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PREGĂTIRILE 
DE IARNĂ 

să fie realizate 
la nivelul 
cerințelor!

Plantari

toamnă
Grija manifestată pentru în

frumusețarea orașului Petrila se 
concretizează și în acțiunile de 
toamnă ale serviciului de gos
podărie, care în luna octombrie 
a început plantările de 
ornamentali și amenajarea 
lor verzi.

In această
Petrila se vor
2 000 trandafiri, 
cireși ornamentali, 
teceni, peste 500 
gard viu etc.

arbori
zoae-

toamnă în or 
planta 300 ț

150 pruni 
circa 60 r 
metri lit

€11 planul cincinal 
îndeplinit

De la F.F.A. „Viscoza" Luponi am primit o știre impor
tantă cu... o mică întirziere. A trecut mai bine de o sâp- 
tămînă de cind colectivul priceput, sirguincios al filatori
lor și-a îndeplinit sarcinile din planul cincinal actual la 
producția marfă și globală. Se prevede ca, in urma măsu
rilor luate in vederea îmbunătățirii activității economico- 
financiare a fabricii să se realizeze pină la sfirșitul anului 
cca. 11 milioane lei peste prevederile planului cincinal la 
producția globală.

Aceste frumoase rezultate au fost determinate, in bună 
măsuță, de realizările obținute pe primele trei trimestre 
ale anului in curs. Astfel, s-au realizat pe 9 luni depășiri 
de 10,8 tone sfoară și 4,1 tone fire viscoză.

întregul colectiv al fabricii este hotărît a nu precupeți 
nici un efort în vederea obținerii, in cele două luni care 
au mai rămas din anul in curs, a noi rezultate de valoare, 
pe măsura prestigiului ciștigat, a hărniciei oamenilor caro 
adaugă acestuia — o dată cu trecerea timpului — nebă
nuite valențe.

Confluență intre anotimpuri. Foto : I. LICIU
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Optimi mi la 
el a bal slii(leii(iltfir

Nu este necesară o desfășura
re somptuoasă de argumente pen
tru a demonstra că rosturile 
existentei clubului studențesc, 
inaugurat cu un an și ceva în 
urmă, nu sînt justificate doar 
de cafe-barul de acolo. Printre 
studen(i se află multi care ju 
talente și pasiuni pentru o lor- 
mă sau alta a artei. Lipsa de 
inițiativă, atit a organizatorilor 
culturali cît și a studenților, 
avut o consecință întristătoare : 
debilitatea activităților cultural- 
artistice a studenților (confir
mată, printre altele, șt de Festi
valul artei studențești din pruna- 
vară). De cîtva timp însă op
tica s-a modificat și încep sa se 
contureze forme de activitate ar
tistică care să oglindească cu mai 
multă fidelitate posibilitățile 
neștiute ale studenților.
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Pe lingă clubul studențesc din 
Petroșani îți va începe repeti
țiile o nouă formafie de muzică 
ușoară intr-adevăr a studenților. 
Se află in plin efort de consti
tuire o echipă de dansuri și o 
formație de teatru, un cerc de 
picturi și reînvie cercul foto. 
Iată doar citcva forme de culti
vare a încă necunoscutului fond 
sufletesc al studenților. In pla
nurile ce se clădesc și-a făcut 
loc ideea participării mai active 
a studenților la viata culturală 
a Văii Jiului. Paralel cu această 
reviviscență artistică și cultu
rală, participarea la activitățile 
clubului — ce se anun(ă a fi 
mai colorate sub aspectul diver
sității — va fi mai vie.

T. S.
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Am fost informați că, in ve

derea realizării exemplare a 
principalilor indicatori econo
mici de plan din trimestrul IV 
a. c.. pentru a se crea condi- 
ț.i fasorabile unui demaraj co
respunzător in primul an al 
cincinalului viitor, in scopul 
asigurării unei desfășurări nor
male a procesului tehnologic 
de extracție pe timp de iarnă, 
la toate minele Văii Jiului, bi
roul executiv al Centralei căr
bunelui — în baza indicațiilor 
p'imite din partea Comitetu
lui municipal de partid Petro
șani — a dispus unităților din 
subordine sarcina stabilirii 
punctelor de strangulare în re
țeaua productivă in intere ului 
friguros și a măsurilor menite 
să elimine deficiențele exis- 
ten te.

— Puteți să ne arătați — 
ne-am adresat șefului serviciu
lui metode din C.C.P.. ing. 
Emeric Magyarosi — care sînt 
principalele probleme, pentru 
specificul minelor noastre, ce 
se cer cu insistență urmărite 
și rezolvate de colectivele în 
cauză pentru ca iarna să nu 
aibă posibilitatea ridicării unor 
obstacole greu de înlăturat în 
calea desfășurării unei activi
tăți normale de producție ?

— Tn momentul de față, a- 
tenția conducerii unităților mi
niere va trebui, din acest punct 
de vedere, concentrată îndeo
sebi pe urmărirea concretiză
rii cit mai urgente a măsurilor 
legate de asigurarea transpor
tului în subteran și la supra
față, fără întreruperi păgubi
toare. a izolării conductelor de 
aer comprimat și apă împo
triva înghețului pe porțiunile 
expuse, a dirijării curenților 
de aer. simultan cu încălzi
rea acestora, în locurile de in
trare în subteran. Mai trebuie 
să se asigure spațiile de hal- 
dare necesare, aprovizionarea 
la nivelul cerințelor cu lemn, 
cherestea și materiale de ma
sa, buna funcționare a puncte
lor de încărcare și descărcare 
a cărbunilor, repararea — mâi 
ales — a băilor muncitorești, 
căminelor și cantinelor.

— Desigur, la fiecare mină 
s-au format colective care — 
sub îndrumarea factorilor de 
conducere — au analizat, in
ventariat și definitivat măsuri, 
atit la locurile nevralgice, un
de s-au depistat strangulări în 
iernile trecute, cit și in alte

puncte ale noilor obiective pu
se în funcțiune ce ar putea 
provoca opriri în procesul do 
producție din iarna iminentă. 
Mai Știm că specialiștii din 
centrală coordonează, sprijină 
și controlează colectivele res
pective. Care sint concluziile 
primelor verificări efectuate ?

— Trebuie specificat că la u- 
nele exploatări s-a indicat ca 
anumite lucrări de pregătire 
Cu termen de realizare în lu
na noiembrie să fie devansate 
in octombrie, pentru a nu le 
aglomera către finele perioa
dei Caracteristic este faptul că 
majoritatea obiectivelor s-au 
prevăzut să fie terminate în 
octombrie (500 măsuri din 734), 
răminind pentru luna in curs 
numai lucrările care necesită 
Un volum mai mare de mun- 
că I a exploatările miniere Pe- 
trila. Vulcan. Paroșeni. Lu- 
peni. ca și la U.U.M. Petroșani 
din cadrul C.C.P.. s-a vădit o 
preocupare sporită în ceea ce 
privește pregătirea pentru iar
nă. realizîndu-se aici chiar u- 
ncle lucrări in avans. Există, 
însă, și unele unități rămase 
în urmă în această privință, 
de exemplu E M. Dilja. E. M. 
Aninoasa. E. M. Livezeni. E. M. 
Uricani și cele trei preparați! 
ale Văii Jiului, care- nu au 
realizat între 10 și 18 lucrări 
cu termen scadent la jumăta
tea lunii trecute. Recuperarea 
râmînerilor în urmă se pune 
cu toată seriozitatea. S-a con
statat că la E. M. Uricani, 
E. M. Dilja și E. M. Aninoasa 
lucrările de izolare a conduc
telor aer-apă înregistrau res
tanțe apreciabile față de pre
vederile programului stabilit. 
La E. M. Livezeni lucrările 
care condiționează buna desfă
șurare a proceselor de produc
ție în timp de iarnă cum sint 
centrala termică de la est, in
stalația de încălzire a silozu
lui de balast, erau serios ră
mase în urmă. Menționăm că 
va trebui să se asigure la mi
na Aninoasa executarea în ritm 
mai susținut a lucrărilor pre
văzute la halda de steril (in
stalația de tericoane etc.).

Problema realizării planului 
de pregătiri de iarnă ne va 
sta, și în continuare, în cen
trul atenției și vom urmări ca 
măsurile să fie onorate în ter
men de către toate unitățile.

Ing. Traian MULLER

A crescut 
capacitatea 

de 
transport 

la șantierul 
barajului

Zestrea S.U.C.T. Uricani s-a 
îmbogățit cu noi utilaje de mare 
capacitate. După excavatorul de 
3 mc tip Skoda, în dotarea sec
ției au intrat de curînd un nu
măr de 4 autobasculante de lip 
„Belaz 540“ de 27 tone.

Aceste autobasculante de mare 
capacitate au terminat zilele 
acestea rodajul și au intrat în 
acțiune, pe șantierul barajului de 
la Valea de Pești, la capacita
tea nominală.

Prin dotarea S.U.C.T. Uricani 
cu aceste noi autovehicule, ca
pacitatea de transport a 
parcului auto pe șantie
rul 1. L. Pl. S. a crescut cu 
108 tone, ceea ce duce Ia mă
rirea ritmului de construcție a 
barajului.

O cerință cu implicații majore pentru 
progresul social-economic și edilitar al municipiului 
REZOLVAREA OPERATIVA SI CU EFI
CIENTA A PROPUNERILOR CETĂȚENILOR

Una din cerințele fundamen
tale ale democrației socialiste o 
constituie participarea nemijlo
cită a tuturor cetățenilor la re
zolvarea treburilor de stat și 
obștești, întărirea continuă a 
legăturilor dintre organele lo
cale ale puterii și administrației 
de stat și masele de cetățeni. 
Printre formele de participare a 
maselor la conducerea treburilor 
obștești, de valorificare a iniția
tivei și hărniciei cetățenești, pro
punerile și sesizările oamenilor 
muncii ocupă un loc deosebit de 
important, constituind, în același 
timp, un ajutor valoros pentai 
îmbunătățirea stilului și metode
lor de muncă ale organelor ad
ministrației de stat.

Cum se valorifică de către or
ganele administrației de stat din 
municipiul nostru propunerile și 
sesizările cetățenilor ? lată o 
problemă socială cu multiple im
plicații majore abordată de re

centa sesiune a Consiliului 
popular municipal.

Cu ocazia adunărilor organi
zate cu alegătorii în perioada 
campaniei electorale de către 
Frontul Unității Socialiste, cu 
prilejul dărilor de seamă ale de- 
putaților în fața cetățenilor, oa
menii muncii din municipiul nos
tru au făcut numeroase propu
neri vizind perfecționarea vieții 
economice, social-culturale, a 
gospodăririi localităților, a îmbu
nătățirii deservirii populației. Ce
tățenii și-au spus părerea des
pre realizările obținute, criticihd 
in același timp neajunsurile din 
diferite sectoare de activitate, 
au propus soluții pentru remedie
rea lor.

In sesiune a fost subliniată 
preocuparea permanentă a Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal pentru . rezol
varea acestor propuneri. Ele ou 
fost centralizate și repartizate 
forurilor competente spre soluțio

ORA INDUSTRIALA
HUNEDOREANÂ

nare, urmărindu-se, in continu
are, rezolvarea lor. In mai multe 
consfătuiri organizate de con
siliile F.U.S. cu deputății s-a ana
lizat modul cum sint duse la în
deplinire propunerile, cetățenilor, 
iar pe lingă fiecare consiliu 
popular s-au creat colective 
care au urmărit in mod special 
soarta acestor propuneri, iar co
mitetele executive, chiar și sesi
unile consiliilor populare, au luat 
in discuție stadiul soluționării 
propunerilor, preocuparea orga
nelor locale ale administrației de 
stat, a celorlalți factori de răs
pundere pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin.

Aceste strădanii au rezultate 
incontestabile. Ca dovadă, din 
cele 1 409 propuneri făcute de 
cetățeni sînt soluționate 1 152, 
iar 257 fiind în curs de rezolvare 
încă în acest an sau vor fi cu
prinse în planul de lucrări pe 
anul viitor. Ca urmare a propu
nerilor cetățenilor s-au realizat 
o seamă de lucrări gospodărești- 
edilitare : construcții și reparări 
de drumuri, de străzi și trotuare. 
Avem rezultate în înfrumusețarea 
cartierelor, extinderea rețelei de 
apă, canalizare, iluminat, a tran
sportului in comun, au fost repe
rate peste 100 de blocuri, ;-au 
amenajat noi spații verzi, terenuri 
de agrement. In urma propune
rilor făcute de cetățeni s-au rea
lizat progrese în îmbunătățirea 
activității comerciale, a asisten
ței medicale, lărgirea bazei ma-

(Conlinuare în pag a 3-a)
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Spectacol
și dansuri

Neîndoielnic, cincinalul pe 
care ne pregătim să-l încheiem 
cu un bilanț de dimensiuni și 
valori fără precedent în eco
nomia românească, este etapa 
unei necontenite și încordate 
competiții cu timpul, o auten
tică bătălie a colectivelor 
noastre muncitorești pentru a 
obține in minimum de timp 
maximum de foloase econo
mice. Permanenta și intensa 
confruntare a potențialului teh- 
nico-economic, a forței de 
creație colectivă cu timpul, 
motivează și determină ritmu
rile înalte ale dezvoltării, pro
cesul intensiv al modernizării 
și perfecționării, saltul specta
culos spre o mai inoltă pro
ductivitate și eficiență, între-

Centrala
termoelectrică 

Mintia

Foto : N. GHENA

gul fenomen al creșterii eco
nomice care caracterizează 
cincinalul actual. Transpus in 
perimetrul industrial hunedo- 
rean, fenomenul intensivilății 
dezvoltării capătă o deosebita 
semnificoție sub raportul va
lorilor economice acumulate 
in unitatea de timp.

