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de către tovarășul Nicolae Ceaiișesca 
a ambasadorului Republicii Populare РЫояе 

la București
In ziua de 20 octombrie tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pe Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare 
Polone la București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut o dis cuție prietenească.

ALEGERILE SINDICALE — 
LA NIVELUL SARCINILOR

In perioada oc
tombrie 1965 — 
martie 1966 vor 
avea loc în în
treaga țară adu
nările generale 
și conferințele sindicale de dări de 
seamă și alegeri.

Cu această ocazie, se va face o 
analiză temeinică a activității des
fășurate de organele și organiza
țiile sindicale de la alegerile pre
cedente și pînă în prezent, a felu
lui cum acestea și-au dus la înde
plinire sarcinile ce le-au revenit. 
De* aceea, se impune ca în adună
rile și conferințele sindicale să se 
discute în spirit critic și autocritic 
munca organelor și organizațiilor 
sindicale în sprijinul producției, 
activitatea lor cultural-educativă 
de masă, modul în care s-a reali
zat contractul colectiv, planul de 
venituri și cheltuieli, de asigurări 
sociale și bugetul sindicatului, să 
se reliefeze experiența bună acu
mulată in această perioadă, să se 
combată neajunsurile în muncă și 
să se adopte hotărîri care să ducă 
la îmbunătățirea activității sindi
cale în toate domeniile.

Adunările și conferințele de dări 
de seamă și alegeri trebuie să a- 
nalizeze modul în care organele 
sindicale au mobilizat muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderi la -.îndeplinirea sarcinii de 
creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost, de 
îmbunătățire continuă a calității 

.la., înfăptuirea, angaja-

Ședința 
Consiliului de Stai

In ziua de 20 octombrie a avut loc la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat prezidată de tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Cons tanța Crăciun, Mihai Gere, Hie 
Murgulescu — vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore Geamănu 
— secretarul Consiliului de Stat, Petre Borilă, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Vasile Daju, Suzana Gâdea, Ion Popescu-Puțuri, Cristofor 
Simionescu, Gheorghe Stoica, Ludovic Takacs și Iacob Țeclu.

Consiliul a adoptat un număr de decrete și hotărîri privind con
struirea unor obiective industriale și social-culturale.

Au fost rezolvate apoi lucră rile curente.
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meniului de eco
nomii și beneficii 
peste plan, la îm
bunătățirea indi
cilor de utiliza
re a mașinilor și 

agregatelor, cum au sprijinit intro
ducerea și extinderea tehnicii noi 
și a celor mai moderne procese 
tehnologice. Realizarea planului de 
investiții, scurtarea termenelor de 
dare în folosință a obiectivelor in
dustriale și social-culturale, îndepli
nirea planului de export — sînt 
probleme de mare importanță care 
se cer analizate temeinic în adu
nările și conferințele sindicale din 
întreprinderile industriale și con
strucții.

In cadrul exploatărilor miniere 
adunările și conferințele sindicale 
vor trebui să analizeze în primul 
rînd activitatea depusă de orga
nele sindicale, de membrii de sin
dicat, pentru sporirea producției 
de cărbune, măsurile ce se cer a 
fi luate, încît colectivele de la toa
te locurile de muncă să se prezin
te la sfîrșitul anului cu planul șl 
angajamentele de întrecere înde
plinite, pentru ca sarcinile prevă
zute pe 1966 să poată fi realizate 
în mod ritmic, din prima zi, din 
prima săptămină a anului. In dă
rile de seamă și în dezbateri să se 
acorde o mare atenție modului în 
care comitetele sindicale, conduce
rile . tehnico-administrațive ale ex
ploatărilor și sectoarelor miniere 
au militat pentru traducerea în 
viață a recomandărilor făcute de 
brigada C.C. al P.C.R.ț care ne-a 
controlat activitatea cii privire Ia 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție, sprijinirea brigăzilor și 
sectoarelor rămase în urmă. In dă
rile de seamă și în discuțiile ce

(Continuare in pag. 2-a)

PETRE IAGOB
Secretarul G.L.S. Petroșani

Sectorul V Lupeni

Cu planul pe IO luni 
îndeplinit

Golectivul cu producția cea mai 
mare dintre toate sectoarele mi
niere din Valea Jiului — sectorul V 
de la mina Lupeni — a înregistrat 
un succes deosebit în aceste zile: 
depășirea sarcinilor de plan cu 
17 700 tone de cărbune și îndeplini
rea, pe această bază, a planului pe 
primele 10 luni ale anului.

Succesul colectivului de la secto
rul V Lupeni se explică îndeosebi 
prin vrednicia cu care au muncit 
de-a lungul întregului an frontaliștii 
care au în frunte pe minerii Petre 
Constantin, Ghioancă Sabin și 
Ghioancă loan, brigăzile de pregătiri 
conduse de Aslău loan și Butnaru 
Victor.

Convorbirea noastră despre desfășurarea 
alegerilor de partid

A EXPERIENȚEI COLECTIVE
Data de 1 octombrie a marcat un eveniment deosebit de 

important în viața organizațiilor de bază ale partidului nostru, 
începerea adunărilor de dare de seamă și alegeri.

Miile de comuniști din Valea Jiului au imprimat acestor 
adunări un cadru festiv, un caracter de muncă. însuflețiți 
de istoricele documente ale Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cu prilejul alegerilor ei fac bilanțul reali
zărilor obținute in ultimul an al șesenalului, privesc prin 
perspectiva viitorului noile sarcini mobilizatoare ce le stau în 
față.

In scopul cunoașterii și răspindirii experienței dobîn- 
dite de unele organizații de bază în pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale de dări de seamă și alegeri, am solicitat 
părerea cîtorva activiști de partid, delegați la aceste adunări 
care să ne relateze concluziile desprinse, problemele dezbătute, 
măsurile luate de 
muncii de viitor.

La convorbirea noastră au participat tovarășii Costea 
Traian, David Gavrilă, Colda Andrei și Găgean Dumitru.

Iată ce ne-au relatat:

către comuniști pentru impulsionarea

Si poi iim 
de la pregătire

GĂGEAN DUMITRU : Incontesta
bil, succesul alegerilor poate fi asi
gurat încă de la pregătirea lor. Și 
cînd vorbesc de pregătire mă refer 
la întocmirea dării de seamă, in
formarea comuniștilor asupra proble
melor ce se vor discuta, convocarea

lor din timp la adunare, anunțarea 
, datei și locului de. desfășurare și 

altele.
COSTEA TRAIAN, secretarul comi

tetului de partid de la E. M. Lonea : 
Intr-adevăr., pregătirea din timp a 
adunărilor are o mare importanță. 
Experiența anilor trecuți ne-a ară
tat că atunci cînd nu se face o pre
gătire minuțioasă, cînd se neglijea-

ză o serie de probleme — mărunte 
în aparență — adunarea poate fi 
dată peste cap. Sînt de părere ca, în 
desfășurarea adunărilor . generale, 
să pornim de la pregătirea lor, fac
tor esențial și de multe ori hotărî- 
tor în reușita sau nereușita aces
tora.

Cirre frebuie să participe 
la întocmirea
dării de seamă ?

