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la Congresul al IX-lea 

al Partidului Comunist Bulgar

f

Aproape de două
In acest an, la Combinatul car

bonifer „Valea Jiului", prevederi
le planului în ceea ce privește pro
ductivitatea muncii, la activitatea 
de producție, au fost depășite lu
nă de lună cu valori cuprinse între 
0,033 și 0,075 tone pe post.

După 10 luni de muncă, precum 
se vede rodnică, depășirea se ri
dică la 0,051 tone cărbune pe post. 
Exploatările miniere Uricani, Lu- 
peni, Vulcan, Lonea și Petrila au 
adus un aport substanțial la acest 
succes.

Iată și o comparație demnă de 
relevat. Dacă în 1956, pe combinat 
s-a realizat o productivitate de 
0,679 tone pe post, acum, acest in-

ori mai mare
dicator de sinteză al activității e- 
conomice se ridică Ia 1,311 tone pe 
post. Deci, în zece ani, o produc-, 
tivitate a muncii de aproape două' 
ori mai mare.

Dragă tovarășe 
Dragi tovarăși,

Jivkov,

vă adresez de laIngădulți-mi să
tribună dumneavoastră — 
la Congres, tuturor comu- 
poporului bulgar, salutul 

frățesc al Partidului Cotnu-

că și își exprimă hotărârea de a ac
ționa și în viitor pentru întărirea 
și dezvoltarea lor continuă, în inte
resul ambelor țări, al cauzei gene
rale a socialismului și prieteniei 
între popoare.

Cifrice din producția
acestui an

Stimați tovarăși,

pentru pacea mon- 
și guvernul nostru 

solidaritatea fierbinte 
dreaptă a poporului

această 
delegați 
niiș Iilor, 
cordial,
nlst Român, al Gomitetului său Cen
tral și al întregului popor român.

Oamenii muncii din patria noas
tră urmăresc cu adâncă simpatie 
opera măreață de construcție pe 
care o întreprinde poporul frate 
bulgar. îmbrățișând cu entuziasm 
și devotament cauza socialismului, 
urmând cu încredere Partidul său 
Comunist, muncind cu hărnicie și 
spirit gospodăresc, el a dat un pu
ternic avânți /forțelor de producție 
^le țării, și-a transformat patria din 
temelii. Cu ocazia vizitelor priete
nești pe care le-am făcut în țara 
dumneavoastră am luat contact ne
mijlocit cu viața și munca poporu
lui bulgar. Succesele pe care le-ați 
obținut în dezvoltarea industriei so
cialiste — factorul principal al pro
gresului întregii societăți, în înflo
rirea agriculturii, în ridicarea ni
velului de trai material și cultural 
ai maselor, sînt înfățișate elocvent 
în raportul prezentat Congresului 
de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central a' 
Partidului Comunist Bulgar.

Congresul dumnevoastră dezbate 
probleme de mare importanță pen
tru avântul economiei și culturii, 
pentru prosperitatea Bulgariei prie
tene.

Ne bucurăm din toată inima de 
rezultatele pe care le-ați obținut 
și vă urăm noi succese în dezvol
tarea multilaterală a patriei dum
neavoastră, în creșterea continuă a 
nivelului de trai al ceilor ce mun
cesc — succese în care noi vedem 
contribuția poporului' bulgar la în
tărirea sistemului mondial socialist, 
la cauza socialismului și păcii în 
lume.

Intre popoarele român și bulgar, 
între țările 
s-au stabilit 
de prietenie 
rădăcinile în
dezvoltare, în multe privințe ase
mănătoare, în aspirațiile comune 
spre independență națională, în 
lupta dusă în trecut cot la cot de 
forțele progresiste și revoluționare 
din țările noastre pentru o viață 
mai bună, pentru progres 
oare au generat sentimente 
ternică prietenie frățească, 
mă și respect reciproc între 
și bulgari.

Pe acest teren fertil a
în epoca nouă a construcției socia
liste, prietenia strînsă dintre Ro
mânia și Bulgaria — țări cu ace
eași orînduire, unite prin idealul 
comun al socialismului și comunis- 
mului. In ultima vreme au cunos
cut o largă dezvoltare relațiile de 
colaborare și cooperare economică, 
tehnico-științifică și culturale din
tre țările noastre. Se intensifică 
continuu schimburile de delegații 
și de experiență în diferite dome
nii de activitate. O mare însem-

și partidele noastre 
și se dezvoltă relații 
frățească. Elg își au 
condiițilile istorice de

social, 
de pu- 
de sti- 
români

înflorit,

După cum știți, anuil trecut a 
avut loc Congresul Partidului Co
munist Român. El a elaborat un 
program a cănii esență este ridica
rea pe o treaptă superioară a de
săvârșirii construcției socialismului 
în România.

Direcțiile principale indicate de 
Congresul al IX-lea al partidului 
sînt: continuarea în ritm susținut 
a industrializării socialiste a țării 
— baiza progresului material și spi
ritual al României; dezvoltarea in
tensivă, multilaterală și moderniza
rea agriculturii, în vederea sporirii 
susținute a producției agricole; va
lorificarea superioară a bogățiilor 
tării; ridicarea continuă economi
că și culturală a regiunilor și raioa
nelor rămase în. urmă; creșterea 
rolului științei în producția de bu
nuri materiale, în întreaga viață 
socială,- perfecționarea relațiilor 
socialiste de producție, dezvoltarea 
democrației socialiste, ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

In perioada de mai bine de un 
an care a trecut de lâ Congresul 
partidului, poporul român a desfă
șurat o muncă rodnică, entuziastă, 
în toate domeniile de activitate. 
Rezultatele bune obținute în înde
plinirea pianului pe 1966. — primul, 
an aii cincinalului — constituie o 
verificare a realismului planului 
cincinal, ne îndreptățesc să afir
măm că directivele Congresului vor 
fi cu siguranță îndeplinite.

Partiddl Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre 
socialiste, imprimă un puternic di
namism dezvoltării multilaterale a 
țării, aplicând în mod creator prin
cipiile marxism-leninismului la con
dițiile concrete ale României, sfă- 
luindu-se neîncetat cu poporul, a- 
sigurînd participarea largă a mase
lor de oameni ai muncii la condu
cerea statului, la elaborarea și apli
carea măsurilor și hotărârilor da 
care depinde viitorul țării. înfăp
tuind cu succes sarcina sa funda
mentală — 
în România 
Român își 
îndatorirea
du-și contribuția la întărirea siste
mului mondial socialist, la crește
rea influentei sale în lume, la apă
rarea păcii.

pe care conducătorii americani și-au 
asumait-o în fața popoarelor, con
secințele pe care această agresiune 
le poate avea 
dială. Partidul 
și-au exprimat 
față de cauza
vietnamez, față de lupta sa eroică. 
Sprijinim și vom sprijini, atît pe 
plan material, cît și politic și moral 
lupta Republicii Democrate Viet
nam — stat socialist, liber și suve
ran — pînă la victoria definitivă a- 
asupra agresorilor. Ne manifestăm 
solidaritatea deplină cu poziția gu
vernului Republicii Democrate Viet-

Cargourile românești „Pitești" și 
„Buțău" întoarse recent în portul 
nostru maritim descarcă primele 
cantități de citrice din producția 
acestui an. In zilele următoare es
te anunțată sosirea altor transpor
turi de lămiîi, portocale, smochine, 
arachide și alte produse din țările 
calde.

Pînă la sfîrșitul anului, prin A- 
genția de import Constanța, sînt 
așteptate să sosească încă 7 50C 
tone citrice și peste 1 000 tone de 
alte fructe exotice.

In cadrul manifestărilor consa
crate „Zilei mărcii poștale româ
nești" care se sărbătorește în fie
care an la 15 noiembrie, precum 
și cu ocazia împlinirii a 75 de ani 
de la vernisajul primei expoziții fi
latelice din țara noastră, marți la 
amiază, în sala Centrului de do
cumentare penitru construcții, arhi
tectură și sistematizare de pe bd. 
General Magheru nr. 34—36, s-a 
deschis Expoziția filatelică „Națio
nala ’66".

