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DIRIGINTELE DE ȘAETIERPentru urmărirea realizării lucrărilor de investiții care se execută, de organizațiile de construcții- montaj, în devizele generale ale lucrărilor respective se prevăd 
fonduri importante din care se plătesc sălariile și celelalte drepturi cuvenite diriginților de șantier, astfel că toate lucrările care 
se execută în antrepriză pfavegheate de diriginți.în general activitatea lor de șantiere pînă acum mai rirea realizării Vestiții din punct de vedere valoric, urmărind cu strictețe decadă cu decadă ca nu cumva să se plătească organizațiilor de construcții- montaj sume în plus pentru care banca aplică dirigintelui penalizări. Dacă această problemă a fost în permanență urmărită de aproape toți diriginții de șantiere, nu același lucru se - poate spune despre urmărirea realizării planului fizic si a calității lucrărilor. Aceasta explică în parte de ce Grupul 2 de șantiere al T.R.C.H., șantierul T.C.M.M. Valea jiului si celelalte șantiere au obținut în cursul anului 1966, rezultate bune în ce privește realizarea planului din punct de vedere valoric, iar din. punct de vedere al predării Ia timp a lucrărilor, rezultatele obținute hu sînt la înălțimea sar- • ciriilor. unele lucrări predîndu-se cu întîrziere, iar altele rămînînd neterminate.La șantierul T.C.M.M. Valea Jiului, o parte din lucrări pentru care s-au convocat comisiile de' recepție n-au fost recepționate, amînîndu-se recepția pentru o serie de deficiențe care dacă ar fi fost urmărite pe parcurs de diriginți, nu se ajungea în această situație., Respectarea strictă a terniene- lor- de punere în funcțiune a noilor obiective productive capătă o importanță deosebită noului cincinal, ma că o parte ducției planificate urmează noilor capacități industriale.

sînt su-diriginți- orientatăa fostmult spre urmă- planului de in- din punct de

în anii dacă se ține sea- în semnată a nro- a se realiza a fi obținută pe baza

Complexul comercial 
din cartierul livezeni a 
fost extins cu cîteva 
magazine — în fotogra
fie — care acum îsi aș
teaptă clienții. Ii aș
teaptă cam de mult. 
Aviz beneficiarilor !

Profilați pe fundalul noului 
atelier mecanic al minei Dîlja, 
lăcătușii montori asamblează 
un nou utilaj: împingătorul de 
vagonete de la puțul orb nr. 2 
al minei Dîlja.Foto : N. Moldoveanu

La Cojocna, în apropierea jului, a fost dat în folosință un sanatoriu de posteură pentru copii suferinzi de reumatism. Copiii sînt internați aici timp de 6 pînă la 9 luni, perioadă în care îsi continuă studiile chiar în sanatoriu.Pe lîngă terapia cu ajutorul duselor ' farmaceutice, în noua' tate sanitară se utilizează și tori naturali — cultura fizică dicală și tratamentul balnear băile din localitate. (Agerpres)

pro- uni- fac- me- la

a delejalici Uniunii 
femeilor pentru eliberare 
din Vietnamul de Sud

>Miercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația Uniunii femeilor pentru eliberare din Vietnamul de Sud, formată din Ma Thi Chu, membră a Comitetului Central al acestei Uniuni și Nguyen Thi Tam, membră a Comitetului Central ăl Asociației femeilor din provincia Quang Nam care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, a făcut o vizită în tara noastră.(Agerpres)
sarcini impor- UN vis

beneficiarilor de
In anul în care am pășit de curînd, în'Valea Jiului se vor aloca fonduri de investiții în valoare de peste 700 milioane lei, care pun atît în fațainvestiții cit și a organizațiilor de construcții-montaj tante.Principalul indicator al planului de investiții fiind termenul de punere în funcțiune, este necesar ca, începînd cu acest an. diriginții de șantier să urmărească permanent această problemă și la acceptarea programului să facă obiecțiuni care să fie trimise atît băncii cît și beneficiarului, gintele de șantier care gatul beneficiarului pe, șantier, factor alarmă făcută

Diri- este deie- de investiții trebuie să fie primulcare ; Să dea semnalul de în cazul cînd din analiza a ajuns la concluzia
N. CERBUdirectorul Băncii de investiții, filiala Petroșani

(Continuare în pag.

Din preocupările 
sindicatelor

întotdeauna o bu- 
avut un vis urît,

'- MIT t <
i Iar' - ■ '

Ft i

SPRIJINUL C. I. T 
ÎN INTRODUCEREADocumentele de partid prevăd ca dezvoltarea industriei noastre socialiste să se realizeze pe baza tehnicii celei mai avansate, a introducerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei — aceasta fiind condiția hotărîtoare a . obținerii unei productivități înalte. In scopul îndeplinirii acestor sarcini, Consiliul local al sindicatelor Petroșani a: acordat, o atenție sporită creșterii preocupării sindicatelor în sprijinirea conducerilor administrative pentru introducerea și aplicarea în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în domeniul mineritului. Iată două exemple :La mina sindicatului, inginerilor Aninoasa, comitetul cu sprijinul comisiei și tehnicienilor

cabinetului, tehnic, au studiat' atît modul cum se aplică experimental podirea cu plasă metalica în cadrul sectorului I, cît și posibilitățile existente pentru generalizarea acestei metode Ia alte abataje din' cadrul exploatării miniere. Cunoscîndu-se faptul că noul puț de extracție cu schip de la Aninoasa sud este o construcție nouă, C.I.T. a format un colectiv din cadre cu o înaltă calificare care este preocupat de îmbunătățirea indicilor de transport în circuitul din subteran al noului puț.Mergînd pe linia extinderii po- dirii cu plasă metalică a abatajelor. biroul executiv al consiliului local, cu ajutorul comisiei inginerilor și tehnicienilor, a organizat, la mina Aninoasa. un schimb de experiență în cadrul căruia s-au.

TEHNICII NOIprezentat două ’ expuneri în legă- ' tură eu modul de aplicare și eficiența economică a acestei soluții ! tehnice. In cadrul acestui schimb' de experiență, participanții, an făcut o vizită de informare la sectorul I unde au avpt posibilitatea să cunoască în amănunțime modul de aplicare a acestei metode noi de podire cu plasă metalică cît și principalele măsuri tehnico-organi- zatorice care trebuie, luate pentru a se asigura extinderea' pe scară largă a noii soluții.încă din anii 1963-1964 un colectiv de lucrători de la C.C.V.J. a elaborat un studiu privind combaterea prafului de cărbune la locurile de muncă din ■ subteran, studiu care s-a aplicat în mod experimental la mina Lupeni, și apoi la mina Petrila. .La Petrila constatîndu-se perioada experimentală, se prelungește prea .mult și faptul că din partea corpului mediu tehnic și ingineresc există rezerve față de soluțiile date, comitetul sindicatu- în colaborare eu conducerea
Cit

PAUL VOINICșeful comisiei economice de la, Consiliul: local • al U.G.S.Petroșani .
(Continuare in pag. a 3-a)

La termocentrala Paroșeni DISCUȚII LA MASA ROTUNDĂ :

0 nouă stație de transformareIn următoarele șeni va intra în de 220 kV. Alte kV — au intratSeparatorii și acționați tn acest mare va soare de

■ zile, Ia termocentrala din Paro- functie o stație de transformare două stații — de 35 kV și 110 în funcție în anii trecuti. întrerupătorii noii stații vor fi intermediul aerului comprimat, dată cu noua stație de transfor-prinscop, ointra în exploatare o stație de compre- 
40 atmosfere.