Reflecția ne-a impus-o ie- 
cent o sinteză statistică pri
vind forța industrială a jude
țului Hunedoara pe coordona
tele anilor 1965, 1970 și 1975, 
ani care s-ou consacrat ca pie
tre de hotar și puncte de con
fluență intre trei cincinale de 
covîrșitoore însemnătate pen
tru progresul general al eco

nomiei. Trei coloane de cifre 
condensează in orele indus
triei hunedorene o avalanșă 
de fapte remarcabile de mun-

Valoorea orei industriale în 
acest județ aflat în primele 
rînduri ale progresului econo
mic național, atinge astăzi cote 
inimaginabile în trecut. Intr-un 
singur ceas din acest an final 
de cincinal, întreprinderile Hu
nedoarei realizeză o produc
ție industriolă de peste 1,8 mili
oane lei. Comparativ cu anul 
1965, valoarea orară a produc
ției este mai mare cu peste 
600 000 lei, în timp ce, pentru 
finele cincinalului viitor, sarci
nile prevăd ca industria jude
țului să-și sporească producția 
pe aceeași unitate de timp la 
peste 2,2 milioane lei. Aceasta 
este ora. Dar zilele, lunile, 
anii ? Sînt trepte urcate dina
mic și care ne arată că in 
acest cincinal fiecore an o în
semnat un pas înainte echi-

V. LAURENȚIU

(Continuare în pag a 3 a)

Spectacolul „Mîndră-i Valea 
Jiului" va fi prezentat .rUzi, 
la 01.1 17, în sala Casei de cul
tură de către formația de muzică 
și dansuri populare. Printre so

Cantinele 
miniere 

pe făgaș bun 
înainte vreme mulți mi

nori nefamiliști luau masa 
unde puteau. In prezent iau 
masa la cele 7 cantine exis
tente la exploatările miniere 
Dilja, Lonea, Petrila. Vul
can, Aninoasa, Lupenl și U- 
ricani. Aceasta datorită fap
tului că sectorul cantinelor 
din cadrul bazei de apro
vizionare și transport al 
C.C.P. caută să asigure un 
meniu consistent și cît mai 
variat celor peste 1500 de 
abonați.

Intr-o discuție avută cu to
varășul Ion Popa, adminis
tratorul grupului de canti
ne, am aflat că în această 
perioadă în centrul atenției 
se află aprovizionarea de 
iarnă. Pină în prezent au 
fost însilozate 24 tone de 
cartofi, 11 tone de ceapă. A- 
provizionarea curentă se fa
ce în bune condițiuni de 
C.L.F.

Pentru îmbunătățirea ali
mentației s-a preconizat ex
tinderea gospodăriilor anexe 
prin cumpărarea de purcei 
pentru cantinele din Lonea. 
Aninoasa și Uricani. Pentru 
lunile noiembrie și decem
brie s-a preconizat înființa
rea a Încă două cantine i 
una la E. M. Paroșeni și alta 
la mina Livezeni.

Gh. BOZU 
corespondent

I PAGINA A 4-Ă: j
| • FAPTUL DIVERS ÎN I 

LUME
| 0 TABLOU ALGERIAN |

ILA CEA DE-A 16-A A. ■ 
MVERSARE A DECLAN- I

. SĂRII LUPTEI ARMATE ] 
DE ELIBERARE

I 0 PESTE 20 000 DE MI- I 
NERI ENGLEZI ÎN GRE- I

• ZECE ANI DE INDUS- J 
TRIALIZARE ÎN COAS- I
TA DE FILDEȘ

<B LUCRĂRILE CONFERIN- I 
TEI UNIUNII COMUNIȘ- I 
TILOR DIN IUGOSLA- |

I 0 COLOCVIU CONSACRAT 
| SEMICENTENARULUI
I FONDĂRII PARTIDULUI
I COMUNIST FRANCEZ

In curs 
de recepție...

...se află instalația de tras 
vagoane și instalații de ex
tracție de la puțul auxiliar, 
din cadrul incintei E. M. Pa
roșeni. Creșterea potențialu
lui extractiv al minei, în ur
ma introducerii pe scară lar
gă a mecanizării tăierii- și 
încărcării în subteran, face 
ca intrarea în funcțiune a 
obiectivelor amintite să fie 
de primă necesitate pentru 
unitate.

SEARĂ DISTRACTIVĂ
Astăzi, după ora 20, la Casa 

de cultură din Petroșani este or
ganizată o scara distractivă, des
tinată tinerilor de la Uzina de 
utilaj minier, cu concursul for
mației de muzică ușoară „Atlas".

de muzică 
populare

liștii vocali și instrumentali J 
Viorica Brindușan, Nicolae Si- 
minic, Constanța Mare, Antonica 
Lumînaru, Enache Brînză. Di
rijor — prof. Glieorghe Popa.

La efectuarea lucrărilor de 
consolidare a căii ferate ce 
străbate defileul Jiului se folo
sesc agregate complexe auto
matizate, de mare randament.

Foto : N. MOLDOVEANU
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EXAMEN EXIGENT AL MATURITĂȚII ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID, MOMENT HOTÂRITOR PENTRU 

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII COMUNIȘTILOR
Afirmarea deplină a responsabilității comuniștilor Cină se neglijează munca cu omul...

Ritmv.itie -i proporțiile d /- 
• oltăti de viitor ale minei 
Dilja sint hotânie in marc mă- 
M.ră de munca unui cole. tiv 

.mos : ele tivul s toi ri vii
dc investiții. Aduna ■. gene
rală dc dare dc seamă ri ale
geri a comuniștilor din acest 
-• ici a demons’.1..: nu do;:; 
nimozitatea ci și înalta res
ponsabilitate a minerilor, in
ginerilor <i tvhnicieniloi — 
deschizătorii noilor drumuri 
subterane din aciinvurilc Dil- 
jci — față de destinul și pers
pectivele de dezvoltare a mi
nei lor \dunarea de alegeri 
s-a dovedit o riguroasă auto- 
examinare. un prilej dc reflec
tare matură, responsabilă asu
pra atribuțiilor se.torului, ale 
organizației de partid in dina
mizarea >i amplifi. arca efor
turilor ri inițiativei -olectivu- 
lui in realizarea dezideratului 
său primordial : deschiderea 
noilor impuri de cărbune. Că 
“ie-a lungul multoi ani colec
tivul și-a îndeplinit u priso- 
sințâ aceste atribuții îl atestă 
un fapt semnificativ — de 7 
.ni se- torul nu a unos ut râ- 

mir.erea in ui mă.
Și totuși, dezbaterile in ci

dru) adunării omuniștilor din 
organizația dc bază 3/C nu a 
purtat și nici nu ar fi putut 

nota saiisfacției. a mul
țumirii de sine. Dimpotrivă. 
In Țața adunării de alegeri 
•s-a ridicat o problemă, un mo
tiv prea temeinic pentru ca 
membrii organizației de bază 
sa nu se declare mulțumiți. 
Datorită ■ ămîncrilor in urmă 
pe trimestrul 111. sarcinile sec
torului la principalul indicator 
— planul de deschideri — a 
fost îndeplinit pe primele 9 
luni ale anului doar în propor
ție de 9."> "1 la sută Nere li- 
z irea plan ilui fizic la in 
tiții și pregătiri își are cauze 
multiple. Ele au fost analizate 
pe larg in -adrul adunării. Din 
discuțiile purtate de comuniști 
a reieșit insă ceea ce e mai 
esențial : onștiința faptului <ă 
o atare situație nu face cinste

Studii cu un ridicat grad 
de eficientă

Dinamica extrac ției de sub
stanțe minerale utile este tot 
mai accentuată și realitatea ca 
atare atrage după sine impe
rativul rezolvării unor proble
me noi de securitate a muncii 
mâaeruluL In virtutea acestui 
fapt, pretențiile sint tot mai 
ridicate, sarcinile care revin 
colectivului Stației de cercetări 
pentru securitate minieră Pe
troșani sporesc pe zi ce trece, 
răspunderile cresc. Dorința u- 
nanimă de a ține pas cu rit
mul accelerat al dezvoltării 
mineritului românesc și chiar 
de a-1 devansa, in anumite di
recții de cercetare, a reieșit 
pregnant din dezbaterile care 
au avut loc recent in cadrul 
adunării generale pentru dare 
de seamă și alegeri din orga
nizația de partid dc la unita
tea respectivă. Calificarea djept 

n. i unui membru al colt tivu
lui și hotărirca unanima de a 
redresa activitatea se- torului, 
de a recupera răminerea in 
u mă și a încheia anul cu 
pk.’iul realizai integral. Dar 
transpunerea in l ipi a a osiei

Organizația de partid a sectorului 
de investiții de la mina Dilja

dorințe unanime reclamă cu 
prisosință eliminarea itorva 
factori frinâ p;- are adunarea 
de alegeri i-a pus in evidență 
cu prisosință.

Primul — cel mai larg dez
bătut — .onstă in aproviziona
rea dcl’i ilară a brigăzilor de 
mineri u materiale pentru 
susținere, eu armături TI I. A- 
ceusta. atit in privința ncono- 
rării de către U'.UdVl.P. a co
menzilor minei cit și in pri
vința neajunsurilor cu care se 
desfășoară transportul in ca
drul exploatării. Astfel, deși 
se intimplă ea mina, uneori 
chiar sectorul, să dispună de 
ai mături acestea nu sint trans
portate la locurile de muncă, 
minerii fiind nevoiți să le 
transporte dc la mari distan
țe. iar uneori să ajungă chiar 
la rerturi la animozități din 
auzi unui cărucior do armă

turi.
Rămincrile in urmă mai au 

și alte determinante : dirija
rea defectuoasă a lucrărilor, 
se ajunge in situația ca -1—5 
brigăzi să execute în același 
timp imenajările. plasarea îre- 
corespunzatoăre a efectivelor, 
neglijențele din partea servi
ciului electromecanic. Maistrul 
miner Vasile Pctruș. ing. Ion 
Popesru ca și alți vorbitori 
s-au referit și la o altă me
teahnă în a ti vi tai ca sectoru
lui. mii” -a in isalt din a doua 

zală piuă la I octombrie a. c. 
reprezintă 113.33 la sută față de 
cea planificată, iar beneficiile 
prevăzute s-au onorat in pro
porție de 14B.60 la sulă, adică 
s-a înregistrat un spor de pes
te 240 mii lei. Noua situație 
— după cum a atras atenția 
și tov. ing. Eugen Colibaba, 
dii-ectoru) S.CJș.M. — dă im
bold colectivului, dar presupune 
și o creștere corespunzătoare a 
exigenței cercetătorilor în scopul 
îmbunătățirii calității studiilor 
efectuate. Acum există un con
trol minuțios al beneficiaru
lui. căci acesta plătește și cere, 
ipso facto, lucru ca lumea. Răs
pundere mare. stădanii, reven
dică trecerea de la așa-zisele 
teme generale, un fel de com- 
pendii ale unor cercetări fără 
adincime, documentări, la stu- 

parte l inii pentru recupera
u-a rămincrilor in ui mă care 
are drept urmare neglijarea 
alității lucrărilor, accidente.
Neîndoios, in asemenea situa

ții era necesar ea organizația 
de partid, comuniștii să-și i- 

firme mai eu pregnanță pre
zența, puterea de inrîurire in 
rindul colectivului sectorului, 
să dinamizeze fort ele acestuia 
in vederea învingerii greutăți
lor și lipsurilor. Dar dacă s-au 
menținut lipsurile, aceasta de
notă că nici munca politică 
nu s-a ridicat în toate cazurile 
la nivelul cerințelor, că nu toți 
membrii de partid s-au do
vedit exemple mobilizatoare ai 
■(■lor din jurul lor. In adu
nare au fost criticați unii mem
bri de partid ca Radu Chivu, 
Tiberiu Konișka. D. Macarie,

Adunările pentru dări dc scamă 
Si alegeri 

in organizațiile dc partid
Saltul calitativ

In s.opul evidențierii a noi 
și noi capacități de producție 
pentru viitorul minei, colecti
vul sectorului deschideri și 
pregătiri dc la E. M. l’elrila 
a obținut in acest an, pină in 
prezent, cu prețul unor susți
nute strădanii pe fronturile din 
adine, un spor de pesle 100 
metri la planul fizic de avan
sare încredințat, cu 52 metri 
mai mult decit angajamentul 
luat de comuniști in întrecere. 
O contribuție deosebit dc va
loroasă — atit cantitativ cit 
și (meritul principal !) calita
tiv — au adus brigăzile con
duse de comuniștii Petru Tă
tar, Otto Kalath, Ilie Graure, 
Andrei Kovacs, precum și ma
joritatea membrilor de partid 
din corpul tehnico-ingineresc 
al sectorului.

Cu toate aceste rezultate bu
ne, caic ne fac să nu uităm 
realitatea că sectorul în cau
ză s-a situat, ani dc-a rîndul, 
intre colectivele similare frun
tașe pe Valea Jiului, bilanțul 
muncii desfășurate pe parcursul 
celor zece luni din 1970 nu sa
tisface pc dc-a-ntregul. pe co
muniști nu-i poate mulțumi. 
A realiza sarcinile de plan la 
săpări și la indicatorul esen- 

P Ghiban pentru neglijarea 
unor îndatoriri de serviciu sau 
D. Macarie. Vasile Slabu pen
tru neindeplinirea unor sarcini 
statutare elementare. Răminc 
a o dată cu sporirea exigen

ței si intensificarea muncii 
politice p. litru educ.trea tutu
ror membrilor dc partid in 
spiritul unei înalte responsabi
lități fată dc îndatoririle lor. 
biroul organizației dc bază 
nou ales să dovedească mai 
multă receptivitate față de 
preocupările, sesizările mem
brilor dc partid, ale tuturor sa- 
lariaților și să determine și 
conducerea tehnică dc a avea 
aceeași atitudine față dc ne
mulțumirile oamenilor.

In urma reunificării organi
zațiilor de bază pc schimburi, 
in sectorul de investiții acti
vează in prezent o organizație 
de partid puternică, capabilă 
să mobilizeze colectivul la re
cuperarea rămînerii in urmă, 
la înfăptuirea integrală a sar
cinilor. In acest scop, adunarea 
a prevăzut măsuri complexe. 
Răminc ca. in frunte cu biroul 
organizației de bază, comuniș
tii sectorului să depună stră
danii susținute pentru reali
zarea acestor măsuri.