DAVID GAVRILĂ, secretarul co
mitetului de partid de. la E. M. Pe- 
trila: Firește, la întocmirea dărilor 
de seamă trebuie să participe toți 
mșmbrii biroului, linei’organizații de 
bază. Ea.trebuie să fie un rod al mun-

Omul schelelor
• Cîteva întrebări în fața unui panou 

• Un nume necunoscut și o impresie bună 
confirmată prin fapte • 0 calitate a bri
găzii de dulgheri: puterea de a „comprima1* 
timpul la montarea cofrajului glisant.

In strada Tudor Via- 
dimiresCu din Lupeni, 
mai muiți cetățeni în
cinseseră discuții aprin
se în fafa unui panou 
din apropierea blocului 
D 2 în construcție. Ce

tățenii își pun iei și fel 
de întrebări. Cine este 
Matei Ludovic ? Cum își 
organizează munca ? Cei 
care abia sosesc aici ci 
tesc cu satisfacție textul 
de pe panou: „Aici lu

crează brigada de dul
gheri condusă de tova
rășul Matei Ludovic ca
re s-a angajat să termi
ne montarea cofrajului 
glisant de la blocul D 2 
cu 3 zile mai devreme". 
Apoi și aceștia se inte
resează despre faptele 
brigăzii.

Așadar, iată cum un 
om, fără să fie cunoscut, 
devine obiectul unor 
discufii. Și e firesc. Ci 
tind angajamentul oame
nii rămin plăcut impre
sionați, își fac o părere 
bună despre muncitorii 
din brigadă condusă de 
Matei Ludovic. Cine este 
acest om al schelelor și

cum lucrează brigada pe 
care o conduce ?

Matei Ludovic și-a 
îndrăgit de copil mese
ria aleasă, s-a străduit 
să-i cunoască toate tai
nele. Și a reușit. După 
ce a lucrat pe mai mul£ 
te șantiere din tară, a 
venit la Lupeni cu un 
bagaj bogat de cunoș
tințe profesionale, cu un 
dezvoltat spirit organi
zatoric. Numit șef de 
brigadă s-a preocupat 
ca, prin exemplul per-

D. LUPAȘCU

(Continuare în pag. 2-a)

-g FABRICA DE PRODU- 
|p SE LACTATE LIVE- 

ZENI: secția de imbu- 
teliere a laptelui.

(Coritinuare în pag. 3-a)

Sudor.

Un magazin cu activitate rodnică
Interiorul magazinului alimentar 

nr. 8 din orașul Petroșani are un as
pect îngrijit și plăcut. Mărfurile 
sint aranjate cu gust în rafturi. Uni
tatea este aprovizionată ritmic cu 
sortimente variate. Lucrul acesta vă
dește preocuparea colectivului de a 
satisface pe deplin cerințele cum
părătorilor.

Sa’-'-inile de plan ce-i revin co

lectivului magazinului au fost în
deplinite pe primele 9 luni ale a- 
cestui an în proporție de 105 la 
sută. In această perioadă s-au desfă
cut mărfuri în valoare de 3 120 258 
lei. S-au evidențiat Faur Letiția, Pop 
Ала, Blețu Maria și Szabo Irina.

C. IOAN 
corespondent
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ALEGERILE SINDICALE -
LA NIVELLL SARCINILOR

(Urmare din pag. l-a)

au loc pe marginea lor, efi se in
siste mai cu seamă asupra contri
buției pe care au adus-o și trebuie 
s-o aducă sindicatele la Întărirea 
disciplinei și cum organele sindi
cale au ajutat și controlat condu
cerile tehnico-administratlve să a- 
plice Întocmai prevederile Decre
tului Consiliului de Stat și Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri și a 
Cpnșjliului Central al Sindicatelor 
privind organizarea protecției mun
cii, cum au organizat sindicatele 
controlul obștesc asupra îndeplini
rii mășurițor și normelor de teh
nica securității și igiena muncii.

Iq această privință să se subli
nieze puternic măsurile ce trebuie 
luate în continuare pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, 
prevenirea îmbolnăvirilor profesio
nale în scopul desfășurării produc
ției în deplină securitate.

In dezbaterile din adunările și 
conferințele de dări de seamă și 
aliegeri de la T.C.M.M., grupul 2 
construcții Valea Jiului trebuie să 
se sublinieze experiența bună dp- 
bîndită in executareia in termen și 
de calitate a obiectivelor planului 
de investiții și să se analizeze a- 
prpfundat măsurile ce se cer a fi 
luate pentru o și mai activă mobi
lizare a constructorilor In vederea 
dării In folosință la termen și îna
inte de tprmen a obiectivelor in
dustriale și social-culturale. In sec
toarele I. F. să se analizeze temei
nic cauzele rămînerii in urmă cu 
producția la unele sortimente, în
deplinirea planului la export, cum 
trebuie să, muncească brigăzile de 
forestieri pentru a obține realizări 
și mal însemnate în valorificarea 
superioară a masei lemnoase.

în. întreprinderile care încheie 
contract* colective este necesar să 
ее analizeze temeinic conținutul 
contractului, JgJuț, cusș „s-ац înde
plinit angajamentele reciproce pe 
«iul J965,' cauzele nerealizării u- 
nor angajamente, cum se desfășoa
ră acțiunea de încheiere a con

De la cabinetul orășenesc 
de partid

In ziua de 22 octombrie, ora 17, în sala clubului C.C.V.J, din 
Petroșani, va avea loc deschiderea cursurilor Filialei Universității 
serale de marxlsm-leninism. Vor participa studenții secțiilor: eco
nomie, filozofie șl construcție de partid.

Omul schelelor
(Urmare din pag. l-a) 

sonal, să le insufla 
. muncii orilor din brigadă 
încredere tn forțele fi 
capacitatea lor. In cadrul 
brigăzii s-a preocupat sd 
organizate bine munca, 
să folosească din plin 
timpul de lucru. înain
te de Începerea lucrului 
discută cu muncitorii 
sarcinile din ziua res

tractelor colectivă pe opui 1966, 
cum au gospodărit sindicatele fon
durile de asigurări sociale, cum 
s-au aplicat indicațiile privind tri
miterea Ia tratament balnear și o- 
dihnă a celor mai merituoși oameni 
ai muncii- Este necesar să se a- 
nalizezc, de asemenea, activitatea 
desfășurată de comisiile pentru so
luționară* litigiilor de muncă șl a 
comisiilor de judecată, cum au e- 
xecutat membrii de sindicat aleși 
în echipai* de control obștesc con
trolul asupr* unităților comercial*, 
sanitare.

In instituttil* administrative de 
stat, institutele d© invătămint su
perior, școli șl unități sanitar*, a- 
dunările de dări de seamă si ale
geri trebuie st analize» modul tn 
care și-au îndeplinit membrii do 
sindicat sarcinii* ce le revin pe 
linie de propagandă, preocuparea 
lor pentru a-și ridica nivelul cu
noștințelor profesionale, activitatea 
sindicatelor șl a birourilor grupe
lor sindicale depusă pentru întări
rea disciplinei în mdncă, a grijii 
pentru respectarea legalității socia
list», dezvoltare» spiritului de răs
pundere in îndeplinirea îndatoriri- 
lor.

In analiza muncii cultural-educa
tive să se aibă în vedere. In pri
mul rind, conținutul acesteia, con
tribuția ei la dezvoltarea atitudi
nii socialiste fată d* muncă și a- 
vutul obștesc. Să se dezbată mo
dul cum s-a desfășurat propagan
da prin conferințe și mai ales pro
pagande tehnică, aportul muncii 
culturale la ridicarea cunoștințelor 
profesionale și de cultură generală 
ol* membrilor de sindicat, la pe
trecerea plăcută și utilă d« cătr* 
aceștia а timpului liber.

