetei, să-l trimită 
hainele, fără a se interesa ce a făcut 
și ce face aceasta, singură, deși tre
cuseră două luni de la plecarea ei 
de acasă. S-au bucurat, pesemne, 
că au scăpat de ea, de obligațiile 
de întreținere și educare, după cum 
rezultă, de altfel, dintr-o corespon- 
dcnlă a minorei către părinții el.

ALECU RUSSO - 
ostaș al propășirii 
— 11O ani de la moartea lui —

Imperativele momentului Istoric 
revoluționar marcat de anul 1848 au 
polarizai conșllinfele progresiste ale 
epocii, mobiliztndu-lc In lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor sociale și na
ționale ale poporului român. Tra- 
slnd profilul etic al acestei generalii 
de scriitori intr-un studiu apărut re
cent tn revista „Contemporanul'', 
George Ivașcu conchide : „devo- 
t lunea patrioticii era, fnsd, de o ase
menea adlnclme, conștiința unei mi 
siuni la scară națională atil de ar
dentă, incit acești cărturari își meri 
lâ pe drept recunoștința posterită
ții ca veritabili ctitori ai culturii 
române moderne". Unul dintre aceș
ti .veritabili ctitori" este Alecu Rus
so de la al cărui sfirșit prematur 
s-au Împlinit recent 110 ani.

Trăsătura dellnitorie a omului și 
scriitorului A. Russo a lost fixată tn 
exegezele consacrate vieții și operei 
sale de personalități prestigioase: 
G. Ibrăileanu, G. Căline seu, T. Via- 
nu, Al. Dima. Asemenea contempo
ranilor și prietenilor săi, N. Bălces- 
cu, V. Alecsandri sau M. Kogălni- 
ceanu, Alecu Russo este fără echi
voc, o conștiință și o sensibilitate 
patetică, capabil să adere la ten
dințele novatoare ale epocii, să-și 
vadă idealurile în visurile de „slo
bozenie" socială și națională a po
porului său. Urmărind firul scurt al 
biograliei sale ladunare șl pălrun- 
zind tn intimitatea creației, admirăm

Am în față un teanc de scrisori. 
Le răsfoiesc cu atenție. Am sarcina 
și îndatorirea să le rezolv cit mai 
repede. Dar pe care s-o încep ? Intre 
ele sînt multe din Vulcan. Le voi 
scoate întii pe acestea. Ce sesizează 
oamenii, ce doleanțe au ?

O lecturez pe prima, pe a doua... 
și ?n obiectiv apar din nou I.G.L., 
I.G.C., T.A.P.L., S.D.E.E. Probleme 
multe privind întreținerea blocuri
lor. Remarc imediat că nu sînt nou
tăți. Asemenea aspecte au fost o- 
glindite nu o dată în coloanele zia
rului. Dar problema e: cum să le 
rezolv operativ ? Aș putea trimite 
sesizările respective la întreprinde
rile vizate. Ele vor răspunde re
dacției, iar noi autorilor — personal 
sau prin ziar. Da, dar asta durea
ză. Așa că m-am gîndit să procedez 
altfel: voi spicui ce este esențial 
din fiecare scrisoare și apoi le voi 
încredința tiparului. In felul acesta, 
cei vizați vor putea acționa imediat, 
prin fapte, și astfel treaba-i comple
tă. Să începem :

„In 13 ianuarie a.c„ la ora 17,30, 
s-a întrerupt curentul în blocurile

Aspect din labo
ratorul de aeraj 
al S.C.S.M. Petro
șani. Inginerul A- 
lexandru Dlcu și 
tehnicianul Iosif 
Budău verifică a- 
paratajul pentru 
determinarea con
dițiilor climatice 
din subteran.

Despre afecțiune, dbsigur nu putea 
fi vorba. Și astfel, purtată ca o min
ge, de la un părinte la altul, fără 
supraveghere, influențată puterniG 
de prietenii necorespunzătoare, ne
glijată și lipsită de afecțiunea pă
rintească, minora a ajuns în con
flict cu legea și cu cei care i-au 
asigurat o muncă cinstită, oricît de 
modestă este această muncă.

Cine poartă răspunderea acestui 
destin devenit dramatic la o vfrstă 
care n-a atins nici majoratul, e ușor 
de Înțeles: ambii părinți. Părinți ai 
unor asemenea copii mai sînt. Dar 
există și organe — autoritatea tu
telară — cărora le revine sarcina 
de a depisita și trata cu toată aten
ția asemenea minori cu educație 
neglijată pentru a preveni căderea 
lor în delicventă. Cazul relatat mai 
sus este doar un singur exemplu. 
Ancheta socială despre care am a- 
minlil, a scos la iveală aproape 600 
de căzui i de minori cu educație ne
glijată, in localitățile Văii Jiului.

Măsurile luate cu această ocazie, 
tratamentul prevăzut pentru flecare 
caz în parte depistat, obligă, consi
liile populare la o atitudine mai e- 
xigentă și la o mai mare preocu
pare în problema pe care o discu
tăm, una din cele mai stringente 
probleme actuale: integrarea socia
lă a minorilor cu educație neglija
tă, calea cea mal eficace de preve
nire a delicventei și de recuperare 
a tinerelului cu manifestări neco- 
respunzătoare. 

probitatea conștiinței, vlbrafia pa
triotică a acestui autentic poet re
flexiv, care a deșteptat spiritul de 
echitate socială prin subtilitatea a- 
gitatorică a verbului său.

Spiritul revoluționar al lui A. 
Russo trupe la Vlena tn 1836, cind 
scrie tn limba franceză cele 14 stro
fe ale odei dedicate Iul Allbaud, re
voluționarul care atentase la via
ta Iul Ludovic Filip.

întors tn fard, Russo peregrlnează 
cu Alecsandri și M. Cuciureanu prin 
locurile pitorești și bogate In ves
tigii istorice ale Moldovei. Mobilul 
acestor călătorii nu este, evident, 
căutarea unul divertisment, ci ne
voia spirituală și afectivă de a cu
noaște patria, de a dialoga cu tre
cutul istoric și de a descoperi nes
tematele folclorului nostru, fn a- 
ceste izvoare va vedea, asemenea 
iul Kogălniceanu, originalitatea șl 
perenitatea literaturii noastre na
ționale.

Consecvent tn atitudinea revolu- 
fionar-democralică, Alecu Russo tși 
manifestă cu orice prllef ostilitatea 
la(ă de regimul despotic, fa/ă de 
rapacitatea claselor dominante. Ast
fel, ignorind imixtiunile cenzurii care 
suprimase părfile cu note direcl-satl- 
rice ale piesei de teatru „Jignicerul 
Vadră sau Provlncianul la Teatrul 
National", este socotit „răzvrătitor" 
al orinduielil publice șl surghiunit Ia 
Mănăstirea Soveja.

SESIZĂRI CE-ȘI

AȘTEAPTĂ

REZOLVAREA
F8 și F9 de pe Bulevardul Victoriei 
șl, o dată cu el, și căldura aparta
mentelor noastre. Si nu-i prima da
tă cînd se întîmplă asemenea lu
cruri în cele două blocuri. Ba mai 
mult: la etajele superioare apa re
ce urcă cu... gramul, iar de cea 
caldă nicf nu mai vorbim. La parte
rul blocului F8 e spart caloriferul, 
apa curge în voie pe scări și dimi
neața îngheață. Ce-or fi făcind meș
terii de la sectorul I.G.L. ? (Stoian
Traian, Bulevardul Victoriei, bloc 
F8, apt. 12).

„Blocul nostru, F5, tot de pe Bu
levardul Victoriei, a fost dat în fo
losință în urmă cu doi ani. Și tot 
de atunci conduct^ de apă din bloc 
este defectă. Luni de-a rîndul s-a 
Insistat la șantierul de construcții și 
la I.G.L. să remedieze această defec
țiune, dar tot nu s-a remediat. Lo
catarii sînt nevoiți să se aprovizio
neze cu apă de la diferite izvoare. 
Din luna mai 1968 pină în octombrie 
1968 nu am avut pic de apă caldă. 
Instalațiile sanitare sînt în multe 
apartamente defecte. Liftul mai mult 
stă decid merge, iar pe casa scărilor 
nu avem măcar un bec. Spuneți-le 
și dv. tovarășilor de la I.G.L. Vulcan 
și Petroșani aceste lucruri, poate 
s-or îndura să ia niscaiva măsuri" 
(înv. Georgeta Popescu, blocul F5).

„Dacă blocul F5 e dat Jn folo
sință de doi ani, fll nostru, D9, de

RĂSPUNDEM ÎNTREBĂRILOR RIDICATE 
DE SEMNATARII UNOR SCRISORI

Ce acte sînt necesare 
pentru obținerea pensiei 

de urmaș
In ultimul timp, la redacție au sosit 

mai multe scrisori prin care diferite 
categorii de oameni ai muncii solicită 
ziarul să publice în coloanele sale ce 
acte sînt necesare pentru obținerea 
pensiei de urmaș. In dorința de a da

Pensia de urmaș pentru soție și copii în caz că decedatul 
era pensionar

1. Cererea urmașului către Oficiul 
pentru probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, cu indicarea nr. de C.E.C sau 
decizie de pensie.

