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Orfan al Comitetului orășenesc Petroșani al P.l'.R. și al Sfatului popular orășenesc
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SARCINILE ECONOMICE 
ÎN CENTRUL MUNCII 
POLITICE DE MASĂ

Republicii Federale a Germaniei
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Zilele acestea, a luat sfîrșit dez
baterea sarcinilor cincinalului în 
unitățile economice din Valea Jiu
lui. Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, minerii, constructorii, meta- 
lurgiștii, muncitorii forestieri și din 
transporturi au analizat pe larg, cu 
spirit de răspundere activitatea des
fășurată în perioada care a trecut 
de Ia începutul anului și măsurile 
ce trebuie luate pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan și an
gajamentului luat în întrecerea so
cialistă pe întregul an și pe urmă
torii ani ai cincinalului. Rezultatele 
acestui efort colectiv de gîndire 
creatoare, ale analizelor profunde, 
ale nenumăratelor investigații făcute 
pentru, găsirea unor noi căi și posi
bilități de creștere a producției, de 
sjtorire a productivității muncii, de 
reducere a prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor, sint 
concretizate în planurile de măsuri 
tehnico-organizatorice care s-au în
tocmit în fiecare unitate economică. 
.Obiectivele mobilizatoare și masurile 
bine chibzuite înscrise în aceste pla
nuri. constituie o expresie a atașa
mentului oamenilor muncii din Valea 
Jiului față de politica justă, neabătută, 
.profund științifică a partidului și a 
voinței lor neclintite de a lupta cu 
toată hotărirea, energia și pricepe
rea pentru transpunerea în viață a 
mărețului program al înfloririi Ro
mâniei socialiste elaborat de cel
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prezentanței comerciale a Republi
cii Federale a Germaniei la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost re
levate dorința comună și posibili
tățile de a dezvolta relațiile de co
laborare în domeniul economiei și 
alte 
listă 
rală

. j i ' 7 .
4 pag, 25 bani

de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Dar așa cum ne arată experiența, 
planurile, oricît ar îi ele de bune, își 
dobîndesc deplina valoare numai 
atunci când sint traduse in fapte. Ia
tă de ce, în momentul de față este 
deosebit de important ca eforturilor 
depuse de organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor, organi
zațiile de sindicat și U.T.C. pentru 
asigurarea dezbaterii temeinice a 
sarcinilor cincinalului și pentru ela
borarea celor mai corespunzătoare 
măsuri tehnico-organizatorice trebuie 
să li se adauge noi eforturi pentru 
mobilizarea maselor largi la înfăp
tuirea obiectivelor și măsurilor sta
bilite.

Explicarea conținutului politicii e- 
conomice a partidului, a importanței 
obiectivelor stabilite pe anul în curs 
și pe întreaga perioadă a cincinalu
lui, mobilizarea tuturor forțelor din 
întreprinderi la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție tre
buie să stea în centrul muncii poli
tice de “masă. Organizațiile noastre 
de partid dispun de posibilități spo
rite în această direcție: a crescut 
mult forța politică și s-a îmbogățit 
experiența în munca lor cu oamenii. 
Principalul este, ca forța, mijloacele 
și experiența de care .dispunem șă 
fie din plm folosite pentru a ridica 
munca politică și cultural-educativă

(Continuare în pag. 3-a)

Cîștigători în întrecerea
Cînd priceperea și destoinicia 
își span cuvînful
Cu 16 ore mai devreme

pe Kurt 
economiei 

Germaniei.

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit marți la amiază 
Schmucker, ministrul 
Republicii Federale a

Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul Comerțului exterior, An
drei Păcuraru, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Ministrul economiei R.F.G. a 
însoțit de Erich- Stratling, șeful

fost 
Re-

domenii între 
România și 

a Germaniei,
întrevederea s-a 

atmosferă cordială.

Republică 
Republic™

desfășurat

Socia- 
Fede-
• u X

I
într-e

întrevederea dintre tovarășul
l

J

Ion Gheorghe Maurer și Kurt Schmucker
‘ i • I •

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 
mărfi la amiază pe ministrul eco
nomiei al Republicii Federale a 
Germaniei, Kurt Schmucker.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior. George

Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Mircea No
tase, șeful Reprezentanței co. «= 
ciaie române în Republica Federalii 
a Gfermaniei.

Au fost de față Erich Stratbuy 
șeful Reprezentanței comerciale * 
Republicii Federale a Germaniei la 
București, experți și consilieri din 
suita ministrului Kurt Schimucker.

Semnarea protocolului 
privind schimburile comer dale 

dintre Republica Socialistă Romania 
și Republica Federală a Germaniei ,

* • i

cOnstrucțiiihor

>

■i Printre brigăzile mult 
• apreciate de colectivul 

preparației Lupeni pentru 
hărnicia și simțul de răs
pundere cu care repară 
și întrețin utilajele, se 
numără și cea condusă 
de lăcătușul Drotzinger 
Andrei. Potrivit progra
mului stabilit de condu
cerea preparației, în ur
mă cu cîteva zile, a in
trat în reparație capi
tală elevatorul de gris 
nr. 1. Lucrarea cerea un 
mare volum de muncă 
și în același timp ma
ximum de operativitate. 
Elevatorul de gtiș nr. 1 
influențează debitul de 
alimentare al spălătoriei 
cu cărbune brut. Condu
cerea tehnică a stabilit

4 zile pentrSt. executarea 
lucrării.

Terminarea reparațiilor 
la elevator nu suîerea 
nici o întîrziere peste 
termenul stabilit. Echipa 
lui Drotzinger Andrei 
cunoștea bine acest lu
cru. In consecință, șeîul 
de echipă a luat măsuri 
ca materialele să fie 
pregătite la timp și în 
ziua stabilită a început 
lucrul.

Bun organizator al 
muncii, șeîul de echipă 
și-a repartizat în așa fel 
cei 30 de 
dori incit 
maximum 
Se lucra 
Lupta cu 
din ce în

Marți la amiază a avut loc la 
Ministerul' Comerțului Exterior so
lemnitatea semnării Protocolului 
privind lărgirea schimburilor corner
dale dintre Republica Șoeialiată Ro
mânia și Republica Federală a Ger- 

IR «URII nl Acordului comer
cial pelermWi lung în Vigoare.

Protocolul a fost semnat de mi- 
pistrui comerțului exterior al Re- 

. publici! Socialiste România, Gheor
ghe Cioară, și ministrul economiei 
al Republicii Federale a Germaniei 
Kurt Schmucker.

Jm* solemnitate au 
sita -Răuță, adjunct 
comerțului exterior,
adjunct al ministrului

de mașini, Mircea 
-Rebreanu, -deputat în M.A.N., ‘Mir
cea Năstase, șdful Reprezentanți' 
comerciale a Republicii Socialiste 
România în Republica Federală a 
Germaniei, funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exterior J 
Ministerul Afacerilor Externei'

Au participat, de asemenea, gru
pul de experți și consilieri care. în
soțesc pe ministrul Kurt Schmucker, 
deputății în Bundestag Alfred Bur- 
gemeister, Clemens Riedel,, GustaW 
Steân și Siegfried Zogelmann, pre
cum și șeful Reprezentanței comer
ciale a Republicii Federale a Ger
maniei la București, Erich Stratling.

Rînd pe rînd au fost 
schimbate șinele uzate, , 
cornierele, cupele. Mîîni 
îndemînatice au verifi
cat stelele de acționare 
și întindere. Totul s-a 
desfășurat într-un ritm 
trepidant. Cu pricepere 
și destoinicie, meseriașii 
echipei conduse ae co
munistul Drotzinger An
drei au cîștigat întreof- 
rea cu timpul. Reparația 
elevatorul de griș nr. 
1 a fost terminată cu 16 
are înainte de termenul 
stabilit. La recepție, lu
crarea a primit califica
tivul : IREPROȘABIL. Do
vadă că atît Drotzinger 
cît și Arșanu Pompiliu, 
Lincan Ștefan, Stingă 
loan, Csiler Carol, Radu
lescu Gheorghe ’și ceilalți 
membri ai echipei au 
muncit cu simț de răs
pundere-.

Rîndari, rînduri 
trunchiurile de
fag se aștern la 
picioarele fores
tierii on.

participat: Va
al ministrului 

Ion Morega, 
industriei 
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M. CH1OREANU

lăcătuși și su- 
fiecare să dea 
de randament, 
cu insuilețire. 

minutele era 
ce mai strînsă.

