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SFÎRȘIT DE LUNĂ LA C. C. V. J

FINIȘ VICTORIOS.
DAR CUM?

Primele două decade din octombrie, combinatul le-a încheiat 
cu minus (— 7 500, respectiv — 9200 de tone). Acum însă, toată lu
mea răsuflă ușurată. Și asta pentru că s-a realizat ceea ce puțini cre- 

. deau : combinatul a realizat sarcina pe octombrie, la producția extrasă, 
și deci, n-a rămas de rușine. (Ar fi fost prima lună de nereușită în 
acest an...). Că plusul pe octombrie echivalează cu munca a doar 35 
de minute asita nu pare a, fi atât de important pe lîngă satisfacția 
oferită de acest sprint victorios. Dar ce înseamnă această reușită de 

- ultim moment ? Că s-a lucrat după sistemul celui mai tipic asalt. Așa 
că ce să mai vorbim de ritmicitate...

Felicitări pentru aportul adus la succesul combinatului. merită 
toate exploatările care au extras cărbune „\ 
ninoasa. Vulcan, Lupeni 
de la Lonea și Paroșeni. 
trea" inițială (de 17 000

au extras cărbune „peste" : Petrila, Dîlja, A- 
și Uricani. Au rămas în urmă doar minele 
Minerii din Eonea au mai pierdut din „zes- 
de tone) încă 2 813 tone.

De ce s-a împuținat zestrea 
celor de la Lonea

convorbirilor oficiale
româno-iraniene

Primirea de către
tovarășul

Nicolae Ceaușescu 
a delegației 
P. C. Italian

Răspunde la întreba
re tov. ing. Vladimir 
Giosan, adjunct șef 

< erviciu producție în 
C.C.V.J.

— Oarecum apare 
justificat faptul că mi
na 
în 
lui
II 
va 
prăbușiri, 
scoetewi

întâmpină greutăți 
asigurarea efectivu- 
prezent, la sectorul 

s-au suprapus cîte- 
atocări de felii și 

s-a întârziat 
producției

sectorului III datorită 
lucrărilor legate de ro- 
darea puțului cu schip 
Dar nu pot fi justifi
cate surpările care au 
avut loc la abatajul 
frontal nr. 404, la a- 
batajele cameră nr., 
505, 802. Aceste defi
ciențe dovedesc lipsa 
de atenție a minerilor 
șefi de brigadă și 
scnimb, . faptul că unii 
artificieri pușcă ‘în -■artificieri

condițiile nerespectării 
monografiilor • 
mare, iar din 
corpului tehnic 
exercită un 
perseverent și sistema
tic. Dar nurși are jus
tificare întârzierea ram- 
bleierii abatajului nr. 
A de la sectorul. 1 al 
minei,- din lipsă 
piatră, rambleierea. 
durat o săptămînă în 
loc de 3—4 'schimburi.

de ar- 
partea 
nu se 

control

de 
a

Consecințele 
asaltului
Forțele exploatărilor miniere au 

fost concentrate spre scoaterea mi
nusului așa că investițiile au fost 

'•lăsate... să se descurce cum au pu
tut și iată rezultatul: Ia indicatorul 
săpare -p betonate, pe direcția de 
investiții a G.G.V.J., a rezultat un 
minus, de 408 metri liniari. Doai 
sectorul VI de ia mina Lonea și-a 
depășit sarcina de plan; celelalte 
sectoare, 
ță...

Nici în 
producției 
mai roză,
și Dîlja și-au făcut datoria la acest 
obiectiv. Celelalte exploatări au în
registrat depășiri cuprinse între. 1,1 
și 3,1 puncte. Asta ar fi a doua 
consecință a asaltului...

nai. Este prima consecin-

ceea ce plivește calitatea 
extrase situația nu este 

Doar minerii de la Lonea

FRANCISC VETRO

Pe exploatări

Lupeni 
Uricani 
Petrila 
Dîlja 
Vulcan 
Aninoasa

Pe

Față de 
plan
%

Față de 
angaja
ment
%

101,7
101.5
101,4
101,0
100.6 
100,0

100
100
100 
101
99
99

sectoare
Sect. III Uricani 
Sect. V Lonea 
Sect. V Lupeni 
Sect. V 
Sect. I 
Sect. I 
Sect. I 
Sect.
Sect. IV Lupeni
Sect.

Petrila 
Lupeni 
Aninoasa 
Petrila

ID Aninoasa

IV Vulcan

117
108 
107 
106 
106 
104 
104 
104 
104 
103

114
108
106
105
104
104
103
103
103
103

Marți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central ai. Partidului 
Comunist Român, a primit la C.C. al P.C.R. .delegația 
Partidului Comunist italian, condusă de tovarășul Giari 
Carlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.I., care vizitează țara noastră.

Din delegație iac parte ’tovarășii Eduardo Perna, 
membru al C.C. al P.C.I., vicepreședinte al Grupului 
senatorial ăl P.C.I., Adriana Săroni, membră a C.C. al 
P.C.I., Guido Cappelloni, membru al C.C. al P.C.I., se
cretarul regional al P.C.I. din Marche, Gian Carlo Bo- 
iochi, secretarul Federației P.C.I. din Piacenza, și Ser
gio Mugnai, corespondentul ziarului „I'Unita" la Bucu
rești.

La primire au participat tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Stoian, 
șefi de secție, și Andrei 
de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile care au 
desfășurat într-o atmosferă 
tenie.

Ștefan, prim-adjunct de șef

avut loc cu acest prilej s-au 
tovărășească, de caldă prie-

Marți dimineața, la Pa
latul Consiliului de Mi
niștri au continuat con
vorbirile oficiale între 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer și pri
mul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida.

In continuare, a avut 
loc solemnitatea semnă
rii înțelegerii între gu
vernul Republicii Socia
liste România și guver
nul imperial al Iranului 
privind. înființarea Co
misiei mixte ministeria
le.

Documentul a fost 
semnat. de președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe 
Maurer și de primul mi
nistru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida.

La solemnitate au par
ticipat Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ghe
orghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, A- 
lexandru Boabă, minis
trul petrolului, Ion Bai- 
cu, ministrul transportu
rilor auto, navale și ae
riene, Nicolae Giosan, 
președintele. Consiliului

a
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Acesta a fost subiectul anchetei 
publicate de ziarul nostru în urmă 
cu o lună. Am relevat, atunci, unele 
din problemele cele mai arzătoare 
privind îmbunătățirea procesului de 
primire a noilor angajați, de fami
liarizare cu mediul minier a tineri
lor sosiți din diferite colțuri ale 
țării pentru a se dedica meseriei 
de miner. Iată ce ne-au răspuns 
rurile vizate prin anchetă.

Conducerea E.D.M.N.

fo-

Superior al Agriculturii, 
Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, Constantin Doncea, 
președintele Comitetului 
de Stat pentru valorifi
carea produselor agrico
le, George Macovescu și 
Vasile Giliga, adjuncți ai 
ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de 
Comerț, membri ai con
ducerii altor ministere, 
precum.și Valentin Vlad, 
însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României 
la Teheran.

Au luat parte Aii Na- 
ghi Alikhani, ministrul 
economiei 
Safi Asfia, 
organizației

st Iranului, 
președintele 

Planului, 
Mehdi Samii, guvernator
al Băncii Naționale Ira
niene, Farokhroo Parsay, 
adjunct al ministrului 
educației, R. S. Tehenani, 
ministru adjunct al eco
nomiei, Mohamad Khos- 
rovschahi, președintele 
Camerei de Comerț din 
Teheran, alte persoane 
oficiale iraniene, precum 
și Ahmad Eghjbal, amba
sadorul Iranului la Bu
curești.

(Agerpres)

deocamdată...
BUNE PRIETENE

* Constatările și concluziile anche
tei sînt juste și, pentru remedierea 
deficientelor semnalate, conducerea 
E.D.M.N. a luat următoarele măsuri :

Ea prezentarea unui grup mai mare, 
pentru întocmirea formelor de an
gajare, se va delega un salariat care 
va conduce grupul și va mijloci ob
ținerea mai operativă a vizelor de 
la policlinică, biroul forțelor de 
muncă și alte servicii.