Cum se aplică hotărîrile 
organelor superioare 
de partid

Cum se elaborează și, se 
înfăptuiesc propriile 
hotărîri

(pag. 2-a)

Un vis este 
curie. Dacă ai 
ești fericit cînd te trezești că nu 
este adevărat, iar dacă dimpotri
vă, ai avut un vis frumos ești în- 
cîntat și te complaci în - a-l crede 
realitate.

Un asemenea vis frumos am a- 
vut astă-noapte, atît de frumos 
incit nu pot să nu vi-l povestise 
și dumneavoastră, Se făcea că în 
fața Sfatului popular orășenesc 
Petroșani, în colțul, părculețului, 
apăruse un fel de panou mare (ca- 

ascundea fundalul format' de

Microfoiieton

clădirile vechi nedemolate) și pe 
care era figurată o machetă a vi
itorului oraș Petroșani, cu toate 
construcțiile și amenajările ce ur
mează a fi . realizate. în cincinal. 
Sub fiecare scria ,clar și termenul 

jos Se 
pentru 

oameni 
curiozi- 

spun ce 
să aud..:

Ni6i asta nu s-a făcut... ia priviți I ce scrie acolo... murmure, 'pro
teste...

I Dar asta seamănă cu un coș- 
I mar, îmi veți spune. Și aveți drep- 
Itate. Cred că și plîngeam în vis.

Numai că vedeți dumneavoastră, 
I in vis ca-n vis, se întîmplă și lu- 
I cruzi neverosimile. • Ce credeți ? 
I Panoul a început să vorbească,

să-și ia angajamente, să ceară in- 
Isiștent sugestii. Vorbea atît de 

frumos și nu numai că vorbea dar 
Ide îndată ce spunea va fi demo

lată cutarea amintire tristă ă tre- 
I catului și se va ridica un cartier 

modern, apăreau ca din pămîrit 
I construcțiile zvelte, frumos finisa

te (fără conducte sparte care să 
[lase apa să se scurgă prin tavan), 

cu spații verzi între blocuri bine 
. întreținute. Spunea apoi: copiii 
| vor avea terenuri special amena- 
' jate pentru joacă. Și-am văzut to- 
I bogane, gropi cu nisip, mici păr- 
* culețe cu băncuțe și multe alte 
I minunății (printre altele și un pa-

de realizare-.- In dreapta 
putea r distinge o Cutiuță 
„sugestii1'. O mulțime de 
se înghesuiau cuprinși de 
tate. Dar vai, nu pot să 
cuvinte mi-a fost dat

ALMA S;

(Continuare în pag. a 3-a)

Teoria chibritului 
din nou în actualitateDespre un om care ține logosuri, interminabile despre lucruri și fapte mărunte se zice că face teoria chibritului. O fi tul un lucru cîteva bețe ceva fosfor de costă numai 15 bani cutia, dar de cîteva zile am ajuns să fac teoria chibritului. în ședință lărgită de familie. Totul a pornit de la sarcina pe care mi-a, trasat-o nevastă- mea de a cumpăra o cutie de chibrituri. încerc la primul chioșc întîlnit în, cale. ;— O cutie de chibrituri, vă rog !Vînzătoarea mă privește lung de parcă i-aș fi cerut un lucru

el chibri- mărunt, colea cu la capăt,

nemaipomenit și-mi răspunde :
— N-avem ' chibrituri• de cîteva Zile.'.încerc la un bufet, apoi la altul, iau chioș-

ÎNSEMNARE

curile, de țigări din Petroșani la rînd.— N-avem chibrituri — m-a întîmpinat pretutindeni..— Măi, măi, mi-am ziș necăjit. Se poate oare. să fi dispărut cu totul acest produs de largă întrebuințare ? Așa se vede că se poate. Și uite-așa cîteva zile' la rînd, nevastă- mea mi-a . tot făcut teoria chibritului. De

ieri însă am scăpat de cicăleală. I-am adus două pachete întregi de c: ibrituri să aibă' a* colo. Vă veți întreba desigur de unde si cum am reușit această mare performanță, să ghiciți sînt Totuși vreau fac un favor spun secretul.nevoie de chibrituri ? Le găsiți la magazinul forestier de la Cîmpu lui Neag, e bine ? Nu. nu e bine. Chibrituri ar trebui să se găsească pretutindeni . și întotdeauna. Se aude tovarăși de la O,C.L. ? Ori poate țineți. să readuceți teoria chibritului din nou în actualitate ?

N-o sigur, să vă si vă Aveți

D. C.

i.
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< I TI SE APLICA HOTĂRÎRILE 
ORGANELOR SUPERIOARE

In fața colectivelor sectoare
lor productive și auxiliare de 
Ia E. M. Petrila stau sarcini 
economice de mare răspunde
re, sarcini izvorîte din obiecti
vele trasate industriei carboni
fere de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului nostru. în
drumate de către comitetul de 
partid al minei, organizațiile 
de bază ale sectoarelor au cău
tat să-și exercite cu mai multă 
competență rolul de conducă
tor politic.

In vederea îmbunătățirii în
tregii activități, organizațiile 
de bază, și îndeosebi cele pe 
schimburi din subteran, au e-

laborat hotărîri și planuri de 
măsuri judicioase, cu termene 
și responsabilități concrete. 
Masa rotundă ce a avut loc la 
E. M. Petrila, și la care au 
participat secretari și membri 
ai birourilor organizațiilor de 
bază, a avut drept scop de a 
relata cum sint elaborate mă
surile, cum se exercită contro- , 
Iul înfăptuirii hotărîrilor și ca- i 
re este eficiența lor. De ase
menea, s-a mai discutat despre 
felul în care sint aduse la cu
noștința comuniștilor hotărîrile 
organelor superioare de partid, 
cum sînt el mobilizați la în
făptuirea lor.

