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înillnirca conducătorilor dc partid $1 dc stat 
cu activul dc partid din regiunea Oltenia

In seara zilei de luni 13 iunie.
In cadrul vizitei în regiunea Olte
ni.®, conducătorii de partid și de 
stat s-au întîlnit cu activul de partid 
al regiunii, luînd parte la o masă 
tovărășească.

Au fost prezențî conducătorii or
ganelor locale de partid, de stat și 
obștești, vechi membri de partid, 
conducători de întreprinderi și uni
tăți agricole socialiste, muncitori și 
țărani cooperatori fruntași, oameni 
de știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori.

tuînd cuvîntul, tovarășul ION 
STĂNESCU, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Oltenia, a expri
mat încă o dată, în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor re
giunii, bucuria de a primi vizita 
conducătorilor de partid și de stat, 
cteda mulțumire pentru aprecierile 
și prețioasele indicații date cu acest 
ptHej.

Noi — a subliniat vorbitorul — 
avem în regiune condiții, mari re
zerve materiale și spirituale care ne 
îndreptățesc să ne angajăm ca în 
viitor să obținem noi și importante 
reaKsări. Angajamentul nostru se 
bazează pe hărnicia și pasiunea mun
citorilor, a țăranilor cooperatori și 
intelectualilor, pentru care comu
niștii *— continuatori ai eroicelor 
tradiții revoluționare ale poporului 
nostru — au devenit un viu și în- 
sutfețitot exemplu. Ne bazăm pe 
maturitatea politică și organizato
rică ■ a organizației regionale de 
partid ‘care numără peste 100 009 de 
meșnbti. Avem în vedere, în ace
eași măsură, iscusința oamenilor a- 
cestbr meleaguri — și care și-a gă
sit expresie, în zilele noastre, în 
făurirea pentru prima oară în țară 
a locomotivelor Diesel-electrice, 
în săparea de sonde la mari adîn- 
cîmi, în deprinderea meseriilor de 
miner și de chimist, în lupta pentru 
b smulge pămîntului recolte tot 
mai bogate. Chezășia viitoarelor 
noastre succese și împliniri socia
liste o constituie politica înțeleaptă 
a încercatului nostru partid comu
nist, condus de cei mai buni și iu
biți fii ai poporului.

A luat apoi cuvîntul GHEOR- 
GHE JIANU, vechi membru de 
partid. Vă mărturisesc — a spus el 
— că poezii n-am făcut niciodată, 
d ii în viața mea n-am avut con
deiul departe. Dar în aceste clipe 
mă gîndesc la faptul că astăzi totul 
este atît de frumos, adine și bun, 
mă gîndesc la țara noastră înflori
toare, la steagul sub care luptăm, la 
partidul nostru iubit — și simt cum 
poezia se naște parcă de la sine.

Pentru a fi ceea ce sîntem azi 
partidul a gîndit și a luptat. Și tot 
partidul nostru comunist chezășuieș- 
te frumusețea viitoare a acestor lo
curi, dintre Paring și Dunăre, din
tre Olt și Cerna, frumusețea între
gii Românii socialiste. Iată de ce 
eu, ca și alți tovarăși care mă în
conjoară, trăim ceea ce se cheamă 
adevărata tinerețe fără bătrînețe. 
Căci ne numărăm anii din august 
1944, ca de la o adevărată facere 
a lumii noastre.

In cuvîntul său, NICOLAE VO1- 
CA, lăcătuș la uzinele „Electropu- 
tere” din Craiova, a spus: Ați ve- 
Ifit în mijlocul nostru, ne-ați dat 
sfatul cel bun, ne-ați arătat pers
pectiva muncii noastre, v-ați inte
resat cu grijă de conducători cum 
muncim, cum trăim, ce planuri de 
viitor avem și cum luptăm spre a 
ne dovedi prin întreaga noastră 
activitate muncitori înaintați, con
structori ai mărețului edificiu al 
societății socialiste. Ne-am simțit 
mîndri că vă putem înfățișa pri
mele succese obținute în îndepli
nirea sarcinilor trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului nostru 
tațtt, Permiteți -mi să folosesc cu

vinte din limbajul nostru de mun
că pentru a spune din inimă că re
cunoștința noastră față de partid 
are strălucirea, căldura și puterea 
miilor de volți.

In cuvîntul său, prorectorul noii 
universități craiovene, profesor doc
tor docent, MIRCEA OPREAN, a 
scos în evidență că studenții și ca
drele didactice, animați de marile 
idealuri concretizate în Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
freamătă de dorința de a asimila 
cele mai noi cuceriri ale științei, 
de a obține cît mai importante cu
ceriri în cercetarea științifică. In 
această ordine de idei, vorbitorul 
s-a referit la cercetările încununate 
de succes ale specialiștilor craio- 
veni privind redarea rodniciei u- 
nor pămînturi neproductive. Oame
nii de știință, cercetătorii din toa
te domeniile — a subliniat el — au 
înțeles că cercetarea științifică este 
astăzi o problemă de partid, cu o 
profundă semnificație patriotică. A- 
cest mare adevăr însuflețește co
lectivul de cadre didactice al tine
rei universități craiovene.

Exprimînd simțămintele întregu-

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Timp de două zile am vizitat ci- 
teva din raioanele regiunii Oltenia, 
cîteva din marile întreprinderi con
struite în anii socialismului, coope
rative de producție agricole. Uni
versitatea — sau, mai bine zis, vi
itoarea universitate Craiova — ne-am 
întîlnit cu muncitori, țărani, inte
lectuali din Craiova și din raioanele 
regiunii Oltenia — bărbați, femei, 
bătrîni, tineri. Aș putea spune că, 
într-un fel sau altul, ne-am întîlnit 
cu sute de mii de cetățeni ai regiu
nii Oltenia.

E greu de redat în cuvinte im
presiile acestei vizite, pentru că 
ele sînt deosebit de bogate, de 
multilaterale.

Am apreciat entuziasmul și pri
ceperea cu care oamenii muncii din 
Oltenia înfăptuiesc hotărîrile parti
dului. Am văzut manifestările de 
dragoste, de încredere nemărginită 
în politica partidului nostru — în
credere întru totul îndreptățită, în- 
trucît întreaga activitate a partidu
lui, a Comitetului său Central co
respunde pe deplin intereselor vi
tale ale poporului nostru. Această 
încredere este rezultatul faptului că 
în anii socialismului s-au obținut 
succese remarcabile în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, cul
turii, în creșterea nivelului de via
ță al tuturor oamenilor muncii.

In acești ani Oltenia a cunoscut 
o puternică dezvoltare. In timp ce 
în trecut existau aici doar cîteva 
întreprinderi industriale, cu un nu
măr mic de muncitori, astăzi Olte
nia posedă asemenea uzine ca „E- 
lectroputere", o mîndrie a electro
tehnicii României socialiste; pro
duce petrol, cărbune, ceea ce nici 
nu se putea concepe în trecut. S-a 
ridicat agricultura, pe vremuri des
tul de înapoiată. Masele largi be
neficiază din plin de cultură, în- 
vățămînt, știință — inaccesibile In 
trecut. In puternica dezvoltare cu
noscută de Oltenia, ca și de cele
lalte regiuni ale patriei își găsește 
expresie politica partidului nostru, 
de ridicare armonioasă economică 
și culturală, a întregii țări, de 
creștere a nivelului de viață al în
tregului popor. Nu mai astfel se 
creează condițiile desăvîrșirii cu 
succes a construcției socialiste șl 
trecerii In viitor la construirea so
cietății comuniste.

lui tineret din Oltenia, dragostea 
acestuia fierbinte față de Partidul 
Comunist Român, care a asigurat 
tinerilor minunate condiții de îm
plinire a energiei și talentului, de 
înflorire a virtuților lor, primul se
cretar al Comitetului regional al 
U.T.C., STEFAN NEGREȚ, a spus: 
Am moștenit de la străbuni, de la 
toți glorioșii noștri înaintași, dîr- 
zenia în luptă pentru binele patriei. 
Am învățat de la Brâncuși să fim 
îndrăzneți cînd construim și de la 
Arghezi să cîițtăm meșteșugit fru
musețea plaiurilor pe care trăim. 
Sîntem mîndri că aceste virtuți, în
nobilate de învățătura partidului, 
le putem pune cu deplină dăruire 
în slujba poporului nostru, stăpîn 
pe destinele sale. Considerați emo
ția tinerilor care v-au întîmpinat 
pretutindeni pe meleagurile regiu
nii Oltenia ca un cald și sincer 
omagiu pe care vi-1 aduce o gene
rație fericită, luminată de soarele 
socialismului.