Eiroul personal a luat măsuri pdn-

tru întocmirea mai 
melor de angajare, 
ritatea angajărilor se perfectează în 
trei sau patru zile. Totuși și 
timp este prea mare. Cauza : 
tele medicale care durează cel 
3 zile și îndeosebi recoltarea 
naliza citocolului 
circumscripții și nu în 
nică. O altă greutate o constituie 
faptul că nu sînt programate ore 
speciale de consultații medicale pen
tru angajări la serviciile supraaglo
merate din policlinică, fapt ce duce 
la prelungirea duratei de obținere 
a vizelor medicale.

In privința alimentării noilor an
gajați, vă informăm că s-au luat 
măsuri pentru amenajarea unei can
tine (în 
care, cu 
1966, va 
E.D.M.N.
șui Petroșani.

operativă a for- 
astfel că majo-

acest 
vizi- 

puțin 
și a-

care se face la 
nu în policli-

str. Mihai Viteazul nr. 5) 
începere de la 1 noiembrie 
asigura masa angajatilor 
care domiciliază în ora-

(Continuare In pag. a 3-a)

COMUNIȘTII, ÎN FRUNTEA
ACȚIUNILOR ÎNDRĂZNE ȚE

de miș- 
din sta- 
situație

Pentru impiegatul 
care Ignat Dumitru 
ția V ulcan, fiecare 
nouă constituie un prilej de
veriiicare a capacității sale 
de muncă și gîndire. Așa s-a 
întîmplat și în dimineața 
aceea frumoasă de toamnă 
cind a îăcut revizia instala
țiilor din stație și a văzut 
zecile de vagoane încărcate, 
ce așteptau să lie expediate.

— Ce n-aș da să găsesc o 
locomotivă capabilă să re
morce toate vagoanele. Prin 
aceasta aș reduce simțitor 
staționarea vagoanelor. Măr
furile ar putea ajunge mult 
mai devreme la destinație...

Gîndind astfel se apucă să 
socotească întregul tonaj ga
ta de expediat în direcția 
Petroșani; 2 511 tone. Cam 
mult pentru un singur tren.

La R.C. era de serviciu o-

peratorul Buhoi Iulian. Aces
ta, după qe s-a 
operatorul R.C.T. 
Ioan, îi comunică 
lui de mișcare :

— Trebuie să sosească în 
stație mijloace de remorcare 
pentru 
conicul 
un om 
ne va 
pentru
vagoanelor cu un 
tren. Pînă la Livezeni 
da ca dublă locomotiva tre- 

de Ia Lu- 
va ii dub- 

locomoti-

înțeles cu 
Șleiănescu 
impiegatu-

trenul 2 875, iar me-
Popa Nicolae III e 

încercat și credem că 
da o mînă de

remorcarea
ajutor 

tuturor 
singur 
îi vom

locomotiva

nului L.M.S., iar 
peni la Petroșani 
lat de alte două 
ve...

De îndată ce
trenului 2 875 a sosit în sta
ția Vulcan, mecanicul Papa 

. a fost încundștfințat de im
piegat despre noua misiune. 
Trenul a fost compus la to

najul de 2 511 tone, iat lo
comotivele conduse de Po
pa Nicolae III și Munteanu 
Martti au lost pregătite pen
tru a face fată unor sarcini 
sporite

Cind ora de plecare a so
sit, trenul 2 875 s-a pus în
cet în mișcare. Personalul de 
stație și linie a fost înștiin
țat despre tonajul acestui 
tren pentru a i se asigura 
cele mai optime condiții a 
circulație. La trecerea pe la 
posturile de macazuri și pe 
la cantoane salatiații respec
tivi priveau cu mîndrie la 
acest tren de 72 de vagoa
ne încărcate. Majoritatea li
niei de la Vulcan la Lupeni 
este în pantă, iar rampa și

C. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Tovarășul 
Cbivu Stoica 

a primit 
pe primul ministru 

al Iranului
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu . Stoica, a pri
mit marți la amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, pe pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida. .

Au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Slat, George Macovescu și 
Vasile Gliga, adjuncți ai mi
nistrului afacerilor externe, 
Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul Protocolului M.A.E., 
precum și Valentin Vlad, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Teheran.

Premierul iranian a fost 
soțit de persoane oficiale 
niene aflate în România 
prilejul

Intre 
lui de 
nian a
cordială, prietenească.

Președintele Consiliului ' de 
Stat și soția au oferit apoi în 
saloanele Consiliului de Stat 
un dejun în onoarea premieru
lui irianian și a soției sale.

(Agerpres)

în- 
ira- 

cu
vizitei sale.
președintele Gonsiliu- 

Stat și premierul ira- 
avu-t loc o convorbire

Sosirea la Bororetfi 
i ogei ilegalii 

guvernamenfalB •• 
a B. P. Bolgaria

Marți dimineața, a sosit în 
Capitală o delegație guverR- 
mentală a R.P. Bulgaria, 'con
dusă de tovarășul Jivko Jiv- 
kov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru 
a participa la deschiderea ofi
cială 
a R.P.

Din 
var așii 
pentru 
Ivan Gavrilov, prim-locțiitor al 
ministrului industriei chimice, 
Ivan Golomeev, locțiitor al mi
nistrului comerțului, exterior și 
Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. (Agerpres)

a Expoziției industriale 
Bulgaria la București, 

delegație fac parte to- 
Mari Ivanov, ministru 
construcții de mașini.
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Tinerii mineri și muncitori reprezintă o importantă foiță, alături de ceilalți oameni ai mun
cii, în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor pe care Directivele -cehii de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. le pun în fața unităților noastre economice. In abataje, acolo unde stratele de cărbune ișl 
dăruiesc bogățiile, în fața strungurilor de căror cuțite mușcă metalul sclipitor, pe schelele ce 
înalță spre zări minunate construcții industriale, noi siluete de blocuri/ In fața generatoarelor ale 
căror inimi bat cu puterea sutelor de megawați, mii de tineri dovedesc hărnicie, inițiativă, spi
rit de abnegație în îndeplinirea sarcinilor puse de partid.

Own muncesc organizațiile de partid, și sub conducerea lor organizațiile U.T.C., pentru 
educarea tinerilor muncitori In spiritul dragostei față de muncă, al disciplinei, pentru cultivarea 
înaltelor trăsături ale omului nou, luptător de frunte pentru înflorirea patriei 
recție trebuie acționat pentru 
economice ?

Acestor probleme au 
orășenesc de partid Petroșani, 
vității politico-educative în rîndul tinerilor muncit ori.

In prezenta pagină vom înfățișa cîteva din principalele aspecte ale muncii în rindul tinere
tului asupra cărora adunarea cu activul a Comitetului orășenesc de patfid a insistat în mod 
deosebit.

creșterea continuă a aportului tineretului la
socialiste î In ce di- 

iniăptuirea sarcinilor

activul a Comitetuluifost consacrate lucrările recentei adunări cu
in cadrul căreia au fost subliniate coordonatele majore ale acti-

COORDONATE MAJORE
Tineretului îi este proprie do

rința de a se afirma, voința de a 
fi în primei a rânduri ale întrecerii 
socialiste. îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, folosirea cu 
pricepere a tehnicii noi, a metode
lor avansate, organizarea superi
oară a muncii impun cunoașterea 
temeinică a tainelor meseriei, un 
toalt nivel de calificare.

Acestei importante cerințe i 
puind cursurile de ridicare 
lificării.

