
ț î - ■ —ffOiêTari din toate țările, uniți-vă I

Cheagul roșu
frgv al MtetaM orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

S’

Anul XVIII
XXm Nr. 5126 Ancheta noastră

Toi
14 aprilie 

1966

CAI SIGURE DE ÎNFĂPTUIRE
A SARCINILOR DE PRODUCȚIE

4 pag, 25 bani • (pag. 2-a)

COMUNICATUL
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
In zilele de 12 și 13 aprilie a.c. 

au avut Ioc lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.R. Ia care au participat mem
brii și membrii supleanți ai Comi
tetului Central, membrii Comisiei 
Centrale de Revizie și ai Colegiului 
Central de Partid. Plenara a dez
bătut următoarele probleme:

1. — Creșterea efectivului, 
compoziția și structura organi
zatorică a partidului (raportor 
tovarășul Virgil Trofin).

2. — Situația cadrelor din or
ganele și aparatul de partid și 
de stat in anul 1965 (raportor 
tovarășul Alexandru Drăghici).

3. — îmbunătățirea activității
•* organizației de pionieri (rapor

tor tovarășul Leonte Răutu).
4. — Modul de rezolvare a 

propunerilor, sesizărilor și ce
rerilor oamenilor muncii, adre
sate organelor de partid și de 
Stat (raportor tovarășul Manea 
Mănescu).

5. — Reorganizarea Institutu
lui de istorie a partidului.

? La discuții au luat cuvîntul to
varășii : Gheorghe Călin, Ioan Cîr- 
cei. Ion Savu, Val fer Roman, Iosif 
Uglar, Ștefan Bălan, Miu Dobrescu, 
flarbu Zaharescu, Gheorghe Nicula, 
Ioan Voina, Constantin Mîndreanu, 
Miron NicolesCu, Dumitru Balalia. 
Ștefan Voicu, Gheorghe Roșu, Gheor
ghe Vasilichi, Vasile Mirza, Nicolae 
Vereș, Constantin Pîrvulescu, Ja- 
mos Fazekas, Vasile Potop, Petru 
Enache, Adaibert Crișan, Constantin 
Dăscălescu, Ludovic Fazekas, Adam 
Leica, Cornel Onescu, Constantin 
Drăgan.

Dezbaterile au relevat succesele 
importante obținute în creșterea 
rândurilor partidului, întărirea sa 
pcfitică și organizatorică, promova- 
tea, educarea și formarea cadre
lor, munca politică desfășurată în 
masele largi ale poporului.

Aprobînd propunerile Comitetului 
Executiv al Comitetului Central în 
problemele discutate, vorbitorii au 
subliniat că aplicarea lor va duce la 
continua întărire a partidului, a ro
lului său conducător în întreaga 
viață socială, Ia îmbunătățirea acti
vității de formare a tinerei gene
rații, la dezvoltarea democrației so
cialiste în patria noastră.

Plenara a adoptat în unanimitate 

hotărâri corespunzătoare în toate 
problemele discutate.

1. — In legătură cu EFECTIVUL. 
COMPOZIȚIA ȘI STRUCTURA OR
GANIZATORICĂ A PARTIDULUI 
plenara a constatat că în cursul a- 
nului 1965 rândurile partidului au 
crescut cu peste 140 000 de mem
bri. La 31 decembrie 1965, Partidul 
Comunist Român număra 1 518 000 
de membri. După ocupația actuală, 
în rândurile partidului sint peste 
600 000 muncitori (39,6 la sută), pes
te 480 000 țărani (31,8 la sută), pes
te 330 000 intelectuali și funcțio
nari (22 Ia sută). Repartizarea co
muniștilor în diferitele ramuri ale 
economiei și culturii, în toate do
meniile de activitate socială este 
corespunzătoare; a sporit simțitor 
numărul membrilor de partid cu 
studii medii și superioare; compo- 
zița națională a partidului reflectă 
în mod corespunzător compoziția 
națională a populației țării.

Ca urmare a întăririi rândurilor 
partidului, au crescut rolul condu
cător al organizațiilor de partid, 
competența lor în rezolvarea sarci
nilor complexe ale noii etape de 
dezvoltare a țării, a sporit capacita
tea lor de organizare și mobilizare 
a maselor.

Plenara a subliniat necesitatea ca 
și pe viitor să fie primiți în partid 
cei mai conștienți și înaintați mun
citori, țărani și intelectuali, care se 
disting în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului și a statului, se 
bucură de prestigiu și autoritate în 
rândul maselor; o deosebită atenție 
va trebui acordată proiilului poli- 
lic-moral al celor ce solicită primi
rea în partid, modului în care își 
duc la îndeplinire sarcinile profe
sionale.

Plenara consideră că una din 
preocupările centrale ale comitete
lor și organizațiilor de partid tre
buie să fie munca perseverentă pen
tru educarea partinică, pentru con
tinua ridicare a nivelului de pregă
tire politico-ideologică și culturală a 
membrilor de partid.

2. — Plenara C.C. al P.C.R. a a- 
preciat pozitiv munca depusă de că
tre organele de partid, de stat, de 
conducerile organizațiilor de masă, 
economice și social-culturale ÎN DO
MENIUL PREGĂTIRII, SELECȚIO
NĂRII ȘI PROMOVĂRII CADRE
LOR, cît și rezultatele obținute în 

ridicarea nivelului de pregătire, îm
bogățirea experienței și competen
ței lor.

Plenara a subliniat necesitatea de 
a se desfășura și în viitor o mun
că sistematică și de perspectivă cu 
cadrele. Principalul criteriu de pro
movare in diferite munci de răspun
dere trebuie să fie calitățile poli
tice, profesionale și morale ale oa
menilor, rezultatele practice obți
nute in muncă, contribuția adusă 
la înfăptuirea hotărârilor partidului 
și guvernului. Ia opera de construi
re a socialismului în patria noastră.

O atenție sporită trebuie acordată 
îmbogățirii cunoștințelor politico- 
ideologice, economice, organizatorice 
și de cultură generală ale activiș
tilor de, partid, sprijinirii îndea
proape a cadrelor tinere pentru for
marea lor ca activiști cu o temeinică 
pregătire, devotați trup și suflet po
porului, cauzei socialismului. Este 
necesar să se promoveze un număr 
mai mare de femei în funcții de 
răspundere pe linie de partid, de 
stat și în organizațiile de masă șl 
obștești.

Plenara a atras atenția ministere
lor, organizațiilor și instituțiilor Cen
trale asupra necesității de a îmbu
nătăți munca cu cadrele, de a asi
gura o mai bună folosire a specia
liștilor, perfecționarea continuă a 
calificării lor, încadrarea fiecărui 
sector de activitate cu oameni com- 
petenți, bine pregătiți profesional și 
politic.

Plenara a subliniat din nou înda
torirea comitetelor și organizațiilor 
de partid de a manifesta grijă și a- 
tenție tovărășească față de cadrele 
cu activitate îndelungată in mișca
rea revoluționară, care, datorită 
vîrslei și sănătății, nu mai pot des
fășura muncă permanentă, de a a- 
sigura folosirea, pe măsura posibi
lităților, a experienței lor.

3. — Luînd în discuție ACTIVITA
TEA ORGANIZAȚIEI DE PIONIERI. 
Comitetul Central al partidului a 
apreciat pozitiv faptul că ea cu
prinde în prezent peste 70 la sută 
din numărul copiilor în vîrstă de 
9-14 ani și aduce, alături de familie 
și școală, o contribuție prețioasă la 
educarea elevilor, întărirea disci
plinei școlare și organizarea acti
vităților extrașcolare.

Pentru îmbunătățirea conținutului 
activității pionierești, desfășurarea 

acesteia în forme și metode speci
fice vîrstei, creșterea continuă a a- 
portului ei la munca de educare și 
formare multilaterală a elevilor, 
plenara a hotărât ca organizația de 
pionieri din Republica Socialistă Ro
mânia să aibă organe de conducere 
proprii, care să lucreze sub îndru
marea nemijlocită a organelor de 
partid. In îndrumarea activității pio
nierești trebuie să crească rolul 
școlii, al cadrelor didactice, care 
poartă răspunderea principală pen
tru întregul proces instructiv-edu- 
cativ și posedă experiența, pregăti
rea pedagogică și metodică ne
cesare.