DE PARTID
CUM SE ELABOREAZĂ

Șl SE ÎNFĂPTUIESC 
PROPRIILE HOTĂRÎRI

Pentru ca toți comuniștii 
să cunoascăSIMOTA CONSTANTIN, secretarul biroului organi

zației de bază nr. 1 B,— De cînd s-au format organizațiile de bază pe schimburi, munca politică în sectorul nostru s-a îmbunătățit mult. Fiind mereu pe același schimb, am reușit să ne cunoaștem- mai bine. Aceasta datorită faptului că ne întîlnim zilnic și avem aceleași preocupări și năzuințe. Așa stînd lucrurile, cînd apare o nouă hotărîre a organelor superioare de partid, prevederile ei sînt transmise din om în om și în scurtă vreme sînt cunoscute de toți comuniștii din schimbul nostru. Biroul organizației de bază nu numai că stă de vorbă cu membrii de partid despre noua hotărîre, dar îi îndrumă s-o studieze cu atenție. Studiul 
se face individual sau in mod organizat, iar în adu
nările generale ale organizației noastre de bază se 
poartă discuții pe marginea hotărîrilor. Este o formă eficientă de a vedea cum au fost ele însușite.STANCIU IO AN, membru în biroul organizației de bază nr. 8 A.Deși presa, radioul și televiziunea sînt mijloace o- perative de informare a oamenilor privind noile ho- 
tărîri ale partidului nostru, acest lucru ne este adus 
la cunoștință cu operativitate și de către comitetul 
de partid al minei prin membrul din comitet care 
răspunde de îndrumarea activității organizației noas
tre. Hotărîrile se studiază in biroul organizației de 
bază, apoi de către toți comuniștii din organizație. 
Felul în care au fost ele însușite este urmărit in dis
cuțiile ce au loc în cadrul adunărilor generale și chiar 
la locul de muncă. Asemenea discuții s-au purtat pe marginea Hotărîrii CC. al P.C.R. cu privire la întărirea rîndurilor partidului, la majorarea pensiilor și îmbunătățiea legislației pensiilor. Biroul organizației noastre de bază nu se preocupă numai de felul în 
care comuniștii studiază în mod aprofundat hotărîrile 
ci și de felul cum le popularizează în rîndul colecti
vului in care muncesc, cum militează pentru îndepli
nirea lor,IENCIU VIOREL, membru în biroul organizației de bază nr. 5 A.Sursele prin care aflăm de noile hotărîri ale organelor superioare de partid sînt identice cu cele relatate de tovarășul Stanciu.Vreau doar să mai adaug că: indiferent dacă ho- 
tăririle sînt studiate individual sau în colectiv, pe 
marginea lor se poartă discuții organizate în cadrul 
adunărilor generale.

Măsurile elaborate — 
rod al gindirii colectiveȘ.EHIANU IO AN, secretarul biroului organizației de bază nr. 7 C.Rezultatul hotărîrilor și măsurilor luate de adunarea generală a comuniștilor depinde în mare mâ- ' sură de felul în care reușesc să cuprindă cele mai / importante probleme dintr-o perioadă de timp bine determinată. ^Pentru aceasta noi obișnuim ca înainte 

de luarea unei hotărîri să formăm un colectiv de 
studiu în care sînt cuprinși tovarăși competenți șl cu 
experiență în domeniul respectiv. Pe baza acestui studiu biroul organizației de bază întocmește un proiect de hotărîre sau plan de măsuri care este apoi supus spre dezbaterea și* aprobarea adunării generale. Aici el este întregit cu noi propuneri făcute de membrii de partid și apoi adoptat, trasîndu-se totodată sarcini precise privind răspunderea pentru înfăptuirea fiecărui punct prevăzut în el. Un asemenea plan de măsuri se referea la necesitatea organizării unui curs de calificare a mecanicilor de locomotive electrice și a electricienilor. Biroul organizației de bază a sugerat această idee conducerii sectorului. Cursul ce a luat ființă a fost urmat de 20 de tineri din care 13 membri de partid. Biroul organizației de bază n-a 
urmărit doar felul în care studiază comuniștii înca
drați în acest curs ci și cum își ajută tovarășii Iar 
de .învățătură în însușirea materiei predate, cum 
aplică în practică cele învățate.PREDUȚ PETRU, secretarul biroului organizației de bază nr. 2 C.Sectorul nostru a luat ființă în luna martie a anului 1966. Faptul că nu aveam fronturi suficiente de lucru a făcut ca în primele luni să rămînem în urmă cu îndeplinirea sarcinilor de plan. Starea de lucruri fiind identică în toate trei schimburile, am găsit necesar să analizăm situația într-o ședință comună. Am făcut acest lucru după ce în prealabil am stat de vorbă cu șefii de schimb și de brigadă, cu tehnicienii șl inginerii din sector. Pe baza celor desprinse din discuții s-a elaborat o hotărîre valabilă pentru organizațiile de bază de pe toate trei schimburile. In această hotărîre s-au prevăzut măsurile ce trebuie luate, pentru grăbirea lucrărilor de pregătire.STANCIU IOAN. Studierea pe teren a unei stări 
de lucruri de către un colectiv format din 2—3 mem
bri de partid, cunoscători ai problemei respective, plus 
membrii biroului organizației de bază, înainte de a 
elabora o hotărîre a devenit o practică obișnuită în 
activitatea noastră. Aceasta ne ajută să găsim soluții mai bune, să mobilizăm pe toți comuniștii la înfăptuirea lor.

Exercitarea unui control 
permanent și eficientBRINDUȘA AUREL, membru in biroul organizației de bază nr. 8 C, atelierul electric.O dată adoptată hotărîrea, îndeplinirea ei depinde in bună măsură de munca organizatorică desfășurată în acest scop. Doresc să dau un exemplu în aceasta direcție. In atelierul nostru lucrează mulți tineri 

Intr-o hotărîre am preconizat ca membrii de partid 
să se preocupe de ridicarea nivelului profesional al 
tinerilor cu care lucrează și, paralel cu aceasta, să-i 
îndrume să-și completeze studiile de cultură generală. Aceasta a fost o hotărîre de înfăptuirea căreia răspunde fiecare comunist din organizația noastră. De ce ? Pentru că tinerii lucrează pretutindeni. Controlul aplicării ei a fost însă dat în sarcina tovarășului Bodgen Francisc, responsabil cu propaganda și agitația în biroul organizației. Care este rezultatul ? Mai bine de 40 la sută din tinerii din atelier își completează studiile de cultură generală. La strunguri și la alte utilaje avem tineri cu bacalaureat. Aceasta se răsfrînge pozitiv asupra productivității muncii și calității lucrărilor,ȘERIANU IOAN. Pentru ca activitatea sectorului de transport să se desfășoare în bune condițluni, Ia locurile de muncă importante au fost repartizați să muncească membri de partid cu experiență. Cum e și firesc ei răspund pe linie de partid de buna desfășurare a transportului, desfășoară muncă politică pentru întărirea disciplinei, în domeniul educației comuniste a tinerilor etc. Cu toții au sarcina să se preocupe de 1—2 tineri merituoși sau de tovarăși din activul fără de partid. Asupra felului în care se achită 
de sarcinile încredințate, ei sint solicitați să prezinte 
cu regularitate scurte informări în adunările generale. 
Controlul cel mai eficient este .însă acela ce se face 
la fața locului, stînd de vorbă cu tovarășii lor de 
muncă.Deși am obținut rezultate pozitive, mai avem multe de făcut privind întărirea disciplinei în muncă, în rîndul colectivului, în primirea de noi membri de partidDARIE GHEORGHE, secretarul biroului organizației de bază nr. 5 B.Controlul îndeplinirii hotărîrilor este fără îndoială o îndatorire a tuturor comuniștilor care răspund de înfăptuirea lor, dar care nu exclude răspunderea personală. .Despre felul cum se achită de sarcina încredințată, biroul organizației de bază îi cere fiecărui comunist să prezinte scurte informări care, îmbinate cu controlul la fața locului și-au dovedit pe deplin eficiența.

