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MĂSURI IMPORTANTE 
PENTRU CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI AGRICOLE
Presa a publicat Hotărîrea Comi

tetului Central al Partidului Mun
citoresc Român și a Consiliului de 
.Miniștri al R. P. Române privind 
unele măsuri de îmbunătățire a re
gimului de valorificare a produselor 
agricole vegetale și animale. Inca- 
drindu-se în ansamblul preocupări
lor partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea armonioasă a întregii e- 
conomii și ridicarea nivelului de trai 
al. oamenilor muncii, măsurile stabi 
lite în Hotărîre creează noi condi
ții’. pentru creșterea continuă a pro
ducției agricole, atît în interesul ță- 
raejmii, al sporirii veniturilor a- 
c jjfia, cit și al aprovizionării tot 
mai bune a populației cu produse 
agrc alimentare, satisfacerii necesități
lor industriei prelucrătoare, asigură
rii fondului de rezervă și de export.

Aplicarea cu consecvență de către 
statul, nostru a principiului cointe
resării materiale a 'țărănimii a avut 
și • are o însemnătate deosebită în 
punerea tot mai largă în valoare a 
marilor rezerve ale agriculturii. Des
ființarea — în 1956 — a cotelor o- 
bligatorii la cereale și alte produse 
agricole și introducerea sistemului 
de contractări și achiziții au asigu
rat; ttezvbitarea continuă , a 1 schimbul 
lui de mărfuri dintre oraș și sat pe 
baze comerciale. De-a lungul anilor, 
acest sistem a fost în mod sistema
tic: îmbunătățit, constituind uf) sti
mulent tot mai puternic . pentru co
operativele agricole de producție și 
membrii acestora, pentru toți produ
cătorii agricoli, să sporească pro
ducția agricolă totală și marfă. Ac
tuală Hotărîre cuprinde noi măsuri 
menite să ducă la perfecționarea sis
temului de valorificare a produselor 
agricole, pe baza strictei respectări 
a principiului bunei învoieli în rela
țiile dintre organizațiile economice 
însărcinate cu contractarea produse- 
lc agricole ,pe de o parte, și coope
rative agricole de producție, mem
brii , acestora și ceilalți producători 
agricoli, pe de altă parte.

Opera și Baletul românesc 
la Sofia

In cadrul pianului de colaborare 
culturală și științifică dintre R. P. 
Română și R. P. Bulgaria miercuri 
dimineața a plecat spre Sofia colec
tivul Teatrului de Operă și - Balet 
al R. P. Române, condus de . artis

Așa cum se, subliniază în Hotărî
re, cooperativa agricolă de producție 
este aceea care, după asigurarea ne
cesităților și a obligațiilor colective 
(semințe, furaje, plata lucrărilor fă
cute de S.M.T.. consolidarea fondu
lui de bază etc.), stabilește partea 
din producția realizată pe care o va 
valorifica, precum și cea destinată 
retribuirii muncii cooperatorilor. 
Contractele pentru valorificarea pro
ducției marfă a cooperativelor agri
cole devin valabile numai după a- 
probarea lor de către adunările ge
nerale ale cooperatorilor.

Relațiile comerciale cu statul, va
lorificarea prin, contractări a, unor 
cantități tot mai mari dp cereale și 
alte produse pe bază de prețuri sti
mulatorii și ferme, cu avantajul avan
surilor bănești/ constituie principala 
sursă a veniturilor cooperativelor a- 
gricole, care permite întărirea și 
dezvoltarea continuă a proprietății 
obștești '— temelia trainică a bună
stării țăranilor cooperatori. Viata a 
demonstrat că veniturile ; cele mai 
mari, traiul îndestulat sînt asigurate 
țărănimii în acele cooperative.de pro
ducție care dtțc o politică chibzuită 
de dezvoltare a avutului obștesc, vă- 
loriffcînd larg posibilitățile lor în a- 
cest scop, oare au investit fonduri 
însemnate în construcții și alte o- 
biecfive gospodărești productive, șî-au 
sporit șeptelul proprietate obșteascîi. 
Anul trecut cooperativele agricole 
din raionul Negru Vodă, regiunea 
Dobrogea, au vîndut pe bază de con
tracte, produse agricole în valoare 
de aproape 200 тйіоапе lei: aceasta 
le-a dat posibilitate să sporească 
fondul de bază — care s-a ridicat 
la peste 186 trilioane lei — și să 
asigure membrilor lor venituri mari, 
de 34,10 lei, în medie, la ziua mun
că, din care 25,71 lei în numerar. 
Asemenea cooperative — multe în 
toate regiunile țării — au avut po
sibilitatea să-și asigure venituri mari 
și o bună retribuire a cooperatorilor 
chiar și în anii eu recolte mai slabe.

tul emerit Mihai Brediceanu. In ca
pitala R. P. Bulgaria, artiștii ro
mâni vor prezenta spectacole cu 
operele „Oedip", „Pelleas și Meli- 
sande" și baletul „Gizelle".
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Potrivit prevederilor Hotărîrii, co
operativele agricole vor putea vinde 
în tot cursul anului unităților de stat 
cereale — grîu, porumb, secară — 
din producția marfă disponibilă, 
pentru vînzările făcute pcj' bază de 
contracte încheiate înainte de recol
tare avînd dreptul la avansuri bănești. 
In aceleași condiții, cooperativele a- 
gricole pot contracta vînzarea de 
produse agricole cu unitățile coope
rației de consum, creîndu-se astfel 
noi premise pentru ca valorificarea 
să se facă în condiții și mai bune, 
cu mai multă operativitate.