Deși este cunoscut faptiul 
mai multă vreme activitatea i 
rilor de ridicare a calificării 
unitățile Văii Jiului nu se ridică 
nici pe departe La nivelul cerințe-

ACTIVITĂȚII
A

ALE
ÎN R I N D U R I L E

ii răa-
a ca-

că de 
curau- 

l din

Atenție deosebită 
ridicăm calificăm
tinerilor I
lor, Comitetul orășenesc U.T.C. Pe
troșani, celelalte organizații U.T.C., 
de la minele și întreprinderile Văii 
Jiului nu-ț.i îndeplinesc obligațiile 
pe care le au în organizarea acțiu
nii de ridicare a calificării. De cele 
mai multe ori preocuparea în a- 
ceastă direcție se rezumă la întoc
mirea de tematici, planuri, uneori 
la deschiderea cursurilor, ca apoi 
totul să fie lăsat în părăsire. Or
ganizațiile U.T.C. nu se preocupă' 
de mobilizarea tinerilor la aceste 
cursuri, ier sindicatele, conduce
rile tehnico-administrative nu asi
gură prezența lectorilor și celelalte 
condiții.

Această stare de lucruri conti
nuă să persiste deoarece comitete
le de partid nu trag Ia răspundere 
factorii în a căror sarcină cade or
ganizarea cercurilor de ridicare a 
calificării.

Nu poate fi trecut cu vederea 
nici faptul că Comitetul orășenesc 
U.T.C. Petroșani neglijează de mul
tă vreme această importantă latură 
a activității în rândul tinerilor, 
mulțumindu-se cu realizări mini
me. Chiar iu evidențele comitetu
lui orășenesc U.T.C. figurează doar 
41 cursuri de ridicare a calificării 
oare cuprind 1 120 cursanți, ceea 
ce este cu totul insuficient fată de 
numărul mare șl tinerilor mineri 
și muncitori din Valea Jiului. Dar 
cîte dintre aceste 
tlveî 

■( Stntem acum la 
școlar. Moment în
măsuri ample, eficiente pentru or
ganizarea la nivelul' cerințelor a 
cursurilor de ridicare a Calificării. 
Atenție deosebită trebuie acordată 
încadrării în aceste cursuri a marii 
^J^jorifăți a tinerilor din subteran 
$i de La suprafață, întocmirii de te
meliei strîns legate de specificul și 
necesitățile procesului de producție, 
de folosirea cu eficiență maximă a 
tehnicii ool și a metodelor avan
sate 1

IMipă «rganizarea cursurilor, în
tocmirea programului, a tematicilor 
si asigurarea celorlalte condiții, 
trebuia militat cu perseverență 
penira mobilizarea tuturor țineri- 
Ur la cursurile de ridicare a cali- 
eim.

cercsuri sînt ac

început de an 
Care se impun

TINERILOR MUNCITORI
Cum îndeplinim sarcinile

și întreprinderile Văii
6 500 de tineri tnund-

In minele 
Jiului, peste 
tori participă la întrecerea socia
listă aducând o contribuție de sea
mă la înfăptuirea sarcinilor puse 
de cincinal. Dintre aceștia peste 
2 000 sînt evidențlați lună de lună 
în întrecerea socialistă. Tot mal 
tnulți tineri depun o muncă exem
plară pentru sporirea producției 
pe baza creșterii productivității 
munedi.

Toate 
faptului 
îndrumă
mărească modul In care tinerii 
îndeplinesc sarcinile de plan, 
tot mal multe sectoare miniere

acestea sînt rezultate ale 
că organizațiile de partid 
organizațiile U.T.C. să ur- 

își 
In 

s-a

0 înaltă răspundere 
pentru respectarea 
N. T. S.

griji pe care 
nostru socialist 

muncesc. Efortu- 
soopui protecției 
securității depli- 
la suprafață, tre-

Respectarea riguroasă a norme 
lor de tehnica securității muncii 
constituie una din principalele ce
rințe ale înaltei 
partidul și statul 
o poartă celor ce 
rilor făcute în 
muncii, asigurării 
ne în subteran și
buie să le răspundem prin respec
tarea cu strictețe a N.T.S. Toți fac 
torii din cadrul minelor și între
prinderilor, inclusiv
U.T.C. au datorla( de _ ____ ___
o activitate susținută pentru pre
venirea și 
călcări ale

Aplici nd 
ganizațiilor 
organizații 
tiuni pentru cunoașterea de către 
tineri a normelor de tehnica se
curității. Organizarea pe această 
temă de expuneri și, concursuri 
„Cine știe cîștigă" la termocentra
la Paroșeni, I.R.E.H., pe șantierele 
de construcții, discutarea in adu
nările generale U.T.C. a încălcări
lor N.T.S. săvârșite de unii tineri 
cum sint Goncea Năstase, Mareș 
Bugen de la mina Petrila, Măhdes- 
cu Mircea de la preparata Petri
la, Secară Gheorghe de la mina 
Vulcan și alții au contribuit la 
creșterea combativității ffață de a- 
baterile de la N.T.S.

Organizațiile U.T.C. 
bule să 
mare la 
merilor 
Aceasta 
noasa, Lupeni, Dîlja unde cazurile 
de încălcare a N.T.S. nu sînt puse 
in discuția organizațiilor U.T.C. S-a 
indicat șă se facă trimestriali expu
neri pe teme N.T.S. în fața tineri
lor, dar acestea am încă un carac
ter sporadic sau sînt neglijate.

Pe baza unor programe bine gân
dite, organizațiile U.T.C, au sarci
na să desfășoare o activitate boga
tă, multilaterală în sprijinul res
pectării N.T.S., să creeze o puter
nică opinie combativă față de ori
ce încălcare a acestor norme.

organizațiile 
a desfășura

oricăror în-

In sprijinul întăririi disciplinei 
o atitudine combativă fermă

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, cu sprijinul comuniștilor, nu
meroase organizații U.T.C. desfășoară 
o activitate susținută pentru întări
rea disciplinei și cultivarea atitu
dinii înaintate față de muncă în 
rîndul tinerilor. Comitetele de partid 
de la minele Vulcan, Uricani, Pe- 
trila și din alte unități au indicat 
organizațiilor U.T.C. să dezbată în 
adunările cu tinerii principalele as
pecte ale producției, punind un ac
cent deosebit pe Întărirea 
nei, a răspunderii față de 
rea sarcinilor de plan.

Ansamblul de preocupări 
tate în direcția antrenării tinerilor 
la muncă disciplinată, educării lor 
comuniste, se reflectă prin partici
parea lor 
în viață 
cincinal. 
munaStori 
tru sporirea 
de cărbune 
ductivității muncii, pentru 
tățirea calității producției 
cerea prețului de cost.

In cadrul dezbaterilor 
Comitetului orășenesc de

discipli- 
realiza-

îndrep-

entuziastă la traducerea 
a prevederilor pianului 
Mii de tineri mineri si 

muncesc exemplar pen- 
continuă a producției 
pe baza creșterii pro- 

îmbună- 
și redu-

plenarei 
partid a

de plan ?

combaterea
N.T.S.
în viață îndrumările

de partid, numeroast
U.T.C. âu organizat ac-

pot și tre-' 
aducă o contribuție mai 

educarea și mobilizarea ti- 
pentru respectarea N.T.S. 
mai ales 1a minele Ani

încetățeniit metoda ca în adunările 
generale U.T.C. tinerii să fie infor
mați asupra stadiului îndeplinirii 
sarcinilor de plan. La indicația co
mitetului de partid, organizațiile 
U.T.C. de la mina Vulcan invită 
cadre tehnice din conducerea ex
ploatării sau sectoarelor să facă 
expuneri în fața tinerilor despre 
problemele realizării planului în 
sectoarele respective, ajutându-i 
astfel în cunoașterea căilor de 
creștere a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, 
sir ea metodelor avansate de 
La mina Uricani comitetul 
a antrenat cadrele tehnice 
la șțudjerea șl generalizarea 
rîenței brigăzilor fruntașe, 
astfel tinerilor mineri un 
calificat pentru îndeplinirea 
ntar de plan.