I.C.T. Paroșeni. Mecanicul operator C. Ciungan urmărește la aparate funcționarea

O scrisoare cifre redacție

In cearta dintre întreprinderi 
pierde ••• locatar”!

La redacție a sosit o scrisoare. Este trimisă de ' 
un locatar din cartietRl Livezeni — Petroșani și , 
ridică o problemă actuală ce preocupă pe mulți 
cetățeni'care’ lociiiesc îh blocurile'cu ’încălzire 
centrală. Este Vorba de activitatea centralelor ter- 
mice,și furnizarea de apă caldă în apartamente 
(acuși trebuie și; căldură). .

Iată ce relatează în scrisoare tovarășul Enea 
Constantin, președintele unui comitet'de bloc din 

cest cartier.

• „Centrala„nr. 6 din cartie
rul Liv6Zeni deservește un 
număr de; 6 blocuri eu căldu- • 
ră pe timpul iernii și apă 
caldă tot anul. Această cen
trală nu funcționează însă de 
iSrca 4 luni de zile. Datorită 
acestui fapt, cîteva sute de. 
familii șînt lipsite de apă cal 
dai pentru baie. Am luat -le
gătura de mai multe ori gu 
conducerea .1.1,.t. și conduce-I . couuucerea și conduce
rea grupului de construcții 

„ rl.L.L. Petroșani, prin tOvară- 
j șui Tăbuș Emil (șeful servi

ciului locativ) îmi spunea îh 
ziua de 16 august că de vina 
este T.R.C.H., deoarece nu a 

£ executat coțnplet toate lucră-. 
’ rile ca centrala să poată fi 
i f

| .oi tov. șeful lotgkjâ
cazanetax. ■ de instala"' dl pe lingă

• rile ca centrala să poată fi 
» preluată deâțnitiv. In ziua de 
. 25 august' Mn luat legătar^

pul de construcții Care afir- 
rna că centrala este gata, dar 
că I.L.L. nu binevoiește să o 

. ia în primire I
Mă surprinde cum de se 

pot complace conducerile ce
lor două întreprinderi în si
tuația de ceartă nesfîrșită de 
pe urmâ căreia locatarii au 
de suferit luni de zile, fiind 
lipsiți de apă caldă pentru 
iaie ? Personal am sesizat 

.despre această stare de lucruri 
și organele Sfatului popular 
orășenesc Petroșani. Menț:" 
nez că centrala cu pricina a 
funcționat în timpul iernii 
1965/66 pînă în luna mai a.c. 
fiind predată I.L.L.-ului provi
zoriu de către T.R.C.H. și ur
ma Ca o dată cu . terminarea 
lucrărilor de instalații să fie 
prUdbtă definitiv de I.L.1L

Siftt locatar al blocului nrț

24 din strada Independenței, 
scara I, apartamentul 7 și 
îndeplinind voluntar sarcina 
de președinte de comitet al 
acestui bloc mă preocupă re
zolvarea problemei cu cen
trala de care depindb ca ce
tățenii să aibă căldură în i 
parlamente în anotimpul ret- 

la baie tot tuhși apă caldă 
pul anului".

...Umblînd 
trebuiau să 
ma respectivă, tov. Enea Con
stantin a primit diferite „lă
muriri", „asigurări" și „expli
cații", care însă nu l-au putut 
mulțumi, tocmai pentru faptul 
că în urma vorbelor . nu 
curgea apa caldă necesară 
locatarilor.»

In cearta dintre cele două 
întreprinderi. dreptatea eSte 
de partea I.L.L.-ului. Intr-a - 
văr, în cadrul noilor cartiere 
de blocuri din Valea Jiului,- 
“"istă centrale și puncte ter- 
-iiice care de ani de zii mc- 
ționează cu regim de provi
zorat, iar constructorii de j>e 
respectivele șantiere nu se 
preocupă ca să Ie termine o 
dată complet și să le predea

pe la. cei care 
rezolve proble-

Mihai ȘTEFAN
’«y . 7 ■ ‘ ‘‘

(Continuare în pag. 3-a)
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efȘtuiaaaa caauumlă șț patriotică a Iii tMUlUi cOMtituie 
B una din principalele sarcini încredințate de partid 

Uniunii Tineretului Comunist
Congrauul ai Vffi-lOa al U.T.C. a SUbUfiiat necesitatea 

ridicării pe o treaptă superioară a muncii de ionnare la ți
ntea .generație a unei concepții înaintate față de muncă 
șl Viață.

Adevărata școală de educare comunistă și patriotică a 
tineretului este adunarea generală’ a organizației de bază. 
Adunarea generală oferă membrilor U.T.C. posibilitatea să ia 
Cunoștință de politica partidului și statului nostru, de trecu- 
toi glorios de luptă ăl poporului, să dezbată multiplele pro
bleme ce se ridică în țața organizației respective, să ia cu
noștință de sarcinile Încredințate de partid organizațiilor da 
tineret

Iu ultima perioadă, datorită Îndrumării permanente din 
partea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.C. din Valea 
Jiului și-au îmbunătățit stilul și metodele de muncă în Ceea 
ce privește pregătirea și desfășurarea adunărilor generale.

A intrat în obișnuința multor organizații U.T.C. de la 
„ViScoze" I.upenl, E. M. Lupeni, £. M. Aninoasa, din orașul 
Petroșani, de a pregăti temeinic adunările generale, de a asi
gura acestora un conținut care să răspundă sarcinilor și 
preocupărilor membrilor U.T.C. In perioada respectivă.

Ințeleglnd importanța pe care o au adunările generale, 
organizațiile U.T.C. trebuie să manifeste preocupare crescîndă 
pentru îmbunătățirea frecvenței la adunările generale, să pună 
în dezbatere teme care prin conținutul lor să sădească in 
conștiința fiecărui tînăr dragostea iată do partid și patrie, 
simțul răspunderii și îndatoririlor fața de sarcinile de pro
ducție și organizație.

Pregătirea adunării generale trebuie să constituie o preo
cupare de seamă pentru întregul birou al organizației de 
bază, pentru întreaga' organizație, să fie in așa fel făcută 
tocit membru U.T.C. a M se trezească musafiri la propria 
tor adunare.

Prin aspectele pe care le tratăm în cuprinsul paginii de 
față tic propunem să împărtășim experiența acumulată de 
unele organizații de BâZă U.T.C. Și să scoatem in evidență 
■note lipsttrf ce rnai dlthuie în activitatea unor organizații 
U.T.C. cu privire ia pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generala.

E bine, dar 
mi slnt 91 lipsuri

DMad seama de sonii p* c&e-i 
ocupă adunarea generală în viața 
argartzattai U.T.C., Comitetul U.T.G. 
de id S. M. Petriia Și-a iatdnslfl&rt 
preocuparea în direcția îmbunătăți
rii atiluhu de muncă a organelor 
Și organizațiilor de bază cu privire 
ta psogătiree și desfășurarea adu- 
ritatios generale.

Ia MM som moșită a fi «elevată 
atenția oare se acordă inrtrutrii bi- 
«noilor orgaMufiitor de bază, în- 
diumârii lor pentru a pune în dez
baterea adunărilor generale proble
me nete să trezească interesul 
membrilor orgatuiației respective.

Lă om din zilele secretmior, 
dâtaitotul U.T.C. a analizat felul In 
dtee Se pregătesc și ae desfășoară 
adunările generale fnctadu-se tot
odată instruirea temendcl a aces
tora.

Comitetul U.T.C. a scos însă în 
evidență și propriile lipsuri, ffiai 
ales cu privire la faptul că unii 
HUsmbii ai comitetului U.T.C. cum 
slut tov. Zamora Dumitru, Lipo- 
veanu Constantin și alții, repartizați 
pe sectoare să ajute în mod con- 
crșt organizațiile respective, n-au 
manifestat suficientă preocupare 
față de sarcina Încredințată.

Tovarășul Siliște Mihai, socreta- 
ral comitetului U.T.C. consideră că 
lîpsurile ce se mai manifestă pot 
fi lichidate prin efortul comun al 
țuttaor membrilor comitetului.