I. D.

in activitatea colectivului se
țial al productivității muncii 
doar în proporții de 78.4 
respectiv 91,6 la sută constituie 
o stare de lucruri care um
brește ren urnele sectorului, ca

Organizația de partid a sectorului 
de deschideri și pregătiri 

al minei Petrila

... încă se itor,

re nu face cinste comuniști
lor de aici. Iată punctul de 
pornire a dezbaterilor din ca
drul adunării generale. Să repro
ducem citcva opinii : 
\5desc, pe de o parte lacune se
rioase in organizarea, in apro
vizionarea cu materiale strict 
necesare... Iar, pe de altă par
te. risipim... Propun formarea 
unor echipe cu sarcina preci
să a recuperării șinelor, tubu
rilor, armăturilor lăsate, pc a- 
locuri, la voia întîmplării... E 
necesar ca membrii de partid, 
îndeosebi, să gindcască mai

— l)e astă da’.ă nu putem sta 
cu fruntea sus. Răminerea in u ni, 
„minusul" mare nu ne dă drep
tul...

— l)c sinii știu, de liecare d.uă, 
adunarea generală de dare de 'ia
rnă a fost o adevărata lărbătoire 
in organizația noasuă dc partid. 
Azi, in sihimb, n-avem nici .m 
motiv de bucurie, de satisfacție.,

lată frazele care, in diferite va
riante, au fost repetate de mul’.i 
vorbitori care au luat cuviy.nl. 
duminică, in adunarea generală Ic 
dare de seamă și alegeri a organi
zației de partid din fosta zona II 
a minei l.onea.

Motivul insatisfacției, al „frun
ților încrețite" este cit se poate 
de temeinii. Cele două colective .-le 
sectoarelor 1\ și V de la nuna 
Jieț. fruntașe ani de-a rîndul în 
extracția de cărbune, s-au prez? t- 
tat în acest an cu un bilanț cn se 
poate de nedorit in fața adunării 
pentru dare de seamă : o rămiirere 
in urmă de 18 0D0 tone cărbune.

Ș: totuși, in abatajele Jiețulm • a 
muncit. Cele două sectoare n.imă ă 
in colectivul lor brigăzi vrednice, 
lenumite prin laptele lor de des
toinicie pe frontul cărbunelui, așa 
cum sini cele conduse de minerii 
loan Miclea, Ludovic Repaș, 
Gbeorgbe Hagiu, Hristacbe Borș.

mult la această situație..." 
(Constantin Simota, maistru 
miner). „Ar trebui să se ia 
măsuri ca o serie de scule, 
piese de schimb să fie con

fecționate în cadru) unității, să 
nu mai pierdem timp prețios 
așteptînd...“ (Die Graure, șef 
brigadă). „Se impune ca, pe vî- 

comuniștii din organiza- 
u ția noastră să arate o preo

cupare mai intensă pentru or
ganizarea unor brigăzi care să 
realizeze avansări de peste 100 
metri pc iună. Ilotârîrea co
mitetului județean de partid 
din ianuarie a. c. cu privire la 
creșterea vitezelor de avansa
re nu am respectat-o...“ (Vasile 
Pavcl, șef de brigadă). „Aten
ție la calitatea lucrărilor I Res- 

lon Pavel Pop, Constantin Chițoni 
și altele, brigăzi cu rezultate an 
stanie, meritorii.

In ciuda strădaniilor, minunii e - 
o realitate. Ea acuză o 'camă k 
deliciențr. neajunsuri can- au gi- 
itiit procii-.il dc producție, df..-r- 

Organizația de partid 
a zonei a Il a, mina Lonea

minind o considerabilă rămin.-e 
in urmă. Nu vom analiza detaliat 
cauzele care au generat-o și taie 
au fost dezbătute pe larg in iJ.i- 
narea de dare de seamă. Amintim 
doar insuficiența liniei de from, 
de efective, greutăți care au lost 
agravate de slaba organizai e a 
locuriloi de muncă, funcționarea 
defectuoasă a utilajelor in dotare 
din lipsa pieselor de schimb, pie 
cum și aprovizionarea d-'fectuoisă 
cu vagonete goale, cu material 
lemnos, indisciplina. Neîndoios, 
existau condiții ca, dacă nu chi u 

ponsabilitatca și răspunderea 
membrilor de partid trebuie, 
în acest sens, să se manifeste 
din plin..." (Nicolae Zecheru, 
maistru miner principal). „A- 
vem indiralori deficitari... Este 
necesar să ne îmbunătățim 
stilul de muncă, aportul comu
niștilor la realizarea exempla
ră a sarcinilor actualului cin
cinal se poate face simțit cu 
toată puterea. Să fim mult mai 
atenți decit pînă acum cu noii 
angajați, să creăm premisa 
formării unor brigăzi omoge
ne în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului... Mobilizarea întregu
lui colectiv se re re să fie mai 
vie, mai eficientă. încă nu fo
losim ca lumea timpul de lu
ci u, utilajele oîn dotare... (Ca
ro) Schreter. șef de sector).

Fără doar și poate, în mun
ca membrilor din organizația 
de bază a sectorului deschideri 
și pregătiri dc la mina Petrii a 
se pot schimba multe lucruri 
in bine. Ilotărirea comuniștilor, 
unitatea de vederi, conștiința 
imperativului autodepășirii — 
ieșite la iveală în adunare — 
ne îndreptățesc încrederea în 
saltul calitativ do mîine.

T. MORAR 

prevcnii, minimii <ă fie mult Jimi- 
nu.it, i.i prin organizarea mai ’’ mă 
a locuriloi dc muncă. întăririi 
disciplinei să se asigme reali/.tr a 
productivității plamlkatc Du.i 
cele două sectoare nu ar fi av.it 
o rămmere in nmă de 86. re-p-.- 

tiv, 179 kg/posl față de productivi- 
taica planificată minusul existent 
ai li cu cel puțin 12 C20 tone .ă.- 
bu.ie mai mic.

Da. Dai, aceasta neicsita o 
condiție și anume : dinamizai ea și 
mobilizarea tuturor lorțeloi .clor 
două colective la o muncă dirză, 
ordonată, capabilă să elimine siu 
să diminueze la maximum influen
ța nefastă a factorilor lrină. Aceas
ta ar fi fosi menirea organizației 
de partid, a nucleelor de comun.ști 
din i-de trei schimburi. Cum și-a 
îndeplinit organizația de partid a 
ceastă menire ? Iată obiectul nr. I 
al dezbaterilor purtau- in aduna;ea 
generală de dare dr seamă. ( t’eva 
spicuiri din cuvimul participanților 
li disi-uții sini edificatoare in 
a. eu sens.

- Muiiia biroului organizației 
noastre de bază s-a rezumat mai 
mull la unele activități clement i e, 
ca stringerea cotizației, spunea ich 
nicianul Miron Vișan. Adunări ge 
nerale n-am avut din luna apri
lie : propunerile membrilor de ar- 
tid nu s-au prea luat in seamă, 
problemele noastre au rămas ’Ară 
răspuns.

— Nu mă declar satisfăcut dc 
activitatea desfășurată de yroul 
organizației de bază, a arăt u o- 
var.ășul Hristachc Borș. In a'ți ani 
mă duceam cu drag la aJ.mările 
noa'tre generale ; se purtau disc i- 
ții aprinse, se puneau in dezbateie 
probleme majore, se luau măsuri, 
se dădeau răspunsuri oamenilor la 
problemele ridicate. Acum? Deși 
am lost membru al biroului O'ga- 
nizației de bază nu am partis ipai 
la nici o ședință de birou . mă in- 
tilneam cu scsietarul de pattid doar 
cind îmi incasa cotizația. In ase
menea situație nu-i de mirare să 
mulți membri de partid și-au ne
glijat cele mai elemental; îndtro- 
rin statutare, fără să fie discutați, 
fără să lie trași la răspundere.

Deci, în loc de strădanii susți
nute pentru normalizarea piuduc- 
ției, pentru întărirea răspundriti ți 
disciplinei în mutică — delăsare :

Iste incă loc pentru mai bine
Organizația dc baza nr. 4 în- 

trețineie mecanică de la Prepara- 
ția cărbunelui Ltipenî numără 70 
de membri de partid. Este o or
ganizație puternică nu numai prin 
numărul mare de comuniști, ci și 
prin înalta responsabilitate in 
muncă și îndeplinirea sarcinilor de 
partid și obștești de către m.uca 

in loi de exigență paitinică și 
combativitate, resemnare, pasivitate, 
lată notele care del mese fiziono
mia organizației din fosta zonă, 
activitatea comitetului de partid, a 
birourilor oig.mizațiilor de bază. 
S-a ajuns ca majoritatea membrilor 
de partid să nu mai tiăiasca o 
adevăiată viață de partid, ca orga
nizațiile de bază să nu-și îndepli
ni isiâ pe deplin misiunea în edu
cai ca și mobilizarea colectivului 
la îndeplinii ea sarciniloi care i-au 
sin in lață. Neîndoios, aceas-ă 
state a avut drept cauză și struc
tura organizatorică deficitară, .uit 
pe linie administrativă cît și |X.‘ 
lin e de partid, dar, in același timp, 
și neglijarea uneia din laturile esen 
țiale ale mumii de partid; mima 
iu omul. Mai mulți comuniști «au 
icferii la neajunsurile, la greutățile 
pe care le au de întîmpmat la lo
curile de muncă, la neglijențe de 
natură administrativă, la faptul că 
deși in repetate rînduri s-au adre
sat cu cereri și propuneri conducc- 
riloi administrative și organelor 
de partid din cadrul minei oro 
bfcmcle nu au fon soluționate

In adunare membrii de partid au 
insistat asupra soluționării nor 
cerințe imperioase in ceea ie pri
vește Îmbunătățirea condițiilor 'or 
de mutică. Pe lingă îmbunătăți’ea 
transportului, a aprovizionării, „u 
cerut «ă se ta măsuri pentru isigu 
r.irea la mina |ieț a stocului de 
material lemnos pentru iarnă, ame 
najarea unui mic atelier de repun 
unelte, a unei încăperi pentru ®3n 
taj precum și crearea unor condiții 
optime de .ă'ătorie pe 'renul . o • 
transportă minerii la mina |iet 

In urma revenirii la vechea «trai 
tură organizatorică, cele două >r. 
toare ale minei |ieț dispun Je
oiganizații de bază puterniie, c.. 
pabile A mobilizeze colectivele de 
mineri, ingineri și tehm icni la te- 

rămînerilor in armă 
noua structură organiz.t- 
dea roadele -contate, in 
organizații de bază mai 

este necesar un reviriment și in 
stilul de mancă al birouriloi. imbu 
n.r.ățirea mumii politico-ediu a.ive 
de la om la om. al preoiupîrii 
oiganizații'oi de partid, a condu
cerilor tehnico-adminisiraii ve fa;ă 
de cererile oamenilor.

Dimie multiplele acțiuni ce le 
reclama rcdresaiea activității sec
toarelor, și pregătirea condițiilor 
pentru realizarea sarciniloi sporite 
pe anul viilor, îmbunătățirea mun
cii politice cu oamenii, ridrcuea 
activității fiecărui comunist fa ni
velul cerințelor actuale se impune 
in primul rînd.

L DUBEK

cuperarea 
1 )ar. ca 
lorică să 
cele două

cite dreptul statutar de a aleg.- 
noul birou al organizației de mză 
și din nou au plecat la lucru pină 
la remedierea avariei. Relevîi.d 
aspectele pozitive, conștiincioz-haiea 
care caracterizează .activitatea comu
niștilor din aieastă organizație 
uebuie subliniat totodată că mai 
este incă loc pentru mai bine

Organizația de partid a Stației de 
cercetări pentru securitatea minieră

satisfăcătoare a activității de 
pi.iă acum, a mun ii desfășu
rate- de -omunisli poate fi un 
semn de modestie, dar și o 
rec unoastere implicită a defi- 
iențelor proprii, a unor lip- 

suri '■ ai - mai persistă, in ă. 
in activitatea colectivului. Se 
impune arătat din capul lo- 
•ului ă disciplina, simțul de 
răspundere al unora lasă dc 
dorit. Tov. ing. Constantin Ma
rian a subliniat elocvent acest 
iSpect. necesitatea ca fie are 
să-și facă datoria așa cum se 
uvjne. ca membrii de partid, 
u toții, să vegheze asupra li- 

matului de mun ă. să ombată 
u fermitate și perse- erență 

orice abatere, rit de neînsem
nată ar fi. pentru ă aceasta 
.îtrage cazuri m ii grave dc 
indisciplină, le poate amplî- 
H-a. Comuniștii nu trebuie să 
^-t pic - a biroul să facă totul. 
Sint'-m iu-mati — . spus prin
tre altele tehnicianul St T m
'op s-u — să adu-cm o mai 

notă ită contribuție in organi
zație. avem datoria să înde
plinim r, rol mai tiv in via- 
■ i dc partid.

După im se in-pind
u da’a de 1 martie 1970, 

S.CbS depune o a-ti itate 
bazată o'- sistemul contractual 
in relațiile cu beneficiari’, pe 
principiul gestiunii economice 
propiii. Colectivul de aici a 
t:r-rut cu bine a" castă <oti- 
t;:â.. Producția globală reali- 

dii cu aplicativitate în produc
ție. care să aducă rezultatele 
scontate la locul dc muncă, 
•mcliorarea ondițiilor de se
curitate la fronturile de lucru 
din subteran. Dar pentru atin
gerea acestui deziderat de pri
mă importanță este necesar să 
se perfecționeze continuu me
todologia de ci setare, să fie 
ridicat făiă încetare nivelul 
profcsiORal-științific d întregu
lui personal antrenat în nobila 
muncă de creație (dr. ing. 
Gh-corghe Mi'heș). Va trebui 
să se întărească, pe viitor, co
laborat ea cu celelalte institute 
de < ru "'■tare din țară, să ia 
amploare pia tica spori a Uzări
lor pentffb îmbogățirea ’-unos- 
tințelor. în rea ■privește me- 
todologiile utilizate, aparatajul 
dr laborator etc., in s-opul e- 
vitării unor drumuri deja bă
tute...