Membrii cooperativelor agricole 
care dispun de anumite cantități de 
cereale primite pentru zile-muncă 
pot să-și vîndă prisosul la libera lor

(Continuare in pag. 3-a)

IH ІНТІМРІНДЯЕД C0H6RESULUI PARTIDULUI
In loc de salut 
noului

perceptibil ,cu simțul‘văzului și
* cu cel a! posibilului fluidul 

creației s-a pus jin mișcare. Ce să 
facem pentru a Concentra cît mai 
multe fapte într-o unitate de timp
— s-au întrebat oamenii. Și tot ei 
au aflat răspuns la întrebare.

La Petrii a s-a început construirea 
prin metoda cofrajelor glisante a ce
lui de-al doilea bloc turn. Metodei
— și așa rapidă — i s-au mai adus 
îmbunătățiri. Constructorii au dat 
viață unei idei creatoare a arhitec- 
ților. Acum, o dată cu glisarea blo
cului, se execută și finisarea exte
rioară — placarea cu cărămidă și 
tencuirea cu praf de piatră a fața
dei. Deocamdată, eîte un metru și 
ceva pe 24 ore ca pe măsură ce zi
durile cresc să se realizeze viteze 
de pînă la 2 m. Și cînd ziduri
le vor fi dezvelite. de îmbrăcă
mintea cofrajelor va ' apărea vederii 
o. construcție elegantă cu 9 etaje în 
care se va intra numai pentru fini
sarea interioarelor. O economie de 
timp evaluată de constructori la cir
ca o lună și jumătate. Cu această 
performanță constructorii de la Pe
trila se pregătesc să întîmpide Con
gresul partidului. Alături, la. numai 
un bloc distanță, în blocul, F 2, pen
tru prima oară la Petrila'. ai posi
bilitatea să urci în cîteva secunde de 
la parter la etajul 9 cu liftul. Nou)

.« Electricienii Pop Vasile și Nevezi Ladislau de la S.R.E. Vulcan smt 
evidential în întrecere. Iată-і bobinînd un motor de 350 kW.

pentru accelerarea ramului de exe
cuție, de o parte, noul și modernul 
pentru a face mai comodă viața lo
catarilor, . de cealaltă. Zidarii lui 
Bologan și Kinal. urcă azi de dimi
neață pe, schele la etajul doi, iar mîi- 
ne la trei. Betoniștii din echipa lui 
Ciobanu la fel.

: Iar cînd..viteza de glisare va spori, 
fiecare, din schimburile betoniștilor 
va „sări" peste aproape un etaj pe 
care l-a turnat schimbul precedent. 
. Constructorii blocului,.F 1 vor c? 
pînă la data Congresului, blocul să 
se afle într-un stadiu cît mai avan
sat de finisare interioară. Inițiativa 
lor o permite, hărnicia o confirmă, 
iar cutezanța în promovarea noului 
îi sprijină. Și orașul crește în înăl
țime văzînd cu ochii.

I. CIOCLEI

Un panou sugestiv, mobilizator
In' incinta minei Petrila a fost 

afișat în ziua de 18 mai a.c. un 
panou sugestiv' care înfățișează an
gajamentele luate de colectivul mi 
nei și de către sectoare în întrecerea 
socialistă în cinstea Congresului parti
dului precum și modul în care se 
îndeplinesc aceste angajamente.

..Mai sînt 61 de zile pînă la Con
gresul partidului, se spunea la acea 
dată pe panou. Cum stați cu reali
zarea angajamentelor ?". Cifrele- de 
pe panou redau stadiul în care se 
află sectoarele și colectivul minei cu 
realizarea angajamentelor. Astfel.

Succesele ceferiștilor 
din Vulcan

In cinstea Congre
sului partidului, mun
citorii ceferiști din u- 
nitățile aparținîrffl 
R.C.M.-ului Petroșani 
își sporesc eforturile 
în întrecere pentru 
obținerea de noi suc 
cese în muncă.

In luna aprilie, la 
stația C.F.R. Vulcan 
s-au încărcat peste 
plan 60 000 tone măr
furi. In primele 15 
zile ale lunii mai s-au 
încărcat peste plan 
30 568 tone mărfuri. 
O ’ atenție deosebită 
se acordă încărcării 
tuturor vagoanelor Ia

capacitatea lor maxi
mă. Prin introducerea 
la încărcare a vagoa
nelor în funcție de 
marfa prezentată la 
transport și prin do
tarea căii ferate eu 
vagoane de mare ca
pacitate s-a obținut o 
sarcină statică de 
12,7 tone/osie, depă- 
șindu-se cu 7,9 la 
sută indicatorul pla
nificat.

Prin introducerea 
vagoanelor la încăr- 
care-descărcare ime
diat după sosirea lor 
în stație, prin scoate

Angajamentul 
constructorilor 
minieri

Pentru a înlîmpina cu succese deo
sebite cel de-al IV-lea Congres al 
partidului, constructorii de la T.C.M.C. 
Coroeșți și-au luat un angajament 
însemnat : să reducă termenul de 
execuție cu 15 zile la fiecare din 
lucrările care au termen de predare 
pînă la data Congresului. Printre 
lucrările acestea se numără insta
lația provizorie de săpare la puțul 
auxiliar, instalația definitivă de ex
tracție de la puțul auxiliar de la 
Paroșeni, stația de compresoare de 
la mina Uricani și altele.

sectorul I, din angajamentul de 
2 500 tone cărbune a realizat 1 475 
tone, sectorul 11, din 3 500 — 2 676 
tone, sectorul III, din 3 000 — 2 465 
tone, sectorul IV, din 800 — 321 
tone, iar pe exploatare, față de an
gajamentul de 9 800 tone cărbune, 
s-au extras peste plan pînă în acea 
zi 6 937 tone.

Panoul, pe care se vor schimba zil
nic cifrele privind realizarea anga
jamentelor. constituie un stimulent 
în activitatea colectivului minei, spre 
a întîmpina Congresul partidului, cu 
realizări cît mai însemnate.

rea lor de la locul 
de încărcare-descărca- 
re imediat după ter
minarea operațiilor și 
expedierea cu pri
mele trenuri în circu
lație, s-a reușit ca 
indicatorul de reduce
re a staționării să fie 
îmbunătățit cu 9 la 
sută.