Pe plan republican, se va con
stitui Consiliul Național al Organi
zației de Pionieri, iar Ia nivelul re
giunilor, raioanelor, orașelor și șco
lilor — consilii ale organizației de 
pionieri, alcătuite din învățători, 
profesori, oameni de știință, cultu
ră și artă, specialiști din diferite do
menii de activitate reprezentanți ai 
organelor Ministerului Invățămintu- 
lui, Uniunii Tineretului Comunist, 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport. Se va elabora un nou re
gulament al organizației de pionieri 
din țara noastră.

Măsurile de îmbunătățire a activi
tății organizației de pionieri vor fi 
supuse, în vederea definitivării, u- 
nei largi dezbateri, la care vor lua 
parte cadre didactice, activiști de 
partid și U.T.C., oameni de știință, 
artă și cultură, părinți.

4. — Analizînd MODUL DE RE
ZOLVARE A PROPUNERILOR, CE
RERILOR ȘI SESIZĂRILOR, plenara 
a constatat că oamenii muncii se a- 
dresează cu deplină încredere orga
nelor de partid și de stat cu dife
rite probleme de interes general, 
obștesc și personal. In cursul anu
lui 1965 s-au adresat organelor de 
partid și de stat din întreaga țară 
aproape un milion de cetățeni. A- 
ceasta a constituit un sprijin pre
țios în activitatea organelor de 
paitid și de stat pentru mai buna 
organizare a muncii, cunoașterea și 
înlăturarea unor încălcări ale lega
lității și disciplinei de stat.

Subliniind necesitatea unei griji 
sporite pentru soluționarea proble
melor ridicate în scrisori și audien
țe, plenara a stabilit măsuri menite 
să asigure o rezolvare mai opera

tivă a cererilor, reclamațiilor, sesi
zărilor și propunerilor, o mai bună 
organizare a audiențelor la orga
nele de partid și de stat, centrale 
și locale. Este necesar ca toți con
ducătorii organelor de partid, de 
stat, economice și obștești să stabi
lească zile și ore de primire în au
diență a cetățenilor.

Plenara a relevat obligațiile presei 
centrale și locale de a acorda aten
ție sporită scrisorilor primite de la 
cetățeni, de a sesiza organele de 
partid și de stat asupra probleme
lor ridicate și de a analiza felul în 
care se rezolvă petițiile cetățenilor, 
luînd atitudine împotriva manifes
tărilor de birocratism, superficiali
tate și lipsă de răspundere.

Organele și organizațiile de partid 
au sarcina de a controla și îndruma 
sistematic activitatea care se des
fășoară în legătură cu cererile, se
sizările și scrisorile oamenilor 
muncii.

5. — Plenara a hotărît transforma
rea Institutului de istorie a partidu
lui în INSTITUT DE STUDII ISTO
RICE ȘI SOCIAL-POLITICE DE PE 
LÎNGÀ C.C. AL P.C.R., care së Va 
ocupa de următoarele domenii de 
cercetare științifică : istoria partidu
lui, a mișcării muncitorești și a 
luptelor de eliberare socială- și na
țională din țara noastră, problemele 
privind făurirea și dezvoltarea o- 
rinduirii noastre socialiste, istoria 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a mișcării de elibe
rare națională, problemele de isto
rie politică, social-economică, cu
rentele de idei din epoca modernă 
și contemporană, precum și proble
mele teoretice și metodologice ale 
cercetării istorice în legătura lor cu 
celelalte științe sociale.

6. — Plenara a aprobat măsurile 
luate de Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R., pentru ridicarea unor 
sancțiuni de partid și a anulat u- 
nele hotărâri referitoare la sancțio
narea unor membri de partid.

In încheierea lucrărilor plenarei 
Comitetului Central a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., care a 
subliniat sarcinile fundamentale ale 
partidului în domeniile de activitate 
analizate, precum și măsurile ce 
urmează a fi luate de organele și 
organizațiile de partid pentru aplica
rea în viață a hotărârilor adoptate.

Sosirea în București 
a unei delegații 

de activiști ai C.C. 
al P.C. Bulgar

La invitația C C. al P.C.R., mier
curi a sosit în Capitală în schimb 
de experiență o delegație de acti
viști ai C.C. al P.C. Bulgar, condusă 
de tov. Anghel Todorov, membru 
supleant ai C.C al P.C. I’ulgar, șe
ful Secției Organizatorice a CC. al 
P.C.B.

La Aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de tovarășii Du
mitru Ivanovici, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la CC al P.C.R., 
Andrei Cervencovici, membru su
pleant al CC. al PCJt.

Au fost de față Ivan Mangov, 
consilier al Ambasadei R. P. Bul
garia la București, și alti membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

In cursul zilei de miercuri, mem
brii delegației Partidului Comunist 
din Spania, în frunte cu tovarășul 
Santiago Cartilto, secretar general 
al P.C. din Spania, împreună cu 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizeia Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.CR., însoțiți de Aurel 
Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cluj al P.C.R., au continuat să 
viziteze regiunea Cluj.

Dimineața, membrii delegației au 
avut o întîlnire cu cadre de con
ducere ale Uniunii regionale a co
operativelor agricole de producție. 
Președintele Uniunii, Alexandru Pe- 
nea, a vorbit oaspeților despre 
dezvoltarea agriculturii în regiunea 
Cluj și despre preocupările actuale 
ale țăranilor cooperatori din aceas
tă parte a tării, pentru sporirea 
continuă a producției la cereale și

Vizita delegației Partidului Comunist din Spania 
în regiunea Cluj

plante tehnice, precum și în zo
otehnie.

Membrii delegației s-au interesat 
îndeaproape de experiența acumu
lată în regiune în organizarea și 
dezvoltarea agriculturii cooperatis
te. Explicațiile au fost date de Ion 
Mureșan, președintele Consiliului 
agricol regional, Vasile Sărmășan, 
președintele C.A.P. Frata, raionul 
Turda, și prof. univ. Emil Negruțiu, 
rectorul Institutului agronomic din 
Cluj.

In continuare, oaspeții spaniol: 
au vizitat Uzinele „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, unde un 
mare număr de muncitori, tehni
cieni și ingineri le-au făcut o cal
dă manifestație de prietenie. Au 
fost vizitate secțiile oțelărie și ca
bluri electrice, laminorul de pro- 
file, fabrica de electrozi și alte 
secții ale uzinei.

Membrii delegației au primit ex
plicații amănunțite de la Ion Sta- 
natîev, directorul general al uzi
nelor, Caro! Hertl, directorul teh
nic, Iuliii Racz, secretarul comite
tului de partid, și inginerii șefi 
Sergiu Stoleru și Ion Fărcășan. De
legația Partidului Comunist din 
Spania s-a interesat de profilul ac
tual și perspectivele de dezvoltare 
ale întreprinderii, organizarea pro
ducției In raport cu cerințele pro
gresului tehnic, modul de retribu
ție a lucrătorilor și de stimulare a 
spiritului lor de inițiativă, precum 
și de activitatea desfășurată de or
ganizația de partid a întreprinderii.

La amiază, conducerea uzinei a 
oferit o masă în cinstea delegației 
Partidului Comunist din Spania.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
spanioli au vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție „Arieșul" din 
comuna Mihai Viteazu, raionul Tur

da, unde au fost întâmpinați cu tra
diționala pîine și sare și înconju
rați cu căldură de țăranii coopera
tori. La sediul cooperativei agri
cole, Paul Kereki, președintele co
operativei, a făcut o expunere des
pre rezultatele obținute în munca 
de întărire economico-organizatori- 
că a cooperativei, de sporire a pro
ducției vegetale și animale. Mem
brii delegației au vizitat apoi fer
mele cooperativei, interesînctu-se 
de problemele dezvoltării zooteh
niei în cooperativă.