în orice az adunarea gene
rală i organizație: de partid 

1 • I i S.C.S.M. a dovedit că 
rr. ij sint substanțiale rezerve 
d ■ îmbunătățire a a tivității 
viitoare a cer datorilor. că. 
mobilizat și îndrumat -u mai 
multă însufkțire de comuniști. 
oL tivul de aici va putea ob

ține. o dală u intrare.i intr-un 
:,o; rinrinal. realizări tot mai 
f: imoase, mai rodnic pent™ 

mun' a mit '-rilor noștri să 
s - b-sfă-Oi1 ■ in Fit mai depli
nă siguranță

Tr Mt'LLER

îmbunătățirea continuă a conținutului 
instructiv - educativ

procesului Organizația de partid nr. 4 (întreți
nere mecanică) de la Preparația 

Lupeni
Adunarea generală dc dare 

d. seamă -i alegeri a organi
zației de bază dc la Școala 
generală nr. 5 Petroșani a 
d' zbătut ■ u multă răspundere 
.1 tivitatea biroului organizației 
de partid, a comuniștilor, a tu
turor cadrelor didactice, pen- 
t! o Îmbunătățirea -oniinuiului 
procesului instructiv-cdvcativ 
in rindul elevilor. Atit darea 
de seamă cit și discuțiile pur- 
latc au subliniat preocuparea 
organizației de partid in di
recția pregătirii temeinice -i 
multilaterale a cadrelor didac
tice pentru lecții, ridicarea 
continuă a nivelului profesio
nal și ideologic. 'îmbunătățirea 
metodicii de predare, înlătura
rea subiectivismului in apre- 
■ -crea elevilor. îmbogățirea 
onținutului lecțiilor predate 

' u cunoștințe din alte dome
nii de activitate, dezvoltarea 
gindirii logice la elevi și orien
tarea lor profesională. S-a ară
tat că in organizația de bază 
s-au dezbătut probleme legate 
de modul in -ar-e cadrele di- 
d i' lice se pregătesc pentru 
ore. s-au organizat discuții in
dividuale și colective cu mem
bri de partid și alic cadre ’di- 
da tice în legătură cu unele 
asp‘ te negative din școală. In 
ultima perioadă, s-a acordat o 
. tențic deosebită asigurării u

nui , conținut bogat orelpr de 
dirigehție. mijloc important 
dc educare a elevilor in spi
ritul răspunderii pentru insti-i 
șirea cunoștințelor picdște in. 
școală, dc dezvoltare a dra-, 
gostei tineretului școlar față dc .

Organizația de partid a Școlii 
generale nr. 5 Petroșani

partid și patrie. Exemplu) u- 
nor comuniști cum sini Teodo-, 
ra Burice. Victoria Zamfir, 
Arcelina Kralovanszky. 'Dtimi- 
Iru Bădulescb a fost urp.it și 
de alte cadre didactice prin
tre caro Maria Voiculescu. Ni- 
colița Fircscu, Moneta Con
stantinei u care s-au eviden
țiat prinlr-o activitate plină de 
răspundere și inițiativă. Eficlcp- 
ța muncii politice desfășurate de 
comuniști in rindul cadrelor 
didactice. preocuparea lpr 
pentru ridicarea procsului in- 
strucliv-educativ la un niVel 
calitativ superior, elevilor pen
tru însușirea cunoștințelor pre
date in școală, iși găsesc rc-

Dedarea in rezultatele toi mai 
bune in procesul instructiv- 
educativ. Astfel, in until -■ol ir 
1969—1970 procentul dc pro-’ 
movați a fost de 96.5 la sută, 
față de 95 la sută in anul șco
lar precedent. Anul acesta, din 

totalul de ill! absolvenți ai cla
selor a VlII-a 40 de elevi au 
fost admiși in școlile profe
sionale. 32 in clasa a IX-a a li
ceului teoretic și 14 la licee 
d< specialitate.

In discuții, participanții la 
adunare au subliniat unanim 
că rezultatele puteau fi și mai 
bune dacă toate cadrele di
dactice s-ar fi străduit in mai 
mare măsură ca, împreună cu 
părinții, să cunoască temeinic 
caracterul elevilor, să organi
zeze cu ei discuții individuale 
și colective, să le recomande 
și să-i îndrume spre profesii 
și meserii adecvate cunoștin- 
țeloi acumulate, puterii lor dc 

muncă și predilecțiilor lor 
Kale. Numărul mare de cori- 
gențe la sfirșitul trimestrelor 
si anului ș olar se datorește 
și faptului că nu întotdeauna 
.idrele didactice s-au străduit 

să atragă la Orele dc consul
tații și meditații pe elevii cei 
mai slabi la învățătură, nu au 
urmărit sistematic felul in ca
re elevii iși organizează tim
pul pentru studiu. In activi
tatea unor cadre didactice sint 
incă lacune in ceea ce pri
vește sistemul de notare a e- 
levilor, ceea ce nu stimulează 
dorința, eforturile acestora pen
tru însușirea ■ unoștințelor pre
date in ș-oalâ.

In cuvintul lor. tovarășii Vio
rel Susan. Victoria Zamfir. Ma
ria Olani. Dumitru Radulescu 
și alții si-au exprimai nemul
țumirea față de actele de in
disciplină ale unor cadre di
dactice — acte care s-au răs- 
frînt negativ asupra discipli
nei in rindul elevilor, asupra 
situației la învățătură.

Numai printr-o activitate per
manentă și plină de răspunde
re din partea tuturor cadre
lor didactice, in frunte cu or
ganizația de partid. școala 
poate să-și exercite mai preg
nant rolul de principal izvor 
dc cultură și factor de civili
zație.

11. IGNEA 

majoritate a carfiponențildr ei.
(_u cită re-,poasabilitatc num -'Si 

uoînnnișui. întregul colectiv al 
•kcstei secții \e poate vedea din 
fapml că numărul oreloi de J.' ec- 
te mecanice din aic«t an lață de 
1969 a fost redus subiianțial. De 
asemenea, consumul specific de 
materiale. Membrii Je partid «in: 
promotorii aplicării a ceea ce (Me 
nou și înaintat in produiție. Din 
cele ~ inovații aplicate in ultima 
vieme, cinci au fost concepute de 
către membrii de partid. Dai să 
exemplificăm. Autorul modificări, 
mo'.etei luriiciilarului 4—5 este _c- 
munistul Aurel Așteleanu. Modifi
cai ea elevatorului de gris 3 apar
ține neobositului membru de ptr.id 
Andrei Drotzinger. birul corn.mo
lilor care -e numără prinlie inova
tori poate fi continuat cu Ghcor- 
ghe Pană. Ioan Coropiță și .-Iții. 
Demn de relevat este și .irmăiO'-.il 
fapt. In ziua adunării generale, 
de dimineața și pină la ora 14. 
șase lomuniști. in frunte cu ma;«- 
irul Panielimon Turcilă, au mui
cii la remedierea unei avarii 'a 
funicular. In asemenea împrejurări 
ziua dc muncă se încheie după 
inlâtuiarea avariei și după ce pro
cesul dc producție intră pe iăga,;.1 
normal. Cei șase comuniști au 
cerut aprobarea adunării gen.i.; e 
«ă lie motivați de la primul panit 
,1 ordinci de zt spic a-și conimua 
munca. Apoi au venit să-și c\cr- 

Jeoaiece mai «ini unn membrii de 
partid, ie-i drept puțini la numai. 
,aic au abateri de la discip’ina 
de pioducțic. Aceștia au fost cii- 
ticați aut in darea de seamă cit 
și in dis<uții!e dm adunarea gene 
raia.

Dacă toți membrii de partid 
.u li muncit in mod conștiincios 
in procesul de pioducțic n am ii 
avut comuniști sancționați pentru 
diveisr abateri — a spus Livia 
Xvramesc.i. Biroul organizației de 
bază nu a folosit metodele cele 
mai eficiente dc ed.naie a num- 
brilor de pailid. de intăriie a 
ciplinei in muncă.

Printre vei cntkați s-au n.iniar.u 
Dumitru Biczoianu și Vasile Bri
ceag care uneori intîr/.ie de 'a 
serviciu, se plimbă de colo. ..olo in 
timpul celor opt ore de ftiiiu.

— Intăriica disciplinei este deose
bit de necesară — reliefa tovarășul 
\'inor Ardeleanu — deoarece vii 
mrul cincinal pune in fața cofcc- 
tivului nostiu sarcini s|xșiite. De 
bitul pteparațici se va ridica ta 
1 225 tone pe oră. iar reiupeia.c.i 
globală va depăși ~2 la sută. Pen 
tiu aceasta voi începe in curind 
lucrările de modernizaie a prepa 
rației. Aceste luciăii. leparațiiJe și 
reviziile, uebuie executate impc 
cabil și acest lucru nu este posm 
deșii printr-o niuniă di 'plinv 
pl mă de răspundere

D. CRIȘAN

cuviy.nl
reali/.tr
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O mînă spală pe alta, 
dar... nici una obrazul

(Urmate din pag 1)

datorită unor deficiențe de con
strucție (pordoseolo are o încli
nație inversă decit cea utilă scur
gerii apei, deficiență care de 
cco doi oni nu a putut fi co<- 
rectotă !). Acest lucru facilitează 
acumularea de murdărie. Praful 
ce se produce in orele de virf 
deprecioză hoinele minerilor. In 
sălile de boie există dușuri care 
nu funcționează de loc, altele 
funcționează defectuos. Aspectul 
general este completat ici-colo 
de o oglindă spartă, un bec lipsă, 
geomuri murdore etc. Dor nu 
acestea conleoză, ci faptul că 
„momentan nu sint reclamații1', 
concluzie a gospodarului pe core 
o așezăm foță-n față cu consta
tările noastre efectuote in oceeoși 
zi, de oceostă dotă neinsoțiți ia 
sfîrșitul schimbului II :

— E prea multă murdărie atît 
in baie cit și in vestiare și in 
grupurile sanitare, ne declară 
minerul Nicoloe Iepure. De mul
te ori ni se dă numai apă fiar
tă, apoi se trece brusc la apă 
rece.

— In vestiar hainele de lucru 
sint umede, nu se usucă nicio
dată ca lumea, ne reloteoză mi
nerul Nicoloe Burdeo. In ziua de 
duminică, 25 octombrie, la ora 
22,30, nu am mai avut apă cal
dă, ne-am spălat cu apă rece.

Am întrebat moi mulți mineri 
dacă la sfîrșitul schimbului II au 
fost vizitoți. in boie sau vestiore, 
de către tovorășii Gheorghe Duc, 
gospodarul minei, loan Șilinca, 
președintele comitetului sindica
tului.

— Nu i-am văzut niciodată, 
ni s-a relotot oproope in rar. 
Foptul ne-a fost confirmot ulte
rior și de către cei doi foctori 
vizați. Pe tovarășul Ion Șilinca 
l-om întrebat dacă iși explică de 
ce reclamoțiile și nemulțumirile 
minerilor sint odresote, cu prio
ritate, conducerii tehnice o minei 
și nu comitetului sindical.
- Nu-mi pot explica și chiar mă 

mir că nu ni se adresează nouă, 
o sunat răspunsul.

Ca un controorgument Io con
statările noostre, același tova
răș o ținut să ne vorbească des
pre concluziile dinsului prilejuite 
de un schimb de experiență efec
tuat recent in altă regiune mi
nieră o țării.

- Să știți că față de alte re
giuni, minerii noștri se bucură de 
condiții inegalabile.

Ceea ce știm este faptul că 
s-au făcut eforturi inegalabile 
pentru a li se asigura condiții, 
dor uneori (e și cazul minei 
Loneo) aceste eforturi sint anu
late de dezinteres, nepăsare, ne
pricepere, de lipsa spiritului gos
podăresc.

Luni, 2 noiembrie a.c., ora 23. 
Ne oflam în sălile de boie ale 
minei Dilja. Un prim contact cu 
o solă de baie, inundată de apă, 
de cărei grătore de lemn au 
toate șonsele să putrezească 
înainte de a intra în funcțiune, 
no-a creat și o primă impresie. 
Ce om moi constatot ? Printr-o 
curioosă denoturore o ceea ce

gospodarului
poate insemno „tehnica nouă", 
rozetele de la dușuri ou dispărut 
in totalitate. Apa curge șuvoi, 
minerul nu ore condiții pentru o 
igienă corporală completă și, 
ceea ce este la fel de important, 
pentru reconfortoreo întregului 
organism după o zi de muncă. 
Cum au dispărut aceste iozete ?

— S-a aplicat o inovație, 
aflăm, stupefiați de la mai mulți 
mineri. Inovația nu numai că a 
odus un deserviciu minerilor, dor 
prin stupiditatea ei umbrește în
săși togmo inovatorilor.

Ventilația in săli și pe coridoa
rele boii este o noțiune total ne
cunoscută la mina Dilja. Avem 
temeri că primul tehnician care o 
va descoperi, va fi remunerol ca 
inovator. In oceeoși situație, lăsat 
in totală ignoranță se află și 
becul, sau lampa incondescentă. 
Praful, murdăria domnesc nestin
gherite, creind un iminent peri
col de îmbolnăvire.
- Duminica, atunci cind sintem 

comandați la lucru, răspundem 
întotdeauna chemării conducerii, 
dar cind ajungem la baie, la 
sfîrșitul schimbului II, nu avem 
apă caldă, ne-ou declorot doi 
artificieri intilniți intr-un vestiar, 
care ou insistat, din motive lesne 
de înțeles, să nu le dezvăluim 
numele.

Foptul se petrece nu numai 
duminica. Eram de foță cind mi
nerul Vasile Cilibon, Io 
ora 23,40, nu a avut 
opă caldă să se spele. 
„Șeful" de Io cazane (tovarășul 
Centeri) deși trebuia să asigure 
apa caldă pină după ora 24, și-o 
părăsit locul de muncă Io ora 23.
- Păcat de baia asta, ne-a 

declarat un muncitor. E baie 
nouă !

Dacă va fi întreținută tot așa, 
cum va arăto, oore, cind va fi 
declarată „veche" ?

In fața moi multor mineri 
ne-om interesot și Io mino Dilja 
dacă in preocupările președinte
lui de sindicat și ale secretaru
lui de portid pe mină, ale condu
cerii exploatării se înscriu vizite 
la baie, la sfîrșitul schimbului II.

— Nu i-am văzut niciodată, 
ne-au declorot minerii.

Constatări asemănătoare s-ou 
efectuat și la alte exploatări mi
niere.
- Există nemulțumiri din partea

minerilor privind condițiile de 
baie la sfîrșitul schimbului ? -
lom întrebat, la mino Vulcan, 
pe tovarășul loan Pașco, preșe
dintele comitetului sindical.
- Sint. Sint ceva nemulțumiri. 