La obținerea acestor 
realizări un aport 
deosebit a fost adus 
de către turele con-; 
duse de impiegații de 
mișcare Hușanu Si- 
mion și Ignat Dumi
tru.

cooperative.de
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ta mina Petrila, ptârivit grriteu 
ІЙІ. întocmit de (toftfitetat de partid 
dirt «adrwl Mteetei «xptoxtfti, «vn- 
Vbfblrtte recapitulative Mi strertfite 
Și cursurile WMțtffitoiUiul tte partid 
îrc«p an, 20 mai și « vor toeheîa 
in ultima zi а acestei turti.

Pertoeda diitisMitea coriVofbiritoi 
r«ijWtetetlve « tost presets de 
pregătiri irttefiw îtt vederea inehele- 
rii activității cetcufilor și cureuflfot 
învățâmlntuiui de perfid eu rezultate 
eft mei bune. Propagandiștii eeteuti- 
tor au cbffiuitieat eursetițliur femele 
în jurul cărora si vor porte dl» 
euții în cadrul ёотіѵотЬігііот recapi
tulative, dtfiiu-le indicații asupra 
stetematteft’i materialului studiat în 
curxto an atei. Gemltetul de partid 
s-a îngrijit «a toți propagandiștii să 
participe la seminariile organizate 
de cabinetul de partid în cadrul că- 
гота s-au dezbătut problemei» care 
urmează sa fîe discutate cu prilejul 
convorbirilor recapitulative.

& mare atenție se acordă organi
zării consultațiilor colective pentru 
cursa:,ți. Tovarășul Carpen loan, ac
tivist al comitetului de partid, a ți
nut îti ziua de 19 -rit ai consultații 
colective asupra eîtorva probteftie 
importante cate vot fi discutate in 
cadrul convorbirilor recapitulative, 
intre altefe s-a vorbii despre „Sis
temul mondial socialist1', „Principiile 
care stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste', „Declarația G.C. ai

de relații 
și тип еі- 
илеіе ho
ta prima

Toate cercurile au parcurs 
întregul program 
de învățămînt

Cercurile și cursurile învățămîn- 
tulto de parted din cadrul U.R.U.M.P. 
— relata tov Doja Dumitru, res
ponsabil cu propaganda și agitația 
fti ccrfniietid de paftid din itzirtl - 
au ținut primele convorbiri reeapi* 
tulative. încheiem acest an școlar 
eu rezultate brtnc, deoarece eomi- 
tetuî de partid, ЬіГРигйІе 'organiza
țiilor de bază au dat o atenție spo
rită studiului membrilor și candida- 
filor de partid. In 
fost рагсигз în
tregul program 
de învățămînt 
prevăzut pentru 
acest «ti. Con
trolul permanent
asupra calității, conținutului tovă- 
țăfnînfului și frecvenței, grija pentru 
o bună pregătire a propagandiștilor, 
legătura cu problemele principale 
care ne-au stat în față — creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea 
calității, întărirea disciplinei, com
baterea atftudirtefor înapoiate etc. — 
au dus la creșterea eficacității în- 
vățftffifotiflui. Studiul dOcOThetifetor 
de partid, îndeosebi a Declarației 
<S.C. ăl P.M.R. dfft aprilie 1964, a 
hotărlrifor partidului ă dus ta ridi
carea nivehfftH activității cercurilor

toate cere urile a

concretă — este creșterea eficacită
ții învățămîntului. Eele știut e* in 
cârmite dc economie concretă и 
expun referate care tratează femele 
cuprinse îfi prcigrânîtfl de fftVâță- 
inînt. In cercul nostru, in afară de 
referatul principal, s-a trecut la 
prezentarea de informări din partea 
ctirsenților, prin care se lărgește 
trat*tea fafurn ocncrete a temelor 
luate în discuție. Acest procedeu a 
dus la adlncirVa studiului aspecte
lor concrete ale activității noastre 
de producție și economice și. ceea 
ce este important, la unele propu
neri valoroase.

№ пгй a mwtisni 
ft 18 I. 8. !. I. P.

Propunerile făcute 
de tw, Votoa 
Petru. Lupii Du
mitru și 
cursant!
darea
orare 
zitor

t • ■ .

LA UNIVERSITATEA SERALĂ
Un număr însemnat de membri șî 

eendidațî de partid cu munci de 
răspundere în economie și în orga
nizațiile obștești studiază în cadrul 
Universității serale de partid Petro
șani și în cadrul școlii serale eco
nomice de partid Lupeni.

Pentru încheierea în condițiuni bu
ne a anului de învățămînt, se fâc 
pregătiri intense. Tovarășii Ungur 
Pompiliu, directorul Cabinetului de 
partid, Pop Aurel, lovan Florian, 
lectori la catedra de științe sociale 
a Institutului de mine din Petro
șani au ținut pentru cursariții din 
Lupeni consultații colective asupra 
unor probleme importante care tre
buie însușite temeinic în vederea 
«antenelor care vor fi susținute de 
Sfudenți.

Au foei formate comisia pentru

examenul de absolvire pentfu stu
denții anului 111 și comisiile pentru 
examenul de sfîrșit de an pentru 
studenții celorlalți ani. Subiectele de 
examen au tost afișate, astfel ca 
studenții să le poa-iâ pregăti ш ca
drul studiului individual.

Pînă la 24 mai, membrii catedre
lor Universității serale vor asigura 
consultații individuale pentru stu- 
ttettți. De asemenea, studenților Ii se 
asigură — în cadrul cabinetului de 
partid — material bibliografic pentru 
studiu.

CondUăefea școlii ne-a solicitat să 
transmitem studenților, prin interme
diul ziarului, indicația de a respecta 
cu strictețe zifele de examen pro
gramate, spre a se asigura desfășu
rarea în huile eondițiuni a acestor 
examene.