Eficacitatea măsurilor — rezultatele IN LOC DE CONCLUZIISIMOTA CONSTANTIN: Eficacitatea hotărîrilor și măsurilor elaborate își găsește expresia în rezultatele obținute, O hotărîre luată, ca urmare a unui studiu colectiv aprofundat și competent și tradusă operativ în fapte nu poate să nu ducă la îmbunătățirea substanțială a activității în domeniul respectiv. Spre a întări cele afirmate, vreau să dau .doar un singur exemplu. Pe lingă îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, în ultima perioadă biroul organizației noastre de bază și-a îndreptat atenția spre respectarea riguroasă de către fiecare salariat a N.T.S.-ului, Pe baza unei hotărîri, maiștrii 
și tehnicienii comuniști au primit sarcina 
să desfășoare o intensă muncă politică, 
arătînd minerilor cum umectarea straielor 
subțiri cu pompele de mare presiune du
ce la preîntîmpinarea formării prafului de 
cărbune, iar respectarea riguroasă a mo
nografiilor de armare evită accidentările. Elocvent în acest scop este faptul că sectorul nostru își îndeplinește cu regularitate sarcinile de plan, iar în ultima vreme n-am avut nici un accident grav.DARIE GHEORGHE: Elaborarea de hotărîri și planuri de măsuri bine gîndite are o mare importanță. Eficacitatea lor »e măsoară însă prin rezultatele obținute. Spre exemplu, într-una din adunările generale s-a adoptat o hotărîre privind în- vățămîntul de partid. In ea se prevedea ca toți comuniștii să participe cu regularitate la învățămîntul de partid. De asemenea, s-a preconizat ca lecțiile să fie 

strîns legate de sarcinile de producție, să 
se urmărească îndeaproape cum cele în
vățate se reflectă in munca de fiecare zi. De înfăptuirea acestei hotărîri răspunde tovarășul Cosma Ernest, responsabil cu problemele de propagandă și agitație în birou. Felul în care este îndeplinită a- ceastă hotărîre cu caracter permanent este controlat cu regularitate de întregul birou al organizației de bază. Drept rezultat, învățămîntul de partid se desfășoară în bune condițiuni, iar majoritatea cursanți- lor sînt fruntași si evidențiați în întrecere.PREDUȚ PETRU. Cauzele rămînerii în urmă, după cum s-a mai arătat, au fost discutate cu șefii de schimb și de brigăzi, cu toți tehnicienii și inginerii din sector. Pe baza celor constatate s-a elaborat o hotărîre valabilă pentru toate cele trei organizații de bază. Maiștrii, tehni
cienii și inginerii comuniști au primit 
sarcina să se ocupe de brigăzile care an 
cele mai mari rămineri în urmă. Aceasta 
nu numai din punct de vedere al îndru
mării tehnico-organizatorice ci și sub as
pectul disciplinar, educativ, al întrajuto
rării intre schimburi. Rezultatele s-au făcut simțite. In ultimele luni ale anului trecut am recuperat mai bine de 1 000 de tone din rămînerea în urmă. Țin să remarc însă faptul că elaborarea acestei hotărîri se putea face cu mai multă operativitate. Dacă o făceam mai din timp sînt convins că nu am fi ajuns în această situație.

Din discuțiile ce au avut loc Ia masa 
rotundă s-au desprins o seamă de aspecte 
Interesante privind aducerea la cunoștința 
comuniștilor a hotărîrilor organelor supe
rioare de partid, elaborarea și înfăptuirea 
propriilor hotărîri și măsuri. Se poate, deci, 
spune că majoritatea organizațiilor de bază 
de la E. M. Petrila muncesc bine în această 
direcție.

Deși presa, radioul și televiziunea sint 
mijloace operative și eficiente de propa
gare a hotărîrilor organelor superioare de 
partid, acest lucru este făcut cu regulari
tate și de comitelui de partid, de birou
rile organizațiilor de bază.

Pozitiv este faptul că se organizează stu
dierea hotărîrilor de către fiecare membru 
de partid, iar birourile organizațiilor de 
bază controlează în adunările generale și 
chiar în discuții la locurile de muncă mo
dul în care au fost însușite, cum sint popu
larizate în rîndurile oamenilor muncii și 
cum militează comuniștii pentru îndepli
nirea lor.

Formarea de colective de studiu, cuprin- 
zind tovarăși cu experiență, care să anali 
zeze temeinic, la fața locului, problemele 

înainte de elaborarea hotărîrii și-a dove
dit pe deplin eficiența. După adoptarea ho
tărîrilor, incepe munca de înfăptuire a lor. 
Se fixează date și responsabilități precise 
pe baza cărora se exercită și controlul pe 
teren. Controlul la fața locului privind în
făptuirea hotărîrilor trebuie să fie princi
pala sursă de cunoaștere dacă măsurile 
preconizate au fost sau nu îndeplinite.

Va trebui insă pe viitor să se acorde 
mai multă atenție controlului îndeplinirii 
hotărîrilor, elaborării lor cu mai multă o- 
perativitate în toate organizațiile de bază 
pentru că și la E. M. Petrila — deși nu 
face obiectul paginii de față — stilul de 
muncă mai poate și trebuie mult îmbună
tățit. Nu trebuie să așteptăm apariția unul 
fenomen, a unei stări de lucruri și numai 
după aceea să elaborăm hotărîri sau mă
suri care să ducă la înlăturarea Iui. Rezul
tatele depind în bună măsură de operativi 
tate și deci trebuie acționat în consecință.

Pagină realizată de 
D. CRIȘAN
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Sprijinul C. I. L 
în introducerea tehnicii noi

(Urmare din pag. 1)exploatării și cu ajutorul G.I.T. a stabilit un colectiv format din cadre cu o înaltă calificare, care, pe baza indicațiilor primite, a studiat cauzele care au determinat aplicarea în mod sporadic a noii metode de combatere a prafului de cărbune. In urma concluziilor desprinse și a măsurilor luate s-a reușit ca în cursul anului 1968 această metodă nouă să se aplice cu mult succes.Pentru a concretiza acest lucru este destul să arătăm că la E. M. Petrlla, aplicîndu-se procedeul de umezire în masiv a cărbunelui, s-a reușit ca la panourile C, B și F din stratul 7, să se reducă la minimum existența prafului de cărbune în atmosferă, creîndu-se astfel posibilitatea de a se preveni exploziile de praf în subteran. Preocuparea conducerii exploatării pentru aplicarea acestui procedeu a dus la asigurarea unor condiții mai bune pentru depilarea substanței utile deoarece introducerea apei sub presiune în masivul de cărbune are și un efect secundar
POȘTA 
REDACȚIEI