— Sînt mîndră că femeile din 
comuna Goicea — a spus țăranca 
cooperatoare FLOREA GIGEA —

După cum știți, Congresul al 
IX-Iea a elaborat un program larg 
de dezvoltare privind toate dome
niile activității sociale. In centrul 
preocupărilor partidului se află tn 
continuare dezvoltarea industriei, 
și îndeosebi a industriei grele. Is
toria tuturor țărilor, inclusiv- isto
ria țării noastre, demonstrează că 
fără industrie o țară nu se poate 
bucura de binefacerile civilizației, 
nu poate să-și asigure mersul îna
inte, să obțină bunăstarea și feri
cirea oamenilor muncii. Fără in
dustrie nu poate fi vorba, în gene
ral, de o economie dezvoltată, care 
constituie baza prosperității socie
tății, chezășia independenței și su
veranității naționale. Programul 
stabilit de Congresul al IX-lea 
creează condiții ca pînă în 1970 să 
se înfăptuiască în acest sens o im
portantă schimbare calitativă în 
tara noastră; cel puțin 50 la sută 
din populația activă va ajunge să 
lucreze în industrie și în alte sec
toare neagricole. In felul acesta 
vom putea spune că am reușit să 
scurtăm drumul care ne mai des
parte încă de țările avansate din 
punct de vedere industrial și, în 
general, economic.

In cadrul programului de indus
trializare a tării, regiunea Oltenia 
va cunoaște un mare avînt. Este 
suficient să mă refer la faptul că 
investițiile care se vor face în a- 
cești cinci ani în Oltenia se cifrea
ză la peste 26 miliarde Iei, peste 
10 la sută din totalul investițiilor 
pe tară. Cred că nu este nevoie să 
dau citire listei bogate a întreprin
derilor noi și a celor care se vor 
dezvolta — cifra aceasta vorbește 
de la sine I Un avînt foarte puter
nic va cunoaște industria carboni
feră; din cele 26 de miliarde, circa 
2,600 miliarde se investesc' numai 
în construcția de mine și cariere 
noi. Producția de cărbune va ajun
ge în 1970 la circa 7 milioane to
ne, iar în 1975 la circa 17—22 mi
lioane tone. Este un obiectiv care 
presupune un mare efort — dar, ca 
rezultat, Oltenia va produce sin
gură în 1970 tot atîta cărbune cît 
întreaga Românie în 1938.

Se va dezvolta considerabil sec
torul energetic; se va dubla capa
citatea termocentralelor existente 
prin realizarea unor noi capacități 
de circa 630 MW și se va construi 
O nouă termocentrală la RovinarL 

m-au delegat să exprim la această 
întîlnire gîndurile lor. Ați vizitat 
ieri cele două cooperative agricole 
de producție în care ne-am unit, din 
îndemnul partidului, pămîntul și 
puterea. Tot așa ne-am bucurat să 
vă arătăm satele noastre în care am 
înălțat lăcașuri de cultură de toată 
fala. Nu ne-am mulțumit să avem 
doar hambarul plin; am deprins bu
curia de a ne odihni într-un parc, 
de a merge cît mai des la specta
cole, de a citi, de a urmări pro
gramele de radio și televiziune, de 
a ne întrece care să-și facă o casă 
mai frumoasă decît alta. Partidul ne 
învață să ștergem tot mai mult deo
sebirea dintre oraș și sat, cum nici 
n-am fi gîndit altădată.

Cuvintele mele nu pot spune tot 
ce-mi simte inima. Dar în timpul vi
zitei dumneavoastră prin Goicea 
și prin alte comune ați privit în 
ochii noștri și ai copiilor noștri, ați 
citit fericirea noastră ca într-o carte 
luminoasă. Vă aducem din nou as
tăzi cele mai calde urări de sănă
tate și viață lungă spre fericirea pa
triei. -

Se prevede să se construiască o 
fabrică de mașini agricole la Cra
iova, o ȘAțină de roți monobloc, 
probabil la Balș, unde vor lucra 
circa 3 000 de muncitori, o nouă 
uzină de îngrășăminte azotoase cu 
o producție anuală de 300 000 de 
tone azotat de amoniu și 300 000 
de tone uree; un combinat de ce
luloză la Tr. Severin, o fabrică de 
cherestea, placaje și semifabricate 
la Filiași, o tăbăcărie la Corabia și 
o fabrică de încălțăminte la Craio
va; tot la Craiova o fabrică de con- 
lecții; la Caracal o fabrică de tri
cotaje, iar la Băilești o fabrică de 
vată medicinală și articole sanita
re, la Corabia o fabrică de zahăr, 
precum și o serie de alte între
prinderi.

Practic, pînă în 1970 în unitățile 
noi și în cele existente ale regiunii 
vor lucra aproape încă 80 000 de 
salariați. Această cifră vorbește 
despre efortul, amploarea și ritmul 
înalt în care se industrializează re
giunea Oltenia. Iată, tovarăși, ce 
sarcini mari vă revin din programul 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
partidului privind industrializarea 
patriei noastre.

Va trebui, totodată, să dezvol
tăm puternic agricultura. Oltenia 
este o regiune agricolă, ea are con
diții bune pentru a obține produc
ții 'mari de cereale, pentru dezvol
tarea viticulturii, pomiculturii, le
gumicultorii, pentru o creștere mai 
susținută a zootehniei. Toate aces
tea presupun o mai mare atenție 
pentru folosirea mijloacelor tehni
ce, a îngrășămintelor, a științei a- 
gricole. Oltenia a obținut unele 
rezultate bune în agricultură, dar 
trebuie să spunem aici, în fața acti
vului de partid, că nu putem fi 
mulțumiți cu ceea ce s-a realizat. 
Desigur, se pot aduce argumente 
și văd că unii activiști, par gata să 
se justifice, să se refere la condi
ții climatice, la secetă etc. Cu toa
te condițiile climatice, cîte e dată 
cu adevărat vitrege, se puteau ob
ține producții mai mari. S-a irigat 
însă puțin; este semnificativ pen
tru posibilitățile pe care le aveți, 
faptul, că numai în primăvara a- 
ceasta, cînd v-ați apucat ceva mai 
serios de treabă — nu spun nici 
acum că v-ati ocupat cu toate for
țele — ați reușit să irigați 16 000 
hectare în cooperativele agricole 
de producție. Există apă, dar apa 

se duce pe Dunăre, iar cerealele, 
porumbul, legumele se usucă atunci 
cînd este secetă. Așa că, pînă la 
urmă, de vină nu este seceta, ci 
faptul că nu am luat măsurile ne
cesare pentru folosirea apei de ca
re dispunem; dacă nu ne cade din 
cer să o luăm din Dunăre și din 
rîuri și să o aducem pe terenurile 
agricole. In concluzie, și în dome
niul agriculturii Oltenia are multe 
de făcut.

In regiune se dezvoltă puternic 
învățămîntul. Nu doresc să mă o- 
prese mai mult la această proble
mă, de care ne-am ocupat ieri în 
întîlnirea cu intelectualii. Veți avea 
Universitate. De anul acesta a in- 

. ceput să funcționeze un centru de 
cercetări al Academiei; se va dez
volta activitatea a numeroase labo. 
ratoare uzinale, dintre care unele 
se vor apropia de nivelul unor a- 
devărate institute de cercetări. Si 
în acest domeniu, Oltenia va tre
bui să aducă o contribuție impor
tantă la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Cred că putem spune că există 
condițiile necesare ca toate aceste 
sarcini să poată fi duse la bun 
sfîrșit. Avem în Oltenia o orga
nizație de partid puternică, cu pes
te 100 000 de membri, un activ de 
partid și de stat care a cîștigat ex
periență, pricepere și care a dove
dit că atunci cînd se apucă serios 
de treabă poate rezolva orice pro
blemă care i se pune. De aceea, 
noi avem convingerea că sartinile 
care revin regiunii Oltenia din 
programul general de dezvoltare al 
patriei noastre vor fi îndeplinite în 
cele mai bune condiții.