Ыйіййіи

veni în sprijinul cursan- 
procurarea materialului 
comitetul de partid a 

librăria din localitate, 
care au 

încă de

a con-

р.M.R. din aprilie 19Ѳ4 despre ne
cesitatea întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, a respectării normelor 
dintre partidele comuniste 
torești", precum și despre 
tărîri ale C.C. ai P.M.R.
consultație colectivă, organizată la 
mina Peirila, au participat peste SO 
de cursanți. in zilele care urmează, 
se vot organiza alte consultații co
lective.

Pentru a 
ților și în 
bibliografic, 
adus, prin
alte 300 broșuri și manuale 
fost distribuite cursanților 
acum cîteva săptămîni.

La pregătirea cursanților 
tribuit și făptui că, la indicația co
mitetului de partid, propagandiștii 
s-au inlilnit cu cursanții cercurilor 
respective și au discutat despre mo
dul în care trebuie organizat stu
diul individual în vederea asigurării 
undi nivel înalt deslăștîrârii con
vorbirilor recapitulative.

Comitetul de partid se preocupă, 
de asemenea, de organizarea consul
tațiilor individuale cate vot fi acor
date de propagandiști cu experiență, 
cu q pregătire temeinică.

0 metodă care a des 
fa creșterea eficacității

— Principatul bilanț al activității 
formei noastre de învăiâm'mt — a 
spus tov. ing. Szabd Zottan, propa
gandistul uflttf cerc de economie

PENTRU PERIOADA DE VARA

alți 
privind 

pfelu* 
сотлей* 

piese 
piesele

I 
economie concretă 
— spunea uft ай 
itig. Crăciun 
un număr de
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Așezați în jurul mesei, 
cursanții încadrați în cercul 
de studiere a „Problemelor 
de bază ale politicii P.M.R." 
din sectorul VIII al minei 
Lonea așteptau începerea 
convorbirii recapitulative. 
Tovarășul Burlacu Constan
tin, propagandistul Certului, 
a anunțat că prima proble
mă care urmează să se dis- 
outte se «intitulează: Crește-

fii productivității muncii și 
au subliniat că trebuie des
fășurată o activitate susți- 
rudă pentru folosirea 
plin a orelor de 
iru combaterea 
ne motivate.

Propagandistul 
in discuție prtWtwte: 
tul de cost al producției in
dustriale și căile reducerii 
lui". Prin discuțiile purtate

La 3) mai se încheie anul de în- 
vajămînt de partid 1964-1965. Mem
brii și candidații de partid, tovarășii 
din activul fără de partid încadrați 
în învățămînt și-au îmbogățit în 
acest an de studiu și mai mult cu
noștințele politico-ideologice, s-au 
stfădtiif sa Splice în practică cede 
învățate. Peste cîteva zile intră în 
vacahță și cursanții de ia cercurile 
și cursurile de învățămînt de partid 
de la E. M. Aninoasa.

Vacanța nu înseamnă însă renuri 
țâre totală la învățătură. Membrii 
și candidații de partid au doar da
toria statutară de a se preocupa în 
permanență de ridicarea nivelului lor 
politico-ideologic. In presă apar noi 
documente de partid, tiotărîri pentru 
a căror înfăptuire trebuie muncit cu 
perseverență și abnegație.

Pentru ca învățămîntul de partid 
să aibă continuitate, comitetul de 
partid al minei Aninoasa a preco
nizat o seamă de acțiuni menite să 

asigure cursanților 
o vacanță activă, 
acțiuni menite să 
ducă la îmbogăți

rea multilaterală a cunoștințelor ЮТ. 
Printre altele, s-a preconizat vizita
rea unor importante obiective eco
nomice din regiunea noastră, vizio
narea de filme și spectacole în co
lectiv etc. Din planul de acțiune nu 
lipsesc nici expuntrile și conferințele 
[® diferite teme, urmate apoi de 
discuții, studierea prganizată a ho- 
tărîrilor și documentelor de partid 
apărute în perioada de 
cum se vede, prdgramul 
te interesant. Realizarea 
gafă însă de o seamă
Anunțarea din timp a datei și locu
lui unde vor avea loc acțiunile 
programate, mobilizarea cursanților 
la aceste acțiuni constituie o sar
cină de răspundere a birourilor or
ganizațiilor de bază.

îndrumate și controlate 
pe de către comitetul de 
rourile organizațiilor de
reuși să asigure cursanților, și 
perioada de vară, continuitate 
studiu, condiții pentru ridicarea 
contenită a nivelului lor politie 
ideologic.

to 
a 
de

turnate numai după ce toate
respective au fost turnate, orgaftl- 
Zarea fraftsportuM fa secția cofi- 
strtieții metalice, urmărirea «Execu
tării comenzilor de către dispeceri 
pe bază de grafic ș. a. lăcuite d» 
comuniștii cercului au contribuit e- 
fectiv Іа îmbunătățirea proc^'^ți 
de producție.

— In cercul de 
pe care-1 conduc 
propagandist, tov. 
mitru studiază 
COTăarlți.

Cercul nostru, bunfioarfi, și-a 
dreptat atenția spre studiul proble- 
meldt tehfiiCo-economice ale turnă
toriei, secție cheie în uaină. Ia 
cureul acestui Studiu, s-a propus me* 
cartizarea to măsură mai largă a 
formării le turnarea pieselor din &• 
țel, dotarea lOCurifor de murtcă de 
la turnătorie eu macarale pivotările 
în scopul reducerii efortului fizic, 
punerea în fimcțitme a unei mașini 
fle turnat centrifugal. Toate ateste 
propuneri au fost însușite de condu
cerea uzinei, lutndu-se măsuri de a- 
рйеаге a lor.

din 
lucru, pah- 

absenfelor

a pus apoi 
«Pte- 

iroducției in-

tivîtetea, se duce o luptă sus
ținută pentru reducerea pre
țului de cost ai producției, 
prin folosirea unor materiale 
recuperate, prin reparații de 
huilă câlitate etc.