La expoziție participă 218 filaiie- 
liști din țară care prezintă 145 se- 
lecțiuni din colecții. Cele mai va
loroase exponate vor fi premiate în 
conformitate cu normele Federației 
internaționale de filatelie — F.IJ*. 
și regulamentul expoziției.

Cu ocazia vernisajului a fost pus 
în circulație un plic „Prima zi", 
care va fi obliterat în fiecare zi a 
expoziției cu o ștampilă punând 
data respectivă.

Expoziția va fi deschisă pînă la 
27 noiembrie.

(Continuare în pag. a 4-a)

Obiectivele majore | 
ale comuniștilor 

din construcții I

>
Duminică, 13 noiembrie, a avut 

loc adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a comuniștilor de 
la Grupul II construcții al T.R.C.H. 
La adunare au fost prezenți tova
rășii Mioga Ioachim, secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.C.R. și Lazăr Da
vid, prim-secretar 
al Comitetului o- 
rășenesc Petroșa-

~rri -al P.C.R ;
Problemele pe 

care le-au ridicat 
darea de seamă, 
discuțiile purtate 
de participant! au 
scos în relief 
strădaniile 7 comuniștilor de pe șan
tierele de construcții de locuințe 
pentru realizarea numărului de a- 
partamertte planificate, dar și o sea
mă de carențe ale muncii politice 
oare, alături de cele ale conduce
rii tehnico-economice, au
obiectivul principal către care tin
dea masa de comuniști — predarea 
ritmică și îin bune condiițiuni a a- 
partamentelor planificate — să nu 
fie artiins.

Mai mulți vorbitori 
tovarășii Plou 
tierul Petrila, 
instalator, șef 
rul Vulcan,
de la șantierul 
criticat manifestările de indiscipli
nă ca fiind un factor principal care 
a contribuit la dezorganizarea de 
la unele locuri de muncă. „Rodui" 
acesta pe care nimeni nu-1 dorește 
este efectul unei slabe munci po-

(Ager preș) (Ager,preș)

PREDAREA APARTAMENTELOR 
PLANIFICATE,

PREGĂTIREA FRONTULUI DE LUCRU

DE PARTID

făcut ca

care dan

seamă și

litice printre muncitorii 
dovadă de indisciplină.

S-a arătat în darea de 
s-a subliniat în discuții că colecti
vul constructorilor de locuințe di-n 
Valea Jiului, condus cu pricepere, 
e capabil de realizări mari. O do

vedesc cele 998 
de apartamente 
predate, fronlul 
larg de lucru ce-1 
constituie, aparta
mentele care vor 
fi predate pînă 
la sfîrșitul anu
lui, eforturile 
deosebite pe ca
le depune mai

făurirea socialismului 
— Partidul Comunist 
îndeplinește totodată 
internațională, aducîn-

între care 
Stan, maistru la șan- 
Arbazanovici Dușan, 
de echipă la șantie- 

Popescu Nicolae 
Vulcan — au

Dragi tovarăși,

astăzi martora u- 
deosebită profun- 
în viața interna- 

societății.

afirmă 
deter- 

sociial-

și, în 
ameri- 

să oprească mersul 
înainte al lumii prin acte de agre
siune, prin atentate la independen
ta și suveranitatea popoarelor. A- 
ceasta impune omenirii înaintate 
vigilență și combativitate sporite, 
unirea tuturor eforturilor în lupta 
pentru apărarea păcii și securității 
popoarelor.

Sfidînd opinia publică, încâlcind 
legile dreptului internațional, im
perialismul american continuă să. 
poarte un criminal război nedecla
rat împotriva eroicului popor viet
namez. Poporul român a condam
nat, încă din prima zi, agresiunea 
Statelor Unite ale Affiericii în Viet
nam, subliniind greaua răspundere

Omenirea este 
nor procese de o 
zime și amploare 
țională, îm dezvoltarea
Forțele socialismului, forțele revo
luționare și progresiste se 
tot maii puternic ca factor 
minant al cursului evoluției 
politice contemporane.

Imperialismul international 
primul rînd, imperialismul

năitaite pentru întărirea prieteniei can, încearcă 
dintre partidele și popoarele noas
tre au avut-o întîlnirile dintre con
ducătorii de partid și de stat ro
mâni și bulgari și participarea la 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a delegației de 
partid și guvernamentale condusă 
de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central, vi
zita în Republica Populară Bulgaria 
a delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Partidul, guvernul și poporul 
nostru dau o înaltă prețuire prie
teniei și alianței cu Bulgaria fră
țească, relațiilor de colaborare po
litică, economică, cultural-șWințifi-

Iarna și-a șters de
getele pline de pospai 
alb pe mustața veșteji
tă a ierbii. Aici o pată 
albă, dincolo alta... Deo
camdată și-a șters nu
mai degetele. Ne-a dat 
primul semn.
nu mă bucură. Pe San
du, însă (cel 
prieten al meu 
pentru că e copil și nou 
pentru că e ultima prie
tenie pe care am „con
tractat-o" la un taifas în 
doi) îl bucură. Ne plim
băm amîndoi pe sub 
ploaia albă, prima din 
iarna care se anunță. 
Mai mult alergăm decît 
ne plimbăm. Eu cu capul 
înclinat de-mi ating piep
tul 
în 
tul 
Ne

Personal,

mai nou
— nou

cu bărbia, el, cu fața 
sus iluturîndu-și mo
de la căciulită albă, 
manifestăm ' fiecare

re acest colectiv
ales acum, pentru a se achita în 
condiții onorabile de sarcinile de 
plain pe acest an. „Forța și hotă- 
rirea aceasta, canalizate în direcții 
bune de masa de aproape 400 de 
comuniști, sînt elemente de bază, 
spunea tovarășul Țurnă Dumitru,

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. a 3-a)

BIocul turn F cu 9 eta
je și 40 de apartamente 
de la Petrila. Pînă acum 
la Petrila s-au înălțat 3 
blocuri de acest tip, iar 
zilele viitoare va înce
pe glisarea ; celui de-al 
4-lea bloc F. Acum se 
montează cofrajul gli
sant.

DE GUSTIBUS

ca
a-

într-un mod absolut per
sonal.

— Nene, nu-ți place 
că ninge ?

— Nu. Aș prefera 
ninsoarea asta să 
nunțe primăvara.

■— Vasăzică nu-ți pla
ce iarna ?

— Nu, de ce să spun 
că-mi place ? Nu pot su
porta paltonul și șoșo
nii... Ei bine, 
arată bătrîn.

— Mie îmi 
bia o aștept.

— Sandule, 
răutăcios ? Te bucuri de 
neplăcerile mele ?

— Nu nene, dar dacă

șoșonii mă

place și a-

de ce ești

n-ar li iarnă de ce s-au 
mai inventat săniuțele, 
schiurile, patinele ? Mai 
ales patinele ! Și-a ple
cat și el capul in piept. 
Moțul de la căciulită 
nu-i mai joacă pe cap. 
Vădit lucru, reticențele 
mele față de iarnă l-au 
indispus. Deh, gusturi 
diferite. Și gusturile nu 
se discută.

— Sandule, te-ai supă
rat pe mine ?