In unele organizații de 
U.T.C. de la mina Lonea s-a ana
lizat preocuparea tinerilor pentru 
folosirea tehnicii noi. in cadrul or
ganizației U.T.C. din sectarul V al 
minei Petrila s-a dezbătut în mod 
critic munca tinerilor din brigăzile 
conduse de Michiev Gheorghe și 
Stăuceanu loan cărora li s-au re- 
butat înțr-o singură lună peste 350 
tone de cărbune. In organizațiile 
U.T.C. din sectoarele III și IV s-a 
discutat despre aportul tinerilor 
mineri la aplicarea inițiativei 
cîmpuri pe schimb și aripă" 
batajele cameră.

Se cere însă ca această 
riență pozitivă să fie mult 
să. Îndeosebi trebuie ajutate 
organizații U.T.C. care se preocupă 
cu totul insuficient de modul în 
care tinerii își îndeplinesc sarci-

cazurile cînd 
U.T.C. se fac 

realizarea 
sectoarele 
orășenesc 

măsuri ca

la 
în

fole- 
lucru. 
U.T.C. 
tinere 
expe- 
dînd 

ajutor 
sarci-

bază

„două 
în a-

expe- 
extin- 
aceie

nile de plan. La minele Ilupenî, 
Aninoasa, Dîlja și la alte exploa
tări sînt foarte nare 
în adunările generale 
informări cu privire 
planului de producție
respective. Comitetul 
U.T.G. Petroșani să ia 
în toate unitățile economice să se 
facă informări în fiecare adunare 
generală U.T.C. asupra realizării 
sarcinilor de plan și a măsurilor 
stabilite pentru îmbunătățirea pro
cesului de producție.

Comitetele 0-T.G.
exploatări,
șantierelor de 
triale și 
l.F. și altele nu se preocupă de 
situația brigăzilor rămase sub plan 
în care lucrează tineri, nu antre
nează tinerele cadre ' tehnice 
sprijinul acestor brigăzi.

Dăunează mult și faptul că 
ganizațiile U.T.C. și sindicatele

de la 
precum și din 

construcții 
social-culturale,

unele 
cadrul 
indus- 

I.OJ.L.,

în

or- 
nu 

conlucrează în măsură suficientă 
pentru rezolvarea problemelor pe 
cate le ridică antrenarea tinerilor 
în întrecere, sprijinirea formațiilor 
de lucru rămase în unmă, întări
rea disciplinei în muncă.

Organizațiilor de partid le revi
ne sarcina de a lua măsuri ca in
tre organizațiile U.T.C. și sindicale 
să existe o strânsă colaborare pen
tru studierea și generalizarea ex
perienței pozitive, organizarea în
trecerii socialiste, desfășurarea de 
acțiuni cultural-educative în spri
jinul producției, întăririi disciplinei 
spre a se asigura creșterea conti
nuă a aportului tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de plan în ca
drul unităților noastre economice.

Pentru șeful de echipă Cristea Alexandru de la U.R.U.M. Pe
troșani citirea desenelor constituie un prilej de adîncire a cunoștințe
lor profesionale a tinerilor montatori cu care lucrează împreună.

w
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fost scos în evidentă faptul că unele 
organizații U.T.C. se ocupă sporadic, 
cu totul insuficient de întărirea dis
ciplinei în rîndul tinerilor. La mi
nele Aninoasa, Lupeni și la alte 
unități unii tineri lipsesc nemotivat 
de la lucru, nu folosesc productiv 
timpul programului de lucru, nu do
vedesc interes față de realizarea 
sarcinilor de plan. In prea puține 
cazuri abaterile acestor tineri sînt 
supuse criticii colectivelor. Este 
dăunător faptul că organizațiile 
U.T.C. nu țin o evidență operativă 
a absențelor nemotivate făcute de 
tineri, spre a putea interveni pen
tru combaterea acestor abateri. Co
mitetul orășenesc U.T.C. Petroșani 
trebuie să ajute organizațiile U.T.C*. 
din întreprinderi și de pe șantiere la 
Înlăturarea -acestor deficiente, pen
tru desfășurarea unei munci perse
verente în sprijinul întăririi disci
plinei. Aceasta cu atît mai mult cu 
rit experiența a dovedit că acolo 
unde organizațiile U.T.C. se preo
cupă de întărirea disciplinei, rezul
tatele sint dintre cele mai bune. La 
mina Vulcan, de exemplu, tinerii 
Găină Gavril, Rosică loan și alții 
au fost puși în discuția adunărilor 
generale U.T.C. pentru abateri de 
la disciplină, în urma cărora au tras 
învățăminte atît ei, cit și ceilalți ti
neri. Tînărul muncitor Zoicas Trăian 
de la mina Petrila a fost pus în dis
cuția uteciștilor atît pentru abateri 
de la disciplină în producție cit și 
pentru comportare urîtă față de co
legi și părinți. Alți tineri au fost 
supuși criticii colectivului perJ*Q 
absente nemotivate, pentru irosirea 
timpului proqramuluii de lucru. De 
fiecare dată lucrurile s-au îndrep
tat și acest fapt vine să arate con
vingător cit este de necesar ca fie
care abatere de la , disciplină șă fie 
combătută operativ.

Aceasta cere comitetelor U.T.G. 
din cadrul unităților economice să 
cunoască temeinic comportarea ti
nerilor în producție și în viața ob
ștească, să sesizeze la timp defi
cientele și cu sprijinul larg al co
muniștilor, al tinerilor înaintați, al 
muncitorilor vîrstnici să militeze 
pentru înlăturarea lor, pentru o 
dtsriplină fermă în producție.

Garanția succesului! '

Sprijinul 
și îndrumarea 
organizației 
de partid

Garanția creșterii roiului orga
nizațiilor U.T.C. în educarea comu
nistă și mobilizarea întregului ti
neret la muncă plină de avânt 
pentru înfăptuirea programului de
săvârșirii construcției socialiste e 
constituie sprijinul și îndrumarea 
organizațiilor de partid.

Organizațiile de partid dispun de 
posibilități multiple de sprijinire 
și îndrumare a activității organiza
țiilor U.T.C. Analiza periodică a 
muncii desfășurate de organizațiile 
U.T.C., prezenta secretarilor și 
membrilor organelor de partid la 
adunările organizațiilor de tineret, 
îndrumarea activiștilor U.T.C. pen
tru a fi in permanentă în mijlocul 
tinerilor atit la locurile de mun
că cit și în timpul liber creează 
premise pentru ridicarea nivelului 
activității organizațiilor U.T.C.

Dar mai ales prin comuniștii ti
neri organizațiile «de partid au po
sibilitatea să acționeze cu 
tate pentru îmbunătățire.? 
activități a trganizațiilor 
Un însemnai număr de 
de partid sint tineri și, 1 
Statutului P.C.R., membrii 
care devin membri de partid, 
excepția celor care îndeplinesc 
alte însărcinări, rămîn in continua
re membri ai U.T.C., consideră 
munca în cadrul organizației U.T.C. 
drept o importantă sarcină 
partid.

Intr-adevăr, prin membrii 
partid tineri, organizațiile de partid 
au posibilitatea să determine 0- 
rtentarea activității organizațiilor 
U.T.C. spre rezolvarea eu succes 
a importantelor sarcini ce la stau 
in față. Această posibilitate tfdbitle 
folosită dim plin I

eficaci- 
intregii 

U.T.C. 
membri 

conform 
I UT.C. 

cu

ele

ae
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Comuniștii, în fruntea acțiunilor 
îndrăznețe

fUrmare din pag. 1)

curba aspră de la intrarea in sta
ția Livezeni le cam dădea de gîn- 
dit celor do1 mecanici.

Parcursul iusese insă pregătit 
din timp ți semnalul de intrare pus 
pe liber, ața că cei doi mecanic 
au accelerat viteza.

Dar la Livezeni abia începe greu

ANUNȚ
I. C. 0. Petroșani

redeschide 
activitatea la

BAIA COMUNALĂ
incepînd cu dala de 1 
noiembrie a. c. după 
următorul orar săptă- 
mTnal:

* marți, joi și 
sâmbătă — pentru 
bărbați

* miercuri și vi
neri pentru femei

Zilnic
..între orele 16<—22.

