
COMUNICAT 
adoptat Ia încheierea vizitei 

președintelui Consiliului de Miniștri 
in Iran

La invitația Excelentei Sale Dom
nul Amir Abbas Hoveida, prim- 
ministru al Iranului, Excelența Sa 
Domnul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a 
făcut între 21 și 25 octombrie 1965 
o vizită oficială in Iran.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
MaSjrer, a fost însoțit de Corne- 
liu IMănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior. Alexandru Boa 
bă, ministrul petrolului, și alte per
sonalități oficiale.

Această vizită a marcat o nouă 
și importantă etapă în dezvolta
rea relațiilor dintre Iran și Româ
nia.

In timpul șederii sale în Iran, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, împreună cu persoanele 
care l-au însoțit, a vizitat obiec
tive economice, cartiere de locuin
țe, instituții de cultură și artă și 
a avut mai multe convorbiri prie
tenești și fructuoase cu primul-mi- 
nistru al Iranului.

înaltul oaspete român a fost 
primit de Majestatea Sa Imperia
lă, Șahinșahul Arya Mehr, cu care 
a avut o întrevedere.

Aceste înțîlniri, caracterizate de 
o mare cordialitate, au prilejuit

TRANSPORTUL Ancheta noastră pe tema 
{pregătirilor de iarnă

VA SATISFACE EXIGENȚEI E?
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Pentru ca producția de cărbune să pulseze din plin, nes
tingherit, activitatea din adincuri comunică zi de zi, ceas de 
ceas cu cea de la ziuă. De la suprafață primesc abatajele lu
mină, forță, vagonetele și materialele pentru susținere. Iar 
cei ce realizează în mare măsură această comunicare sînt 
oamenii sectorului de transport.

In ce măsură este pregătit deci pentru anotimpul rece — 
spre a fi capabil să deservească în condiții optime activitatea 
din abataje — colectivul sectorului de transport ? Cu aceas
tă întrebare ne-am adresat cadrelor tehnice din acest sector 
cheie al minei Lupeni.

Iată răspunsurile primite.

KRIZSELA CAROL, maistru de în
treținere :

Cum intîmpinăm iarna ? Desigur, 
pregătiți foarte bine. Traseele de 
transport sînt „la zi" cu pregătirile, 
conform planului de măsuri întoc
mit în acest scop. Dar s-o luăm mai 
la „concret".

O deosebită atenție am acordat 
amenajării liniilor ferate de la su
prafață. Liniile au fost revizuite și 
reparate de la încrucișarea cu linia 
pînă la Jiu, pe o distanță de peste 
700 m. Lucrarea este pe terminate și 
va fi gata cu cel puțin 15 zile înain
te de termen. A fost creat Șt spa
țiul de haldare la Jiu,- terenul a fost 
nivelat, iar peste cîteva zile începe 
montarea liniilor. O altă lucrare im
portantă a fost protejarea conductei 
de apă potabiiă în galeria de coas
tă nr. 1. Lucrarea a fost executată 
cu o jumătate de lună înainte de ter
men, pe o distantă de 1 050 m. Se 
lucrează intens în prezent la acope
rirea halei puțului Ștefan, lucrare ce 
va fi terminată în următoarele 3-1 
Zile.

Problemele ce ne preocupă în 
continuare sînt următoarele: Efec
tivul secției noastre ar trebui mărit 
în prezent, în perioada pregătirilor 
de iarnă. In lunile trecute ne-au ple
cat 11 muncitori. Alții nu au venit 
în locul celor plecați.

O altă problemă care cred că ar 
trebui să preocupe cadrele tehnice 
competente este evitarea înghețării 
vagonetelor cu steril înainte de hal
tere. O soluție ar fi evitarea stațio
nării vagonetelor după ce ies din mi

trecerea în revistă a unor proble
me actuale ale situației internațio
nale, într-un spirit de sinceritate 
și înțelegere reciprocă.

Preocupate în egală măsură de 
asigurarea menținerii păcii, cele 
două părți consideră că o condi
ție de bază pentru realizarea a- 
cestui țel este ca relațiile interna
ționale să se bazeze pe principiile 
integrității, suveranității și inde
pendenței naționale.

Cele două părți își exprimă con
vingerea că Organizația Națiunilor 
Unite poate deveni un instrument 
capabil să realizeze cooperarea in
ternațională și să slujească în mod 
eficace cauza păcii, acționînd în 
direcția respectării principiilor Car
tei, reflectării cu fidelitate a rea
lităților și transformărilor din lu
mea contemporană, respectării de
pline a egalității suverane a state
lor, a dreptului popoarelor de a 
dispune de propria lor soartă. Ele 
consideră că coexistența pașnică 
trebuie să se dezvolte într-o co
laborare strînsă a tuturor țărilor.

Cei doi premieri apreciază că 
este necesar să se acorde priori
tate problemelor dezvoltării și co
operării economice internaționale, 
pentru ca schimburile comerciale 
să contribuie la apropierea între

(Continuare în pag. 4-a) 

nă și pînă ce ajung la haldă. Ar fi 
necesară însă o soluție mai... radi
cală.

Cu pregătirile de iarnă avem și 
unele greutăți : lipsa materialului 
mărunt și a șinelor tip 24 pentru re
parația capitală a liniei din galeria 
de coastă nr. 2 și în general la ori
zontul 650. Soluționarea acestei pro
bleme prezintă o mare importanță, 
altfel la iarnă vom avea dificultăți 
în desfășurarea transportului pe ga
lerii.

PIVOVACEK ADAM, maistru me
canic :

Partea mecanică a sectorului e 
ocupată în cadrul pregătirilor de iar
nă cu punerea la punct a stațiilor de 
luniculare a pilonilor de funicular, 
crearea spațiului de haldare etc. 
Lucrările se desfășoară într-un ritm 
corespunzător. Așa că avem toate 
șansele de a le încheia la termenele 
prevăzute în planul pregătirilor de 
iarnă.

BORZA CORNEL, șef de echipă, 
secția electrică :

Colectivul secției noastre lucrează 
intens la linia de troley din galeriile 
de coastă și gara goalelor, la pu
nerea la punct a instalației de încăl
zire a aerului la puțul Ștefan, pre
cum și a rețelei de iluminat în gara 
plinelor, în gara goalelor și în ga
leriile nr. 1 și 2.

Ca probleme ce ne provoacă în
grijorare țin să amintesc : legăturile 
de contact pe galeriile de coastă n-au 
fost reparate în întregime de către
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La invitația guvernului Republi
cii Populare Democrate Coreene, 
tovarășul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a plecat marți dimineața 
într-o vizită în R.P.D. Coreeană. 
Prim-vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.'

Cu același avion au plecat am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Phenian, Manole Bod- 
năraș, și ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, Giăn Du Hoan.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, Petre Blajo- 
vici și Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri. George Macovescu. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale.

De asemenea, au fost de fată 
I. A. Iliuhin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la’■ București, și ■ membrii Atnbasa- 
dei R.P.D. Coreene la București:

(Agerpres).

secția montaj a sectorului de inves
tiții, care avusese această sarcină. 
Ori neterminarea acestor reparații 
ar putea genera dese stagnări în 
desfășurarea transportului în timpul 
iernii. Intîmpinăm greutăți și din 
cauza lipsei de materiale ca : holzșu- 
ruburi de 7X3,5 cu cap pătrat, ne
cesare pentru apărătorii de la linia 
de troley, piese de schimb pentru 
locomotive LAM-8, LAM-7 și AEG.