In cursul celor două zile petre
cute în regiune, oamenii muncii 
și-au exprimat sentimente de fră
țească solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului spaniol pentru liberta
te, democrație și progres social.

Seara, delegația Partidului Co
munist din Spania a părăsit regiu
nea Cluj, inapoindu-se in Capitală.

(Agerpres)
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CĂI S I6 U R E
DE ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR DE PRODUCȚIE

CĂRBUNE ENERGIE 
ELECTRICĂ

FIRE 
DE MĂTASE MASA LEMNOASA

Ing. GHEORGHE ILIESCU
director tehnic G.G.V.J.

Ing. ALEX. REBREANU 
directorul I. E. Paroșeni

Ing. IRIMIE CÏMPEANU 
directorul FJF.A. 
„Viscoza" Lupén!

Ing. NICOLAE RADICA 
directorul I. P, Petroșani

Dasflșurînd cu entu
ziasm și avînt patriotic 
întrecerea socialistă pen
tru Înfăptuire« angaja
mentelor luate, In cursul 
trimestrului I, colective
le nfiilătWor C.C.V.J. au 
«Minut succese însem
nate în realizarea și de
pășirea sarcinilor de 
pian $i a angajamentelor. 
HMM Ia producția bru- 
tl a fost realizat în pro
porție da 10M la sută 
Bind extrase peste pre- 
vederile planului 21 83fi 
tona de cărbune.

în luna martie, toate 
exploatările miniere și-au 
realizat și depășit pla
nta, pe primul loc situ- 
tadu*ae E. M. Lonea cu 
ua plus de 5 634 tone. 
La Succesele combinatu
lui au contribuit toate 
praparaUUe și în special 
cele de ta Pefrila și Co
roanei, care au- depășit 
recuperările planificate 
eu 1,2, respectiv 2,8 
pa note.

Sarcina ta lucrările de 
pregătire în cărbune și 
»terii a fost îndeplinită, 
pe luna martie, în pro
porție da 113,6 1a sută, 
roMirindu-ee cu 787 m 1 
■Mi mult decit era pre
liminat, iar pe trimeatrul 
I In proporție de 93,8 
la sută.

In ceea ce privește 
calitatea producției mar
fă livrată consumatori
lor, aceasta 6-a încadrat 
în general în prevede
rile standardelor și 
normelor interne. La ca
litatea producției brute 
au fost înregistrate de
pășiri ta Indicele de ce
nușă. In urma măsurilor 
luate tn cursul lunii mar
tie, se constată o îmbu
nătățire a procentului 
de cenușă față de lunile 
precedente, acțiunile în
treprinse în această di
recție trebuind să fie 
continuate cu perseve
rentă în lunile ce ur-

VțpAactivitatea muncii 
¡aslMaiîvă), pe luna 
martie și trimestru] I a 
leat Îndeplinită și depă- 
șrtA toate unitățile rea- 
■tfad acest indicator. 
Cea mai Înaltă producti
vitate a fost înregistra
tă de colectivul exploa
tării Uricani, care a de
pășit pe cea planificată, 
pe primele două luni, cu 
104 kg/post tar pe luna 
martie, estimativ, Cu 158 
kg/post La prețul de 
cest pe primele două 
luni s-au obținut econo
mii în valoare de 
2 843 000 lei — ta întrea
ga producție marfă.

In domeniul lucrărilor 
de investiții miniere, pe 
primul trimestru al a- 

cnstui an, planul a ră
mas notaidepllnit cu 92 
m 1. Privind utilizarea 
fondului de timp pe pri
mele două luni, la Cele 
șapte exploatări miniero, 
indicele realizat a fost 
de numai 93,1 la sută, 
posturile planificate la 
producție rătnînînd ne
realizate cu multe om
izile.

O contribuție itliem- 
nată ta realizarea sarci
nilor a adus-o îndepli
nirea planului tehnic. In 
primele două luni ale 
anului, planul ta tăiere 
șl încărcare mecanică 
în abataje a fost înde
plinit în proporție de 
126,9 1a sută. De aseme
nea, au fost îndepliniți 
și ceilalți indicatori ca 
susținerea metalică a a- 
batajelor (113,9 ta șută), 
transportul mecanic in 
abataj (107,5 la sută) și 
Incit care»—mematcă în 
puțuri (117 ta sută).

Rezultatele obținute în 
trimestrul I la produc
ție, productivitate și 
preț de cost — indica
tori principali din pla
nul de stat — stat po
zitive. O analiză mal a- 
dîncă a modului de rea
lizare a acestor indica
tori arată însă că în 
activitatea noastră au 
existat și o serie de lip
suri. Astfel, din totalul 
de posturi nerealizate, 
datorită coeficientului de 
prezență redus, ta lucră
rile de întreținere s-a 
înregistrat un minus ri
dicat de posturi. Acest 
fapt, cit și constatările 
de pe teren, arată că o- 
bligativitatea întreținerii 
Corespunzătoare a mine
lor n-a fost pe deplin 
înțeleasă de conducerile 
tehnice ale unităților 
noastre. Negativ este și 
faptul că în țitmp ce e- 
fectivu'I ta activitatea de 
investiții pe primul tri
mestru a fost depășit, 
planul fizic al lucrărilor 
de investiții miniere a 
rămas nerealizat.

Numărul tacă ridicat 
de brigăzi cate nu-și în
deplinesc planul de pro
ducție arată că grija 
pentru asigurarea condi
țiilor tehnico-materlale 
necesare realizării pla
nului la toate brigăzile 
nu ș-a ridicat 1a nivelul 
cerut.

Făotad o caracterizare 
generală a modulul cum 
ș-a desfășurat activitatea 
noastră se constată un 
continuu progres In toa
te domeniile de activi
tate, reflectate de altfel 
în indicatorii tehnico- 
economici realizați.

In prezent există con
diții ca, printr-o preocu
pare susținută de valo
rificare a tuturor rezet- 
velor interne, angaja
mentul asumat în cin
stea zilei de 8 Mal să 
fie IndepMnU și depășit- 

întreprinderea noastră 
a încheiat primul trimes
tru al anului cu bune 
rezultate. Eforturile colec
tivului nostru stat, oglindi
te ta cei 6 033 761 kWh 
energie electrică și 845 
gigacalorii produse peste 
plan, ta cele 133 tone 
combustibil convențional 
economisite. Toate cen
tralele întreprinderii 
noastre — Paroșeni, Vul
can și Petroșani — și-au 
adus din plin contribu
ția la realizările aminti
te. Colectivul nostru în
chină aceste succese ce- 
tai de a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist 
Român.

Explicația acestor rea
lizări se găsește în preo
cuparea care a existat 
pentru exploatarea ra
țională a agregatelor. 
Fiecare secție dispune 
de grafice cu mă
suri profilactice, de 
instruire a personalu
lui și un ptan de 
exerciții pentru preveni
rea deranjamentelor. Ast
fel, preocuparea pentru 
o funcționare sigură a 
agregatelor nu are un 
caracter sporadic ci se 
desfășoară în mod pla
nificat.

Tot ta nivel de între
prindere ș-a organizat 
acțiunea de revizuire și 
completare a instrucțiu
nilor de exploatare și 
reparații, acțiune care 
continuă și ta prezent. 
Pentru reducerea timpu
lui de imobilizare a agre
gatelor de bază, 1a lucră
rile de reparații aplicăm 
metoda cooperării cu for
mațiile de reparații ale 
centralelor electrice Vul
can și Petroșani.

In trimestrul pe care 
l-am încheiat, colectivul 
nostru a avui de înfrun
tat și unele greutăți. Dar, 
lucrătorii termocentralei 
noastre au fost mereu 
la post. In fruntea tutu
ror acțiunilor grele, de 
răspundere, au fost co
muniștii uzinei, care, pe 
drept cuvînt pot f: con
siderați însuflețitorii co
lectivului nostru. In mod 
deosebit țta să amintesc 
aici oamenii secției com
bustibil care au reușit 
să aprovizioneze în mod 
ritmic agregatele și în 
acest fel să se facă față 
cu succes ta consumul 
sporit de enerqie elec
trică.

ta prezent, colectivul 
1. E. Paroșeni întîmpină 
cu justificată mîndrie 
împlinirea a zece ani de 
1a data (15 aprilie 1056) 
cînd primul tuibogene- 
rator, de 50 0C0 kW, a 
fost racordat 1a sistemul 
energetic național.