2. Copie certificat de naștere a ur
mașului șl a copiilor dacă sini sub 
16 ani sau dacă urmează studii, pînă 
la 25 ani.

3. Copie certificat de căsătorie a 
sofiei cu decedatul.

4. Copie certificat de deces a susți
nătorului legal după care solicită 
pensia.

De menționat că copiile certificate
lor de naștere, căsătorie și deces, nu 
este obligator să fie legalizate la no
tariat, ele fiind scutite de timbre. Cer
tificarea se face de organele de pensii 
după originale.

5. Declarație că urmașa nu a des
făcut căsătoria cu soțul pină la deces, 
că nu s-a recăsătorit după deces și 
nu primește altă pensie sau ajutor 
social, nu este angajată în cimpul 
muncii, nu exercită nici o meserie 
sau profesie pe cont propriu. In caz 
că va interveni vreo schimbare în si

AnuJ revoluționar 1848 a însem
nat pentru A. Russo, un prilej de 
participare entuziastă la mișcarea 
de .mintuire" și de .propășire" a 
tării sale. Deșt nu apare ca sem
natar al actului revoluționar din 
Moldova, exilul cu care este sanc
ționat este argumentul peremptoriu 
cd rolul său tn mișcarea revoluțio
nară nu a fost deloc minor. I)e la 
Sibiu ti trimite Iul Bălcescu o scri
soare salulfnd triumful revoluției 
munlene: „Vivat! Victoriei Sînt 
mîndru de voi ceilalți și gloria re
voluției voastre se resfrînge și asu
pra noastră și asupra tuturor româ
nilor". Cuvintele nu au nimic reto
ric In scrisul celui care a nutrit în
totdeauna năzuințe unioniste. Ulti
mele clipe ale vieții li vor li fost 
luminate de împlinirea dezideratu
lui secular al poporului nostru, des
tinul arătlndu-l-se o singură dală 
clement.

Alecu Russo rămine un .ostaș ai 
propășirii" noastre social-polllice șl 
cultural-lilerare. Autor dramatic, 
teoretician șl critic literar intr-o 
perioadă Incipientă, admlratoi al 
trecutului Istoric și al folclorului na
tional, memorialist de talent și În
temeietor al poemului in proză in 
literatura, română, Alecu Rus.' isl 
merită numele pe care sl l-n dat 
fără orgoliu.

Pro!. Ion TRANCAU ț

pe strada Republicii, ore numai un 
an de zile de cind și-a primit loca
tarii. Și totuși, prezintă multe de
fecțiuni. Liftul a devenit mijloc de 
distracție a copiilor și, ca urmare, 
mai tot timpul stă blocat între etaje. 
Spre sfîrșilul anului trecut aveam 
apă caldă si rece la discreție. A- 
cum apă caldă nu avem de loc. iar 
cea rece se dă o dată pe zi. Dacă 
apuci să faci provizii bine, dacă nu..* 
Cind timpul e rece, la fel sînt șt 
caloriferele din apartamente. Si mal 
e ceva : unii locatari nu întrețin 
cum se cuvine apartamentele, arun
că gunoiul jos de la etajele supe
rioare iar alții, cum este cetățeanul 
din apartamentul 35, etajul VIU. de
ranjează liniștea întregului bloc. Nu 
știu, dar ar trebui luate măsuri șl 
împotriva unor asemenea oameni* 
(Codrescu Nicolai, bloc D9, sc. IT, 
apt. 58).

Noi locatarii blocului D6, plătim 
c i renular’tale curentul pentru scă- 
n si ascensor, dar pe scări nu a- 
vem lumină din februarie 1966 iar 
liftul nu funcționează de foarte mul
tă vreme. E normal să plătim pen
tru ceea ce nu beneficiem ? (Cerbu 
Teodor, blocul D6, sc. II apt. 721 

„Ciudat dar adevărat. Locuim pe 
strada Fintînilor dar pe strada noas
tră nu avem nici măcar o pompă de 
apă. Trebuie să aducem apa tocmai 

'din strada Minerului. Noi am făcut 
cerere la sectorul I.G.k Vulcan și 
ne-a spus că ne montează pompă, 
dar s-o plătim. E-n ordine așa? 
(Vijdea Mircea, str. Fintînilor nr 2/2).

Un alt locuitor al Vulcanului, 
Stanciu Alexandru Gheorghe, ne-a 
scris despre proasta deservire la 
cofetăria ..Trandafirul", unde nu 
există pahare suficiente și nici so
licitudine din partea vlnz.ătoarelor.

Cam a9lea sînl, în rezumat, sesi
zările unor locuitori ai Vulcanului, 
sosite în ultimul timp pe adresa 
redacției. Concluziile să le tragă 
conducerile I.G.L., I.G.C., T.A.P.L. șl 
S.D.E.E. Petroșani. Dar să facă acest 
lucru cit mai repede 1

G. DINU

un răspuns competent, redacția a 
solicitat colaborarea tovarășului Mă- 
gureanu Gheorghe, șeful Oficiului 
pentru probleme de muncă și ocrotire 
socială din Petroșani. Redăm mai jos 
răspunsul : 

tuația de mai sus va anunța în mod 
obligatoriu oficiul pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale.

Dacă decedatul a fost angajat, ur
mașii vor depune formele de mai sus 
Ia întreprinderea unde soțul sau pă
rintele a lucrat pînă la deces. între
prinderea are obligația să întocmească 
dosarul de pensii și să-l trimită la 
oficiu.

Conform ari. 67 din Legea nr. 27/28 
din 1966 urmașii trebuie să depună 
formele de mal sus la organul de pen
sie în termen de trei luui de la data 
decesului în care caz poate primi 
pensia retroactiv. Dacă formele sînt 
depuse peste termenul -'e trei luni 
pensia se va acorda inc nd cu dala 
de inlii a lunii următoa e depunerii 
actelor. In cazul că soția se angajează 
sau se recăsătorește, pierde dreptul 
la pensie pentru acest timp, iar d-'că 
are copii minori j)ină la 16 ani, s u la 
studii pînă Ia 25 ani, primește pensie 
în calitate de tutore numai pentru 
copii pînă la împlinirea acestor \ irste.
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ACTIVIZAREA COHtlNIȘTILOR
GARANȚIA TORTEI 
DE ÎNRÎURIRE

A ORGANIZAȚIEI DE PARTID
In etapa 

ux irșire
•P» 
comuniștilor, 
viață -socială, 
de condu» 
torității 
lor
p,.m 
de muncă să fie un 
mobilizator al maselor 
ren

Pompilin UNGUR 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Petrila

cfl mijlocul 
comuniștilor 
de partid.

din 
care 

întregului co
la 
la

elaborarea 
traducerea

că succesul 
de felul

a demonstrat
acțiuni depinde 
comuniștii își exercită in- 

C.el mai puternic factor de

actuală a procesului de 
a construcției socialiste 

•ste tot mai mult răspunderea 
rolul lor în înltcaga 

Accentuarea rolului
ător politic, creșterea au- 

și prestigiului organizații* 
partid, pentru ca fiecare or

iile, fiecare comunist la locul 
factor activ, 

la înfăptui-
poHtlcil partidului, impun des

fășurarea unei activități susținute 
pentru atraqerea în munca concretă 
a ■•■r.'irui membru de partid.

Această cerință este Izvorîlă 
democrația internă de partid, 
presupune atiagerea 
lectiv de comuniști 
hotărîrilor, masurilor, 
k>r in viată.

Viata 
oricărei 
In care 
fluenta.
inlluențate a celor din jur ti consli- 
fuie exemplul personal, activitatea 
practico desfășurată de liecare co
munist. Forța de inriurire a orga
nizației de partid depinde in măsu
ră (întăritoare de participarea tutu
ror membrilor săi la activitatea 
concretă pentru ducerea la îndepli
nire a multiplelor sarcini cerute de 
desăvirșirca construcției socialiste.

Comitelui orășenesc de partid Pe
trila acordă o atenție deosebită ac
tivității unei mase cît mai largi de 
membri de partid, care, prin pute
rea exemplului 
k>r, să 
munca

.Anul 
obținui 
plinirea 
vitatea 
aețare a localității. Cele peste 20 000 
tone de cărbune extrase în afara 
sarcinilor de plan, economiile rea
lizate la prețul de cost, îmbunătăți
rea calității producției la E.M. Petri
la, situarea orașului pe loc de frun- 
1e în ceea ce privește munca pa- 
trioticS dusă în vederea 
aspectului urbanistic al 
dovedesc cu prisosință că 
tiile de partid de pe raza 
au înțeles pe deplin 
care o au.

îndrumate de comitetul orășenesc 
dr partid, organizațiile de 
din oraș se străduiesc să 
neabătut în viață cerințele 
cratiei interne de partid, să 
In fapt activizarea comuniștilor 
prin aceasta să influențeze întreaga 
masă

Un accent tot mai pronunțai se 
pune 
partid pentru a înțelege necesitatea 
Înfăptuirii exemplare a hotărîrilor 
partidului, pentru ca fiecare la lo
cul său de muncă să fie la înălți
mea titlului 
albă o conduită 
producție, familie și societate.

O metodă verificată de practică, 
oa eficientă, în ceea ce privește 
activizarea membrilor de - partid o 
constituie repartizarea de sarcini 
concrete șl exercitarea controlului 
asupra îndeplinirii lor.

