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pe coordonatele 
entuziasmului

PE TRASEELE ÎNTRECERII

La
ti

mi
de

r n atelierul mecanic al 
E. M. Uricani munca 

era în toi. Meseriași tineri și 
vîrstnici stăteau aplecați asu
pra mașinilor de așchiait. 
strungul nr. 302 lucra un 
năr de numai 77 ani. Se 
mește Spinu loan și este
prin părțile Moldovei. In anul 
1961 s-a înscris la Școala pro
fesională din Petroșani, iar 
trei ani mai tîrziu s-a numărat 
printre cei mai buni absolvenți 
ai școlii, avind specialitatea 
de strungar. La trei pași de el, 
la un alt strung, lucra cotai-

Profiluri

Prima etapă, entuziastă, a întrecerii socialiste 
pe acest an a fost încheiată de minerii Văii Jiu
lui cu un Bilanț rodnic: in primele 4 luni au 
fost extrase peste plan 24 000 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic, s-a realizatZo productivitate 
cu 2,6 la sută mai mare decât cea prevăzută, iar 
economiile la prețul de cost s-au ridicat la 
1500 000 lei. Motiv de satisfacții, adevărat im
bold spre noi victorii, și mai substanțiale, in 
escaladarea obiectivelor ce le pune primul an al 
cincinalului in fața exploatărilor noastre miniere I 
Cotele ascensiunii viitoare au fost stabilite. Minerii 
bazinului și-au majorat angajamentul anual de 
întrecere Ia 50 000 tone cărbune. O dată cu prima 
decadă din luna mai s-a făcut primul pas spre 
atingerea acestui obiectiv. Cum se poate carac
teriza acest paș ? Care sint răspunderile urmă
toarei etape a întrecerii pentru colectivele mi
nelor noastre ? Vom încerca să răspundem aces
tor întrebări prin rindurile de față.

Răspunderi 
prezente —
premize 
de viitor

sublinia 
îndeplini- 
ne-am a- 
ING. LA- 
directorul 
cu între-
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nistul Pisc Ioan. E un tînăr 
brunet, înalt, cu ochi străluci
tori. Colegii de muncă îl sti
mează și îl apreciază ca pe 
un bun muncitor. Privirile-i 
agere țineau strașnic sub obser
vație cuțitul strungului care 
mușca lacom dintr-o bucată de 
metal. I s-a încredințat să e- 
xecute o comandă urgentă: 
bucșe la rolele de fricțiune 
de la funicular. Treaba aceas
ta necesită atenție și grijă.

— Comunistul Pisc nu re- 
butează nici o piesă — ne-a 
informat maistrul - electromeca
nic Mihai Francisc. Toate pie
sele ce sint mai greu de e- 
xecutat i se încredințează lui. 
Nu a fost niciodată penalizat 
că n-ă' executat în timpul pre- 

- văzut vreo comandă. Tot atît 
de conștiincios se dovedește 
și la școală. Este elev la Li
ceul seral din Lupeni, în clasa 
a Xl-a. Un asemenea profil 
moral găsim și la alți strun
gari din secție cum 
tea Aurel, Rachieru 
Marina Constantin, 
loan și Georgescu

Pe for jarul Maxer 
l-am găsit în fața

* încinși, modelînd 
și pricepere o bucată de me
tal incandescent. Despre co
munistul Maxer, șeful sectoru
lui, inginerul Maschio Ladis- 
Iau are numai cuvinte de 
laudă. La fel și tovarășii lui

Primul
o nouă

pas — 
victorie
primei decade 

însemnat o 
mi-

Da, bilanțul 
a lunii mai a 
nouă victorie în munca 
nerilor din bazin. Pe combi
nat a fost depășit planul de 
producție cu 3 346 tone căr
bune. Dovadă că după înche
ierea primei etape de între
cere din acest an, bătălia 
pentru mai mult cărbune din

abatajele exploatărilor din 
baiziin se mențin la un ritm 
intens, promițător —- la nive
lul exigențelor mari ce le im
pune întîiul an al cincinalu
lui. De relevat, de asemenea, 
că, cu excepția minelor Pe- 
triila și Dîlja, toate exploată
rile și-au depășit sarcinile de 
plan, iar din cele 33 sectoa
re productive doar 13 au ră
mas în urmă.

Grăitor este și clasamentul 
celor mai vrednici- în prima 
decadă a lunii:

Anul 1966 pune sarcini 
mari, de răspundere în fața 
colectivelor exploatărilor
noastre. Spre a 
care sînt premizele 
rii acestor sarcini 
dresat tovarășului 
ZĂRESCU IOAN, 
general al C.C.V.J.
barea: Care sînt obiectivele 
cardinale ce se cer avute în 
vedere în etapa următoare 
a anului ? Iată răspunsul ce 
l-am primit :

— Sarcinile și angajamen
tul majorat pe 1966 vor fi rea
lizate integral. Toate . exploa
tările să dea atenție asigură
rii capacității de producție 
pentru anul viitor, deci să 
insistăm asupra realizării pro
gramului de investiții și 
gătiri în vederea punerii 
temelii sigure înfăptuirii 
dinilor anului 1967,.

Țin să subliniez cîteva
bletne majore ce se- cer ur
mărite în perioada următoare. 
Întărirea rolului . maistrului 
minier în îndrumarea și con
trolarea producției în raza sa 
de activi.ate, precum și în
tărirea disciplinei, a răspun
derii tuturor
de respectarea 
muncii și a 
protecție a 
drele tehnice
nat și de la exploatări tre-
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Aninoasa-sud. O secvență „la zi" din complexul 
de centralizare a producției minei. *

Foto: N. MOLDOVEANU
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Pe exploatări •••
Exploatarea Depășirea 

față de plan
Fa(ă de 

angajament

t

pre- 
unei 
sar-

pro-

F A P T E
a 
al

fost dat în 
doilea bloc 

etaje, con- 
orașul Lupeni. 
2, în care au

L A Z I

sînt Cris- 
Octavian, 
Vlădufoiu 
Gheorghe. 
Gheorghe 

cărbunilor 
cu migală

VALERIU CONDRĂȘ 
elev

(Continuare în pag. 3-a)

Aprovizionarea 
poticnelile ei

Fiecare unitate comercială 
este profilată pentru desfășu 
rarea unui anumit gen de pro
duse bine stabilite prin no
menclatorul de mărfuri. De 
aceea, în calitate de cumpă
rător, te duci cu încredere 
la magazinul de specialitate 
respectiv, știind că acolo 
poți găsi marfa căutată.

Așa ar trebui să fie!
Să vedem însă care este si

tuația în realitate, cum asi
gură comerțul din Valea Jiu
lui mărfurile necesare, mul
titudinea de sortimente soli
citate de cumpărători în a- 
cest anotimp.

...E primăvară. E anotimpul 
care te îndeamnă să te îm
braci mai ușor.

O încălțăminte ușoară, co
modă, este tocmai potrivită 
pentru acest sezon. Să facem 
deci o vizită la magazinul 
de încălțăminte „Select" din 
Petroșani.

— Sandale mai lejere, mo-

105,6%
103,6%
103,0%
102,6%

105 %
103 %
102 %
102,6%

Lupeni 
Vulcan 
Uricani 
Lonea
Aninoasa 101,3% 100 %

.M$i sectoare
Sectorul VII Lupeni H6% H6%
Sectorul IV Vulcan 114% 113%
Sectorul IV Petrila H3% 113%
Sectorul V Lupeni H3% 1H%
Sectorul VIII Lupeni Hl% 1H%

IN PAGINA A 4-A
încheierea vizitei delegației de par

tid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. D. Vietnam.

curentă a magazinelor și...

derme, cu 140 lei perechea — 
ceri vînzătoarei.