• Obriteanu Andrei, Uricani. Informația dv. despre realizările sectoarelor II și IM de la mina Uricani, redactată de altfel îngrijit, n-a putut fi publicată deoarece ne-a parvenit prea tîrziu.Așteptăm să ne scrieți despre succesele din primele zile ale anului. Puteți scrie, de asemenea, despre inovatori și inovații, învă- țămîntul de partid, felul cum sînt aprovizionate magazinele, acțiuni întreprinse de către deputați.
fn căutarea autoruluiLa redacție s-au primit opt poezii intitulate • „Vîrsta de foc. „Incertitudine'*, „Dor“, „Artă poe- tică“, „Pastel de iarnă" etc. semnate Ion Pontatorul, fără a fi indicată vreo adresă. Autorul întreabă „dacă sînt pe drumul cel bun sau am rătăcit**. Pentru a afla răspunsul, autorul versurilor este rugat să treacă pe la redacție, eventual în cursul acestei săptă • mîni.• De la tov. Nicolae Gogeleseu, din Petrlla, am primit o însemnare intitulată „Rușine lui...“. Era vorba de un presupus elev de la Grupul școlar minier din Petroșani, elev ce ar purta numele de Velțer Ștefan. In dorința de a-1 cunoaște pe erou, ne-am deplasat la i grupul școlar dar... nu am găsit nici un elev cu numele de Velțer.
• Iordache Iulian, Vulcan. Ne-ați trimis o corespondență cu titlul : „Și totuși s-a construit. Pe aceeași temă a fost publicat un reportaj în ziarul nostru nr. 5 341 din 23 decembrie 1966.Referitor la întrebarea dv. cîte zile de concediu vi se cuvin, am vrea să știm ce răspuns v-a dat serviciul muncă și salarii al șantierului.
• Tov. Marin Guianu, Vulcan. Pentru a fi publicabilă, corespondența dv. are nevoie de unele completări. Vă propunem să ve- niți la redacție și să ni le furnizați personal. Sau comunicați-ne adresa.• In afară de corespondențele publicate, în ultimele zile, la redacție ne-au mai sosit scrisori și sesizări de la următorii tovarăși : Torouș Iosif, Kadar Klara, Burlec loan. Victor Prelucă, Tudor Gri- gore, Bertoti loan, Ionescu Marin, Toma Gheorghe, Fodor Alexandru, ©prea Dumitru, Sibișan Victor. 

care se materializează în faptul că duce la slăbirea rezistenței la tăiere a cărbunelui.Cunoașterea și aplicarea în producție a celor mai noi realizări în domeniul tehnicii implică ridicarea necontenită a nivelului de cunoștințe tehnico-profesionale. Cu sprijinul comisiilor inginerilor și tehnicienilor, comitetele sindicatelor de la minele Lupeni, Petrila și altele au intensificat propaganda tehnică în rîndul tuturor salaria- ților. In 1966 la Lupeni și Petrila au funcționat universități muncitorești care prin natura temelor luate în studiu au contribuit la creșterea nivelului profesional. De asemenea, în cadrul exploatărilor miniere au fost create lectorate tehnice, iar pe lîngă C.C.V.J, s-a creat un lectorat tehnic eu corpul ingineresc, avînd două secții — minerit și electromecanică.înfăptuirea sarcinilor puse de partid în domeniul îmbunătățirii metodelor de conducere a producției eît și cu privire la introducerea metodelor moderne în procesul de producție presupune însă îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă folosite de către comitetele sindicatelor în activitatea lor de îndrumare a G.I.T. De aceea, consider că este necesar să se acorde o mai mare atenție îmbunătățirii activității C.I.T. în așa fel încît să crească preocuparea acestora față de îmbunătățirea propagandei tehnice în rîndul salariaților. C.I.T. trebuie să sprijine cu mai multă operativitate aplicarea unor procedee noi, să insiste pentru scurtarea perioadei de experimentare a acestora și să asigure generalizarea lor în procesul de producție.
IN EDITURA POLITICĂ 

AU APĂRUT
K. Marx — Fr. Engels

OPERE ALESE vol. I

738 pag., 30 leiCulegerea cuprinde cele mai importante lucrări ale lui Marx și Engels, care pun în lumină cele trei părți constitutive ale marxismului — filozofia, economia politică și socialismul.
V. I. Lenin

OPERE COMPLETE voi. 43

608 pag., 12 le:Voluinul cuprinde materiale ale Congresului al X-lea al P.C. (b) din Rusia (8—16 mar- t’e 1921), care a marcat trece rea de la „comunismul de război" la noua politică economică, precum și numeroase alte scrieri (articole, instrucțiuni, proiecte de rezoluții etc.), în care se indică principalele sarcini privind construirea fundamentului economiei socialiste, întărirea unității ideologice ?i organizatorice a partidului, clarificarea rolului sindicatelor, demascarea manevrelor tactice contrarevoluției. ®n loc important ocupă, în acest volum, articolele și cuv'.r,'''ite privind politica partidului . în problema națională.
UN VIS

(Urmare din pag. 1)

tinoar care avea ți gheață). Nu 
vă mai spun, orașul era curat ca 
un pahar. Termoficarea se reali
zase înainte de termen, iar pro
blema costului exagerat al încăl
zirii centrale nu mai producea ni
mănui friguri. De asemenea, exis-

In jumAtate de timpContinua dezvoltare a transporturilor pe calea ferată a impus sporirea în același ritm a parcului de vagoane, locomotive și a mijloacelor de comunicație. Intr-o mare parte din centrele feroviare șe utilizează mijloace moderne și rapide de comunicații iar în majoritatea stațiilor im

Maistrul electrician Popescu Emanoil de la sectorul T.T.R. Petro
șani, executind montarea unui nou dispozitiv la noua centrală tele
fonică automată care se construiește în stația Petroșani.portante au fost montate sau se montează centrale telefonice automate.In luna octombrie s-au începui și în stația Petroșani lucrările pentru montarea și darea în exploatare a noii centrale telefonice automate. Deși de atunci au trecut abia două luni, lucrările se află într-un stadiu avansat. Ținînd cont că pentru întreaga lucrare au fost planificate 9 luni de zile, colec
tivul de muncitori ce lucrează aici 
este hotărît să reducă acest time

PROBLEME ALE CONSTRUC
ȚIEI DE STAT IN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA320 pag., 6,50 leiLucrarea constituie o culegere cuprinzînd materialele ■ Republica Socialistă România —— stat al oamenilor muncii de la orașe și sate; Constituția Republicii Socialiste România — lege fundamentală a statului nostru; Sistemul orgarelor statului în Republica Socialistă România,- Rolul economic af statului socialist; Rolul statului în înfăptuirea politicii culturale,- Dezvoltarea democrației socialiste — caracteristica fundamentală a statului nostru,- înflorirea națiunii în condițiile socialismului; Suveranitatea de stat în condițiile socialismului; Activitatea externă a statului ’O.stru.
SITUAȚIA CLASEI MUNCI

TOARE DIN ROMANIA 
1914—1944

sub redacția prof univ. dr.
N. N. Constantinescu496 pag., 6,50 leiLucrarea redă un tablou sintetic al procesului dezvoltării clasei muncitoare din tara noastră, al condițiilor ei de muncă și de trai în perioada dintre cele două războaie mondiale.