— Da nene. Mata nu 
te bucuri că vine iarna 
și dacă oi putea ai face 
să nu mai vină. Nu știi 
să te dai cu sania și nici 
cu schiurile, iar despre

patine nici nu mai spun.
Și-a înfundat năsucul 

în gulerul*- bundiței și 
merge în urma mea, os
tentativ și adorabil tot
odată, așa cum 
copiii știu să fie. Nu 
alergăm. Mergem 
tară țintă, la pas. 
trezim în magazinul 
articole de sport. Și 
nici o noimă, mă trezesc 
întrebind-o pe, vîfizătoa- 
re: „Aveți patine ?"
„Pentru dumneavoastră?" 
„Da". Sandu și-a dat din 
nou capul pe spate și rî- 
de. Ride de mine, ștren
garul. Parcă îl văd nti- 
mărînd în gînd de cîte 
ori am să cad eu pînă 
ce voi învăța să alunec 
pe aceste „invenții", cum 
le spunea el.

numai 
mai 
așa, 
Ne 
cu 

fără

I. C.
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IN RITM CU EXIGENTELE
CINCINALULUI

cadran economic
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE 
A EXPLOATĂRILOR MINIERE

li ie 9 (lesiol zesiiea
iHasliiaiâ a emWillai 
■iiieit

1066 — un an dinamic, caia va 
lăsa o zestre bogată industriei 
miniere a bazinului. Ne-aan îmbo
gățit cu o nouă exploatare miniera 
t— Paroșeni,- cu noi instalații de mare 
însemnătate pentru creșterea capa- 
dtățtior de producție: puțurile 
principale cu schip de la Aninoa- 
sa-sud, inclusiv circuitul și gale
ria de transport de la orizontul IX, 
putui principal cu schip. de la Lo- 
nea M, împreună cu circuitul Și 
galeria principală de transport de 
la orizontul 400, puțul nr. 12 Lu- 
peni, cu circuitele de la orizon
turile 650 și 480, stația de 
pompe din blocul I al minei Dîl
ja, putui orb nr. 10 de la mina Lu
nea și altele, lucrări valoroase, 
toate contribuind la dezvoltarea te
meliei menite să asigure ritmurile 
viitoare ale extracției de cărbune.

Avem realizări valoroase la lu
crările miniere. Pe primele 9 luni, 
planul valoric la acest capitol a 
fost realizat în proporție de 110,1 
la sută, iar planul fizic în propor
ție de 104 la sulă. Și încă o com
parație elocventă pentru ritmul im
petuos al dezvoltării noastre in
dustriale. Față de realizările din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, realizările din acest an la 
total investiții sînt mai mari cu 
15,1 la sută, la lucrări miniere cu 
13 la sută, la construcții industria
le cu 12 la sută, la utilaje cu 33 
la sută. Este un ritm adecvat as
censiunii bazinului spre maturizare.

Cum e firesc, o dată cu rezulta
tele, a crescut și experiența colec
tivelor de investiții. Merită a fi 
sublinierii factorii care au determi
nat realizările meritorii în dome
niul lucrărilor miniere, factori care 
e bine să se afle în atenție și în 
viitor. E vorba, mai întâi, de do
tarea exploatărilor miniere cu 20 
mașini de încărcat leu 6 mașini în 
plus în trim. III), de punerea în ex
ploatare a 13 greifere și alte utila
je ; s-au format noi brigăzi de să
pări la minele Dîlja și Paroșeni, s-a 
intensificat controlul tehnic în 
sectoarele de investiții din partea 
C.C.V.J., iar decadal s-au făcut a- 
n-alize la fiecare exploatare asupra 
îndeplinirii planului de investiții. 
Printr-o coordonare judicioasă a 
lucrărilor, conform graficelor di
rectoare privind deschiderea și pu
nerea în exploatare a minelor noi,

------------------ reclamă ------------------

REALIZAREA RIGUROASĂ 
A PLANULUI DE INVESTIȚII

ezvoltarea extracției de cărbune din Valea Jiului in ritmul prevăzut de actualul pian cincinal 
este condiționată într-o măsură hotărâtoare de îndeplinirea integrală a planului de investiții, 

încă din acest prim an al cincinalului — deziderat ce reclamă darea în folosință a tuturor obiectivelor 
prevăzute și atacarea noilor lucrări de primă importanță pentru producția următorilor ani:

In ce măsură este satisfăcută această cerință, în ce stadiu se află realizarea planului de investi- 
răspundere, mai ales acum, în ultimulții ? — iată o întrebare de mare

s-a reușit darea în funcție la ter
men a minei Paroșeni, și a celor 
două instalații de extracție ou schip'

«

văaut de rezerve deschise ța fie
care exploatare minieră.

De altfel, sfîrșitul anului se a- 
propîe cu fiecare ai, implicând cu 
imperiozltabe întrebarea: ce facem 
pentru recuperarea rămânerilor to 
urmă, pentru asigurarea realizării 
planului de investiții pe anul 1967 ?

trimestru al anului.

levat și faptul că aproape 45 la 
sută din totalul obiectivelor de in
vestiții de suprafață prevăzute pe 
anul viitor sînt în continuare, avind, 
astfel, create toate condițiile ne
cesare spre a fi realizate în ter

Și totuși, bilanțul de 
în domeniul investiți'iilor 
departe de a produce 
Iată și motivul: La suprafață, față 
de 69 obiective prevăzute a fi puse 
în funcție în primele 9 luni ale 
anului, s-au predat 36 obiective, 
din care 19 în trimestrul III. Res
tul de 31 lucrări sînt rămase, în 
urmă din vina constructorilor, din
tre care 26 obiective la șantierul 
T.C.M.M. și 3 la totul S.E.M. Banat. 
Rămânerea în urmă a șantierului 
T.C.M.M. se explică prin lipsa de 
efectiv în unele perioade — cum a 
fost trimestrul IM, dar, tot atunci, 
și din cauza dirijării necorespun
zătoare a forțelor de muncă exis
tente, organizării deficsilare a mun
cii pe șantiere, preoum și slabei 
asistente tehnice. A fost neglijată 
de către conducerea șantierului și 
crearea condițiilor necesare pentru 
cazarea efectivelor primite.

Nepredarea celor 26 lucrări a- 
mintite slînjeneșle de pe acum ac
tivitatea unităților miniere, în ali
mentarea cu aer comprimat a mi
nei Uricani, cu rambleu a minei 
Petrila, în crearea condițiilor co
respunzătoare de descărcare și de
pozitare a materialelor Ja Dîlja, 
Petrila și Vulcan, ceea ce influen
țează negativ chiar și pregătirile 
de Iarnă. încă o notă slabă pentru 
T.C.M.M.: șantierul nu a efectuat 
remedierile și completările cerute 
de comisiile de recepție la lucrările 
recepționate, ceea ce îngreunează, 
de asemenea, activitatea exploată
rilor miniere. Stol mari rămâneri în 
urmă și la lucrările de organizare 
pe șantierul noii mine Livezeni.

Greutăți mani produce exploatări
lor și șantierul electro-montaj Ba- 

caTe și-a realizat abia într-o 
de 24,2 la sută sarcinile 

creat toate

ansamblu 
miniere e 
satisfacții

rămîneri mari în ur- 
pe șantierul T.C.M.M., 

dis- 
spre a-și redresa

1966 și să pregătească 
îndeplinirea în condiții 
planului de investiții pe 
E vorba, așadar, de sta-

mestru, precum și a celor restante, 
se impune întocmirea unui grafic 
privind predarea eșalonată a aces
tora pînă la sfîrșitul anului; în sco
pul eliminării unor deficiențe de 
execuție, este necesar să se pre
vadă și o prereceipție a fiecărui o- 
biectiv.

Printre lucrările de primă impor
tanță ce urmează a fi predate 
necondiționat în acest trimestru 
sînt: turbocompresoarele de la mi
nele tfricani și Lupeni, casa mașinii 
de extracție și turnul puțului auxi
liar Lonea II, lucrările de alimen
tare cu energie electrică a minelor 
Paroșeni și Bărbăteni și atelierul 
eleclro-mecanic de la mina Paro 
șeni. Spre aceste obiective este ne
cesar să-și îndrepte atenția atât 
constructorul cît și beneficiarul.

nat, 
proporție 
de plan, deși i s-au 
condițiile. Astfel, din cele 6 lucrări
contractate a se preda în trimes
trul III, nu a fost realizată nici 
una. lată și consecințele acestei si
tuații : mina Bărbăteni stagnează 
cu lucrările din lipsă de energie 
electrică, la mina Paroșeni nu se 
poate trece la tăierea mecanizată 
în abatajul frontal, iar la mina Vul
can nu este asigurată a doua sur
să cu alimentarea cu energie pen
tru stația de ventilație de la blocul 
IX suprafață. E timpul ca și pe șan
tierul acesta să fie luate măsuri 
eficiente pentru organizarea mat 
bună a muncii, pentru grăbirea 
execuției lucrărilor.