Conduoînd convorbire» cu 
pricepere, propagandistul i 
tras cottcluzii după fiecare 
din cele patru probleme 
să to discuție, căutîhd 
scoată în evidență ceea

pu
să
ce

DISCUȚII VII, IHTERESAHTE
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Гея productivității muncii în 
întreprinderile industriale ' și 
căile ridicării ei,

Luînd cuvîntul, cursanții 
Boglea loan. Bîrlida Ioan și 
Baresav Ștefan au Vorbit 
pe larg despre progresul 
tehnic în industria noastră, 
despre normarea muncii șl 
Salarizarea în întreprinderile 
seci; liste. Ei au accentuat, în 
mod deosebit, că disciplina 
în muncă este un factor im* 
'-portant în asigurarea crește-

cursanții ah dovedit că s-au 
pregătit cu Simț de răspun
dere pentru convorbirea Ге- 
capitulative. La această pro
blemă au luat cuvîntul tova
rășii Lacko Zoltan, Cepălăii 
Silvia. Ci utea Nicolae, Dombi 
Ștefan și alții care âu reușit 
să exemplifice problema pu
să în discuție cu aspecte 
din activitatea colectivului 
exploatării miniere. Ei au 
subliniat că și în sectorul 
ѴП1, ufide-și desfășoară ac*

era esențial. Prin discuțiile 
interesante, pline de conținut, 
cursanții acestei forme a îrt- 
vățămîntului de partid au do
vedit ей au studiat biblio
grafia indicată. Rătntae ca 
■-І pentru 
vorbite 
va avea
viitoare, 
temeinic 
număr cit mai mate, la dia» 
cutarea problemelor.

eea de-a doua coti- 
recapitulativă, cafe 
ioc în sSptâffltna 
să se pregătească 
și st participe, in

vară. După 
întocmit es- 
lui este Ie
de factori.

îndeaproa- 
partld, 
bază

bi* 
vor 
în 
ІП 

ne-
Și

ilftrnhriî __II BftwWBBec И МІВ 9
și evhtențlați In erottocțle

— le prima convorbire recapitu
lativă — a spus tovarășul Hebe- 
dean loan, propagandistul unui 
cerc de studiere a problemelor de 
bază ale politicii partidul ui, lăcătu
șii Herlea Ioan, Utaș Francisc, mo* 
delarii Visnovskî luliu, Httnea E- 
rriif, topitorii! Panta loan și alții 
au dat răspunsuri competente în ₽ 
gătiiră cu căMe de creștere a pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, calitatea producției. 
Ei sînt fruntași sau evidențlați în în
trecerea

— E Interesant de știut 
tefvenit în discuție tov. Găgean 
Dumitru, secretarul comitatului de 
partid al uzinei, că printre ceî 324 
fruntași și evidențiați din uzină se 
numără majoritatea celor care stu
diază în învâțămîntul de partid.

socialist!.
a M-

...ж"
' А

I
F 8Й''’1

Cursanții cercului de studiere a „Problemelor de bază ale politicii P.M.R." anul II din 
sectorul VIII al minei Lonea la convorbirea recapitulativă.
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Masuri importante pentru 
creșterea producției agricole

' (Urmare din pag. l-a)

alegere; fie — așa cuni se prevede 
Wi nou> Hotărîre — prin intermediul 
cooperativei agricole de producție 
care, ca mijlocita încheie contracte, 
la prețuri avantajoase, fie, ea și pî
nă scufii, direct pe piață sau la achi
ziții, prin cooperația de consum. De
sigur cumpărarea de grîu, porumb 
și secara pentru revînzare — și nu 
pentru consumul propriu al cumpă
rătorilor — este interzisă, întrucît 
comerțul cu cereale este și râmîne 
monopol de stat.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a gu
vernului stabilește o serie de mă
suri privind îmbunătățirea sistemului 
de contractare și la legume și alte 
produse agricole ; ea prevede totoda
tă extinderea acestui sistem la fruc
te, prin încheierea de contracte cu 

k cooperativele agricole de producție, 
. cu membrii acestora și cu producă

torii individuali din zonele pomicole. 
Ga și la cereale producătorii de le
gume și fructe care încheie contracte 
îna’nte de recoltare se bucură de a- 
V 4jul de a primi avansuri în 
Mito

Restaurantele, cantinele și alți 
consumatori colectivi pot cumpăra 
legume și fructe pe calea contracte
lor, direct de la cooperativele agri
cole de producție, și, pe celea achi
zițiilor, de la membrii acestora și de 
la producătorii individuali; de ase
menea, respectînd dispozițiile legale 
în vigoare, cooperativele agricole și 
membrii lor, precum și producătorii 
individuali pot eă-și valorifice dis
ponibilul propriu de legume și fruc
te pe piață. Aplicarea măsurilor pre- 
eontoete de Hotărîre va asigura o 

, desfacere mai lesnicioasă, mai eco
nomică a acestor valoroase produse.

Ifl ее privește valorificarea ani- 
maleta și â produselor animale, la 
Pegtfemeniările de pînă acUtn care 
«sigură ѵіпмгеа liberă, direct pe 
piață, de către cooperativele agri
code a purceilor, păsărilor, ouălor, 
laptelui și produselor lactate etc., în 
afara cantităților contractate cu sta
tui — se mai adaugă, potrivit preve
derilor noii Hotărîri, posibilitatea ea 
ele să vîndă bovine pentru produc
ție, prăsită și muncă nu numai or
ganelor comerciale de stat, la libera 
în votată, ci și altor cooperative a- 
griooie de producție. De asemenea, 
mp^obrii cooperativelor agricole de 
producție și producătorii individuali 
pot vinde în continuare, direct pe 
piață, porci, păsări, ouă, lapte, lac
tate și ale produse animale; Hotă
rîrea le asigură în plus posibilitatea 
de a vinde bovine pentru producție, 

ti prăsită și muncă cooperativelor agri- 
, ,.-л «de de producție și altor producători.