Organizațiile U.T.C. de 
ia MCtotrelș IU și IV, 
M și alte organizații d« 
li E. M. Petriia au acu
mulat o bbnă experien
ță in ceea ce privește 
pregătirea și desfășura
rea adunărilor generale. 
E și normal să tie așa, 
deoarece birourile Orga- 
CdkHiilor U.T.C. reepee- 
five manifestă multă 
Orljâ față de sarcina ce 
Ii-a fost îhctedihțatl.

fie pildă biroul orțja- 
altețiri de bază nr. 4, 
di ajutatul comitetului 
U.TXți, a inlătarat din 
Stihii său de muneă șa- 
blonismul in organiza
re* adunărilor generale, 
a -manifestat inițiativă 
«i diicetbâmîut ta aie- 

BblesMHer Ce 
M dMbată în 

Fiu- 

țttielo 
adunări au iest censti- 
tuite colectiv» care ău 
contribuit ta redactarea 
mntetiatator, la populari- 
UTM ta riadul tnmtrti- 
tor UT.C. a orfiuei de 
U dtadu-le astfel posi- 
bWtatea de a se pregăti

¥

ADUNAREA GENERALA
SCOALĂ DE EDUCARE COMUNISTĂ

SI PATRIOTICA A TINERETIIIW
elan lin ere s

Deși nu de mult a venit iu E. SI. 
Petriia, tinărui inginer Anlțeacu Ni- 
colae s-a făcut în scurt timp cu
noscut și apreciat de masa de ti
neri cate-1 înconjoară. Ales in co
mitetul U.T.C. pe exploatate, ute- 
Clstul Anițtscu Niaolae si-g_^ adus 
din plin contribuția la Îmbunătăți
rea muncii de organizație.

Crescut și educat de organizația 
din care face parte, țșf aduce din 
plin contribuția la pregătirea adu
nărilor generale, in sectorul de ca
re răspunde. In adunările generale 
a tăcut expuneri pe diverse teme 
ale procesului de producție, despre 
politica partidului nostru, desfă
șoară o muncă susținută In tindul 
membrilor U.T.C. lămurindu-le a- 
oestora importanța participării lor 
ia îndeplinirea sarcinilor de orga
nizație.

Nu rare ori timarul inginer poate 
ii intihnit. in mijlocul tineretului

din timp cu problemele 
ce urmau să fie dezbă
tută. Folosind asemenea 
metode, multe difl pro
blemele dezbătute în a- 
dunări generale de la a- 
cește sectoare au izvo- 
rît din propunerile fă
cute de către tineri. Ast-

genți fați de îmbunătă
țirea disciplinei în pro
cesul de producție, in a- 
ceeași măsură manifestă 

pentru a 
tineri dra-

preocupare 
dezvolta la 
gostea față de partid, 
făță de patria socialists, 
față de comorile culturii

PREOCUPĂRI. 
REZULTATE

fel, la propunerea tova
rășilor săi de muncă, W- 
tr-una din adunările ge- . 
nerafe tînlrui Savu Tra
ian a tost luat in discu
ție pentru absențe ne
motivate repetate de la 
serviciu, pentru neres- 
pedtarea normelor de 
tehnica securității, lept 
caro a das ia acciden
tarea sa.

ta măsura în care bi
rourile «rnanizațltier de 
bază de UI sectoarele 
in Și IV mmdtootg *xl-

naționale. Unele adunări 
generale s-au desfășurat 
pe teme cum sint t „Con
ducerea de către partid 
a organizației U.T.C. — fa
vorul torței șl tăriei sa
le", „Cinstea de a face 
parte din U.T.C.", „Ro
mânia în IffJo și Sarci
nile ce revin colectivu
lui de la E. M. Petrii»- 
expunere ținută da ao- 
inunislul Lattlo »t«en 
participant la al IX-Jea 
Congres al P.CJL

Ca Șl Sa ah* sectewe,

Organizația BJ.T.G. din secția re- 
parații mecanice a Uzinei de reparat 
utilaj minier din Petroșani se bu
cură de prestigiu în rîndurile tine
retului. Aceasta ca urmare a faptu
lui că biroul organizației de bază, 
ajutat îndeaproape da organizația 
de partid, monifeaiă multă preocu
pară pentru ce membrii W.T.G. să 
trăiască din plin viața da orgnmza- 
țieu Este plăcut să-l asculți pe tov. 
CSoercă Gheorghe, secretarul orga
nizației ULT.G. care cu legitimă tnln- 
drfe vorbește despre membrii acestei 
organizații. Faptul xm eato intitri
plilor. Biroul organlzațtei de bază 
s-a străduit In permanență să să- 
dmuKtă în conștiința fiecărui tînăr 
dragoste față de organizație, simțul 
de răspundere tați de îndatoririle 
statutare ale membrilor U.T.C.

In aceasta direcție, după cum 
ne spune tovarășul CSoancă tăheor- 
ghe — un important rcă fi au adu
nările generale. Pe baza planurilor 
de muncă, judicios întocsalie șl res
pectate in totalitatea lor, organizația 
de bază a ținut cu regularitate adu
nările generale lunare.

Intr-una din adunările generale 
s-au discutat unele abateri de la 
disciplină. Printre cei puși în discuție 
se număra șl tov. Sfitbu Romulus 
pentru nefolosirea din plin a iimpu- 

ș in e

desfășurarea aețitifiilor 
De un real iolos poate 
tinerilor intelectuali ltt 
informărilor politice, ex-

m cămin sau la /olfe rfe tlfitter, 
unde de fiecare dată abordează in i 
discuții probleme noi și intere- 
sânte.

Asemenea tineri capabili, entu
ziaști, dornici de muncă slnt In Ut- 
care organizație de bată U.T.C. 
Avînd in vedere aportul pe care ti
nerii intelectuali îl pot aduce la 
îmbunătățirea muncii organizației, 
organele U.T.C. trebuie să mani
feste mat multă inițiativă și preo
cupare pentru atragerea lor la pre
gătirea și 
educative, 
fi aportul 
pregătirea 
punerilat, simpozioanelor, concurau- 
rilor ce se 
generale.

In Valea 
conomice ți 
aettvităteă riiuiți tineri eu pregă
tire superioară al căror apott fn

pot tine in adunările

Jiului, in unitățile e- 
instithfii lși desfășoară

---------------------------

adunările i
I

de altfel, la s - - 
general» ale erț 
ilor de bază nf.__T____
participi șefii sectoare
lor, care poartă discuții 
pe marginea sarcinilor 
ce stau în fața schimbu
lui respectiv șl aportul 
pe cate tineretul ȘI-1 
poate aduce la îndepli
nirea lor.

Eficacitatea acestor a- 
dunări îșl găsește te* 
flectaroa la participaroa 
mal activă a ttaeretaMi 
ia îndeplinirea sarctaltor 
do plan, prin reducerea 
manifestărilor de indis
ciplină. Se poate aproda 
pozitiv sporirea ni taru
lui de partlclpuiți la a- 
dunăriie generale, a 
Combativității laț d* 
neajunsuri. Tinerii rd*> 
pund cu mai mult enta* 
ziasm la ctamtarlle nr« 
ganizației, cer St fie pri
miți în rîtidurlta Unlntal 
Tineretului Comunist

Metodele folosite de 
organizațiile U.T.C. mal 
sus amintite cu privire 
la pregătirea șl detllș** 
rarea adunărilor generate 
merită a Ii flCMraUMto 
șl la Caietalto Ilfiltll 
ții uxc. 

I

I

lui afectat pentru lucru. In urmă 
ajutorului primit din partea orga* 
nizațiel, tOv. Sîrbu Romulus se nu
mără acum 
tineri atît 
cit și în 
marginea

printre îl mai activi 
în procesul de producție 
viața de organizație. Pe 
ternei „Cum se preocupa

La U.R.U.M.P. sint însă Organizații 
de bază cum sînt cele de Ia secția 
mecanică, construcții metalice și tur
nătorie, care deși cuprind un mar; 
număr de membri, au o slabă preo
cupare în ceea ce privește pregă
tirea Și tilțerea adunărilor generale.

De la alegeri și pînă în prezent 
organizația de bază din secția me
canică a ținut doar cîteva adunări 
generale, printre Care uieîe CU Ufi 
conținut slab care nu au răspuns 
nici pe departe preocupărilor mem
brilor organizație».