In viitor, prin efectua
rea unor reparații de 
scurtă durată și de bu
nă calitate, reducerea la 
minimum a deranjamen
telor, ridicarea perma
nentă a calificării între
gului personal, colecti
vul nostru va reuși să 
asigure funcționarea ne
întreruptă a agregatelor 
energetice și la nivelul 
unor taalti indici de u- 
tsXznre.

Aniversarea creării 
Partidului Comunist Ro
mân constituie pen
tru muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii noș
tri un prilej de in
tensificare a muncii» 
în vederea realizării cu 
succes a sarcinilor de 
ptan și a angajamente
lor luate în întrecerea 
socialistă. însuflețit de 
însemnătatea acestui e- 
veniment, harnicul co
lectiv al F.F.A. „Visco
za" și-a mobilizat în
treaga capacitate de 
muncă și a îndeplinit 
toți indicatorii de plan 
ai trimestrului I, înre- 
gistrtad totodată impor
tante depășiri. S-au rea
lizat, peste plan 3 300 
kg fire de mătase arti
ficială, 21 500 kg sulfura 
de carbon, ta valoarea 
producției globale și 
marfă realizîndu-se 65 
mii led și, respectiv, 62 
mjt lei peste ptan. La 
prețul de cost s-au în
registrat, ta primele două 
luni, economii în valoa
re de 131 mii lei. Re
zultate bune a obținut 
colectivul de muncă al 
fabricii și în ceea ce 
privește îmbunătățirea 
calității firelor de mă
tase, realizînd lună de 
lună seroina la acest in
dicator.

Să amintesc cîțiva fac
tori care au contribuit 
la obținerea acestor re
zultate. Procesul de pro
ducție a fost organizat 
rațional, activitatea des- 
fășurîndu-se conform gra
ficului de producție lu
nar, defalcat pe decade 
și zile pentru fiecare sec
ție, instalație și loc de 
muncă, acordîndu-se o 
deosebită importanță rit
micității producției. Pen
tru întreținerea agrega
telor a existat o preo
cupare permanentă, lu
crările de reparații efec- 
tuîndu-se după un gra
fic bine stabilit. în aten
ția conducerii întreprin
derii a stat totodată a- 
sigurarea asistenței teh
nice corespunzătoare pe 
schimburi.

Conducerea fabricii a 
acordat atenție înfăptui
rii planului de măsuri 
tehnico-organizatorice. A- 
mintesc doar citeva din 
punctele realizate : mon
tarea conductei de aer 
comprimat la dizolvorul 
nr. 5; acoperirea bazi
nului de apă caldă de 
la desflbratoare,- revizui
rea și punerea la punct 
a instalației de încălzire 
și răcire ta desfibratoa- 
re,- înlocuirea bobinelor 
de format conus-biconus.

Avem certitudinea că, 
în viitor, colectivul nos
tru este în măsură 6ă 
adauge ta realizările de 
piuă acum altele și mai 
importante, întîmpinind 
tw de-a 45-a aniversa
re a P.QR. cu angaja
mentele îndeplinite in
tegrai.

Bilanțul realizărilor ob
ținute de întreprinderea 
foreatieră Petroșani pe 
primul trimestru al anu
lui 1966 este rodnic și 
marchează uin pas îna
inte pe lini« îndeplinirii 
sarcinilor ce revin sec
torului forestier din Di
rectivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. referi
toare la refacerea pădu
rilor, valorificarea com
plexă și superioară a 
lemnului, îmbunătățirea 
calității produselor, me
canizarea lucrărilor gre
le și reducerea prețului 
de eoșt al produselor.

Planul producției glo
bale și marfă a fost în
deplinit în proporție de 
149,6 ta sută, respectiv 
102,3 ta suită, dîndu-șe 
în circuitul economic, 
peste plan, însemnate 
cantități de lemn rotund 
de fag pentru gater și 
derutai, cherestea de 
răștaoase, cherestea de 
fag, traverse înguste, 
mangal șl alte produse, 
ta valoare totală de 1 460 
mii lei. Față de aceeași 
perioadă a anului 1865, 
volumul producției indus
triale a crescut cu 46 
la sută, Iar valoarea u- 
nul metru cub masă 
lemnoasă dată în pro
ducție cu 43,40 la sută 
față de planificat, creș
teri obținute în bună 
parte pe seama îmbună
tățirii indicelui de cali
tate.

Un factor determinant 
în obținerea acestor re
zultate a fost faptul că 
sarcinile de ptan au fost 
cunoscute cu mult îna
inte de începerea anu
lui, ceea ce a permis 
crearea condițiilor teh
nico-organizatorice nece
sare îndeplinirii planu
lui încă din primele zile 
ale lunii ianuarie.

Dintre măsurile reco
mandate de comitetul 
nostru de partid șj în
treprinse menționez cî- 
teva. Încă în trimestrul 
IV al anului 1965 s-a 
trecut ta construirea tu
turor instalațiilor și ca
banelor ce j deservesc 
parchetele planificate 
pentru tăiere. S-au creai 
stocuri ta diferite faze 
care să permită același 
ritm al producției și pe 
timp nefavorabil.

A fost extinsă meca
nizarea ia doborît și sec
ționat, scos-apropiat, în
cărcat; datorită extinde
rii muncii în brigăzi 
complexe cu plata in a- 
cord global, 62 la sută 
din masa lemnoasă a 
fost exploatată cu astfel 
de formațiuni. Aceasta 
a făcut ca productivita
tea valorică a muncii pe 
cap de muncitor să fie 

îndeplinită ta procent de 
115 ta sută.

De asemenea, ș-a tre
cut ta exploatarea ta 
rînd a parchetelor, Ia 
sortarea atentă șl minu
țioasă a materialului, 
construirea drumurilor 
de tractoare în interio
rul parchetelor.

Slut citeva din măsu
rile și metodele care au 
permis muncitorilor noș
tri să obțină indici su
periori de utilizare a 
masei lemnoase (93 ia 
sută la rășinoase și 83 
la sută la f«9)- |

ta trimestrul l au ob
ținut realizări bune și 
lucrătorii celor două o- 
coale silvice, din Lupan: 
și Petroșani, care au îm
pădurit 72 ha — fără a 
avea plan ta acest tri
mestru — precum și 
muncitorii de pe șantie
rele de construcțîi-inon- 
taje în regie oare și-au 
realizat sarcina în pro
cent de 420,6 ta sulă.

Rezultatele bune obți
nute de colectivul nos
tru in îndeplinirea sar
cinilor valorice și fizice 
au influențat pozitiv și 
situația financiară a în
treprinderii. Astfel, cre
ditele restante au scă
zut în această perioadă* 
cu 2 900 000 lei.

Printre unitățile oare 
s-au evidențiat ta znod 
deosebit stat: sectorul 
Cîmpu lui Neag (șef de 
sector Urban Emeric), 
sectorul Roșia (șef de 
sector Matei Nicotae), 
Ocolul silvic Lupeni (in
giner șef tov. Tatullci 
Adrian), exploatările Vo
ievod u (maistru Senate- 
viei Vaslle), Jigoroasa 
(maistiu Nicotaiescu Ste- 
liara), Bilugu (maistru Că- 
linolu Dumitru).

Rezultatele puteau fi 
și mal bune dacă la sor
timentele pentru export 
aveam desfacerea asigu
rată. O altă greutate ta 
desfășurarea normală a 
producției a fost faptul 
că depozitele finale, fa
tă de volumul masei 
lemnoase, au devenit 
insuficiente ca spațiu.