In cursul vizitei pe care am fă
cut-o zilele acestea prin regiunea 
Oltenia, ne-am oprit și la unele 
din monumentele de artă și cultu
ră, precum și la monumente legate, 
de lupta pentru formarea națiunii! 
române, pentru libertatea națională 
și socială. Oltenia este bogată și 
în asemenea monumente, oltenii au 
într-adevăr tradiții glorioase de 
luptă — ca, în general, toți româ
nii, pentru că, în fond. Oltenia, 
Muntenia, Ardealul și Moldova au 
constituit întotdeauna o unitate și, 
deși despărțite vremelnic, au luptat! 
împreună, s-au ajutat între ele. Nu
mai așa au putut învinge greută
țile de-a lungul secolelor, ajungînd 
la formarea statului național unitari 
de astăzi. De aici, din aceste me
leaguri ale României, s-au rid'cat 
viteji de seamă, s-ar putea spune, 
legendari, care nu au precupețit 
nimic, nici viața, pentru a asigura 
mersul înainte al poporului nos
tru, ca Mihai Viteazul, Tudor Vla- 
dimirescu. Deși nu era din Oltenia,! 
Mircea cel Bătrîn tot pe aceste me
leaguri a trăit multe din momen
tele grele ca și din cele de bucu
rie. Din Oltenia s-au ridicat oa
meni de seamă în domeniul artei, 
literaturii. Am vizitat astăzi Tîrgu- 
Jiul, unde am văzut unele din lu
crările lui Brâncuși care, mareînd 
o etapă importantă în dezvoltarea 
artei, reprezintă mari valori ale 
culturii noastre și ale culturii uni
versale. S-au ridicat din Oltenia 
oameni de talia, lui Titulescu care 
a militat neobosit pentru indepen
dența și suveranitatea României. 
Nu există domeniu de activitate în 
care Oltenia să nu fi fost prezentă 
de-a lungul veacurilor și să nu-și 
fi adus aportul la dezvoltarea po
porului nostru, la formarea națiunii 
române, a culturii și artei națio- 
nale. Aceste monumente de artă și 
mărturii ale tradițiilor luptei națio
nale și sociale sînt e neprețuită co
moară pentru întregul nostru po
por și am considerat că venind în 
Oltenia nu Dutem să nu le vizităm,

(Gontihuare Iu pag. 3-a)
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I O CERINȚA A CINCINALULUI
crărUo minier». In privința calității 
lucrărilor m alinte o îmbunătățire. 
Iau prea timid». Maiștrii minliri 
neglijează Inel lucrările de betonată, 
mai ales betonaraa vetrei.

CU VITEZE MAI MARI Direcțiile 
eforturilor viitore

rANCHlî^

In anii cincinalului, contribuția bazinului neatru carboni
fer la balanța energetică a (Urii va apoti substanțial. In anul 
1970, potrivit Directivelor Congresului al IX-iea al P.C.R., 
producția de cărbune a Văii Jiului va ajunge la circa 8—8,5 
milioane tone. O condiție hotărîtoare pentru atingerea aces
tui obiectiv îl constituie realizarea In termen a planului lu
crărilor de investiții miniere, predarea la timp a noilor cîm- 
puri do cărbune.

In vederea asigurării dinamicii de creștere a producției 
In anii următori, în 1986 colectivelor exploatărilor noastre 
1» revin răspunderi deosebite. îndeplinirea integrală a lu
crărilor miniere prevăzute pe 1966 constituie o cerință pri
mordială pentru flecare exploatare. In ce măsură este reali
zat acest deziderat f lată tema convorbirii noastre cu jelii 
sectoarelor de investiții de la exploatările din bazin, oamenii 
care conduc lucrările d*  deschidere a noilor rezerve de 
cărbune.

P<imul interlocutor — șeful sec
torului de investiții de la mina Le
nea, inginerul REBEDEA M1RON.

C.'leclivul minei Lohea se află In 
fața unei perioade de mari răspun
deri : centralizarea producției ex
ploatării prin darea în funcțiune a 
noului puț modern cu schip de la 
mina IL

— In ce stadiu se află pregăti
rile pentru trecerea la centra
lizarea minei 1

— Sintem în pas cu graficele de 
execuție, ne informează șeful sec
torului. După Cele Cinci luni Ce iu 
trecut de la începutul anului ra
portăm un bilanț rodnic: 172,3 ml 
de lucrări miniere executate peste 
pian Dintre lucrările de mare im
portanță țin să amintesc doar cî
teva: montarea ghidajelor metalice 
ia puțul cu schip, a lanțurilor duble 
de elevator și a culbutoarelor semi
automate de la orizontul 469, ame
najarea puțurilor oarbe nr. 8 și 10 
și altele.

Deci, pot afirma CU toată siguran
ță : ritmul cu care se execută lucră
rile va asigura respectarea întoc
mai a programului de dare în func
țiile a noului complex de extrac
ție Lonea II.

Cum ne explicăm rezultatele ? 
Prtatr-o preocupare susținută pentru 
aplicarea procedeelor avansate de 
lucru, pentru organizarea supe
rioară a muncii și folosirea din plin 
a utilajelor din dotare. In cadrul 
sectorului nostru la toate locurile de 
muncă orizontale se aplică perfora- 

umed. De asemenea, mașinile de 
încărcat din dotare sînt toate fn 
funcție. Pe aceste căi reușim să 
atingem viteze de avansare sporite, 
roatizind indicatorul prevăzut in 
piouul tehnic. Pe viitor scontăm îh- 
•ă pe realizări și mai mari.

— Fiindcă vă referiți la preo
cupările de viitor, nu conside
rați oportună organizarea de 
brigăzi de înaintări rapide?

— Da, intr-adevăr, e o soluție 
pentru creșterea vitezelor de înain
tare. Avem și lucrări unde am pu
te* organiza înaintări rapide,- de 
pildă, galeriile spre puțurile 8 Jieț 
(de materialo) de la orizontul 400
*1 puțul orb nr. 1. Aceasta se va 
fmtea însă realiza abia după ce va 
totra th funcție puțul cu colivii de 
ia Lonea 111 unde șantierul T.C.M.M. 
execută în prezent montarea mașinii 
de extracte. Astfel se vor crea 
posibilități de extragere a sterilului 
prfn acest puț și pe această cale și 
condițiile pentru organizarea de 
înaintări rapide.

tin alt interlocutor — ing. SGHRE- 
TES CAROL, șeful sectorului XI de 
to mina Petrila ne-a informat, da 
ademenea, despre realizări meritorii, 
ta mina Petrila s-a executat în 
acest an un volum de 260 ml lu
crări miniere peste plan. Deci, și
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aici realizarea planului anual ăre o 
bază solidă, fiind chezășuită de 
preocuparea susținută a colectivu
lui de aici și îndeosebi a corpului 
mediu tehnic față de generalizarea 
perforajului umed și a altor proce
dee avansate, Cuta af fi metoda de 
săpare cu bandaje metalice.

Problemă nu e... 
dar totuși

— Raportăm și noi un bilanț bo
gat : 269 m 1 de lucrări miniere 
peste plan, ne-a informat ingine
rul MEIUȘ EM1LIAN, șeful secto
rului XI de la mina Lupebi. Prin
tre factorii ce au avut un rol de
terminant în obținerea acestui suc
ces țin să relev, cu deosebire, fo
losirea din plin a utilajelor din do
tare, extinderea perforâjului umed, 
Îmbunătățirea organizării muncii. 
Pe această linie perseverăm în Con
tinuare. In urma unui schimb de 
experiență lă minele Lonea și Dîljâ. 
am organizat 3 brigăzi de înaintări 
rapide care, aplicînd cu consec
vență perforajul umed au sporit 
viteza de înaintare de la 40 la 70— 
75 m 1, tinzînd spre cel puțin 100 
m 1 pe lună. Prin îmbunătățirea 
organizării muncii, aprovizionării 
brigăzilor și a microclimatului lo
curilor de mutică, vom înregistra, 
cu siguranță, noi succese în creș
terea vitezelor de înaintare ceea 
ce ne va permite să îndeplinim in
tegral planul de lucrări miniere 
prevăzute pe acest an.

Deci, planul pe 1966 nu e o pro
blemă. Totuși, este vorba de o sea
mă de lucrări de primă importanță 
care sînt condiționate de asistenia 
tehnico-materială ce ni se va a- 
corda în continuare. Pentru execu
tarea galeriei direcționale din cul
cușul stratului 3, blocul IV, ori
zontul 440, solicităm dotarea cu u- 
tiiâjele strict necesare, respectiv, 
o locomotivă L.A.M.-4 antigrizu- 
tuoasă, două trolii, două mașini de 
încărcat, iar pentru săparea gale
riei direcționale din culcușul stra
tului 3 orizontul 400 solicităm re
zolvarea pușcării în mediu antigri- 
zutuos de către S.C.S.M., cerință 
ce o avem și pentru galeria trans
versală șpre stratele 15—13 orizon
tul 400. Tot la aceste lucrări aven 
nevoie de tuburi cu diametrul de 
800 mm.

O altă lucrare de mare impor
tanță ; pulul nr. 12. Aici avem ne
voie de cabluri de forță și de sem
nalizare, precum și de traversele 
speciale pentru amenajarea circui
telor.

In ceea ce privește calitatea lu
crărilor, țin să subliniez următoa
rele t Recunosc că din cauza su
perficialității unor maiștri minieri 
— 1-așl aminti de pildă pe Neică 
Mihai, Pavel Anghel șl Tomuș Ni- 
colae —■ unele lucrări nu au pan
ta și direcția prevăzută, deci e ne
cesară rectificarea lor. In achttab, 
avem In privința calității dteva 
greutăți. Altfel, profilate T.H, n-au 
■tîlpi mai lungi la partea de canal, 
iar din această caua* * în rocile tnai 
aiab*  armăturile se deformează. De 
•■eqrmoa, taalte betonite n-au re- 
fHhttlb MCeaară, dea cantutor eâ 

furnizorii trebuie Să expedieze s 
dată cu materialul Și certificatele 
de încercare.

0 întrebare capitals: 
vom recupera 
minusul ?