O. C. L. ALIMENTARA
ANUNȚĂ

Pentru o mai bună deservire a populației din 
orașul Petroșani, O.C.L. Alimentara a introdus sis
temul de aprovizionare la domiciliu cu mărfuri a- 
limentare, pe bază de comenzi telefonice sau 
verbale, incepînd cu data de 5 noiembrie 1966.

Solicitanțiî se pot adresa zilnic la magazinul 
? nr. 18 Petroșani, cu autoservire, din str. Republi

cii nr. 3, la telefon 256 între orele 6,30 — 12 
și 14 — 19, urmînd ca livrarea mărfu
rilor să se efectueze în ziua următoare intre o- 
rele 8 — 15, după preferință.

Pentru prestarea acestor servicii, se perce
pe o cotă de cheltuieli de 3 la sută la prețul 
de vînzare.

Valoarea unei comenzi minime este de lei 50.

PROGRAM DE RA
3 noiembrie

DIO
PROGRAMUL I: 6,00 RADIOJUR

NAL. Sport; 6,25 Program muzical de 
dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,0C 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 Piese 
distractive interpretate de faniară;
7.30 Evantai sonor; 8,00 SUMARUI 
PRESEI; 8,10 Din muzica popoare 
lor; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului: Echilibrul 
psihic al femeii gravide ; 9,35 So
liști și formații artistice de amatori, 
9,50 Recitalul pianistului Edwin 
Fischer; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI 
10,03 Săptămîna muzicii sovietice 
10,18 Emisiune de folclor; 10,30 RA 
DIORACHETA PIONIERILOR ; 11,00 
Fragmente din opera „Don Pasquale' 
de Donizetti; 11,20 CĂRȚI CARE 
VĂ AȘTEAPTĂ: 11,35 Muzică ușoa 
ră; 11.45 Soliști de muzică popu
lară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Arii din operete; 12,20 Melodii in
terpretate de Puica Igiroșeanu;
12.30 Aici, Iași !,- 13,20 Muzică ușoa
ră interpretată la chitară; 13,30 Mu
zică populară cerută de ascultători; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Pa
gini vocale și orchestrale din mu
zica de estradă; 14,40 Arii din ope
retele Iui Robert Stoltz,- 15.00 Pro
gramul orchestrei de muzică popu
lară ,,Doina Argeșului ‘ din Pitești;
15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Ca
sa de discuri Electrecord prezintă 
recitalul baritonului Octav Enigă- 
rescu; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 16,15 Din crea-

(ine pină la Petroșani. După ce 
locomotivele duble 1501001 și 
151002 au (ost atașate la tren, a- 
cesta s-a pus din nou in mișcare 
continuindu-și drumul cu bine pină 
ia Petroșani.

Remorcarea acestui tren cu to
naj sporit marchează o nouă reali
zare a mecanicilor din depoul Pe
troșani. De ia 1 500 tone cit e fixat 
pentru un tren local de marfă și 
pină la 2 511 tone e destul de mult 
și se cere o cunoaștere la perfec
ție a meseriei de mecanic.

Realizarea despre care am vorbit 
aparține unor comuniști din com
plexul C.F.R. Petroșani și este doar 
o părticică din realizările obținute 
de către comuniștii din unitățile de 
cale ferată.

0 expoziție I 
fără texte explicatîie
Foto-amatorul I. Miklos expune în 

ultima expoziție foto a clubului din 
Lupeni 37 de fotografii artistice. Pă
cat însă că aceste fotografii nu sîut 
însoțite de texte explicative. Vizi- 
tînd această expoziție am observat 
că toți vizitatorii sînt nedumeriți 
de această omisiune.

Fotografiile expuse de I. Miklos, 
fiind lipsite de textele lămuritoare, 
deși sînt interesante și realizate ar
tistic, pierd din valoare. Dorim ca 
pe viitor organizatorii expozițiilor 
să nu mai omită textele care trebuie 
să însoțească fotografiile.

GH. BOZU
impiegat I.C.T. Paroșeni

ția compozitorului Elty Roman; 16,30 
LECTURA ÎN FOILETON PENTRU 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 Pre
miere de operă de-a lungul anilor: 
Carmen" de Bizet; 17,05 Muzică;

17,30 Muzica și pictura; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale,- 
18,40 RITMURILE CINCINALULUI; 
19,00 SEARA PENTRU TINERET; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 22.20 Divertis
ment pentru com și orchestră de 
Alfred Mendelsohn; 22,50 Muzică 
corală clasică; 23,05 Cuvinte șl me
lodii de dragoste; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
2 noiembrie

14,45 Fotbal: România—Elve
ția. Transmisiune de ia 
Stadionul Republicii.

18,00 Emisiunea pentru copii: 
A.B.C......Grădina din ca
mera mea".
Transmisiune de la Pa
latul pionierilor.
Neobișnuită călătorie în 
lumea cărților. Anton 
Pann — „Finul Pepelei, 
isteț ca un proverb".

18.50 Publicitate.
19.00 Telejurnal de seară.

Atelierul de re
parații mecanice 
al minei Lonea. 
Șub supraveghe
rea atentă a co
munistului Țipțer 
Viorel (dreapta), 
ucenicul Tandea 
Ioan de Ia Școala 
profesională Pe
troșani verifică 
perforatoarele și 
ciocanele de aba
taj.

Ce răspund forurile vizate la anchetă

„Cam i$l primește mina 
noii angajați?zi

(Urmare din pag. 1) \

Condițiile de cazare necorespun- 
zătoare criticate în ancheta sus 
menționată au fost îmbunătățite. Imo
bilul din strada 23 August a 
fost dotat cu cuiere, scaune etc., 
iar pentru întreținerea curățeniei 
s-a mai alectat un post de îngri
jitoare. Precizăm însă că imobilul 
susmenționat este impropriu unui 
cămin menit să asigure condiții op
time de confort, de recreare; el a 
fost improvizat dăn cauză de forță 
majoră și a insuficientelor posibi
lități de cazare a muncitorilor noi 
veni'.i.

Articolul a constituit pentru noi 
un ajutor de preț și vom face tot 
posibilul pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, odihnă și hrană 
a noilor angajați.

Conducerea E.M. Lupeni:
Realizarea unui cîșțig mai bun 

din prima lună de lucru a muncitoru
lui nou angajat, ,,fapt ce I-ar lega 
mai mult de mină’', este reglemen
tată de normele de salarizare din 
industria minieră privind fazele de 
instruire a muncitorului nou anga
jat.

Privind lipsa cantinei de la Lu 
peni, vă informăm că este o pro
blemă ce depășește competenta con
ducerii exploatării. Este nevoie de 
fonduri, personal și Spațiu pentru 
această cantină, fapt ce este la la 
titvdinea conducerii C.C.V.J.

„Intîmplările ieșite din comun" de 
la căminul nr. 5 din Lupeni se dato
rase unei persoane cu numele de 
Ionescu loan, angajat la sectorul 
de investiții, care de la angajare n-a 
prestat nici un post, ocupîndu-se cu 
afaceri, beții, scandaluri și care a 
fost evacuat din cămin și ridicat d^ 
către organele de miliție.

Conducerea exploatării Lupeni va 
căuta să-și însușească măsurile bune 
propuse de articol în scopul creării 
celor mai bune condiții de primire 
a muncitorilor noi angajați.

Conducerea E.M. Vulcan *
La primirea noului angajat se în- 

minează potentului fișa de angajare 
și contractul de muncă, dîndu-i-se 
îndrumări concrete pentru a-și lua 
semnăturile și vizele medicale con
form instrucțiunilor în vigoare.

19.20 Cronica discului ■— pre
zintă : Petre Codreanu.

19.35 Filmul serial: „Casa șer
pilor".

20,05 Film: „Armata codobatu
rilor", producție a stu
diourilor sovietice.

21,40 Fotbal: Anglia — Ceho
slovacia — transmisie de 
la Londra. In pauză: 
Poștă televiziunii.