îndeplinirea sarcinilor erescînde 
pe care Congresul al IX-lea al 
P.C.R. le-a pus in fața sindicate
lor este st'rîns legată de mobiliza
rea lor pentru îmbunătățirea per
manentă a stilului și metodelor de 
muncă. Iată de ce este important 
ca adunării* și conferințele sindi
cale să dezbată modul în care or

Lăcătușul Dan 
Laureau este unul 
din cei mai buni 
muncitori. Numele 
iul figurează per
manent printre ce
le ale evidențiațî- 
lor în întrecerea 
socialistă, de la 
secți* de reparații 
mecaniee a termo
centralei paroșeni. 

pectivă, apoi îi împarte 
judicios pe operații, po
trivit calificării fi ex» 
perientei fiecăruia.

La cofrajul glisant do 
la blocul D 2, a cărui 
montare brigada s-a an
gajat să o termine cu 
3 zile mai devreme, o 
parte din muncitori pre
gătesc materialele, alții 
confecționează panou
rile, execută montarea

,or. Matei Ludovic ft 
controlează, le dă ex
plicații cum să lucreze 
mai bine — ii ajută 
concret in muncă. Roa
dele ee văd- zilnic pla
nul brigăzii este dopă- 
fit. Gofrajul glisant d» 
ia blocul D 2 a foot 
montat in numai 9 tile 
in foc de 12, cit era 
planificat. Cum s-ar 
zice, dulgherii din bri
gada condusă de Matei 
Ludovic stâptnesc pute
rea de a „comprima"

ganele și organizațiile sindicale 
respectă Statutul, disciplina de or
ganizație, principiul muncii și con
ducerii colective și al răspunderii 
personale, cum este organizat con
trolul îndeplinirii botăririlor, cum 
se asigură dezvoltarea criticii și 
autoșritlclL legătura cu masei», 
rezolvarea la timp a cererilor și 
sesizărilor oamenilor muncii.

Alegerea noilor organe este o 
sarcini d« mare răspundere a a- 
dpnărilor și conferințelor sindical*. 
In birourile grupelor sindicale, în 
comitetele d* secții și comitetele 
sindicatelor să fi* aleși membri de 
sindicat care muncesc cu pasiune 
și abijegație pentru desăvîrșiraa 
construcția! socialismului, munci
tori, Ingineri, tehnicieni, eviden
țiat! și fruntași în întrecerea socia
liști, pam*nl bine pregătiți profe
sional, care se bucură de Încrede
re și autoritate în rîndul membri
lor de sindicat.

Comitetele sindicatelor au dato
ria să Îndrume și să sprijine În
deaproape pregătirea și desfășura
rea educărilor în grupele sindi
cal». Membrilor comitetelor sindi
catelor eet» bine să 11 *e reparti
zeze, spre ajutorare directă, un a- 
numit număr de grupe sindicale. 
Totodată să se studieze actuala for
mă de organizer* a grupelor sin
dicale și, acolo unde este necesar, 
să s* ia măsuri de reorganizare a 
acestora, tinfndu-se seama de spe
cificul șl necesitățile locului de 
muncă.

Printr-o temeinică pregătire și 
desfășurare, adunările și conferin
ței* d₽ dări de seamă și alegeri 
vpr duce la dezvoltarea p* mai 
depart* a capacității organizatori
ce a sindicatelor noastre, la îm
bunătățirea aețivltătli în toate do
meniile, la sporirea aportului pe 
care-1 aduc la desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră.

ÎNCERCĂRI LĂUDABILE
Prima impresie pe care o are cineva 

1* intrarea în biroul directorului 
Școlii generale din Paroșeni este 
aceea de oarecare dezordine. Cărți 
multe, așezate in neorînduială pe 
rafturile celor două biblioteci, pe 
birou sau pe scaune te fac să crezi 
că aici se pregătește o inventa
riere.

Este însă o aparentă care înșală 
numai ochiul neformat al unui ob- 
servator neobișnuit cu atmosfera 
cărților. Pentru că o cercetare mai 
atentă țe obligă să.ți revizuiești pă
rerea pe care ti-ai făcut-o la în
ceput. Imediat iți dai seama că te 
afli în fata cercetătorului care, cu
fundat în lectura cărților, nu-ți sur
prinde nici bătaia în ușă șl prin ur
mare nici prezența.

Pe mal multă vreme, tovarășul 
Stănescu Alexandru est* preocupat 
de activitatea de cercetare științifică, 
»trăduindu-s* să de*, un fundament 
teoretic mulțimii d* fapte, d* as
pecte, de probleme pe care munca 
în mijlocul elevilor le ridică în fie
care zi. Rezolvarea lor trebuie aă de
vină o rezultantă a muncii profeso
rului, desprinse din îmbinarea ar
monioasă a teoriei cu experiența 
practică.

Am discutat îndelung cu tov. Stă- 
nescu pe marginea acestor probi*-

timpul de lucru la mon
tarea colrajului glisant.

De citeva zile, aceas- 
'd brigadă lucrează Ia 
confecționarea 'fi monta
rea cotrajelor de la plan- 
mele dintre nivelele 
blocului. Munca este bi
ne organizată. Dulgherii 
din brigada condusă de 
Matei Ludovic sini ho- 
tirtti să obțină fl la a- 
coastă lucrare succese 
de seamă, Că vor ob
ține, ne garantează re
zultatele de plnă acum.

STEAGUL ROȘU

№.

De ce ne se respectă 
orarul?

Dacă mergi la frizeria nr. 13 din 
Uricani după ora 21, poți fi sigur 
că rămîi netuns sau nebărblorit. 
Responsabila frizeriei (Simon Ele
na) are obiceiul să se grăbească, 
închide ușa cu o oră mai devre
me și nu mai primește pe nimeni, 
deși are putini client!. De pildă, 
în seara zilei de 13 octombrie ușa 
frizeriei s-a închis la ora 21,15. 
Cetățeanul С. I., salariat al E. M. 
Uricani, In zadar s-a rugat de res
ponsabilă să-i deschidă- Susținea 
omul că vrea să plece in conce
diu. Degeaba. In dimineața urmă
toare cetățeanul a plecat la Hațeg 
tot nebărbierit. Poate s-o fi băr
bierit aici, că doar n-or fi frizerii 
la fșl ca cei din Uricani. Credem 
că este cazul ca responsabila eu 
pricina să respecte programul fri
zeriei. Dacă nu vrea ea, s-o obli
ge conducerea cooperativei „Spri
jinul minier" Lupani.

COANDRÂȘ VALERIU
, corespondent- 

me și ani aflat amănunte interesan
te despre unele încercări lăudabile 
care îl preocupă în prezent. Manus
crisele ce ne-au fost încredințate 
vădesc orientarea sa spre temele de 
cea mai mare actualitate. Astfel 
studierea psiho-pedagogică a școla
rului se află intr-o fază avansată, 
obținîndu-se de aproape doi ani, un 
bogat material faptic.

„Pentru o programă a examenului 
de absolvire" este titlul unei lu
crări la care lucrează de mai bine 
de tr*i ani și se bazează pe stu
dierea conținutului programelor și 
manualelor de limba română. Alțe și 
alte proiecte prind viață alături de 
cel* amintite mai sus intrind în 
sfera preocupărilor sale permanente.