Pentru a da putința cooperativelor 
agricole și celorlalți producători 
să-și valorifice în condiții mâi bune 
produsele agricole Vegetale și ani
male care le prisosesc, Hotărîrea 
prevede o șerie de măsuri pentru 
îmbunătățirea recepționării, preluării 
și decontării producției livrate sta
tului. Astfel se vor simplifica formele 
organizatorice de contractare și achi
ziție ia legume și fructe, se vor fo
losi mijloace mai operative de stabi
lire a prețurilor la aceste produse, 
lărgindu-se competența organelor 
locale.

Spre a se asigura îndeplinirea în
tocmai a prevederilor Hotărîrii și 
respectarea riguroasă a principiilor 
ее stau la baza măsurilor stabilite, 
sfaturile populare regionale și raio
nale au sarcina de mare răspundere 
de a controla îndeaproape activita
tea unităților economice de stat ca
re se ocupă cu cumpărarea produse
lor agricole, modul cum aceste uni
tăți își realizează sarcinile de con
tractare șl achiziții.

Prevederile Itofgrîrii privitoare la 
posibilitatea cooperativelor agricole 
de в folosi fără nici o restricție mij
loacele proprii de transport în toate 
zonele țării vor permite acestora 
să-și rezolve mai repede problemele 
ridicate de aprovizionarea cit diver
se materiale necesare bune! desfășu
rări a producției, de desfacerea în 
в«1е mai bune condiții, fără pierderi 
I producției agricole-marfS

încadrarea cooperativelor agricole 
de producție, la cererea acestora, cu 
contabili șefi salarizați de către stat 
este o importantă prevedere a noii 
Hotărîri ce se înscrie pe linia măsu
rilor luate anterior pentru я se asi
gura unităților socialiste din agricul
tură cadre de specialitate cu pregă
tire corespunzătoare — ingineri a- 
gronomi, zootehniști, medici veteri
nari. Aceasta constituie twi nou spri
jin pe care partidul și guvernul îl 
dau cooperativetof agricole în buna 
gospodărire a fondurilor bănești și 
asigurarea integrității proprietății 
obștești, în îmbunătățirea activității 
lor economice și financiare. Ca sa- 
lariâți ai staftrfttî, ca oameni bine 
pregătiți profesional, contabilii vor 
putea să aducă o contribuție sub
stanțială la respectarea ordinii și 
disciplinei financiare, te îmbunătăți
rea evidenței contabile, în scopul 
consolidării și dezvoltării cooperati
velor agricole, obținerii unor rezul
tate tot mai bune.

Prețurile pe care le acordă statul, 
pentru produsele agricole contractate 
sau achiziționate, sînt avantajoase și 
stimulatorii, ele aduc venituri însem 
riate cooperativelor agricole, mem
brilor lor și celorlalți producători, hi 
cazul cîtorva produse — fapte, car
tofi, struguri din vii hibride și țuica 
— menționate în hotărîre, a apărut 
însă necesitatea de a se aduce ttnele 
corective la aceste prețuri, pentru a 
se asigura rentabilizarea corespun
zătoare. Astfel, începînd de la 
17 mai a,c. prețul de cumpărare a 
laptelui de vacă de la producători — 
cooperative agricole, membrii aces
tora și crescătorii individuali — se 
majorează de la 1,34 lei litrul (cu 
grăsime de 3,5 la sută) la 1,75 Iei, a- 
dică cu circa 31 la sută, iar al celui 
de oaie — cu 23 la șută; pentru un 
conținut de grăsime mai mare decît 
cel prevăzut, prețul laptelui va fi 
în mod corespunzător majorat. Ca 
urmare â acestor sporuri, cooperati
vele agricole de producție și mem
brii lor, producătorii individuali 
vor realiza în cursul acestui an la 
livrările de lapte către fondul cen
tral de stat venituri suplimentare 
de circa 280 milioane lei.

Producătorii care contractează 
lapte vor putee cumpăra, ia prețuri 
de vinzâfe cu amănuntul, pînă la 
40 kg furaje concentrate pentru fie
care hectolitru de lapte sau pentru 
produsele lactate predate ca echiva
lență; de asemenea, ei vor putea 
primi în condiții avantajoase lapte 
smîntînit și zer — produse necesare 
completării hranei animalelor ti
nere. Un mare avantaj pentru cres
cătorii de animale care contractează 
vînzarea de lapte și produse lactate 
este acordarea de avansuri în băni, 
fără dobîndă, ce se pot ridica pînă 
la 45 la sută din valoarea producției 
anuale contractate. Pentru cumpă
rarea de vaci, juninci șl vițele, cres
cătorii de animale cu gospodărie In
dividuală din zonele de deal și 
murite, care contractează lapte cu 
statul și au asigurate condițiile de 
adăpostire și furajare, vor putea 
obține credite — de asemenea fără 
dobîndă — pe termen de pînă la 
4 ani.

Și crescătorilor de animale pentru 
carne recenta f.Otărîre le asigură 
noi avantaje. Astfel, se prevede îm
bunătățirea condițiilor de recepțlo- 
nare a animalelor cumpărate de la 
producătorii agricoli — măsură pe 
baza căreia aceștia vor realiza la 
cantitățile prevăzute pentru acest aii 
venituri in plus de circa 81 milioane 
lei; acestei sume i se adaugă încă 30 
de milioane, veniturile suplimentare 
ce le vor obține, pe baza prevederi
lor aceleeași Hotărîri, producătorii 
care vor livra porci gfași; ei vor 
primi un spor de preț, față de cel 
actual, de 1,30 lei pentru fiecare kg 
greutate la porcii ce depășesc 130 
kg viu.