Ia secția construcții metalice adu
nările generale U.T.G. Se , i dteff la 
două luni. Această stare de lucruri 
este explicată de către tov. Streî- 
feid — secretarul organfzațfri de 

prin aceea că biroul 
organizației de bază nu rveșeste 
să asigure participarea membrilor 
U.T.G. la adunarea generală. Intf-

bază U.T.C.

c
Mtaenree tinerelului au trebuie 
neglijai. Mmîne doar ca organize- 
W U.T.9. să * pteooupa om ftl/ă 
de acest- Hrttd <Ua e edrui «tocrton- 
țd se poate împărtăși tiueeehdul.

Sarcini prezente
in etapa actuală a desSvirșitil con 

stfucțlai socialiste în patria noas
tră, educarea comunistă și patrio
tică a tineretului are o importanță 
deosebită. Organizațiile U.T.G., dis
putând de condițiile create prin 
grija partidului au datoria să-și in
tensifice munca pentru mobi
lizarea tineretului la îndeplini- 
rea sarcinilor puse în fața 
poporului nostru de cel de-al IX-lsa 
Congres al P.C.R. Înfăptuirea măre
țului program trasat de partid cefe 
din partea organizațiilor U.T.C. să 
dezvolta la tineri dragostea față de 
muncă, de avutul obștesc, interesul 
fată de știință Și tehalcă.

in acest sens adunarea generală 
trebuie să constituie forma de bază 
în cadrul căreia tinerii să-și for
meze opinia, să la cunoștință de nor- 
clnile pe care le au de îndeplinit.

Bate Îndeobște știut faptul că de 
MfiUnutul unoi adunări depinde In

membrilor organizați* la tadopiini- 
rea hwtirîrllor, eficiența adunfirii 
respective, In pregfttirtei uMrt adu- 
nări, organizațiile U.T.C. trebuie să 
parntewcă in primul riad da la pro
blemele pe care le ridică viața de 
organizație, prccaeul de producție, 
tei alegerea temător, ia pregătirea ma
terialelor să fi* consultată maia lar
gi de membri U.T.a

Trebuie combătută cu toată tăria 
atitudinea acelor organe U.T.C. care 
convoacă odunteili generale ta pri
pă, tară a fi din timp pregătite, anun
țată ordinai da tL Desigur au M 
pot da rețete, însă în adunările ge
nerale pot și trebuie al se ta ta dis
cuție aapauta ale dtociplinM tinere
tului ta prooMul da producție, grijii 
tați de avutul etoșteec, preocupării ti- 
octetului pentru a-și ridic* nivelul 
de calificare, cu citește literatura 

membrii GL3LG. pater»! ridicarea ni- 
vritakM pottttc fi Meologic" utectftii 
Lăben Aurel, Faur Trofip, Orehov 
Mthai și alții »-»u dovedit deosebit 
du oombatlvi critidndu-i pe atei ti
neri care nu acordă suficientă aten
ție acestei Îndatoriri statutare.

Deși între tinerii cate fac parte din 
organizația U.T.C. 14 Slnt elevi sera- 
Iiști, ei participă de fiecare dată la 
adunArilo generale. Aceasta dove- 
dește că biroul organizației de baza 
își privește sarcinile cu simț de 
răspundere.

adunările generale nu s-au 
această organizație datorită 
că adesea nu se Întrunea

adevăr, 
ținut ta 
faptului 
nici majoritatea simplă a membrilor 
U.T.C. Biroul organizației de baza 
caută să justifice această staze de 
lucruri prin aceea că multi tineri 
slnt elevi setaliști și că o parte din 
membrii U.T.C. slnt și membri de 
partid și ca atare aceștia nu parti
cipă la adunări. Lucrurile se pre
zintă însă cu totul altfel. Spre exem
plu, deși se întocmește pianul de 
muncă lunar tenia adunării nu se 
stabilește urmînd să se dezbată pro
bleme ce se „ivesc" pe parcurs. 
lfltr-o asemenea situație adunarea nu 
mat este din timp pregătită, nu are 
bază de discuții. Nu întîmpiator ute- 
cistul Vele Vlorei, în cei doi ani de 
ci nd face parte din această organi
zație, nu a luat cuvintul la nici 
una din adunările generale iar in 
acest an a participat doar la o sin
gură adunarea generală, Roșianu Con
stantin, Dobra lean, Alexandrescu 
Paul șl alții — pe motiv că urmea
ză liceul seral nu participă Ia 
adunările generale. Cu alte cuvinte, 
există Iii’ această organizație uii nu
măr însemnat de membri care nu 
trăiesc Viața de organizație.

Concluzie Care se desprinde din 
această Mare de lucruri este aceea 
C6 munca privind pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale nu 
este condusă temeinic și în perma
nență de către comitetul U.T.C., de 
birourile organizațiilor de bază. Fie
care motivează că este ocupat în 
producție. AturiCi se naște întreba
rea : cum justificăm încrederea ce 
ne-a fost acordată de către tineri 
aișgîndu-n» in fruntea wflori,frăției 
de tineret?

-/

✓

tehnică, cum InSUșoȘtO șl apllCS 
inițiativele și metodele de muncă 
avansate,

Un loc principal trebuie să-l ocu
pe în adunările generale dezbaterile 
asupra teiului In care tinerii parti
cipă la viața de organizație, cum sint 
însușite hotărlrile de partid și de 
stat, cum slnt duse la îndeplinire 
hotărîrile organelor superioare și' 
cele proprii.

Se pot organiza discuții asupta 
felului in care sint respectate de 
către tineri legile statului, normele 
de conviețuire în familie, în socie
tate.

De asemenea, în adunările gene
rale pot fi dezbătute și alte probleme 
de educație politică, ideologică și 
moral-cetățenească sub formă de ex
puneri, conferințe, înrtinin eu acti
viști de partid și de stat etc.

Comitetele orășenești și de mină 
au datorie de a conduce in mod per
manent pregătirea și desfășurarea •- 
dunăriior generale, de a îndruma or
ganizațiile U.T.C. în aceasta direcție. 
Este de asemenea necesară partici
parea activiștilor U.T.C. la adunările 
generale. Pregătirea adunării gene
rale trebuie s< constituie o preocu
pare a întregului birou al organiza
ției de bază și nu așa cum «a In
ii adesea că ea este lăsată in 
e vltate pe seama secretarului.

Organizațiilor de partid le revine 
sarcina de a controla și de a în
druma mei îndeaproape organizațiile 
U.T.C, in așa fel Incit ele să se ri
dice la înălțimea sarcinilor ce le-au 
fost încredințate.

■

Pagină realizată
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In cearta dintre întreprinderi 
locatarul

(Urmate din pag. l-a)

da masă din întreprinderi și de 
șantiere la nivelul sarcinilor.

Numeroase comitete de partid 
organizații de bază, conducînd acti
vitatea economică, acordă atenție Îm
bunătățirii muncii politice, subor
donează această muncă îndeplinirii 
sarcinilor de producție. Viața, acti
vitatea practică ne demonstrează la 
fiecare pas că, acolo unde se acor
dă atenția cuvenită ridicării nivelu- 
tai muncii politice, unde această 

''muncă este pusă ta temelia luptei 
pentru îndeplinirea planului, sarci
nile de producție, angajamentele lua
te în întrecerea socialistă se în
deplinesc In mod ritmic.

Comitetele de partid de la minele 
Lonea, Vulcan, Lupeni și altele, se 
ocupă de Îmbunătățirea conținutului 
muncii politice de masă, de orienta
rea ei spre sarcinile de producție, 
de folosirea unor forme mai atrac
tive, mai interesante. Acordînd aten
ție acestei activități, anallzind-t> pe
riodic, ta comitet și ta unele or
ganizații de bază a crescut numă
rul membrilor de partid, al tovară
șilor cu munci de răspundere în 
conducerile organizațiilor de Sindicat 
și U.T.C. șl îndeosebi al cadrelor 
tehnlco-inginerești din conducerile 
minelor și sectoarelor antrenate la 
ținerea unor expuneri, conferințe, 
dîscțtții, convorbiri și alte acțiuni 
desfășurate pe linia muncii politice 
de masă. Astfel, au putut ii larg 

j popularizate sarcinile ce revin CO
Z' lectivelor de muncitori, ingineri și 

tehnicieni, importanța și căile spo
ririi producției și a productivității 
muncii, s-a dezvoltat opinia de 
masă împotriva manifestărilor de in
disciplină șl a altor neajunsuri. Toate 
acestea au contribuit la mobilizarea 
muncitorilor mineri pentru a obține 
rezultate din ce în ce mai bune în 
întrecerea socialistă, pentru a în
vinge greutățile ivite pe parcurs.