— Numai numărul 45 — 
vine răspunsul.

— Cum ? întrebi uluit. Dar 
cel care nu trăiește pe așa 
„picior mare" ce să încalțe 
în acest sezon ! ?

— Nu avem sandale de 
alte numere — ți se preci
zează încă o dată.

Afară, privești nostalgic vi
trina magazinului de încălță
minte unde, acum, 
cui lunii mai sînt 
perechi de bocanci, 
de ghete îmblănite
pereche de sandale!

Tot așa poți mult 
să cauți pelerine de 
ciorapi și șosete de 
sandale pentru femei
cui înalt și alte asemenea pro
duse — ceea ce oglindește 
„preocupările" sezoniere ale 
O.C.L. Produse industriale.

...Domeniul comerțului ali
mentar oferă, de asemenea.

a

în mijlo- 
expuse 4 
2 perechi 
și doar o

și bine 
ploaie, 
damă, 

cu to-

multe „poticneli" în aprovi
zionarea curentă cu sortimen
tele necesare.

O măcelărie (oricare 
O.C.L. Alimentara).

SÎMBĂTĂ, 30 APRILIE A.C. 
(de dimineață pînă după- 
masă).

— Ce carne aveți ? întrea 
bă gospodinele venite după 
cumpărături.

— Deocamdată nu avem de 
nici un fel. Veniiți mai spre 
seară — le răspunde măcela
rul...

TOT SÎMBĂTĂ, 7 MAI 
A. C. (același „decoT" 
leași ore).

— Ce carne aveți ? 
bă gospodinele.

— Deocamdată nici
— răspunde măcelarul, 
mai spre seară...

Am adresat o întrebare în

ace-

întrea-

un fel 
Veniti

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 2-a)

factorilor față 
legislației 

normelor de 
muncii. Ca- 
dln combi-

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

+ Ieri 
folosință 
cu 10 
struiț în 
Blocul ,D-
început să se mute lo
catarii, cuprinde 66 a- 
părtamente și este dotat 
cu lift.

La cererea specta
torilor, formația de tea
tru de amatori a clubu
lui muncitoresc din Uri
cani a prezentat, marți 
după-amiază, pentru e- 
levii de la liceul din lo
calitate, piesa „Anii ne
gri" a cunoscutului dra
maturg Aurel Baranga. 
Spectacolul s-a bucurat 
de mult succes.

+ Din inițiativa 
taților Beteringhe 
le, Jura Valeria, 
țan Nicolae și Serafin-

depu- 
Vasi- 
Bogă-

ceanu Gheorghe, în col
tul străzii Decebal din 
Vulcan a fost amenajat 
prin muncă patriotică lin 
frumos parc. Parcul; urti- 
brit de bătrînii castani, 
constituie un loc plă’cut 
de recreare pentru , vul- 
căneni. La amenajarea 
parcului au contribuit 
numeroși cetățeni printre 
care Ritzan Ana, Moldo
van Iulia, Cizmaș Viori
ca, Șerbu Dumitru, Sz-abo 
Maria, Monai Viorica și 
Udrea Petru.

+ Miine seară, la ora 
20, Teatrul de stat din 
Petroșani prezintă publi
cului lupenean 
tacol cu piesa 
tari" de Camil 
Spectacolul va
in sala Palatului cultu
ral.

un spee- 
„Suflete 

Petrescu, 
avea loc

P w ■ , ■ ■a r i n ț 11
azi, 

mîi- 
se 

in-

Copilul, tînărul de 
este viitorul cetățean de 
ne. , Copilul trebuie să 
joace, dar trebuie 
vețe; el trebuie 
țaț să se, joace 
cu măsură, 
respectuos.

Sînt însă 
privesc cu 
dicolă atribuțiile lor. Ei nu 
se întreabă, de exemplu, de 
ce la 8—9 seara, uneori și 
mai tîrziu, copilul stă afară 
și se joacă încă ?

Iată de exemplu copilul S. 
SL La orice oră din zi (în a- 
fara orelor de școală) îl vezi 
in curtea dintre blocurile 
unde locuiesc. Bate mingea 
cu mult talent, dar altceva 
nu știe să facă. Dotat fizic, 
se învață să-și rezolve prin 
forță „problemele", îmbrin- 
cește, sau bate chiar, alți co
pii. De luni de zile îl privesc 
și mă întreb: MAMA SA E 
CASNICĂ, TATĂL SĂU NU 
ARE O MUNCĂ PREA GREA 
— OARE CE FAC ACEȘTI 
PĂRINȚI î Ei nu văd că a- 
cest copil nu învață, este 
prost crescut, violent, leneș ? 
M-am adresat școlii, intere- 
sîndu-mă de comportarea co
pilului la școală. Iată carac- 

«teriz. ea dirigintelui său: „S. 
%L (căzut la matematică) este 
un copil foarte rău, bătăuș, 
vagabondează pe stradă; pă
rinții nu se ocupă de el".

Nici nu se putea face o 
remarcă și o caracterizare 
mai adevărată. Ambele ob-

să

să 
Și 
fie

unii

să și 
fie învă- 

șă învețe 
politicos.

părinți care 
o indiferență ri-

servații, a dirigintelui și a 
mea, corespundeau.

Alt caz : Tînărul S. I., are 
16 ani, este elev in clasa a 
VIII-a. De la ora 15 pînă la 
orele 20^22 stă afară și se 
joacă. Iarna și vara, cu o te
nacitate demnă de o cauză 
mai bună; se joacă cu min
gea. TE ÎNTREBI, PE BUNĂ 
DREPTATE : CÎND ÎNVAȚĂ ?

e strălucită; tînărul: aces- 
stă toată ziua în curte, 
străzi. Oare părinții săi 
observă aceasta ? De ce

Pe teme 
de 

educație

Fiind în clasa a VIII-a îl aș
teaptă, doar un examen destul 
de greu.

Parcă-i aud pe părinții Iui 
Ia sfîrșitul anului școlar, du
pă examenul de admitere în 
clasa a IX-a: „Ă fost perse- 

, cutat"; „a avut ghinion". 
Veșnicul „argument" al lene
șilor... Deocamdată însă, este 
viteaz, este cel mai voinic, 
bate copiii ..mai mici de 8—9 
ani, le ia mingea, este tare 
la... fotbal.

l-am făcut observațiile cu
venite lui. S. I. atunci cînd 
l-am surprins lovind un co
pil mai mic decît el. L-am în
trebat „Cum te cheamă ?" 
Răspuns: „Nu știu cum mă 
cheamă". După discuția avu
tă, a doua zi mi-au dispărut 
ziarele din cutia poștală și 
pentru prima dată în 5 . ani 
de dnd locuiesc în acest bloc

a trebuit să pun lacăt la cu
tia poștală... Intîmplare ? Poa
te, dar nu. cred.

MĂ ÎNTREB: CINE E VI
NOVAT ? Situația la școală 
nu 
ta 
pe 
nu
nu-și exercită atribuțiile lor 
de părinți ? Așteaptă să vină 
alții să le facă ordine in pro
pria lor familie ? Și mama sa 
este casnică și are timpul 
necesar să se ocupe de copii.