COJOCARU VICTOR, șeful secto
rului :

Unul din obiectivele principale 
care ne-au preocupat în cadrul pre-

(Continuare in pag. 3-a)

Se trasează jaloanele unei» доі : conștrudțiL

PROFILUL PROFESIONAL
AL VIITORULUI MAISTRU MINIER

O problemă mult discutată în ul
timul timp în cadrul exploatărilor e 
profilul profesional al maiștrilor 
proaspăt ieșiți de pe băncile! școlii. 
Corespunde nivelul tehnico-profe- 
sional al absolvenților școlii de 
maiștri cerințelor actuale ale pro
ducției carbonifere ? Aceasta e pro
blema în discuție. Răspunsurile di
feră. -In orice caz, la mai multe ex
ploatări sînt nemulțumiri în legătu
ră cu nivelul de pregătire al mai
ștrilor. Pe acest considerent ăm so
cotit necesară, o discuție cu tovară
șii din conducerea Grupului școlar 
minier din Petroșani — pepinieră de 
cadre medii tehnice pentru exploată
rile din bazin — în legătură cil preo
cuparea colectivului școlii pentru 
perfecționarea pregătirii maiștrilor și 
cu problemele ce se ridică pentru 
școală și pentru exploatări în acest 
sens. La discuție au participat tov. 
Biro Martin, director și Dumitru 
foan, directorul 'de studii al grupu
lui școlar.

REPORTERUL : Care este aprecie
rea dvs. în legătură cu felul cum 
răspund maiștrii pregătiți de școa
lă cerințelor producției ?

Tov. BIRO MARTIN. Această a- 
preciere, cum e și firesc, se bazează 
pe aprecierea exploatărilor unde se 
încadrează absolvenții școlii. După 
constatările noastre, după afirmați
ile conducerilor de exploatări și a 
scrisorilor pe care le primim din par
tea lor, majoritatea absolvenților sa
tisfac exigențele actuale ale pro
ducției.

In orice caz, considerăm că nive
lul de pregătire al absolvenților a 
fost mai ridicat cînd durata de șco
larizare a fost de 3 ani. In ultimii 2 
ani s-a redus Ia 5 trimestre, fără să 
se reducă însă corespunzător și ma
terialul de studiu. Cerințele produc
ției impun un ritm accelerat de 
școlarizare, iar elevilor le solicită 
însușirea într-un timp mai scurt a 
materiilor. Aceasta îngreunează la 
unii elevi posibilitatea de asimilare 
a materiei de studiu — m.ai ales la 
disciplinele teoretice. Pentru a asi
mila tot ce se predă, elevii trebuie să
vină deci în scoală cu un nivel de 
pregătire ■ corespunzător. Ori, în a- 
ceaștă privință, avem mai multe ob
servații la adresa exploatărilor, 
încă nu am ajuns ca exploatările să

De la Slatoi popular 
al ariiolul Шгоіаіі

Intre 26 octombrie — 1 no
iembrie a.c. se desfășoară în 
toate localitățile Văii Jiului, 
instruirea comitetelor de loca
tari ale imobilelor noilor car
tiere. La această instruire vor 
participa, pe lingă membrii co
mitetelor amintite, și delegați 
din partea I.L.L., I.C.O. și 
I.R.E.H.

Cu acest prilej se vor sta
bili relațiile dintre factorii ce 
trebuie să-și dea concursul 
pentru îmbunătățirea gospodă
ririi noilor imobile și cartiere 
ale orașelor noastre. 

trimită la școală drept candidați ce
le mai bune elemente, așa cum cer 
instrucțiunile — muncitori cu școala 
generală terminată, fruntași în pro
ducție, șefi de echipe și brigăzi, ino
vatori. In această toamnă am res
pins peste 30 de dosare deoarece can- 
didații n-aveau școala generală ter
minată. Și încă ceva: Instrucțiunile 
prevăd și există și fonduri necesare 
în acest scop, ca unitățile să orga- 

. nizeze cu candidații selecționați 
cursuri de pregătire pentru exame
nul de admitere. Aceasta nu se face. 
Am avut cazuri cînd candidații au 
aflat abia cu 2-3 zile înainte de 
admitere că sînt trimiși la școală.
E necesar deci ca responsabilii cu 
invățămîntul din cadrul exploatări
lor să-și facă cu mai mult spirit de 
răspundere datoria.

DUMITRU IOAN. De exploatări 
depinde în mare măsură, așadar, ni
velul de pregătire al viitorilor mai
ștri. La fiecare sfîrșit de an elevii- 
maiștri fac cîte 1 -3 luni de practică 
în unitățile cărora le aparțin, și 
chiar sub îndrumarea cadrelor teh
nice din unitățile respective. Aceas
tă îndrumare, mai ales pentru res
pectarea programelor de practică la
să foarte mult de dorit. Exploată
rile neglijează indicațiile ce le pri
mesc în acest sens din partea șco
lii, privind etapele programului de 
practică. Cu superficialitate își înde
plinesc atribuțiile colectivele de în
drumare desemnate de conducerile 
exploatărilor și la examinarea elevi
lor la sfîrșitul perioadei de practică.

Mai propunem exploatărilor ur
mătoarele : Mulți elevi întîmpină 
greutăți în școală din cauza lacu
nelor în domeniul cunoștințelor de

ION DUBEK
(Continuare in pag. 2-a)

Cînd dragostea 
părintească e oarbă

— Cu mine să nu ie pui, ai 
înțeles ? Că de nu... iară... 

■e- Bătrinul ii. privi întristat și 
cu teamă pe cel care "îi 'vor
bea așa .chiar în îața autori
tăților. Dădu din cap și zise 
mai mult ca pentru sine.

— Of, of, cine ar fi crezut ? I 
Pentru că i-am atras copilului 
atenția să se poarte respectuos 
față de cei vîrstnici, taică-său 
e in stare să-mi dea în cap. 
Halal de așa părinte 1

...Cu gîndul tulburat de a- 
ceastă înlimplare Răguțiu Au
gustin se așeză sfios pe un

ATITUDINI

capăt de bancă pironindu-și 
ochii la membrii comisiei de 
împăciuire a sfatului popular 
din Lupeni. Oftă adine, apoi 
începu să deșire firul întîm- 
plării.

— Mă cunosc toți vecinii, 
n-am avut niciodată cu ni
meni nimic. Nu că aș fi om 
pasiv, indiferent de ce se pe
trece în jurul meu. Dimpotri
vă. Bucuriile vecinilor au fost 
și ale mele, iar la necazuri 
ne-am ajutat reciproc. Uneori 
se ivesc însă lucruri pe care 
nu le poți prevedea. Așa a 
fost cazul cu copilul lui Jurca 
loan. Treceam cu o roabă pe 
stradă cînd copilul mi-a az- 
vîrlit în obraz un sîmbure de 
prună. La început am crezut 
că e din greșeală, dar cînd a 
repetat gestul l-am înfruntat 
spunîndu-i. Păi bine, măi co
pile. pe tine așa te învață pă
rinții, să-ți bați joc de bă- 
trîni ? Tu nu știi că . celor în 
vîrstă le datorezi respect ? 
Atît i-am spus, nimic mai mult, 
dar ce o fi zis copilul acasă, 
n-am de unde ști. Știu doar că 
n-au trecut decit cîteva mi
nute și m-am pomenit cu tatăl 
copilului venind și, fără să mă 
întrebe ce și cum. s-a repezit

M. LUPENEANU

(Continuare în pag. 3-a)
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■ Lectoratele — o for
ma verificați de prac
tici, eficlehti

В Nu stat iufleleata nu
mai programe 1

Ц O necesitato: reluarea 
cursului do specializa
re

PHMTCȚIONAPtA СЛРШОЙ FltPII
ÎV PAS CU CERINȚELE TEHNICII VOI

Ц Pe cine propunem pen
tru (coala de maifirl ?

gj Rispunderi comune 
pentru exploaiiri fi 
școală

La recentul simpozion pe tema „Realizări pe plan mondial în mineritul carbonifer, cu posi
bilități de aplicare în Valea Jiului", s-a relevat că sarcinile Ce revin in noul cincinal exploatărilor 
miniere din bazinul nostru în vederea sporirii masive a producției, reclami eforturi susținute 
pentru introducerea tehnicii noi. Mecanizarea, folosirea utilajelor moderne constituie așadar con
diția primordială a realizării marilor sarcini ce ne așteaptă.