La minele Petrila, Lonea există 
preocupare pentru repartizarea ju-

personal, al faple- 
influențeze pozitiv viața, 

colectivelor unde muncesc, 
trecut, în orașul Petrila s-au 
importante succese în înde- 
sarcinilor de plan. în acti- 

de gospodărire și înfrumu-

ridicării» 
localității 
organiza- 

orașiilui 
menirea pe

partid 
aplice 
riemo- 

asigure 
și

a'e oameni ai muncii.

pe educarea membrilor de

pe care-1 Doartă, să
înireproșabilă

dicioasă a sarcinilor, ceea ce face 
ca marca majoritate a comuniștilor 
să fie activi, contribuind astfel In 
creșterea înrîuririi organizațiilor de 
partid din care fac parte. Este tot 
mai mare numărul comuniștilor care 
datorită simțului de răspundere cu 
care muncesc, comportării lor exem
plare se bucură de stima și pre
țuirea colectivelor în care muncesc, 
fac să crească forța de 
a organizațiilor de partid 
Așa de exemplu, la mina 
munîștii Burdea Nicolae, 
de brigadă în sectorul 1, 
tru, inginer, șeful sectorului 
Popovici Nicolae, Bălăuță Vasile și 
multi alții își îndeplinesc în mod e- 
xcmplar sarcinile profesionale șl 
desfășoară o intensă activitate ob
ștească. Munca plină de abnegație 
a unui număr lot mai mare de co
muniști face să crească înrîurirea 
ce se materializează în înfăptuirea 
sarcin’’"'- comportarea de fiecare 
zi a oamenilor.

Un număr mare 
partid de la mina 
tovarășii Tenczler 
Gheorghe, 'Costea 
ger Eugen, Cosma Rudolf și multi 
alții constituie un exemplu demn 
de urmat prin activitatea ce o 
desfășoară in scopul îndepliniriii 
sarcinilor profesionale și abștesti.

Forța de înrîurire a organizației 
de partid, ca urmare a muncii pline 
de răspundere a comuniștilor, se 
manifestă sub multiple aspecte. In 
domeniul economic este suficient să 
fie reliefată activitatea comuniștilor 
din sectorul III al minei Petrila care 
de timp îndelungat se menține in 
primele rînduri în ceea ce privește 
realizarea sarcinilor de plan. Comu
niștii din acest sector, prin munca 
desfășurată însuflețesc întregul co
lectiv. Ei dovedesc inițiativă, nu se 
demobilizează în fala greutăților știu 
să-și concentreze toate forțele în di
recția înlăturării deficientelor, în
deplinirii sarcinilor ce le stau în 
față. Pot fi evidential tovarășii Cos
tea Marin, Rotaru Gheorghe, Ghe- 
ning Rudolf și multi alții.

Comitetul de partid al sectorului, 
birourile organizațiilor de bază se 
preocupă de repartizarea sarcinilor, 
controlează înfăptuirea lor, antre
nează la rezolvarea problemelor 
masa de comuniști, ceea ce face să 
se imprime convingerea membrilor 
de partid 
hotărască 
zației.

Un alt
demonstrează puterea 
a organizațiilor de partid îl consti
tuie modul în care au acționat orga
nizațiile de bază de cartier în vede
rea mobilizării maselor la acțiunile 
edilitar-gospodărești. Și cu prilejul 
acestor acțiuni s-a asigurat partici
parea, în primul rînd a membrilor 
de partid, lucru ce a determinat 
mobilizarea unei largi mase de oa-

influențare 
respective. 
Lonea, co- 
miner șef 
Slupu Pe- 

III.

de membri de 
Petrila, cum sînt 
Ștefan, Cojocaru 
Traian, Strikber-

că ei sînt cei chemați să 
asupra treburilor organi-

exemplu, concludent, care 
de înrîurire

săniuș, gus- 
din bucuriile

copilăriei și... plă
cerile Iernii.

multă
atenție 
elevilor
din cla
sa a 5-a

meni ni muncii. Au muncit bine In 
această direcție organizațiile de 
bază din cartierele nr. II și III Pe
trila, cartier II Lonea și altele,

Experiența a dovedit 
esențial de activizare a 
11 constituie sarcina
Aceasta exprimă modul In care co
muniștii iși îndeplinesc îndatoririle 
statutare, își dăruiesc timpul și e- 
forturile pentru înflorirea patriei, in 
acele organizații de partid unde co
muniștii nu precupețesc nimic pen
tru a-și duce la bun sfîrșit sarcinile 
încredințate se manifestă cu tărie 
dinamismul, forța de Înrîurire a or
ganizației. De aceea, comitetul oră
șenesc de partid Petrila acordă aten
ție sporită muncii privind repartiza
rea și îndeplinirea sarcinilor.

In acest domeniu mai sînt multe 
de făcut. Este necesar .ca fiecare 
comunist să ocUpe un loc de frunte 
în lupta pentru 
rilor partidului 
său personnl să 
lizarea maselor 
cinilor cerule de desăvîrșirea 
strucției socialiste.

Pentru aceasta se cere să desfă
șurăm o mai susținută muncă de e- 
ducare in vederea creșterii simțu
lui de răspundere al fiecărui mem
bru de partid, este necesar să creas
că exigența organizațiilor de partid 
fată de activitatea fiecărui comu
nist.

Perseverind pe linia îmbunătățirii 
continue a muncii de repdrtizare 
judicioasă a sarcinilor, exercitînd 
un control sistematic asupra înde
plinirii lor se va reuși să fie acti
vizată întreaga masă de comuniști 
din oraș și prin aceasta să crească 
forța de înrîurire a organizațiilor 
noastre de partid, ceea ce se va 
concretiza în înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor pe care partidul le-a 
pus în față.

îndeplinirea holărl- 
și prin exemplul 

contribuie la mobi
la rezolvarea sar- 

con-

Întîlniri ale
candidatîlor

cu alegatorii
(Urmare din pag. 1)

șl Ion Rușescu, candidat! de deputat! 
pentru circumscripțiile electorale o- 
rășen'ești nr. 26. 16 și 18.

Aninoasa
Alegătorii din comuna Aninoasa, 

s-au Intîlnil, In cursul zilei de Ieri, 
cu tovarășa Maria Barna, candidată 
de deputat pentru circumscripția elec
torală municipală nr. 99, precum și 
cu tovarășii Dumitru Bulea, loan Băn- 
cllă, Cornel Maier, Pavel Popa, Mic- 
Ios Mozes, Ștefan Mih, Andrei Kra- 
kovshi, Octavian Jurca și Petru 
Clinda, candidați de deputați pentru 
circumscripțiile electorale comunale 
nr. 44, 45. 46, 5, 6, 1, 2, 3 și 4.

Banița
dinIn comuna Bănița, alegătorii 

circumscripțiile electorale comunale 
nr. 12, 13, 16 și 22 s-au întilnit cu 
candidații de deputați Vasile Jitea, 
Aurel Leliuga, Vasile Stoica și Marin 
Pase.

Intîlnirile dintre alegători și candi
date Frontului Unității Socialiste con
tinuă.

De la ministerul
învățămîntului
Se anunță că deschi

derea tuturor cursurilor 
universitare pe semes
trul II, va avea loc In 
ziua de luni 17 februarie

1969. La aceeași dată 
vor începe cursurile ți 
studenții Institutului a- 
gronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București.

Dacă în clasele I—IV elevii au 
fost obișnuiți cu un singur cadru di
dactic, începînd din clasa a V-a ei 
trebuie să se obișnuiască cu metoda 
de predare a mai multor cadre di
dactice, cu mai multe lucrări de con
trol și teze.

Pentru a preîntîmpina eventualele 
neajunsuri, profesorii care vor lucra 
ca diriglnți la clasele a V-a. trebuie 
să lină o legătură permanentă cu 
învățătorii claselor a iV-a. Condu
cerile școlilor vor fixa din timp pro
fesori diriginți. In acest fel profeso
rii vor putea să urmărească evolu
ția fiecărui elev, să-i 
națiile și pasiunile.

Pentru a se putea 
conducerile școlilor,
păstreze pe cit posibil colectivele 
de elevi, așa cum au fost ele în cla
sa a IV-a. Este total greșită practica 
de a se descompune colectivele cla-

cunoască încli-

realiza aceasta, 
vor trebui să

selor și de a se forma alte clase în 
• caie elevii nu se cunosc.

Datorită unui astfel de stil de 
muncă, defectuos, a slabei preocupări 
pentru acești elevi, la sfîrșitul tri
mestrului I, din numărul total de 
2 284 elevi din clasa a V-a, pe între
gul municipiu, 538 au rămas cori- 
genli, din care la 1—2 obiecte 322 
de elevi, iar la 3 sau mai multe 
obiecte un număr de 216 elevi. Cele 
mai slabe rezultate le-au obținut șco
lile generale nr. 2 și nr. 5 Petrila, 
nr. 4 și nr. 6 
2 Lupeni, nr. 
câni etc.

Mulți elevi
ău avut rezultate bune la învățătu
ra, în clasa a V-a au devenit leneși 
șl indisciplinați. obținînd numai re
zultate slabe la învățătură, ca ur
mare a schimbării stilului de muncă.