Pentru viitor colecti
vul nostru de muncitor;, 
ingineri și tehnicieni Iși 
propune ca. sub îndru
marea comiteruiu' de 
partid și a organizați
ilor de bază, să reaiize 
ze cu 15 zile mai devre
me angajamentele asu
mate în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a 
P.C.R.

Pagină 'ngrijita de 
FRANCISC VETRO
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( SPORT Stadiul îndeplinirii angajamentelor 
in discufia comuniștilor

Crosul
_Sâ IntimpinĂm 1 Mai“

I

!■ fiecare an. ta luna aprilie, se 
•faiNai etapa de mas* a tradi- 
taooahiiui cros „Să întîmpinăm 1

Cam pin* la ora actuală puține 
mmdatn sportive se pol mîndri că 
au organixat acest cros (Straja Lu
pani. Școala profesională și Tinere
tul Lup">) cauza fiind și timpul 
Uiisrurihf1 considerăm că e ne
cesar i* se ia toate măsurile care 

pentru oa ta cel mai 
scurt timp, toate asociațiile spor
tive existente ta Valea Jiului, să 

) organizeze prima etapă a acestui
cros.

Pentru a mobiliza cit mai mulți 
tineri și tinere la cros, consiliile a- 
sociațiilor sportive vor trebui să 
ceară sprijinul organizațiilor U.T.C., 
iar cadrele tehnice au datoria șă 
sprijine pe organizatori în ceea ce 
privește stabilirea traseului și a 
bunei desfășurări a crosului.

Ca și în anii precedenți, în eta
pa I pe asociații distantele de a- 
lergare pentru flecare categorie 
stat: junioare — 400 metri, ju
niori — 800 m, senioare — 500 m și 
•upîori — 1 000 m. In etapa a II-a, 
pe grupe de asociații, pe localități, 
distantele vor fi: la junioare — 
500 m, la juniori — 1 000 m, la se
nioare — 800 m și seniori — 
1 500 m.

Mai amintim că la întrecerile din 
cadrul primei etape, pot participa 
toii tinerii și tinerele care au îm
plinit vîrsta de 14 ani și au fost 
admiși la controlul medical.

S. BALO!
activist GS.O. Petroșani

I

L M. P. — Jiul 0-5
Duminică dimineața la Petrila s-a 

disputat meciul de rugbi dintre 
IM*.—Jiul în cadrul celei de-a 
doua etape a campionatului cate
goriei B. Victoria a revenit pe me
rit echipei Jiul cu scorul de 5—0. 
Au înscris Șuluțiu (încercare) și 
Marinescu (transformare). A plăcut 
ta mod deosebit jocul bun prestat 
de Dobrinoiu și Ivan de la I.M.P. 
fi Tolvay, Heintz, M. Popescu și 
Marinescu de la Jiul. A arbitrat 
slab C. Tăutu (București).

Horațiu BORCA 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
15 aprilie

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Muzică pentru fan
fară; 5,40 Drag mi-e cîntecul șl jo
cul; 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
6,10 Potpuriuri de muzică ușoară,- 
6,22 Cîntă echipa de fluierași a Că
minului cultural din Dobrotești, 
Roșiorii de Vede; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Ora 
melodiilor vesele; 7,30 Jocuri popu
lare; 7,45 Selecțiuni din opereta 
„Mașca albastră" de Fred Raymond; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Gin
tă orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat din Cluj; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Plantele de ca
meră și sănătatea; 9,35 Din creația 
de muzică vocală și instrumentală 
a compozitorului Tiberiu Bredi- 
ceșnu; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
10,05 Muzică populară,- 11,00 Duetul 
de dragoste din opera „Madame

Recent, Comitetul de partid nod 
C.F.R. din Petroșani a analizat sta
diul îndeplinirii de către Colectivul 
depoului a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
bază, colectivul depoului C.F.R. Pe
troșani și-a realizat majoritatea an
gajamentelor luate pentru pri
ma etapă a întrecerii — 8 Mai. 
Sarcina de plan pe primele două 
luni ale anului a fost depășită cu 
17 procente, față de 0,25 la sută cît 
a fost angajamentul. Folosind din 
plin forța vie a locomotivelor, me
canicii și fochiștii depoului au re
morcat 142 trenuri cu supratonaj.

Prin reducerea consumului spe
cific de combustibil și lubrifianti, 
urmărirea judicioasă a cheltuielilor, 
gospodărirea chibzuită a fiecărei 
locomotive a fost posibilă reduce
rea prețului de cost, în primele 
două luni, cu 15,14 la sută și ob
ținerea unor economii de peste 
1 000 000 lei. Consumul specific de 
combustibil convențional a fost re
dus cu 13 la sută reaiizîndu-se o 
economie de peste 1 300 tone. Cu a- 
ceastă cantitate de combustibil se 
pot remorca 340 trenuri pe distanta 
Petroșani-Simeria și retur.

Realizări importante au obținut 
lucrătorii acestei unități feroviare și 
la alți indicatori de plan. Bună
oară, productivitatea muncit pe sa
lariat a crescut cu 19,90 la sută 
față de sarcina planificată.

Pe ce căi s-au înfăptuit toate a- 
ceste realizări, au arătat tovarășii 
Nedopaca Petru, Avrămiuc Con
stantin, Cimpu Virgil, Ardeleanu 
Ilie, Manea Ioan și ceilalți comu
niști care au luat cuvîntul la dis
cuții. Ei au arătat că organizațiile

Scrisori de la corespondenții noștri
PETRU BREBEN dón Lupemi : „Deși 

majoritatea locatarilor noilor car
tiere dovedesc grijă gospodărească 
față de apartamentele în care lo
cuiesc, mai sînt totuși unii a căror 
atitudine nu trebuie tolerată, dar 
este tolerată. Citez doar câteva e- 
xemple: In apartamentul locuit de 
Socaci Vasule — blocul nr. 8 car
tierul „Viecoea" — lemnele și căr
bunii stat depozitate în bucătărie, 
iar o cameră a fost transformată 
ta... atelier de tîmpdărie. Gtiiș Ioan 
— strada „Vulturului" nr. 10 — 
transportă gunoiul din curte cu 
roaba pînă la pariul Roșia și îl a- 
runcă în albia curățită nu de mult 
cu eforturi și cheltuieli. Din strada 
„Calea Brăii" >— apar deseori por
cii lui Purece Ioan pe spațiile verzi, 
proaspăt amenajate și îngrijite cu 
trudă de locatarii blocurilor înve
cinate".

Astfel de abateri de la normele 
de conviețuire trebuie să fie com
bătute prin opinia colectivă, iar 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din localitate trebuie să ia mă
suri disciplinare împotriva celor 
vinovați.

GHEORGHE BOZU, tot din Lu
pani, evidențiază printr-o scrisoare 
hărnicia muncitorilor de ia secto
rul transport al preparației : „Din

Butterfly“ de Puccini; 11,15 TEA
TRU RADIOFONIC: Prizonierul 
minciunii sale; 12,48 Concert de 
prînz; 13,40 Orchestrele Sile VI- 
șan și Vădim Liudvikovski,- 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Concert 
de muzică populară; 15,00 Bazarul 
melodiilor,- 15,40 Un animator al 
muzicii corale; Constantin Baciu,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteorologic,- 16,20 Muzică de es
tradă; 16,45 Muzică pentru fanfară; 
17,00 Popas folcloric în raionul 
CîmpulUng Moldovenesc; 17,15 Plim
bare prin București — muzică ușoa
ră; 17,30 IN SLUJBA PATRIEI; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Interpreți 
de frunte ai muzicii populare: vio
lonistul Nicu Stănescu,- 18,30 DIA
LOG CU ASCULTĂTORII,- 18.45 
Scene din opereta „Lăsați-mă să 
cînt" de Gherase Dendrino; 19,00 
Melodii pe placul dumneavoastră; 

de bea* au militat pentru ca la 
toata locurile de muncă să t* 
execute lucrări de bună calitate. 
Printr-o muncă politică susținută ele 
au mobilizat, la înfăptuirea sarci
nilor de plan, a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă pe 
toți salariații depoului. Vorbitorii 
au subliniat că rezultatele obținute 
pînă îr. prezent au fost posibile 
deoarece la desfășurarea, în bune 
condiții, a transportului feroviar au

VIAȚA DE PARTID
concurat toate unitățile CF.R. care 
deservesc stația Petroșanii colectivul 
depoului primind ajutorul lor to
vărășesc.