Orizontul muncii politice de masa 
este însă mult mai larg dedf cei 
arătat în acest exemplu, iar for- 
inele și metodele folosite sînt deo
sebit de variate. In fiecare exploa
tare minieră, în fiecare șantier de 
construcții, in fiecare sector fores
tier exista o experiență proptie tn

si

■

conducerea, organizarea și desfâșu- privind conținutul muncii politico de 
rarea muncii politice de masă. Forme masă o constituie cultivarea dfatu- 
interesanto, eficiente stat folosite ditai înaintate față de muncd, dez- 
în numeroase unități în scopul ridi
cării nivelului profesional șl îmbo
gățirii cunoștințelor tehnico-științl- 
flee. La unele exploatări miniere, pe 
șantier și fn alte unități economice 
se bucură de succes concursurile 
„cine știe cîștigă" pe teme profesio
nale, simpozioanele, schimburile de 
experiență, expunerile pe teme ale 
tehnicii noi. Este necesar ca întreaga 
experiență pozitivă, tot ceea ce s-a 
dovedit bun, viabil, eficient în mun
ca politică de masă desfășurată în 
întreprinderi să fie generalizat.

Din analiza făcută în unele uni
tăți economice rezultă că munca po
litică nu se bucură peste tot de a- 
tenția cuvenită, nu se manifestă 
uneori suficientă grijă ca în centrul 
acestei munci să fie puse proble
mele de care depinde realizarea pla
nului în mod ritmic, ia toți indica
torii, De exemplu, Ia unele unități 
ca minele Dîlja și în ultimul timp 
Aninoasa, șantierele de construcții 
— montaje de la Paroșeni, șa, uti
lajele nu sînt folosite la întreaga ca
pacitate, au loc abateri.de la disci
plina de producție șl tehnologică și, 
ca urmare, se înregistrează rămîneri 
în urmă in realizarea unor indica
tori de plan. Organizațiile de partid 
din aceste unități folosesc doar în 
mică măsură mijloacele muncii poli
tice de masă pentru mobilizarea co
lectivelor respective la înlăturarea 
deficiențelor care frinează activita
tea de producție. Observăm dMtui de 
frecvent în unele unități șl cazuri 
cînd anumite forme ale muncii po
litice de masă stat în contratimp cu 
sarcinile economice sau rămîn In ur
ma acestora. Unele conferințe, arti
cole la gazetele de perete, dar mai 
ales unele grafice și panouri, au 
conțirutul 
bleme care 
problemele 
activității 
mereu mai 
le pune construcția socialistă cer ca 
formele și metodele de educare să 
fie mereu îmbogățite, înofte, reîm
prospătate, corespunzător noilor ne
cesități.

O problemă deosebit de importantă

învechit, tratează pro- 
nu mai Stat actuale. Ori, 
pe care le ridică mersul 
economice, obiectivele 
mari, sarcinile pe care

voltarea răspunderii față de întărim 
disciplinei în producție. In această 
direcție mai avem însă multe nea
junsuri. Faptul că din cauza unor 
acte de indisciplină au lot strangu
lări în procesul de producție, că se 
înregistrează un număr inel ridicat 
de absențe de la lucru, au loc ac
cidente, demonstrează că prin mij
loacele muncii politice nu se acțio
nează cu destulă fermitate pentru 
lichidarea unor asemenea stări de 
lucruri, Rămînerea sub plan, lună de 
lună, a unor brigăzi și sectoare, n-a 
determinat încă organizațiile de 
partid respective să treacă la desfă
șurarea unei asemenea munci poli
tico-educative care să ducă ta dez
voltarea opiniei de masă în rîndul 
minerilor ca manifestările de indis
ciplină sâ fie combătute cu toată tă
ria și operativ, la locurile de muncă, 
pentru a preveni repetarea lor, iar fa 
rîndul personalului tehnico-ingine- 
resc pentru întărirea răspunderii față 
de calitatea asistenței tehnice.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
ce revin colectivelor din unitățile 
economice ale Văii Jiului reclamă 
din pattea organizațiilor de partid 
eforturi pentru ridicarea continuă a 
nivelului muncii politice de masă, 
pentru îmbunătățirea conținutului și 
creșterea eficienței acestei munci. 
Roadele acestor eforturi Se vor re
flecta, fără îndoială, în participarea 
tot mai entuziastă a minerilor si ce
lorlalți oameni ai muticii din ValSa 
Jiului la Întrecerea socialistă, fa 
cantitățile tot mai mari de cărbune, 
energie electrică, masă lemnoasă și 
alte produse date peste plan în fle
care lună și trimestru, în îmbunătă
țirea continuă a calității și reduce
rea prețului de cost al produse
lor.

«litalttv ta fotostață ca și I.L.L.-ul 
•I poată organiza exploatare* lor 
rațională. Astfel, la Petrila centrala 
termică nr. 2 funcționează do 3 ani 
tot „provizoriu", pentru Ci con
structorilor de pe acest șantier le 
e mai comod așai la Lupani cen
trala termici „S 200" are de ase
menea 3 ani de „provizorat"; la Pe
troșani cazul centralei nr. 6 a tost 
prezentat in scrisoarea respectivă; 
Ia Vulcan există, de asemenea, 
puncte termice „provizorii" nepre
date definitiv fe folosință.

fa unele cazuri, vlnovațl slnt 
constructorii cate nu au încheiat 
toate lucrările, în altoie răspunde
rea o poartă instalatorii care mai 
fașă uneori aparataje nemontate. Si 
Intr-un caz și alta! răspunderea 
principali o pgarti Insă conducerea 
Grupului 2 construcții care a pri
vit cu dezinteres ce ta laiul a

activității șantierelor, in cele •-fatal 
frecate din acest an, nici O cen
trală termică Mu punct termic ca
re a funcționat provizoriu astă Ur
nă nu a fost terminată definitiv ți 
predată complet beneficiarului. Pe 
de altă parte I.L.L.-ul prezintă un 
refuz total de a mai lucra în a- 
semenea provizorate și mal bine 
nu tace tocul în aceste centrale — 
fără a ține seama că pînă se duc 
discuții, pînă se execută lucrările 
netamiftate, locatarul are nevoie 
de apă caldă (acuși trebuie și căl
duri fn apartamente). Rezultatul a- 
cestei dispute este că... locatarul un 
poate beneficia de apă caldă î

Acum, tu pragul toamnei r*cf, 
cînd mai sfat doar 6 săptămlni pisă 
începe sezonul de încălzit (id oc
tombrie/ cei doi protagoniști 
constructor și I.L.L. — au obliga
ția de a ajunge, in stîrșit, la o în
țelegere, spre binele locatarilor.

Vaccinarea antivariollcă a copiilor
Incepînd din ziua de 10 septembrie 

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale organizează în întreaga țară 
acțiunea de imunizare antivariolită.

Astfel în perioada 10-15 septem
brie vor fi vaccinați anlivariolic 
IMii în virsta do 3*13 lut». Elevii 
ci. 1 elementară în virată de 
ani — vor fi revaccinați diipă 
octombrie.

Vaccinul folosit aste produsul 
stitutuiui „Dr. î. Cafttacuzino" 
Capitală.

Tot în cadrul acțiunilor de profi
laxie privind îndeosebi hepatita epi
demică, odată eu începerea anului 
școlar 1968-19B7, va continua adint-

nistrarea de gama globulină copi
ilor din colectivitățile de preșcolari 
și elevilor din clasele I—IV. Această 
măsură se va efectua ia cursul tri
mestrului IV.

(Agarprw)
din
7*8
io

in- 
din

Oameni fără o
NOTĂ

Crearea unor condiții tot mai 
bune de activitate unităților 
comerciale, constituie o sarci
nă de seamă a conducerilor 
respective. Uneori însă, peste 
aceste probleme se așterne ui
tarea.