Lipsesc dușuri, unele umerașe 
sint defecte, furnizorul de apă 
nu respectă graficul de livrare, 
uneori se termină ’ apa...

Deci, știm că sint neojunsuri 
dar. in loc să luăm toate măsu
rile pentru înlăturarea lor, stăm 
cu broțele încrucișate...
- Am participat recent la un 

schimb de experiență... - a 
reluat tovarășul Pașco o discuție

auzită și la Lonea, discuție care 
ridică, firesc, o întrebare :

— Oare ce-au putut împărtăși 
acești președinți de sindicat, din 
practica lor, privind grija față de 
om, celor prezenți la schimbul 
de experiență amintit ?

Din toate aceste constatări (ca 
și din altele, omise din lipsă de 
spoțiu, care privesc nu numoi 
minele Lonea, Dilja și Vulcan) se 
desprinde o concluzie categoiică: 
neojunsurile reclamate de mi
neri în repetate rinduri, sint o 
reolitote. Pentru curmarea lor nu 
s-ou luat nici pe departe cele 
moi indicate măsuri. Această sta
re de lucruri se datorește lipsei 
de preocupare a unor gospodari 
(a căror activitate este pe alo
curi, sub orice critică) a condu
cerilor exploatărilor miniere si 
comitetelor sindicale, core, în 
oșo-ziso preocupare pentru a ob
ține rezultate bune in producție 
au scăpot din vedere una din 
îndatoririle lor majore : grija față 
de om. Or, preocuparea pentru 
reolizorea pionului de producție 
este o activitate complexă : ea 
presupune nu o muncă limitotă, 
la problemele de natură strict 
orgonizotorică sau tehnică, ci o 
activitote multilaterală, in care 
grijo față de om. față de condi
țiile sale de muncă și vioță tre
buie să se situeze pe primul 
pion. Și oceasta sună în mod de
osebit in atenția șefilor de exploa
tări. comitetelor de sindicat, gos
podarilor ! Din păcate, in rîndul o- 
cestor factori (la explootările vi
zate) spiritul gospodăresc pri
vind grija foță de om nu se si
tuează Io nivelul cerințelor. Ceea 
ce este deosebit de grav este 
foptul că onumiți salariați sint 
plătiți (și nicidecum derizoriu) 
tocmai pentru a manifesta moi 
multă grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor. Cu toate acestea, 
se pare că o remunerație foarte 
bună le-o atrofiat spiritul gos
podăresc ca și solicitudinea față 
de oameni, răspunderea pentru 
îndeplinirea îndatoririlor de ser
viciu. îndrumarea și controlul ce 
trebuie acordate activităților so
ciale de la explootările miniere 
se situează, de asemenea, la 
extremitatea preocupărilor comi
tetelor sindicatelor. Toate aceste 
lucruri determină diminuoreo, 
dacă nu chiar onularea eficien
ței investițiilor făcute de stat, 
fenomene care trebuie combă
tute pretutindeni, fenomene im
proprii etapei ce o parcurgem.

Pentru remedierea tuturor aces
tor lipsuri, factorii vizați din ca
drul explotărilor miniere, Centra
la cărbunelui Petroșani, precum 
și Consiliul municipal Petroșani 
al U.G.S.R. trebuie să io neintir- 
ziot cele moi corespunzătoare 
măsuri astfel ca neojunsurile de 
la băile minerilor să fie înlătu
rate, să se creeze cele mai opti
me condiții pentru reolizorea e- 
xemplară de către mineri o sar
cinilor de plan.

Corespondență
Formația pompierilor vo

luntari de la E. M. Petrila a 
desfășurat o frumoasă acti
vitate. Sub conducerea șefu
lui de formație loan Chiri- 
țoiu și a conducătorilor de 
grupe Vasile Costin și Du
mitru Muscalu această for
mație a participat cu regu
laritate la programul de pre
gătire, au muncit 43 de zile

Cu gîndul 
la noi 

realizări 
la înlăturarea calamităților 
naturale provocate de inun
dații la Deva, Ilia și alte lo
calități. Cind a avut loc re
vărsarea Jiului formația 
P.C.I. a salvat conducta de 
apă potabilă, barajele de la 
pompe și a protejat stilpii 
de înaltă tensiune ce ali
mentează mina Petrila cu 
curent electric.

Printre pompierii cu acti
vitate bună enumerăm pe 
Mihai Bej. loan Androanc, 
Ioan Bîșe; Victor Bercca și 
alții. Pentru activitatea de
pusă. direcția P.C.I. București 
a inmînat unui număr de 4 
pompieri voluntari distincția 
Fruntaș in P.C.I. Dealtfel 
formația P.C.I. de la E. M. 
Petrila a obținut recent dra- I 
polul de fruntașă pe județul 
Hunedoara.

Cu prilejul deschiderii nou- I 
Iui an de pregătire, ce a a- 
vul loc in ziua de 21 octom
brie, pompierii voluntari 
și-au exprimai hotărirea do 
a obține rezultate care să-i 
mențină pe locul fruntaș.

Aurel DIACONESCU 
șef de grupă P.C.I.

PREA MULTE
INCER1ITU01KI

(Urmme dm pag. 1)

taie, a pregătit două piese: „lake, 
lankc și Cadir" dc lz. /. Popa și 
„Păcală argat", piesă dc esență 
folclorică, dc Petre Dulfu. O apre
ciere generală a mișcării teatrale 
de amatori din Valea țiului, acum 
e imposibila. La Petrila se a)lă 
promisiuni dintre cele mai gene
roase (una tlintre ele este și mei eu 
animalul teatru de păpuși). Deo
camdată ele rămîn în stadiu dc.. 
promisiuni. La Lupeni nu este nici 
măcar vorba de formație de teatru 
iar la Vulcan intențiile sint de
natură scriptică. Clubul din bu-
noasa, după ce a repetat o bună
bucată de vreme o piesă de R.
Nușici, se ajlă in situația g>ea i 
reo rganiză rii formal ici.

Acesta este /leisajul actual, 
destul de ncconcludent, al teatrului 
de amatori Se invocă, drept scuză, 
lipsa instructorilor. De ce oire 
abia acum ? Aceste chestiuni, dc 
ordin oiganizatoric, <int tardive, 
ele trebuiau să preocupe activiștii 
culturali cu mai mult timp în ur
mă. Diferențele actuale ce se ma
ni Ies tăi foarte pregnant in teatru,' 
de amatori din Valea Jiului ni la 
origine, mai dc grabă, o acută di
ferență a preocupărilor. Cit va 
dăinui, nu se știe...

JOI 5 NOIEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18.30 La volan — emisiune 

pentru condu, ătorii auto.
18,50 Mult e dulce și fru

moasă.
19.20 1 001 de sori - emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : „Noile a-

venturi ale lui Hurklo 
berry Finn11.

20,25 Box . Finalele campio
natelor naționale. Inie 
gist rare de la Sala Flo- 
reasca.

21.20 Ancheta socială : ..Can
didați de profesie11. In
vestigație printre tineri 
absolvenți de liceu oa
re nu au reușit la exa
menul de admitere în 
facultăți.

22,10 Teleglob ; Ta.șkent,
22.30 Poșta TV de Ion Bu- 

cheru.
22.45 Telejurnalul de noapte.

VINERI 6 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I : 5.05—6.00

Muzica dimineții: 6,05—9.30 
Muzică și actualități: 7.00 Ra
diojurnal: 9.30 Ateneu; 9,50 
Muzică ușoară: 10,10 Curs de 
limba spaniolă; 10.30 Dansuri 
de estradă: 11.05 Duete din o- 
perete; 11.15 Simfonietta pen
ii u orchestră de coarde ce Ser

giu Sarchizov; 11,45 Sfatul me
dicului: 12.00 Cintecele orașe
lor: 12.25 Știința la zi; 12.30 In- 
tilnire cu melodia populară și 
interpretul preferat: 13.00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13.22 Muzică ușoară: 
13,45 Cîntece patriotice; 14,00 
Compozitorul săptăminii; 14,40 
Publicitate radio; 14.50 Forma
ția de muzică ușoară Harold 
Smart; 15,00 Roza vînturilor; 
15,25 Muzică populară; 16.00 
Radiojurnal; 16.20 Muzică de 
promenadă; 16,35 Săptămina 
culturii sovietice; 17,05 Pentru 
patrie; 17.35 Album de muzică 
populară; 16,00 Uvertură și

dans din opereta „Culegătorii 
de stele11 de Florin Comișel; 
18,10 Revista economică; 18.25 
Melodii și ritmuri; 19.00 Ga
zeta radio: 19,30 Din tezaurul 
folclorului nostru muzical; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 Micro- 
recital Roberto Carlos; 20,20 
Argheziană; 20.25 Zece melo
dii preferate; 21,00 Atențiune, 
părinți !; 21.20 Din înregistră
rile lui Luis Mariano; 21.30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii — Dorina Drăghici; 22.00 
Radiojurnal; 22.20 Sport; 22,30 
Jazz: 23.00 Concert de muzică 
ușoară: 0.03—3,00 Estrada noc
turnă.

SPORT • SPORT • SPORT
A

In campionatul județean de fotbal

Constructorul Lupeni - Preparatorul Lupeni 4-2
Pinâ in min. 12. cind Jianu 

înscrie primul gol pentru Con
structorul, echipa sa mai avu
sese citeva ocazii bune de gol 
ratate de Budai. Brăneț și Să- 
lâjan. Cind spectatorii sperau 
intr-o victorie categorică a con
st-u^torilor. preparatorii iniția
ză un contraatac pei iculos și 
egalează in min. 23 prin Doic- 
sar. După o ratare de la 6 m 
a lui Romanii de la Prepara
torul, constructorii se lansează 
puternic in atac și in min. 28 
Duli lovește in careu mingea 
cu mina. Sălăjan înscrie pc-

naltiul și urcă scorul la 2—1 
pentru echipa sa. In min. 32 
preparatorii egalează din nou, 
prin Răcășan. prinzind întreaga 
apărare a adversarului desco
perită. In continuare se ratea
ză numeroase ocazii de gol de 
o parte și de alta și. pinâ la 
sfîrșitul reprizei, Sălăjan mai 
înscrie un gol, aducind avan
tajul cu 3—2 echipei Construc
torul.

In partea a doua a meciu
lui, constructorii iși creează 
foarte multe ocazii de gol. dar 
nu mai fructifică decit una,

în min. 71. prin Brăneț, care 
stabilește astfel scorul final al 
partidei la 4—2 pentru echipa 
Constructorul. Pină la sfirșit 
asistăm la un joc echilibrat; 
nimeni nu mai înscrie. Arbi
trul Ladislau Zbora din Sime- 
ria a condus slab, neconvin
gător.

V. A. După meci, jucătorii 
de la Constructorul s-au spă
lat la singurul robinet din fala 
remizei pompierilor din Uricani 
și au plecat mulțumiți de vic- 
t orie.

Eugen PO1MPIL1U

Atletism

Comportare bună la etapa de zonă
In urina cu două saptămîni, a 

avut loc, la Hațeg, etapa județeană 
a campionatului republican de 
atletism. Reprezentanții Văii Jiu
lui — elevi ai Solii sportive Pe
troșani >i componenți ai echipei 
Jiul Petroșani — au cucerit patru 
din cele șase titluri de campioni 
județeni. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut Monica lacob, Lorcta 
/.mani. Eugen Roiban, Sabin I ă- 
so;, Codruța Șiclovan, Ion RădcsiU, 
Maria Ercbedi, Viorica Vînăloru, 
Gabriela Ntcolacscu, Ion Sitaș, Ma
na Imling. Acești elevi-sportivi și

alți cițiva din Hunedoara au :e- 
pre/entat județul nostru la etapa 
de zonă, organizată la Sibiu, in 
ziua de 1 noiembrie a.c. Și la aces
te întreceri, taleniații sportivi pie- 
gătiți de antrenorii Ciofîcă și La- 
p.’.ș au avut o comportare hună 
realizind rezultate meritorii. Un loc
II ia junioare mari, două lo.uri
III la junioare și juniori mici, im 
loc UI la 522 metri (individual 
tineiet) prin Sabin Văsoi — iaiă 
bilanțul reprezentanților municipiu
lui Petroșani care răsplătește for
turile depuse la antrenamente de

HANDBAL
Minerul Lupeni — Constructorul Hunedoara

25—22
Pe terenul Liceului Lupeni s-a 

cl’-p.itat, duminică dimineața, în- 
tilnire.t de handbal dintre echipele 
Minerul din localitate și Construc
torul Hunedoara din cadrul um- 
pionatukii județean. Cei peste 320 
de spectatori au urmării un meci

frumos, încheiat cu victoria de 
25—22 in lavoarea gazdelor. S-a i 
remarcat : Maier și Barbu de ia 
învingători, Ciontoș de la invriși.

C NEAGU

fiecare sportiv. Cele mai bune re
zultate le-au înregistrat Ion Gîțan, 
Codruța Șidovan. Ion Rădescu, 
Georgeta Nicolaescu, Monica lacob.

Etapa finală pe țară se va d-s- 
puta in ziua de 8 noiembrie la 
Tg. Mureș. Valea Jiului va ti re
prezentată pentru prima oară • de 
trei formații în finala, respectiv Ta 
junioare și juniori II la junioare 
I și la individual tineret. Ne pu
nem și acum speranțe în taleniații 
noștri sportivi din Petroșani.

Staicu BALOI

VOLEI
Victorie ușoară
In cadrul campionatului munici

pal de volei, duminică s-a desfă
șurat la lupeni partida dintre 
Minerul Lupeni și Parîngul Petro
șani. Cu un plus de tehnicitate și 
dăruire in joc, gazdele au învins 
cu 3-1.

N. COSTEL

Pentru pornirea 
mai lesnicioasă a 
motoarelor auto
Neajunsurile și greutățile, pier

derile de timp de care se lo
vesc conducătorii auto, de ic- 
gulă la pornirea motorului, cind 
afară e ger, vor fi. handicapate 
în această iarnă la autobaza tir. 
3 Petroșani. In acest scop, tici 
se află în curs de construcție o 
platforma de preîncalzirc a mo
toarelor auto pe timp de iarnă.