Pentru a se putea evita astfel de 
situații neplăcute, atît conducerile

Petroșani, nr. 1 și nr.
4 Vulcan, Liceul Uri-

care in clasele I—IV

Mandatul prețuirii 
și al încrederii

pag. 1)

lui. animați de dorința 
fierbinte de a traduce 
in fapte hotărîrile sale, 
gospodarii din Cimpu 
lui Neag au transformat 
din temelii vatra vechiu
lui sat de păstori. Acum, 
în Cimpu lui Neag baie 
tot mai puternic pulsul 
înnoirii socialiste, locali
tatea fiind o componen
tă principală a tînărului 
oraș minier Uricani.

— Intr-adevăr, în ultimii 
ani s-au făcut multe lu
cruri frumoase, durabile

la Cimpu lui Neag — 
ne spunea tovarășul Dan 
Vaier, primarul orașului 
Uricani. Toate aceste 
succese obținute tn anii 
construcției socialiste — 
ne-a mai spus tovarășul 
Dan Vaier — sînd rodul 
strădaniilor depuse de 
toți oamenii muncii că
lăuziți de flacăra veșnic 
vie a învățăturii mar- 
xist-leniniste a partidului 
nostru comunist.

Și oamenii nu i-au ui
tat pe semenii lor care 
s-au ailat mereu în frun
tea acțiunilor volunlar-

Joi 13 februarie

11.30

12.00

12.30

Limba germană.
42 (reluare).
TV pentru specialiștii 
din agricultură. Cultura 
tomatelor timpurii (relua
re).
TV pentru p -■ uiliști. 
Medicină. Tratamentul 
chirurgical al hipertensiu
nii portale (reluare), 
închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex TV.
17.35 Pentru elevi : Consulta

ții la chimie (clasa n 
XU-a).

18,05 Limba rusă. Lecția 41.
18 30 Studioul pionierilor „Jo

curi șl bulgări d-' zăpa
dă".

19,00 Telejurnalul de seqră.
19.30 Ij» zi : Invățămintul, fac

tor al creșterii economi
ce. .

19.45 Intre metronom și crono
metru — emisiune con
curs. Teme: fon Slavici 
șl Capodopere alo mnzi 
cil simfonice.

20.45 Seară de teatru : „Un 
chiul Vanea” d* A. P. Ce- 
hov.

22,25 Cintăreli români pr 
nelo lumii : Tenoru 
Buzea.

22 45 Telejurnalul 
23,00 Închiderea

Blocul B5 — actualmente In sta
diu de finisare Interioară pe șantie
rul de construcții Petrila. Echipele 
de constructori lucrează cu st-iriiintă 
In vederea predării în termen, la În
ceputul primăverii apropiate. 
Iot 40 apartamente

patriotice, care 
întotdeauna umărul acolo 
unde a fost mai greu. 
De aceea, atunci cind 
Frontul Unilății Socia
liste a propus reînnoi
rea mandatelor deputați- 
lor Dănescu loan, Dră- 
ghici Iosif, Manolescu 
îon, Mojoatca Maria, O- 
prea Vasile, Iman loan, 
Hamzu Iosif, Moțoc Ni- 
colae și a multor altora, 
în circumscripțiile electo- 
Tale ale orașului Uricani 
și ale municipiului Pe
troșani pentru alegerile 
de la 2 martie, conceiă-

au pus

țenii lor din Cimpu lui 
Neag i-au susținut din 
toată Inima, le-au acor
dat deplina lor încrede
re și prețuire.

In fnlîlnirile dintre 
candidații Frontului Uni- 
tății Socialiste si alegă
tori, aceștia din urmă 
Își exprimă profundul lor 
atașament țață de poli
tica consecvent-democra- 
tică a partidului, satis
facția și mîndria fată de 
tot ceea ce s-a făcut sau 
e pe cale de înfăptuire 
în patria noastră socia
listă, își manifestă sim
patia și apropierea față 
de candidații Frontului 
Unității Socialiste pe ca
re-i vor vota cu toată 
încrederea la 2 martie.

Vineri 14 februarie

Cura balneară în perioada iernii
Printre mijloacele de tratare a mul

tor boli, tratamentul balnear este de 
un real folos el acționind prin mo
dificarea favorabilă a reactivității și 
creșterea capacității de rezistență a 
organismului. \

Tara noastră are o mare varietate 
de ape minerale, lacuri și nămoluri 
terapeutice situate în zone climate
rice cu acțiuni' diferite asupra orga
nismului oare permit tratamentul ce
lor mai variate afecțiuni cronice. Fo
losirea în țara noastră a factorilor 
naturali (climă, ape minerale și nă
moluri) în scop terapeutic datează 
din antichitate. Cura balneară de 21 
de zile datează încă de pe vremea 
grecilor antici și această durată s-a 
menținut pînă în zilele noastre ca 
timp minim pentru a se obține efecte 
terapeutice prin apele minerale.

Pe vremea romanilor, in țara noas
tră s-au dezvoltat stațiuni balneare în 
jurul izvoarelor termale (Băile Her- 
culane, Geoagiu).

In localitățile ibalneo-climaterice, 
organismul este supus unei schim
bări de mediu în f care acționează 
condițiile meteorologice i caracteristi
ce, peisajul, turismul (ip stațiunile 
de munte), apele Eoinerale, elemente 
care contribuie lafe stimularea tutu
ror funcțiunilor organismului și la 
creșterea capacității de rezistență.

Modul de acțiund;. al factorilor bal
neari constă din fflrcfțani. 
chimice asupra organismului 
a frîna pe cele siipraexcițate, 
a obține o echilibrare a lor. 
rii balneari mai ap o serie 
fecte importante simptomatice de com
batere a durerii și a altor suferințe. 
In stațiune bolnavul beneficiază, du
pă profilul diferitelor localități, de 
diferite mijloace de electrolerapie, 
liidrolerapie, cultură fizică medicală 
etc, stațiunile fiind dotate cu apa
ratură modernă,- in plufr acestora li 
se asociază, după caz, și indicații me
dicale de alimentație dietetică adec
vată. Majoritatea stațiunilor noastre 
balneare sini astfel organizate incit 
funcționează în tot cursul anului, 
deci și în sezonul țle iarnă.

Este greșită atitudinea unor bol
navi de a refuza efectuarea de tra
tament balnear în sezonul de iarnă. 
Se știe că sanatoriile sînt bine încăl
zite, iar diferitele servicii balneo- 
fizioterapeutice funcționează uniform

ln tot timpul anului. In al doilea 
rînd, stațiunile noastre balneare sînt 
situate în regiuni pitorești și turisti
ce, astfel incit se poate beneficia 
din plin de climatul de reconforlare 
oferit de peisajele de iarnă, care și 
ele au efect terapeutic. In plus, se-

MEDICUL
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zonul de iarnă oferă celor mai tineri 
și cu afecțiuni pe bază nervoasă 
(surmenaj) posibilitatea practicării u- 
nor sporturi de iarnă care de ase
menea au efect de însănătoșire.

Toți acești factori fac posibilă tra^- 
tarea diferitelor afecțiuni oronice la 
fel de bine in sezonul de iarnă ca 
și în cel de vară. De asemenea, nu 
trebuie uitat faptul că nici capaci
tatea stațiunilor noastre balneare nu 
poate satisface toate necesitățile nu
mai în anotimpul cald. De aceea bol
navii vor trebui să fie înțelegători

cti solicitarea biletelor în stațiuni 
pentru tratament, mergînd la trata
ment în toate anotimpurile — în 
mod alternativ, pentru a permite tu
turor celor ce au nevoie de cură bal
neară. să poată beneficia de trata
ment balnear în toate perioadele a- 
nului mai ales că, așa cum am ară
tat mai sus, nu există deosebire în 
obținerea rezultatelor de însănătoșire.

Menționăm aci cu titlul de infor
mație că în acest trimestru sînt încă 
bilete de tratament în stațiuni renu
mite și căutate ca Băile Herculane, 
Govora, Sinaia, etc. ce nu au putut 
fi folosite deoarece multi bolnavi se 
eschivează de la folosirea lor pe mo
tiv că este sezon de iarnă. Ori la noi, 
în 
cp 
de 
lej

Valea Jiului, îndeosebi bolnavii 
afecțiuni reumatice cronice, așa 
frecvenți. nu folosesc acest pri
de tratament.

Din aceste considerente repetăm 
recomandarea pentru bolnavii cu 
suferințe cronice cu indicații medi
cale de tratamente balneo-climateri- 
ce, să folosească 
tățile ce le oferă

. pentru tratamentul 
lor lor cronice.

Dr. Petru TURCU 
medic specialist 

Petroșani

din plin posibili- 
șl sezonul actual 
cu succes al boli

fizice și 
și de 
pentru 
Facto- 
de e-

școlilor generale cit și Învățătorii 
vor. trebui să acorde o mai mare a- 
tenție obișnuirii elevilor încă din
clasele mici cu sistemul lucrărilor de 
control. S-a observat că cele mai
mici note le au acești elevi tocmai 
la teze, că nu știu să expună în mod 
cursiv lecția în scris. întărirea ca
racterului practic-aplicativ a cunoș
tințelor noi predate trebuie să cons
tituie. de asemenea, o preocupare 
susținută a învățătorilor ca 
fesorilor.