...Magazinul alimentat din 
cartierul „Fero" Petroșani a 
fost dotat cu un frigider de 
mare capacitate, care să asi
gure buna păstrare a produse
lor perisabile. Trec Insa săp- 
tămînile, dar frigiderul nu mai 
este cuplat la rețeaua electrică 
de 380 V. 
stația de 
doar vreo

...Bufetul
cartierul Ștefan -— Lupeni 
șl el un frigider cate stă 
folosit. Cauza: tot Itpsa 
curent. O situație asemănătoa
re există și la chioșcul alimen
tar de la mina Uricani.

...Alimentara nr, 13 -- res
ponsabil Gabtiș Victor — este

in apropierea gătii 
Hind mult ttecven-

Depoul C.F.R. Echipa de lăcătuși condusă de Cazan Aurel, face 
proba la ștand a cîtorva aparataje de locomotivă reparate.

PROGRAM DE RADIO
8 Septembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 5,06 Program muzical de di
mineață; 5,15 Gimnastica de învio
rare,- 5,25 Program muzical de di
mineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 6,15 Program muzica! 
de dimineață; 6,30 Anunțuri, mu
zică; 6,45 Program muzical de dimi
neață; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 7,30 Buchet de 
melodii; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Popas 
folcloric în regiunea Suceava; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului ; Controlul periodic 
ginecologic,- 9,35 Mîndre-s cîntecele 

( noastre; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI 
^'#0,03 Ctntece coreene interpretate de 

-2 copii; 10,12 Emisiune de cîntece și

jocuri; 10,30 Vreau să știu; 10,55 
Fragmente din opera „Motanul în
călțat'' de Cornel Trăilescu,- 11,20 
CĂRȚI CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 
Sunete, culori și melodii; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic,- 12,10 Arii din operete; 12,20 
Tineri interpret! de muzică ușoară: 
12,30 Aici, Craiova!; 12,50 Suita de 
balet „Dragostea vrăjitoare" de 
Manuel De Falia; 13,19 Citită Trio 
Gaban; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
1 -1,08 Paginii
ușoare,- 14,40 Muzică din operetele 
lui Chabrier; 15,00 Muzică populară 
interpretată ae Feliclan Fărcașu s 
Ioan Lipan,- 15.20 Anunțuri, re 
clame,- 15,30 Caleidoscop muzical: 
16,00 RADIOJURNAL, âport Buletin 
meteorologic; 10,15 Muzică ușoară 
de Constantin Alexandru și Robert

din albumul muzicii

ci; toate că pînă la 
transformare 

10—15 m.
„Retezatul"

tini

din 
are 
no
de

amplasata 
Petroșani, 
tata de sefetișu. Dacă despre 
aprovizionare se pot spune cu
vinte bune, in schimb la ca
pitolul 
lasă de 
sclnduti 
ianjenil 
in mai 
sini tăiate pe tejgheaua goală, 
Iar aranjarea unor produse 
este total neinspiratâ: pește 
lingă... cozonaci. Toate acestea 
arată că cerințele și regulile 
comerțului alimentar sini se
rios neglijate aici.

Dacă gestionarii respective- 
tor unități ar ti numai puțin 
mai gospodari, alia ar ii starea 
magazinelor pe ears ie eon- 
duc. Dar așa, aceste magazine 
îi arata ca pe niște oameni că
rora le lipsește o mină. Mina 
de gospodari.

gospodăresc unitatea 
dorit: podeaua are 
rupte, prin colțuri pă- 
și-au instalat pi mele 
multe etaje, mezeluri

iKrirl lltirite 
intuit li Mill 
ți li Riifattlfl It apariție

A intrat în librării nr. 350 al 
„Bibliotecii pentru toți", colecție ti
părită de Editura pentru literatură 
și Care se bucură de o largă circu
lație în rîhdul cititorilor. Numerale 
apărute în această colecție, din a- 
ftul i960 pînă astăzi, cuprind opere 
din 26 literaturi semnate de 196 
scriitori români și străini, precum 
și 14 antologii; într-un tiraj total 
de 18 70S 000 exemplare.

Viitoarele numere ale colecției 
vor pune la îndemîna cititorilor alte 
Spore de valoare din literatura ro
mână și străini. Ei vor putea găsi 
astfel in librării: două volume de 
nuvele de Gib Mihăescu, luCraXea 
lui Tudor Vianu „Arta prozatorilor 
români", o culegere de legende 
populare intitulate „De Ia Drago» 
Ia CuZa Vodă". Din literatura uni
versală sfat prevăzute sâ apară: 
„Cartea celor o mie și una de 
nopți" — vol. I, „Portretul Iui Do
rian Gray" de Oscar Wilde, o cu
legere de „Basme africane" în două 
volume, romanul Iul Aldous Huxley 
„Punct-Contrapunct", „Climate" de 
Andte Maurois, un volum de Ce
sare Pavase cuprinzind „Luna și 
focurile" și „Intre femei singure".

(Ager pros)

SPORT
ȘT. M.

Flavian; 10,30 LECTURA ÎN FOILE
TON PENTRU TINERII ASCULTĂ
TORI : „M-am făcut băiat mare" de 
Nicuță Tănase, Citește autorul; 
18,40 Richard Strauss și operele sate; 
17,15 TRIBUNA RADIO ETICA 
MUNCII ȘI NOUL PEISAJ INDUS
TRIAL AL TARII NOASTRE, 17,25 
La microfon corul Ansamblului fol
cloric al Sfatului! popular ai Capi
talei; 17,51 Muzică ușoară; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Zborul cînteCOlOr; 
18,40 
19,00 
20,00 
20,30 
21,05
Phlltemon și Bauds,■ 21,25 Parada so
liștilor și orchestrelor de muzică 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 22,20 Muzicâ 
ușoară; 22,40 Suita ,,Visul unei nopți 
de vară" de Felix Mendelssohn — 
BartOhldV; 23,25 Muzică usoafă: 23 S'1 
BULETIN DE ȘTIRI.

DINAMICA INDUSTRIALA; 
SEARA PENTRU TINBRBT; 
RADIOGAZETă DE SEARĂ; 
Concert de melodii românești; 
MARI CUPLURI ALE IUBIRII;

TELEVIZIUNE
7 Septembrie

i6,0o Voita — Polonia
Germană și România — 1 
Transmisiune de la Preget 
misiunea pentru copil și 
«cotar t faultarea cu eroi 
din filme românești,- 19,00 
naiul de seară; 19,15 Vitrina discu
lui; 19,30 Filmul «oftai „Supravie
țuitorii"; 20,00 Setai de teatru t 
„Copiii Soarelui" do Maxim Gorki. 
Transmisiune de la Tgatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". In p«UZe i Fil
mul documentar : „Tinerețe" reali
zat de studioul „Ai. Safaia", Film; 
Desene animate. Telejurnalul da 
noapte; 22,36 Buletinul meteorolo
gic, 23,35 închiderea emisiunii.

I - R. O. 
Iugoslavia*

18*00 E* 
tineretul 
îndrăgiți 
Tele j ur

Astăzi pe stadionul Republicii din 
Capitate se desfășoară un interesant 
cuplaj fotbalistic internațional. La 
ore 16,30 lotul olimpic al țării noas
tre va fatltai formația bulgară ta- 
kofnotiv Sofia, iar în continuare 
selecționata divizionară va juca în 
Compania echipei Hertha din Berli
nul occidental.

Din lotul selecționatei diviziona
re face parte printre alții M, 
cil; Popa, Mocanu, C. Dan, 
ghell, Dumitriu 11, Dridea, 
FI. Voinea $i Sorin Avram.

Lotul olimpic 
We din care nu 
Ptaescu, Boc, 
Kaio, Naghi.

lonas- 
<3h«r- 

Badea,

forma -va alinia o 
vor lipsi NiculesCu, 
Jamaischi, Frățilă,

★

Orașul Pitești va găzdui între 
9—11 septembrie campionatul na
țional de aeromodtae „zbor liber" 
ediția 1966. La întreceri, care te 
vor desfășura pe aerodromul Gea
mănă, și-au anunțat participarea 
aeromodenștt din toate regiunile 
țării, printre care cunoscuții spor
tivi Otto Hints (Tg. Mure»), Mihail 
Lefter (Buouteștl), Petre Marlca 
(Pitești), Manfred Silex (Mediaș).