Se va merge pe linia ridicării nivelului tehnic al producției. In acest scop se fac studii, ex
perimentări care, cu siguranță, vot conducă la rezultatele așteptate, Dar, realizarea indicatorilor 
de plan sporiți presupune O muncă perseverentă |i în vederea perfecționării pregătirii profesio
nale a cadrelor, mai ales a celor tehnice, Am Socotit, daci, necesar să urmărim preocuparea C.C.V.J., 
a cOhducerilor de exploatări șl a școlii de maiștri în legătură cu îmbunătățirea pregătirii profesiona
le, mai ales a personalului mediu tehnic, activitatea căruia are un toi hotărîtor în perfecționa
rea procesului de producție, lată părerile exprimate în acest sens de interlocutorii noștri.

tueze separat sau Împreună cu 
verificarea cunoștințelor de 
N.T.S. ?

— ІП Orice caz nu separat, cele 
două teffle nu se pot despărți. E- 
Ventual s-ar putea adinei și lărgi 
cu acest prilej chestiuni legate de 
cunoștințele profesionale.

Reexaminare ? 
Da!

Ce învață maiștrii
OPRIȘ DUMITRU, inginer șef, 

E. M. Lupeni.
Unul din indicatorii sintetici ai 

pianului de producție ș preducti- 
vitatea muncii. Ori, realizarea a* 
cestui indicator ridică cerințe mari 
in fața maiștrilor minieri, De felul 
cum organizează ei producția, cum 
asigură condițiile ca fiecare briga
dă să atingă randamente sporite 
in abataje, depinde în mod hotă
râtor nivelul productivității muncii 
po exploatare. Această cerință au 
avut-o In vedere conducerea ex
ploatării, comitetul sindicatului 
Ciad au stabilit forma de perfec
ționare profesională pentru maiștri 
minieri. Este vorba de un ciclu de 
lecții, pe tema „Căile de creștere 
a productivității muncii ia mina 
Lupeni". In cadrul ciclului, care 
se va deschide la 29 octombrie a.c., 
se vor trata problemele : capacită
țile de producție fi căile lolositii 
lor eficientei progresul tehnic, prin
cipalele sale direcții; normarea 
tehnică a muncii etc. Urmărim cu 
deosebite ca lecțiile să fie expuse 
la nivelul corespunzător puterii de 
asimilare a maiștrilor, iar pre
zența la lecții să fie pe deplin 
mulțumitoare.

«ț

LEDRER IOSIF, șeful Ё. M. Ani- 
noasa.

In ultimii ani, exploatarea noas- 
tră a acumulat o experiență bo
gată în organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării maiștrilor. 
Deci și în viitor vom persevera In 
folosirea acestei forme. Am deschis 
c.e curînd lectoratul pentru maiș
tri. Primul ciclu al lectoratului cu
prinde 6 teme. Prima (a și fost pre
lucrată) a constituit prevederile 
H.CM.-ului cu privire la atribu- 
liile maiștrilor. Actualul ciclu măi 
cuprinde lecții In legătură Cu 
activitatea maiștrilor minieri pe 
linia realizării planului de forte de 
muncă, asigurarea planului pe re
vii și tncadrarea in fondul de sa
larii; realizarea ritmică a planului; 
t'iganlzarea Întrecerii socialiste, ur
mărirea și popularizarea rezultate
lor; rolul maistrului minier in 0- 
pltcarea și respectarea N- T. S. 
Rină la sflrșitul anului, aceste te
me se vor epuiza și vom începe 
Un ПОц ciclu de lecții.

Deci, o primă constatare: la 
exploatările din bazin există 
o orientare bună în ceea Ce 

privește înarmarea maiștrilor 
cu cunoștințele imperios nece
sare activității lor practice. Te
matica lectoratelor e variată și 
bogată și, ceea ce e mai impor
tant, strîns legată de sarcinile 
concrete ce revin exploatărilor. 
Dar Întocmirea numai de pro
grame bine gindite ajunge 1 
Faptele dovedesc că nu. Și is
tă de ce...

„Tot necazul... 
prezenta"

BRINZAN VASILE, inginer șef 
E. M- Vulcan; întărirea rolului 
maiștrilor minieri —- ne frămintă 
și pe noi. Intr-adevăr, avem o sea
mă de neajunsuri în privința felu
lui cum Iși îndeplinesc maiștrii e 
triburile.

— Cum ați căutat sd schim
bați această situație Г

— Prin ridicarea cunoștințelor 
profesionale ale maiștrilor. Am în
tocmit și noi un program bogat 
de lecții, care urmau Să fie pre
date în cadrul lectoratului tehnic 
pentru maiștri. Programul cuprin
de teme în legătură cu metodele 
de exploatare, tehnica nouă, pro
bleme de economie industrială. 
Lectoratul a fost deschis în lupa 
iunie a. c. Au fost predate 3 teme, 
in iunie și iulie...

—■ Și de atunci ?
— Și de atunci stagnăm. Tot 

necazul... frecvența. Prin nepre- 
zentarea maiștrilor la lecțiile pro
gramate am fost nevoiți să ami- 
năm de mai multe ori predarea 
lecțiilor, apoi le-am abandonat. E 
și vina lor .., a maiștrilor, oare pri
vesc cu indolentă ridicarea pregă
tirii lor profesionale. E adevărat 
că nu toți se complac în această 
situație, dar deștul... de mulți. Dar 
mei noi n-am acționat cu destulă 
hotărîre pe linia tehnico-adminis
trativă și n-am avut nici sprijinul 
^indicatului in mobilizarea oame
nilor.

In orice caz, vom face totul pen
tru a Schimba această Situație...

Intr-adevăr, la mina Vulcan 
(și nu numai aici) se discută 
mult despre necesitatea întări
rii activității maiștrilor. Cu atît 
mai paradoxală pare indiferența 
existentă la această exploatare 
față de principalul mijloc de 
ridicare pe o treaptă superioa
ră ă activității acestora —-
perfecționarea profesională. Să 
nil existe forțe suficiente la
această mină — nu dispun con
ducerile tehnice ale sectoare
lor, comitetul sindicatului de
destulă putere de convingere 
pentru a determina maiștrii Să 
frecventeze lectoratul tehnic ? 
Imposibil! E necesar să fie pri
vită aici problema, șl nu numai 
aici, cu mal mult Simț de răs
pundere !

Mal multe cunoștințe 
de organizare 
șl economice

Ce se face la E.D.M.N. pentru 
ridicarea calificării maiștrilor? În
trebarea am adresat-o tov. inginer 
șef SURDU OCTAVIAN.

— In acest an, In perioada apri
lie — septembrie s-a organizat ub 
lectorat pe teme privind metode 
avansate do muncă, N.T.S. Condi
țiile eu fost m*I puțin prielnice: 
lipsa mijloacelor de transport, pen
tru cel Înăcriși la lectorat, a unei 
săli potrivite pentru expuneri a 
făcut ca frecvența să nu fie prea 
bună. Am Învățat din experiența 
anului trecut și am luat măsuri ca 
lectoratul, care ao va deschide la 
începutul anului viitor, Să ao des
fășoare in condiții mai prielnice 
ТШеіе prevăsute a se prezenta 
vor fl verificate de către cadre 
competente din «inducerea Între
prinderii

— Dat despre o evenfua/d 
teexaminan de ptrert tfetft

—• 6 găsite potrivita. Mal alee 
cl duiă examenul do concura, trec 
10—15 ani firi să-l verifice cineva 
pe maistru asupra cunoștințelor 
profesionale. At putea fi, do e

xemplu, un concurs de menținere 
în funcție iar rezultatele obținute 
pot determina încadrarea in una 
din categoriile de salarizare sau 
premierea.

— Despre modul cum sini 
pregătiți maiștrii in școală ce 
ne puteți spune ț

— Cred că școala ar trebui să 
facă mai mult în privința cunoș
tințelor în domeniul organizării, al 
noțiunilor economice. La fel și 
specializarea în ceea ce privește 
investițiile va trebui adîncită.

Accent pe cultura 
tehnică

FURNEA IOSIF, șeful biroului 
invătămint de Ia C.C.V.J.