Și acum mina cu „datoria” cea 
mai mare față de prevederile pla
nului anual de investiții miniere — 
mina Uricani.

— Avem un minus pe cinci luni 
de 478 m 1. E cam mult, dar înce
pem să recuperăm. Din semestrul 
11 planul va fi realizat ritmic, ne 
asigură șeful sectorului de investi
ții al minei, inginerul CHICINAȘ 
VASILE.

— Pe ce se bazează această 
afirmație ?

— Pe o seamă de măsuri. Astfel, 
am organizat 3 brigăzi din care 
două de înaintare rapidă, Brigăzile 
aU fost dotate cu mașini de încăr
cat, au fost încredințate spre în
drumare maiștrilor minieri princi- 

' păli. Din luna trecută cele două 
brigăzi de Înaintare rapidă au atins 
TO m 1 iar în această lună vor rea
liza o viteză de cel puțin 100 
m 1/lună.

Următorul interlocutor — ingine
rul HĂRÂȚIU IOAN, șeful secto
rului de investiții de la mina Vul
can, a răspuns :

— Minusul, de fapt, nu e 
chiar atît de mare: 122 m 1 
$1 va ii recuperat Incepînd chiar 
din acest trimestru. Cum vom asi
gura aceasta 1 In primul rind prin 
creșterea vitezelor de înaintare. In- 
cepînd din luna trecută, am orga
nizat două brigăzi noi care au rea
lizat viteze de 81, respectiv, 82 
m 1 /lună, iar prin valorificarea 
experienței dștigate, vom realiza 
cel puțin 100 m 1 pe lună.

„Noile capacități 
vor intra In funcție 
la termen"

Este o afirmație pe care au sus
ținut-o toți interlocutorii noștri din 
cadrul E.D.M.N.

Intr-adevăr, e vorba de un dezi
derat de importanță capitală. Mina 
Dîlja va trebui să-și mărească sub
stanțial capacitatea pînă la sfîrșltul 
anului. De asemenea, în semestrul 
II va trebui să „bată gongul inau
gural” la noua mină Paroșeni. Atît 
la Dîlja cît și la Paroșeni noile ca
pacități vor intra în luncție fără 
întîrziere (sîntem asigurați cu opti
mism). Totuși, în cadrul E.D.M.N, 
sînt serioase rămîneri în urmă fată 
de planul fizic: la Paroșeni •— 117 
ml, iar la Dîlja — 706 ml. Cum vor 
fi recuperate acestea, care e situa
ția lucrărilor ?

—- La noi minusul va fi recuperat 
în trimestrul III, ne prezintă asigu
rări tov. ing. GROSU AURELIAN, 
șeful sectorului Paroșeni. In aCest 
scop plasăm încă două brigăzi, iar 
începînd din această lună ne-am or
ganizat o brigadă de înaintări ra
pide. Greutăți; parc insuficient de 
vagoaate șL ta general, aprovizio
nare slabă.

In trimestrul HI sectorul nostru va 

deveni sector de producție iar mi
nusul fața de planul inițial nu na 
va stînjetil îh acest sens, ne-a de
clarat ing. BOBOLEA CONSTAN
TIN, șeful sectorulu II Dîlja. Deo
camdată lucrăm în condiții speciale, 
după un program de prevenire a 
viiturilor de apă. Greutățile con
stau în lipsa de efective și îndeo
sebi de muncitori calificați. Darea 
în funcțiune a puțului orb nr. 3 va 
asigura condiții pentru a ataca noi 
fronturi de lucru. In cîteva zile vom 
organiza și noi o brigadă de înain
tări rapide, în galeria circuitului 
puțului orb nr. 3 (orizontul 480).

— In aprecierea rezultatelor noas
tre se cere avut în vedere uu a- 
mănutit: neconcordanța dintre pla
nul fizic și cel valoric, a precizat 
lev. SURDU OCTAVIAN, inginerul 
șef al E.D.M.N. Doar așa se poate 
explica faptul că deși avem reali
zați toți indicatorii tehflîco-econo- 
mici nu realizăm planul fizic. Ani 
făcut, de altfel, propuneri pentru 
lichidarea acestei necorelări.

Perspective pentru realizări mai 
bună avem : La Paroșeni planul va 
fi realizat. O greutate principală : a- 
provizlonarea deficitară din cauza 
lipsei drumului de acces ..șpre gale
ria de coastă, care n-a fost încă 
asigurată de către șantierul T.C.M.M. 
La Dîlja sînt însă și cîteva rezerve 
interne, pentru valorificarea cărora 
se cere perseverat mai mult și 
anume : întărirea disciplinei și folo
sirea mai intensă a mașinilor de 
încărcat. Se cere o preocupare 
susținută și pentru intensificarea 
deschiderii noilor fronturi de lucru 
din blocul 2 B și a planului înclinat 
spre orizontul 575.

La mina Dîlja garantăm realiza
rea integrală a planului valoric și 
predare la termen a tuturor lucrări
lor fizice ce grevează producția pe 
1966 și 1967. Greutăți la Dîlja: In 
primul rînd necazurile cu noua in
stalație de haldare a sterilului. Sîn- 
tem datori să remediem aceste de
fecțiuni și o vom face. Un alt in
convenient : aprovizionarea deficita
ră și neritmică cu unele materiale: 
boițari, cherestea etc.

lit viitor ne va preocupa cu deo
sebire sporirea vitezelor de înain
tare, intensificarea amenajărilor mâi 
ales la DîLja spre a fi în pas cu lu-

CÎTEVA CONSIDERAȚII
In ancheta noastră se subli

niază cu oeoseblre o cerință 
de primă însemnătate: elabo
rarea celor mai eficiente mă
suri în scopul sporirii viteze
lor medii de Înaintare, deci a 
ritmului de execuție a lucrări
lor de deschidere a noilor 
cîmpuri de cărbune — condi 
ție hotărîtoare pentru ca ex 
ploatările bazinului nostru să 
fie In consonanță cu ritmurile 
de creștere a producției pre
văzute în cincinal.

Este vorba de un deziderat 
pe deplin realizabil Prin dota
rea existentă, prin experiența 
ciștigată, sectoarele noastre de 
investiții dispun de posibilități 
reale fn vederea creșterii vi
tezelor de avansare la săparea 
șl susținerea lucrărilor mi
niere. Se cere tasă o preocu
pare susținută a fiecărui colec

In încheierea anchetei noaMte 
am avut o convorbire cu tov. ihg- 
DAVIDESCU GHEORGHB, director 
tahnic al C.C.V.J. La întrebarea: 
„Cum apreciați bilanțul în dome
niul tnvastițiilor miniera după pri
mele 5 luni ale anului și posibili
tățile de recuperare a rămânerilor 
în urmă ?", am primit următorul 
răspuns :

— Rezultatele după 5 luni le so
cotesc mulțumitoare atît la lucră- y 
rile în regie cît și la cele de ah- f 
trepriză. Ele sînt favorabile la toți ' 
indicatorii — cu excepția planului 
fizic, unde avem, intr-adevăr, o ră- 
mînere în urmă de 735 m 1, dar 
față de planul anual repartizat pe 
10 luni. In orice caz și planul fl*  
zic se va realiza pe acest an inte
gral; se va asigura punerea in ex
ploatare la termen a noilor capa
cități de producție. Rămîneriie In 
urmă vor fi recuperate integral, Ia 
toate exploatările cu excepția mi
nei Dîlja. unde valoarea lucrărilor 
de Investiții prevăzute va trebui 
revizuită în urma reevaluării re
zervelor de la orizontul 440.

— In ce directa principale e 
necesar să-și îndrepte efortu
rile colectivele de investiții Sta 
bazfft T

— îndeosebi spre creșterea vite
zelor medii de Înaintare ia toate 
exploatările și îndeosebi la Dflja. 
In acest scop să fie luate mlauri 
eficiente în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării brigăzilor, tokHttua 
la toate lucrările unde e poatMi a 
mașinilor de încărcat, sporirea vi- | 
tezelor de săpare și betonat*  la * 
puțurile ce se execută cu cofraj 
glisant, întărirea asistenței tehnice.

In cele Ce urmează țin să insist 
asupra situației minei Dîlja. Avtad 
iți vedete răminerile ta urmă te 
această exploatare, este necesar să 
se treacă ia formarea do noi bri
găzi spre a plasa locurile de mun
că ce se vor crea în urma punerii 
in funcție a puțului orb nr. 3. A- 
ceste brigăzi se vor putea ferma 
din minerii care au absolvit școala 
de calificare la începutul acestei 
luni șl din cei ce vor fi repartizați 
la Dîlja in urma redistribuirii de 
efective între unitățile C.C.V.J.

La mina Paroșeni a avut loc o 
analiză cu toți factorii hotărlfori 
în vederea realizării, la puțul aliat 
în execuție, a unei viteze de săpa
re, betonare și amenajare de cel 
puțin 30—36 m 1/lună. In vederea 
atingerii acestui obiectiv s-a întoc
mit și o diagramă corespunzătoare.