Părerea mea este că, deși 
puțini la număr, există o se
rie de copii și tineri care 
pun preț prea mare pe mușchi 
și prea mic pe creier. Există 
un număr, poate mic, (dar e- 
xistă) de copii și tineri dis
puși să rezolve prin forță 
unele probleme ale lor; .exis
tă deci la aceștia un huliga
nism latent, potențial, care 
poate deveni și chiar devi
ne manifest.

In prevenirea acestor ati
tudini, un rol deosebit revi
ne părinților. Ei trebuie să a- 
rate copilului, tînărului, că 
fără muncă nu va reuși în 
viață, că societatea noastră 
socialistă are ca principiu de 
bază respectul muncii. Părin
ții trebuie să-și crească co
piii în spiritul respectării ma
nierelor socialiste, al polite- 
ței și bunei cuviințe. Să nu 
uite nimeni că actualul copil 
este cetățeanul, de mîine I

I. EȘANU 
doctor în medicină
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Convorbirea noasfri 
despre preg&tirea 
adunirilor de partid

Ib vederea îmbunătățirii muncii organizațiilor 
de buză pe schimburi din exploatările carboni
fere din Valea Jiului, creșterii rolului lor în 
coodncerea și îndrumarea întregii activități. 
Comitetul orășenesc de partid Petroșani a ana- 
Bn» intr-o plenară stilul de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid privind pregătirea și 
desfigurarea adunărilor generale. Plenara a sub
liniat importanța pregătirii cu mult simț de răs
pândire și dlscernămînt a adunărilor generale pe 
schimburi, desfășurarea lor la un nivel cores
punzător, dînd indicații prețioase în această di
recție.

Țlnind seamă de faptul că în fața organizați
ilor de bază miniere pe schimburi din subteran 
stau sarcini multiple. Ia îndeplinirea lor trebuie 
aă participe în permanență toți comuniștii din 
schimbul respectiv, tovarășii din activul fără de 
partid al organizației de bază, Practica a dovedit

că rezultatele sînt Cu atît mai bune cu cit la 
rezolvarea anumitor probleme sint atrași cit mal 
mulți membți de partid.

Gindirea colectivă a comuniștilor se tace cel 
mai mult simțită in cadrul adunărilor generale, 
această școală a educației comuniste, de dezvol
tare a spiritului critic și autocritic, de combati
vitate față de lipsuri. Adunările generale au însă 
eficiență numai atunci cînd sînt bine pregătite, 
abordează problemele esențiale ale producției, le 
tratează cu competență și maturitate politică și 
elaborează măsuri corespunzătoare.

In scopul răspindirii experienței pozitive în 
pregătirea adunărilor generale, a dezvăluirii lip-, 
surilor spre a putea fi înlăturate, redacția a or
ganizat o convorbire la care au participat tova
rășul Colda Andrei, secretarul comitetului de 
partid de la E. M. Vulcan șl secretarii organiza
țiilor de bază pe schimburi din subteran.

Esențialul: a analiza 
taMinic problemele 
majore

COLDA ANDREI, secretarul comi
tatului de partid E. M. Vulcan,

Este incontestabil faptul că rolul 
de îndrumător și conducător al în
tregii munci politice de la mină îi 
revine comitetului de partid. A con
duce și indruma activitatea birou- 
tiles organizațiilor de bază nu în
seamnă însă a le substitui. Un ase 
menea stil de muncă duce la în
grădirea spiritului de inițiativă, în
gustează aria de activitate a birou
rilor organizațiilor de bază. Comi
tetul trebuie să vegheze însă ca în 
planurile de muncă ale organizați
ilor de bază să fie cuprinse pro
blemele majore ce stau în fața co
lectivelor sectoarelor în perioada 
respectivă.

In prunele două luni din acest 
eu, colectivul sectorului de investi
ții al minei nu și-a realizat sarcinile 
de plan. Se impune deci analizarea 
cauzei rămînerii în urmă, lucru pe 
eare de altFef orgartS81f
ilor de bază pe schimburi l-au cu
prins în planurjle de muncă pș 
luna martie. Tema fiind deci judi
cios aleasă, comitetul a urmărit da
ci adunarea este din timp pregătită 
și dacă materialul ce urmează să 
fie prezentat în fața adunării ge
nerale abordează în profunzime pro
blemele, vine cu soluții pentru re
medierea deficiențelor.

BRÎNZĂU AUREL, secretarul orga
nizației de bază nr. 8 C minier

Noi n-am privit și nici nu privim 
realizarea planului de investiții doaț 
prin prisma succeselor de moment, 
ci în perspectivă. De ceea ce rea
lizăm noi acum depinde producția 
minei în viitorii ani, iar mina noas
tră în 1975 va fi cea mai mare din 
bazinul Carbonifer al Văii Jiului. 
Nerealizarea sarcinilor de plan la 
lucrările de investiții era firesc 
deci să ne îngrijoreze. înainte de 
a include pe ordinea de zi a adu
nării generale această temă ne am 
consultat cu mai mulți comuniști, 
cu mineri șefi de brigadă, cu mai
ștri, tehnicieni și ingineri din sec
tor. încă din cadrul acestor discuții 
s-au desprins o seamă de deficiențe 
de ordin organizatoric și discipli
nar, în aprovizionarea ritmică a bri
găzilor cu vagonete goale și mate
riale. Așadar linia directoare pen
tru întocmirea referatului era bine 
conturată.

Ținînd seama însă de faptul că 
îndeplinirea sarcinilor de plan preo
cupa deopotrivă întregul colectiv 
a avut loc o adunare generală comu
nă a comuniștilor din toate cele trei 
organizații de bază pe schimburi. Re
zultatele se cunosc. Colectivul sec
torului nu numai că și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe luna martie ci 
a recuperat și minusul din ianuarie 
și februarie.

Cu ritmicitatea nu ne putem însă 
lăuda. Deci această problemă ră- 
mlne deschisă și va preocupa în 
continuare organizația noastră de 
bază.

BRÎULUNG NASTASE, secretarul 
organizației de bază nr. 2 A mi
nier :

Consultarea unul colectiv larg 
înainte de fixarea obiectivelor ce 
urmează să fie incluse In planul de 
muncă e o metodă bună și utilă. Deși 
în sectorul nostru planul de pro
ducție este îndeplinit și depășit, to
tem mai sînt unele deficiențe care

CD SHf BE RÂSMNBEIH
$1 DISCERNÂnÎNT

frînează dezvoltarea succeselor. Mă 
refer la faptul că unii artificieri, 
printre care Agape Aleea și Ghert- 
ner Lucius, pleacă mai repede din 
mină, că tovarășul inginer Popescu 
Mircea, șeful sectorului, are uneori 
o comportare nejustă, jignitoare fa
ță de cei ce vin la dînsul cu anu
mite probleme. Discuții neprincipiale 
a avut și șeful de brigadă Zahar ia 
Gheorghe cu Săvoiu Dumitru. Toa
te acestea le-am aflat din discuți
ile purtate cu oamenii la locurile 
de muncă. Verificarea făcută a con
firmat autenticitatea celor spuse de 
oameni. Ca urmare biroul organi
zației de bază și-a propus să anali
zeze latura disciplinară și relațiile 
tovărășești din cadrul sectorului. 
Cei vizați au fost ajutați printr-o 
critică principială, constructivă, to
vărășească. E adevărat că din punc
tul său de vedere tovarășul Zaharia 
Gheorghe avea dreptate, dar calea 
de rezolvare a litigiilor din brigadă 
prin ceartă și cuvinte jignitoare n-a 
fost justă, nu trebuie să caracteri
zeze pe un membru de partid.