Care este izvorul acestor cerce
tări l Obsevația atentă a desfășură
rii procesului complex de instruire 
șl educare a tinerei generații, cule
gerea și selectarea exemplelor tipi
ce, prelucrarea lor.

Din acest punct de vedere re
gistrul de asistente din acest an șco
lar este o mărturie elocventă. După 
се-și propune să efectueze In total 
275 asistențe (peste 30 le-a realizat 
deja), dintre care 95 la clasele ЫѴ 
și 180 la clasele V-VIII, urmează o 
înșlrare a criteriilor care justifică 
flecar* asistentă. I»1 propune de 
pildă urmărirea mai îndeaproape a 
claselor I, fiind începătoare, a 
clasei a VlII-a, care se află tn pra
gul examenului de absolvire, a cla
sei a IV-a fiind condusă d« o învă
țătoare aflată tn primul an de învă- 
țămînt, a clasei a ѴІ-a В fiind o 
clasă mai slabă la învățătură șl dis
ciplină etc.

Iată de unde se desprind exem
plele care vor deveni o bază pentru 
noi încercări lăudabile în viitor.

N. CHERCIU

Pe rampa gării Livezenî se 
descarcă un nou lot de fîșll pre
fabricate pentru șantierele 
construcții.

Д tît în Zilele lucrătoare 
cit și in sărbătorile le

gale, muncitorii car* fac în
treținerea puțurilor, sînt gă
siți întotdeauna la posturi. 
Așa-i specificul muncii lor:
lucrările cele mai importante 
d* mare răspundere trebuie 

i să le execute în zilele de re
paus, pentru a asigura func
tionarea normală a puțurilor 
pentru zilele de lucru din 
cursul șăptămînii.

In legătură cu preocupările 
și activitatea pe care o desfă- 

ișoară acești oameni de la pu
țuri ne-a relatat citeva amă
nunte interesante maistrul 
Hornung Victor și șeful ■ de *- 
chipă Predoșan loan, din ca
drul sectorului 12 al minei 
Lupeni.

. „Colectivul nostru, ar© ca 
sarcină principala .latreîi.wea 
si repararea instalațiilor ane
xe de la puțuri asigurînd bu
na desfășurare a transportului 
minier în subteran. In spe
cial, cînd minerii se odihnesc

MERITELE 
OAMENILOR 
DE LA PUȚURI

în zile de sărbătoare, noi e- 
xecutăm reparațiile mai mari 
la instalații. Avem 18 oameni 
cărora le sînt încredințate pu
țurile principale. Lăcătușii 
mecanici Andrei Vasile, Fe- 
chete Ștefan, Olaru Vașile, 
Stepa Vasile, Bărbulescu loan. 
Iștoc Domenic, slnt numai 
cîțiva din oamenii de nădejde 
cu a căror activitate ne putem 
mîndri. Cînd trebuie să exe
cutăm reparații mai mari, mă 
consult în prealabil cu șeful 
de echipă Predoșan loan, care 
este un bun meseriaș, coordo
nator și organizator al lucru
lui, totodată fiind și secretar 
al organizației de partid dm 
sector. Iată una din lucrări. 
Cu trei săptămîni în urmă, am 
început reparațiile la puțul 7. ; 
Este vorba de punerea la 
punct a lanțului elevator îm
preună cu instalația de trac
țiune care peste citeva zile 
vor putea funcționa. Tot la a- 
cest put am reparat ușile la 
colivii, apoi cinci trolii, pom 
pe. etc. O lucrare importantă 
a fost și schimbarea celor 
couă frîne opritoare de la pu
tui Ștefan, la orizontul 480. 
Această lucrare a fost ех©"«- 
tată în trei schimburi, 'a 
ziua de 10 octombrie a. c. Au 
muncit cu mujtă tragere de 
inimă toți lăcătușii, printre ca
re se evidențiază Lucaș loan, 
Predoșan Nicolae, Didi Iosif, 
Hustl Nicolae, Koroșta Gheor- 
ghe, Asproia Gheorghe, Cioan 
ta Eroftei și alții".

A. M.
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SCOALĂ A EXPERIENȚEI COLECTIVE Ca să ou înghețe... frigiderul
(Urmare din pag. 1-a)

cîi colective. De topi expresie rod «1 
muncii colective capătă un lațele* »i 
mai larg. Să fiu mai explicit. La în
tocmirea dărilor de seamă e bine, 
și chiar indicat, să fie invitați pe 
lingă membrii birourilor organizați
ilor de bază și alti membri de partid 
cu o bogată experiență în activita
tea politică și profesională dip cît 
mai multe locuri de muncă. Comi
tetul nostru de part/d a dat aseme
nea indicații birourilor organizațiilor 
de bază de la mine. Din constatările 
noastre aceste indicații au fost res
pectate. Rezultatul: dările de seama 
prezentate pînă acum au fost mult 
apreciate de comuniștii care au luat 
parte la dezbaterea lor.

GAGEAN DUMITRU: In practica 
comitetului de partid de la U.R.U.M.P. 
jș-a Încetățenit obiceiul ca după ta- 

y tocmirea dărilor de seamă de către 
birourile organizațiilor de bază, și la 
care ац luat desigur parte și alti 
membri de partid din organizație, a- 
cestea să fie discutate, înainta de 
adunare, de către comitetul nostru. 
Gu această ocazie se fac observații 
asupra conținutului dării de seamă 
insolite de propuneri prețioase pen
tru îmbunătățirea ei.

In principal, conținutul
COLD A ANDREI, secretarul comi

tetului de partid de la В. M. Vul
can i Conținutul e punctul forte al 
oricărei dări de seamă. De ce spun 
aceasta. Pentru că tonul discuțiilor 
din adunare este dat incontestabil de 
conținutul dării de seamă, de falul 
cum sînt puse problemele ca urmea
ză a fi discutate de către comuniști. 
Aș vrea să dau clteva exemple în 
acest sens; Bunăoară, dările de sea
mă prezentate in organizațiile de 
bază nr. 1, 2, 7 au fost întocmite 
cu toată răspunderea, au folosit un 
limbaj concis, au reflectat munca 
organizațiilor de bază pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. Urma

Dacă constatau ABATERI LA LOCUL
• • . • • V • '• r.

DE MUNCA UNDE AII FOST CHEMAțl PENTRU
PUȘCARE,REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
Pi N Ă CE LOCUL DT TUNICĂ ItU NAI PREZINTĂ PERICOL

rea a fost că discuțiile purtate au 
fost pătrunse de adlncă principiali
tate, critica și autocritica au găsit 
teren prielnic, iar ca rezultat final 
s-ац făcut propuneri numeroase și 
valoroase pentru îmbunătățirea шип- ‘ 
cli de viitor. Nu același lucîu se 
poala spune despre discuțiile pur
tate în organizațiile de bază nr. 10 
și 11 care au fost la general. Cau
za ? Tot conținutul dărilor de seamă 
care nu a fost la înălțime.