tau peste tot platforme de masca
re a cutiilor de, gunoi, iar mătu
rarea străzilor se făcea noaptea, 
nu între orele 7—3, ața ca să pu
tem respira cu voluptate aerul 
proaspăt al dimineții. Ce mai și 
trotuarele erau curate. Totul, to
tul strălucea sub lumina becuri
lor de neon, care funcționau toa
te. Păcat că m-am trezit la reali
tate. Oare să fi visat chiar un vis 
irealizabil ? ► 

la jumătate, iar la sfirșitul lunii 
ianuarie 1967 să dea în exploa
tare noua și moderna centrală te
lefonică automată !Lucrările au fost încredințate secției C.T. 6 Timișoara....I-am vizitat mai zilele trecute la locul lor de muncă pe harnicii instalatori. De dimineață și 

pîna noaptea tîrziu aceștia sint prezenți la locul de muncă, iar roadele strădaniilor lor se văd pe zi ce trece. Ei sînt ajutați de uri grup de muncitori de la sectorul T.T.R. Petroșani — care va exploata noua centrală.La rezultatele de pînă în prezent o contribuție însemnată au adus Botoceanu Mircea, responsabilul punctului de lucru, Chiriac Leonida, electromecanic, Carabaș Ioan, montator și Timaru Gheorghe de la lucrările exterioare. Din partea sectorului T.T.R. Petroșani, o contribuție de seamă a fost adusă de către maistrul electromecanic Popescu Emanoil țin fotografie) și de către Gros Ala- dar și Șorop loan. Colectivele celor două unități sînt h'Aărîțe să-și respecte întrutotul angajamentul luat în privința reducerii timpului de executje planificat și, în același timp, să realizeze numai lucrări de calitate.
I CRIȘANimpiegat C.F.R. — Petroșani

TELEVIZIUNE5
18,00 Emisiune pentru copii și 

școlari. Aventurile lui 
Robin Hood. Studioul 
pionierilor.

18,50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul meteorologic.
19,23 Mult e dulce și frumoa

să. Emisiune de limbă 
română contemporană.

PROGRAM DE RADIO
6 ianuariePROGRAMUL I : 6,25 Program muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteo-ru- tier; 7,15 Marșuri sportive; 7,30 Muzică ușoară; 7,45 Emisiune pen

tru pionieri; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Cîntece și jocuri; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului; 9,35 Jocuri; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Muzică corală de Nelu Ionescu; 10,15 Muzică populară; 10,30 VREAU SĂ ȘTIU; 10,55 Recital vocal : 
Teodora Lucaciu și Marius Rint- 
zier; 11,20 MERIDIANE (agenda 
culturală): 11,35 Cîntă trio Alpin; 11,45 Muzică populară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,30 Program de cîntece; 13,10 Formațiile conduse de Alexandru Imre și Claude Bolling; 13,30 Intîlnire cu melo
dia populară șl interpretul preferat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI: 14,08 Pagini muzicale de mare

Ce dirijează 
dirigintele de șantier

(Urmare din pag. 1)prin procedeul adoptat în execuție de șantier, nu se asigură terminarea lucrărilor planificate a se da în funcțiune sau în folosință la termenul planificat. Semnalul trebuie dat însă din timp pentru a da posibilitate factorilor conipe- tenți să determine conducerile șantierelor să ia măsurile necesare pentru terminarea la timp ă lucrărilor. In acest scop trebuie urmărite permanent graficele de execuție și anexele de la contractul de antrepriză în așa fel încît organizațiile de construcții să fie obligate să-și concentreze eforturile în primul rînd asupra obiectivelor care au stabilit cel mai apropiat termen de punere în funcțiune sau de dare în folosință. Astfel, s-ar evita situația din 1966 cînd din cauza nerealizării planului de investiții in mod ritmic, în ultimele zile ale anului s-au concentrat peste 200 muncitori la execuția unui bloc (blocul F 6 Vulcan și altele), execuție care nu mai poate fi de calitate. Concomitent cu activitatea depusă de diriginții de șantiere, organele de control ale băncii vor analiza și sesiza forurile competente despre toate aspectele negative care duc la nerealizarea la termenul planificat a lucrărilor cu termen de dare în funcțiune sau în folosință în anul 1967.Organizațiile de construcții și beneficiarii de investiții trebuie să urmărească permanent ca, contractul să nu mai rămînă numai un document de finanțare, el fiind chemat în primul rînd să asigure realizarea planului de stat. Pentru nerespectarea termenelor contractuale, partea vinovată să fie trasă la răspundere, aplicîndu-se dispozițiunile legale în vigoare. Din partea beneficiarului de investiții sarcina de a evita astfel de stări de lucruri printr-o urmărire atentă, complexă și oportună a procesului de execuție revine dirigintelui de șantier în primul rînd.Printr-o muncă susținută si bine organizată, printr-o mai bună și permanentă supraveghere a lucrărilor, există condiții create ca în acest an să se obțină succese tot mai mari în ceea ce privește realizarea la timp a lucrărilor planificate.
ianuarie

J

Participă prof. univ. Bo
ris Cazacu.

19.35 Pornind de la un gag. 
20,00 Orașele muzicii: Lenin

grad. Prezintă George 
Sbîrcea.

20,30 Ancheta T. V. — Cît fu
mați.

21,00 Filmul artistic : Moara 
dracului.

22.35 Telejurnalul de noapte.
32,45 Închiderea emisiunii.

popularitate; 15,00 Din cînteeele și dansurile popoarelor; 15,20 Anunțuri și reclame; 15,30 Caleidoscop muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 16,30 O poveste pentru voi, 
copii; 16,40 Piese corale de Anatol Vieru; 17,10 IN SLUJBA PATRIEI: 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18.15 Con- 
cert-ghicitoare; 18,40 RADIOSIM- POZION : DINAMICĂ Șl RITMICITATE IN ACTIVITATEA PRODUCTIVA; 19.00 O melodie pe 
adresa dumneavoastră; 19,30 Me
lodia zilei; 19,35 Concert de melodii românești: 20,00 RADIOGA- ZETA DE SEARA; 20,30 Concert de melodii românești (partea a II-a): 21,05 ATENȚIUNE, PĂRINȚI 1; 21.20 Emisiune de muzică ușoară: 22.00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic: 22.45 Piese corale de Brahms: 23.00 Noapte bună, dragostea m&r...: 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.