Stimulente importante prevede 
I lotărîrea și pentru producătorii de 
cartofi — produs care asigură ma
terie primă pentru pline, spirt și 

amidon și constituie unul din aii 
mentele principale ale populației. 
Incepîftd eu recolta anului 1965, pre
țurile de contractare a cartofilor de 
toamnă se majorează la soiurile su
perioare de la 0,65 lei ia 0,78 lei 
kg. iar ta cele cortlufte și ta ames
tecurile «fe soluri, de la 0,45 la (1Д) 
Iei kilogramul. Numai din recolta 
anului 1965 cooperativele agricole, 
membrii acestora și producătorii in
dividuali care valorifică cartofi pen
tru fondul central vor putea realiza, 
pe această bază, venituri în plus de 
circa 67 milioane tei. Statul socialist 
creează producătorilor de cartofi, și 
alte avantaje. Astfel, cooperativelor 
agricole din zonele de producție fa
vorabile culturii Cartofilor, care con
tractează ctt unitățile comerțului so
cialist o mare parte din producția 
de cartofi obțtotttt, li se vor vinde 
porumb i la preț de stat; producă
torilor de cartofi li se vor purte de 
asemenea, la îtldertiifiă mijloace su
plimentare de a obține producții 
ridicate la hectar prin repartizarea 
unor cantități mai mari de îngrașă: 
minte chimice.

Venituri sporite vor realiza, pe 
baza majorării prețurilor de win- 
tractare, și producătorii de țuică; 
aceștia primesc pentru fiecare litru 
contractat un spor de 3 lei. De ase
menea, producătorii de struguri din 
viile hibride vor încasa pentru can
titățile contractate din recolta aces
tui an 1,15 lei pe kg, iață de 0,80 
lei cît li s-a plătit pînă acttm.

Corectivele aduse prețurilor de 
cumpărare la unele produse agri
cole în vederea creșterii rentabili
tății constituie un important sprijin 
economic dat țărănimii.

Apucarea preveuer.ua i foturirii 
asigura cooperativelor «.grtcole ue 
prouucție, membrilor acestora și 
producaturilur individuali substan
țiale sporuri ue venituri — insu 
mind circa 6z5 milioane lei. Aceasta 
va da, incontestabil, bune rezultate.

țărănimea trebuie sa-și concen
treze eforturile spre creșterea Con
tinuă a producției și productivității 
muncii in agricultura, pentru apli
carea consecventa, pe scară larga, a 
celor mai avansate metode de culti
vare a pămîntului și de creștere a 
animalelor, de organizare a muncii, 
pentru tot mai buna gospodărire a 
mijloacelor de care dispune, pentru 
sporirea fondului obștesc — aceasta 
este sursa sigura și permanentă de 
ridicare a veniturilor, a bunei stări 
a țăranilor.

Partidul și statul creează necon
tenit noi posibilități pentru crește
rea producției agricole, pentru dez
voltarea și consolidarea economică 
și organizatorică a cooperativelor 
agricole și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al țărăni
mii. In acest scop se Va aplica 'în 
continuare uh program complex de 
măsuri privind înzestrarea agricul
turii eu : noi mașini și utilaje, ex
tinderea chimizării — ca urmate a 
sporirii considerabile a cantităților 
de îngrășăminte, intensificarea lu
crărilor de .îndiguiri, desecări și 
amenajări în vederea lărgirii su
prafețelor irigate și altele, toate a- 
ceste masuri vor fi supuse dezbate
rii Congresului al IV-lea al parti
dului, care va lua hotărîri de im
portanța esențială pentru dezvolta
rea întregii economii, creșterea bu
năstării poporului și înflorirea pa
triei noastre-socialiste.

Luînd măsurile arătate pentru 
majorarea prețurilor de cumpăra
re a unor produse de la producă
torii agricoli, statul suportă din 
bugetul său 0 parte importantă din 
aceste Cheltuieli. Astfel, sumele alo
cate pentru majorarea prețului de 
cumpărare a porcilor grași, a car
tofilor și a altor produse vor fi 
acoperite prin alocații de la buge
tul de Stat sau prin reducerea acu
mulărilor de la organizațiile co
merciale. In același timp, o parte a 
acestor cheltuieli va fi acoperită 
prin sporuri la prețurile de dtafaee- 
re cu arttânufitul la unele bunuri de 

consum — unt, smîntînă, brînze- 
turi, spirt sanitar și spirt rafinat, 
te unele sortimente de vinuri. In 
ce plivește laptele la bidon și lap
tele praf, principatele sortimente de 
iaurt, tetele sorturi de brînzeturi, 
carnea de bovine și porcine, țuica 
--- toate aceste produse ramîn în 
comerț cu prețuri neschimbate.

Cheltuielile suplimentare pe care 
le va face populația pentru aprovi
zionarea cu produsele agroalimetlta- 
re ale căror prețuri au fost majo
rate vor li parțial compensate prut 
ieftinirea — pe baia unei Hotărîri 
a Consiliului de Miniștri publicată 
tot duminică în presă — a uilor bu
nuri de consum trebuincioase popu
lației, între cate diferite sorturi de 
mobilă, articole textile, ceasornice 
etc, precum și a tarifelor Ia unele 
prestări de servicii începtad din Zțua 
de 17 mai a.c.

Fără îndoială oamenii muticii de 
te orașe, întregul popor vor primi 
eu deplină aprobare toate aceste 
măsuri, care — așa cum a dove- 
dit-o experiența de pînă acum — 
Vor avea efecte deosebit de pozi
tive. Bate un fapt verificat de via
ță că atunci Cînd piața este mvte'l- 
șugată, cînd ea dispune de cantități 
îndestulătoare de produse, se creea
ză ,condiții trainice nu numai pen
tru o bună aprovizionare a popu
lației, ci și pentru reducerea prețu
rilor de desfacere.