Există rămâneri în urmă și la lu
crările miniere. Planul fizic pe 9 
luni nu a 
exploatările 
câni, Dîlja.
Important e
măsuri operative, eficiente, pentru 
recuperarea rămânerilor în urmă, 
pentru asigurarea volumului pre-

fost realizat de către 
Aninoasa, Vulcan, Br.i- 
Cauzele sînt multiple, 
ca acum să se aplice

Deși avem 
mă, mai aleș 
fiecare unitate de investiții 
pune de rezerve
activitatea, pentru a-și realiza sar
cinile pe 
din timp 
optime a 
anul 1967.
bilirea unor măsuri cu eficiență ma
ximă. Aceste măsuri privesc, îndeo
sebi, folosirea mai rațională a efec
tivelor, ceea ce reclamă în același 
timp perfecționarea organizării 
muncii pe fiecare lot, în fiecare 
brigadă sau echipă, întărirea asis
tenței tehnice. Există rezerve mar' 
>entru îmbunătățirea activității con-

■ stractorilor și în ce privește uti 
lizarea mașinilor și instalațiilor cu 
care e dotat șantierul și aprovi
zionarea optimă a fiecărui punct 
de lucru. Ceea ce este necesar, 
însă, în primul rînd, pe șantierul 
T.C.M.M. pentru recuperarea 
minerilor în urmă 
tegrală a planului 
acest an și pe cel 
ta ca conducerea
îndrume și să coordoneze cu mai 
mare răspundere activitatea fie
cărui lot, să mobilizeze întregul 
colectiv la o muncă intensă, perse
verentă care să asigure respecta
rea termenelor de dare în func
țiune a obiectivelor prevăzute.

De altfel, realizarea în 
a lucrărilor de investiții 
cîteva măsuri speciale, 
tăm doar asupra cîtorva.

Pentru îmbunătățirea
nuare a activității în domeniul 

subterane, 
controlului 

sector minier spre a
executarea 

lucrări

anului în curs reclamă 
organizațiilor de con- 
beneficiarului răspun- 

în ceea ce privește

ra-
și realizarea in- 

de predări pe 
viitor, e cerin- 
șantierului să

vestițiilor miniere 
cefe intensificarea 
fiecare 
gura 
fiecărei
prevăzute și depă
șirea prevederilor 
inițiale de plan, 
așa cum s-a pre
văzut, cu un vo
lum în valoare de 
35 000 lei.

In vederea res
pectării termene
lor de punere în 
funcțiune a lucră
rilor nominalizate 
cu ‘ termen de 
predare în trimes
trul IV, construc
torul precum și 
beneficiarul 
C.C.V.J. 
necesar 
mărească cu 
tă răspunderea 
elanurile de mă
suri pe fiecare o- 
biectiv. De aseme
nea, pentru lucră
rile din planul de
partamental, ce 
urmează a fi pre
date în acest tri-

ansamblu 
necesită 

Să insis-

li ordinea zilei: 
Miiita iaraiiliiloi 
pt 1967
•
Experiența 

din partea 
strucții și a
deri deosebite 
pregătirea tuturor condițiilor pentru 
realizarea planului de investiții 
pe anul următor — 1967, mai aleș 
că pentru anul ce vine se prevede 
creșterea ritmului de execuție a 
lucrărilor de investiții, îndeosebi 
prin volumul mare de construcții 
industriale de la suprafața mine
lor.

In ce situație ne aflăm 
tirea investițiilor pentru 
vine ?

E îmbucurător faptul că 
biectivele ce urmează i 
struite în anul 
lie de execuție sînt asigurate în 

I proporție de 98 la sută. Documen 
labile privind exproprierile pentru 
lucrările prevăzute pe 1967 sîn' 
terminate în cea mai mare parte și 
se vor definitiva pînă la data de 
1 decembrie a.c. Astfel, pînă în 
prezent au fost înaintate la minis
ter documentațiile pentru 33 lu
crări, iar pentru 14 lucrări sînt în 
curs de elaborare la G.G.VJ. De re-

men.
In vederea asigurării cu utilaje, 

conform prevederilor de plan, pînă 
acum s-au emis comenzi pentru 73 
la sută din volumul utilajelor in
dependente și 31 la sută la cele de 
montaj.

Prin rezolvarea exproiprieritor pen
tru lucrările noi, se asigură în to
talitate amplasamentele, care vor fi 
puse la dispoziția constructorilor 
conform graficelor de execuție.

De menționat faptul că, prin 
preocuparea susținută a cadrai» 
de specialiști în vederea definiti
vării proiectelor de ansamblu ale 
lucrărilor miniere pentru fiecare 
mină, sînt în curs de elaborare toa
te devizele pentru lucrările prevă
zute pe 1967.

Putem afirma că pregătirea in
vestițiilor pentru anul ce vine se 
află într-un stadiu avansat șl pre
zintă premise sigure pentru darea 
in funcțiune la termen a tuturor 
capacităților prevăzute. Dar, exi
gentele ce le ridică volumul sporit 
de lucrări prevăzute pe anul ce 
vine reclamă perseverență continuă 
atît din partea beneficiarului cît și 
a constructorului. Exigența tehnică 
la avizarea proiectelor, spre a asi
gura o 
fiecărei 
zării în 
mărirea
tru evitarea cu operativitate a dife
ritelor deficiente și respectarea cu 
rigurozitate a termenelor de pre
dare atît a lucrărilor aflate în con- 
strucție cît și a celor noi sînt cerin
țele cardinale ce trebuie să preo
cupe beneficiarul și constructorul.

Asigurînd toate condițiile pentru 
desfășurarea optimă a lucrărilor, în
tărind colaborarea între beneficiar 
și constructor, perfectionînd con
tinuu organizarea muncii pe șan
tiere și extinzînd riecanozarea lu
crărilor pe șantiere vom asigura 
realizarea integrală a planului de 
investiții, condiție determinantă pen
tru realizarea dinamicii de creș
tere a producției de cărbune pre
văzute în cincinal.

eficientă economică sporită 
lucrări, extinderea mecann 
construcțiile industriale, ur- 
graficelor de execuție pen-

cu pregă- 
anul care

I pentru c- 
a fi con 

viitor documents*!-

Pagină realizată 
de Ion DUBEK

în conti-

Instalația de concasare pentru rambleu hidraulic intrată în funcție anul acesta la mina Dîlja

r
|Lv- • • ■ Fi



CARTEA-N CUI ?
Colocviul organizat de revista 

Contemporanul (nr. 41 din 14 oc
tombrie 1966) cu tema „Calcula
toarele electronice", la care au par
ticipat oameni de știință din diferite 
domenii, pune o problemă de strin
gentă actualitate în activitatea de 
zi cu zi a noastră, a tuturora. La 
acest colocviu, academicianul Gri- 
gore Moisil ajunge la concluzia că 
„inginerul care lucrează în fabrică 
astăzi, peste cinci ani, dacă nu se 
perfecționează în mod corespunză
tor, ar trebui scos la pensie!".

Problema nu privește numai tag
ma inginerilor.

Ea interesează deopotrivă pe pro
fesori și pe medici, pe planificatori 
și pe juriști Și trebuie avută în ve
dere indiferent dacă al titlul acade
mic sau ești numai muncitor cali
ficat.