Cj-llwie.
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Patricia și muzica 
(5—8 noiembrie); LONEA — 
7 Noiembrie: Două bilete la 
matineu (5—7 noiembrie); 
Minerul : Stăpin pe situație 
(5—8 noiembrie): ANINOA- 
SA : In fiecare seară, la ora 
11 (5—(5 noiembrie): BÂR-
BATENI ; Week-end cu Anna 
(5—6 noiembrie); VULCAN : 
Sub semnul lui Monte Cristo 
(5—8 noiembrie): LUPENI — 
Cultural: Străinii (6—10 no
iembrie); URICANI ; Băieții 
din strada Pali (6—7 noiem
brie).

Insemna''e Amînări cu toptanul
Există la căminul de bă- 

trini din orașul Petrila un 
frigider încăpător, . ce func
ționa impecabil. Vrind parcă 
să șicaneze pe magazionera 
care băga in el toate produ
sele alterabile, afurisitul de 
frigider s-a defectat tocmai 
in luna august. Ce să-i'.frici, 
se mai îmbolnăvesc și-- Oa
menii, dar frigiderele !

A fost chemat un specia
list de la cooperativa „Uni
rea" din Petroșani. După ce

l-a „consultai", specialistul a 
dat un „diagnostic" precis :

— Motorul ef(e defect. Tre
buie 'rebobinat..

— Durează mult operația ?
— II demontăm', îl ducem 

la atelier, îl rebobinăm și 
gata. Totuși, pină atunci vă 
aducem un alt motor, să nu 
slați fără frigider.

Văzind atâta solicitudine, 
tovarășa Elena Antolii, șefa 
căminului, a fost ineîntată. 
Nici prețul de 2 400 lei cit

a costat reparația nu i s-a 
părut exagerat. Numai că 
lucrurile n-au ieșit așa cum 
a dorit- Motorul adus n-a 
funcționat nici măcar tiu 
niinut. iar cel dus la „dof
toricit" este „bolnav" și in 
prezent. O fi ea, coopera
tiva „Unirea", nou înființată, 
da>- amintirile cu toptanul 
sint vechi de cind lumea Ce 
păcat că la o cooperativă 
nouă persistă obiceiuri vechi.

D. CRIȘAN

I. G. L.
PETROȘANI 

angajează 
pentru atelierul de reparat 

ascensoare cu sediul 
în Lonea,

® 4 bobinatori
• 3 sudori

® 1 strungar

• 1 frezor
Salarizarea: conform II.C.M. nr. 914 u>t»o.
Informații suplimentare sc pot obține zilnic de la 

serviciul personal al întreprinderii, telefon 1147.

Notă Petroșani $i nu Pctroșcni
In Hotărirea nr. 1134 din 27 

mai 1968 a Consiliului c’e -Mi
niștri al R.S.R., privind deli
mitarea administrați v-terîtdria- 
lă a municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul .Hune
doara. municipiul nostru apare 
cu denumirea corectă de 
PETROȘANI.

Era de așteptat ca firmele 
instituțiilor și întreprinderilor 
să fie operativ modificate. Că 
nu s-a întimplat peste tot asa, 
o dovedesc și unele sesizări 
sosite la redacție prin care ci
titorii sesizează că nici după o 
jumătate de an de la apariția 
Hotărîrii unele firme ale insti
tuțiilor și întreprinderilor din 
Valea Jiului nu reflectă schim
bările intervenite în urma noii 
organizări administrați v-terito- 
riale ale țării.

Una din aceste sesizări —
făcută de cititorul A. Radu-
lescu incâ din noiembrie 1968
— a fost trimisă Serviciului
de gospodărire al Consiliului 
popular municipal care, după 
verificarea situației, a informat 
ziarul — adresa nr. 651 din 6 
decembrie 1968 — că „cele se
sizate sint juste14

De atunci au trecut doi ani 
de zile. Majoritatea întreprîn- 
deriloj și-au schimbat firmele. 
Nu însă toate. In zilele aces
tea ara primit o nouă sesizare 
prin care ni se aduce la cu
noștință c 
lui unei 
consiliului 
— firma 
..SFATUL 
ȘULUT F

pe clăd 
unități 

popular 
poartă

POPULAF 
EGIONAI

li rea sediu- 
aparținînd 
municipal 

inscripția : 
l AL ORA- 

PETRO-

nească... etc. (A se remarca 
expresia SFATUL in loc 
de CONSILIUL...). Denu
mirea de Petroșani mai figu
rează pe firme cum sini ale 
Băncii Naționale a ICS.IC In
spectoratul orășenesc de pro
tecție a muncii, A.D.AJS., 
O.N.'1\ pe tăblițele indicatoare 
ale autobuzelor I.G.C. cu cir
culație interurbană etc.

La întrebarea cititorului, da
că s-a revenit la vechea denu
mire de Petroșeni a munici
piului nostru, răspundem : nu. 
La rîndul nostru întrebăm 
Serviciul dc gospodărie comu
nală al municipiului : Cind va 
rezulta acest lucru și de pe 
firmele indicatoare ale institu
țiilor. autobuzelor etc. ?

D. IOSIFȘENI* — întreprindere orășe

jvcafni ctufiaAea (Uiiia/calcfr-l : I
• UN POST INGINER ELECTROMECANIC. Condiții de vechime și sa

larizare : conform H.C.M. 914/1968;
• UN CONTABIL PRINCIPAL. Studii : conform H.C.M. 328/1967 anexa 

IV B, salarizare : conform H.C.M. nr. 914/1968;
• TREI INGINERI MINERI. Condiții : vechime și salarizare — conform 

H.C.M. nr. 914/1968;
• UN TEHNICIAN ELECTROMECANIC. Condiții : studii conform Hotă- 

ririi 1 061/1959 și salarizare : conform H.C.M. 914/1968;
• UN TEHNICIAN MINER. Condiții : studii conform Hotărîrii 1 061/1959 

și salarizare ; conform H.C.M. 914/1968;
• 3 MAIȘTRI MINERI PRINCIPALI. Condiții : conform H.C.M. 328'1967 

și salarizare : conform H.C.M. 914'1968;
« UN MAISTRU MECANIC PRINCIPAL. Condiții ; salarizare conform 

H.C.M. 914'1968 și studii conform H.C.M. 328'1968.

O. C. L.
PRODUSE INDUSTRIALE

PETROȘANI 
anunfa 

cumpărătorii că, începînd din 2 noiembrie 1970, 
magazinul de mobilă din Petroșani iși va des
fășura activitatea în noul local din str. Oltului 
nr. 1.

Orarul zilnic: 9—17. Telefon: 1426.

In localul de la Hale, va funcționa un ma
gazin de prezentare a mobilei.

T. C. M. M.
ȘNURUL WLEA JIULUI

PETROȘAM
sir. ÎEIiliai Vifeazu nr. li

angajează:
• Dulgheri
• Lăcătuși montatori
• Instalatori încălzire centrală
• Instalatori tehnico-sanitari
• Electricieni în construcții
• Izolatori termici
• Muncitori necalificați

— Salarizarea se face in acord.
— Pentru nelocalnici se plătește indemnizație zilnică 

de șantier;
— Pentru necalificați (in virstă de 17—35 ani) șantierul 

organizează cursuri de calificare de scurtă durată fără scoa
terea din producție incepind cu data dc 15 noiembrie 1970, 
pentru următoarele meserii :

• Dulgheri construcții generale
• Lăcătuși montatori

Se asigură cazarea gratuită in cămine.
Informații se pot obține zilnic, intre orele 7 și 15 de 

La biroul personal al șantierului, prin centrală, telefon 1852.
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încheierea vizitei tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în R. S. F. Iugoslavia

in mi*; Român, președintele Consi
liului de Stai a! Republicii Socu'i'- 
te România, ia invitația tovarășului 
h • ' Bro? Tito, președintele R., - 
b’uii Socialiste federative IugeV.i- 
via, președintele Uniunii Comuni;- 
tiiot dm Iugoslavia. împreună cu 
conducătorul partidului și statuii.i 
nostru, la această vizita au luat parc 
Ilie Vcrdeț, membru al Comitetului 
Executiv, a! Prezidiului Permanent 
C.C. al P.C.R.. prim-viceprcjcdinte al 
Consiliului de Miniștri. Emil Drăgă- 
nescu. membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C al P.C.R . vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Vasilc Vlad. șei de secție la C.C.

al P.C.R. Nicolae Ecobescu. ad
junct a! ministrului .it.uer i'or ex
terne.

La aeroport, tovarășul Xicolae 
Ceaușescu a fost condus de pre
ședintele Iosip Broz Tito. Au lo^t 
prezenți Stane Dolanț, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Franț Popit, președintele Co- 

Central al Uniunii Co- 
din Slovenia. Serghei 

președintele Skupștinei 
Socialiste Slovenia. 

...... ..... al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Iakșa Petrici, ad
junct al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Iso Njegovan, am
basadorul Iugoslaviei la București. 
Erau prezenți ambasadorul Româ

miletului 
munițiilor 
Kraiger, 
Republicii

ni.-: la Belgrad, Vasile Șandru, 
membri ai ambasadei române.

Tovarășul Xicolae Ceaușescu își 
ia rămas bun de la persoanele ofi
ciale prezente pe aeroport.

O gardă militară prezintă ono
rul.

Se intonează imnurile naționale 
două țări, in timp ce 
de salve de artilerie, 
de despărțire, cei Joi 
iși string călduros mii-

nile, se îmbrățișează cordial.
Avionul oficial român se îndreap

tă spre pista de decolare. Din 
nou semne cordiale de rămas bun.

Este ora 17. ora locală. Avionul 
prezidențial român decolează, în- 
dreptindti-se spre patrie, însoțit 
pînă la frontieră de o escortă de 
reactoare militare ale aviației iu
goslave.

Inițiative Imilii MuUii taetâe a 01II.
ale celor 
răsună 21 

înainte 
președinți românești

la UNESCO
COMUNICAT COMUN

(L'r/W.rre din pag. I,

Europa, a schimbărilor istorice 
care s-au produs în perioada 
postbelică, respectarea integri
tății teritoriale și inviolabilita
tea frontierelor tuturor state
lor europene constituie o pre
misă indispensabilă a securită
ții pe continent.

Ele au subliniat, totodată, că 
edificarea securității în Euro
pa necesită o angajare activă a 
tuturor statelor europene, 
reclamă un sistem de an
gajamente ferme din partea 
tuturor statelor, precum și de 
măsuri concrete care să ofere 
fiecărui stat garanții depline că 
este la adăpost de orice pri
mejdie de agresiune sau de alte 
acte de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța și care 
să asigure dezvoltarea lor paș
nică intr-un climat de destin
dere, înțelegere și colaborare.

A fost reafirmată convingerea 
ambelor părți că o conferință 
pentru securitate și cooperare, 
care să fie bine pregătită șl la 
care toate* țările europene, 
precum și Statele Unite ale 
Americii și Canada, să aibă po
sibilitatea unei participări de
pline și egale in drepturi, ar 
putea să joace un rol însem
nat in procesul general de îm
bunătățire a climatului politic 
pe continent de depășire a 
actualei divizări în blocuri, de 
instaurare a unei păci trainice 
în Europa și in întreaga lume.

Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia au reafirmat 
hotărârea lor de a continua e- 
ferturile pentru convocarea și 
desfășurarea cu succes a con
ferinței. Ele și-au exprimat, 
totodată, convingerea că este 
necesar să se treacă la pregă
tirea concretă a conferinței. In 
acest sens, de mare utilitate
ar fi consultări 
pregătitoare cu 
directă a tuturor

și reuniuni 
participarea 
statelor in

teresate în scopul examinării 
și soluționării problemelor 
practice privind organizarea și 
convocarea conferinței europe
ne.

Cele două părți consideră 
că înțelegerile regionale. care 
duc la întărirea păcii și secu
rității, constituie un factor im
portant pentru îmbunătățirea 
climatului internațional gene
ral de înțelegere și colaborare.

Cei doi președinți au subli
niat interesul vital al Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia pentru transforma
rea regiunii Balcanilor într-o 
zonă de bună vecinătate și 
cooperare, de pace și securitate. 
Pornind de la aceasta, ele vor 
depune in continuare eforturi 
și vor sprijini dezvoltarea co
laborării. prieteniei și relații
lor de bună vecinătate dintre 
popoarele balcanice, extinderea 
colaborării economice, tehnice, 
științifice, culturale și a altor 
forme de colaborare reciproc 
avantajoase, pe baza respectă
rii principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, inte
grității teritoriale și a dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele.

Cele două părți au reafirmat 
solidaritatea și sprijinul lor 
luplei eroice a poporului viet
namez și a popoarelor din 
Indochina împotriva interven
ției străine, pentru dr-otul de 
a hotărî liber și de sine stătă
tor asupra snartei lor. Ele au 
relevat necesitatea retragerii 
complete a forțelor arm'’*'* ale 
S.U.A. și aliaților lor de pe 
teritoriul Vietnamului de sud, 
Cambodgiei și Lansului. pen
tru a face posibilă soluționarea 
pașnică a conflictului din In
dochina. pe baza acordurilor 
de la Geneva. Cei doi nrese- 
dinti acordă un sprijin deplin 
ultimelor propuneri ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
sud. care reprezintă o bază re
ală pentru g5sirea unei aseme
nea soluții. Ei sprijină, de ase
menea. eforturile Guvernului

regal de unitate națională a 
Cambodgiei, pentru restabili
rea independenței, neutralității 
și păcii in Cambodgia.

Cei doi președinți au reafir
mat solidaritatea popoarelor 
României și Iugoslaviei cu 
lupta popoarelor arabe pentru 
independență, suveranitate și 
integritate teritorială, pentru 
progres social șl economic și 
acordă un sprijin deplin efor
turilor îndreptate spre găsirea 
unei soluții pașnice a crizei din 
Orientul Apropiat. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea in legătură 
cu continuarea și agravarea a- 
cestei crize, cele două părți 
consideră că rezoluția Consi
liului de Securitate din 22 no
iembrie 1967 constituie o bază 
rezonabilă pentru reglementarea 
politică a conflictului. Aceas
ta presupune retragerea trupe
lor israeliene de pe toate terito
riile arabe ocupate, soluționarea 
celorlalte probleme în confor
mitate cu interesele păcii și 
asigurării independenței și in
tegrității teritoriale a tuturor 
statelor din această zonă. Tot
odată. ele consideră că pentru 
a se instaura o pace durabilă 
in Orientul Apropiat este ne
cesar să fie soluționată pro
blema palestiniană în confor
mitate cu dorințele și năzuin
țele naționale ale populației 
palestiniene.