Este bine ca prolesorii 
preda la clasa a V-a, să
multe lnteraslstențe la orele de 
clalilate, de la clasele Ill—IV, să ur
mărească toate manifestările din via
ta clasei la care urmează să fie di
riginte. Este Indicat, ca unele ore de 
limba română,’ matematică, geogra
fie și istorie să fie ținute chiar de 
către profesori la clasa a IV-a, de- 
monstrîndu-le practic cum trebuiesc

și 8 pro-

care 
facă

vor
mai
spe

Noi izvoare de energie
așteaptă să fie descătușate

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
gram muzical de dimineață; 6,05— 
9,30 Muzică și actualități; 9,30 A- 
teneu ; 10,00 Corul liceului «Dimi- 
trie Bolintineanu" din București i
10.10 Curs de limba spaniolă. Ci
clul II, lecția a 19-a; 10,30 Radio- 
Prichindel (emisiune pentru copiii 
din grădinițe); 10,40 Din cele mal 
cunoscute melodii populare,- 11,03 
Cinlece de Mircea Neagu ,- 11,15
Dansuri de estradă; 
medicuiui. Prevenirea gripei;
Muzică ușoară; 12,20 Cronica lite
rară ,- 12,30 întîlnire cu melodia
populară și interpretul preferat»
13.10 Avanpremieră cotidiană; 13,20
Soliști și orchestre de muzică ușoa
ră ; 14,10 Muzică din operete; 14,30 
Concertul zilei15,05 Duete de mu
zică ușoară ; 15,15 Țării, inima și 
versul; 15,30 Lexiconul muzical al 
inlerpreților români. Litera N..- 16,00 
Radiojurnal. Sport ; 16,10 Soliști de 
muzică populară; 16,55 Radio pu
blicitate; 17,00 Muzică ușoară; 17,15 
Pentru patrie,- 17,45 Muzică,- 17,50 
Tribuna radio; 18,05 Muzică popu
lară și ușoară 18,30 Gazeta radio» 
19,00 O melodie pe adresa dum
neavoastră; 19,20 Sport,- 19,30 Din 
repertoriul cintăretei Ioana Radu» 
19,50 Un nume drag, o melodie» 
20,05 Cenaclu literar,- 20,25 Melo
diile anotimpurilor,- 20,50 Uvertura 
.Basmul" de Moniuszka ; 21,05 A- 
tenliune, părinți !j 21,15 Cîntece u... 
și fără cuvinte,- 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport,- 22,20 
Caravana fanteziei; 23,20 Moment 
poetic; 23,25 Melodii- pentru ore
tîrzii; 0,05—5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II: 6,10 Piese dis
tractive ,- 6,45 Muzică populară:
7.10 Fanfara reprezentativă a 
matei : 7.37 Muzică ușoară ,- 
Tineri interpret! de folclor; 
Tot înainte (emisiune pentru 
nieri),- 8,40 Muzică și literatură»
9.10 Curs de limba spaniolă. Ciclul
I, lecția a !0-a; 9,30 Cupidon și 
muzica ușoară,- 9,45 Album de ma
drigale ; 10,30 Muzică ușoară; 10,39 
Teatru radiofonic: Omul cu mîrioa- 
ga, de Gh. Ciprian» 12,05 Avanpre
mieră cotidiană; 12,15 Concert de 
prînz,- 13,00 Din folclorul muzical 
al popoarelor .- 13,30 Revista reviste
lor științifice,- 14,10 Interpret de
muzică populară,- 14,30 Momen»
științific!; M,35 Muzică ușoară,- 15,40 
Radio publicitate; 16,15 Pe teme me
dicale. Durerea și semnificația el 
în diferite afecțiuni; 16,25 Pe ari
pile melodiilor; 17,00 Radiojurnal.
Sport,- 17,10 Arii din operete; 17,30 
Muzică ușoară; 17,45 .Simfonia bre
vis" de Dinu Petrescu,- 18,05 Me
moria pămîntului românesc; 13,23 
Muzică ușoară,- 19,05 Cîntăreti ce
lebri și folclorul,- 19,30 Curs de 
limba spaniolă. Ciclul II, lecția a 
19-a (reluare); 19,50 Noapte bună, 
copii ; 19,55 Seară de operă; 23,07 
Muzică ușoară.

11,45 Sfatul
12,00

Af- 
7.45 
8,10 
pic-

y

(Urmare din pag. 1)

Animați de un puternic elan, mun
citorii, inginerii, maiștri — răspun- 
zînd chemării la înlrecere — s-au an
gajat în numele lor și al acelora pe 
care-i reprezentau să obțină rezul
tate superioare celor prevăzute In 
plan.

Tovarășul Clement Negruț, s-a re
ferit, în cuvîntul său, la problemele 
majore ce trebuie să fie în atenția 
colectivului arătînd că în acțiunea 
de organizare științifică a producției

șl a muncii încă nu s-a făcut totul, 
că mai sînt resurse suficiente care, 
valorificate, vor duce la creșterea 
producției și productivității muncii. 
Vorbitorul a accentuat necesitatea 
asigurării unei înalte discipline sub 
toate aspectele și și-a exprimat con
vingerea că energeiicienii sînt capa
bili să ridice activitatea la nivelul 
exigențelor actuale.

In unanimitate, adunarea a aprobat 
angajamentul luat care prevede:

luate notițele și mai ales cum să se 
pregătească acasă.

In trimestrul care a începui este 
necesar să se pornească, de la Înce
put, la organizarea de meditații cu 
elevii din clasa a V-a. acordind o 
atenție sporită elevilor corigenți șl 
celor mediocri, pentru a asigura ob
ținerea In final a unor rezultate cit 
mai bune la învățătură șl discipli
nă.

Conducerile școlilor generale tre
buie să efectueze o analiză amănun
țită muncii desfășurată de elevii 
claselor a V-a din școală, să facă, de 
pe acum, propunerile cu prof »sorii 
care vor fi diriginți la clasa a V-a 
1n anul viitor, în vederea unei legă
turi permanențe cu învățători! care 
predau la clasa n IV-a.

Vasile COCHECI
activist al comitetului municipal 

de partid

• producerea peste 
plan a 20 000 000 kWh 
energie electrică;

• depășirea produc
ției globale cu 5 340 000 
lei;

• realizarea de eco
nomii peste plan în va
loare de 500 000 lei;

• realizarea unui be
neficiu peste 
500 000 lei;

• reducerea 
mului specific 
tone c.c.;

• reducerea 
mutai
400 000 Wh.

VINERI 14 FEBRUARIE

Buletine de știri : Progra
mul I : 5,00; 5.30; 6,00; 6.30; 
9,00; 11,00; 13,00; 15,00;
20,00 ; 24,00 ; 1,00 ; 2,00 j
4,00. Programul II : 6,05; 7,30; 
10,00; 12,00; 14,00 ; 18,00 ; 
19,00; 21,00; 23,00; 0,55.

plan de

consu- 
cu 750

consu-
tehnologic cii

final, adunarea a exprimat ho-
co-

In
tărlrea entuziastă a întregului 
lectiv de a depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea obiectivelor Indi
cate de partid, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la dezvoltarea me
reu ascendentă a economiei noastre.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
înțeleptul de pe muntele bles
temat; Republica: Ziua în ca
re vin peștii; PETRI LA: Ju
doka, agent secret; LONEA — 
7 Noiembrie: Topkapy,- Mine
rul : Mărturisirile unui om cu 
camera mobilată; ANINOASA : 
Vremea păgînelor,- VULCAN: 
Zile de vară; LUPENI — Cul
tural : Expresul colonelului 
van Ryan.

Pronoexores
La tragerea concursului nr. 7 din 

12 februarie 1969, au fost extrase 
din urnă uimitoarele numere:

Extragerea l-a: ,44, 28, 41, 32. 1» 
30.

Extragerea a îl-a : 40, 32, 10, 3. 21, 
17, 10.

Fond
416 71'1
346 686

de premii U extragerea l-a » 
lei iar la extragerea a U-a» 
lei.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. ITALIAN
BOLOGNA 12 — Corespondentul 

Agerpres la Roma, N. Puicea, trans
mite I a Palazzo dello Sport din 
Bologna au continuat miercuri lu
crurile Congresului al 12-lea al P.C, 
Italian. La baza discuțiilor au stat 
ide te cuprinse in raportul lui Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., 
pre.entat la primul punct al ordinii 
de zi. In cuvintul lor, delegați ai 
federațiilor pro\ înciale din Reggio 
Emilia, Florența, Palermo, Roma, 
Viih'e ti' \->sta, precum și Claudio 
Pelniccioh. secretar national al Fe
derației tinerelului comunist italian, 
Pietro Secclda, membru al C.C. al 
P.C I.. Mauro Scocctmaro, președin
tele Comisiei centrale de control a 
P.C.I, au scos în evidenlâ lupta pe 
care comuniștii italieni o desfășoară 
neo'iâiut pentru apărarea intereselor 
vitale ale maselor de oameni ai 
muncii din Italia, pentru pace șl so
cialism. Etapa actuală — au subli
niat vorbitorii — deschide perspec
tive și mai avansate luptei împotri
va exploatării, pentru lărgirea drep
turilor sindicale in fabrici și pentru 
un nh el de trai și condiții de muncă 
mai bune.