Mobilizarea la adunări 
<oar prin viu grai — 
o practică dăunătoare

CREANGA IOAN, secretarul or- 
ganizației de bază nr, 4 C minier:

De obicei, anunțarea problemei 
principale a ordinei de zi a viitoa
rei adunări generale se face încă 
din adunarea generală anterioară. 
Baza anunțării locului, dalei, orei, 
a ordinei de zi complete ă adunării 
generale rămîne însă convocatorul 
care este semnat de fiecare mem
bru de partid cu cel puțin cinci 
zile inaipte de a avea loc aduna
rea generală.

BRÎNZAU AUREL:
Și la noi anunțarea ordinei de zi, 

a datei, orei și locului adunării ge
nerale se face din timp. Condițiile 
sînt similare cu cele ale tovarășu
lui Năstase, deoarece și eu îndepli
nesc funcția de maistru minier și 
în acest fel am posibilitatea de a 
mă întîlni mai des cu membri de 
partid din revirul meu, de a sta cu 
ei de vorbă. Cu comuniștii din alte 
revire însă întîlnirile sînt mai rare, 
înainte, mobilizarea o făceam fără 
convocator, dar am ajuns la con
cluzia că este o practică dăună
toare.

Tratarea profundă 
în referat a temei 
abordate, bază largă 
de discuții

BRÎULUNG NASTASE!
O dată fixată tema, biroul orga

nizației noastre de bază propune cu 
simt de răspundere pe tovarășii ce 
urmează să întocmească referatul, 
ținînd seamă de competența și cu
noștințele lor în domeniul ce ur
mează a fi analizat. Referatele se 
întocmesc de obicei de un colectiv 
care In prealabil se deplasează pe 
teren spre a se documenta, ceea 
ce asigură o tratare mai profundă 
a temei abordate. Apoi, se discută 
în ședințe de birou, iar aland cînd 
e cazul chiar șl îatr-un cerc mai 
larg de comuniști, cu cel pafta cinci 
zile tniwtoa adanlzii generale.

BRÎNZAU AUUL: 

un accent deosebit pe exemplele 
concrete. Faptele arătate în adevă
rata lor lumină creează o bază lar
gă de discuții combative, asigură 
luarea de măsuri eficiente.

COLDA ANDREI:
Exceptînd unele cazuri, referatele 

ce urmează a fi prezentate în ca
drul adunărilor generale sînt stu
diate din timp de birourile organi
zațiilor de bază, de către membri 
ai comitetului de partid care răs
pund de organizația de bază res
pectivă. Acest procedeu constituie 
nu numai o formă de control asu
pra felului în care este pregătită a- 
dunarea generală, ci și de îndru
mare și sprijinire a activității bi
rourilor organizațiilor de bază, a 
întăririi simțului lor de răspun
dere.

★

Din discuțiile avute se desprinde 
faptul că în general organizațiile de 
bază de la mina Vulcan acordă a- 
tenția cuvenită pregătirii adunări
lor generale, abordării problemelor 
celor mai importante.

Putem deci trage următoarele 
concluzii:

O Cind adunările generale 
sînt bine pregătite, abordează 
problemele cele mai esențiale, 
Ie tratează cu competență și 
răspundere, ele sînt mijloace im
portante de îmbunătățire a în
tregii activități politice si de 
producție din sector.
• Conducerea și îndrumarea 

muncii birourilor organizațiilor 
de bază de către comitetul de 
partid nu trebuie să îngrădească 
inițiativa creatoare, să le îngus
teze orizontul de activitate.
• Consultarea unui număr 

larg de comuniști și, atunci cînd 
e cazul și a unor tovarăși din 
activul fără de partid, înainte 
de fixarea temei ce urmează » 
fi analizată în adunarea gene 
rală, întocmirea referatului de un 
colectiv lărgit de tovarăși corn 
petenți, toate au o mare eft 
ciență.

Drept rezultat al muncii politic? 
desfășurate, al îndrumării activității 
economice de către organizațiile de 
partid, colectivul minei Vulcan și-a 
îndeplinit si depășit sarcinile de 
plan pe primele 4 luni din acesr 
an.

D CRIȘAN

Zilnic, bibliote
ca clubului mun
citoresc din Vul
can este vizitată 
de zeci de cititori 
care vin aici pen
tru a împrumuta 
cărțile dorite.

Iată în clișeu 
un aspect coti
dian de la biblio
teca clubului mun- 
dtoretc din Vul
can.

SILUETE.

Aprovizionarea curentă a magazinelor și... 
poticnelile ei

(Urmare din pag. l-a)

acest sens tov. Cosma loan, 
directorul O.C.L. Alimentara.

totr-adevăr, în zilele res
pective — ajun de sărbători 
— aprovizionare cu carne a 
looaiitățUor noastre a lăsat 
de dorit — spune tovarășul 
director. Dar, nu noi sînteni 
vinovați...

...Altă unitate, alt decor: 
Lacto barul (la 9 mai a. c.).

— O mămăliguță cu lapte, 
vă rog — c-are clientul.

— Nu avem lapte. Laptele 
care a venit s-a stricat la 
fiert și l-am trimis înapoi la 
fabrică.

...La un magazin de „Pîine- 
lapte".

— Un borcan de iaurt, vă 
rog...

— Nu am primii astăzi, 
nu șe aduce zilnic...

Fapte, aspecte, situații- Din

Acțiuni interesante
Biblioteca clubului central al sin

dicatelor din Petroșani numără pes
te 30 000 de volume și aproape 1 500 
de cititori. Acțiunile interesante, a- 
tractive, organizate de bibliotecă la 
club, întreprinderi ori stația de ra- 
dioficare au făcut să crească in 
acest an atît numărul cititorilor cit 
și al cărților citite care se ridică 1) 
peste 9 800 volume.

Printre ultimele acțiuni organizate 
cu cartea se numără: montajul li- 
terar-muzical intitulat „Iți mulțumim 
partid iubit pentru tinerețea noas
tră fericită", tinut la U.R.U.M.P.,

* 
acestea se mai pot arăta V 
multe: mai cu seamă In le
gătură cu aprovizionarea cu 
ape minerale, cu diferite sor
timente de pîine și de con
serve.

Golurile în aprovizionaepa 
ou sortimente de predase 
mult solicitate — dintre care 
unele persistă cu săptămâni
le, iar altele stat intr-adevăr 
accidentale — trebuie înlătu
rate și pot fi înlăturate. Bi- 

m rmkițejes - că numai printr-o 
preocupare comună a.tuturor 
factorilor care concură la a- 
provizionarea Văii Jiului : În
treprinderile cu ridicata — 
I.C.R.TJ. și I.CiLA. —, orga
nizațiile comerciale de desfa
cere — O.C1. Alimentara, 
O.C.L. Produse industriale, 
T.A.P.L., precum și fabrica de 
produse lactate Livezeni.

Un cuvânt de spus au și 
merceologii, precum și tova
rășii de la secția comercială.

la bibliotecă
stația de radio floare a orașului șl 
club, prezentarea cărții „Mo
mente din istoria P.C.R.", seara de 
poezii „Poeții cinstesc partidul", 
jurnalul vorbit „Ce este nou în 
tehnică"; recenziile la cărțile „Tri
unghiul" de Pop Simion; „Cordova- 
?:ii" de Ion Lăncrăjan etc.