Fără discuție, trăim într-un mo
ment în care noul merge în progre
sie geometrică, și dacă nu ești la 
curent cu ultimele noutăți, sau, și 
mai grav, dacă după ce ai luat o 
diplomă ai pus cartea-n cui, ia o 
perioadă mai scurtă sau mai lungă

de timp, ți se va aplica soluția pre
conizată de academicianul Moisil ; 
pensie. Termenul pensiei, din citatul 
reprodus, are un sens peiorativ, a- 
cad'emicianul Moisil referindu-se la 
ideea de necorespunzător.

Se pune însă o problemă tot atîi 
acută și la fel de actuală, aceeade

REFLECT»
timpului necesai pentru studiu.

din timpul rămas, din 
scăzut cel necesar pen- 
și destindere, rămîne o 
care trebuie dăruită 
multă zglncenie al- 

cele necesare
Nu trebuie

a
In afara celor opt ore de activitate 
obligatorie, 
care trebuie 
tru odihnă 
mică parte 
cu foarte
tor activități decît 
pregătirii profesionale.
să negăm, că se mai întîmplă — cu 
toate că n-ar trebui, ca timpul nos
tru liber să ne fie răpit de prea 
multe ședințe. Mai rău este că unele 
sînt organizate, necorespunzător, iar 
la altele sîntem chemați ca simpli 
spectatori doar pentru motivul ca

numărul de participant! să fie mai 
mare, fără ca punctele din ordinea 
de zi să aibă vreo legătură cu do
meniul nostru de activitate. Dacă 
mai ai și ghinionul, ca la ședință să 
participe și din aceia ce simt ca o 
datorie că trebuie să ia cuvîntul, 
cu toate că nu au nimic nou de 
spus, în ziua aceea ești pur și simplu 
un om... pierdut.

A doua problemă, este aceea a 
activității ce o desfășoară asociați
ile sau socielățile de profesii, cărora 
le revine îndatorirea de a îndruma 
pe membrii lor pe linia continuei 
perfecționări. Să nu se producă o 
confuzie : asociațiile profesionale nu 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
m genul unor cursuri. Ia care unii 
să predea, putini să asculte și ma- 
jorita1- să... doarmă căci se știe că 
nu se pun nici nete și nu se capătă 
nici o patalama la mînă, ce poate să 
confere vreun drept. Cei ce au sar
cina de a 
trebuie să 
lor, astfel 
activitate
alegerea temelor este o chestiune de 
prim ordin : cu cît tema este mai 
atractivă, îndeosebi sub aspectul 
noutăți ei, ea va fi urmărită cu mai 
multă atenție, iar participarea la 
discuții va fi mai activă.

Nu trebuie să ne mărginim însă 
la cele ce învățăm în cadrul con
ferințelor ce se țin pe linia asocia
țiilor profesionale, ci coborînd car
tea din cui, nu facem decît să înde
plinim o datorie patriotică.

Așadar, nici un moment nu tre
buie să atîrnăm cartea-n cui. Ea ne 
este de un real folos în muncă si 
viată

ALEXANDRU MICIORA
avocat

conduce aceste asociații, 
dinamizeze pe membrii 

ca toți să desfășoare o 
efectivă. De asemenea.

Bilanțul unei 
activități rodnice

sută, 
înre- 
creș- 

cea

Informație

Obiectivele majore ale comuniștilor din construcții:

Predarea apartamentelor planificate, 
pregătirea frontului

(Urmare din pag. 1)

de lucru

politică de pe toa- 
avut în general e- 
Vorbitorii aiu atras 
acestui lucru. Dar 
scăpat uneori dii-n

dâreotorul grupului, care pot fi lua
te cu o pondere mare în orice cal
cul". Faptul că la alegerile trecute 
a fost constituit uin comitet aare să 
conducă munca 
te șantierele a 
fectul scontat.
atenția asupra 
comitetului i-a
vedere complexitatea factorilor care 
alcătuiau obiectai preocupărilor 
sale. Nu se explică altfel faptul 
oă o problemă importantă ca aceea 
a cercetării științifice, a răspândi
rii experienței înaintate să fie pusă 
doar pe seama lipsei de cadre teh- 
nico-inginerești. Dovadă că așa 
stau lucrurile, ,a spus tovarășul Po
pescu Stelian, directorul T.R.C.H. 
invitat ia adunare, sînt preocupările 
șantierului de la Lupeni. Aici, în 
aceleași condiții materiale, 
torită unei munci politice 
te. această activitate 
și aplicare a noului a 
bune.

A fost aspru criticată

de 
dat

dar da 
susțiinu- 
căutare 

roade

niioada următoare pe aproape toate 
șantierele de locuințe.

Cuvîntul de închidere pe care l-a 
rostit tovarășul Moga loachaim a în
semnat un apel la căutarea și va- 
loriifiiicairea ' rezervelor interne de 
care dispun șantierele. Vorbitorul 
a identificat aceste rezerve : „Ele 
sînt întărirea disciplinei la locuri
le de muncă, reducerea numărului 
de absențe nemotivate și învoiri, 
organizarea unei aprovizionări cu 
materiale oare să corespundă în 
aceeași măsură perspectivelor cît și 
situației de moment. In fața unor 
astfel de sarcini e nevoie de o exi
gență sporită în primul rând din par
tea comuniștilor. Apreciez că există 
condiții pentru predarea numărului! 
integral de apartamente planificat. 
Realizările de pină 
despre robustețea 
constructori, despre 
despre competența 
activitatea

Colectivul secției tapițerie, vată $i 
confecții aparținînd I.O.I.L. Petroșani, 
în frunte cu membrul de partid 
Sulu loan, desfășoară o muncă în
suflețită pentru realizarea înainte 
de termen a sarcinilor de plan. E- 
forturila depuse au fost încununate 
de succese.

Astfel, pe Cele zece luni expirate 
din anul acesta, planul producției 
globale a fost realizat în propor
ție de 113,80 la sută, ai producției 
marfă a fost depășit cu 14,3 la 
iar productivitatea muncii; a 
gistrat în această perioadă o 
tere de 1,23 la sută,’față de
planificată. Totodată, prin reduce
rea consumurilor specifice la ma
terii prime și materiale au fost ob
ținute economii de peste 372 000 lei.

Demn de consemnat este faptul că 
în acest răstimp au fost livrate co
merțului socialist 445 dormeze du
ble, 250 somiere duble, 203 somie
re simple, 372 studiouri pentru ca
mere combinate și canapele tip 
„Carpați", 158 tone vată de croito
rie, 61,6 tone vată industrială, 3 803 

saltele, 135 plapumă de mătase, 
2 790 plăpumi de stambă precum 
și multe alte produse.

0 contribuție prețioasă la obține
rea acestor rezultate remarcabile au 
adus-o lucrătorii Vidican Pavel, Ro- 
voy Ștefan, Munteanu EJena, Oltea- 
nu Gheorghe, Marcu Maria, Tran- 
dafirescu Stănica, Ghițescu Nicolae, 
Tary Beta, Udrișteanu Constan
tin și alții, evidențiați în întrece
rea socialistă.

Banca Națională a Repubiicii 
Socialiste România va pune în dr- 
culație, începând de la data de 21 
noiembrie 1966 un nou bilet de 
bancă de 1 leu, imprimat cu denu
mirea statului „Republica Socialistă 
Riomânia"-

îrt conformitate cu prevederile 
Hotărînii Consiliului de Miniștri, 
actualul bilet de bancă de 1 leu, 
precum și moneda metalică de 1 
leu, care sînt imprimate cu vechea 
denumire a statului „Republica 
Populară Română", vor continua să 
aibă deplină putere circulatorie și 
vor circula 
de bancă de

Noul bilet 
te imprimat
gnan în zig-zag 
față a hârtiei, 
nantă a biletului este oliv deschis 
și are imprimat pe față denumirea 
băncii emitente „Banca Națională 
a Republicii Socialiste România'’, 
stema țării, valoarea biletului, nu
mărul de serie, numărul de ordine, 
anul emisiunii „1966", iar pe verse 
denumirea statutul „Republica So
cialistă România" și valoarea bile
tului.

paralel cu noul balet
1 leu.
de
pe

bancă de 1 leu es- 
hîrtie aibă pu ' fili- 
pe întreaga supra- 
Culoarea predomi-

loan CHIRAȘ
corespondent

Elevi și profesori 
în excursie

Estetica străzii nu contează ?
In dorința de a 

te bilete de fotbal 
aiuri,

oferi cît mai mul- 
amat orilor de me- 

consiliul asociației sportive 
„Jiul" a luat măsura de a înființa
noi „case" de vîinzare a biletelor.