In cursul convorbirilor, cele 
două părți au relevat însemnă
tatea deosebită pe care o a- 
cordă înfăptuirii dezarmării 
generale și totale și, în primul 
rind, dezarmării nucleare. Ele 
consideră că singura cale pen
tru eliminarea primejdiei unui 
război termonuclear nimicitor 
este interzicerea folosirii arme
lor atomice, încetarea produc
ției și lichidarea totală a sto
curilor existente. Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugos
lavia se pronunță pentru redu
cerea cheltuielilor militare. în
cetarea cursei înarmărilor, 
desființarea blocurilor militare, 
lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, retragerea 
trupelor străine în granițele 
naționale și se declară împotri
va oricăror demonstrații de 
forță și a tuturor actelor de 
natură să producă tensiune și 
să stimuleze înarmările. Ele 
au subliniat necesitatea adop
tării unui program cuprinzător 
de măsuri privind dezarmarea, 
care, în acest deceniu, să 
facă posibilă începerea unui 
proces real de dezarmare. la 
care convocarea unei conferin
țe mondiale de dezarmare, cu 
participarea tuturor statelor lu
mii, ar aduce o contribuție 
utilă. Realizarea dezarmării ar 
avea nu numai o covîrșitoare 
însemnătate pentru pacea și 
securitatea generală, dar ar 
contribui in mod nemijlocit la 
accelerarea dezvoltării civiliza
ției umane, la asigurarea pro
gresului țărilor în curs de dez
voltare, precum și la soluțio
narea multor probleme sociale 
din numeroase țări.

Cele două părți au evidențiat 
importanța conferinței țărilor 
nealiniate de Ia Lusaka și ro
lul pozitiv al țărilor nealinia
te în lupta pentru pace și co
laborare egală între state, 
pentru independență și elibe
rarea deplină a popoarelor 
subjugate, împotriva colonialis
mului, și neocolonialismului, a 
tuturor formelor de dominație 
străină și amestec.

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia își exprimă 
simpatia și solidaritatea cu 
lupta statelor recent eliberate 
pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru dezvolta
rea politică, economică și so
cială de sine stătătoare.

Cele două părți apreciază că 
una 'lin problemele majore ale 
epocii contemporane o consti
tuie lichidarea subdezvoltării, 
a decalajului crescînd dintre 
țările avansate și cele rămase 
în urmă și consideră că tre
buie întreprinse măsuri prac
tice. inclusiv elaborarea unui 
program multilateral de spri

jinire a eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare, program la 
care țările avansate să-și adu
că o contribuție substanțială.

In cadrul convorbirilor s-a 
reafirmat identitatea punctelor 
de vedere potrivit cărora 
O.N.U. este un instrument im
portant și necesar al păcii și 
securității în lume și al dez
voltării colaborării internațio
nale. In scopul realizării cu 
eficacitate a acestui rol, este 
absolut necesar să se înfăptu
iască cit mai curînd universa
litatea deplină și democrati
zarea în continuare a activită
ții O.N.U. Cei doi președinți 
consideră indispensabil să se 
restabilească drepturile legiti
me ale Republicii Populare 
Chineze in O.N.U. și organele 
sale. Este, de asemenea, necesar 
ca și alte țări, care nu sînt 
încă membre ale O.N.U., să-și 
ocupe locul lor și să-și asume 
responsabilitățile in această 
organizație.

Cele două părți au fost de 
acord că cea de-a 25-a sesiune 
jubiliară a Adunării Generale 
a O.N.U. a fost importantă atit 
prin starea de spirit larg ex
primată a statelor membre ale 
O.N.U. în favoarea păcii, se
curității și dezvoltării, cit și 
prin adoptarea unor documen
te in probleme de interes ma
jor. cum sînt declarația cu o- 
cazia celei de-a 25-a aniversări 
a Organizației Națiunilor Uni
te, documentul privind stra
tegia internațională a dezvoltă
rii — a doua decadă a dez
voltării —, programul cu pri
vire la aplicarea declarației 
privind acordarea independen
ței popoarelor și țărilor colo
niale și alte documente impor
tante. Ele au evidențiat în mod 
deosebit importanța declarației 
cu privire la principiile re
lațiilor prietenești și colaboră
rii dintre state, care constituie 
o elaborare și, în același timp, 
o reafirmare a principiilor 
Cartei și au subliniat necesi
tatea aplicării ei în relațiile 
internaționale contemporane.

Președinții Ceaușescu și Tito 
au reafirmat hotărîrea Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia de a dezvolta și în 
viitor relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală cu toa
te țările socialiste, precum și 
cu celelalte țări ale lumii, pe 
baza respectării neabătute a 
principiilor suveranității și 
independenței naționale, inte
grității teritoriale. egalității 
depline în drepturi, avantaju
lui reciproc și neamestecului 
sub nici un motiv în treburile 
interne.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia își reafirmă hotărîrea 
de a lărgi și adinei în conti
nuare relațiile de prietenie și 
colaborare dintre ele pe mul
tiple planuri. Și cu acest pri
lej, cele două partide au con
firmat hotărîrea lor de a dez
volta relațiile cu toate partide
le comuniste și muncitorești 
pe baza principiilor egalității 
în drepturi, neamestecului și 
resnectului reciproc.

Cele două partide au reafir
mat sprijinul și solidaritatea 
lor deplină cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate 
partidele și forțele revoluțio
nare, democratice și progresis
te ale contemporaneității, cu 
toate forțele antiimperialiste in 
luota comună împotriva impe
rialismului. colonialismului și 
neocolonialismului, pentru de
mocrație, progres social și pace 
în lume.

Președintele Nicolae C'caușes- 
cu și președintele Iosip Broz 
Tito au convenit să se intensi
fice întilnirile și consultările 
între reprezentanți ai conduce
rilor de partid și de stat șl 
intre miniștrii de externe ai 
celor două țări, în vederea e- 
fectuării unor schimburi de 
păreri privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale și examinarea 
unor probleme internaționale 
de interes comun. îndeosebi a 
celor referitoare Ia securitatea 
europeană.

După cum s-a mai anunțai, 
la cea de-a 16-a sesiune a 
Conferinței generale a UNESCO 
de la Paris, sesiune ale că
rei lucrări au intrat intr-o fază 
finală, reprezentantul perma
nent al României pe lingă a- 
ceastă organizație, ambasado
rul Valentin Lipatti, a supus 
atenției participanților un pro
iect de rezoluție privind coo
perarea europeană in dome
niul educației, științei și cul
turii, propunere primită cu 
mare interes și adoptată în 
unanimitate.

România este prezentă așa
dar, și de această dată, la 
UNESCO cu sugestii construc
tive, ea manifestînd in con
tinuare o vie și largă preocu
pare față de activitățile desfă
șurate de această prestigioasă 
organizoție mondială.

Este cunoscut faptul că țara 
noastră, membră a UNESCO 
din 1956, a avut, în repetate 
rînduri, inițiative valoroase, 
care atestă in chip convin
gător atașamentul ei sincer 
și profund față de cauza coo
perării internaționale, a păcii Y 
și progresului. Ca țară euro
peană, România și-a adus și ’ 
își aduce o contribuție neobo
sită la normalizarea și intensi- . 
ficarea raporturilor multilate
rale dintre țările continentu- ■ 
lui pe baze noi, sănătoase, de ' 
colaborare și încredere reci
procă. După cum se știe, la 
propunerea României, căreia 
i s-au alăturat alte opt stale 
europene, Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat, in decem
brie 1965, Rezoluția intitulată 
„Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între state 
europene cu sisteme sociale 
și politice diferite". Un an 
mai tîrziu, la cea de-a 14-a 
sesiune a Conferinței generale 
UNESCO, România, celelalte 
țări coautoare ale documentu- 
iui O.N.U., au relansat ideea 
cooperării europene in 
rele ce țin de specificul 
competența UNESCO și 
prezentat, în acest sens, 
proiect de rezoluție care

sfe-
Și 

au 
un 

a 
fixat cadrul necesar desfășură
rii unei suite întregi de întru
niri la nivel ministerial, de 
colocvii, dezbateri și reuniuni 
fructuoase.

De o deosebită audiență 
s-au bucurat, de asemenea, ini
țiativele românești vizind lăr
girea ariei de colaborore bal
canică, pe tărîm cultural-știin- 
țific.

Totodată, România a acțio-

nat și acționează - in codrul 
UNESCO - in direcția extin
derii dialogului internațional, 
în plan spiritual, a întăririi co
laborării cultural-științifice mon
diale și a fundamentării ei ju
ridice, pe cunoscutele princi
pii ale suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

Un interes manifest a do
vedit România și față de răs
punderile etice care 
UNESCO. Inițiativele ei 
această direcție - au 
drept punct de plecare 
zentareo la cea de-a 
sesiune a 
a O.N.U. a unui proiect 
declarație privind educația ti
neretului în spiritul idealurilor 
de pace, respect reciproc și 
înțelegere intre popoare. Țara 
noastră a găzduit, în acest 
sens, mai multe manifestări, a 
participat la organizarea al
tora, in străinătate, a susținut, 
constant, necesitatea realizării 
unor progrome dinamice și u- 

,, nitare; corespunzătoare impor- 
tanței pe care o comportă fo.- 
mared acelei generații ce va 
conduce și asigura viitorul lu
mii de miine.

România s-a pronunțat cu 
consecvență și în favoarea va
lorificării resurselor umane, a 
fructificării eficiente a avuției 
inestimabile pe care o repre
zintă potențialul uman. In acest 
scop, ea a inițiat un proiect 
de rezoluție care cuprinde re
comandări pentru programul 
de acțiune ol Organizației în 
ajunul celui de-al doilea 
ceniu al dezvoltării.

Participarea României 
UNESCO l-a îndreptățit 
directorul general al ac 
for internațional Rene Moheu, 
să afirme că „sînt puține țări 
in care scopurile și activitățile 
Organizației să fie atît de 
bine cunoscute și să benefi
cieze de un sprijin atît de 
larg".

Fidelă politicii sale externe, 
România se alătură eforturilor 
țărilor membre ole UNESCO 
îndreptate spre instaurarea u- 
nui climat de destindere, coo
perare și prietenie între po
poare, climat apt să favorize
ze difuzarea cunoștințelor, sti
mularea vocațiilor, îmbogăți
rea culturii și înflorirea con
tinuă a patrimoniului spiritual 
al-

NEW" YORK 4. — Trimișii 
special Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite : Miercuri la amiaza, 
Adunarea Generală s-a pronunțat 
asupra celor trei proiecte de rezo
luție în problema situației din Ori
entul Apropiat și a modalități
lor de rezolvare a crizei din aceas
ta regiune a lumii. Proiectul 
grupului afro-asiatic a fost adop
tat cu o majoritate de 57 de vo
turi. 16 împotrivă și 39 de ab
țineri.

Rezoluția, redactată de 21 de 
țari afro-asiatice la care a sub
scris și Iugoslavia, cheamă la pre-

------ ------------

Vietnamul

Convorbirile oficiale româno-iugoslave

revin
— in 
avut 
pre- 
15-a 

Adunării Generale 
de

omenirii.

De-

i la 
pe 

icestui

NICOLAE VAMVU, 
redactor la Agerpres

<le sud
SAIGON 4 (Agerpres). — In 

cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au bombar
dat cu nachete și mortierc șase 
obiective militare aparținind 
trupelor americano-saigoneze, 
provocînd inamicului pierderi 
importante în oameni și ma
teriale. Tot marți, forțele pa
triotice au atacat pozițiile a- 
mericano-saigoneze dintr-o zonă 
a platourilor înalte, situată la 
50 kilometri sud de Pleiku și 
din regiunea bazei aeronavale 
de la Da Nang.

Bombardierele ,.B-52" au in
tervenit, după o întrerupere de 
trei săptămîni, în luptele des
fășurate, lansind atacuri in 
provincia Quang Tri, situată 
la sud de zona demilitarizată.

--- ♦----

Mișcarea 
grevistă 

din Spania
MADRID 4 (Agerpres). — 

Peste 50 000 de oameni ai mun-. 
oii și studenți spanioli au par
ticipat marți la grevele și de
monstrațiile organizate la ape
lul lansat de Comisiile mun
citorești (centrală sindicală ile
gală). La Madrid. Barcelona, 
Sevilla. Bilbao și in alte ora
șe. manifestau ții s-au adunat 
in marile piețe cerînd elibera
rea deținuților politici, legali
zarea Comisiilor muncitorești, 
majorarea salariilor și protes- 
tînd împotriva proiectului de 
lege aliat in dezbaterea parla
mentului. potrivit căruia guver
nul va putea exercita un con
trol riguros asupra uniunilor 
sindicale oficiale. Participant» 
la demonstrații și-au exprimat, 
de asemenea, protestul față do 
represiunile politice. Poliția a 
intervenit împotriva muncitori
lor și a studenților care au 
manifestat în principalele orașe 
spaniole, operînd numeroase a- 
restări.

lungirea acordului de încetare i 
focului din Orientul Apropiat pen
tru o perioadă de încă trei luni, 
după expirarea vechiului termen, la 
5 noiembrie. Totodată, ea se pro
nunță pentru transpunerea în pra:- 
tică a rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
care prevede reglementarea pe cale 
pașnică a crizei din aceasta zonă.

Proiectul de rezoluție lalino-a- 
merican a fost respins cu 49 de 
voturi, față de 45 pentru și 27 de 
abțineri.

Ambasadorul Gheorghe Diacones- 
cu, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., luind cu
vin tul pentru a explica votul ță
rii noastre, a declarat. printre 
altele, că România consideră rezo
luția Consiliului de Securitate di i 
noiembrie 1967 ca fiind o bază 
rezonabilă pentru soluționarea con
flictului din Orientul Apropiat, și 
că Adunarea Generală are dator; a 
de a contribui la soluționarea po
litică a crizei din această zonă.