'\gerpresl
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Vizita in Italia 

a tovarășului Corneliu Mănescu
începerea convorbirilor oficiale

ROMA 6. — Corespondenții A- 
gerpres, I. Mărgineianu și G. Pas
tore, transmit: Marți dimineața au 
început convorbirile oficiale între 
■ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Gorneliu Mănescu, și minis
trul, de externe al Italiei, Amintore 
Fanfani.

Cu acest prilej a avut ioc un 
larg-schimb de vederi asupra pro
blemelor actuale ale vieții inter
naționale șl a relațiilor bilaterale 
româno-italiene.

După-amiază, convorbirile oficiale 
între cei dot miniștri de externe au 
continuat.

La ora 12,00, Corneliu Mănescu - 
a fost primit la Palatul Quirinale, 
de președintele Republicii Italia, 
Giuseppe. Sar agat. Au. fost de față 
Amintore Fanfani, ministrul de ex
it’r ne, Felice Catalano di Mellili, 
secretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe, și Franco Malfati, 
consilier diplomatic al , președinte
lui republicii, Niccolo Moscato, am
basadorul Italiei 
neliu Mănescu a 
basadorul țării 
Cornel Burtică.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

la București. Cor- 
fost însoțit de am- 
noastre la Reaua,.

Comentariile presei italiene
ROMA 6. v— Corespondenții A- 

gerpres, I. Mărgineanu și G. Pas
tore, . transmit : Presa italiană de 
marți consacră spații largi vizitei 
pe care o face în Italia Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
terne al Republicii Socialiste 
mânia. Ziarul „Corriere della 
ra" subliniază posibilitatea 
tre Italia și România să 
volte un dialog constructiv 
că convorbirile de la Roma
tea, aduce o contribuție la destin
derea internațională. Ziarul „II Po- 
polo" menționează interesul pe ca
re îl acordă cercurile politice de la 
Roma vizitei ministrului român, 
datorită contribuției pe care aceas-

ex- 
Ro- 
Se- 
în-ca 

se dez- 
și arată 
vor pu-

ta ar putea să o aducă destinde
rii internaționale. Deși Italia și Ro
mânia sînt țări cu sisteme politice 
diferite; arată ziarul, relațiile din
tre ele sînt cordiale, favorabile u- 
nei ulterioare dezvoltări sub toa
te aspectele.

Ziarul „Avânți" arată că prin- 
tr-o serie de inițiative; România <$i. 
Italia „aduc un aport constructiv 
la politica de destindere".

Ziarul
tanța 
ene și 
rătînd 
simplă

„L'Unita" subliniază impor- 
înfrevederilor româno-itali- 
semnificația lor generală, a- 
că acestea nu constituie o 

discuție bilaterală asupra
problemelor de. interes reciproc, .ă 
și un prilej de abordare, a proble
melor conjuncturii internaționale.

se folosește de sprijinul 
internaționale în ducerea 
nedrept împotriva popoa- 
coloniile portugheze. Re- 
Salazar, subliniază ziarul,

CONAKRY 6 (Agerpres). — Ziarul 
„Horoya" — organ al Partidului De
mocrat din Guineea — a publicat un 
articol în care arată că regimul lui 
Salazar 
reacțiunji
războiului 
relor din 
gimui lui 
este finanțat de 60 de bănci din Eu
ropa și America, iar bazele militare 
portugheze din colonii ocupă un 
important în planurile strategice 
N.A.T.O.

Cu sprijinul partenerilor 
N.A.T.O., precizează ziarul

loc 
ale

din 
„Horo-

încercare
de ’ovifură de stal 
in Sar:a

DAMASC 6 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc, citat de agenția 
M.E.N., a anuntat marți dimineața 
că lideri ai aripii de dreapta a Par
tidului baasist au încercat să or
ganizeze o lovitură de stat. Tenta
tiva a eșuat, a anuntat postul de 
radio.

0 SOFIA. Printr-o ho- 
lănre a Ministerului 
silviculturii și indus
triei forestier^ din R. P. 
Bulgaria, au fost puse 
sub ocrotire în apele te
ritoriale ale țării trei 
specii de delfini — afali- 
nijl, delfinul obișnuit și 
cel de Azov — interzi- 
cîhdu-șe urmărirea, răni- 
reâ și vînarea lor.

TOKIO. Taifunul 
„Câra" s-a abătut luni 
după-âmiază asupra ora
șului Miyakojima, situat 
în vestul insulei Formo- 
za. El se deplasează cu 
o viteză de 85 mștri pe 
secundă. Comunicațiile 
telefonice și telegrafice 
au fost complet între
rupte. Se anunță, de a- 
semenea, că 
și clădirile 
autorităților 
m erica ne au

stația radar 
aparținînd 

militare a- 
fost distru-

va". Portugalia a reușit să-și creeze 
o armată, care este cea mai bine do
tată din Africa. In afară de armata 
regulată, care se cifrează ia .80-000 
de oameni, Salazar are posibilitatea 
de a recruta și o serie de voluntari.

Ziarul conchide că în ciuda aces
tei concentrări de trupe, colonialiș
tii portughezi nu vor putea infringe 
mișcările de eliberare națională. Suc
cesele obținute pînă acum, subli
niază ziarul, demonstrează că tru
pele portugheze suferă înfrîngeri.

Sesiunea. Uniunii 
Infer parlamentare 
i arilor din Asia

. . ■<" ■

SBJJL 6 JAgerpree). — La Seul, 
capitala Coreei de sud. se desfă
șoară lucrările celei de-a doua se- 
siiihi Interparlamentare a țărilor 
dan Aste. In cadrul lucrărilor a 
fost abordată o propunere a repre
zentanților . Coreei de sud pri vind 

consultativ 
Vietnam u- 
propunerii, 
ar consta

crearea unui „Comitet 
în Vederea sprijinirii 
fiii de sud". Potrivit 
sarcina, acestui comitet _ __
în schimbul de informații militare 
între statele participante la Uniu
nea Interparlamentară asiatică și 
acordarea unui sprijin militar activ 
Vietnamului de sud.
? La. sesiunea-de la Seul participă 
reprezentanți' dim Japonia, Coreea 
de ‘sudț Tai van. Taflanda, Filipine, 
Vietnamul 'de sud, Malayezia și 
Laos. Reprezentanții Australiei și 
Indoneziei- asistă numai în calitate 
de r observatori.

•ț

PREZENTE ROMANEȘTI
VARȘOVIA 6 (Agerpres). 

In capitala R. P. Polone s-a 
deschis Congresul Societății 
internaționale a bibliotecilor mu
zicale. La congres participă 
200 de oameni de știință din 
Întreaga lume. Din tara noas
tră participă in calitate de ob
servatori Ciobanu Gheorghe, 
cercetător de la Institutul de 
etnograiie și folclor din Bucu
rești, și Radu Stan, * de la Bi ■ 
blioteca Centtală de Stat.

In cadrul congresului, care 
va dura 4 zile, vor fi dezbătu
te probleme legate de activi
tatea bibliotecilor și arhivelor 
muzicale, precum și probleme 
legate de păstrarea și folosirea 
surselor muzicale.

din Pitești, care a Întreprins 
un turneu in această (ară.

La dineu au luat parte Aii . 
Abdihexha, ministrul adjunct 
al educației și culturii, Misto 
Tteska, președintele Comitetu-'. 
iui albanez pentru relații cul
turale cu străinătatea, artiști. 
A fost de față și Manole Bod- 
năraș, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in R. P. Al
bania.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

★

★

A- 
că 

seara, Ministerul Educa
și Culturii al R. P. Alba- 
a oferit un dineu in cin- 

membrilor ansamblului 
w

TIRANA 6 (Agerpres). — 
genfia A.T.A. informează 
luni 
(iei 
nia

. stea
folcloric de amatori „Argeșul1

BUDAPESTA 6 (Agerpres).. 
La Budapesta s-a deschis al 
V-lea Concurs internațional de 
vinuri. In decurs de zece zile, 
juriul concursului va analiza 
1344 sorturi de vinuri și de 
produse de vinificație prezen
tate de 315 firme din 29 de 
țări. Din România, la Concurs 
vor fi prezentate 43 sorturi de 
vinuri, 3 de șampanie, 2 de 
vermut și 3 de brandy.