Ce s-a întâmplat însă; în loc ca 
aceste „case" să fie amplasate în 
interior, după zidul stadionului, iar

vînzarea să se facă prin etilicii 
practicate în zid, ele au fost ampla
sate la colțurile străzii Cimitirului, 
al străzij Ion Creangă și pe strada 
Republicii — lîngă stadion, dînd un 
aspect urît.

Estetica străzii trebuie respec
tată !

Sîmbătă după-amâaaă un număr 
de 34 elevi și cadre didactice de 
la Liceul din Petrda au plecat îa- 
tr-o excursie oare a avut următo
rul ifânerariu: Petroșani, Hațeg, 
Sarmizegetusa, Caransebeș, Lugoj, 
Timișoara, Turmi-Severin, Orșova, 
Metru, Tg. Jiu, Petroșani.

Cu acest prilej excursioniștii au 
văzut arhitectonica nouă a orașelor 
vizitate, bogățiile și frumusețile ce
lor trei regiuni prin care au tre-

muinca des 
fășunată de organizațiile de partid 
de pe șantierele Vulcan și Petro
șani pentru creșterea tinerelor ca
dre tehnico-inginereșli. Nu întâm
plător, șantierul Vulcan duce lip
să de astfel de cadre, deoarece ma
nifestările de indisciplină chiar din 
partea unor comuniști ou vechime 
în șantier n.u au fost combătute 
la timp.

Majoritatea vorbitorilor au ți
nut neapărat să atragă atenția asu
pra faptului că după încheierea 
anului și chiar miai înainte, pentru 
constructori va înoepe o perioadă 
grea, efectivele vor trebui plasate 
la noi fronturi de lucru. Preocupa
rea vechiului comitet, orientarea 
muncii politice în general 
scăpat diin vedere această 
tantă problemă. In prezent, 
tă aicestor eforturi susținute
front de lucru suficient pentru

a organiza- 
trebuie avut 

problemele 
în ocazii ca 
fie rezolvate

problema sta- 
și a ridicării 
Iată că pro- 

discutate aici 
obiective ale

dovedită pen-

17 noiembrie

acum vorbesc 
colectivului de 
matur itatea ' Lu i, 
de a conduce

economică 
iiilor de partid. Dar 
mereu în vedere că 
mari care se ridică 
aceasta de acum, să 
operativ.

Toată grija trebuie
tru crearea frontului de lucru în spe
cial pentru primul trimestru al a- 
nului viitor. In strînsă legătură cu 
aceasta trebpie pusă 
bilizării efectivelor 
calificării oamenilor, 
blemele arătate și 
constituie tot atâtea
muncii politice viitoare *.

n-a 
impor- 
dator.i- 
există

pe-

Sârbâtorirea 
majoratului

în- 
de

Luna noiembrie coincide cu 
ceperea festivităților organizate 
Uniunea Tineretului Comunist pen
tru cei aproape 320 000 tineri care 
devin majori anul acesta. Devenită 
tradițională, această sărbătoare pri
lejuiește acțiuni colective variate 
printre care întâlniri cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni ai 
muncii, duminici cultural-sportive, 
concursuri literare, seri dedicate 
tinerilor fruntași în muncă, filme 
și spectacole de teatru 
inspirate din viața și 
le tineretului etc.

Aceste acțiuni
cheia în ultimele zile ale lui 1966, 
se vor organiza la 
tură, precum și în 
deri industriale și 
rale.

PROGRAMUL 1: 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport; 
7,15 Potpuriul „Buchet de flori" de 
Dumitru Eremia,- 7,30 Cunoașteți a- 
ceste cîntece ?; 8,00 SUMARUL
PRESEI; 8,10 Viers și joc; 8,25 
MOMENT POETIC; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Nevralgia intercostală;
9,35 Soliști de muzică populară; 9,50 
Mari interpreți: pianistul Wilhelm 
Ketnpff; 10,00 BULETIN 
10,03 Lucrări corale de 
Toduță, 10,15 Melodii 
10,30 RADIORACHETA
LOR,- 11,00 Arii ,din opera „Flautul 

' fermecat" de Mozart; 11,20 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 11,35 Pe 
clapele acordeonului; 11,45 Cîntă 
Emil Gavriș și Ion Stoicănel; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Selecțiuni 
din opereta „lolantha" de Sullivan; 
12,20 Muzică ușoară de Marius Mi
hail; 12,30 Aici, Craiova !; 13,17
Cîntece dragi; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară, și interpretul prefe-

DE ȘTIRI; 
Sigismund 
populare; 

PIONIERI-

care

cu subiecte
preocupări-

se vor în-

casele de cul
inari î-ntreprin- 

cămineie cultu- 
(Agerpres)

rat; 14,00 
Concertul 
opere; 15,00 Programul orchestrei de 
muzică populară „Doina Banatului" 
din Caransebeș,- 15,20 Anunțuri și 
reclame; 15,30 Pagini dan operete 
românești; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,15 Melodii de Alexandru 
Mandi și George Grigoriu,- 16,30 
LECTURĂ ÎN FOILETON PENTRU , 
TINERII ASCULTĂTORI; 16,40 Pre
miere de operă de-a lungul anilor : 
„Madame Butterfly" de Puccini; 
17,05 Muzică; 17,10 DE LA FRES
CELE VORONEȚULU1 LA COLOA
NA INFINITĂ : Casa Goleștilor; 
17,30 Muzica și pictura; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,15 Varietăți muzicale; 
18,40 RITMURILE CINCINALULUI.- 
19,00 Seară pentru tineret; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ. In con
tinuarea emisiunii „Seară pentru ti
neret"; 22,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,45 Piese 
corale ele Dumitru Chixtac; 23,00 
Gînduri pe portativ; 23,52 BUâETHS 
de știri.

BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
melodiilor; 14,40 Arii din

CINEMATOGRAFE
17 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Stea
ua fără nume; Republica : Săritoa
rele de la trambulină; PETRILA: 
Finala buclucașă; I.ONEA — Mine
rul: Coplan își asumă riscul,- 7 No
iembrie : Prea târziu; LIVEZENI : 
Jungla tragică; ANINOASA: Șoa
recele din America; VULCAN : Ser
bările galante; PAROȘENI : 
cheiștii; LUPENI — Cultural: Cleo
patra, seria I și II,- Muncitoresc:

Ho-

Intîlnire 
cu părinții

In urmă cu câteva zile, la Liceul 
din Febrila a avut ioc o ședință la 
oare au luat parte părinți ai ele
vilor din clasele I—XI, cadre di
dactice, diriginți.

In darea de seamă prezentată, în 
discuțiile <ia care au participat ca
dre didactice și părinți a fost scos 
în evidență faptul că legătura din
tre școală șl familie s-a întărit, iar 
procesa-’ instructiv-educativ a cu
noscut o îmbunătățire.