DAVID GAVRILĂ: Cînd e vorba 
de conținut, aici păcătuiesc unele 
dări de seamă. Si asta pentru că se 
fac la repezeală și de un colectiv 
restrîns, nu ridică probleme deose
bite, ocolesc lipsurile, iar critica și 
autocritica se fac la suprafață. Iată 
doar un exemplu : Darea de seamă a 
organizației de bază din sectorul 9 
Petrlla a tratat problemele la gene
ral, fără să dezvăluie lipsurile la 
concret, cauzele lor și bineînțeles 
pe cei ce se fac vinovati de ele. 
Fără îndoială că o asemenea dure 
de seamă nu a putut avea o bată 
puternică de discuții.

Discufii combative, 
principiale, 
mlsuri concrete

GOLDA ANDREI: Caracteristic 
comuniștilor este combativitatea, 
înalta principialitate și intransigen
ță față de lipsuri. Discuțiile purtate 
în adunările generale ce au avut 
loc pînă în prezent la E. M. Vulcan 
au oglindit pregnant aceste calități 
specifice comuniștilor. In general 
sfat mulțumit de felul cum s-au pur
tat discuțiile. Critica și autocritica 
s-au dovedit la înălțime. Participan- 
țil la discuții au dezvăluit cu mult 
curaj lipsurile, cauzele lor, au făcut 
propuneri valoroase pentru înlătura
rea deficiențelor, pentru ca munca 
de partid să se desfășoare la nive
lul cerințelor. De pildă comunistul 
Mărgăian a criticat în cuvîntul său 
abaterile de la disciplină ale mem
brului de partid Dod Ștefan care 

absentează nemotivat de le șut. Alti 
comuniști au criticat faptul că la bri
gada condusă de tovarășul Costa- 
che nu slnt respectate întocmai 
normele de tehnica securității. Au 
fost combătute, de asemenea, lipsa 
de grijă față de utilaje, risipa de 
materiale și alte abateri. Discuțiile 
au fost urmate de o seamă de pro
puneri concrete care apoi au fost 
incluse în planurile de măsuri.

DAVID GAVRILA : Cuvîntul dis
ciplină are un caracter mal larg. El 
nu se limitează doar la procesul de 
producție, ci în toate domeniile de 
activitate. De fapt de la disciplină 
am vrut să ajung la combativitatea 
în discuții a comuniștilor din sec
torul de investiții de la E. M. Pe- 
tiila.

Adunarea generală a organizației 
de bază din sector a fost convocată 
pentru ora 8 dimineața. La această 
oră 119 comuniști, din cei 125, erau 
prezenți la club unde, potrivit con
vocatorului, urma șă aibe loc adu
narea generală. In jurul orei 10, în 
sală și-a făcut apariția tovarășul 
Csinko Binder. Tovarășul Ambruș 
Wilhelm și alți comuniști au solici
tat prezidiului să ceară lui Csinko 
Binder să-și justifice întîrzierea, și 
să supună aprobării adunării gene
rale dacă este de acord sau nu ca 
el să participe la adunare.

Aș vrea să mai adaug ceva în 
legătură cu planurile de măsuri e- 
laborate în adunările generale de 
dare de seamă și alegeri- Acestea 
sînt concise, concrete, cu termene și 
responsabilități precise. Aceste cali
tăți caracterizează planurile de mă
suri din organizațiile de bază 4, 0, 7, 
8 precum și din organizația de bază 
din sectorul de investiții. Rămîne 
doar ca ele să fie duse la îndepli
nire !

☆

Concluzia generală ce se des
prinde din convorbirea noastră es
te aceea că în majoritatea organi
zațiilor de bază, adunările generale 
de alegeri au fost bine pregătite, 
dările de seamă Si discuțiile au fost 
concrete și combative, iar planurile 
de măsuri au cuprins problemele 
cele mai importante potrivit specifi
cului organizațiilor de partid, mă
suri care vor înlătura lipsurile ce 
mai există pe ici pe colo, vor asi
gura traducerea în viață a sarcinilor 
izvorîte din istoricele documente ale 
Congresului al IX-lea al partidului 
nostru.

Se poate, deci, spune că adunările 
generale de dări de seamă și ale
geri de pînă acum au constituit o 
adevărată școală a experienței înain
tate, în munca de partid, a activi
tății colective desfășurate de co
muniști, de birourile organizațiilor 
de bază.

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI

Aduce la cunoștința celor interesați, că în ziua de 21 octom
brie a.c., ora 8 dimineața, se va tine un nou examen de admitere 
pentru Școala tehnică de personal tehnic, specialitatea Exploatări 
miniere.

Se primesc candidați absolvenți ai liceelor cu și fără examen de 
maturitate. înscrierile se fac la secretariatul școlii pînă la data de 
21 octombrie 1965. Informații suplimentare se primesc zilnic de la se
cretariatul școlii între orele 7—15.

A fost odată, sa tot tie de a- 
tunci vreo clteva luni, linge sPi- 
talul unii leat din Petroșani o u- 
nitate de desfacere a produselor 
lactate și de paniijcajie. Nici că 
se putea o așezare mai bine a- 
leasă pentru o astfel de unitate) 
lingă un spital. Iaurtul, brlnza de 
vaci, sminti na, untul etc., slnt 
doar alimente recomandate de 
medici bolnavilor. Apoi, aici mai 
existd și un cartier nou unde lo
cuiesc șute de 
familii, așa că 
un asemenea та. 
gazin era nece
sar ca aerul și 
apa. Cine a ve
nit cu inițiativa de a se desființa 
unitatea respectivă nu șe știe. 
Cert este însă faptul că sentința 
cu care ei era condamnat de a 
nu mai exista a fost executată- 
Nici rugămințile bolnavilor, nici 
reclamațiile locatarilor, ba chiar 
și semnalările din presă n-au pu
tut salva bietul magazin.

— Am zis, zis rămine I Produ
sele lactate vor ii desfăcute in 
magazinul de vizavi, iar aici vom 
tace un... bufet — au dat cu glas 
sacerdotal sentința mai marii tre
burilor comerciale din Petroșani-

Grozavă logică. Le trebuia bol
navilor și locuitorilor din cartier 
bufetul precum chelului tichie de 
mărgăritar. Așa că bufetul nu ai-a 
justificat existența,

Văzlnd cei in cauză că deșii-

ÎNSEMNARE

Vînzător cu atitudine necuviincioasă
In anul acesta, pentru deservi

rea locatarilor noilor blocuri din 
Vulcan-Coroești, s-a deschis unita
tea O.L.F. nr. 46. Acesta este un 
lucru bun. Rău este că vlnzătorul 
de aici are o atitudine necuviin
cioasă față de cumpărători. Izbeș
te nervos pe etntar marfa solici
tată, adresează cumpărătorilor cu

întind magazinul au earn idantB 
ca feremia eu oiștea ln gard. eu 
hiat o altă măsură șl mal groza
vi. Cum vine Iarna șl In încăpe
rea respectivă nu rămăsese dealt 
frigiderul, și-i era urlt săracul, 
s-au gîndit să transforme încăpe
rea (vezi clișeul de mai jos) in 
depozit de sobe.

oamenii care trec pe aici se o* 
prese, privesc șl apoi pleacă dind. 
nedumeriți din umeri. Aui trecut 

și eu și am privit. 
Am stei și am 

meditat vrea două 
ore să descopăr 
enigma. Clnd 
era să mă dau 

bătut, chipul ml s-a înseninat 
brusc.

Evrica I am găsit, exclamai en
tuziasmat spre uimirea celor din 
țur.

— Ce ai găsit, tovarășe t — 
m-au întrebai nedumeriți trecă
torii.