In ceea ce privește celelalte ex
ploatări : la Uricani și Vulcan, prin 
măsurile aplicate pentru crearea de 
brigăzi noi, dotarea cu utilaje. e- 
xistă condiții pentru recuperarea 
rămînertlor în urmă.

In privința calității, lucrurile s-au 
îmbunătățit la Petrila șl LupenL 
mai puțin insă Ia Dîlja și Paroșeni.

In încheiere, îmi exprim încă o 
dată convingerea că sarcinile de 
investiții miniere pe 1966 pe C.C.V.J. 
vor fi realizate și chiar depășite.

tiv de investiții — a brigăzilor 
de mineri cît și a tehnicienilor 
— în frunte cu organizațiile 
de partid, pentru valorificarea 
tuturor rezervelor interne în 
vederea realizării de înaintări 
rapide și anume - îmbunătăți 
rea aprovizionării brigăzilor, a 
organizării muncii și a asisten
ței tehnice, folosirea din plin a 
utilajelor din dotare, a proce
deelor avansate. Cadrele teh
nice din C.C.V.J. sînt chemate 
să-și aducă din plin contribu 
ția ta valorificarea experienței 
cîștigate în anii trecuți in or
ganizarea de înaintări rapide

De altfel, spre a oglindi in 
continuare preocuparea °xis- 
tentă la exploatările noastre 
față de acest deziderat xtanii 
nostru va susține rubrica „CU 
VITEZE MAI MARI SPRE VI
ITOARELE FRONTURI DE 
CĂRBUNE t“.
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tfb putem să nu aducem omagiul 
nostru acelora cărora le datorăm 
faptul că poporul nostru a reușit 
să învingă greutățile întîmpinate 
de-a lungul secolelor șl să-șl păs
treze ființa națională, să poată as
tăzi construi socialismul.

Am fost la Padeș, acolo unde 
acutn 145 de ani Tudor Vladimires- 
cu și-a pregătit tabăra pentru a 
porni la luptă; cred că e bine să 
considerăm manifestarea de astăzi 
de la Padeș ca o sărbătoare a îm
plinirii a 145 de ani de la răscoală. 
Această aniversare trebuie să se 
reflecte mai larg în presa noastră 
și, în general, să i se dea cinstea 
pe care o merită această dată me
morabilă In istoria luptelor poporu
lui nostru pentru eliberarea socia
lă și națională. S-ar cuveni ca mo
numentele de artă și de cultură, 
care oglindesc tradițiile revoluțio
nare să fie ceva Băi bine îngrijite, 
și, mai cu seamă, mai bine puse în 
valoare. Un popor care are aseme
nea tradiții democratice, revoluțio
nare, patriotice trebuie să știe să 
le păstreze, să le cultive. Ele tre
buie să constituie un mijloc de e- 
ducare a tinerelor generații care, 
cunoscînd trecutul de luptă, ca și 
prezentul, să învețe cum să fău
rească mai bine ' viitorul pentru a 
Crea condiții de viață din ce în ce 
«nai bune poporului nostru, pentru 
a asigura independența și suvera
nitatea națională, dezvoltarea na
țiunii române ca națiune egală in 
droturi in tîndul națiunilor socia
liste, în rîndul națiunilor întregii 
lumi.

Există în Oltenia locuri legate 
de momente importante ale luptei 
revoluționare a clasei muncitoare, 
■ Partidului Comunist Român care, 
de asemenea, trebuie mai bine pu
se în valoare, urmărindu-se ca ele 
să constituie, împreună cu celelal
te, un tot unic, pentru că de fapt 
nu se poate despărți lupta comu
niștilor, a mișcării revoluționare 
muncitorești, de lupta din trecut a 
poporului nostru; numai considerîn- 
du-le ca un tot unic înțelegem mai 
bine de ce partidul nostru a reușit 
să deyină cu adevărat exponentul 
năzuințelor naționale ale poporului, 
să se bucure de încrederea, res
pectul și sprijinul nelimitat ale în
tregului nostru popor.

A vorbit aci tovarășul Jianu. In 
-F- după cîte știu, sînt și alți to
varăși care au activat în perioada 
Ilegalității. Militanți revoluționari 
din Oltenia au luat parte în 1921 
la constituirea Partidului Comunist 
Român, au activat în decursul a- 
tulor în nodurile partidului. Au e- 
xistat organizații revoluționare în 
mai toate județele regiunii. Con
sider că e de datoria propagandei 
noastre de partid, a comitetului re
gional, a istoricilor din regiune să 
studieze și să facă cunoscute tine
relor generații tradițiile minunate 
ale luptei revoluționare a partidu
lui nostru.

Iată cîteva din gîndurile pe care 
am vrut să le exprim în fața dv. 
In legătură cu tradițiile trecutului 
mai îhdapărtat și mai apropiat, de 
Care va trebui să ne ocupăm mai 
mult decît pînă acum.

In toate aceste vizite ne-am în- 
tîlnlt cu un număr mare de oa
meni al muncii. Am ascultat multe 
păreri, am expus impresiile și pă
rerile noastre asupra unor proble
me. Am avut, de fapt, un număr 
mare de consfătuiri asupra unui 
larg cete de probleme ale construc
ției socialiste — economice, cultu
rale, științifice — ale activității de 
partid. Se poate spune că din aceste 
consfătuiri și lntîlnifi largi am a- 
vut mult de cîștigat și noi —■■ și 
Cred că și acei cu care ne-am în- 
tîlnit și am discutat. Forma aceas
ta pe care partidul ndstru o pro
movează, de a se sfătui cu masele 
largi, cu poporul, asupra politicii 
Sale economice, culturale, asupra 
politicii internaționale este caracte
ristică democrației noastre socia
liste și ea ajută la găsirea celor 
mai bune soluții pentru a asigura 
înfăptuirea liniei generale elaborate 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Ea constituie totodată o mani
festare a unității de nezdruncinat 
gintre partidul comunist, forța con
ducătoare a societății noastre, ți În

tregul popor care urmează neabă
tut politica partidului.

A vorbit aci tovarășa coopera
toare din Goăcea Mare, și a arătat 
că sentimentele țăranilor coopera
tori au fost exprimate nu numai 
prin cuvinte, ci și prin fețele lor, 
prin zîmbetele lor, prin entuzias
mul lor. Șt aceasta nu numai la 
Goicea Mare; Intr-adevăr, aș putea 
spune că sentimentale de dragoste 
nemărginită și adeziunea totală la 
politica internă și externă a parti
dului nostru au fost oglindite în 
toate manifestările. A fost exprima
tă puternic dorința tuturor — băr
bați și femei, tineri și bătrîni, — 
de a arăta că aprobă și sprijină 
politica partidului nostru, sînt ho- 
tărîți să o înfăptuiască. Aceasta 
este pentru noi cea mai bună veri
ficare că drumul trasat de Congre
sul al IX-lea al partidului în poli
tica internă și în cea internațională 
este un drum bun, că el este urmat 
de întregul popor. Aceasta ne dă 
tuturor și mai multă încredere și 
ne întărește hotărîrea de a lupta 
neabătut pentru a asigura realiza
rea sarcinilor Congresului.

Noi, comuniștii, avem obligația 
de a face să sporească continuu 
încrederea pe care 0 are poporul 
român în partid, în politica sa 
muncind și mai bine și sfătuindu-ne 
întotdeauna cu masele celor ce 
muncesc; dv., care formați activul 
de partid, cînd aveți de rezolvat 
probleme mai mari sau chiar mai 
mici, înainte de a lua o hotărire, 
întrebați pe oamenii muncii de di
ferite categorii, sfătuiți-vă Cu ei, și 
numai după aceasta acționați,' așa 
va exista întotdeauna garanția Că 
măsurile adoptate sînt cele mai 
apropiate de necesități, de realitate. 
Va exista în același timp și sigu
ranța că aceste măsuri vor fi înțe
lese de oamenii muncii, că ei vor 
lupta pentru înfăptuirea lor.

Desigur că pentru noi, acei cărora 
partidul, 'poporul ne-au încredințat 
munci de conducere, nu există obli
gație, îndatorire mai înaltă decît 
aceea de a face totul ca încrederea 
poporului să nu fie In nici un fel 
dezmințită, de a munci in ața fel 
îneît să asigurăm mersul continuu 
înainte al patriei. Puteți fi Biguri, 
tovarăși, că pentru fiecare dintre 
noi nu există datorie mai presus 
decît aceasta, că vom face totul 
pentru a servi interesele poporului 
nostru, pentru a aplica în viață li
nia partidului.