In intervențiile vorbitorilor a găsit 
un ecou puternic greva din 12 fe
bruarie a 
abolirea și 
cu capital 
salarizare”
ratat că. prm întreaga sa aesfășu- 
rare, greva constituie o nouă expre
sie a combativității clasei muncitoa
re italiene, a influenței P.C.I, in ria
durile celor ce muncesc. Vorbi:orii 
au subliniat politica internat ionalis- 
tâ, de întărire a unității partidelor 
comuniste și muncitorești fn lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace.

in ședința de după-amiazâ, Con
gresul P.C.I. a ascultat mesajul de 
solidaritate din partea P.C. 
tugalia și a fost salutat de 
legațiilor P.C. din Marea
P.C. din Japonia, Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, P.C. din Israel. 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, P.C. din Germania, P.C. Român, 
P.C. din 
Francez,
(R.A.U.), Partidul Socialist Unit din 
Germania, P.C. din Siria, P.C. din 
Suedia. Partidului Muncii din Elve
ția, Partidului Muncitoresc Socialist 
UngGr. P.C. din Uruguay, Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sua.

Cuvintarea șefului delegației Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud a prilejuit o entuzias
tă manifestare de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, pentru li
bertate și independență națională. 1.1 
aplauzele celor prezenți, delegația a 
înminal lui Luigi Longo steagul de 
luptă al Frontului Național de Eli

berare din Vietnamul de srJd.
Lucrările Congresului continuă.

Cuvîniarea tovarășului
Paul Mculescu-Mîzil

Dragi tovarăși, Tovarăși,

oamemlor muncii pentru 
In cadtul întreprinderilor 
particular a .zonelor de 
discriminatorii. Ei au a-

din Por- 
șelii de- 
Britanie,

Republica San Marino, P.C. 
Uniunii Socialiste Arabe

Îmi revine misiunea plăcută de a 
transmite salutul cald, internationa
list, și mesajul de prietenie frățeas
că adresate de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, de între
gul nostru partid și popor delega
telor la cel de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din 
Italia.

Delegația partidului nostru asistă 
cu un deosebit interes la lucrările 
Congresului dumneavoastră. Comuniș
tii români și întregul popor român 
urmăresc cu sentimente de vie so
lidaritate și simpatie activitatea 
Partidului Comunist Italian — partid 
cu o bogată experiență revoluționa
ră, cu vechi tradiții antifasciste, for
ță de bază a vieții politice în Italia. 
Ne bucură din toată inima succese
le obținute de partidul dumneavoastră 
in lupta pentru interesele vitale 
ale clasei muncitoare și maselor largi 
populare, pentru cauza socialismu
lui.
iul 
că in desfășurarea 
rilor bătălii sociale ale proletariatu
lui, țărănimii și intelectualității, ti
neretului muncitor și studențesc din 
Italia. Partidul Comunist Italian, ri
nul din detașamentele importante 
ale mișcării comuniste internaționa
le, și-a cucerit un binemeritat pres
tigiu prin activitatea sa pentru uni
tatea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru promovarea unor 
raporturi consecvent bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și :nter- 
nalionalismului proletar, ale egalită
ții $i încrederii între partide, sdmei 
și respectului reciproc, pentru con
tribuția adusă la apărarea păcii și 
securității în lume.

Pentru comuniștii și oamenii mun
cii din tara noastră constituie un 
motiv de reală satisfacție relațiile 
de prietenie și solidaritate, pătrun
se de spirit principial, statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian. Dorim să 
subliniem însemnătatea contribuției 
aduse de intilnirile dintre tovarășii 
Luigi Longo și Nicolae Ceaușescu, 
schimburile rodnice de vederi și de 
experiență prilejuite de aceste în- 
tilniri. precum și vizitele reciproce 
de delegații ale partidelor noastre. 
Partidul Comunist Roman își expri
mă dorința de a dezvolta și în vii
tor aceste' legături. Aceasta cores
punde intereselor ambelor partide, 
cauzei apropierii și întăririi tradi
ționalei prietenii dintre popoarele 
roman și italian, cit și intereselor ge
nerale ale unității și intensificării 
colaborării tovărășești în mișcarea 
comunistă.

rezultatele 
proeminent

in alegeri, ro
pe care-1 joa- 

și conducerea ma-

II! IÂRIIE SOdflLIÎTE
LENINGRAD. — Universi

tatea din Leningrad sărbăto
rește un secol și jumătate de 
existentă. La această înaltă 
instituție de invătămînt au 
invătat scriitorii Nikolai Go
gol și Ivan Turgheniev, crea
torul sistemului periodic al e- 
lementelor Dmitri Mendeleev, 
marele fiziolog rus Ivan Pav
lov, fizicianul Alexandr Po
pos. In 1891 Lenin a dat aci 
examenul de admitere la fa
cultatea de științe juridice.

Cu prilejul aniversării sale 
si pentru meritele în pregăti
rea de specialiști calificați, 
l ni verși la‘.ea din Leningrad a 
fost decorată cu ordinul „Stea
gul Ro>u al Muncii".

• ♦ ®

VARȘOVIA. — In urmă cu 
cițiva ani geologii au desco
perit în Polonia — în apro
pierea orașelor Gloguw și Lub
lin — cele mai bogate zăcă
minte cuprifere din Europa. 
Imediat a început amenajarea 
unor mine și a unor întreprin
deri de prelucrare. Construc
torii au întimpinat insă mari 
dificultăți. Apa a inundat de 
două ori galeriile minei ..Lub
lin', Pentru a face față aces
tei situații, a fost folosită, pen
tru prima oară în Polonia, me
toda înghețării păminlului în 
jurul puțului de extracție pî- 
nă la o adincime de 500 me
tri, urmată de injectări de ci
ment. Metoda s-a dovedit efi
cace și extracția a putut să 
înceapă. In primele zile ale a-

nului, colectivele a două mine 
— Lublin și Polkowice — au 
Început să extragă primele 
cantități din cel de-al doilea 
milion de tone de minereu 
de cupru. Specialiștii au cal
culat că, după punerea în va
loare a întregii capacități pro
iectate a tuturor minelor, Po
lonia va ocupa locul a) șase
lea in lume în ce privește ex
tracția minereului de cupru.

0 ♦ e
SOFIA. — In anul 1968, in

dustria metalurgică a R.P. Bul
garia a produs peste 36 000 
tone cupru electrolitic, 93 000 
tone plumb, 75 000 tone zinc. 
Necesitățile interne ale țării în 
aceste metale, scrie intr-un ar
ticol publicat in ziarul „Trnd" 
ministrul chimiei șl metalur
giei al R.P. Bulgaria, sînt com
plet satisfăcute din producția 
proprie.

Bulgaria realizează acum în
treaga extracție de minereu de 
cupru a anului 1939 în numai

constructoare de mașini și a- 
proximativ 80 la sulă din ne
cesitățile construcțiilor vor fi 
acoperite din producția pro
prie de metale neferoase.

cinci ore, cea de minereu de
plumb și zinc in mai puțin de
două zile, iar cea de fier în
trei :zile.

In articol se arată că în a-
nul 1970 aproximativ 70 la
sulă din necesitățile industriei

In România, întregul popor este 
angajat cu toate forțele sale intr-o 
amplă activitate constructivă, avind 
ca obiectiv desăvîrșirea societății 
socialiste. Se înfăptuiește cu succes 
programul de dezvoltare multilaterală 
a producției materiale, științei și 
culturii elaborat de Congresul al IX- 
lea, rezultatele primilor 3 ani ai ac
tualului cincinal, arătind ,că economia 
națională se caracterizează prinlr-un 
dinamism viguros, prin ritmuri înalte 
de creștere, ceea ce este hotăritor 
pentru progresul României și ridica
rea continuă a nivelului de trai" al 
poporului.

Un vast generator de energie îl 
constituie participarea vie a celor 
mai largi mase ale poporului la con
ducerea întregii vieți sociale — par
ticipare stimulată prin măsurile în
treprinse de partid pentru perfecțio
narea continuă a orînduirii socialiste, 
întărirea legalității, promovarea con
secventă a principiilor de echitate și 
justiție socială, pentru deplina afir
mare a personalității omului, în spi
ritul propriu umanismului socialist. 
Propria experiență ne întărește con
vingerea că dezvoltarea democrației 
socialiste este o componentă esen
țială a procesului de edificare a noii 
societăți.

In mod statornic, în centrul poli
ticii internaționale a partidului și 
guvernului României stau prietenia 
nezdruncinată, alianța frățească și 
colaborarea multilaterală cu toate ță
rile socialiste, de care sîntem trainic 
legați prin comunitatea orînduirii so
ciale, a telurilor și idealurilor revo
luționare, a ideologiei călăuzitoare 
— marxism-leninismul.

Partidul Comunist Român militează 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor dintre țările socialiste pe ba
za 
mului 
proletar, < 
suveranității 
pectării egalității în drepturi și ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. Aceste principii decurg 
în mod necesar din realitatea obiec
tivă că sistemul mondial socialist 
reprezintă o comunitate de state li
bere și independente, in care sin
gurele în drept să hotărască asupra 
problemelor dezvoltării oricărei țări 
socialiste sînt clasa muncitoare, po
porul tării respective și partidul 
său comunist, organele con
ducătoare de partid și de stat legi
time și constitutional alese.