Tovarășii Jurca Ioan, Feher Ele
na, Barbu Mania, profesorii Păunes- 
cu loan, Predeanu Alexandru, Gro
za Emil — directorul liceului, Tă- 
nase Emil, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Petrila, s-au referit în cuvîn
tul lor la desfășurarea procesului 
de învățământ, gospodărirea școlii, 
au făcut numeroase propuneri care 
urmează să 
comitet de

stea în atenția noului 
părinți alfes în cadrul

Omicron; BĂRBĂTENI: Caporalul ședinței.
și ceilalți; URIGANI : Coliba unchiu- GĂINĂ PETRU
lui Tom. corespondent

TELEVIZIUNE
16 noiembrie

15,30 FOTBAL : Lotul olimpic al 19,20 Buletinul meteorologic;
României și selecționata 19,23 Șah;
de tineret a R. F. Ger- 19,35 Filmul: „Aventurile lui
mane — Transmisiune de Robin Hood".
la Stadionul Republicii din 20,00 Cronica discului;
Capitală; 20,20 Poșta televiziunii;

18,00 Pentru cei mici: Aritme- 20,30 Gong — emisiune de ac-
tica glumește. — Antolo- tualitate teatrală;
gie școlară: Alexandru 21,00 Cabinet medical TV: Sie-
Vlahuță; rilitatea Ia femei;

18,50 Publicitate; 21,20 Filmul: „S-a întâmplat la
18,58 Ora exactă; miliție";
19,00 Telejurnalul de seară; 22,55 Telejurnalul de noapte;
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

VIETNAM

Agravarea crizei politice
SOFIA 15 — Trimișii speciali A- 

gerpres. C. Prisăidaru și A. Blănării, 
transmit: Marți au continuat la 
Sofia lucrările Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Bul
gar.

După deschiderea ședinței de di
mineață a luat cuvîntul Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., care a transmis Con
gresului salutul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al între
gului popor sovietic.

In cadrul discuțiilor, pe margi
nea raportului prezentat de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al,

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ia Congresul al IX-lea 

al Partidului Comunist Bulgar
(Urmare din pag, 1)

nam, precum și cu aceea a Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

Nu există decît o singură cade 
pentru rezolvarea problemelor în 
Vietnam: Statele Unite trebuie să 
înceteze definitiv și necondiționat 
■bombardamentele asupra Republicii 
Democrate Vietnam, să pună capăt 
agresiunii din Vietnam, să pără
sească această țaTă, să lase poporul 
să-și hotărască singur drumul dez
voltării viitoare, fără nici un ames
tec din afară.

Republica Socialistă România pu
ne în centrul politicii sale externe 
prietenia și alianța cu toate țările 
socialiste, ea acționează consec
vent pentru a-și aduce contribuția la 
unitatea sistemului mondial socia
list. Totodată, țara noastră dezvoltă 
relații de colaborare cu toate țările, 
indiferent de orânduirea lor socială. 
România acționează în spiritul prin
cipiilor Declarației adoptate de ță
rile socialiste participante la Con
sfătuirea de la București cu privire 
la securitatea europeană care des
chide largi perspective în vederea 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
între statele europene cu sisteme so
ciale diferite, îmbunătățirii climatu
lui politic în Europa. O deosebită 
atenție acordăm dezvoltării relați
ilor de bună vecinătate între sta
tele din Balcani cu care România își 
lărgește continuu legăturile econo
mice, politice și cultural-științifice, 
în interesul popoarelor din această 
parte a continentului, în interesul 
cauzei păcii în întreaga lume. Sin
gura bază sănătoasă pe care se pot 
clădi în lumea contemporană rela
țiile între țări și popoare o consti
tuie principiile suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state, respectarea dreptului fiecărui 
popor de a hotărî singur asupra 
soarteî sale, de a-și alege modul 
de viață conform propriei sale voin
țe. Aceste principii găsesc astăzi o 
tot mai largă recunoaștere șl apro
bare în viata internațională.

Așa cum se subliniază în Decla
rația consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din I960, grija pentru întărirea per
manentă a unității mișcării comu
niste internaționale este suprema 
datorie interna,ționalistă a fiecărui 
partid marxist-Ieninist. înfăptuirea 
acestei îndatoriri impune ca în rela-

Delegația Partidului Comunist Român 
a depus o coroană de flori 

la Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov
SOFIA 15 (Agerpres).
Marți la amiază, delegația Parti

dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., a de
pus o coroană de flori la Mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov din piața 
„9 Septembrie" din Sofia.

P.C.B., și a raportului prezentat de 
Todor Prahov, președintele Comi
siei centrale de revizie, au luat a- 
poi ouvîntul Ștefan Vasilev, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C.B., Krîstiinu Tricikov, 
prim-secretar aii Comitetului regio
nal Blagoevgrad ari P.C.B., Ruska 
Petrova, președinta unei gospodă
rii agricole cooperative de mun
că din regiunea Movdiv, prof. Ivan 
Popov, președintele Comitetului de 
Stat pentru știință și progres teh
nic, Kostaidin Ghiaurov, prim-secre
tar al Comitetului regional Plovdiv 
al P.C.B., și alții.

țiile dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
să se respecte principiile marxist- 
leniniste, internaționalismul prole
tar, independenta și egalitatea parti
delor, neamestecul în treburile in
terne ale altora, dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător politica, strategia și tactica re
voluționară, în conformitate cu 
condițiile concrete în care. își des
fășoară activitatea. In condițiile de 
astăzi este necesar să nu se între
prindă nimic care să adîncească di
vergențele și să sporească pericolul 
sciziunii, să se facă tot ce e posibil, 
chiar și cel mai mic pas, în vede
rea restabilirii climatului favora
bil, statornicirii unor raporturi nor
male între partide, pentru întărirea 
solidarității internaționale a mișcă
rii comuniste și muncitorești, pen
tru întărirea unității întregului front 
antiimperialist.

Aceasta esle în momentul de față, 
după convingerea noastră, cerința 
fundamentală a internaționalismului 
proletar, în care își găsește expresia 
grija pentru interesele mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Partidul Comunist Român este 
ferm hotărât să depună și în viitor 
eforturi perseverente în această di
recție, să militeze neobosit pentru 
întărirea unității și coeziunii țări 
lor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești — garanție de 
nădejde a înaintării victorioase a 
măreței < auze a comunismului.

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți, în înche 
iere, să exprim cele mai calde urări 
dc succes lucrărilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Bul
gar, să vă doresc dumneavoastră 
—- delegațiior la Congres, tuturor co
muniștilor bulgari, întregului popor 
bulgar, noi și tot mai mari înfăp
tuiri în munca și lupta pentru pros
peritatea patriei dumneavoastră, pen
tru fericirea celor ce muncesc, pen
tru cauza socialismului și păcii.

Trăiască Partidul . Comunist Bul
gar — conducătorul încercat al po
porului bulgar!

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele român și bulgar I

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale I

(Cuvîntarea a fost subliniată în , 
repetate rânduri prin puternice 
aplauze).

Membrii delegației au fost însoțiți 
de Ivan Mihailov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
Ghero Grozev, prim-locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor
ghi Bogdanov, ambasadorul R P. 
Bulgaria la București, precum și de 
membrii Ambasadei Republicii So
cialiste România la Sofia.

întâmpinat cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al P.C.R. Salutul 
Partidului Comunist Român și a.l 
întregului popor român a fost sub
liniat de participanții la Congres 
prin vii și puternice aplauze.

Cel de-al IX-lea Congres al P.C. 
Bulgar a fost salutat apoi de 
Ryszard Strzelecki, membru al Bi
roul Politic,, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și de Alexander Dubcek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, prim-secretar al 
CC. al Partidului Comunist dan 
Slovacia.

In ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Gheorghi Traikov, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, secretarul U- 
niunii Populare Agrare.

In. continuare, Congresul a fost 
salutat de Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al P.C. Fran
cez, Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Nguyen Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, Zol- 
tan Komocsim, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Alessandro Nalta, membru al Di
recțiunii și al Secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist Italian, și 
Iovan Vaselinov, membru al Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Lucrările Congresului continuă.

★
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu a fost transmisă de pos
turile de televiziune bulgare. De 
asemenea, cuvîntarea a fost tran
smisă direct din sala „Universiada" 
din Sofia, de studioul de televiziu
ne București.

O, N. U.
(0 Crearea unui comitet pentru drepturile omului 
£ Dineu oferit de șeful delegației române

NEW YORK 15 (Agerpres). —
Luni au continuat dezbaterile în 
principalele comitete âle Adunării 
Generale a O.N.U.