Cum au muncit 
organizațiile de partid

Orientindu-și activitatea spre în
făptuirea sarcinilor izvorite din Di
rectivele celui de-al IX-lea Congres 
al partidului, organizațiile de bază 
ale depoului au dovedit competență 
și maturitate în conducerea acti
vității economice. Desfășurînd o 
muncă politică susținută, ele au e- 
xercitat o influență puternică asu
pra întregului colectiv, mobilizîn- 
du-1 la îndeplinirea angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă. 
Organizațiile de bază au folosit în 
acest scop atit gazeta de perete cît 
și agitația vizuală. Potrivit indica
țiilor primite din partea Comitetu
lui- de partid al nodului C.F.R., a 
fost reîmprospătată agitația vizuală 
din curtea și secțiile depoului. Au 
fost așezate la ioc vizibil panourile 
care ilustrează sarcinile ce revin 
colectivului depoului în lumina Di- 

inițiative feroviarilor preparați»! au 
fost organizate, după orele de ser
viciu, câteva acțiuni de muncă pa
triotică pentru curățirea liniilor 1 
și 2. După 200 ore de muncă pa
triotică, liniile au fost curățite. 
S-au evidențiat feroviarii din schim
bul dispecerului Gheorghe Hamza, 
șefii de manevră Andrei Bolosin 
și Aurel Fiiip, precum și mane- 
vranții Vasile Dobre, Mihai Bach, 
Florea Purcaru, Mămase Briscan".

CONSTANTIN DĂNILÂ din Ani
noasa ne scrie; „In primul trimes
tru al acestui an, tinerii din orga
nizația U.T.C. a E. M. Aninoasa 
au colectat prin muncă patriotică 
65 000 kg de fier vechi, pe care 
l-au predat la I.C.M, Petroșani, rea
lizând economii în valoare de 5 000 
Iei.

în același trimestru, de la E. M. 
.Aninoasa au fost trimiși la odihnă 
și tratament — la diferite stațiuni 
badineo-dlmaterice dLn țară — 46 
de oameni an muncii, adică cu 13 
mai mufliți decât în aceeași perioadă 
a anului trecut. La Heroulane, Că- 
ciuilata și Govora și-au petrecut 
concediul în acest an minerii V. 
Oprîșa, P. Țiples, V. Bambea, va
gonetarul Gh. Dragomiroiu și me
canicul C. Maier.

19.30 Răspunsuri muzicale iubitori
lor de folclor; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARA; 20,30 Muzică ușoa
ră, 20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Un creator de șansonete: Jacques 
Brel; 21,15 ATENȚIUNE, PĂRINȚI !,-
21.30 „Cînt de dragul cui ml-e drag" 
— muzică ușoară; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,46 „Cîntă viorile serii"; 
22,55 Cuvinte de dragoste pe por
tativ,- 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
15 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Wlnnetou II; REPUBLICA: Ce s-a 
întîmplat cu Baby Jane; LONEA — 
MINERUL-: De-aș fi Harap Alb; 7 
NOIEMBRIE: O stea cade din cer; 
ANINOASA : Fala lui Bube; VUL
CAN : Păcat de banrini; CRIV1- 
DIA: Mofturi 1900; LUPENI —
CULTURAL : Tom Jomo.

roctivelar -calul de-al IX-lea Con
gres al partidului. Pentru ca fie
care muncitor să cunoască anga
jamentele colective asumate în în
trecere, la indicația organizațiilor de 
bază s-au făcut mai multe panouri 
pe care au fost scrise aceste an
gajamente.

îndrumat de comitetul de partid 
al nodului C.F.R., comitetul sindi
catului și-a sporit grija pentru 
popularizarea operativă a rezulta
telor obținute, a fruntașilor în în
trecere. Pentru stimularea activită
ții acestoro, în incinta depoului s-a 
făcut un panou al fruntașilor în 
producție. De asemenea, la gazeta 
de perete s-au scris mai multe ar
ticole prin care s-au popularizat 
realizările obținute la diferite puncte 
de lucru.

Rezultatele de pînă acum sînt 
bune. Totuși, ele nu sînt, în unele 
privințe, încă pe măsura posibili
tăților. Analiza făcută de comitetul 
de partid a reliefat că n-au fo»t 
mobilizate toate rezervele interne. 
Mai sînt cazuri cînd asistența teh
nică nu se acordă la timpul oportun 
la toate locurile de muncă. Uneori 
mai au loc abateri de la disciplina 
muncii. Se mai fac absențe nemo
tivate care îngreunează desfășura
rea activității colectivului.

Comitetul de partid a recomandat 
conducerii depoului să acorde, și pe 
mai departe, grijă față de îndepli
nirea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă și îndeosebi să 
manifeste o mal mare atenție pentru 
asigurarea asistentei tehnice la toa
te locurile de muncă. In urma a- 
nalizei s-a desprins, de asemenea, 
concjuzia că atît organizațiile de 
partid, U.T.C. cit și sindicatul vor 
trebui să desfășoare o activitate 
politică susținută cu fiecare om al 
muncii pentru a îmbunătăți disci
plina, pentru a lichida absențele 
nemotivate.

M. CHIOREANU

Cărți noi în librăâto 

din Valea Jiului

„Focuri și incendii 
în Industria minieră“
Râul Băltărețu, Valeriu Iușan, 
Iosif Remete

Lucrarea prezintă un material do
cumentar complet, bazat pe cerce
tările și rezultatele obținute în tara 
noastră și în străinătate.'

După ce se expun aspectele ge
nerale asupra importanței studierii 
și combaterii focurilor și incendi
ilor din ¡industria minieră, se arată 
cauzele focurilor subterane în mi
nele de cărbune și minereuri, lo
curile apariției și fenomenele le
gate de incendiile subterane.

In continuare se arată modul de 
prevenire a incendiilor și focurilor 
subterane, diferite lucrări de izo
lare, combaterea și lichidarea fo
curilor șl incendiilor subterane

In încheierea lucrării este tratată 
tema privind evidența incendiilor 
șl focurilor, organizarea stațiilor da 
salvare și a echipelor de Interven
ție, precum și incendiile și focurile 
de la suprafața minelor.

Lucrarea este destinată inginerilor 
și tehnicienilor minieri, studenților 
de la Institutul de mine și elevilor 
de la școlile tehnice de maiștri mi
nieri.

„Fecior de om sărac“
de Mulud Feraud

Amplă povestire autobiografică 
o scriitorului algerian, prezentată 
prin optica unui copil, prilejuind ci
titorului român cunașterea obice
iurilor, tradițiile și felul de viață 

l al populației kabile.

T.A.P.L. Petroșani 
anunță publicul consumator ca la res
taurantele

Mfinerul-Petroșani 
Cina-Lupeni 
Transîlvania-Petrila

SE POATE PETRECE B SEARA PilCUTA
unde se serveyle un bogat sortiment de prepa

rate eulinare și de băuturi.
Programul muzical este asigurat de formații 

orchestrale noi.

Lampa de figurant* cu benzină trebuie să îndeplinească următoa
rele condiții: sticla s* se îmbine perfect cu sitele și rezervorul, să nu 
curgă benzină din rezervor, sitele să fie curate și să nu fie deterio
rate, sticla să nu fie spartă san crăpată, închizătorul magnetic să fie 
blocat, fitilul și aprinxltonil f* funcționeze perfect, vîrful cîrligulul să nu 
lovească sitele.