Aș dori să mă refer și la unele 
probleme internaționale. Poziția 
partidului nostru în aceste probleme 
este cunoscută dar e bine ca, din 
cînd în cînd, să reamintim unele 
aspecte. Trebuie, în general, să 
acordăm o mai mare atenție înarmă
rii partidului, tuturor oamenilor 
muncii, întregului popor cu cunoaș
terea și înțelegorea mersului eveni
mentelor internaționale, pentru că 
schimbările care au loc în lume sînt 
destul de rapide și Cine nu este 
pregătit poate rămiâe Cîte o dată 
nedumerit văzînd desfășurarea lor.

In ultimul timp, imperialiștii ame
ricani și-au intensificat acțiunile 
agresive; ei duc de doi ani război 
în Vietnam, bombardează o țară so
cialistă, au organizat comploturi în- 
tr-un șir de țări din America La
tină, Asia. Africa. Se poate oare 
spune că imperialiștii americani si 
în general cercurile reacționare in
ternaționale sînt mai puternice dc‘- 
cît în trecut ? Fără îndoială că nu. 
Dar ei profită de lipsa de unitate 
dintre țările socialiste, din mișca
rea comunistă și muncitorească și 
încearcă, într-o formă sau alta, sâ 
înăbușe avîntul luptei revoluționare 
și, dacă este posibil, să recîțtige li
nele din pozițiile pierdute. De fapt, 
actele lor de agresiune nu oglindesc 
forța, tăria imperialismului american 
și, în general, a reacțiunii, ci re 
flectă tocmai frica lor în fața des
fășurării impetuoase a luptei clasei 
muncitoare și a popoarelor pentru 
eliberare națională șl socială, re
prezintă încercări de a opri îți !o<- 
procesele sociale contemporane.

Noi putem spune fără să greșim 
că forțele care luptă împotriva im
perialismului — țările socialis
te, mișcarea comunistă, mîșca- 
rea de eliberare naționali $1 
iu general forțele care se pro
nunță împotriva unul nou război 

mondial — sînt cu mult mai puter
nice și dacă ele vor fi vigilWRW, 
dacă vor acționa unite, vor putea 
împiedica un nou război, vttt ză
dărnici actele agresive ale imperia
lismului. Aceasta presupune însă 
unitatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste. Așa cum este cunoscut, 
partidul nostru militează neabătut 
pentru realizarea acestei unități, pe 
baza egalității în drepturi, a res
pectului independenței, suveranității, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor partide sau altor țări. As
tăzi nu mai este posibilă existenta 
unui centru internațional, care să 
elaboreze o linie unică pentru toate 
partidele. Viața demonstrează că 
astăzi fiecare partid trebuie să-și e- 
laboreze linia generală, tactica și 
strategia, corespunzător condițiilor 
concrete economice, sociale și is
torice din țara unda îți desfășoară 
activitatea, să fie strîns legat de ps- 
porui respectiv, să fie exponentul in
tereselor lui vitale. Numii așa va 
putea deveni forța politică con
ducătoare a poporului, a na
țiunii respective. Cu atît mai 
mult se impune acest lucru pentru 
țările socialiste. Desigur ea atlt 
partidele comuniste, cît și țările so
cialisto pornesc în elaborarea po
liticii lor de la adevărurile gene
rala ale marxism-leninlsmului, dar 
aceasta nu înseamnă că problemele 
construcției socialiste trebuie să 
se rezolve în același mod în toate 
țările. Nici condițiile, nici nivelul 
de dexvoltare a țărilor nu sînt a- 
celeași. Pornind de aceea de la 
principiile generale, Comune, tre
buie Bl realizăm unitatea asupra 
problemelor principale, fundamen
tale, listat ca fiecare partid, fieca
re țară să-și rezolve problemele 
așa cum consideră mai bine. In fe
lul acesta vom putea asigura și 
unitatea și solidaritatea internațio
nală.

Noi considerăm că dacă fiecare 
țară socialistă va reuși Să-și dez
volte economia, știința, cultura, ai 
dică sl obțină un mers , continuu, 
înainte în construcția socialismu
lui, aceasta va fi nu numai în in
teresul poporului și tării respec
tive, ci va contribui și la întărirea 
întregului sistem mondial socialist. 
Firește, aceasta nu exclude schim
bul de experiență, posibilitatea de 
a învăța unul de la altul. în mă
sura în care fiecare țară socialistă 
va fi puternică, socialismul va re
prezenta Intr-adevăr o forță de gra
nit, de neînvins, va constitui un 
exemplu și va influența evoluția 
celorlalte popoare pentru a păși și 
ele pe calea nouă a socialismului. 
In aceasta constă de altfel 0 tră
sătură esențială a internaționalis
mului. Internaționalismul nu este 
o lozincă generală fără conținut -— 
vorbind despre țările socialiste, el 
se materializează tocmai în felul 
în care fiecare țară Iși aduce, prin 
rezultatele pe care le obține, con
tribuția la întărirea forței sistemu
lui socialist mondial, la creșterea 
prestigiului și influenței sole in 
lume.

Desigur, există și alte domenii 
In care se manifestă internaționa
lismul, cum ar fi sprijinirea luptei 
revoluționare de eliberare naționa
lă a popoarelor. Acum, cînd po
porul vietnamez, cînd R. D. Viet
nam, țari socialistă, este atacată 
Șl bombardată de imperialiștii ame
ricani, ne manifestăm Intarnaționa- 
iismul socialist ajutînd Republica 
Democrată Vietnam pentru a putea 
infringe pe agresorii americani. Mai 
mult decît oricînd, este nevoie de 
întărirea sblidarității internaționale 
pe baza respectului reciproc, a în
crederii și întrajutorării tovără
șești. Așa cum spune poporul ro
mân „prietenul la nevoie se cu
noaște". Or, azi, cel care are ne
voie de ajutor este poporul viet
namez. Sprijinirea acestuia este o 
manifestare importantă ia interna
ționalismului.

Delegația noastră care a vizitat 
Vietnamul a purtat discuții largi 
cu tovarășii vietnamezi. Ei s-au 
declarat pe deplin mulțumiți da a- 
jutorul material politic și msral 
pe care îl acordă România. Noi 
i-am asigurat și îi asigurăm pe to
varășii vietnamezi că le vom da în 
continuare tot sprijinul nostru pînă 
Ia victoria finală împotriva agreso
rilor imperialiști. Totodată vom 

depune eforturi pentru a contribui 
la mohilizarea și mai intensă a tu
turor forțelor antiimperialiste, a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
Internationale, împotriva agresiunii 
americane în Vietnam. Aceasta 
este una din problemele care preo
cupă îndeaproape conducerea parti
dului și statului nostru. Goncentrîn- 
du-și eforturile pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, poporul ro
mân își va îndeplini totodată cu 
cinste îndatoririle ce-1 revin în ca
drul luptei generale antiimperialis
te, pentru socialism, și pace In 
lume.

Iată ci te va probleme ale situației 
internaționale pe care am vrut să 
le expun în fața activului de partid 
din Oltenia. închei prin a mulțumi 
tuturor oamenilor muncii cu care 
ne-am intilnlt, pentru căldura cu 
care ne-au înconjurat, asigurîndu-i 
că vom răspunde dragostei mani
festate prin felul în care vom munci, 
fiecare dintre noi, pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate de 
partid.

Doresc sâ urez activului de partid, 
tuturor comuniștilor, oamenilor 
muticii din Oltenia să obțină noi 
succese în activitatea lor, sa nu 
precupețească nici un efort pentru 
a îndeplini marile îndatoriri ce le 
revin di» cadrul planului cincinal, 
vă doresc, tovarăși, multa sănăta
te șl multă fericire tuturor.

★

In repetate rînduri cuvîntarea a 
fost subliniată cu vii și puternice 
aplauze.

Vizita în țara noastră
a unei delegații de senatori francezi

. i ■

La invitația Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Naționale, 
marți dimineață a sosit în Capitală, 
o delegație a Comisiei afacerilor ex
terne a Senatului francez, condusă 
de Vincent Rotinai, președintele 
Comisiei. Din delegație fac parte se
natorii Pierre de Chevigny, Roger 
Carcassonne, Georges Repiquet și 
Paul Wach, precum șl J. Coterelle, 
secretar.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
au fost prezenți Dumitru Popescu, 
președintele Comisiei de politică ex
ternă a M.A.N., acad. Traian lonaș- 
cu, vicepreședinte ai Grupului par
lamentar român pentru relații de 
prietenie România — Franța, Stan- 
ciu Stoian, C. Parăschivescu-Bălă- 
ceanu. Ion Cristoloveanu, deputați 
ai M.A.N., membri ai Comisiei de 
politică externă și al grupului par
lamentar român pentru relații de 

Orupul școlar minier Petroșani
ANUNȚA 

lncepînd cu anul școlar 1966*196?  in 
orașul Petroșani va funcționa: 

LICEUL INDUSTRIAL MINIER
cu specialitățile:

a) MINE
b) ELECTROMECANICA MINIERA
Durata de școlarizare este de 5 ani. Se primesc 

absolvenți ai Școlii generale de 7 sau 8 ani în virată 
ptnă la 17 ani.