23.20 Telejurnalul de noapte.
23.30 Buletinul meteorologic.
23.35 închiderea emisiunii.
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Precizăm că întîrzierea angajări
lor se datorește și faptului că multi 
se prezintă la mină fără a efectua 
în prealabil viza pe livretele mili
tare la comisariatul de care a apar
ținut.

E. M. Vulcan a avut o cantină mi
nieră unde se putea servi masa în 
bune condițiuni, însă, din ordinul 
C.C.V.J. a fost desființată pe motiv 
că nu se acopereau cheltuielile per 
sonalului de deservire. Actualmente 
se servește masa la cantina-res- 
taurant din localitate unde exploa
tarea le asigură garantarea plății pi- 
nă la primirea salariului. Cazarea 
noilor angajați se asigură la cămi
nul muncitoresc.

Pentru viitor, propunem ; înființa 
rea unei cantine miniere în orașul 
Vulcan care este absolut necesară 
pentru noii angajați; Secția forțelor 
de muncă din Lupeni șă găsească o 
modalitate de rezolvare mai opera
tivă a repartizării noilor angajați 
în scopul evitării plimbărilor nejus
tificate. Considerăm, de asemenea, 
necesar să fie desemnat, un delegat 
al unității care să se ocupe de noii 
angajați în vederea scurtării timpu 
lui pentru obținerea vizelor nece
sare angajării.

Conducerea C.C.V.J.
Problemele care fac obiectul arti

colului menționat, sînt juste și co
respund realității. In activitatea uni
tăților combinatului există încă u- 
nele neajunsuri în ceea ce privește 
cazarea, alimentația și în general 
permanentizarea noilor angajați.

In vederea soluționării neajunsu
rilor s-a preconizat:
• însărcinarea unui salariat din 

cadrul birourilor de personal ale uni
tăților care să însoțească noii mun
citori la serviciile medicale, miliție, 
comisariatul militar, forțele de mun
că în vederea rezolvării operative a 
formalităților necesare angajării;
• Organizarea unor dormitoare 

unde muncitorii, străini de localită 
file respective, să găsească cazare 
pînă la îndeplinirea formalităților 
după care sînt repartizați în cămine:
• Se studiază, împreună cu Sec

ția sănătate a Sfatului popular Pe
troșani posibilitatea organizării unor 
centre medicale la Petroșani și Lu
peni, în scopul reducerii timpului de 
executare a vizitelor medicale;
• S-a intervenit la Ministerul Mi 

nelor ca muncitorilor noi angajați, 
după primăle 3 zile lucrate, să li se 
acorde un avans minim, pînă la pri
ma chenzină.
• Privind alimentarea muncitori

lor mineri arătăm că în urina scă
derii numărului de abonați la fos
tele cantine miniere (mult sub 
200 cît prevede norma pentru func
ționarea cantinelor în mediul ur
ban) acestea au fost desființate în 
favoarea T.A.P.L. care a organizat 
espătării în localitățile Lonea, Ani- 
noasa. Vulcan, Lupeni și Uricani. 
Ospătăriile din cadrul unităților 
T.A.P.L. nu au dat însă rezultate 
dăn mai multe motive, ctim ar fi: 
nu se servește masa de dimineață- 
mesele de prînz și seara nu întru
nesc numărul de calorii corespun

zător cu cerințele muncii în subte
ran, muncitorii sînt serviți în res
taurante aglomerate, pline de fum, 
zgomotoase etc.

Ca urmare, s-au luat măsuri pen
tru reînființarea cantinelor în lo
calitățile Petroșani, Vulcan și Lu
peni. Lucrările de amenajare a can
tinei pe lîngă E.D.M.N., din Petro
șani, sînt în curs de executare avînd 
termen de dare în folosință pînă la 
15 noiembrie a.c., iar pînă la sfîrși- 
tul lunii noiembrie vor funcționa 
cantine în Lonea, Aninoasa, Vulcan 
Uricani cu deservirea de la cantinele 
centrale Potrila, Petroșani, Lupeni.

Legat de această problemă arătăm 
că muncitorii noi angajați au și în 
prezent posibilitatea să se alimen
teze pe credit, pînă la prima chen
zină, atit la cantina C.C.V.J., cît și 
a actualele ospătarii T.A.P.L.

Problema cazării în cămine se ri
dică mai mult la E.D.M.N. datorită 
lipse de spațiu. Pentru îmbunătăți
rea condițiilor din cadrul căminului 
Tî:D.M.N. Petroșani, s-au luat măsuri 
pentru completarea mobilierului și 
sporirea grijii față de starea de cu
rățenie.

Considerăm articolul „Cum pri
mește mina noii angajați" un ajutor 
prețios în munca noastră, pentru 
care vă mulțumim, convinși că în 
urma măsurilor luate se va îmbună
tăți preocuparea unităților din ca
drul C.C.V.J. față de muncitorii noi 
si că, avînd sprijinul comitetelor 
sindicatelor și U.T.C., munca de 
ecucnre în rîndul celor ce locuiesc 
în cămine se va ridica la nivelul 
cerințelor.

★

Acestea sînt răspunsurile. Impor
tant e faptul că organele vizate au 
căzut de acord asupra problemelor 
ridicate și-și manifestă hotăiîrea 
de a acționa pentru remedierea nea
junsurilor care mai persistă. In 
continuare, pasul ce se cere făcut 
constă în înfăptuirea măsurilor pre
conizate, în crearea tuturor condi 
tiilor ca noii angajați să se fami
liarizeze cît mai repede cu mediul 
minier, să aibă asigurate toate pre- 
mizele materiale și spirituale pentru 
a se încadra în munca și viața co
lectivelor exploatărilor.

Fără îndoială mai sînt probleme 
de soluționat. In reducerea perioa
dei de angajare, obținerea în timp 
mai scurt a vizelor medicale, îmbu
nătățirea condițiilor de cazare, de 
culturalizare, dezvoltarea în rîndul 
tuturor salariatilor a unei altitudini 
pline de grijă față de noul angajat 
— iată doar cîteva cerințe la u. neâ 
zilei care vor trebui să stea în aten
ția conducerilor administrative ale 
unităților C.C.V.J., a Oficiului de 
repartizare a forțelor de muncă, a 
secției sănătate și prevederi sociale, 
precum și a organizațiilor de sindi
cat și U.Ț.C,

Completarea efectivelor exploată
rilor, stabilizarea lor. sînt cerințe 

, la ordinea zilei cu rol determinant 
asupra îndeplinirii sarcinilor ce ne 
revin în anii următori în creșterea 
producției de cărbune. Este vorba 
deci de un imperativ ce reclam* 
a’enție continuă, răspundere.
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O.N.U.: Continuă dezbaterile in Comitetul 
pentru problemele economice și financiare

O delegafie a P.C.U.S. 
a* făcut o vizită 
în R. D. Germană

NEW YORK 1. — Trimisul spe
cial . Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite : In Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile în legătură cu 
punctul de pe ordinea de zi inti
tulat „Suveranitatea permanentă a- 
supra resurselor naturale". In in
tervențiile lor, reprezentanții mul
tor tari au subliniat necesitatea 
consolidării suveranității statelor 

.asupra bogățiilor naturale, au atras 
atenția asupra importanței creării 
premiselor economice concrete care

să permită țărilor să-și exercite a- 
ceastă suveranitate prin valorifica
rea resurselor naturale, în intere
sul lor national.

In ședința de marți dimineața au 
luat cuvîntul pe marginea acestei 
probleme reprezentanții României, 

Iranu-R.A.U., Marocului, U.R.S.S., 
lui, Poloniei și ai altor țări. In in
tervenția sa, reiprezentantu-l I 

Niculesctu,noastre, 
subliniat 
naibii a-1 
liber de

tării 
Alexandru Niculescu, a 
dreptul suveran și inalie- 
fiecărei țări de a dispune 
propriile resurse naturale.