Printre cititorii mai pasionați ai 
bibliotecii se numără ing. Florian 
Andreescu de la E. M. Aninoasa, 
Nicolae Cenușă și Adrian Medrea 
muncitori la U.R.U.M.P. și Francisc 
Mocanu, muncitor la mina Dîlja.



ki cortimre spre cote și nai inrite 
pe traseele întrecerii

(Unui* din pag. l-a)

Me sl fie preocupate, mai mult, 
de asemenea, de mărirea gradului 
de utilizare a utilajelor In dotare 
de folosirea mai judicioasă a ar
maturilor moderne.

Răspunderi mari revin în etapa 
ce urmează minelor Lonea și Ani- 
noasa in ce privește pregătirea ro 
dajului noilor instalații de extrac
ție. De modul cum vom porni a- 
ceste utilaje vor depinde premlzeie 
realizărilor superioare in perioada 
ce urmează. Vor apare, cu săgu 
tanță, unele greutăți inerente în
ceputului. Trebuie să fim însă pre
gătiți pentru a le elimina prompt 
șj a asigura funcționarea utilaje
lor la parametrii proiectau.

Dorința noastră cu care ne adre 
Băni către constructorii șenUertziu: 

să țină ritmul, mai bine 
Xi* să intensifice ritmul lucrărilor 
de montaj de la suprafață, deoa
rece dezvoltarea capacității bazinu 
lut se va realiza doar pein corela
ția între punerea în funcție a noi
lor abataje cu punerea in funcție 
a mstalațiilor de la suprafață. Ca 
obiectiv de primă urgență aș aminti 
instalațiile de suprafață de la mina 
Paroșeni, mină oare în trimestrul 
IV a. c. trebuie să dea producție.

Ritmul investițiilor
In prima decadă, din sarcinile de 

investiții pe luna mai au fost rea
lizate doar 20,7 la sută. S-a rămas 
în urmă cu 113 m 1 lucrări miniere. 
Mminerea în urmă provine de la 
minele Didja — 77 m i, Cfcksaoi — 
32 in 1, Paroșeni — 11 m 1 și Ani- 
noesa — 10 a 1. CeJedahte exploa
tări — Petrila, Lonea și-<au depășit 
sarcinile, iar mina Lupeni a fast la 
plan.

— Intr-adevăr, situația nu e mul
țumitoare, dar prin măsurile ce 
le-am aplicat există posibilități ca 
planul de investiții să fie realizat 
pe această lună — ne-a declarat ing. 
DAV1DESCU GHEORGHE, director 
tehnic al C.C.VJ. Iată ctteva din 
măsuri: La mina Dllja — a cărei 
activitate va determina realizările 
pe întregul bazin — ptnă tn 15 
mai vor fi formate încă două bri
găzi, iar In a dona jumătate a lu

Oameni pe coordonatele
entuziasmului

(Unnaro din pag. Ha)

de muncă cu vechime respec
tabilă in meserie — Dotnoș 
Ștefan ți Burciu loan și core 
il numesc adesea „capitul 
nost" căci ei a crescut frici, a- 
lături de ei, fiind mereu !n 
pas cu ceriafeie producției. 
Bătrtnul iar jar Domos Ștefan 
ne spune despre Maxes că e 
respectuos și harnic, compar- 
tinduse frumos cu cei in vLrs- 
tă. „Așa și trebuie să fie, că 
doar eu l-am învățat meserie" 
— zicea el, mlndru de elevul 
său.

Și Maxer îți petrece zilele 
de după amiază pe băncile li
ceului din Lupeni. Este unul 
din fruntașii clasei. Anul aces
ta vrea să „sară" două „ha

PROGRAM DE RADIO
13 mai

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRIi 5,06 Program de fanfară, 
5,20 Melodii distractive interpretate 
la chitară, 5,40 Muzică populară, 
6,00 RADIOJURNAL. Sport; 6,10 Mu
zică ușoară; 6,22 Jocuri populare;
6.30 Anunțuri șl muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Muzică ușoară,
7.30 Muzică populară; 7,45 Melodii 
din opereta „Vînt de libertate" de 
Dunaevski; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 Cîntece și jocuri popu
lare, 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului: Dieta 
în ateroscleroză,- 9,33 Din creația 
vocală a compozitorilor noștri; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 11X05 Inter
pret! de muzică populari; 10,30 Ra
dio roche ta pionierilor; 11,00 Arii din 
opere, U15 TEATRU RADIOFONIC ; 
.Candide*- de Voltaire; t2.29 Mu

nii alte două. Această măsură va 
crea condițiile, recuperării rămlBe
rilor în urmă.

De asemenea, s-au pus în funcție 
noi mașini de încărcat la minele 
Aninoasa, Vulcan, Urlcani și Pa- 
roșeni. Urmează ca acestea să fie 
utilizate din plin spre a se atinge 
de către brigăzile ce lucrează cu 
aceste utilaje o viteză de înaintare 
de cel puțin 80 ml. In general se 
cere acordată o atenție deosebită 
creșterii vitezelor de Înaintare, ast
fel ca fn medie să se ajungă la vi
teze lunare de cite 50 ml de fie
care brigadă. Ceea ce țin să sub
liniez cu deosebire: e imperios ne
cesar ca toate conducerile exploată
rilor să dovedească mai multă preo
cupare și spirit de inițiativă în co
ordonarea activității de investiții !

Dacă și 
extremitățile 
ar ține pasul...

E vorba de un alt indicator și 
încă de primă importanță — calita
tea producției. In prima decadă re
zultatele sînt superioare celor din 
primele 4 luni. Din cele 7 exploa
tări — Petrila, Dllja, Aninoasa și 
Lupeni — patru se încadrează în 
norma admisă de cenușe. Dar cele
lalte 3 — în primul rînd cele două 
extremități ale bazinului — Lonea 
și Uricani, la fel ca și Vulcanul, 
bat pasul pe loc în privința cali
tății, influențind negativ calitatea 
pe întregul bazin. Lonea depășește 
cu 3,9 puncte indicatorul de cali
tate, Vulcanul cu 2,8, iar Urica- 
niul cu 1,9 puncte.

— Ca-i de făcut ? Să se perseve
rase in alegerea șistului vizibil, 
ne răspunde inginerul PLASICIUC 
VASILE, șeful biroului C.T.C. din 
combinat. Dacă cele două exploa
tări extreme ale bazinului ar acțio
na mai hotărît pentru alegerea ste
rilului fn abataje, n-ar ajunge la 
50-60 la sută cenușă la sortul de 
peste 80 mm șl s-ar încadra în nor
ma admisă, am fi scutiți de situația 
de a fi deficitari la calitate, princi
palul indicator al întrecerii so
cialiste I

puri" mari — examenul de 
maturitate ți admiterea la Fa- 
cuftatea de chimie industrială 
din București. Slnt gloduri În
drăznețe, specifice unui tlnăr 
cotnrnlst.