— Explicația de ce au lori a- 
duse aici atttea sobe.

— Și care-i ? — m-au Întrebat 
vreo zece curioși,

— Sobele au tost aduse aici să 
nu Înghețe... frigiderul.

— Of, mai bine ar îngheța așa 
procedee de folosire a spațiului 
comerciali apostrofă unul plecind 
supărat.

— Să înghețe I Slnt șl eu de a- 
coxd

D. CRISTEI

vinte nelalocul lor, tot felul de 
epitete. Cea mai politicoasă frază 
pe care o rostește vlnzătorul cu 
pricina este: „ține repede sacoșa, 
că mă grăbesc". Cetățenilor cunos
cut! Je dă, insa, marfă pe ales și 
pe... cont. Iar contul se „lichidea
ză" adeseori — așa cum au Obser
vat cumpărătorii — la bufetul „Și
retul" de peste drum.

In același timp, ambalajele măr
furilor stau lingă unitate șăptĂ- 
mlni în șir fără să fie ridicate, »u- 
puse deci degradării.

Nemulțumiți de felul cum sipt 
serviți, cumpărătorii șe întreabă 
pe bună dreptate: pînă cînd vor 
fi siliți să suporte șicanele și 
comportarea necuviincioasă a ur
zitorului de la epitatea OL J. î

LAURA GAVRILIU 
deputată în Sfatul popular 

al orașului Vulcan

PROGRAM DE RADIO
22 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri,• 5.06 Dansuri de estradă; 5,40 
Cîntece și jocuri populare; 6,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo- 
rutier,- 6,10 Două piese populare de 
Eugen Cuteanu,- 6,22 Jocuri popu
lare,- 6,45 SâJut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal. Sport. 7,18 Muzică 
ușoară interpretată de formația 
„Beatles"; 7,45 Jocuri Interpretate 
la diferite instrumente; 8,00 Suma
rul presei: 8,30 La microfon melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Cum ne putem feri de parazitozele 

. intenstinale,- 10,00 Buletin de știri; 
jr10,05 Cu cîntecul și jocul de-a lun- 
’ gul Oltului; 10,30 Radioracheta pio

nierilor.- 11,00 Arii din opere,- ll,lr

Teatru la microfon: Un milion pen
tru un surîs; 13,00 Melodii de H. 
Mălineanu și Nicolae Kirculescu; 
13,30 Selecțiuni din opereta „Silvia" 
de Kâlmăn; 14,00 Buletin de știri; 
14,08 Program de muzică populară; 
16,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me
teorologic; 16,15 Cîntece pe versu
rile poetului Ion Brad; 16,30 Estra
da melodiilor; 16,15 Mari Festiva
luri Europene — „Viena 1965"; 17,30
In slujba patriei Emisiune fes
tivă închinată Zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia,- 18,00 Buletin de știri; 18,03 In 
jurul globului; 18,13 Muzică popu
lară; 18,30 Tribuna radio; 18,45 Va
rietăți muzicale; 19,30 Noapte bună 

copii; 19,40 Muzică ușoară interpre 
tată de Retno Germani; 20,00 Radio- 
gazeta de seară; 20,30 Melodii popu
lare la cererea ascultătorilor,- 21,00 
Piese de estradă interpretate de 
Joseph Schmidt; 21,15 Atențiune, 
părinți 1; 21,30 Muzică ușoară româ
nească,- 22,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 22,15 Sonata a 
Ш-а „în caracter popular românesc" 
pentru vioară și pian de George 
Enescu,- 22,40 Moment poetic : „Pos
tume" de Lucian Blaga,- 22,45 Muzi
că ușoară,- 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 7,48 Cîntece 
de muncă; 8,00 Anotimpurile și me
lodiile lor,- 9,00 Buletin de știri; 9,37 
Ansambluri artistice militare; 10,22 
Potpuriuri de muzică ușoară; 10,30 
Pagini celebre din opera „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni; 11,00 Bu

letin de știri. Buletin meteorologic; 
11,10 Interpreți de muzică populară; 
12,00 Concert de prînz,- 13,00 Bule
tin de știri; 13,08 Cîntece și jocuri 
populare; 13,30 Lectură dramatizată; 
14,00 Concertul nr. 4 în re minor 
pentru vioară și orchestră de Vleux- 
temps,- 14,30 Muzică ușoară gre
cească; 14,45 Instrumentiști de mu
zică populară; 15,00 Radiojurnal, 
Sport. Buletin meteo-rutier; 15,30 
Muzică ușoară interpretată de Aida 
Moga; 15,45 Melodii populate; 16,00 
Jumătatea de oră a tinerilor Inter
pret!; 16,30 „Ineluș, îrivîrtecuș" 17,00 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteoro
logic; 17,30 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Miorița" a Filarmoni
cii de stat din Brașov; 17,45 Sfatul 
medicului: Cum ne putem feri de 
parazitozele intestinale; 17,50 Calei
doscop muzical,- 19,00 Buletin de 

știri; 19,05 MuzlcS ușoară; 19,30 
Seară de operă; „Amurgul zeilor" 
de Richard Wagner. (Actul I); 21,30 
Radiojurnal. Sport Buletin meterole- 
gic,- 21,45 Opera „Amurgul zeilor" 
(actul II); 23,00 Buletin de Știrb 
Sport; 23,10 Opera „Amurgul zeilor" 
(actul III), 0,34 Pentru ore tîrzii mu
zică ușoară; 0,50 Buletin de ștW.

Cinematografe
22 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Strigătul; REPUBLICA; Unora le 
place jazzul; LONEA: Fiul căpitanu
lui Blood; VULCAN: Ah I EvOj A- 
NINOASA; Șeful; LUPENI-CUBTU- 
RAE: EvadatuL

I



4 SCBMW ROȘU

PREZENTE
ROMANEȘTI

PHENIAN 20 (Agerpres).
La 19 octombrie s-a încheiat tur

neul ansamblului artistic al Cir
cului de Stat din București în 
R.P.D. Coreeană. Spectacolele, pre
zentate în Capitală și provincie, 
s-au bucurat de succes.

La 18 octombrie, membrii ansam
blului au fost primiți de Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene. In seara aceleiași zile, 
ansamblul a prezentat uri spec
tacol de gală, la care au asistat 
conducători de partid și de Stat 
ai R.P.D. Coreene.

PARIS 20. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

Sub auspiciile delegației perma
nente a Republicii Socialiste Ro
mânia ia U.N.E.S.C.O. și a Asocia
ției personalului U.N.E.S.C.O., 
marți seara a fost prezentat ia Pa
latul U.N.E.S.C.O. din Paris Ulmul 
„Pădurea Spînzuraților" al regizo
rului român Liviu Ciulei, film 
distins anul acesta ia Festivalul 
internațional Cinematografic de 

' la Cannes cu premiul pentru cea 
mai bună regie.

Au asistat Ia spectacol Moha
med El Fasi, președintele Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
acad. Athanase Joja și B. Tuncel. 
vicepreședinți ai Consiliului Exe
cutiv, numeroși delegați perma- 
nenti la U.N.E.S.C.O., înalți func- 
țicetari ai secretariatului și un nu
meros public.

Filmul s-a bucurat de un fru
mos succes.

Lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK. 20 Trimisul spe
cial, Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

„Săptămîna comitetelor" — cum 
poate fi caracterizată activitatea care 
se desfășoară în aceste zile la 
O.N.U — a marcat abordarea de 
către toate organismele principale 
ale Adunării Generale a probleme
lor îpscrise pe ordinea lor de zi. 
Marți s-au întrunit, pentru a-și 
continua lucrările, toate' cele șapte 
comitete, cinci în cursul dimine
ții, iar două

Au reținut 
de dimineață 
pentru tutelă,
continuat audierile reprezentanților 
mișcării de eliberare din Arabia 
de sud. După cum s-a mai anun
țat, comitetul examinează în pre
zent situația din Aden. Reprezen
tantul Organizației pentru elibera
rea sudului ocupat, Mohamed 
Basendwah, a arătat că în Aden 
și în alte teritorii „zeci de mii de 
persoane au rămas fără adăpost, 
oameni nevinovat! sînt aruncați în 
închisori, fără judecată sau sînt

Iu- 
au

după-amiază.
atenția în ședințele 
lucrările Comitetului 
în cadrul cărora au

supuși unor pedepse corporale". 
In comitetul Politic Special au 

continuat dezbaterile asupra pro
blemei refugiaților palestinieni. Re
prezentanții Siriei, Irakului, 
goșlaviei și Sudanului, care
luat cuvîntul, s-au pronunțat pen
tru audierea membrilor delegației 
Organizației pentru eliberarea Pa
lestinei. Reprezentații Izraelului și 
Liberiei au cerut ca membrii dele
gației șa fie audiați în calitate de 
persoane particulare, refugiate, și 
nu în calitate de reprezentanți ai 
organizației amintite.

Comitetul Economic și Financiar 
și-a continuat lucrările, în cursul 
cărora delegații și-au expus pozi
țiile de principiu.

In Comitetul pentru problemele 
sociale-umanitare și culturale, a 
continuat adoptarea diferitelor ar
ticole din proiectul Convenției in
ternaționale cu privire la elimina
rea tuturor formelor 
nare rasială, în timp 
tetul administrativ și 
Ioc dezbateri privind
buget al O.N.U. pe 1966.

de discrimi- 
ce în Comi- 
bugetar 
proiectul

au 
de

O declarație a Consiliului
de solidaritate a țărilor Asiei si Africii• •

CAIRO 20 (Agerpres).
Secretariatul permanent al Con

siliului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii a dat publicității 
o declarație în care se subliniază 
că situația creată în Rhodesia de 
sud prezintă un mare pericol nu

NOI INCIDENTE 
LA SANTO DOMINGO

numai pentru poporul acestei țări, 
dar și pentru întregul continent 
african.

Secretariatul permanent al Con
siliului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii se solidarizează 
cu lupta poporului sud-rhodesian 
șl cere p rezolvare rapidă a pro
blemei. Declarația subliniază nece
sitatea ca Anglia să adopte o po
ziție clară în acest sens, iar po
poarele Asiei și Africii să spri
jine lupta poporului din Rhodesia 
împotriva colonialismului.

Ludwig Erhard 
desemnat cancelar federal

BONN 20 (Agerpres).
Miercuri a avut loc ședința nou

lui Bundestag vest-german. ales 
la 19 septembrie, care a desem
nat pe noul cancelar federal, 
Ludwig Erhard, singurul candidat 
la acest post. El a obținut majori
tatea absolută de voturi din primul 
tur. Din cei 487 de deputați prezenți 
la scrutin, 272 au votat pentru, 
200 contra, iar 15 s-au abținut. Se 
crede că cele zece voturi albe au 
fost introduse în urnă de unii de
putați ai aripei bavareze a U.C.E., 
nemulțumiți de condițiile acordului 
de coaliție cu partidul liber-demo- 
crat. Pentru Erhard au votat de
putății U.C.D.-U.C.S. și liber-demo- 
crații. Deputății P.S.D.G. au votat 
în bloc împotriva învestirii lui

Observatorii politici precizează 
că in ciuda dificultăților inerente 
oricărei coaliții, Erhard a putut să 
se prezinte în fața Bundestagului 
după 30 de zile de la alegeri, în 
timp ce în 1961 lui Adenauer i-au 
trebuit 50 de zile pentru aceasta. 
Deși Erhard a obținut fără greu
tate învestitura parlamentului, el 
întîmpină mari dificultăți în for
marea noului guvern. Jurămîntul 
noului cabinet a fost amînat 
patru zile pînă marțea 
iar declarația politică a 
ministru în Bundestag cu 
— pînă la 2 noiembrie.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
reuniuni a fracțiunii parlamentare 
U.C.D.—U.C.S., noul cancelar Er
hard a expus obiectivele viitoarei 

I, ■' 
t ■

cu 
viitoare, 
primului ' 
șase zile

cabinetului sud- 
această reuniune 

imediat primului 
un nou mesaj în

să 
prin 

de 
sale

Lon-

SANTO DOMINGO 20 (Ager
pres). * '

In capitala Republicii Dominicane, 
Santo Domingo au fost semnalate 
noi incidente care au dus, po
trivit agențiilor de presă, la în
cordarea din nou a situației din 
această tară. Forțe ale aviației și 
infanteriei, sprijinite de tancuri au 
ieșit pe străzi intervenind într-un 
incident petrecut în portul din 
Santo Domingo, în cursul căruia 
a fost ucis secretarul general al 
Uniunii sindicatului independent al 
docherilor, Jose Ramirez și au fost 
rănite alte două persoane.

Citeva sute de persoane au or
ganizat pe străzile capitalei o adu
nare de protest împotriva intrării 
trupelor în zona deținută cîndva 
de forțele conduse de colonelul 
Caamano.

liderii politici și guvernul provi- 
zoriu. Agențiile afirmă că Bosch 
s-a întîlnit cu lideri ai mișcării 
„14 Iunie" și ai Partidului social- 
creștin cu care a discutat situația 
din oraș.

La Santo Domingo, transmite a- 
gentia Reuter, unii cetățeni ci
vili au părăsit casele de teama 
unor hoi acte de violentă. O parte 
din cartierele orașului au rămas 
fără lumină, electrică. Ambasada a- 
mericană a ordonat închiderea ofi
ciilor sale ca măsură de prevedere.

Guvernul provizoriu condus de 
Garcia Godoy, a anulat o măsură 
prin care se prevede mobilizarea 
unor trupe suplimentare în ve
derea menținerii ordinei.

SALISBURY 20 (Agerpres).
A fost adoptată o hotărîre „de 

principiu" cu privire la declararea 
unilaterală a independenței țării 
— a declarat Ian Smith ziariștiloi, 
miercuri dimineața, la încheierea 
noii reuniuni a 
rhodesian. După 
a fost transmis 
ministru britanic
care se cere din nou acordarea ime
diată a independenței. Mesajul 
constituie, de fapt, un răspuns la 
ultima scrisoare a premierului Wil
son care cerea renunțarea la de
clararea unilaterală a independen
ței. In mesajul său, Smith de
clară textual: „Noi ne-am fixat 
poziția asupra următoarei etape a 
acțiunii noastre și a demersului ce 
ite rămîne de făcut", fără a preci-

za însă natura acestui „demers”. 
In schimbul acordării imediate a 
Independenței de către guvernul 
britanic, Smith se angajează 
semneze un „tratat solemn" 
care ar „garanta respectarea 
către Rhodesia a constituției 
adoptată în 1961".