Dieiediiile

BERLIN 1 (Agerpres). — Răspun
zând invitației C.C. al P.S.U.G., în
tre 26 și 31 octombrie o delegație 
a P.C.U.S., condusă de P. N. Demi- 
cev, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C.U.S., a făcut o 
vizită în Republica Democrată Ger
mană. Cu acest prilej, au avut loc 
convorbiri în legătură cu proble
mele dezvoltării colaborării 
cele două partide.

La 31 octombrie, 
primită de Walter 
secretar al C.C. al

delegația 
Ulbricht, 

P.S.U.G.

dintre

a fost
prim-

FESTIVITĂȚILE
ALGER 1. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite: în
treaga Algerie a sărbătorit la 1 no
iembrie împlinirea a 12 ani de la 
începerea revoluției algeriene.

In capitala tării a avut Ioc o pa
radă militară. In tribuna oficială au 
fost prezenți membrii Consiliului 
National al Revoluției, ai Secreta
riatului executiv al Frontului de 
Eliberare Națională, ai guvernului 
și alte oficialități algeriene, precum 
și oaspeți de peste hotare și mem
bri ai corpului diplomatic. In tri 
buna oficială se afla, de asemenea 
delegația guvernamentală română, 
condusă de Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist 
Român, ministrul minelor.

Parada militară a fost precedată

DE LA ALGER
rostit de Houari 
președintele Consi
st Revoluției, care

MniHD
SANTO DOMINGO 1 (Agerpres). 

—- Congresul Partidului revoluțio
nar dominican a acceptat demisia 
din funcția de președinte al parti
dului a lui Juan Bosch și a ales ca 
secretar general al partidului pe 
Jose Francisco Pena Gomez. Derni- 
misia lui Juan Bosch urmează unei 
declarații făcute recent presei de 
acesta, în care 
să se retragă 
Agenția Prensa 
tul că Bosch a

anunță că dorește 
din viața politică. 
Latina relevă fap- 

criticat oficialitățile

americane pentru 
a-și permanentiza 
vieții politice din 
nicană. Aceeași agenție menționa 
că în sînul Partidului revoluționar 
dominican există neînțelegeri cu 
privire la tactica și metodele de 
luptă adaptate de conducerea par
tidului, ațît în timpul evenimente
lor care au urmat răsturnării juntei 
militare a lui Cabrai, 
instalarea lui Joaquin

intenția lor de 
controlul asupra 
Republica Domi-

□ît și după 
Balaguer.

Evoluția evenimentelor 
politice din R.F.G.■

militară. Bombardarea
Saigonului marchează 

nouă victorie a forțelor 
Este pentru prima oară

aliate acestora, care ur- 
participe la parada mili- 
aștepta numai sosirea ge-
Ky și a guvernului său,

ele un discurs 
Bouemedienne, 
fiului Național 
a făcut un bilanț al drumului stră
bătut de Algeria de la independen
tă pînă în prezent. Vorbitorul a 
abordat, între altele, o serie de 
irobleme privind construcția eco
nomică a țării și planul de viitor 
al dezvoltării acesteia. El a subli
niat necesitatea creării în tară a 
unei industrii „capabile să producă 
utilajele și toate cele necesare nu
meroaselor sectoare ale activității 
economice, în special cel al agri
culturii". Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la aplicarea reformei a- 
grare în pregătire, „reformă care 
va juca un rol hotărâtor în schim
barea relațiilor de producție ac
tuale și a condițiilor economice ale 
țării și afle activității agricole". Pre
ședintele Bouemedienne a reafirmat 
solidaritatea Algeriei cu popoarele 
arabe și africane, cu toate popoa
rele care luptă pentru eliberarea de 
sub jugul colonial, pentru cuceri
rea și apărarea independenței na
ționale Algeria — a spus vorbito
rul — condamnă războiul împotri
va poporului vietnamez, precum și 
„distrugerea Vietnamului de sud 
prin bombardamente criminale ex
tinse și asupra R.D. Vietnam".

Festivitățile de la Alger aif țt 
sfârșit printi-o recepție oferită’’de 
președintele Bouemedienne în sa
loanele Palatului amiralității în 
cinstea delegațiilor străine.

BONN 7 (Agerpres). — Moțiunea 
grupului parlamentar al Partidului 
social-democrat, prin care se cere 
cancelarului Erhard să pună în par
lament problema încrederii, a , creat 
derută în rândul partidului U.C.D. 
Imediat după ce a luat cunoștință

moțiuni în

ANGLIA A SUSPENDAT
AJUTORUL
CE-L ACORDA ZAMBIEI

31LONDRA 1 (Agerpres). — La 
octombrie, Anglia a încetat să mai 
acorde ajutor Zambiei în vederea 
satisfacerii parțiale a necesităților 
de petrol ale acestui stat african. 
După cum se arată într-un comu
nicat dat publicității la Londra de 
Ministerul pentru problemele Com- 
monwealthu-ului, podul aerian ins
tituit în decembrie 1965, în urma 
măsurilor de blocadă asupra Rho- 
desiei, care era asigurat de cinci 
avioane cargou „Britannia", a fost 
suspendat.

Această măsură ar putea să ai
bă repercusiuni serioase asupra si
tuației economice a tânărului stat 
african. Zambia. Pînă la sfîrșitul a- 
nului 1965 principalul furnizor de 
carburanți pentru Zambia era Rho
desia de sud. Insă, după proclama
rea unilaterală a „independenței" 
de către rasiștii sud-rhodesieni au
toritățile de la Salisbury au refu
zat să mai furnizeze petrol Zam
biei. Această hotărîre a determinat 
guvernul Zambiei să apeleze la a- 
jutorul britanic, creîndu-se astfel 
podul aerian pe ruta Dar Es Sa
laam — Nairobi.

de depunerea acestei
Bundestag, cancelarul Erhard a reu
nit o serie de reprezentanți ai par
tidului său in vederea analizării si
tuației care s-a creat. In cursul zilei 
de luni, Erhard a avut întrevederi 
cu Rainer Bareel, președintele gru
pului parlamentar U.C.D., și cu o se
rie de miniștri. Agenția France Pres- 
se, citîtnd surse demne de încrede
re, relatează că au fost analizate po
sibilitățile de a se ajunge la o nouă 
reconciliere cu Partidul liber-demo- 
crat pentru a se putea evita o even
tuală înfrângere a actualului guvern 
minoritar în Bundestag. La Bonn s-a 
anunțat că discuțiile asupra acestei 
probleme vor fi reluate miercuri, cu 
prilejui unei reuniuni a grupului 
parlamentar U.C.D.—U.C.S.

Observatorii poJiitâci din capitala 
vest-germană subliniază că dezbate
rile pe marginea moțiunii depuse de 
social-democrați în Bundestag nu 
vor începe înainte de a se cunoaște 
rezultatele alegerilor din landurile 
Hessa și Bavaria, care vor avea loc 
la 6 noiembrie, și respectiv 20 no
iembrie.

SAIGON 1 (Agerpres). — La nu
mai cîteva zile după ce unitățile* 
F.N.E. au aruncat în aer depozite
le de muniții americane și guver
namentale de la Binh Long, forțele 
patriotice sud-vietnameze și-au fă
cut din nou simțită prezența, acțio
nând de astădată în plin centrul o- 
rașului Saigon. In ziua de 1 noiem
brie, „Sărbătoarea națională" a 
Vietnamului de sud, oficialitățile 
sud-vietnameze și comandamentul 
american de la Saigon pregătiseră 
o paradă 
centrului 
astfel o 
patriotice,
de la începutul războiului cînd u- 
nitățile patriotice au bombardat cu 
mortiere capitala sud-vietnameză.