— Părerea шла este că multi din
tre cei care absolvă școala de 
maiștri sînt buni practicieni, dar 
le lipsește pregătirea generală, 
teoretică. Astfel au loc anomalii 
de felul celor de Ia Lupeni, unde 
există 15 maiștri încadrați, fără 
pregătire, în timp ce 6 maiștri Cu 
școală nu au fost încadrați...

— Dar ce se face la exploa
tări pentru pregătirea maiștri
lor t

— Se aplică vechiul procedeu : 
lectoratele — unde se predau te
me legate de tehnică, economie și 
protecția muncii. Și o propunere, 
ciupă cite se constată, tehnicienii 
care au urmat cursul de speciali

zare din toamna anului trecut obțin re

Prof ilu! profesional al viitorului maistru minier
(Urmate din pag. l-a)

cultură generală. Aceste lacune se 
pot evita încă din școlile de califi
care. Deci mai multă atenție vi
itoarelor cadre de maiștri încă din 
școala de mineri ! Și încă ceva — 
să se persevereze mai mult pe linia 
Îndrumării muncitorilor de frunte 
pentru a-și completa studiile de 
școală generala.

Biroul de învățămînt dip C.C.V.J 
prlntr-un control mai susținut la ex- 
ploatări, are In general un cuvînt 
greu de spus în pregătirea cadre
lor.

REPORTERUL : in ce constă preo
cuparea școlii pentru îmbunătățirea 
gradului de calificare a Viitorilor 
maiștri î

BIRO MARTIN t Observațiile cri
tice ale exploatărilor ne frămintă și 
pe noi. Urmărim, deci, pe toate căi
le, perfecționarea procesului in
structiv. In acest scop am revizuit 
tncadrarea Inginerilor ce predau o- 
biectele de cultură tehnica și de 
specialitate. Au fost încadrate ca
dre care lucrează direct In produc
ția. Da asemenea, ne-am completat 
cu profesori cu funcție de baza In 
Școala.

DUMITRU 1OAN: Ne frămintă mult 
îmbunătățirea programelor și a ma
nualelor școlare. Avem o serie de 
inanuale —- de exploatări, electro
tehnică, geologie, topografie, ma
șini miniere — care nu mai cores
pund cerințelor. Am comunicat aceas
ta ministerului, iar profesorilor le-am 
solicitat sl-și adapteze programele 
școlare noilor cerința. Vom pune 
accent pe prezentarea intuitivă 
materialelor predate. In acest 

zultate bune In producție, majori
tatea lor au fost avansați adjuncțl 
șefi de sectoare, tar ceilalți ocupă 
funcții de maiștri principali. Cred 
că ar fi bine ca asemenea cursuri 
să se mai organizeze: dacă nu a- 
nual cel puțin la 2 ani o dată.

Atenție 
la selecționare I

BERCEANU LUCIAN, inginer șef 
la mina Petrila.

— Am acordat o deosebită im
portanță recrutării viitorilor maiștri 
trimițind la școală pe cei mai buni 
șefi de brigăzi. S-au întors oameni 
suficient de pregătiți din punct de 
vedere tehnic. Că le lipsește orien
tarea, spiritul de organizare ? Pen
tru asta trebuie timp.

In legătură cu profilul școlii sînt 
de părere că ar trebui pregătiți 
tehnicieni economiști, iar maiștrii 
mecanici și energetici să fie șco
larizați în clase speciale. In acest 
fel se va adinei specializarea.

— Lectoratele le considerați 
eficiente ?

— Sînt folositoare. La Petrila s-a 
acordat o deosebită atenție întoc
mirii expunerilor și n-a trebuit să 
obligăm pe oameni să vină la lec
torate.

— S-a făcut propunerea ca 
periodic maiștrii să fie exami
nați asupra cunoștințelor pro
fesionale. Examinarea asta con
siderați că trebuie să se efec-

posedăm un bogat material didac
tic. Urmărim, de asemenea, lucrările 
practice de laborator, consolidarea 
cunoștințelor teoretice prin vizite 
la exploatări. Vom îmbunătăți asis
tența la ore, iar pentru a fi în pas 
cu noutățile tehnice din mine, preco
nizăm ținerea unui ciclu de confe
rințe pentru elevi despre ultimele 
noutăți.

BIRO MARTIN: In fine, conside
răm că obținerea unor rezultate 
mal bune în pregătirea maiștrilor, se 
poate asigura numai prin aportul tu

— Forma care se aplică in 
prezent pentru ridicarea cali
ficării maiștrilor — lectoratul 
— o considerați suficientă ?

— Da, este suficientă, ne spune 
tov. ing. ILIESCU CiHEOWHE, 
director tehnic producție Л-din 
C.C.V.J. Asia bineînțeles in ideea 
ca temele prezentate să se ridice 
(dar Să nu depășească) la niveld! 
de cunoștințe al maiștrilor, să se 
respecte ceea ce se programează: 
tema, ora, sala.

— Un fapt unanim cunoscut: 
cea mai bună verificate a unui 
maistru Sînt rezultatele obți
nute In producție, modul cum 
reușește sd introducă discipli
na muncii, J sd asigure aplica
rea normelor de securitate. Ce 
părete aveți despre o even
tuală reexaminare periodică 0- 
supra Cunoștințelor profesio
nale ?

— Reexaminare ? Da 1 La un in
ervai de doi sau chiar up an, dar 

numai după ce urmează un curs 
de scurtă durată, la exploatare. -In 
acest fel Va crește interesul maiștri
lor pentru ceea ce se predă la lec
torat, la curs, pentru noutățile 
tehnice din biblioteci și librării, 
EȘțe ceva foarte necesar, av.ițld tn

ce nu se pot organiza și pentru 
inginferi cursuri de specializare așa 
cum se organizează pentru medici, 
de exemplu ?

vedere că tehnica avansează cu
pași repezi.

— Și pentru 
ginerilor ?

pregătirea în

— Mă întreb mai de mult : de

turor factorilor : mai ales al școlii și 
minelor. Pentru îmbunătățirea cola
borării cu minele, preconizăm orga
nizarea de analize comune cu dele
gații exploatărilor privind rezultatele 
invățătnintului teoretic, ți pentru dis
cutarea programelor de instruire 
practică. Prin eforturi comune, prin- 
tr-o preocupare și exigență sporită 
din partea tuturor factorilor vom 
putea asigura exploatărilor maiștri 
minieri cu o pregătire corespunză
toare cerințelor actuale ale pro
ducției.

Elevi ai clasei 
de maiștri mi
nieri, în fața ma
chetei cu metode 
de exploatate.



Cu gfndul la sarcinile viitorului cincinal
41 Mfndrle îndreptățiți
• Nweleul de perfid fot mei puternic
4) Fiecare comunist un exemplu

Comuniștii din sectorul IV al 
minei Lunea s-au InUJnit la adu
narea generală de dare de aeami 
și alegeri plini de mîndrie Îndrep
tățită. Colectivul din care fac parte 
a extras de la începutul acestui an 
4 654 tone de cărbune peste sarci
nile de plan, iar angajamentul a- 
sumat în întrecere — 3 000 tone 
de cărbune peste plan « a fost 
îndeplinit încă din luna ailguSt. 
Depășirea substanțială a sarcinilor 
de plan s-ă obținut îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Productivitatea muncii realiza
tă in sector depășește indicele pre
văzut în plan cu 62 kg Cărbune 
pe flecare post. Prețul de cost a 
fost redus cu 0,54 lei pe tona de 
cărbune extrasă. Majoritatea comu
niștilor din sector participau la a- 
dunarea generală de dare de sea
mă și alegeri cu satisfacția și mln- 
dria.-de a fl contribuit in mod sub
stanțial la dobindirea acestor rea
lizări. Brigăzile conduse de co
muniștii Bîrluț Clement, Pop loan, 
Bălăuță Zaharia de la ' cărbune, 
Huică Victor și Lazăr Ioan de la 
pregătiri au fost continuu in frun
tea întrecerii. Cînd comuniștilor 
Borș Hristache și Miclea Pamfilie 
li s-a cerut să lucreze la locurile 
grele de muncă, ei au primit fără 
șovăire. Semnificativ este șl faptul 
că din cele 11 brigăăi din sector 
9 sînt conduse de membri de 
partid-

In cadrul adunării, comuniștii 
sectorului IV Lonea au analizat 
modalitățile de dezvoltare a suc
ceselor. In sector sint incă destule 
posibilități de creștere a produc
ției de cărbune, de ridicare a pro
ductivității muncii. Partlcipanții la 
discuții au subliniat citeva din el*t 
îmbunătățirea aprovizionării brigă
zilor cu materiale șl vagonete 
goale și acordarea asistenței teh
nice pentru a putea extrage ritmic 
producția, înlăturarea avariilor *• 
lectromecanice, Întreținerea in bu
ne cqhdițiuni a căilor de acces, etc.