Incidentele rasiale dintre soldații albi 
aparținînd trupelor americaneși negri

NEW YORK 6 (Agerpres). — In 
ciuda severei cenzuri militare, din 
vietnamul de sud au „scăpat" infor
mații despre incidentele rasiale din
tre- soldații albi și negri aparținînd 
trupelor americane mobilizate în 
lupta împotriva poporului vietnamez. 
ES bază militar?' 'âmerfenâ de” 1a 
Tien-Hoa (în Apropiere de Da Nangl 
au avut ioc ciocniri*-între - soldați!' 
albi și negri la care au participat 
peste 200 de persoane și care s-au 
soldat cu numeroși răniți.

Poliția militară a intervenit și, bi- 
nefapțWs riVippyați" au ' foșt găsiți 
solttețiî negri. Doi dintre negri au 
fost condamnați de către autoritățile 
militare. , ,

La ÎHreput reprezentanții americani 
au încercat să treacă sub tăcere a- 
ceste incidente rasiale, dar ele au

-7

Vizita lui de Gaulle 
în teritoriile 
din Pacific

I

SEIiTIHTE IU PHKESIIL „fUilU
subversive din Cairo și Alexandria 
ale organizației teroriste menționa
te, au fost găsiți vînovați de a fi 
pus la cale asasinarea președinte
lui Nasser și a altor lideri din R.A.U.

CAIRO 6 (Agerpres). — Curtea 
Supremă de Stat a Republicii Ara
be Unite a pronunțat luni sentințe
le în procesul a 83 de membri ai 
organizației clandestine „Frăția mu
sulmană". Doi dintre aceștia au fost 
condamnați în contumacie la moar
te, alți 81 
silnică pe 
15 ani.

Acuzații,

condamnați " la' muncă 
termene de la 1 an la

■ ■ - t- - M- - ,-f ■ I

membri ai rețelelor.

se în întregime 
uragan.

de către-

Preșe- 
lugosla- 
Tito, a 

Madeira Ma-

< BELGRAD, 
dintele R.S.F. 
via. Iosip Broz 
primit pe 
madou Keita, membru al 
Biroului Politic al Parti
dului Uniunea Sudaneză 
din Mali, ministru* al

apărut și în presa americană. Ziarul 
„New York Times" subliniază că 
ciocnirile dintre albii și negrii ame
ricani dislocați în Vietnamul de 
sud' au un puternic caracter* rasial. 
Asemenea ciocniri, menționează zia
rul, nu sînt rai*e. Negrii sînt îm
preună cu albii doar atunci cind iău 
parte la acțiuni armate împotriva 
Vietkongului (Fronted Național - - de 
Eliberare — N.R.) în restul timpului 
ei trăiesc separat.

PORT-VILA 6 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Charles de 
Gaulle, și-a continuat marți călăto
ria în teritoriile din Pacific, vizi- 
tînd arhipelagul Noilor Hebride, 
condominiun franco-englez. La 
Port-Vila, capitala Noilor Hebride, 
președintele francez, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
8 fost întîmpinat de oficialități și 
de populația locală. După cum a- 
ntlniă agenția France Presse, 
miercuri generalul "de Gaulle va 
pleca în Tahiti, o altă posesiune a 
Franței din Pacific.

Cuvîntarea președintelui Johnson
cercurile oficiale din 

au primit cu răceală 
rostită de președintele 
Gaulle, la Pnom Penii,

WASHINGTON 6 (Agerpres), 
După ce 
Washington 
cuvîntarea 
Franței, de
în care acesta a cerut ca S.U.A. să-și 
retragă forțele armate din Vietnamul 
de sud, președintele Johnson a res
pins, în cadrul unei cuvîntări ros
tite la 5 septembrie în orașul Lan
caster, propunerea președintelui fran
cez. Pe de altă parte, Johnson a a- 
rătat că Statele Unite nu intențio
nează în prezent să procedeze la o 
reducere a forțelor lor staționate în 
Europa occidentală, afirmînd că orice 
hotărîre în acest sens „va depinde

de mai mulți factori". Șeful statului 
american a recunoscut că între 
S.U.A. și țările membre ale N.A.TiO. 
„există puncte de vedere diferitW 
și interese divergente". In legătură 
cu aceasta, el a adresat un apel la 
menținerea NA.T.O. și întărirea co
laborării în cadrul alianței atlan
tice.

Declarațiile lui Mobutu

Remanieri parțiale în guvernai tunisian
TUNIS,6. (Agerpres). — La Tunis 

s-a anunțat că în cadrul unei re
manieri-parțiale a guvernului, Mongi

ismice au fost re'sîmțite 
în.orașul Varto și în-alte 
localități ale Turciei . ră
săritene. Nu au fdșt sem
nalate victime.,

+ PARIS. Potrivit u- 
nui bilanț publicat de 
ziarul „Le ' Monde" îh 
primul semestru al aces
tui an au fost pierdute

'A

♦ MOSCOVA. Sub
* auSpiciilp organizației 

Inîirnaționale a Muncii, 
la Moscova s-a deschis 
un seminar internațional 
care discută problemele 
trecerii nomazilor la via
ță stabilă. La lucrări 
participă experți din 16 
țări din Orientul Arab

* și Africa de nord.

Slim, fost reprezentant special al 
președintelui Burghiba, a fost numit 
ministru al justiției. Predecesorul 
său, Hedi Khefache, a preluat por
tofoliul sănătății publice, înlocuin- 
du-1 pe Fathi Zuhir, care a fost nu
mit șeful Protocolului. Totodată, mi
nistrului pentru problemele cultu
rale, Chedli Klibi, i-a fost încredin
țat și Departamentul Informațiilor.

KINSHASA 6 (Agerpres). — Des- 
chizînd luni sesiunea Parlamentului 
congolez, președintele Joseph Mo
butu a declarat că de acum încolo 
Parlamentul își va relua atribuțiile 
sale, guvernarea prin decrete pre
zidențiale care a urmat înlăturării 
lui Chombe încetînd.

Președintele Mobutu a denunțat 
cu acest prilej „puterile financiare 
care sprijină activitățile subversive 
și incidentele sîngeroase din tară", 
și a reafirmat „hotărîrea de a desă- 
vîrși independenta economică a 
Congoului".

Dreptul președintelui de a - onduce 
tara prin decrete va fi menținut 
pentru cazurile excepționale.

justiției, care se află în 
vizită la Belgrad la in
vitația Uniunii Socialiste 
a poporului muncitor din 
Iugoslavia.

A

< ISTANBUL. Potrivit 
știrilor difuzate de Ra
diodifuziunea turcă, alte 
12 cutremure, s-au pro
dus în regiunea de est 
a Turciei. Zguduirile ser.

m Franța, ca urmare a 
grevelor care aii avut 
loc 2 245 000 zile mutică.

♦ RIO DE JANEULO. 
Potrivit ultimelor, date 
publicate de 'Institutul 
geografic de statistică 
brazilian, populația Brti- - 
zifaei a atins cttra do 
"2 222 000 locuitori. ;

♦ ROMA. Revista ita
liană „Moneta e credite" 
Scrie că investițiile ante- 

. rlcane de. capital în Eu
ropa occidentală au re
prezentat la începutul a-

’6e4tui an peste 17 mili
arde dolari. Din această 
suină 70 da .sută sînt in
vestiții directe. Cele mai 
importante investiții a- 
mericane revin indus- 

‘ triei prelucrătoare — 
54,5 la sută — și indus- 

j/tttei petroliere — 26,9 
la-sută/'- -

Poziția Republicii Congo (Brazzaville) 
față de Rhodesia

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
Referindu-se la unele probleme ale 
politicii externe a guvernului con
golez pe continentul african, Charles 
Ganao, ministrul de externe al Re
publicii Congo (Brazzaville), a făcu 
o declarație presei, în care a subli
niat că tară sa sprijină necondiționat 
toate mișcările de eliberare națio
nală din Africa.

Poziția tării noastre fată de Rho
desia, a spus Ganao, este destul de •

clară. Proclamarea unilaterală a in
dependenței acestei țări de către Ian 
Smith nu este altceva decît „un 
act banditesc". Noi vom sprijini sub 
toate formele rezolvarea crizei rho- 
desiene în favoarea marii majerităti 
a populației. Mergînd pe această li
nie, a subliniat el, Republica Congo 
(Brazzaville) continuă politica sa. de 
boicotare a regimului rasist din 
R.S.A. și va sprijini lupta africani
lor pentru recucerirea drepturile-' 
lor.
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