Atacul a avut loc pe neaștepta
te. Totul fusese pregătit pentru pa
rada militară oare urma să înceapă 
marți dimineața. In centrul orașu
lui, . lîngă marea catedrală catoli
că, fuseseră instalate tribunele ofi
ciale, unde primii invitați (repre
zentanți ai S.UA. și ai celorlalte 
cinci țări care, alături de ele' sânt 
implicate în războiul de agresiune 
din Vietnamul de sud) începuseră 
să sosească. In apropiere, se aflau 
amplasate trupele saigoneze, ameri-

\

se aruncaseră la pămînt. 
persoane, militari sau ci- 
veniseră să asiste sau să 
la demonstrație, s-au îm- 
străzile adiacente, provo- 

soldate

PE SCURT

Situația din Venezuela 
s«a normalizat

CARACAS 1 (Agerpres). — Mi
nistrul de interne al Venezuelei, 
Gonzalo Barrios, a declarat că, du
pă încercarea nereușită de rebe
liune militară din Los Teques, si
tuația din tară este normală și gu
vernul nu intenționează să recur
gă la măsuri extraordinare. In ace
lași timp el a confirmat că în urma 
încercării de rebeliu-ne au fost o- 
perate un număr de arestări, și gu
vernul va efectua cercetări supli
mentare.

c-ane și 
mau să 
Iară. Se 
neral ului
cînd primul obuz a explodat în a- 
propierea catedralei, creînd o „pa
nică de nedescris" (A.F.P.). Marea 
cupolă fusese luată ca punct de 
reper, iar obuzele cădeau cu o pre
cizie remarcabilă, la numai câțiva 
zeci de metri de tribunele oficiale, 
unde invitații care se grăbiseră să 
sosească 
Miile de

i vili cere 
participe 
bulzit pe
cînd adevărate busculade, 
cu morți și răniți. Cînd exploziile 
au încetat, dîndu-și seama de „e- 
fectul nu numai* militar ci și psi
hologic" al unui asemenea atac, 
generalul Ky a încercat să înjghe
beze din nou parada militară. Dar 
abia se așezaseră în tribune în u- 
niformele lor albe membrii guver
nului sud-vietnamez, că noi obuze 
au început să cadă în apropierea 
catedralei sau în alte puncte cen
trale ale orașului.

Poliția saigoneiză și trupele gu
vernamentale au fost puse în stare 
de alarmă.

Ingrijorarea senatorului american Morse 
față de intensificarea războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam
WASHINGTON 1 (Agerpres) — 

Intr-o cuvântare rostită la Colegiul 
din Elmburst (Illinois), senatorul 
democrat, Wayne Morse, și-a ex
primat îngrijorarea față de inten
sificarea războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Bombardamentele ame-

Rezultatele Congresului interarab
DAMASC 1 (Agerpres). — Dele

gația interarabă a Partidului Baas 
a dat publicității o declarație pri
vind rezultatele celui de-al IX-iea 
Congres interarab care a avut loc 
la Damasc în cursul 
brie. Intr-o rezoluție 
participând se arată 
denunță activitatea 
foștilor conducători 1 
Salah Bitar și Munif Razzaz 
sideră că mișcarea de Ia 23 
rie a reprezentat singurul 
de a salva partidul și revoluția de 
pericolul alunecării spre dreapta. 
Participanții la aceste lucrări s-au 
pronunțat în favoarea unirii forțe
lor progresiste arabe pe o bază de
mocratică. Declarația menționează 
că unele țări din această parte a 
lumii, cum ar fi Arabia Saudită și 
Iordania, acționează ca „aliați ai 
imperialismului". Pe planul politicii 
internaționale, Congresul proclamă 
sprijinul partidului Baas pentru 
lupta popoarelor din Africa, Asia 
și America Latină, și ' recomandă 
să se consolideze relațiile de prie-

l lunii octom- 
adoptată de 
că Congresul 
și orientarea 

Michel Aflak, 
și con- 
februa- 
mijloc

tenie șî cooperare cu țările socia
liste. Participanții la acest congres 
s-au pronunțat în favoarea desfiin
țării bazelor militare de pe terito
rii străine, împotriva alianțelor im
perialiste, cerînd totodată interzi
cerea armelor nucleare. Ei au sa
lutat lupta poporului vietnamez și 
au condamnat agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. ..

riicane asupra R.D. Vietnam, a ară
tat el, au atins proporții superioa
re nivelului bombardamentelor e- 
fectuate în timpul celui de-al doi
lea război mondial în Europa și în 
cursul războiului din Coreea. In a- 
ceste condiții, în cazul războiului 
din Vietnam, în care sînt angajați 
sute de 
nu mai 
limitat",

După
din noiembrie, 
rea Wayne Morse, 
Vietnam ar putea 
nouă extindere.

Amplificarea prezenței militare 
americane în Tailanda, a arătat, a- 
poi senatorul democrat, 
o parte importantă 
războiului de către 
în Asia de sud-est.

mii de militari americani, 
este vorba 
ci de un 
alegerile 

și-a

de un „conflict 
„război masiv", 
pentru Congres 
exprimat păre- 
războiul din 

să cunoască o

constituie 
a escaladării 
Statele Unite

I •

In Portugalia se instruiește o armata 
de mercenari destinați Congoului

LISABONA 1 (Agerpres). — 
„Peste 200 de. mercenari destinați 
Congoului se instruiesc în două 
tabere instalate în apropiere de 
Lisabona, care funcționează sub 
denumirea nevinovată de „Cluburi 
de vacanță", relatează ziarul „Guar
dian" de la corespondentul său din 
Lisabona. Printre membrii acestor 
„cluburi" se află, mai ales, merce
nari recrutați din Germania occi
dentală, Belgia și Franța, iar Moise 
Ghombe este un vizitator frecvent

al acestor „locuri de recreare".
„Este greu de crezut, scrie zia

rul citat, că aceste tabere își des
fășoară activitatea fără consimță
mântul guvernului portughez, deși 
acesta a declarat în repetate rîn- 
duri că nu dispune de date care ar 
atesta crearea unei armate de mer
cenari în Portugalia, sau că unită
ți de mercenari ar folosi Angola 
drept bază în vederea unei incur
siuni în Congo", conchide „Guar
dian".

♦ MOSCOVA. Delegația 
Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia în frunte cu E. Kar- 
deli, președintele Skupștinei 
Federale, care a făcut o vizi
tă oficială prietenească în U- 
niunea Sovietică, a părăsit 
Moscova îndreptîndu-se spre 
patrie.

+ LONDRA Camera Co
munelor a respins luni seara, 
după dezbateri deosebit de a- 
prinse, cu 331 voturi, contra 
230, o moțiune de cenzură a 
Partidului conservator împo
triva ministrului de interne, 
Roy Jenkins.

CAIRO. Președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
a primit pe generalul de ar
mată Dobri Djurov, ministrul 
apărării populare al R.P. Bul
garia, conducătorul delegației 
guvernamentale militare 
re, care întreprinde o 
în această țară.

< KUALA LUMPUR.
ța tribunalului din Kuala Lum
pur au compărut 123 de per
soane, acuzate că au partici
pat la demonstrațiile de pro
test cu prilejul vizitei preșe
dintelui Johnson. Toți arestații 
au respins acuzația ce le este 
adusă — activitate împotriva 
alianței guvernamentale și au 
cerut să fie puși în libertate. 
Autoritățile au refuzat insă e- 
liberarea lor, motivînd că „si
tuația în capitala Malayeziei 
este încă încordată".

> VIENTIANE. Guvernul 
Laosului a Venit autorităților 
tailandeze să aresteze și 
predea autorităților de 
Vientiane pe generalul Thao 
Ma, conducătorul recentei ten
tative 
Laos. 
Ia 22 
Thao 
grup de ofițeri, s-a refugiat în 
Tailanda.

TOKIO. O explozie ale 
cărei cauze n-au fost încă pre
cizate, a produs o prăbușire 
în mina de cărbune Mombotsu 
din Hokkaido. Potrivit prime
lor informații de la iață; lo
cului, în urma exploziei și-au 
pierdut viața trei persoane și 
alte 13 sînt date dispărute.

bulga- 
vizită

In fa-

să
Ia

de lovitură de stat din 
După evenimentele de 

octombrie, generalul 
Ma, împreună cu un

i
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