Anălizlnd rezultatele de pină a- 
cum. firește, comuniștii s-au oprit 
și asupra sarcinilor de viitor. Ei

SPORT

POPICE
Duminică s-a încheiat faza orășe

nească a campionatului republican 
de popice la individual și pe perechi
— masculin și feminin. După dis
pute dîrze, unde a contat fiecare 
popic doborî t. clasamentul arată 
astfel:

Individual feminin: I. Pascha Ro
zalia, Viscoza Lupeni — 370 p.d. II. 
Borșa Edita, Parîngul Lonea — 361 
p.d.; III. Ferenczi Anișoara, Utilajul 
Petroșani — 328 p.d. Individual mas
culin : I. Torek Aurel — 824 p.d. 
ІІ-ПІ Albu Zoltan și Torek Mihai
— 817 p.d., toți trei de Ia Parîngul 
Lonea. Perechi: I. Torek Aurel — 
Borșa Edita, Parîngul Lonea —- 1 165 
p.d. II. Pelcsik Ipsif — Pascha Roza
lia, Viscoza Lupeni — 1 175 p.d.; III. 
Strocz Ludovic — Ferenczi Anișoara, 
Utilajul Petroșani — 1 140 p.d.

La individual, primii doi clasați 
vor reprezenta Valea Jiului la eta

au arătat Că Încă de pe acum tre
buie puse bazele îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan ce-1 re
vin sectorului in viitorul cincinal, 
prin darea în folosință la termenul 
fixat a lucrărilor de pregătiri, Ca
re să asigure linia de frbnt nece
sară Sectorului. Extinderea podirii 
abatajelor frontale cu plasă de 
iirml, exploatarea a două cîmpuri

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

de cărbune pe schimb și aripă în 
abatajele cameră, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice sînt, de aseme
nea, rezerve importante pentru a- 
sigurarea producției viitoare.

In sectorul IV al minei Lonea 
există un nucleu de partid puter
nic. Numai în perioada ce a trecut 
de la alegerile din anul trecut, 
acest nucleu s-a întărit prin pri
mirea în rîndurîle organizației a 
43 de noi membri da partid, din 
cate 17 uteclști și 26 din activul 
fără de partid. Acest lucru oglin
dește grija ce o acordă organiza
ția de bază din sector muncii de 
educare a tinerilor, a minerilor și 
tehnicienilor merituoși spre a de
veni membri de partid cu o înalta 
ținută morală, atașați cauzei con
struirii socialismului. Pozitiv este 
Si faptul că toți membrii de partid 
din organizație sînt încadrați in 
invățămîntul de partid, că marea 
lor majoritate aplică in practică 
cele învățate. De altfel acest lu
cru este oglindit în succesele ob
ținute in procesul de producție de 
comuniștii organizației.

Avind comuniști repartizați pe 
cele trei schimburi și la toate la
curile de muncă, organizația de 
bază din sector poate să conducă 
șf să îndrume cu mai multă com
petență întreaga activitate a colec- 
tivuluL să analizeze operativ și în 

pa pe regiune ce se va desfășura țn 
zilele de 30-31 octombrie a.c.

*
In cadrul campionatului orășenesc 

de popice, pe echipe — masculin, în 
etapa а Ш-а s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Viscoza Lupeni
— Minerul Uricani 4 228 — 4 033 
p.d.; Minerul Aninoasa — Minerul 
Vulcan 4 151 — 4159 p.d.; Utilajul 
Petroșani — Parîngul Lonea 4 746
— 4 826 p.d.

ION CIOFlCA

N. R. Rezultatul real al meciului 
de handbal S.S.E. Petroșani — Vic
toria Călan este 16-11 pentru S.S.E 
Petroșani, ctre deține de altfel pri
mul loc în clasamentul campionatu
lui regional de handbal. 

cunoștință de cauză problemele 
cele mai importante de muncă și 
viață din sector.

Tarla organizației de bază con
stă nu numai In numărul mare al 
membrilor de partid, cl și 1П Înal
ta lor conștiință și disciplină. Ma
joritatea cOvîrșitoare a membrilor 
de partid din sector sint exemple 
în toate domeniile de activitate. 
Comuniștilor le place să spună 
lucrurilor pe nume. Așa au făcut 
și în adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri cînd au în
dreptat tirul criticii spre acei mem
bri de partid care, prin comporta
rea lor, n-au constituit un exem
plu demn de urmat. Ei au tras as
pru la răspundere pe membrii de 
partid Moldovan loan, Vlad Con
stantin ?1 Ungur Ioan care obiș
nuiesc să absenteze de la șut, pe 
acei ale căror brigăzi dau cărbune 
de slabă calitate. Aveau dreptate 
criticîndu-i. Spre comuniști sint în
dreptați mii de ochi. Flecare comu
nist trebuie să fie un exemplu 
demn de urmat.

Comuniștii din sectorul IV al mi
nei Lonea și-au ales noile birouri 
ale organizațiilor de bază pe 
schimburi. Acum, cu forțe sporite, 
întregul colectiv, în frunte cu co
muniștii, desfășoară întrecerea cu 
ăvlnt și mai sporit spre a înde
plini înainte de termen sarcinile 
anuale de plan și a pune baze so
lide producției din viitorul cin
cinal.

D. C.

Cînd dragostea 
părintească e oarbă

(Urmare din pag l-a)

la mine și a Început a-mi căra 
la pumni, pînă m-a trîntit la 
pămînt. M-au scăpat Vecinii...

Glasul bâtrinului trăda o 
durere adincă, explicabilă. Să a- 
lungâ in pragul respectabilei 
vîrste de 70 de ani. după o 
muncă de mai bine de patru 
decenii, să sufere o așa jigni
re 71 Și asta acum cînd în 
societatea noastră socialistă 
s-au statornicit între oameni 
relații noi bazate pe respect 
și stimă reciprocă.

Cazul, ajuns în fata comi
siei de Împăciuire, vorbește de 
la sine cine are dreptate șt 
cine nu. însăși faptele pledea
ză Împotriva atitudinii huliga
nice a lui Jurca. El ar trebui 
sd infeleagă că o astfel de a- 
titudine пи-și are locul in 
contextul vieții noastre noi, 
socialiste. Unde este răspun
derea lui de cetățean și pă
rinte ? Oare dragostea părin
tească îl orbește intr-atit incit 
nu vede faptul că fiul său este 
obraznic cu oamenii mai vfrst- 
nici — cărora ar trebui să le 
poarte respectul cuvenit — și 

Ică însuși lui ca părinte i-a as
cuns adevărul, că a a (uns un 
mincinos ?

Jurca Ioan ar trebui să În
țeleagă că are o atitudine ne
fastă. Luind orbește apărarea 
copilului său greșește amarnic. 
Această greșeală, necurmată Ia 
timp, s-ar putea întoarce mai 
tirziu tocmai împotriva sa.

Transportul va satisface 
exigentele ?