Lampa electric* cu aconulatori trebuie să aibă închizătorul 
OMk Mooot, iar gMml de pautecție t* nu fie spart sau crăpat.
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Asasinarea, 
lui Abdullah Al Iryani

SANAA 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Sanaa a anunțat miercuri 
seara ci Abdullah Al Iryani, mem- 
kra ta Consiliul prezidențial din 
Yfeâten S> conducătorul delegației 
nștafrficane la Conferința de la 
Pcaad ■ fast asasinat. Asasinul a 
ataș r*w» focuri de pistol, rănindu-1 
. r pe Iryani si pe locotenentul 
cwimei Ahmed el Rohoumy, mem- 
In ai găRîi prezidențiale, după

Politica externé și Interné 
a noului guvern etiopian

ADD1S ABEBA 13 (Agerpres). — 
ftăunl mînistm al Etiopiei, Aklilu 
liabte Wold, a rostit o cuvîntare ra- 
ifioififozată în care a expus politica 
externă și internă a noului guvern 
etiopian. In domeniul politicii ex- 
terse, a spus premierul Aklilu Hab- 
le Wold, Etiopia va sprijini prin 
toate mijloacele cauza unității afri
cane și lupta pentru independența 
popoarelor asuprite. Guvernul Etio
piei va promova o politică de nean- 
najare, va respecta principiile O.N.U. 
și ale Cartei Organizației Unității 
Africane, integritatea teritorială a 
altor țări, principiul neamestecului

Deschiderea tîrgului 
internațional de la Osaka

TOKIO 13 (Agerpres). — In pre
zența guvernatorului prefecturii O- 
saka, Gisen Sato, și a primarului 
orașului, Kaoru Chuma, a avut loc 
la Osaka deschiderea festivă a tra
diționalului tîrg internațional. Repu
blica Socialistă România este re
prezentată la această manifestare 
economică printr-un oficiu comer
cial cu expunere de mostre din

Dezbaterile de politică generală 
din Adunarea Națională Franceză

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Palatul Bourbon, sediul Adunării 
Naționale Franceze, a cunoscut 
miercuri după-amiază afluența zile
lor de mari dezbateri parlamenta
re. In fața unor tribune arhipline, 
premierul Pompidou a deschis dez
baterile de politică generală prin 
prezentarea unei declarații guver
namentale. In această declarație, 
citită simultan și în Senat de către 
de Broglie, secretar de stat, pre
mierul francez a expus politica in
ternă și externă a guvernului.

La începutul declarației sale, pre
mierul francez a reamintit rezulta
tele alegerilor prezidențiale din de
cembrie, după care a trecut în re
vistă o serie de’ probleme de poli
tică internă.

Ocupîndu-se apoi de politica e- 
conomică și financiară a guvernu
lui, premierul a arătat că obiecti
vul care domină această politică 
este „independența națională într-o 
taste în concurență pașnică". „Fă
ră c monedă stabilă — a spus el 
— na există independență națio- 
na*>. deoarece mai curînd sau mai 
tiran trebuie să se recurgă la a- 
jutor străin".

Premierul francez a trecut apoi 
la capitolul politicii externe. După 
cUtn era de așteptat, partea prin
cipală a declarației guvernamenta
le, a fost consacrată poziției Fran
ței față de N.A.T.O.

* Definind poziția Franței în aceas
tă iroblemă, Pompidou a reafirmat 
principiile Independenței naționale 
care stau la baza politicii france
ze. „Mai presus de orice, a conti
nuat premierul. Franța dorește să 
aibă politica sa, să întrețină cu toți 
relații pașnice și dacă se poate a

care și-a pus capăt vieții- Primul mi
nistru al Yemenului, Hassan Al Am- 
ry, a decretat doliu național timp 
de trei zile. Asasinarea lui Iryani, 
a spus primul ministru yemenit, 
poate fi considerată un act îndrep
tat împotriva revoluției și republi
cii, și a chemat poporul yemenit 
să-și unească rîndurile în jurul con
ducătorilor săi.

în treburile lor interne, pronunțîn- 
du-se, de asemenea, în favoarea 
rezolvării pașnice a litigiilor pe ca
lea tratativelor.

In domeniul politicii interne, pre
mierul etiopian a declarat că în e- 
conomia țării vor avea loc schim
bări importante. El a relevat, prin
tre altele, că comitetul pentru re
forma agrară va fi transformat în 
minister de sine stătător, că va fi 
creat un nou minister al planificării 
și dezvoltării și va fi instituit un 
Comitet pentru reforma administra
tivă și un Comitet pentru învă- 
țămînt.

sectoarele : petrol, chimie, lemn-mo- 
bilă, industrie ușoară și alimentară, 
artizanat.

După festivitatea deschiderii, ofi
cialitățile japoneze, membri ai cor
pului diplomatic și personalități din 
viața economică a Japoniei — au 
vizitat oficiul nostru comercial, a- 
preciind pozitiv calitatea expona
telor și modul de prezentare.

mioale, să-și asume răspunderea 
propriei sale apărări, să fie stăpîna 
angajamentelor pe care le subscrie, 
să păstreze în sinul multiplelor or
ganisme din care face parte, fie că 
e vorba îndeosebi de O.N.U., de 
Alianța atlantică sau de Piața co
mună, propria sa originalitate, po
sibilitatea de a apăra interesele ei 
vitale, de a face să predomine în 
rezolvarea problemelor lumii res
pectul independenței tuturor po
poarelor și voința de a reglemen
ta divergentele prin negocieri". El 
a criticat sistemul integrării mili
tare care, sub influența Statelor 
Unite, „poate să antreneze Franța 
irrtr-un război care nu este al ei 
și care ar putea izbucni în afara 
regiunilor cuprinse de Tratatul 
Atlanticului de nord". Principiul 
independenței pe care îl apără 
Franța, a spus el, „nu anulează so
lidaritatea, ci o întărește". Pomp;- 
dou a expus pe larg evoluția po
liticii franceze față de partenerii 
din Alianța atlantică, subliniind că 
în ce privește recentele hotărîri 
ale Franței nu este în nici un caz 
vorba de o „răsturnare a alianțe
lor". In legătură cu aceasta, el a 
arătat că Franța „este gata să dis
cute cu partenerii săi din Alianța 
atlantică, îndeosebi cu Statele U- 
nite și R. F. Germană, modalitățile 
practice în legătură cu transferarea 
statelor majore, evacuarea bazelor 
americane sau prezența trupelor 
franceze în Germania occidentală".

Premierul francez s-a referit după 
aceea la problema germană. EI a 
declarat că guvernul francez a a- 
rătat limpede conducătorilor vest- 
germani că „în problema esențială 
pentru Germania, și anume reuni-

Interviul acordat de Ho Și Min 
rețelei japoneze de televiziune N.D.N.

HANOI 13 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat rețelei japoneze de 
televiziune N.D.N., președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Min, a declarat că 
cu cît imperialiștii americani trimit 
mai multe trupe în Vietnamul de 
sud, cu cît intensifică raidurile ae
riene asupra orașelor și satelor din 
R. D. Vietnam, cu atît mai grele 
Vor fi înfrîngerile pe care le vor 
avea de suferit.

Răspunzînd la o întrebare cu pri
vire la recenta conferință de la 
Honolulu, la care au participat au
toritățile americane și administrația 
Vietnamului de sud, președintele Ho 
Si Min a apreciat că această con
ferință „a discutat despre intensifi
carea războiului adevărat și a cam
paniei false de pace în Vietnam", 
constituind sfidarea cea mai se
rioasă la adresa poporului vietna
mez, a poporului american și a o- 
menirii iubitoare de pace.

In legătură cu trimiterea de către 
cercurile guvernante din S.U.A. a 
unor noi unități militare în vede-

Spania

Un nou proces intentat 
unui grup de mineri 
din Asturia

MADRID 13 (Agerpres). — 
La 12 aprilie la Tribunalul din 
Madrid a început un nou pro
ces intentat de autoritățile spa
niole unui grup de 27 mineri 
din Asluria. Muncitorii spa
nioli au fost arestați la 12 
martie 1965 in timpul unei ma
nifestații de protest împotriva 
refuzului autorităților de a le 
îmbunătăți condițiile de mun
că și de trai.

ficarea, singura soluție constă în 
afirmarea unei politici hotărîte de 
pace și în îmbunătățirea relațiilor 
cu Uniunea Sovietică".