STEAG HL ROȘU

in legătură cu așa-ziseie tratative de pace 
propuse de Marea Brifanie

al R.D. VietnamHANOI 4 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului A- facerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în legătură cu propunerea ministrului afacerilor externe al Marii Britanii, George Brown, privind convocarea unei conferințe cu participarea reprezentanților din Vietnamul de nord, Vietnamul de sud și S.U.A., pentru tratative în vederea încetării operațiunilor militare în Vietnam.In declarație se arată că punînd pe agresorii americani pe picior de egalitate cu poporul vietnamez, victima agresiunii, Brown a chemat părțile implicate să se întîl- nească și să discute imediat încetarea ostilităților fără să ceară Statelor Unite să înceteze agresiunea, să-și retragă trupele din Vietnamul de sud și să înceteze necondiționat și definitiv bombardamentele și celelalte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam.Declarația subliniază că este im-' posibil sâ se pună capăt războiului din Vietnamul de sud se duce tratative cu F.N.E. nerea lui Brown „repetă

cîntec ționate" așa îneît ele nu au drept scop să contribuie efectiv la soluționarea problemei vietnameze, ci să-i ajute pe imperialiștii americani în a- gresiunea lor.„Apelul la pace" al guvernului britanic are, de asemenea, scopul de a liniști opinia publică din Anglia, care se împotrivește vehement războiului agresiv ,al S.U.A. și care cere cu hotărîre guvernului Wilson să renunțe la politica de sprijinire a acestui război și să condamne fățiș bombardamentele americane împotriva Vietnamului de nord.Guvernul R. D. Vietnam, se spune în încheierea declarației, a susținut întotdeauna că S.U.A. gresoare și de aceea ele să pună capăt agresiunii, tragă toate trupele lor șițărilor satelite din Vietnamul de sud, să pună capăt tuturor acțiunilor de război împotriva R. D. Vietnam și să dea poporului vietnamez posibilitatea de a-și rezolva singur problemele. Numai în a- ceste condiții pacea va fi restabilită imediat.

al tratativelor necOndi- al administrației Johnson,

sînt a- trebuie să re- trupele

ATENA 4. Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Primarul orașului 
Patras, Theodoros Aninos, 
președintele Comitetului de 
premiere din cadrul primei 
expoziții internaționale a căr
ții din Grecia, a conferit Me
dalia de Aur standurilor Ro
mâniei, Ungariei și Italiei pen
tru cea mai bună tipărire și 
legare a cărților expuse. An
glia, S.U.A. și U.R.S.S. au pri
mit Medalia de Aur pentru 
cea mai frumoasă prezentare 
a standurilor.

★
Prima expoziție internațio

nală a cărții din Grecia — la 
care participă 15 țări — con
tinuă să fie vizitată zilnic de 
mii de oameni. Standul Româ
niei atrage atenția vizitatori
lor prin frumusețea, varieta
tea și calitatea cărților și al
bumelor expuse.

19 ani de la proclamarea 
independentei Birmaniei

RANGOON 4 (Agerpres). — In 
orașele și satele Birmaniei au în
ceput festivitățile organizate cu 
prilejul aniversării a 19 ani de la 
proclamarea, la 4 ianuarie, a in
dependenței de stat a Uniunii Bir
mane. Festivitățile vor dura în 
treaga țară șapte zile.

în-
★

de 
ță- 

Birmană a înfăptuit 
măsuri în toate dome- 
economice, politice și 

fost naționalizate com- 
întreprinderile străine, 
fost lichidată 
de valuta 

o serie 
dus la 

politică a

In cei 19 ani care au trecut 
la proclamarea independenței 
rii, Uniunea 
importante 
niile vieții 
sociale. Au 
paniile și 
băncile, a 
dența față 
s-au înfăptuit 
suri care au 
economică, 
rul de stat din Birmania 
lează în prezent peste 80 la sută

din producția industriei extractive 
și pește 50 la sută din volumul 
global al industriei prelucrătoare. 
Transformările economice s-au 
îmbinat cu înfăptuirea unor im
portante măsuri pe plan social.

Pe plan extern, guvernul Uniu
nii Birmane promovează o politică 
de neutralitate, se opune politicii 
imperialiste agresive, creării de 
blocuri militare și militează pen
tru dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială. Guver
nul birmanez condamnă, de ase
menea, agresiunea Statelor Unite 
în Vietnam.

Stafia sovietică „Luna-13" comunică

fără aPropu- vechiul
Guvernului englez i se cere 
o noua atitudine față de Vietnam

depen- 
străină și 

de alte mă- 
consolidarea 
țării. Secto- 

contro-

Cabinetul ministerial 
argentinian 
se completează

Densitatea solului Luniieste mai mică decît cea a Pămîntului
LONDRA 4 (Agerpres). — Con

siliul britanic pentru apărarea pă
cii în Vietnam a adresat primului 
ministru, Harold Wilson și minis
trului afacerilor externe, George 
Brown, o telegramă în care cer 
guvernului englez să declare în 
mod public că se desolidarizează 
de acțiunile Statelor Unite în Viet
nam. Recentele bombardamente ale 
aviației americane asupra locali
tăților din Republica Democrată 
Vietnam în urma cărora au fost

înregistrate numeroase victime în 
rîndul. populației civile, se subli
niază în telegramă, trebuie să de
termine guvernul englez să adopte 
o nouă atitudine față de eveni
mentele din Asia de sud-est.

Noul apel adresat guvernului en
glez de către conducerea Consi
liului britanic pentru apărarea pă
cii în Vietnam a fost semnat de 
numeroși reprezentanți ai cercuri
lor literare din Anglia printre care 
John Priestley și Allan Silitoe.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Potrivit datelor preliminare obținute în urma prelucrării informațiilor furnizate de stația sovietică’ „Lu- na-13“ proprietățile mecanice ale păturii superioare . a Lunii la o adîneime de 20-30 cm sînt apropiate de cele ale solului terestru de density mijlocie. In locul a- selenizării nsitatea solului lunar este mai mică decît densitatea solului terestru și decît densitatea medie a celui lunar.A fost confirmată concluzia despre radioactivitatea redusă a suprafeței lunare, obținută în urma studierii materialelor furnizate de stația „Luna-9“.Suprafața solului în locul aselenizării stației .,Luna-13“ este foarte răscolită, si unele granule

au o mărime de cîțiva milimetri.Datele preliminare arată că intensitatea fasciculului cuantelor gama dispersate de suprafața Lunii corespunde unei densități care nu depășește un gram în centimetrul cub, adică o densitate mult mai mică restr u și a Lunii. decît cea a solului te- decît densitatea medie

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — In cadrul remanierii guvernamen-- tale, anunțată de președintele Argentinei, Carlos Ongania, cabinetul ministerial continuă să se completeze. In funcția de ministru al apărării naționale a fost numit Antonio Lanusse, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor. In legătură cu această nouă numire se precizează că Lanusse este primul titular al acestui portofoliu ministerial, de la evenimentele din 28 iunie 1966. Ministrul afacerilor externe, Nicanor Costa Mendez, a deținut pînă în prezent această • funcție cu titlu interimar.

Ieri an întepiit Ititrârîle 
ulni te-al XVIIl-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez

PARIS 4. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite: 
Miercuri dimineața s-a deschis în 
noul Palat al sporturilor din subur
bia parisiană Levallols-Perret al 
XVIII-lea Congres al Partidului 
Comunist.

Prima zi a lucrărilor celui de-al 
XVIIl-lea Congres al Partidului Co
munist Francez a fost consacrată 
raportului prezentat de secretarul 
general al P.C.F., Waldeck Rochet, 
avînd ca temă „Unirea pentru o 
Franță democratică, 
și prosperă".