(Utmate din pag. l-a) 
t 

gătirilor de iarnă a fost punerea la 
punct a parcului de vagonete. In 
ultimele două aăptămini, primind 
necesarul de piese de schimb, am 
reparat peste 300 de vagonete. Rină 
la 1 deceftlbrle Bîntem hotărlți să 
terminăm cu reparația vagonetelor, 
iar în acest scop cerem doar să ni 
se asigure și în continuare piesele 
solicitate. Pentru timpul friguros ne 
este absolut necesară unsoare R.U.L.- 
10, pentru gresarea vegonetefor. O 
altă lucrare importantă o constituie 
repararea cuptorului pentru prein- 
călzirea aerului la puțul Ștefan, 
precum și acoperirea halei puțului. 
Se lucrează intens și la repararea 
lanțului elevator de Ia culbutor. Am 
organizat echipele de intervenție 
pentru dezăpeziri. Dar și aici avem 
nevoie de ajutor. Lipsesc din ma
gazie haine de protecție pentru iar
nă î »ube, pelerine, mănuși.

In general, deci, stăm bine cu 
pregătirile. Din cele 22 măsuri ce le 
prevede planul de pregătiri de iar
nă, o bună parte-s realizate, altele-s 
în curs de înfăptuire. Avem totuși 
cîteva nemulțumiri. Prima și cea mai 
importantă este în legătură cu re
parațiile de locomotive executate de 
U.R.U.M.P. Ni s-au întors, nu de 
mult, două locomotive Diesel din re
parație capitală de la uzină. După 
Cîteva ore de funcționare li s-au de
fectat cutiile de viteză, li ș-au rupt 
arcurile. Deci, consider necesar să 
se pună mai mult accent pe calita
tea reparațiilor executate de către 
uzină. Mai ales că din lipsa acestor 
două locomotive avem și parcul de 
mașini descompletat. N-avem loco
motive de rezervă. Un alt neajuns: 
avem înaintată la U.R.U.M.P. o adre
să (nr. 5/30 II 1965) în care cerem 
Să ni se livreze arcufi spirale pen
tru capetele împingătoarelor de la 

Șantierul de construcții nr. 3 Vulcan. Unul dintre muncitorii evl- 
dențiațl în întrecerea socialistă — excavatorișlul Busuioc Joan.

puțuri. Nici pln« acum nu ni s-au 
trimis. Insistăm pentru primirea lor 
deoarece în timpul iernii ele se 
distrug tu ușurință, din cauza va- 
gOnbtelor Înghețate, deci oricînd va 
trebui să fim pregătiți pentru a le 
înlocui.

Șl încă O problemă ‘ aș socoti 
necesar să fie completat efectivul 
sectorului fn această perioadă, mai 
ales cu muncitori electro-mecanlci, 
preeum și cu mineri pentru a orga
niza încă o brigadă de întreținere 
în perioada IerniL

☆

Din cele constatate eu ocazia an* 
chetei noastre se poate afirma că la 
mina Lupeni pregătirile în domeniul 
transportului în vederea activității 
în perioada iernii se desfășoară în- 
tr-un ritm satisfăcător. îmbucurător 
a faptul câ atit conducerea mipei 
cit și a sectorului urmăresc îndea
proape realizarea planului de măsuri 
întocmit în acest scop.

Ar mai rămîne de soluționat pro
blema îmbunătățirii condițiilor de 
haldare la Jiu, prin evitarea înghe
țării vagonetelor; asigurarea efecti
vului necesar în sector pentru tim
pul rece; intensificarea reparațiilor 
capitale la liniile de troley de . că
tre sectorul de investiții. Aceste 
probleme se pot soluționa în cadrul 
minei.

U.R.U.M.P. este chemată să spri
jine exploatarea prin onorarea co
menzilor din partea sectorului trans
port, prin repararea în mai bune 
condițiuni a locomotivelor de mină. 
Direcția comercială a Combinatului 
să satisfacă cerințele exploatării în 
privința pieselor de schimb nece
sare pentru întreținerea utilajului de 
transport.

Și, în concluzie, lucrul cel mai 
important — iarna este aproape, 
dec! precipitare în munca sectoru
lui de transport al E. M. Lupeni In 
toate privințele I

I. D.

r PROGRAM DE RADIO
28 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
larei 5,40 Uverturi interpretate de 
fanfară; 6,00 Radiojurnal Sport; 
6,10 Dans țărănesc de Chabrien 
6,22 Melodii populare; 6,30 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteo-rutier; 7,18 Melodii 
de Florentin Delmar; 7,3Q Cîntece 
napolitane; 7,45 Tarafuri ale co 
operativelor agricole de producție, 
8.00 Sumarul presei; 8,30 La micro 
fon melodia preferată; 9,30 Sfatu' 
medicului; îngrijirea tenului gras 
9,35 Prelucrări de folclor; 10,0C 
Buletin de știri; 10,30 Vreau să 

/•tiu; 11,00 Triptic simfonic de Car 
f^'Aen Petra-Basacopol. Trei tablouri

■ simfonice de Victor lusceanu,- U,3C 

Muzică ușoară; 12,00 Buletin de 
știri; 12,13 Melodii populare; 12,30 
Aici... Timișoara I; 12,50 Concert 
de prinz; 14,00 Buletin de știri; 
14,08 Ilustrate muzicale; 15,00 Pa
gini din opera „Pădurea vulturi
lor" de Tudor Jarda; 15.30 Reper
toriul formațiilor teatrale de ama
tori șl actualitatea; 15,45 Lucrări 
pentru pian de Granados; 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Soliști și 
formații artistice de la sate; 16,35 
Sefocțiunl din opereta „Doamna 
Luna" de Paul Lincke, 17,00 Muzi 
că ușoară; 17,15 Muzică pentru 
instrumente de coarde și clavecin;
17,30 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,10 
Seară pentn- tineret; 19,00 Cîntă. 

dansează, tinerețe!; 19,40 Arii din 
operete; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Muzică ușoară; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Recital 
Dean Martin; 21,15 Cronica litera
ră; 21,25 Melodii popularei 21,45 
Muzică ușoară de Eugen Teger; 
22,00 Radiojurhal Sport. Buletin 
meteorologic,- 22,15 Melodii lirice,- 
22,55 Seară de lieduri : din creația 
lui Mihail Jora; 23,35 Refrene de 
neuitat; 23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal; .7,50 Mîndrie de otelar —- pro
gram de cîntece; 8,00 Cîntece și 
jocuri din lumea întreagă; 8,30 
Pagini vesele din opere; 9,00 Bu
letin de știri; 9,30 Soliști de mu
zică ușoară; 10,00 Cîntă sextetul 
vocal feminin „Periniia",- 10,15 
Piese de estradă; 10,30 Din ope
retele lui Wachmann și Aron Во- 
bescu; 11,00 Buletin de știri; 11,10 
Interpreți ai muzicii noastre popu 

Іагё; 11,30 Din țările socialiste; 
12,00 Cvartetul de coarde in sol 
minor de Nicolae Buicliu; 12,30 
Program de valsuri și polci inter
pretate de fanfară; 13,00 Buletin 
de știrii 13,08 Arii din opere;
13.30 Un nume drag, o melodie 
cunoscută; 13,52 Baletul „Tricor
nul" de De Falia; 14,30 „Moldovă 
mindră grădină" — emisiune de 
muzică populară; 15,00 Radiojur
nal. Sport; 15,13 Piese instrumen
tale; 15,30 Pagini din opereta „în- 
tilnire pe malul Nilului” de Brodi 
Tamas; 16,00 Muzică de estradă;
16.30 Emisiune de basme,- 17,00 
Radiojurnal. Sport; 17,15 Patru me
lodii ghaneze,- 17,30- Muzică vo
cală interpretată de Amellta Galll- 
Curci și Feodor Șaliapin; 17.40 Sfa
tul medicului: îngrijirea tenului 
gras; 18,00 Recital Elena Zamora,- 
18,15 Ziare, ziariști, opinii; 18,30 
Ămtrîfuri. reclame șl muzică; 19,00 

Bulelin de știri; 19,05 Muzică 
populară; 19,30 Cîntă Ricky Nel
son; 19,50 Transmisiunea concertu
lui orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii. In pauză Radiojurnal; 
22,00 Pagini din operete; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Muzică de 
estradă; 22,50 Piese instrumentale.; 
23,00 Buletin de știri. Sport; 23,10 
Arii celebre din opere; 23,34 Con
cert liric,- 0,50 Buletin de știri,

Cinematografe
28 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Samba; REPljjtLlCA: Aport, Muh
tar !; PETRILA : Raby Matiaș,- LO
NEA : Unora le place jazzul; LI- 
VEZENI : Întuneric în plină zi; A. 
NINOASA : Accattorie; LUPENI — 
CULTURAL : Femeia nec^n jscuu.
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COFIIINICAT
adoptat la încheierea vizitei 

președintelui Consiliului de Miniștri 
în Iran

(Urmare din pag. t-a)

state, indiferent de orînduirea lor 
socială și politică, să devină o 
pîrghie eficientă în vederea înde- 
pliinirii năzuințelor de bunăstare 
și progres ale popoarelor din țările 
în curs de dezvoltare.