înscrierile se fac la Grupul școlar minier Petroșani din 
str. Republicii nr. 7 pînă la data de 21 iunie, pe baza unei ce*  
rări însoțite de următoarele acte:

— Certificat de naștere (copie legalizată de școală);
— Certificat de absolvire a 7 sau 8 clase (în original);
— Buletin de analiza sîngelul efectuată cu cel mult 3 săp- 

tămîni înainte de concurs;
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar,-
—- Adeverință de sănătate, eliberată de policlinica ia care 

sînt luați în evidență.
Concursul de admitere se va desfășura între 22—-29 iunie 

1966 Șl va consta din:
—- Vi2ita medicală;
— Probe scrise și orale la matematică și limba română.
Orice alto talozmații se primesc zilnic la secretariatul șco

lii, intra orele 10-14 și 16-191

Mtrta io (ailtaiă 
9 deliaaliel (.(. il Pil 
care a wiiiiial 
la [ongfEîul PĂLII.

Marți la amiază a sosit in Capi
tală, venind din R. P. Mongolă,, de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Visile Patili- 
neț, secretar al C.G. ăl P.C.R., cue 
a participat la lucrările Congresului 
al XV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

Din delegație au făcut parte to
varășii Gheorghe Paloș, secretar al 
Comitetului regional al P.C.R. 
Oltenia, și Petre Nițâ, ambasadorul 
Republicii Socialiste Românii îti 
R. P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa 
au fost de față tovarășii Dumitru 
Coliu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R,, Vir
gil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Ivanovici, membru al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., Bujor Sion șl VIâd Vi
sile, membri suploatiți ai C.C, al 
P.C.R., Dumitru Cristescu și Gri- 
gore Răduică șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Țeveengombîn 
Davaasuren, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Mongola la Bu
curești.

(Agerpres)

prietenie România-Franța, funcționari 
superiori ai Marii Adunări- Națio
nale și ai Ministerului Atacărilor 
Externe.

Au fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La amiază, delegația Comisiei a- 

facerilor externe a Senatului fran
cez, în frunte cu Vincent Rotinat, 
președintele Comisiei, a făcut o Vi
zită la Palatul Marii Adunări Națio
nale, unde a fost primită de Dumitru 
Popescu, președintele Comisiei de 
politică externă a M.A.N.

*
In cinstea senatorilor francezi, Du

mitru Popescu a oferit un dejun la 
restaurantul „Pescăruș".

(Agerprei)
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Declarația 
lui A. Kosîghin

1CLS3NKI 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul Ia recepția oferită în cin
stea sa de președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, președintele Con- 
liîialni de 
vietice, A. 
ke altele i

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
BERLIN 14 (Agerpresj. — 

Baritonul român Dan lordă- 
chescu, solist al Teatrului de 
Operă și Balet din București 
și-a dat concursul împreună 
cu rin grup de artiști germani 
la spectacolul festiv care a 
avut Ioc luni în sala radiodi
fuziunii din Berlin, cu prilejul

încheierii stagiunii 
te 7965—1966. 
meritul corului 
Radiodifuziunii 
fost interpretat 
arii și coruri 
Mozart, 
del și 
bucurat

de concei- 
acompania- 

orchestrei 
Berlin, a

Cu
și

din 
un program de
din opere de 

Dvorak, Verdi, Haen- 
Bizert. Spectacolul s-a 
de un mare succes.

Miniștri al Uniunii So- 
Kosîghin, a declarat în- 
„Guvernul sovietic este 
stabilirea între state cu

mstatee sociale diferite a unor rela
ții de prietenie trainice, cum s-au 
statei uicit între Uniunea Sovietică 
și Republica Finlandeză, ar putea 
contribui în mod serios la îmbună
tățirea situației internaționale". El 
a aătat că „asigurarea securității 
europene depinde, după părerea gu
vernului sovietic, în primul rînd de 
înseși statele europene, după cum 
finzșlea și pacea în regiunea de 
nord a Europei depind de statele si
tuate în această 
ministru sovietic 
tă că realizarea 
Ukho Kekkonen
să fie declarat zonă denuclearizată 

numai că ar stabili încrederea 
popoarelor nord europene în ziua de 
ndine. ci ar constitui și o contribu
ție utilă în ce privește securitatea 
Iidregii Europe".

(Agerpres). 
are loc la

★
BUDAPESTA 14 

Intre 14 și 27 iunie 
Budapesta seminarul organizat
de O.N.U. pentru tarile euro
pene cu tema „Participarea la 
administrația locală, ca mijloc 
de favorizare a drepturilor o- 
mului".

★ ★
Republica Socialistă România 

este reprezentată Ia lucrările 
seminarului de o delegație con
dusă de tovarășul Nicolae Mi- 
hăilescu, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al regiunii Argeș.

LA PAZ 14 (Agerpres). — In ca
pitala boliviana a avut loc o confe
rință de presă în cadrul căreia re
prezentanții Frontului Național de 
Eliberare din Bolivia și-au confirmat 
intenția de a participa împreună cu 
Partidul Comunist din Bolivia la a- 
legerile prezidențiale de Ia 3 iulie. 
Candidatul Frontului pentru postul 
de președinte, Felipe Iniguez, a 
condamnat la această conferință . de 
presă manevrele juntei militare de 
guvernămînt, vizînd falsificarea a- 
legerilor și menținerea la putere a 
reprezentanților actualului regim.

Referindu-se la programul frontu
lui, Iniguez a arătat că în cazul u-

nei victorii în alegeri se preconi
zează adoptarea de măsuri care Să 
permită o dezvoltare națională in
dependentă, naționalizarea firmelor 
străine care acționează în țară, în
tărirea companiilor de stat, crearea 
și dezvoltarea 
proprii. Se va 
muncă, vor fi 
ile de trai ale

In domeniul politicii externe Fron- Ț 
tul Național de Eliberare se va bi
zui pe principiile neamestecului si 
respectării dreptului la autodeter
minare, va milita pentru dezarmare 
generală și totală și pentru pace.

unei industrii grefe 
garanta dreptul la 

îmbunătățite conditi- 
poporului.

regiune". Primul 
a declarat totoda- 
ideii formulate de 
ca nordul Europei

Acord cultural între România și R.A.U
CAIRO 14. ;— Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprică, transmite: In 
conformitate cu acordul cultural în
cheiat între Republica Socialistă Ro
mânia și R.A.U., la Ministerul 
cerilor Externe al R.A.U a 
Ioc semnarea programului de 
care a acordului de schimburi
turale și științifice între cele două

Afa- 
avut 
apli- 
cul-

VETNAMUL DE SUD

Puternice demonstrații 
împotriva generalului Ky

SAIGON 14 (Agerpres). — Capi
tala sud-vietnameză a fost marți tea
trul unor puternice demonstrații, 
Organizate de budiști împotriva re
gimului Cao Ky 
țară a forțelor 
5 000 de budiști 
demonstrații de

și a prezentei în 
americane. Peste 
au participat la 

stradă, cerînd de-

misia imediată a generalului Ky. De
monstranții, care purtau pancarte, 
au trecut pe lîngă reședința co
mandamentului suprem al forțelor 
militare americane din Vietnam, ge
neralul Westmoreland, răsturnînd 
cîteva jeep-uri militare americane. 
Pe străzile Saigonului au avut loc 
adevărate lupte de stradă.

țări pe perioada iunie 1966 — iunie 
1968. Programul prevede schimbul 

•reciproc de cercetători științifici, oa
meni de știință, experți în dome
niul învătămîntului superior, acor
darea de burse pentru specializare, 
schimbul de expoziții. Cele două țări 
s-au angajat să colaboreze în do
meniul radiodifuziunii și televiziunii, 
precum și al cinematografiei, fă- 
cînd în același timp schimb de filme 
documentare, de publicații periodice 
și cărți. Se prevăd, de asemenea, 
schimburi de echipe sportive. Pro
gramul de aplicare a acordului a 
fost semnat de Hasan El Feki, sub
secretar de stat la ministerul Afa
cerilor Externe al R A.U., și de am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Cairo, Mircea Nicolaescu.

8. U. A. își intensifică agresiunea 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — In zi
lele de 11 și 13 iunie, numeroase 
centre populate și obiective econo
mice din mai multe provincii ale 
R. D. Vietnam au fost supuse unor 
bombardamente intense de către a- 
viatia americană. Agenția V.N.A. a- 
nunță că bombardierele americane, 
decolînd de pe navele port-avion ale 
flotei a 7-a și de pe bazele din 
Vietnamul de sud, și Tailanda, au 
pătruns chiar și în spațiul aerian al 
capitalei R. D. Vietnam — Hanoi.