----♦----

Congresul alV-lea 
al Partidului 

Muncii din Coreea
PHENIAN 4 (Agerpres).

In cadrul lucrărilor Congresului al 
V-lea al Partidului Munci; din 
Coreea, au început dezbaterile pe 
marginea Raportului Comitetului 
Central, prezentat de Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al partidului, anunță ACTC.

La cel de-al doilea punct al 
otdinii de zi, delegații au ascultat 
Raportul Comisiei Centrale de 
revizie, prezentat de Kim Guk 
Hun.

Congresului i-au fost prezenta
te, de asemenea, mesajele primite 
din partea unor partide frățești, 
printre care mesajul de salut a- 
dresat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările congresului continuă.

& Marți s-a des.a-: • la 
Luxemburg o reuniune comună 
a Comisiilor care se ocupă -cu 
problemele politice și militare 
ale Uniunii Europei occiden
tale (organism care grupează 
țările membre ale Pieței co
mune și Marea Britanic).

® In clădirea fostului Con
siliu de control aliat din Ber
linul occidental, a început cea 
de-a 9-a întilnire a ambasado
rilor celor patru puteri, in ca
drul schimbului de păreri pri
vind Berlinul occidental.
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KRANJ 4. — Trimișii speciali 
Agerpres transmit : Miercuri dimi
neața au continuat la reședința de 
Ja Brdo kod-Kranj convorbirile in
tre tovarășul Xicolae Ceapșe - .i, 
secret ir g-’ >e:al al Partidului Co
munist Român, președintele Con 
Jiului de Stat al Republicii Socia
lise România și lo-ip Broz Tito, 
președintele Republicii Sociil-ste 
Federative lugolavia. președinte'e 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla- și.

la convorbiri au participat din 
partea română Le \ erdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. a; 
P.C.R , prim vicepreședinte al Co i-

siliului de Miniștri, Emil Drăgăneî- 
cu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte a) Consiliului de Miniștri, 
președintele pârtii român: in Co
misia mixtă de colaborare econo
mică româno-iugoslavă, Va-u.e 
Vlad, șef de secție la C.C. _ al 
P.C.R.. Xicolae Ecobescu, adjtnct 
al ministrului afacerilor extern.-, 
Vasile Șandru, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad. . .

Din partea iugoslavă au partici
pat Stane Dolanț, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Serghei Kraiger, președin

tele Skupștinei Republicii Sociali 
te Slovenia, membru al Prezidiu ’.ui 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Dușan Gligorievici, membru al Vccci 
Executive Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave in comisia mixta 
de colaborare economică iugoslavo- 
românâ, Iakșa Petrici, adjunct al se
cretarului de stat, pentru afacerile ex
terne, Iso Xjegovan, ambasado'-.il 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosfera cordială, de de
plină înțelegere reciprocă.

■ a
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(Urmare din pag. 1)

de zi și noapte al Novosibirskului te izbește 
în plin obraz, ca un șoc. Un oraș in care 
clădiri uriașe — veritabile palate de piatră 
— alternează cu vile cochete, cu pereții 
vopsiți în culori tandre, odihnitoare, cu gră
dini și partere de flori. Un oraș în care cel 
puțin jumătate din teritoriu îl ocupă gră
dinile, parcurile.

Sintem în așa-numitul „oraș aj savanți
lor", construit in Siberia cu 12 ani in urmă. 
Sintem într-un oraș ai cărui locuitori — 
peste 40 000 — sînt oameni de știință, lu
crători ai zecilor de institute create și dez
voltate aici. Sediu al Academiei siberiene 
de științe. Akademgorodok-ul e, și prin 
nume, și prin scopurile care i-au fost desti
nate și prin cei 40 000 de locuitori ai săi, 
o veritabilă „capitală a științei”, un oraș 
unic, a cărui viață iși ordonează ritmurile 
in liniștea sobră a meditației și creației 
științifice de anvergură.

Prezența acestui .oraș al savanților" aici, 
in îndepărtata Siberie, înconjurat de tăcerea, 
vastelor spații acoperite cu ierburi și cu 
păduri, e legată de însăși prezentul și vii
torul acestui ținuți Sintem. intr-adevăr, in 
Siberia cu vaste tăceri de păduri și ierburi, 
în inima unei regiuni cu o suprafață de 5 
ori mai mare ca Franța, dar această Sibe
rie acest „dincolo de Urali" care trezește 
în adîncurile conștiinței ecouri de dezolante 
pustiuri, concentrează, pe harta celui mai 
apropiat viitor, 45 la sută din totalul pro
ducției de cărbune a U.R.S.S. (77 la sută 
pentru extracția sub cerul liber), 35 la sută 
din producția de gaze naturale, 65 la sută 
din producția de aluminiu. Proporțiile sînt 
la fel de spectaculoase pentru petrol, pentru 
diamante, pentru energia electrică obținută 
din hidrocentrale, pentru nenumărate in
dustrii bazate pe valorificarea superioară a 
bogățiilor ascunse in sol. Descoperirea și 
captarea acestor bogății, prospectarea atentă 
a tuturor promisiunilor oferite de ele, sta
bilirea mijloacelor optime pentru fructifi
carea și înnobilarea lor, prin introducerea 
in circuitul viu ai industriei, al vieții, a pre
tins. de la bun început, ca lingă sapa geo
logului sau luneta prospectorului să se 
afle, cu mijloacele sale de investigație su
perioare, savantul.

Despre realizările savanților din Akadem-

gorodok s-au scris și se vor mai scrie, fără 
îndoială, pagini și cărți întregi. Aici se află 
unul dintre cele mai puternice centre de 
calcul din lume, iar succesele savanților 
care lucrează la Institutul de matematică 
au depășit de mult granițele Siberiei și ale 
țării, înscriindu-se in dialogul universal al 
specialiștilor domeniului, aducînd acestui 
dialog elemente de un interes inedit și ma
jor. Matematicienii de aici, de pildă, sînt 
autorii descifrării manuscriselor mayâ. a se
cretelor acelei faimoase scrieri in fața că
rora au eșuat, de-a lungul deceniilor, ge
nerații întregi de specialiști.

Pentru vizitatorul Akademgorodokului. pă
trunderea în tainele palatelor do piatră caro 
adăpostesc zecile de institute pretinde — 
firesc — o inițiere, o pregătire științifică 
deosebită. Există, insă, in acest oraș, o serie 
do lucruri care, ieșind din cercul sever al 
științei, se propun atenției ca niște docu
mente de viață de cel mai viu interes. Un 
astfel de element de surpriză și inedit este 
„școala micilor genii".

E o școală cu un profil special, unică, 
poate, în lume. O școală-liceu, in băncile 
căreia se află copiii cei mai dotați, adevă
rate „elite ale inteligenței", aduși din toate 
colțurile Siberiei și ale U.R.S.S. Depistarea 
și trierea micilor concurenți (fiindcă numă
rul celor ce vor să învețe aici depășește ipr 
totdeauna cu mult, posibilitățile practice) se 
face printr-un sistem de olimpiade, examene 
și concursuri, la capătul cărora rămin cei 
mai buni. In acest liceu, programa de în- 
vățămint se întocmește după modelul pro
gramelor universitare: dascălii „micilor ge
nii" sînt ei înșiși profesori universitari, a- 
cademicieni. savanți cu renume. La capătul 
studiilor. în cursul cărora trierile succesive 
n-au încetat nici o clipă, absolvenții iși con
tinuă învățătura în Universitatea patronată 
de aceiași savanți ai Akademgorodokului. 
Iar absolvenții universității sînt, cu toții, 
la rîndul lor, fără nici o excepție, savanți. 
Savanți pentru institutele Akademogodok- 
ului și pentru alte institute științifice ale 
U.R.S.S.

Părăsind acest oraș, am trăit sentimen
tul — legitimat de toate fapfele pe care le 
cunoscusem — că am atins cu mina, fie și 
numai pentru o clipă, un tărîm fabulos, un 
tărîm de basm, castelul fermecat al științei...

Hassan Sabri El Kholi, 
reprezentant personal al pre
ședintelui Republicii Arabe U- 
nite, Anwar El Sadat, a sosit 
miercuri la Beirut, venind din 
Arabia Saudită.

•• Salvador Pittaluga. unul 
dintre cei mai cunoscuți zia
riști din Republica Dominica
nă. director al Institutului do
minican de ziaristică, a fost 
rănit marți. în cursul unui a- 
tentat.

Un comunicat difuzat 
marți la Aden de Ministerul 
Apărării al Republicii Popu
lare a Yemenului de sud anun
ță că trupele yemenite au res
pins o încercare de traversare 
a frontierei din partea unor 
unități militare ale Arabici 
Saudite. Comunicatul precizează 
că în cursul luptelor, un nu
măr de soldați saudiți au fost 
uciși sau răniți, iar alții au 
fost capturați. Prizonierii vor 
fi judecați de o Curte Supre
mă din Aden.

Poliția și armata brazi
liană continuă perchezițiile și 
arestările în rîndul personali
tăților cu vederi de stingă, in 
baza, „stării de alarmă" insti
tuită în urmă cu trei zile pe 
întregul teritoriu al țării. După 
cum s-a anunțat la Rio de 
Janeiro, numeroase persoane, 
printre care se află ziariști, 
profesori, avocați și artiști, au 
fost arestate îndeosebi la Porto 
Alegre, Uruguayana, Santa-Ma
ria și Rio Grande.

Banca Centrală a Brazi
liei a devalorizat marți mo
neda națională, cruzeiro, pen
tru a șaptea oară de la înce
putul anului. Devalorizarea 
precedentă avusese loc la 18 
septembrie.

La Tripoli a. fost semnat 
un acord pe termen lung intre 
Compania petroliferă națională 
libiana și întreprinderea bul
gară ..Neftohim".

© Un comunicat al cartie
rului general al FRELIMO 
(Frontul de Eliberare din Mo- 
zambic) de la Dar-Es-Salaam 
anunță că in cursul operațiu
nilor desfășurate in lunile iu
nie și iulie împotriva forțelor 
colonialiste în provinciile Ny- 
assa. Cabo-Delgado și Teze au 
fost scoși din luptă 319 sol- 

■ dați portughezi.

Alte procese ale unor 
criminali de război 
naziști

BONN 4 (Agerpres). — In 
K. F. a Germaniei au înce
put două noi procese ale u- 
nor criminali de război na
ziști. In fața unui tribunal j 
din Wiesbaden, au compărut 
șase foști „SS-iști" acuzați de 
a fi masacrat 65 000 de per
soane în districtul Lublin din 
Polonia. De asemenea, doi 
foști subofițeri SS și doi 
foști gardieni ai lagărului de . 
concentrare de la Neiderha- 
gen sint judecați de un tri- , 
bunal din Paperborn pentru ■ 
asasinarea a 34 deținuți in 
anul 1943. Continuă, totoda
tă. procesul intentat unui 
grup de trei medici, foști co- ; 
laboratori ai Institutului „He- i 
redite" care au făcut studii 1 
antropologice asupra deținu- ‘ 
ților din lagărul de concen- , 
trare Auschwitz.

Victime 
ale inundațiilor

SAIGON 4 (Agerpres). — 
Un bilanț provizoriu publi
cat la Saigon arată că în 
urma inundațiilor care s-au 
abătut în ultimele opt zile 
asupra provinciilor septen
trionale din Vietnamul de 
sud și-au pierdut viata 191 . 
de persoane. Numărul per- | 
soanelor date dispărute se I 
cifrează la peste 60 iar a ce- ' 
lor rămasp fără adăpost la 
peste 300 000. Ultimele infor
mații transmise de agențiile 
internaționale de presă rele- 
vă că în regiunile devastate 
de ape au fost complet dis
truse peste 1 500 de case, iar | 
alte 3 000 avariate. i

383 cazuri de holeră '
ANKARA 4 (Agerpres). — ' 

Ministrul sănătății al Tur- 
ciei. Vedat Aii Ozkan. a a- î 
nunțat că au fost confirmate 
383 de cazuri de holeră din 
cei 1 933 de suspecți spita
lizați în Istanbul. De aseme
nea. au fost înregistrate în ; 
total 52 de decese provocate 
de epidemia de holeră care ' 
a izbucnit luna trecută. Mi
nistrul turc, a relevat că in 
timp ce numărul cazurilor 
de holeră a început să scadă, ; 
a fost semnalată o nouă o- j 
fensivă a febrei tifoide și pa- ' 
ratifoide.

Inginerul Rojas 
a fost arestat

LIMA 4 (Agerpres). — In
ginerul Fontesilla Rojas, con
siderat unul din principalii 
suspecți de participare la 
complotul împotriva coman
dantului forțelor armate chi
liene. generalul Rene Schnei
der. asasinat săptămîna tre
cută, a fost arestat marți la 
Lima de poliția peruviana, la 
cererea poliției chiliene. El 
este cumnat cu generalul în 
retragere Roberto Viaux, pus 
sub acuzare de participare la 
complot Rojas sosise în ca
pitala Perului la 22 octom- i 
brie. în ziua asasinatului.

Motor cu... butan
LONDRA 4 (Agerpres). - 

Autoritățile britanice au adop
tat o măsură care va contribui 
la sporirea eficacității luptei 
împotriva poluării și a protec
ției mediului înconjurător. Ast
fel, Oficiul de transporturi pu
blice a autorizat adoptarea 
pentru toate taximetrele lon
doneze a unui motor alimen
tat cu butan care va fi mai 
curat, mai silențios și mai e- 
conomic decit motoarele tra
diționale, alimentate cu mo
torină sau benzină. Deja, o 
societate a inceput să utilizeze 
noul sistem. Rămine de rezol
vat problema adaptării noului 
sistem la automobilele particu
lare, deoarece prețul de tran- i 
sformare este destul de ridi- | 
cat, iar aprovizionarea cu bu
tan încă dificilă.

Va mai juca Kiva ?
ROMA 4 (Agerpres) - Cu

noscutul fotbalist italian Luigi 
Riva, accidentat (fractură de 
peroneu) in cursul meciului 
Austria - Italia, a fost opeiat 
de către prof. Calandiiellot la 
Institutul de ortopedie din Flo
rența. Starea lui Riva este sa
tisfăcătoare, dar se crede că 
vindecarea sa va necesita jn 
timp îndelungat.
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