In domeniul relațiilor economice 
bilaterale, cele două guverne au 
constatat că acordul comercial in- 
cheiat în 1964 a și dat roade. Cele 
două părți și-au manifestat dorin
ța de a dezvolta și diversifica 
schimburile lor comerciale, și în 
acest scop, la 25 octombrie 1965, 
a fost semnat un nou acord co
mercial între Iran și România.

Ca o expresie a dorinței celor 
două părți de a lărgi colaborarea
multilaterală româno-iraniană pe
baza egalității și avantajului re
ciproc, guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Iranului 
au hotărît să ridice nivelul re
prezentării lor diplomatice la rang
de ambasadă.

In cursul șederii sale în Iran, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al României a putut să consta
te și să-și exprime admirația față 
de importantele reforme structu
rale economice și sociale realiza
te în : Iran la inițiativa Majestății 
Sale Imperiale, Șahinșahul Arya 
Mehr, menite să asigure poporului 
iranian un viitor de fericire și 
prosperitate crescîndă.

Vizita în Iran a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a oferit gu-

ACCRA

încheierea Conferinței
șefilor de state și guverne africane

ACCRA 26 — Trimisul special 
Agerpres, Aurel Dumitrescu, tran
smite :

Marți dimineața, la Accra au luat 
sfîrșit, după cinci zile de dezba
teri, lucrările celei de-a 3-a Con
ferințe a șefilor de state și gu
verne africane, membre ale Orga
nizației Unității Africane.

In ședința plenară finală, la care 
au fost prezenți ziariștii și cores
pondenții de presă, au rostit cu- 
vîntări Kwame Nkrumah, președin
tele actualei conferințe, Seku Tu
re, președintele conferinței anteri
oare, precum și reprezentanții Etio
piei și Gambiei.

In discursul său, Kwame Nkru
mah, șeful țării gazde, a arătat că 
„au avut loc dezbateri fructuoase, 
care au permis membrilor Organi
zației Unității Africane să-și con
cretizeze ideile în documentele a- 
doptate privitoare Ia situația din 
Rhodesia de sud, refugiații politici 
africani și subversiunea în Africa. 
Referindu-se la faptul că propu
nerea Ghanei de a se crea un co
mitet executiv al O.U.A., ca prim 
pas spre crearea unui guvern al 
întregii Africi, care la această con
ferință nu a reușit să întrunească 
numărul statutar de două treimi 
din voturi, Nkrumah și-a exprimat 
părerea că „actualul colocviu al 
unității! africane a netezit calea 
acestei idei".

Președintele Guineei, Seku Ture, 
a subliniat caracterul creator al 
întîlnirii de la Accra. „Africa es
te indivizibilă, a spus președintele 
Guineei, și toate tentativele pe 

vernuiui Iranului prilejul de a ex
prima înaltului oaspete stima și 
simpatia cea mai sinceră a gu
vernului și poporului iranian față 
de România, care a obținut reali
zări substanțiale pe plan economic 
și social-cultural și care are un 
rol de seamă în dezvoltarea rela
țiilor internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al României și-a exprimat 
satisfacția și viile sale mulțumiri, 
în numele său personal și al per
soanelor care l-au însoțit, pentru 
primirea ce le-a fost rezervată de 
către Majestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahul Arya Mehr, precum și 
de guvernul și poporul iranian.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia a invitat pe primul-ministru 
al Iranului să facă în viitorul a- 
propiat o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere de Excelența Sa Domnul 
Hoveida. Data vizitei urmează să 
fie stabilită ulterior.

VIETNAM
Lupte grele la

SAIGON 26 (Agerpres).
In regiunea platourilor înalte 

din centrul Vietnamului de sud. 
la Piei Me, continuă să se desfă
șoare lupte grele între forțele pa
triotice și trupe speciale guverna
mentale. Agențiile de presă sub
liniază că pentru protejarea tabe
rei, aviația sud-vietnameză și ame
ricană a efectuat peste 600 de rai- 

care le încearcă imperialismul și 
colonialismul în dorința de a di
viza continentul negru, sint sor
tite eșecului".

Tot în ședința finală a fost a- 
nunțată componența Comitetului
O.U.A. de mediere, împăciuire și 
arbitraj, precum și data și locul 
celei de-a patra Conferințe a șefi
lor de state și guverne africane 
— Addis Abeba, noiembrie 1966.

SALISBURY 26 (Agerpres).
Primul ministru al Marii Brita

nii, Harold Wilson, care a sosit 
luni seara la Salisbury, a fost so
licitat de ziariști îndată după ce 
a coborît din avion să răspundă 
la unele întrebări. După cum 
menționează agențiile de presă, 
această conferință 
de presă a fost 
cea mai mare or
ganizată vreoda
tă în Rhodesia. 
Wilson a reamin
tit că scopul misiunii sale este de 
a încerca „să reluăm lucrurile de 
la ceea ce trebuie să recunoaștem 
cu toții — a constituit un impas 
in tratativele desfășurate la Lon
dra". Intenția mea — a dăugat el 
— este de a face tot ce îmi stă în 
putință pentru a preveni ceea ce 
„sint convins că va însemna o 
tragedie în situația in care eve
nimentele vor lua un anumit curs". 
Primul ministru englez a subliniat 
din nou că este hotărît să-r în- 
tîlnească pe liderii africani Nko- 
mo și Sithole, precum și orice altă

Lucrările sesiunii O.N.IJ.
NEW YORK 26 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite :

După întreruperea de săptămîna 
trecută, următoarea ședință a Adu 
nării Generale va avea loc mier
curi 27 octombrie, cînd urmează să 
fie luate în discuție recomandă - 
rile comitetelor pe marginea pro
blemelor care fac obiectul activi
tății lor.

Luni au continuat dezbaterile în 
comitete. In comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale a fost abordat punctul de 
pe ordinea de zi intitulat : „Pro
iect de declarație cu privire la 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între po
poare". Inițiativa elaborării aces
tui proiect de declarație aparține 
României, Ia care s-au asociat în 
calitate de coautori 26 de state. In 
cadrul discuțiilor privind adoptarea

Agravarea situației 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 26 (Ager
pres).

După reocuparea orașului Santo 
Domingo de forțele interamericane 
situația din Republica Dominicană 
s-a agravat. Trupele nord-america- 
ne și braziliene care au pătruns

Piei Me
duri. Agenția U.P.I. a anunțat mar
ți dimineața că coloana de care 
blindate guvernamentale, însoțită 
de consilieri americani ce se în
drepta spre Piei Me, a reușit, în 
cele din urmă, să facă joncțiunea 
cu trupele forțelor speciale' în
cercuite. In timpul deplasării ea 
a fost atacată în repetate rînduri 
de patrioți și a suferit pierderi 
însemnate în oameni și materiale.

Unitățile primei divizii aeriene 
americane, care staționau la Plei- 
ku, în apropiere de baza de la 
Piei Me, au intrat în acțiune îm
preună cu forțele guvernamentale 
pentru a sparge încercuirea forțe
lor patriotice.