Intr-o știre transmisă din
dra, agenția France Presse mențio
nează că, după cum se relatează 
din surse bine informate, „în cer
curile britanice, mesajul lui Smith 
a fost primit cu o relativă ușu
rare", deoarece „nu ar conține nici 
declararea propriu-zisă a indepen
denței și nici un ultimatum 
acest sens". Totuși, după 
conținutul mesajului a fost
publicității în capitala britanică, 
s-a constatat că Smith ptin pro
punerea făcută ridică o pțoblemă 
serioasă în fața guvernului spglez.

Observatorii din capitala bri
tanică apreciază că deși, probabil, 
premierul Wilson va respinge noua 
propunere rhodesiană, nu este ex
clus ca un 
să întîrzie

Sn
ce 

dat

Lupte grele în Vietnamul de sud
, SAIGON 20 (Agerpres).

In 
tele 
Sud 
triva 
tale .de la Piei Me, localitate si
tuată la 37 km sud-est de Pleiku 
. pupă cum au anunțat agențiile 
de presă, forțele patriotice au în
cercuit această regiune încă de 
mafii seara unde s-au desfășurat 
lupte grele. Forțele guvernamentale 
au fost susținute de 31 de avioane 
americane 
namezi. au 
cu reacție 
licopter.

cursul zilei de miercuri for- 
patriotice din Vietnamul de 
au lansat noi atacuri impo- 
forțelor speciale guvernamen-

din care patrioții viet- 
doborît un bombardier 
de tip B-37 și un he-

Agenția Reuter a anunțat că 
lupte grele s-au desfășurat și în 
Valea Long Ba, situată în apro
pierea frontierei cu R. D. Vietnam. 
Patrioții au lansat marți noaptea 
și miercuri dimineața atacuri con
tinue împotriva a două baze mili
tare americano-sud-vietnameze.

Pe de altă parte Agenția France 
Presse subliniază că marți seara 
la un depozit al armatei americane 
care se află pe docurile din apro
piere de Saigon a izbucnit un mare 
incendiu care a distrus 90 000 de 
lăzi care conțineau alimente și 
muniții destinate forțelor ameri
cane ce acționează în Vietnamul 
de sud.

nou schimb de mesaje 
aplicarea unor hotărîri.

Fostul președinte Juan Bosch a 
cerut să aibă loc convorbiri între

Chonbe refuză să colaboreze 
to nool govero

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres).
Noul prim-ministru congolez, 

Kimba, a avut o întrevedere cu 
fostul premier Chombe. Kimba a 
încercat să obțină sprijin ui prede
cesorului său pentru guvernul pe 
care l-a format. După întrevedere, 
Chombe a declarat însă că va 
continua să se opună noului gu
vern, exprimîndu-și speranța că va 
putea să determine o infrîngere a 
premierului Kimba in parlament. 
Majoritatea observatorilor conside
ră că fostul premier nu poate dis
pune decît de cel mult 65 de vo
turi din totalul de 160 din Camera 
Inferioară, în timp ce în Senat 
noul guvern dispunea de majori
tatea de voturi încă din prima șe
dință. Se exprimă deci părerea că 
guvernul Kimba va putea obține 
votul de încredere pe care îl va 
solicita parlamentului.

• PHENIAN. — La Phenian au 
început convorbirile dintre delega
ția Partidului Muncii din Coreea 
și delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. La convorbiri de
legația coreeană este condusă de 
Kim Koan Hidp, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al 
Comitetului Central al' Partidului 
Muncii din Coreea, iar delegația 
maghiară este condusă de Jeno 
Fock, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare.

• LONDRA — Un grup de ar
heologi din Anglia efectuează cer
cetări asupra unor vestigii care ar 
fi putut aparține unei vechi co
răbii a vikingilor. Relicvele au fost 
scoase la iveală de către un insta
lator de apă, în timp ce săpa un 
puț lingă rîul Debe, în comitatul 
Suffolk. Potrivit afirmațiilor fă
cute de specialiștii de la British 
Museum, lemnul corăbiei ar avea 
o vechime de aproximativ 1200 
de ani.

’ • ACCRA. — Gabonul a făcut 
cunoscut că nu va participa la 
conferința la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane de la 
Accra. Motivele acestei absențe 
nu au fost dezvăluite. Și alte țări 
membre ale organizației comune 
afro-malgașe au anunțat anterior

ÎN CÎTEVA

cipalul acuzat în acest proces es
te fostul căpitan Hermann Muller, 
șeful Gestapoului din regiunea 
Tarnopol.

• BEIRUT. — La Beirut a fost 
dată publicității o declarație sem
nată de Ibrahim Al-Wazir, preșe-

RÎNDURI

Andrei 
a sosit

Gromîko 
la Havana
20 (Agerpres).• HAVANA

La 19 octombrie, la invitația gu
vernului revoluționar al Cubei a 
sosit la Havana, venind de 
New York, Andrei Gromîko, 
nistrul afacerilor externe 
U.R.S.S. La aeroport el a fost 
tîmpinat de Fidel Castro Ruz, 
mul ministru al Cubei, și de 
conducători de stat.

la 
mi- 

al 
în- 

pri- 
alți

că nu-și vor trimite reprezentanți 
la Acera. Potrivit ultimelor date, 
de la conferință vor absenta pro
babil șapte state africane. Altele 
vor fi reprezentate la nivelul mi
nisterial, între care Libia, Kenya, 
Senegal, Tunisia, Maroc, Uganda.

• STUTTGART. — Marți a înce
put la Stuttgart procesul a 4 
foști SS-iști, toți membri ai Gesta
poului care au acționat în localita
tea Tarnopol (U.R.S.S.). acuzați că 
au contribuit la deportarea a 
30 000 de evrei în lagărul de 
concentrare de la Belzec, unde 
aceștia au fost exterminați. Prin

dintele „Uniunii forțelor populare 
yemenite", în care se adresează 
un apel urgent republicanilor și 
regaliștilor din Yemen „să creeze 
o atmosferă prietenească, pentru 
a da posibiltatea R.A.U. și Ara- 
biei Saudite să acționeze în vede
rea realizării păcii și unității na
ționale in Yemen".

• SALISBURY. — Curtea auto
rităților rasiste de la Salisbury a 
condamnat la moarte prin spînzu- 
rătoare doi africani acuzați de a fi 
comis „acte de sabotaj". Potrivit 
unor relatări ulterioare ale auto

rităților, cei doi africani — Her
bert Chipuriro și Boniface Takadi 
— sînt membrii^ organizației poli
tice africane, conduse de Joshua 
Nkomo și interzisă de guvernul 
sud-rhodesian.

• CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Vulcanul Pacaya din Guatemala,

situat la aproximativ 31 km sud 
de capitala țării, a erupt marți 
noaptea, aruncînd în aer mari 
bucăți de rocă antrenate de lavă. 
Coloana uriașă de lavă a putut fi 
văzută la zeci de kilometri. Asu
pra orașului Amatitlan. situat Ia 
aproximativ 16 km de vulcan, a 
căzut o adevărată ploaie de zgură 
vulcanică.

• ALGER. — Delegația Repu
blicii Arabe Yemen, condusă de 
primul ministru Hassan al Amry. 
care a efectuat o vizită de cîteva 
zile în Algeria, a părăsit miercuri 
Algerul plecînd în Iugoslavia. Du
pă cum se știe, această delegație 
efectuează un turneu prin mai mul
te țări ale lumii.
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