Sub nici o formă, nici pe plan teo
retic. nici pe planul acțiunilor prac
tice comuniștii nu pot concepe a- 
partenenta la sistemul socialist ca 
implicînd o îngustare sau limitare 
a suveranității poporului — principiu 
căruia, dimpotrivă, socialismul tre
buie să-i asigure realizarea integra
lă. întreaga desfășurare a vieții in
ternaționale demonstrează amploarea 
uriașă, forța și vitalitatea cu care 
se afirmă ideile de suveranitate și 
independență, puternicul rol dina
mizator al acestor idei ce însufle
țesc atît popoarele din țările socia
liste, care prețuiesc libertatea cuce
rită cu prețul a grele jertfe, cît șl 
pe acelea din țările aflate încă sub 
dominație imperialistă și care luptă 
împotriva aservirii străine. In zilele 
noastre, cauza suveranității și inde
pendenței naționale se îmbină în mod 
organic cu ideile internaționalismu
lui proletar, constituie o parte inte
grantă a transformărilor sociale pro
gresiste, o componentă a luptei revo
luționare pentru socialism.

In legătură cu faptul că mai multi 
antevorbitori s-au referit aici la ac
țiunea militară a celor 5 țări socia
liste in Cehoslovacia, amintim că 
poziția Partidului Comunist Român a 
fost expusă la timpul potrivit — și ea 
este cunoscută. Poziția partidului 
nostru este determinată de faptul că 
această acțiune a dus la adîncirea 
divergentelor și neînțelegerilor din 
mișcarea noastră, este lipsită de o- 
rice justificare reală și nu cores
punde cu normele de bază ale rela
țiilor ce trebuie să existe în lumea 
socialistă.

Partidul Comunist Român - consi
deră ca o Înaltă îndatorire atît fată 
de propriul popor, cît și fală 
cauza socialismului în lume să 
liteze neobosit pentru depășirea fe-

ca tratativele ce au loc in prezent 
să ducă la restabilirea păcii, pe ba
za respectării dreptului poporului 
vietnamez de a hotărî singur asupra 
soartei sale. Ne exprimăm deplina 
convingere în triumful cauzei drep
te a libertății și independentei po
porului vietnamez.

România se pronunță pentru lichi
darea focarului de tensiune din O- 
rientul Apropiat in conformitate cu 
Rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, cu respectarea 
intereselor legitime ale fiecărui po
por din această parte a lumii.

Tovarăși,

e-

principiilor 
Și 
ale

marxism-leninis- 
i nlerna li onalismul ui 
independentei și 

fiecărui stat, res-

de 
mi-

nomertelor negative temporare, pen
tru eliminarea surselor de. neînțele
gere, pentru dezvoltarea sănătoasă 
a relațiilor de prietenie intre toate 
țările socialiste. Stricta respectare a 
principiilor fundamentale ale rela
țiilor internaționale socialiste, evita
rea oricăror forme de raporturi in 
conlradictio cu aceste principii, a 
oricăror încălcări a lor este singura 
cale ce poate duce la realizarea a- 
cestui tel.

Partidul Comunist Român își ma
nifesta activ solidaritatea cu lupta 
revoluționară a clasei muncitoare 
internaționale, a organizațiilor sale 
și, in primul rînd, a partidelor co
muniste și muncitorești, privește cu 
sentimente de stimă lupta comu
niștilor din țările capitaliste,
roismul celor ce înfruntă condițiile 
grele ale ilegalității. Ne exprimăm 
întreaga simpatie» față de lupta tu
turor popoarelor pentru libertate și 
progres social, au mișcărilor de eli
berare națională, i a tuturor forțelor 
și mișcărilor sociale care militează 
împotriva imperialismului și ne.oco- 
lonialismului, împotriva regimurilor 
dictatoriale și a represiunilor antide
mocratice, pentru independentă și 
transformări > socialiste, pentru pace 
și securitate in ldme.

Partidul nostru Jconsideră 
prezent, cînd imperialismul, 
rile militariste, revanșarde, 
politica lor .agresivă, încalcă 
normele de -relații internaționale și 
încearcă să reînvie nefasta doctrină 
a „războiului rece", avem datoria 
de a desfășura eforturi intense pen
tru a face să prevaleze, în viata in
ternațională 
Este 
dare 
nem 
nală, 
tut spre contihuarea procesului de 
destindere, spre 'intensificarea cola
borării internaționale și solutionarea 
prin tratative,'ujfrin reglementări po
litice, a problemelor litigioase, în 
scopul dejucării planurilor de răz
boi ale imperialiștilor și consolidă
rii păcii în întreaga lume.

Partidul Coniilhist Român acordă 
o mare însemnătate întăririi securi
tății pe contineht, militînd în acest 
scop pentru dezvoltarea unui climat 
de încredere și aooperare, pentru 
normalizarea! și, multiplicarea rapor
turilor dintre toate statele Europei, 
împotriva oricărei’ tendințe de în
gustare a acestor legături și de scin
dare a continentului în grupări în
chise și opuse. In" acest context a- 
preciem cu satisfacție dezvoltarea 
și diversificarea pe care o cunosc 
în ultimii ani relațiile economice, 
tehnico-știintifice, politice și cultu
rale dintre România și, Italia, care 
demonstrează' fecunditatea raportu
rilor între state cu orînduiri sociale 
diferite, corespunzător interesului re
ciproc și, totodată, cauzei înțelege
rii și cooperării în Europa și în lu
me.

Problemele! construirii 
pe continent își pot găsi 
nare eficientă, pornindu-se 
litătile istoricește constituite, de la 
recunoașterea existentei celor două 
state germane, a inviolabilității gra
nițelor stabilite. după cel de-al doi
lea război mondial. Corespunzător 
intereselor destinderii. partidul 
nostru se pronunță pentru desfiin
țarea concomitentă a blocurilor mi
litare, a pactului agresiv N.A.T.O 
și a Tratatului de la Varșovia, pen
tru lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, retragerea tuturor 
forțelor armate în limitele frontie
relor lor nalionalej

In epoca noițstrîî, unul din dezi
deratele majore care • se impun pe 
întreg frontispiciul relațiilor mon
diale este înrădăcinarea trainică a 
spiritului de justiție și legalitate, 
respectarea normelor dreptului inter
national. Forța Aiu creează drept — 
ci, dimpotrivă, trebuie să respecte 
întotdeauna droptul, aceasta fiind o 
necesitate determinată do mersul 
înainte al societății umane, o con
diție esențială pentru' realizarea as
pirației popoarelor de a decide ele 
însele asupra propriilor destine.

Profund solidar cu eroicul popor 
vietnamez, căruia i-a acordat și îl 
va acorda și în viitor întregul său 
sprijin internationalist, Partidul Co
munist Român consideră că trebuie 
să se facă totul pentru încetarea 
agresiunii S.U.A, din Vietnam, pentru

că, în 
cercu- 

urmînd 
grav

linia spre destindere, 
necesar ca politicii de încor- 
și zăngănit de arme să-i opu- 
cu fermitate o politică ratio- 
construclivă, orientată neabă-

securității 
o soluțio- 
de la rea-

Considered că grija pentru unita
tea și coeziunea mișcării comunis
te reprezintă suprema îndatorire in
ternationalists, partidul nostru îm
părtășește convingerea că unitatea 
în zilele noastre poate fi concepută 
numai pornindu-se de la realitățile 
stadiului’ actual, ireversibil, de ma
turizare a mișcării comuniste, de la 
necesitatea ca fiecare partid să-și e- 
laboreze linia generală în mod au
tonom, de sine stătător, în funcție 
de imensa diversitate a condițiilor 
în care activează, pe baza aplicării 
vii, creatoare a adevărurilor funda
mentale ale marxismului la particu
laritățile acestor condiții, fără nici 
un fel de imixtiuni și fără nici un 
fel de presiuni din afară. Acestea 
sînt cerințele esențiale, vitale, pen
tru dezvoltarea unei colaborări to
vărășești, liber consimțite, între e- 
gali, în spirit de stimă și încredere 
reciprocă — adevăratul izvor de for
ță al unității.

Partidul Comunist Român nutrește 
părerea fermă că, fată de situația 
existentă în prezent în mișcarea co
munistă, toate eforturile trebuie în
dreptate către telul refacerii unită
ții, evitîndu-se orice pas, trice ac
țiune de natură să ducă la înăspri
rea relațiilor. Deosebirile de vederi 
sau de interpretare nu trebuie să 
afecteze bunele relații și colabora
rea între partide, nu trebuie privite 
cu suspiciune sau transformate in 
surse de animozitate și tensiune. U- 
nica modalitate rațională și eficientă 
de soluționare a lor este discuția 
principială și tovărășească între con
ducerile partidelor, fără condamnări 
sau etichetări, bazată pe eforturile 
comune, sincere și perseverente pen
tru apropierea punctelor de vedere 
în scopul întăririi unității.