Intr-un mesaj de protest adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control, misiunea de le-

gătură a înaltului Comandament al 
Armatei Populare Vietnameze sub
liniază că raidurile aeriene întreprin
se în ultimele zile sînt o nouă do
vadă că guvernul S.U_A. intensifică 
cu și mai multă încăpățînare răz
boiul aerian împotriva R. D. Viet
nam, menționînd totodată că acesta 
va trebui să-și asume întreaga răs
pundere pentru toate consecințele 
crimelor comise împotriva poporului 
vietnamez. In cursul raidurilor din 
ziua de 13 iunie un bombardier cu A. 
reacție a fost doborît și pilotul luară? 
prizonier. In ultimele zile au mmȚ 
fost doborîte încă patru avioane 
în provinciile Nghe An și Quang 
Binh. Cu acestea, • numărul avioa
nelor americane doborîte în R. D.
Vietnam se cifrează la 1 112.

Ruby dispune 
de toate facultățile mintale
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Tribunalul din Dallas a reluat luni 
procesul lui Jack Ruby, condamnat 
la moarte pentru uciderea lui Lee 
Oswald, asasinul prezumtiv al pre
ședintelui Kennedy. In prima șe
dință președintele tribunalului, I.uis 
Holland, și cei 12 jurați n-au avut 
nevoie decît de 10 minute pentru 
a ajunge la concluzia că Ruby dis
pune de toate facultățile sale min
tale. Pentru aceasta au fost audiați 
cinci martori, patru gardieni de la 
închisoarea unde se află deținut 
Ruby, și medicul închisorii, care 
au declarat că Ruby se comportă 
ca un om care își dă seama de toa
te acțiunile sale. Martorii au re
cunoscut oficial că Ruby nu și-a 
pierdut controlul asupra acțiunilor

cerut pu- 
în ajunul 
amînare a 
refuzat să 
iar apăra-

sale nici după ce a fost condam
nat la moarte. Paradoxal este fap
tul că apărarea, care a 
nerea procesului pe rol 
ședinței, a cerut o nouă 
procesului. Tribunalul a 
satisfacă această cerere,
rea nu ș-a prezentat la audierea 
martorilor din partea acuzării. Da
că pînă acum avooații apărării se 
ancorau de argumentul — starea 
mintală a lui Ruby — și acesta de
clara că este în perfectă stare, luni 
cînd a apărut în fața juriului, Jack 
Ruby a declarat și el că „nu este 
în toate facultățile mintale". Apă
rarea a declarat ziariștilor că va 
face uz de drepturile constituțio
nale pentru a prezenta acest proces 
pînă la Curtea supremă a S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a fost audiat luni în subco
misia pentru Europa a Comisiei 
pentru probleme externe a Came
rei Reprezentanților. Audierea s-a 
referit la sesiunea ministerială a 
N.A.T.O., încheiată recent la Bru
xelles, și la politica S.U.A. față de 
Europa. El și-a exprimat părerea că 
viitoarele tratative privind retrage
rea Franței din comandamentele 
integrate ale N.A.T.O. vor duce la 
găsirea „unor soluții care să cores
pundă intereselor tuturor, inclusiv 
intereselor Franței". Situîndu-se pe 
poziția menținerii cu orice preț a 
Alianței Atlantice, Rusk a afirmat 
că, indiferent dacă Franța va re-

fuza să mai colaboreze cu N.A.T.O., 
„ceilalți parteneri sînt hotărîți să 
meargă înainte". El a recunoscut 
că problema aranjamentelor între 
forțele franceze și cele ale N.A.T.O. 
„s-a dovedit a fi una dintre cele 
mai dificile, ridicată la sesiunea 
de la Bruxelles".

Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist privind repercusiunile pe 
care le are hotărîrea Franței de a 
se retrage din comandamentele in
tegrate ale N.A.T.O., Dean Rusk a 
spus că, după părerea sa, măsu
rile hotărîte de Franța „sînt supă
rătoare, un prilej de necazuri și 
de cheltuieli ridicate". El și-a ex
primat îndoiala că guvernul fran
cez își va reconsidera hotârîrile 
luate.

Furtuni violente 
în R.D.G.

BERLIN 14 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. transmite că în R. D. 
Germană au avut loc furtuni via- 
lente, urmate de averse de ploaie și 
grindină și de descărcări electrice, 
provocînd pagube serioase mai^les 
în nord-estul țării. Mari suprafețe 
agricole au fost inundate, poduri și 
locuințe au fost avariate și au fost 
provocate incendii. Două persoane 
au fost ucise și alți cetățeni au fost 
grav răniți în timpul descărcărilor 
electrice.

INCIDENTE LA SANTO DOMINGO

Un fost ministru congolez 
a declarat greva foamei

KINSHASA 14 (Agerpres). — A- 
genția U.P.I. anunță că Cleophas 
Kamitatu, fost ministru de externe 
în guvernul expremierului Evariste 
Kimba, a declarat greva foamei în 
semn de protest împotriva refuzu
lui ăutoritățilc-r congoleze de a-1 <■!.- 
bera din închisoare. Kamitatu a fost 
reținut de poliția congoleză sub 
acuzația de a fi participat la tenta
tiva de lovitură de stat lichidată 
recent de administrația generalului 
Mobutu. După cum se știe, după 
descoperirea acestei tentative de 
lovitură de stat, autoritățile de la 
Kinshasa au condamnat la moarte

și executat prin spînzurare în piața 
publică patru personalități politice 
congoleze învinuite de a fi pus la 
cale o lovitură de stat.

SANTO DOMINGO 14 (Ager
pres). — Un intens schimb de fo
curi, în cursul căruia un soldat a 
fost rănit, s-a produs luni în apro
pierea unui post militar din cartie
rul San Carlos, din capitala domi
nicană. Potrivit poliției, acest schimb 
de focuri ar fi fost provocat de 
necunoscuți înarmați, iar militarii 
ar fi ripostat.

Agențiile de presă menționează 
că este vorba de primul incident 
major înregistrat în capitala domi
nicană, după alegerile care au avut 
loc la 1 iunie a.c.

Intr-o declarație radiodifuzată, 
fostul președinte dominican, Juan 
Bosch, a protestat din nou împotri
va fraudei electorale care a făcut 
posibilă alegerea în funcția de 
președinte a candidatului Partidului 
reformist dominican, Juaquin Bala- 
guer.

Prăbușirea altor două avioane 
Starfighter

BONN 14 (Agerpres). — Alte două 
avioane de tip „Starfighter" aparțî- 
nînd forțelor aeriene ale Bundes- 
wehrului s-au prăbușit luni în apro
piere de localitatea olandeză Haar- 
lingen. Cei doi piloți și-au pierdut 
viața. Cu aceste noi accidente, nu
mărul avioanelor „Starfighter" ale 
Bundeswehrului care s-au prăbușit 
începînd din 1961 (data intrării lor 
în funcțiune în R.F.G.) se ridică la 
58.

Ii RHODESIA

— Un 
rhode-

împotriva regimului rasist. 
Reuter menționează că în

protest
Agenția 
apropiere de Salisbury a fost incen
diată o stație de benzină, iar în 
noaptea de luni spre marți pe stră
zile orașului au fost deteriorate un

Acțiuni împotriva regimului rasist
SALISBURY 14 (Agerpres). 

purtător de cuvînt al poliției 
siene a declarat că unități poliție
nești au început să patruleze în 
suburbiile africane ale orașului Sa
lisbury. Totodată, agențiile de presă 
relatează că grupuri de africani au număr de clădiri și autovehicule a- 
întreprins o serie de acțiuni de părtinind autorităților.

P E SCURT
DACCA, 

s-a anunțat 
în urma 
care au avut loc în re
giunea orașului Sylhet, 
situat in estul Pakista
nului, peste 10 000 de 
persoane au fost eva
cuate. Inundațiile cau
zate de ploile toren
țiale ce au căzut în a- 
ceastă regiune trei zile 
consecutiv au provocat 
mari pagube materiale.

La Dacca 
oficial că 

inundațiilor

stinge un incendiu pro
vocat de prăbușirea 
unui avion în pădurea 
Los Padres din apro
pierea localității Santa 
Barbara (California), 
nă in prezent, au 
deja 28 000 acri 
dure.

în statul Bihar 313 per
soane au murit datorită 
insolației. Se așteaptă 
ca furtunile care pre*  
ced musonul să pună 
capăt caniculei.

de

Pî- 
ars 
pă

NEW YORK. Peste 
2 000 de persoane sînt 
mobilizate pentru a

DELHI. Știrile 
le din capitala 
anunță că valul de căl
dură care s-a abătut cu 
deosebită tărie asupra 
părții de nord a țării a 
făcut pînă în prezent 
500 de victime. Numai

oficia- 
Indiei

TOKIO. „In semn de 
protest împotriva poli
ticii duse de guvernul 
Statelor Unite în Viet
nam, renunț la cetățe
nia americană", a de
clarat sculptorul ame
rican William Christen
sen la o conferință de 
presă care a avut loc 
marți la Tokio. Sînt un 
om de cultură și încerc 
să contribui prin acti
vitatea mea la menți
nerea păcii în lnme.
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