Comitetul pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale a ho
tărât luni, cu 88 de Voturi pentru și 
cinci abțineri, crearea unui comitet 
pentru drepturile omului, cu misiu
nea de a veghea la respectarea con
venției privind drepturile civile și 
politice, aflată în curs de elaborare. 
Acest organism se va compune din 
18 experți în drept international și 
va avea o competentă limitată la 
țările care au acceptat-o dinainte. 
Comitetul nu va putea, așadar, pri
mi o plîngere din partea unui stat 
centra altui stat unde drepturile o- 
mului ar fi fost violate, decît dacă 
statul în cauză a acceptat dinainte 
competenta comitetului.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
® KHARTUM. — La Khartum se 

desfășoară lucrările conferinței a- 
nuale a Federației sindicatelor oa
menilor muncii din Sudani Delegaț.i 
examinează probleme ale situației e 
conomice a țării, aspecte ale situa
ției internaționale și căile de luptă 
pentru apărarea și satisfacerea re
vendicărilor oamenilor muncii.

• NEW YORK. — Liderul mino
rității republicane din Camera re
prezentanților, Gerald Ford, a dez
văluit Jn cadrul unei conferințe de 
presă că Administrația Johnson in
tenționează să ceară Congresului 
noi fonduri pentru continuarea răz
boiului din Vietnam.

COLOMBO. — Greva celor 
lt 006 de muncitori de la 67 de fir-

la Saigon
SAIGON 15 (Agerpres). — Co

respondenții de presă semnalează 
dispute, degenerate în adevărate 
conflicte, în cadrul juntei militare 
saigoneze. Agravarea crizei și creș
terea opoziție în sinul juntei l-au 
determinat pe premierul Ky să pu
nă la cale un plan de înlăturare 
a unor membri ai juntei, acuzîn- 
du-i de „insubordonare" și „activi
tate suspectă". Unul dintre aceș
tia este generalul Dang Van Quan, 
comandantul forțelor armate saigo- 
neze din delta fluviului Mekong. 
El este suspectat de a avea „legă
turi cu fostul premier Khanh" și a 
Căzut în dizgrație, deoarece s-ar fi
apus aducerii unor trupe america'

Pairioții își intensifică
atacurile

SAIGON 15 (Agerpres). — Uni
tățile Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și-au 
intensificat activitatea la începutul 
acestei săptămîni, atacînd noi pos
turi ale armatei saigoneze din re
giunea capitalei și a deltei fluviu
lui Mekong. Comandamentul unei 
companii a armatei lui Ky, din a- 
propierea localității Cam Tho, a fost 
atacat luni noaptea de patrioți, su
ferind pierderi în oameni și mate
riale. In provincia Binh Dinh, la a- 
proximatiiv 100 km sud-vest de Sai
gon, sediul administrativ al distric
tului Cau Ngang a fost bombardat 
cu mortiiere. In rândul garnizoanei 
au fost semnalate pierderi. Cores
pondentul. agenției France Presse 
menționează că în imediata apro-

NEW YORK 15 . — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu. 
transmite : Luni seara, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, șeful delegației române la 
cea de-a 21-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a oferit, la sediul 
misiunii permanente a țării noastre, 
un dineu în onoarea președintelui 
Comitetului politic al Adunării Ge
nerale, ambasadorul Leopoldo Be
nites, reprezentantul permanent al 
Ecuadorului la O.N.U.

La dineu au participat șefii dele
gațiilor unor țări la actuala sesiune 
a Adunării Generale, reprezentanți 
în Comitetul c'elor 18 state pentru 
dezarmare, ambasadori, înalți func
ționari ai, Organizației Națiunilor 
Unite.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

me de import-export de ceai din 
Ceylon, a intrat în cea de-a 14-a zi. 
Există pericolul ca vechii cumpără
tori ai ceaiuiui cevlonez să se în
drepte spre alte piețe. Peste 25 mi
lioane de livre de ceai se găsesc în 
prezent în depozite sau în porturi.

® BRUXELLES. — I.uni a plecat 
în Cehoslovacia Norbert Brassine 
din Belgia. îmbrăcat în uniformă de 
ostaș napoleonian, el va merge pe 
urmele armatei lui Napoleon și va 
vizita locurile unde s-a dat bătălia 
de la Austerlitz, al cărui nume ceh 
este Slavkov.

• ADELAIDE. — După cîteva în
cercări neizbutite, luni a fost lan
sată de la poligonul Woomera din 
Australia racheta cu trei trepte „Eu- 

ne în delta Mekongului. Ga rezul
tat, subliniază agenția Associated 
Press, el este privit ca „o amenin
țare politică pentru regimul de la 
Saigon" și trebuie deci înlăturat. Q 
altă persoană a cărui prezență . a 
devenit indezirabilă este generalul 
Vinh Loc, comandantul corpului II 
al armatei saigoneze, acuzat de 
„tendințe regaliste". Ky l-a trimis 
în S.UA., pentru tratarea reuma
tismului".

O altă dovadă a existenței unei 
crize profunde a regimului saigo- 
nez o constituie și demisia prezen
tată de mai multi miniștri nemul
țumiți de actuala guvernare a lui 
Ky.

piere a Saigonubii, unități guverna
mentale dislocate în regiunea plan
tațiilor de la Xuan Loc au fost ata
cate prin surprindere. ,

Un purtător de cuvînt rniiitaî^al 
comandamentului S.U.A a recunos
cut, marți, că două noi elicoptere 
ale corpurilor de marină au fost 
doborâte de tirul patrioțiior în a- 
propierea bazei de la Da Nang.

Declarațiile preroierilii 
Hanii Wiinn

LONDRA 15 (Ager,preș). — Cu 
prilejul banchetului anual al lordu
lui primar al orașului Londra,' ofe
rit reprezentanților industriei și fi
nanțelor britanice, primul ministru 
Harold Wilson s-a referit la urnele 
aspecte ale politicii externe a t 
vemuluii său.

Comentînd intenția Marii Brita
nii de a adera la Piața comună, 
primul ministru a declarat: „Noi 
ne angajăm într-o aventură. Nu 
garantez că această aventură va fi 
încununată de succes". După ce a 
afirmat că astăzi există mai puține 
motive de îngrijorare decît acum 3 
sau 4 ani față de un eventual eșec, 
el a subliniat că „ar fi o lipsă de 
realism daca s-ar nega faptul că 
recentele acorduri intervenite în 
Piața comună au creat noi proble
me care trebuie rezolvate. Una din
tre acestea este politica agricolă 
comună, care în împrejurările ac
tuale ar adăuga o povară grea ba
lanței noastre de plăți și, antrenînd 
sporirea costului vieții noastre, ar 
duce la slăbirea posibilităților noas
tre de concurență". Expriminidu-și 
speranța că aceste dificultăți aT 
putea fi depășite, el a ținut să sub
linieze încă o dată că o eventuală 
aderare britanică la Piața comună 
trebuie să aiilbă loc în condițiile 
„garantării intereselor esențiale" 
ale Marii Britanii.

ropa-1", prima de acest tip prevă
zută cu un sistem de separare între 
prima și cea de-a doua treaptă.

• MOSCOVA. — Chimiștii din 
Moscova au creat un nou tip de fi
bre artificiale care înlocuiesc cu 
succes bumbacul. Fibra respectivă 
a fost obținută prin prelucrarea chi
mică a vîscozei și o depășește pe 
aceasta ca rezistență și finețe.

• CAPE KENNEDY. — După un 
zbor de aproximativ 2 574 950 km, 
nava cosmică „Gemini-12" a ame- 
rizat marți la ora 21,22 (ora Bucu- 
reștiului) în regiunea Insulelor An- 
tile, la o depărtare de 1 140 km de 
Cape Kennedy.

Experiența „Gemini-12" a consti
tuit ultimul zbor al navelor de a- 
cest tip.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii ar. 56 Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani

S.UA