In acest spirit, Partidul Comunist 
Român participă la lucrările pregă
titoare pentru o consfătuire inter
națională a partidelor comuniste și 
muncitorești, care să slujească inte
reselor unității în lupta împotriva 
imperialismului, să ducă Ia îmbunătă
țirea climatului din mișcarea comu
nistă, să servească apropierii și în
țelegerii între partidele comuniste, 
întăririi coeziunii lor sub steagul 
marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar.

Păstrînd în mod consecvent, stă
ruitor, convingerea că deasupra ori
căror deosebiri de vederi trebuie a- 
șezat întotdeauna ceea ce este co
mun și unește partidele comuniste 
— măreața misiune istorică de trans
formare revoluționară a lumii — 
partidul nostru își va aduce și în 
viitor întreaga contribuție la resta
bilirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

In încheiere, permileti-mi, 
tovarăși, să vă urez din toată 
succes deplin în desfășurarea
rllor Congresului dumneavoastră, 
noi victorii în lupta pentru nobilele 
teluri ale 
și păcii!

Trăiască 
lian !

Trăiască, 
partidele noastre și 
român și poporul italian !

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale !

R.A.U. A HOTARlT SA-Șt OFERE BUNELE OFICII IN MEDIEREA DI
FERENDUMULUI DINTRE CELE DOUA STATE YEMENITE

Ziarul „Al Ahram" publică o In
formație în care face cunoscută ho- 
tărîrea Republicii Arabe Unite de 
a-și oferi bunele oficii in vederea 
medierii diferendumului dintre cele 
două state yemenite. In acest sens, 
ziarul precizează că Hassan Sabry 
Kholy, îeprezenlanl personal al pre
ședintelui Nasser ia Liga Arabă, a 
stabilit contacte cu ambasadorii de 
la Cairo ai Republicii Populare a

Yemenului de sud și Republicii A- 
rabo Yemen in vederea organizării 
unei reuniuni yemenite la nivel 
înalt.

Observatorii politici din capitalele 
arabe își exprimă speranța că efor
turile întreprinse in prezent în ve
derea reconcilierii yemenite vor a- 
vea rezultate pozitive pe care Ie re
clamă lupta țărilor arabe împotriva 
uneltirilor imperialiste.
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Șefii ii (a 
Cabinetului 

francez

rfls-

PARIS 12 (Agerpres). — In cadrul 
ședinței de miercuri a Cabinetului 
francez, Michel Debre, ministrul a- 
faceriloi externe, a adus la cunoș
tință Consiliului de Miniștri
prinsul afirmativ al Statelor Unite 
la propunerea franceză privind o ac
țiune concertată a celor patru mari 
puicii in cadrul Națiunilor Unite, în 
vederea soluționării crizei din O- 
rienlul Mijlociu. El a adăugat că 
propunerea guvernului francez tre
buie pusă în aplicare ncinlîrziat.

Pe de altă parte, Jean de Lipkows- 
ki, secretai de stat în Ministerul A- 
facerilor Externe, a confirmat în 
cursul ședinței că Franța respinge 
propunerea britanică de a se con
voca la Londra o nouă reuniune a 
reprezentanților permanenli ai Uni
unii Europei Occidentale (U.E.O.), 
în scopul discutării problemelor le
gale de situația din Orientul Mij
lociu. El a adăugat că nu vede ra
țiunea pentru care aceste probleme, 
care au fost examinate de recenta 
sesiune ministerială a U.E.O. de la 
Luxemburg, ai mai trebui reluate 
în discuție la Londra, in cadrul a- 
coluiași organism.

A

In Pakistan situația 
se menține încordată 

și nesigură
LAHORE 12 (Agerpres). - Deși 

reprezentanții marcant! ai opoziției 
au fost eliberați in ultimele zile, in 
Pakistan situația continuă să se men
țină încordată și nesigură. După trei 
zile de dezbateri, liderii organizațiilor 
de opoziție n-au putut ajunge la 
stabilirea unui punct de vedere co
mun in legătură cu propunerea pre
ședintelui țârii, Ayub Khan, de a 
organiza o intilnire a reprezentanți
lor tuturor partidelor politice cu o- 
rientări diverse, in vederea unei re
concilieri care să readucă calmul șl 
stabilitatea în tară. 

fse in ti broască 
iPiobabil sii 
un răspuns 
telui. Intre timp, președintele Ayub 
Khan și-a 
le mai mari orașe pakistaneze, unde 
demonstrațiile de protest au jtins o 
intensitate deosebită. El a sosit 
miercuri la Lahore, venind din Dac
ca. capitala Pakist 'irului de est. Cu 
acest prilej. Ayub Khan a desmințit 
știrile potrivit cărora ar fi fost sta
bilită o dată pentru ridicarea stării 
de urgentă, introdusă in ui 
denlelor indo-pakistaneze di

Ei urmează să 
din nou în Lahore, 

iinbătă, pentru a formula 
. la propunerea președln-

continuat vizitele în ce-

Reacfii care acuză
Poporul vietnamez are dreptul la 

autodeterminare pentru a putea re
glementa el însuși problemele inter
ne — a declarat Thien Hoa unul din 
principalii lideri budiști într-un me
saj adresat clerului și fidelilor cu 
prilejul Anului nou lunar. Budiștii, 
se afirmă în mesaj, sînt împotriva 
tuturor celor ce se pronunță în fa
voarea prelungirii războiului. Această 
acuzație după observatorii politici, 
este adresată în primul rînd condu
cătorului regimului saigonez, genera
lul Thieu și guvernului său care au 
declanșat în prezent o campanie îm
potriva „agitatorilor pentru pace". 
In ultimul timp au mai fost semna
late și alte reacții similare din par
tea unor cercuri 
cură de o mare 
populației. Astfel 
Bisericii budiste 
Khiet, a lansat recent un apel pen
tru o pace imediată și încetarea lup
telor.

• BUDAPESTA. - La Budapet- 
ta a sosit o delegație a Consiliu
lui Superior al Agriculturii, condu
să de prof. dr. David Davidescu, 
vicepreședinte al Consiliului. Vor 
avea loc convorbiri privind colabo
rarea tehnică și științifică intre 
Consiliul Superior al Agriculturii 
din Reoublica Socialistă România 
și Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare al Republicii Popu
lare Ungare.

budiste ce se bu- 
influentă în rîndul 
bonzul superior al 

unificate, Tinh

• CHRIST1ANSHAAB. — O erhl- 
pă de salvare a găsit marți într-o 
peșteră de gheată din deserturile în
zăpezite ale Groenlandei corpurile 
înghețate ale unei familii compuse 
din patru membri, surprinși, se pare, 
de o furtună de zăpadă in cursul 
zilei de duminică. Echipa de salva
re, pornită în căutarea acestora, a 
mers pe urmele lăsate de sania cu 
pînze folosită de cei patru, un 
bărbat în vîrstă de 51 de ani, doi 
băieți de 2 5 ani și o fetiță de 12

0 TOKIO. — Sute de cetățeni 
japonezi participă în aceste zile la 
marșurile organizate in sprijinul pă
cii in capitala tării, în orașele Osa
ka, Kyoto și în alte localități. El 
vor străbate numeroase orașe și 
sate ale Japoniei pînă la 27 aprilie, 
cînd participanții la marșul păcii se 
vor întîlni cu compatrioții Jor din 
Okinawa, pentru a sărbători ziua 
Okinawei.

NEW YORK. — Biroul național 
pentru relații de muncă al S.U.A. a 
hotărît să intenteze o acțiune jude
cătorească împotriva Asociației in
ternaționale a docherilor din S.U.A., 
ca ui mare a grevei declanșate la 20 
decembrie anul trecut.

Biroul cere ca tribunalul să ordo
ne încetarea imediată a grevei, a- 
cuzînd pe greviști că au refuzat să 
negocieze și să semneze la 14 ianua
rie un proiect de acord.

Pe de altă parte s-a anunțat so
sirea în portul New York a primti- 
lui contingent de militari care vor 
descărca coletele poștale de pe cele 
45 de nave blocate în port.

socialismului, democrației

Partidul Comunist

prietenia

★

dragi 
inima 
lucră-

Și

ÎMI

ț HAGA. — Programele de armonizare a taxelor de co
merț in țările membre ale Pieței comune stîrnesc vii nemultiiț 
miri în rîndurile opiniei publice din aceste țări. Astfel, in 
Olanda se intensifică protestele împotriva introducerii taxe
lor asupra valorii adăugate care au intrat în vigoare la 1 
ianuarie. Gospodinele se pling de faptul că cheltuielile lor 
au crescut cu aproape 30 de guldeni (8,30 dolari). Muncitorii 
cer mărirea salariilor pentru a compensa astfel creșterea cos
tului vieții. Redacțiile ziarelor sînt asaltate de scrisori de 
protest, iar Ministerul Economiei primește zilnic cam 250 de 
plîngeri împotriva creșterilor „nejustificate" a unor preturi.

frățească dintre 
dintre poporul

Cuvîntarca conducătorului delega
ției Partidului Comunist Român a 
fost subliniată, în repetate rînduri, 
de aplauzele puternice ale parlici- 
panților la Congres, care și-au mani
festat călduros sentimentele de sim
patie și prietenie, caracteristice re
lațiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Italian.

R. P. BULGARIA : Intr-una 
din halele Combinatului tex
til din Sliven.
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