Făcînd bilanțul luptelor desfășu
rate între 19 și 23 octombrie la 
Piei Me, agenția V.N.A., citind a- 
genția „Eliberarea", arată că au 
fost distruse 17 tancuri și mașini 
blindate, 42 autocamioane, au fost 
doborîte cinci avioane americane 
de luptă și au fost capturate două 
tunuri de mare calibru.

persoană care ar putea contribui 
la succesul acestei acțiuni.

Răspunzînd la o întrebare des
pre poziția guvernului britanic în 
cazul în care guvernul lui Smith 
ar declara, totuși, unilateral inde
pendența, premierul Wilson a spus: 
„Nu cred că ar fi folositor să fa

După sosirea lui Wilson la Salisbury
cem speculații asupra unui lucru 
pe care încercăm tocmai să-l 
evităm" și a adăugat că va rămîne 
în Rhodesia atît timp cît va fi 
necesar, în speranța realizării o- 
biectivului pentru care a venit.

Observatorii din Salisbury au 
arătat însă că de partea rhodesia- 
nă „se nutresc puține speranțe" 
privind realizarea unui acord oa
recare.

încă în cursul serii a avut loc 
o primă convorbire între cei doi 
prim-minișfri. Se menționează că 

preambulului, au luat cuvîntul 
reprezentanții Libanului, Iranului, 
Ghanei, României, S.U.A., Angliei, 
Arabiei Saudite și alții. Din aceste 
discuții a reieșit dorința unanimă 
a delegaților de a adopta neîntîr- 
ziat proiectul declarației . amintite.

In ședința de luni după-amiază 
a fost adoptat în unanimitate 
preambulul proiectului de declara
ție.

Lucrările consacrate adoptării a- 
cestui preambul s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare fiind 
aprobat.

După vot, numeroși delegați au 
felicitat pe reprezentanții țării 
noastre pentru această inițiativă a 
României și pentru succesul cu 
care a fost abordată chiar de la 
început.

☆
In celelalte comitete au continuat 

discuțiile pe marginea probleme
lor abordate săptămîna trecută.

în sectorul ocupat cîndva de con- 
stituiionaliști au arestat întregul 
detașament al poliției naționale 
care păzea locuința fostului preșe
dinte Juan Bosch. Unele surse ci
tate de agențiile de presă afirmă 
că Juan Bosch a părăsit locuința 
și în prezent se află într-o clă
dire din suburbiile orașului. Po
trivit altor surse se crede că el 
ar fi cerut azil politic la una din 
ambasadele latino-americane din 
Santo-Domingo.

Trupele interamericane au luat 
poziție în punctele strategice ale 
capitalei dominicane. Un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat a afirmat că aceasta s-a făcut 
„la cererea guvernului dominican". 
Agenția France Presse relatează că 
la Santo Domingo circulă diverse 
zvonuri privind apropiata demisie 
a guvernului provizoriu condus de 
Garcia Godoy. In același timp se 
precizează că Palatul național, se
diul guvernului provizoriu, este 
aproape pustiu. Cu toate acestea, 
forțele interamericane puternic 
înarmate păzesc toate intrările lui. 
Sediul foștilor constituționaliști es
te puternic păzit de forțe credin
cioase colonelului Caamano. Din 
cauza acestei situații „extrem de 
confuze", relatează agențiile de 
presă occidentale, nu se poate sta
bili dacă la Santo Domingo se des
fășoară greva generală anunțată 
încă de săptămîna trecută, dar nu
meroși tineri au manifestat în gru
puri pe străzile capitalei, scan- 
dînd lozinci împotriva trupelor 
nordamericane și braziliene sta
ționate în oraș și pronunțîndu-se, 
potrivit agenției U.P.I., împotriva 
măsurilor luate de guvern.

a participat și Josiah Gondo. lide
rul fracțiunii parlamentare a prin
cipalului partid de opoziție din 
Rhodesia. După cum se știe, cu 
cîteva zile în urmă, acesta îi ce
ruse lui Smith să-și revizuiască in
tenția de a declara unilateral in
dependența, pentru a evita „con

secințele catas
trofale" ce le-ar 
implica un ase
menea pas.

Agenția Reuter 
— care în știri

le privind sosirea lui Wilson a
subliniat măsurile excepționale a-
doptate de guvernul sud-rhodesian, 
pentru a-i ține la distantă pe afri
canii veniți să-i întîmpine pe oas
peții englezi, prin dizlocarea unor 
importante torțe polițienești, atît la 
aeroport cît și pe traseul parcurs 
de convoiul oficial — menționează 
că aceeași „grifă" s-a manifestat 
și față de clădirea în care a avut 
loc prima întîlnire Wilson-Smith, 
ea fiind înconjurată de detașamen
te de polițiști înarmați și însoțiți 
de cîini polițiști.

PE SCURT
• SANTIAGO DE CHILE. — 

Aproape 17 000 de muncitori 
de la minele de cupru din 
Chile au declarat luni grevă 
protestînd împotriva legii votate 
în Camera Deputaților în legătură 
cu exploatarea zăcămintelor de 
cupru chiliene.

Această lege prevede, după 
cum se știe, exploatarea în co
mun a bogățiilor de cupru ale 
tării de către companii chiliene 
și nord-americane. Greva afectea
ză, printre altele, marile mine 
Chuquicamata și Braden, aparți- 
nînd companiilor nord-americane 
Anaconda, respectiv Kennecot.

• LONDRA. — Comitetul 
Executiv al sindicatului mine- 
rilor din Scoția a declar^ că 
este necesară convocarea Șmn- 
ferinței naționale a minerilor 
ca mijloc de luptă împotriva 
planului guvernului de a re
duce extracția de cărbune și 
de a închide o serie de mine.

Prin închiderea minelor, gu
vernul laburist acționează îm
potriva intereselor poporului 
englez, se arată în hotărîrea 
Comitetului Executiv. In ho
tărîrea de a convoca conferin
ța națională a minerilor se 
arată, de asemenea, că redu
cerea extracției de cărbune du
ce la o creștere și mai mare a 
șomajului în rîndurile mineri
lor.

• VARȘOVIA. — La 25 octom
brie a sosit la Varșovia o dele
gație culturală austriacă condusă 
de A. Auer, director general pen
tru problemele colaborării cultu
rale și științifice cu străinătatea 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Austriei.

Delegația va discuta programul 
schimburilor culturale și științifice 
pe următorii ani între Polonii și 
Austria.

• NEW YORK. — După cum' 
s-a anunțat, Premiul Nobel pentru 
pace a fost acordat Fondului Na
țiunilor Unite pentru copii — 
U.N.I.C.E.F. In ultimii 18 ani Fon
dul s-a străduit să îmbunătățeas
că situația copiilor în numeroase 
regiuni ale lumii. Pînă anul tre
cut organizația alocase circa 480 
miloane dolari pentru programe
le de ajutorare a copiilor în țările 
în curs de dezvoltare. Programele 
U.N.I.C.E.F. se ocupă de dezvolta
rea mintală și fizică a copiilor 
prin controlul bolilor, al alimenta
ției, îndrumarea profesională și 
ajutorarea copiilor afectați de ca
lamități naturale.

• PARIS. — Două societăți 
franceze pentru fabricarea de 
utilaj minier — „Societe Pic" 
și „Venoț et Co." — au a- 
nunțat că au ajuns Ia un acord 
cu privire la fuzionarea lor. 
Se așteaptă ca o mare parte 
din cei 700 de salariați ai com
paniei „Venot" să fie conce- 
diați.

• NEW YORK. — Peste 500 000 
de dolari au fost furați duminică 
noaptea din seiful Societății de 
transporturi „Brink's Co." din Sy
racuse (statul New York). Hoții 
— a căror acțiune nu a fost des
coperită decît luni dimineața la 
deschiderea birourilor — au folo
sit un tun (de un calibru ce nu 
a fost precizat) pentru a sparge 
ușa seifului. Pentru a amortiza 
zgomotul exploziei pereții încon
jurători au fost acoperiți cu sal
tele.

PE SCURT
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322. automat 269. Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 36!;