Referindu-se apoi la vizita pe 
care o va face generalul de Gaulle 
■în Uniunea Sovietică, el a arătat 
că această călătorie „se înscrie în 
linia generală a politicii noastre, 
favorabilă dezvoltării relațiilor cu 
toate, țările, indiferent de regimul 
lor, și apropierii între Europa de 
vest și Europa de răsărit. De a- 
ceastă apropiere depinde viitorul 
păcii în lume și în orice caz pe 
continentul nostru".

Pompidou s-a referit, de aseme
nea, la unele probleme ale rela
țiilor din Europa occidentală, ară- 
tînd că Franța dorește îmbunătăți
rea situației din Piața comună și 
deschiderea ei eventuală pentru 
țările vecine gata să-i accepte re
gulile și îndeosebi Marii Britanii".

COLONIE SAU LAGĂR DE CONCENTRARE ?
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — Poliția chiliana a încon
jurat o colonie agricolă situată la 
aproximativ 300 km sud de San
tiago de Chile în urma dezvăluiri
lor făcute de un tînăr de 19 ani 
și o femeie de 43 de ani, potrivit 
cărora, aici se află în realitate un 
adevărat lagăr de concentrare, con
dus de foști ofițeri naziști. In a- 
ceastă colonie, denumită „Digni
dad" (Demnitate!), aproximativ 300 
de persoane, aduse din Germania 
occidentală, munceau „benevol" 
pentru finanțarea „orfanilor și bol
navilor" ' și' nu primeau decît o re
tribuție modestă. 

rea extinderii războiului în centrul 
și sudul Laosului, precum și cu 
provocările continue la care se de
dau trupele tailandeze și sud-viet- 
nameze împotriva regatului Cam- 
bodgiei, președintele R. D. Vietnam 
a declarat că toate acestea repre
zintă atentate grosolane la adresa 
independenței, suveranității și neu
tralității popoarelor Laosului și 
Cambodgiei, amenințînd în mod 
grav pacea în Indochina și în Asia 
de sud-est. Dacă imperialiștii ame
ricani transformă țările Indochinei 
într-un unic cîmp de bătălie, po
poarele Indochinei se vor uni și 
mai strîns și vor lupta cu hotărîre 
pînă la victoria finală

Referindu-se la scrisoarea trimisă 
la 24 ianuarie 1966 unor șefi de 
state, președintele R. D. Vietnam a 
arătat că poziția justă exprimată în 
această scrisoare ,,se bucură de a- 
probarea și sprijinul tot mai mare 
din partea a numeroși șefi de state 
și guverne și din partea popoarelor 
iumii. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a mulțumi în mod sincer tu
turor prietenilor noștri din cele 
cinci continente pentru acest spri
jin prețios".

Protest al Ministerului Afacerilor Externo 
al U.R.S.S. adresat S.U.A.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat guvernului S.U.A. un pro
test în legătură cu încercarea efec
tuată de serviciile de informații a- 
mericane de a răpi pe primul secre-

O.N.U.: Problema rhodesiană in dezbatem 
Comitetului Special

NEW YORK 13 (Agerpres). — In 
Comitetul Special O.N.U. pentru . e- 
xaminarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale au avut loc marți dezba
teri în problema rhodesiană. Repre
zentanții țărilor africane au criti
cat cu severitate lipsa de hotărîre 
a guvernului britanic pentru a în
lătura regimul ilegal al lut Ian 
Smi-th și au afirmat că sancțiunile 
economice aplicate pînă acum au 
eșuat, Delegatul Etiopiei, Tesfaye 
Gebre-Egzy, a declarat că rezoluția 
adoptată săptămîna trecută de Con
siliul de Securitate (prin care 
Marea Britanie este autorizată să 
folosească toate mijloacele pentru 
a împiedica încălcarea embargoului 
asupra petrolului impus Rhodesiei) 
este insuficientă. Singurul mijloc 
pentru a înlătura regimul lui Ian 
Smith, și-a exprimat părerea dele
gatul etiopian, este folosirea for
ței. El a propus Comitetului redac
tarea unui proiect de rezoluție în

Cei doi membri ai coloniei, care 
au reușit să fugă, a-u declarat au
torităților chiliene că muncitorii 
erau biciuiți și pedepsiți sub pre
textul celei mai mici greșeli, co
piii și femeile erau puși la munci 
din cele mai grele, fiind, de ase
menea, instituită o separare rigu
roasă a persoanelor de sexe dife
rite chiar și în cazul pere
chilor căsătorite, pentru a se e- 
yita nașterile. Conducătorul acestei >
colonii Paul Schaeffer, căutat de 
guvernul de la Bonn, fiind consi
derat criminal de război, a fugit. 
El este urmărit în prezent de po-

Nave chineze atacate 
de aviația americani

PEKIN 13 (Agerpres). — In uitt» 
mul timp, relevă agenția China 
Nouă, aviația americană a atacat 
în mai multe rînduri nave chineze 
de pescuit și de transport, aflate 
în largul mării. In ziua de 7 apri
lie, în urma unor asemenea atacuri, 
doi pescari au fost omorîți și alți 
15 răniți, iar trei nave au fost a- 
variate. In ziua de 10 aprilie,-a- 
vioane americane au efectuat zbo
ruri în picaj asupra unei nave de 
transport, punînd în primejdie via
ța marinarilor.

In legătură cu aceste acte ale 
aviației americane, un purtător de 
cuvînt chinez a avertizat guvernul 
S.U.A. că va trebui să răspundă 
pentru actele sale de agresiune.

★
PEKIN 13 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că la 12 apri
lie un avion militar american de 
tipul „A-3B" a pătruns în spațiul 
aerian al R. P. Chineze în regiu
nea de sud-est a insulei Hainan. 
In ciuda avertismentelor date, a- 
vionul a continuat să înainteze în 
spațiul aerian, angajîndu-se în ac
țiuni de provocări militare. Avio
nul a fost doborît de o unitate an
tiaeriană a Armatei Populare ^Chi- 
neze de Eliberare în regiunea 'pe
ninsulei Luicijou din provincia Gu- 
andun.

tar al ambasadei sovietice de la To
kio, G. Pokrovski. Ministerul Afa
cerilor externe al U.R.S.S. cere ca 
guvernul S.U.A. să ia măsuri pen
tru a nu admite în viitor astfel de 
acțiuni față de cetățeni sovietici.

acest sens, care să fie înaintat 
Consiliului de Securitate și care 
să recomande folosirea forței în 
baza capitolului 7 al Charted O,N.U. 
pentru înlăturarea regimului de Ia 
Salisbury.

Președintele comitetului, Gershon 
Collier (Sierra Leone), a sprijinit 
poziția delegatului etiopian și a 
respins argumentele reprezentanți
lor Australiei și Danemarcei care 
au afirmat că acordă încredere ac
țiunilor întreprinse de guvernul en
glez. Totodată, el a criticat poziția 
țărilor occidentale, care au contes
tat dreptul Comitetului special de 
a înainta Consiliului de Securitate 
recomandările cerute de delegatul 
Etiopiei. Collier a declarat că în 
baza unei rezoluții adoptate în de
cembrie anul trecut de Adunarea 
Generală a O.N.U., Comitetul spe
cial trebuie să sesizeze Consiliul 
de Securitate despre evoluția situa
ției din Rhodesia.

Viitoarea ședință a comitetului 
va avea loc joi.

liția chiliană și poliția internațio
nală (Interpol). înlocuitorul aces
tuia, Herman Schmit, este un fost 
ofițer al armatei hitleriste, iar ad- 
juncții lui foști SS-iști.

Autoritățile chiliene au ordonat 
deschiderea unei anchete.

Potrivit agenției France Presse, 
s-a aflat că această colonie era 
patronată de o organizație vest-ger- 
mană, „Misiunea socială particula
ră", cu sediul la Siegburg, în a- 
propiere de Bonn. Activitatea aces
tei „Misiuni" a început în anul 1950 
și constă în recrutarea de cetățeni 
vest-germani pentru a fi trimiși in 
alte țări.
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