Bu cuvinte de laudă $1 
maistrul Bta] Florian ne-a vor
bit despre alți meseriași vred
nici din atelierul minei Uri- j 
câni: Iuhas Albert, Stan Ni- ț 
codim, Hanr/. Traian, Schmidt I 
loan. Balo Ioan, Coman Con- I 
slant in, Udroiu loan, Molnar 1 
Arpad, Berc hi Carol. Toți a- 
cești oameni tineri, fie că slnt 
atee iști sau comuniști, au o 
trăsătură comună — sînt solid 
prinși pe coordonatele mese
riei, ale entuziasmului în tot 
ceea ce fac pentru a fi cit 
mal folositori societății.

zică ușoară de Noru Demetriad și 
Elly Roman, 12,51 Concert de prinz, 
13,40 Melodii vieneze, 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 14,08 „Ca la noi 
în Transilvania'* — emisiune de fol
clor muzical, 15,00 Melodii de ieri 
șl de azi, 15,40 „Răsună cintec nou" 
— emisiune susținută de formații, 
artistice de amatori, 16,00 RADIO
JURNAL. Sport, Buletin meteorolo
gic, 16,20 CÎNTECUL SĂPTĂMtNII,
16.30 Muzică de estradă, 17,0C 
„Pa-un picior de plai*1 — balada 
„lancu Jianu", 17,30 ÎN SLUJBA 
PATRIEI; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL GLOBU
LUI, 18,13 Cîntă Maria Lătărețu,
18.30 DIALOG CU ASCULTĂTORII;. 
18,45 Cavalcada melodiilor; 19,15 
Pagini din opereta „Cîntăretul me
xican" de Lopez,■ 19,30 Program pen
tru iubitorii de folclor; 20,00 RADIO-

— SFATUL MEWCUfcUi —

Modul de viată al bolnavilor 
de anghină de piept

începutul îmbolnăvirii arterelor 
coronare (ateroscleroza) este sem
nalat de o boală numită anghină de 
piept. Bolnavii care suferă de a- 
ceasta afecțiune sînt obligați să 
ducă o viață cu totul diferită de 
cea dinainte, in așa fel incit să 
poată adapta lipsurile de „carbu
rant" ale inimii Ia o viață cu efor
turi mai moderate, deci cu solici
tări mai mici pentru inimă.

Pentru a preveni durerea — 
„strigătul" după oxigen al inimii — 
bolnavii vor evita eforturile fizice 
mari, vor renunța la mersul pe jos 
pe distanțe lungi, în ritm rapid. 
Dacă aceste drumuri sînt inevita
bile, ele se vor face cu opriri frec
vente, înainte de apariția durerii 
Se recomandă evitarea plimbărilor 
după masă și în general evitarea 
urcușului, a drumurilor în pantă. 
Bolnavii se vor opri din mers la 
apariția durerii, dar preferabil înain
te cu cîteva secunde, ceea ce de 
fapt ei învață cu timpul.

Nu fac bine nici mesele abunden
te, conversațiile prelungite. Emoți
ile, cit de mici, pot fi cu urmări 
extrem de neplăcute și de aceea fa
milia și colegii de muncă sînt che
mați să-i scutească de asemenea 
incoveniente pe bolnavii din a- 
ceastă categorie.

Li se recomandă bolnavilor de a 
rămîne in casă pe vreme rea, în 
caz de frig și vînt; li se interzic 
categoric atît băile fierbinți cît și 
dușurile reci, iar pe cît posibil este 
bine a se încălzi patul înainte de 
culcare întrucît așternutul rece poa
te declanșa o criză. Este bine ca 
bolnavii să-și continue pe cît posi
bil activitatea lor profesională, să 
facă mișcări și plimbări pe vreme 
favorabilă. Repausul exagerat și 
imobilizarea sau pasivitatea, dacă 
nu sînt indicate în mod deosebit de 
medic, au un efect nociv. Este 
limpede că obezitatea, excesul de

LUCRĂRI APĂRUTE 
IN EDITURA POLITICA
Munca politică ți întrecerea 
socialistă

S. ORBAN
Lucrarea reflectă felul In care 

oamenii muncii, avîntați in întrece
rea socialistă muncesc pentru îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor, ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, prezintă unele metode folosite 
de organizațiile de partid in con
ducerea și Îndrumarea activității or
ganizațiilor sindicale privind orga
nizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste.

Organizația de partid 
și îmbunătățirea calității 
produselor

Culegerea cuprinde articole care 
Înfățișează aspecte privind expe
riența acumulată de unele organe și 
organizații de partid pe linia con
tinuei îmbunătățiri a calității pro
duselor In strinsă legătură CU Înde
plinirea celorlalți indicatori ai pla
nului de producție.

GAZETA DE SEARĂ, 20,30 Cîntece 
dragi, 20,45 Noapte bună, copil; 
20,55 Muzică ușoară, 21,15 ATEN
ȚIUNE, PĂRINȚI!, 21,30 Soliștii 
Rita Pavone, Jean Păunescu și for
mațiile Malagamba și Les Eigart; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologici 22,20 Sonatina 
pentru pian de Marțian Negrea, 
23,27 MOMENT POETIC, 22.42 Cîn
tă Marieta Bătrînu și Michel Co- 
goni, 22.55 Evantai muzical; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
13 mal

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Haiducii, REPUBLICA : Vanina Va- 
nini, ANINOASA: Două etaje de 
fericire, CRIVIDIA : Spre Culmi; 
VULCAN; Marilyn, LONEA — 7 
NOIEMBRIE: Scaramouche, MINE
RUL : Colina, LUPENI — CULTU
RAL : Depășirea. 

greutate trebuie combătute cu mare 
insistență, iar asupra fumatului nu 
mai încape azi nici o îndoială că 
este vătămător. Consumul de bău
turi alcoolice, dacă se face în 
cantități moderate, duce la dispari
ția durerii, însă în cantitate exce
sivă agravează boala și se obser
vă frecvent că la 12-18 ore după 
,,chefuri’* apare infarctul miocar
dic (astuparea completă a unei ar
tere coronare). In caz de durere, 
bolnavul va întrerupe îndată efortul 
și se recomandă la nevoie sugerea 
unei tablete de nitroglicerină. Orice 
prelungire a durerii peste 10 minute 
sau lipsa de efect a nitroglicerinei 
semnalează agravarea bolii, fiind 
necesară prezentarea imediată a 
bolnavului la medic.

Ideal ar fi să se prevină anghina 
de piept. Dar, odată boală instalată, 
gratie modului de viață descris și 
cu ajutorul unor medicamente efi
ciente pe care medicii le prescriu, 
se poate asigura bolnavilor în 
continuare o supraviețuire înde
lungată.

Dr. Simion KRAUSZ 
cardiolog

Echipa de lăcă- 
tuși-mecanici con
dusă de comunis
tul Hahasz Irimie 
de la Preparația 
Coroești, este a- 
pfeciată de între
gul colectiv pen
tru lucrările de 
bună calitate pe 
cgre Ie execută.

IN CLIȘEU : E- 
chipa lucrind ia 
montarea unor 
ciururi la linia a 
II-a de spălare 
din prepară! ie.

I. C. R. A. 
Petroșani 

angajează 
de urgență 

conducători auto

Informații la telefon
2 4 0.

CONSUMATORII

in magazinele O. <’. I. Alimentara 
găsifi in permanentă un bogat sorti» 
meni de produse zaharoase:

ȘERBET de cacao, lămîie, portocale, vanilie, zahăr ara 

BISCUIȚI Baga, citro» extra, victoria, cu cacao 
CARAMELE cu lapte, cu cacao, cu fructe, dragrarl 
CIOCOLATA cu vaaifte, moca, amăruie, extra fină, menaj 

RAMAT mi ataaț mi ancă, cu fructe, bomboane

SPORT
M Etapa a VlII-a a camplonatu- 

lui republican de rugbi progra
mează la sfirșitul acestei săplămiiu 
în Capitală trei partide atractive. 
Sîmbătă, pe terenul Dinamo (ora 
17,30) Dinamo va juca cu Con
structorul, iar pe terenul Progresul 
(ora 17,15) Progresul va primi re
plica formației Gloria.