La Congres asistă 
partidelor comuniste
reștl frățești. Delegația Partidului 
Comunist Român este formată din 
tovarășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Ion Teoreanu, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

independentă

delegații ale 
și muncito-

Noi incidente la granița 
dintre Siria și Izrael(Agerpres). — Marți pentru a treia zi frontiera dintre Si-DAMASC 4 după-amiază, consecutiv, la ria și Izrael s-au produs noi inci-. idente. Timp de două ore a avut . loc un puternic schimb de focuri între pozițiile siriene de la Dar- bashya si o patrulă izraeliană.

Companiile petroliere străine 
au acceptat cererea Irakului

BAGDAD 4 (Agerpres). — După 
aproape două săptămini de nego
cieri, conducerea companiilor străi
ne care exploatează petrolul 
kian, Iraq Petroleum, Mossul 
troleum și Basrah Petroleum, a 
ceptat cererea guvernului de 
Bagdad de a plăti redevențele
torate statului irakian pe ultimul 
trimestru al anului 1966, indiferent

ira- 
Pe- 
ac- 

ta 
da-

dacă petrolul extras este transpor
tat sau nu spre Marea Mediterană 
pentru export. După cum infor
mează agenția France Presse, citind 
surse autorizate din Bagdad, statul 
irakian urmează să primească pînă 
la 7 ianuarie suma de trei milioane 
de dinari, reprezentînd ultimele re- 
devențe pe anul 1966.

NEW YORK 4 (A- 
gerpres). — M edicii
spitalului Parkland din 
Dallas au anunțat că 
în cursul autopsiei 
corpului lui Jack Ruby 
— care a încetat din 
viață marți — s-a con
firmat că asasinul 
Lee Oswald suferea 
cancer.

Prin moartea 
Ruby se încheie 
capitol al istoriei asa
sinării fostului preșe
dinte al S.U.A., Ken
nedy. Dar, după cum 
menționează agenția 
Reuter, este de aștep
tat ca încheierea aces
tui capitol să nu aibă 
o influență prea mare 
asupra fluxului de 
teorii în legătură cu 
ceea ce s-a întâmplat 
în realitate la Dallas, 
la 22 noiembrie 1963. 
Au văzut lumina tipa
rului multe cărți și

lui 
de

lui 
un

articole care critică 
concluziile Comisiei 
Warren, potrivit căreia 
Oswald a acționat sin
gur în asasinarea lui 
Kennedy, iar un nu
măr de anchetatori 
particulari au emis 
ideea că Ruby a avut 
legături cu Oswald. A- 
ceastă din urmă ipo
teză a fost respinsă 
de Ruby într-o decla
rație făcută cu cîteva 
ore înaintea încetării 
sale din viață. In po
fida acestei dezmințiri 
și a declarațiilor ofi
ciale făcute în spriji
nul concluziilor cuprin
se in raportul Comisiei 
Warren, este de aștep
tat — după cum a de
clarat și un consilier 
al acestei comisii, Jo
seph Ball — ca după 
moartea lui Ruby să 
se ceară din nou re
deschiderea anchetei

asupra împrejurărilor 
asasinării președinte
lui Kennedy.

Pe de altă parte, se 
anunță că Melvin Belli, 
fostul avocat al lui 
Ruby, a acuzat auto
ritățile din Dallas de 
a fi provocat prin ne
glijența lor moartea 
asasinului lui Oswald. 
De altfel, după cum 
scrie agenția France 
Presse, la un moment 
dat Ruby era convins 
că este victima Unui 
complot. La 9 decem
brie anul trecut, cind 
medicii de la Parkland 
au stabilit diagnosticul 
de pneumonie, Ruby 
ar fi declarat că per
sonalul închisorii din 
Dallas a introdus in 
celula sa un gaz toxic. 
Mai tîr'ziu, aflind că 
suferă de cancer, Ruby 
a pretins că această 
boală ia fost inoculată.

® RIO DE JANEIRO. „Ce
lebrul navigator Cristofor Co
lumb a murit bogat, nu regi
na Isabelle a Castiliei a fost 
aceea care i-a dat cele trei 
vase cu care a descoperit A- 
merica și el nu a fost eroul 
legendei cu oul. Tot ceea ce 
s-a învățat la școli, despre 
Columb, de-a lungul secole
lor, nu este decît o fantezie". 
Acestea sînt afirmațiile cate
gorice făcute la posturile de 
radio din Rio de Janeiro de 
profesorul brazilian Paulo 
Meneses, considerat unul din
tre cei mai 
grafi ai lui

Saxonia inferioară au ieșit din 
matcă și au inundat numeroa
se localități. Pe fluviul Main 
a fost suspendată circulația 

avelor.

competenți bio- 
Cristofor Columb.

In ultimele zile• BONN.
a crescut din nou nivelul a- 
pelor rîurilor de pe teritoriul 
landurilor vest-germane Hessa, 
Saxonia inferioară și Bavaria. 
In urma ploilor torențiale și 
a topirii zăpezilor, rîurile din

• MOGADISCIO. Adunare, 
Națională din Somalia a apro

bat o moțiune prin care reafir
mă hotărirea poporului și gu
vernului somalian de a sprijini 
populația din Somalia franceză 
pentru a-și obține dreptul la 
autodeterminare. Moțiunea mai 
prevede că dacă acest teritoriu 
va obține în viitorul apropiat 
independența, orice act de a- 
gresiune împotriva Somaliei 
îranceze independente va fi 
considerat un act de agresiune 
Împotriva Somaliei.

albastră'1) propriul record 
mondial la viteză pe apă, a 
avut un deznodămînt tragic. 
La scurt timp după ce deco
lase de pe suprafața lacului 
Coniston, hidroplanul a ex
plodat, scufundîndu-se apoi 
în adîncul apei împreună cu 
temerarul navigator.

care 
mare înflorire 
cincelea secol 

este situat in 
a Siciliei, în a-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii

de cartaginezi care stăpâneau 
această regiune.

0 LONDRA. O nouă încer
care a scoțianului Donald 
Campbell de a-și depăși, la 
bordul hidroplanului său cu 
reacție „Blue Bird" („Pasărea

> ROMA. O echipă de ar- 
ologi americani a descoperit 

, n misterios oraș antic, 
a cunoscut o 
în cel de-al 
i.e.n. Orașul 
partea de sud
propiere de Piazza Armerina. 
Au fost dezvelite ruinele unor 
clădiri luxoase, piețe și a 
unui amfiteatru. Arheologii au 
descoperii un tezaur intact 
alcătuit din 44 de monede de 
apr bătute în cea de-a doua 
jumătate a secolului IV i.e.n..

9 BELGRAD. Miercuri a încetat din viață, in urma unui accident de automobil, Boris Kraiger, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., vicepreședinte al Vecei Executive Federale s R.S.F. Iugoslavia.Boris Kraiger a participat le războiul de eliberare națională (1941—1945), îndeplinind funcția de comisar al statului major principal al unităților de partizani sloveni. După elibe tare, a fost secretar pentru a-' facerile interne al Republice Populare Slovene, președinte al Vecei Executive Slovene. Din Iulie 1963 a fost vicepreședinte al Vecei Executive Federale. Din 1948 a devenit membru al C.C. al U.C.I. Boris Kraiger a lost distins cu titlul de „erou național" și mai multe ordine și medalii.
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