Derbiul etapei se va disputa du
minică la ora 9,15 pe terenul Di
namo și va opune echipele bucu- 
reștene Steaua și* Gri vi ța Roșie. In 
țară se vor desfășura următoarele 
partide: Universitatea Timișoara — 
Farul Constanta, Precizia Sâcele — 
Știința Petroșani, Rulmentul Blriad 
—- C.SM.S. Iași.

*

M Luni 16 mai încep la Praga 
campionatele internaționale de tenis 
ale R. S. Cehoslovace. La această 
competiție țara noastră va fi re
prezentată de I. Țiriac, G. Bosch, 
P. Mărmureanu și Iudlth Dibar.

După concursul de la Praga( Ti
riac va pleca la Paris pentru a 
participa la tradiționalele campio
nate de la Roland Garros. Alături 
de Tiriac va juca și tînărul Ilie 
Năstase.

(Agerpres)

COMBINATUL 
CARBONIFER 

VALEA JIULUI
ANGAJEAZĂ
— mecanici loco

motivă C.F.R.
— licitași revi

zie vagoane



încheierea vizitei delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România în R. D. Vietnam

Declarația 
guvernului R. D. 6. 
adresată R. F. 6.

HKNOI 11 (Agerpres). — Trimi- 
Ml special Al. Cîmpeanu transmi
te: Miercuri a părăsit Hanoiul de
legația de partid și guvernamen
tali a Republicii Socialiste Româ- 
■mu condusă de tovarășul Emil 
taxtaâraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al CC al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și a guvernului Repu- 
btîcii Democrate Vietnam, a făcut 
a vizită în această țară.

încă nu răsărise soarele cînd în 
piața Teatrului Municipal din Ha

Cuvîntarea tovarășului
Emil Bodnăraș

Cuvîntarea tovarășului
Nguyen Duy Trinh

Vîxita delegației noastre de partid 
gi guvernamentale în Republica De- 
raocrată Vietnam, a spus tovarășul 
IWil Bodnăraș, se apropie de sfîr-

I» răstimpul celor cinci zile de 
cînd ne aflăm in mijlocul dv., am 
tales impresii puternice, de neui
tat, a căror bogăție n-o putem nici 
pe departe cuprinde în cuvîntul 
nostra de rămas bun.

Ne-a impresionat unitatea popora
lei vietnamez, hotărîrea neclintită 
de a-și apăra patria, credința sa 
nestrămutată în dreptatea cauzei 
sale, in victoria ei. Această unitate, 
hotărîrea și încrederea — rezultat 
al unei îndelungate experiențe is
torice desăvîrșite în anii războiului 
de eliberare a patriei, dus sub con
ducerea glorioasă a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam — repre
zintă astăzi o uriașă forță, de neîn
vins atît in construirea socialismu
lui rit și în respingerea agresiunii 
imperialismului american, eroismul 
poporului din Vietnamul de nord 
este egalat doar de calma demnitate 
cu care înfruntă greutățile unui 
război ce i-a fost impus.

In Vietnamul de sud, populația, 
patrioții înflăcărați de nobila cauză 
a libertății și independenței patriei 
sînt strîns uniți în jurul Frontului 
Național de Eliberare, singurul lor 
reprezentant autentic, organizator 
priceput și ferm al luptei împotriva 
agres.iunii insolente a imperialismu
lui american.

Lupta împotriva agresorului im
perialist se dă cu aceeași vigoare 
in nord și în sud. Zone în Vietnam 
sînt două, însă Vietnamul este unul 
singur. Strîns unit în luptă, popo
rul vietnamez va învinge pe agresor 
și cotropitor, iși va cuceri liberta
tea și independența deplină pe 
întreg teritoriul patriei sale. Despăr- 
țindu-se astăzi de voi, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România urează 
poporului vietnamez victorie de
plină în marea bătălie pe care o 
duce! In convorbirile rodnice pe 
care le-am avut cu conducătorii 
partidului și guvernului R. D. Viet
nam, în comunicatul comun asupra 
vizitei, am dat expresie convingerii 
noastre nestrămutate în justețea 
cauzei pentru care luptați, în vic
toria ei finală. Solidaritatea fră
țească dintre partidele noastre, din
tre țările și popoarele noastre s-a 
intărft continuu — reprezentând 

noi s-au adunat reprezentanți ai 
diferitelor pături ale populației ca
pitalei pentru a-și luat rămas bun 
de la solii poporului român. In pia
ță fluturau drapele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Vietnam. Pe 
mari panouri erau înscrise lozinci 
in cinstea prieteniei româno-viet- 
nameze.

Pentru a conduce pe oaspeți au 
venit Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al R. D. Vietnam, Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic și 

o importantă contribuție la lupta 
pentru pace și socialism.

Mulțumind pentru calda ospitali
tate acordată delegației in timpul 
vizitei, vorbitorul a spus: Fie ca 
prietenia noastră să devină mereu 
mai puternică în interesul ambelor 
popoare, în interesul unității țărilor 
socialiste, al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al întă
ririi forțelor antiimperialiste, al 
cauzei socialismului și păcii I Cau
za poporului vietnamez este dreap
tă; ea va triumfa I

limnsDi lovarâsniai Emil Bodnăraș la siioim 
raMai Eiomalni Naiiooalte [lIDem 

lin Vletnamnl le sol
Excelenței Sale,
Domnului Nguyen Huu Tho,

Președintele Prezidiului Comite
tului Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

Am fost adine mișcat de senti
mentele prietenești la adresa Parti
dului Comunist Român, a întregu
lui nostru popor, de salutul căl
duros adresat mie personal, pre
cum și membrilor delegației noas
tre în mesajul pe care ați avut a- 
mabilitatea să mi-1 transmiteți.

Vă mulțumesc cordial pentru a- 
cest mesaj, pe care cu o deosebită 
plăcere îl voi aduce la cunoștința 
conducerii noastre de partid și de 
stat, poporului român.

Sosirea delegației la Pekin
PEKIN 11. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Delegația de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil Bodnă
raș, care a făcut o vizită în R. D. 
Vietnam, s-a oprit, în drum spre 
țară, la Pekin.

La sosire pe aeroport — unde 
erau arborate drapelele de, stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze — oas
peții au fost întîmpinați de Cen I, 
membru al Biroului Politic al G.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier âl Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Li
Sien-nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Liu Siao, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Giao I-min, șef-adjunct al secției 
relații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Tran Tu Binh, 

secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, Le Than 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C., 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, Nguyen Xien, vice
președinte al Comitetului perma
nent al Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Phan Ke Toai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și alte persoane oficiale, precum și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

Erau prezenți șefii misiunilor di

Delegația Partidului comunist și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România, a spus tovarășul Nguyen 
Duy Trinh, își încheie vizita sa de 
prietenie în Republica Democrată 
Vietnam. In cursul scurtei dv. șe
deri în țara noastră, ați manifestat 
cu tărie simpatia și sprijinul parti
dului, guvernului și poporului ro
mân pentru lupta poporului nostru 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. Poporul 
nostru este profund mișcat de cu
vintele dv. călduroase. Venind să

Reafirmînd solidaritatea noastră 
neabătută cu lupta dreaptă pe care 
o duceți împotriva agresiunii im
perialismului american, adresez Ex
celenței Voastre, membrilor Prezi
diului Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare, urarea 
noastră de sănătate.

Frontului Național de Eliberare și 
poporului eroic din Vietnamul de 
sud le urăm victorie deplină în 
marea bătălie pe care o dau pentru 
eliberarea patriei.

Hanoi 9 mai 1966.

EMIL BODNĂRAȘ
șeful delegației de partid 

și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

kin, și Tran Van Thanh, șeful re
prezentanței permanente din Pekin 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Au fost de față, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Pekin, 
membri ai ambasadei.

Dineul oferit 
de Ciu En-lai

PEKIN 11. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Miercuri seara, la Palatul Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, tovarășul Ciu En-lai, 
vicepreședinte al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și 
Cen I, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat și ministru al afacerilor exter

plomatice acreditați Ia Hanoi, mem
bri ai ambasadei române.

Fanfara militară a intonat imnu
rile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
crate Vietnam. Tovarășul Emil 
Bodnăraș a trecut în revistă garda 
de onoare.

Nguyen Duy Trinh a rostit apoi 
o cuvîntare. .

Intîmpinat cu căldură de asisten
tă a rostit un cuvînt de rămas bun 
tovarășul Emil Bodnăraș.

Cuvîntările au fost ascultate cu 
deosebită atenție, fiind în repetate 
rînduri subliniate de aplauze.

vizitați Vietnamul, ați adus senti
mentele cordiale ale celor 19 mili
oane de frați ai noștri români. In 
același timp vizita dv. constituie o 
ocazie prețioasă pentru poporul 
nostru de a-și exprima stima sa 
sinceră pentru poporul român fră
țesc, care merge înainte cu pași 
siguri pe calea construcției victo
rioase a socialismului. Ați putut 
constata hotărîrea poporului nos
tru de a infringe pe agresorii ame
ricani, precum și încrederea sa fer
mă în victoria totală.

Convorbirile cordiale între dele
gațiile noastre au mărit înțelegerea 
și încrederea reciprocă, au contri
buit la întărirea solidarității intre 
cele două partide, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismu
lui proletar și au dezvoltat cola
borarea frățească între popoarele 
Vietnamului și României în lupta 
împotriva dușmanului comun — im
perialismul american — aducînd 
astfel o contribuție pozitivă la lupta 
popoarelor lumii pentru pace, in
dependență națională, democrație și 
socialism.

încă o dată, in numele poporului 
vietnamez, al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și al guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, vă rog să transmiteți poporu
lui român, Partidului Comunist Ro
mân și guvernului Republicii So
cialiste România mulțumirile noas
tre cele mai vii pentru solidaritatea 
și sprijinul total acordat de po
porul român luptei juste a poporu
lui nostru.

Fie ca poporul român să obțină 
succese și mai mari în construirea 
socialismului și în lupta pentru a- 
părarea păcii în Europa și în lume.

ne al R. P. Chineze, an oferit un 
dineu in cinstea» tovarășului Emil 
Bodnăraș și a celorlalți membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale române care a vizitat Republi
ca Democrată Vietnam. Tovarășii 
Ciu En-lai și Emil Bodnăraș au 
toastat pentru prietenia dintre cele 
două partide, dintre popoarele ro
mân și chinez.

La dineu au participat Li Sien- 
nien, membru a.l Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez și vicepremier 
al Consiliului de Stat, Giao I-min, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, șef adjunct al Secției de 
relații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Siao Guan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Pin 
Șao-hui, șef adjunct al marelui stat 
major al Armatei popular?, chineze 
de eliberare, Cen Ceao-suan, ad
junct al ministrului agriculturii, Lu 
Pin, președintele Asociației de prie
tenie chîno-română, și Tsui Jueh-si, 
adjunct al primarului orașului Pe
kin.

A luat parte, de asemenea. Au
rel Duma, ambasadorul României 
la Pekin.

BERLIN II (Agerpres). — Guver
nul R. D. Germane a adresat gu
vernului R. F. Germane o declarație 
în care protestează împotriva pre
tențiilor acestuia de a extinde ac
țiunea legilor vest-germane asupra 
R.D.G. Guvernul R.F.G. a declarat 
că cetățenii din R.D.G. sosiți în 
Germania occidentală, trebuie să 
fie urmăriți în baza legilor Repu
blicii federale pentru activitatea 
desfășurată pe teritoriul R.D.G.

Aceste pretenții, se subliniază în 
declarația guvernului R.D.G., au 
fost formulate în legătură cu pro
punerea P.S.U.G. de a avea un schimb 
de păreri cu P.S.D.G. în problemele 
de importanță vitală pentru națiu
nea germană.

încercările de a extinde în mod 
arbitrar sfera acțiunii legilor vest- 
germane asupra altor state, se arată 
în declarație, creeză noi bariere în 
calea normalizării relațiilor dintre 
cele două state germane.

IN c-E E- J
Serioase nemulțumiri 
față de soluția 
de compromis

BRUXELLES 11 (Agerpres). — în
trunit luni și marți la Bruxelles, 
Consiliul Ministerial al C.I^E^ la 
care au participat și miniștrii agri
culturii, a ajuns la o înțelegere de 
compromis în ce privește finanța
rea politicii agrare comune. Se știe 
că această problemă spinoasă divi
zează de mai multă vreme pe „cei 
șase", provocînd la 30 iunie 1965 
cea mai puternică criză a comuni
tății. In cele două zile de dezba
teri pe marginea unui plan de com
promis prezentat de Robert Marjo- 
liai, vicepreședinte al Comisiei Pieței 
comune, vorbitorii, fără excepție, 
și-au manifestat serioase nemulțu
miri față de soluția de compromis 
a planului elaborat de organul exe
cutiv al „celor șase". După cum 
au relevat agențiile de presă, vest- 
germanii s-au dovedit a fi cei m.’^ 
rezervați față de acest plan care, 
după părerea lor, nu le aduce sa
tisfacție în ce privește data libera
lizării schimburilor comerciale in- 
tercomunitare, precum și în legătu
ră cu contribuția la fondul agrar 
comun. Se știe că Bonn-ul dorește 
desființarea tarifelor vamale în si
nul Pieței comune cît mai cutînd 
posibil, în timp ce francezii doresc, 
dimpotrivă, un termen cît mai în
depărtat. Față de termenele avan
sate de vest-germani și francezi, 
planul comisiei Hallstein adoptă o 
linie de mijloc, preconizind desfi
ințarea tarifelor vamale între „cei 
șase", începînd le la 1 iulie 1968.

Uneltiri 
împotriva Siriei

DAMASC 11 (Agerpres). — La 
Damasc a avut loc o reuniune spe
cială a Consiliului de Miniștri al 
Siriei in cadrul căreia a fost exa
minată situația care s-a creat ca 
urmare a activizării forțelor reac- 
țiunii interne și intensificării unel
tirilor imperialismului împotriva Si
riei. Intr-o declarație oficială dată 
publicității la 10 mai se arată că 
„activizarea reacțiunii interne se 
desfășoară paralel cu concentrarea 
de trupe iordaniene și izraeliene 
la frontierele Siriei". Comentînd de
clarația oficială a guvernului Si
riei, ziarul „Al-Baas” caracterizea
ză situația care s-a creat drept o 
încercare de agresiune pusă la 
cale de imperialism și reacțiunea 
arabă împotriva Siriei.
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