Populația țării simte nemijlocit, 
in propriul său trai, progresele in- 
semnate obținute în sporirea canti
tăților de produse agroalimentare 
puse în vinzare. Anul trecut, de 
pilda, vînzarile principalelor mar- 
luri alimentare au sjjorit, față de 
1963, eu 9,1 la sută Ia carne, cu 12 
ia sute la lapte, cu 17 te sută la unt, 
cu 12,8 la sută te brînzeturi, cu 6,9 
la sută la zahăr, cu 9,9 la suta la 
ulei etc. Unitățile comerțului de 
stat și cooperatist suit tot mai bine 
aprovizionate, alimentația publică, 
piața sînt mai îmbelșugate. Măsu
rile înscrise în recenta Hotărîre au 
fost luate tocmai în vederea obți
nerii de noi progrese pe această li
nie a satisfacerii cerințelor sporite 
ale populației m continua creștere, 
indăosebi a celei orășenești, și a al
tor nevoi ale economiei naționale. 
Este neîndoios că ele iși vor arata 
din plin roadele, vor influența în 
bine viața de fiecare zi a întregii 
populații, așa cum și-au arătat întot
deauna roadele toate măsurile luate 
de partid și guvern. Cu doi ani în 
urmă, precum se știe, au fost ma
jorate prețurile la carne pentru a 
stimula pe producători să crească 
și să vîndă statului mai multe ani
male. Rezultatele acestei masuri sînt 
acum evidente: așa cum constată 
nemijlocit fiecare cetățean, în com
parație cu ateii din urmă, aprovizio
narea cu carne s-a îmbunătățit.

Sporirea an de an a j>roducției 
agricole și îmbunătățirea pe această 
bază a aprovizionării cu produse 
agroalimentare se înscriu ca succese 
de seamă, alături de celelalte rea
lizări obținute de poporul nostru. în 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare susținută a întregii eco
nomii șl de ridicare a bunăstării po
porului. Măsurile preconizate de 
recenta Hotărîre dau Un nou im
puls luptei pentru creșterea pro
ducției agricole intr-un ritm și mai 
malt, corespunzător cerințelor spo
rite ale populației, necesității ue a 
asigura muncitorilor, țăranilor, in- 
iregului popor un trai tot mai îm
belșugat.

Intîmpiiiînd cel de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mân — eveniment de însemnătate 
istorică în. viața partidului și a în
tregii țari — oamenii muncii de ia 
orașe și sate desfășoară o activitate 
însuflețită, creatoare, manifeștîn- 
du-șl prin fapte hotărîrea de a pune 
temelie unor noi și tot mai bogate 
realizări în înfăptuirea politicii 
partidului, in înflorirea continuă a 
patriei «iteialiste.

(Articol tie fond din „Sclriteia")

CETĂTBN 
GOSPODARI

? Printre localitățile ăân V alea Jiu
lui care »u în permanență un as
pect îngrijit se numără și Aninoașa. 
fti buna parte acest lucru se dato
rate cetățenilor, in limite care au 
trecut din acest an, de exemplu, 
3 473 de cetățeni din Aninoașa, ap 
prestat peste 11 000 ore de muncă 
patriotică. Muncind cu hărnicie ei 
au reparat și pietruit mai mtftte dru
muri, au construit 5 podețe, au 
executat în circumscripțiile nf. 20, 25 
și 26 un mare voituri de lucrări pen
tru canalizarea apelor pluvial* jterti- 
cipind totodată și te acțiunile pa
triotice pentru îngrijirea parcurilor, 
lărgirea zonelor verzi, alinierea gar
durilor și curățenia cartierelor măr
ginașe. Valoarea lucrărilor efectuate, 
care se ridică te suma de 130940 
tei, reflectă semnificativ activitatea 
cetățenilor și a deputat ilor printre 
care citam în mod deosebit pe 
KrakVsăy Andrei, Kinsky Robert. Po
pa Pavel, Barna Ioan, Dumitraș Ma
ria, Barbu Maria, Niculeecu Elena, 
Bahut Mihai. Șortan Ioan și Lazar 
Bete. nereu în fruntea acțiunilor pa
triotice organizate pentru intrumu 
setarea comunei.

Desfă.șurîndu-și activitatea sub lo
zinca „Fiecare cetățean un militant 
pentru rezolvarea treburilor obștești" 
locuitorii din Aninoașa s-au angajat 
sa obțină în comună noi realizări 
pe tărîm gospodăresc. ■

I. StM© 
vicepreședinte al Sfatului păpttiâr 

Aninoașa

CONCURS 
PROFESIONAL

In urmă cu citeva zile a avut 
loc la Deva faza regională a con
cursului profesional organizat între 
lucrătorii cooperativelor meșteșugă
rești. De la cooperativa „Jiul" din 
Petroșani s-au prezentat la acest 

* concura 6 frizeri și coafori, clasați 
pe primele locuri la faza orășe
nească a concursului. ,

Merită apreciat faptul că pe lo
cul întîi la faza regională te coa
fori maturi s-a clasat coafeza Biră 
Ghizela. iar pe tocul secund Nego- 
țiu Aurica. La frizeri Hiaturi șt ti
neri tovarășii Szilagyi Eugen și De
meter Rudolf s-au clasat pe locul 
doi. Clasați! pe primul și al doilea 
toc urmează să se pregătească pen
tru a participa la faza pe țață ■ 
concursului profesional al lucrăto
rilor cooperativelor meșteșugărești.

Cartea tehnică — 
larg răsoîndită

Cartea tehnică Cunoaște o largă 
răspîrldvre în rtildul preparatorilor 
petriteni. Pe iîngă cele 1 600 efe volu
me și reviste existente, la biblioteca 
clubului tehnic soeesc lunar noi cărți. 
Printre cele 70 de cărți tehnice re
cent sosite se numără și cele intitu
late „Funcționarea, exploatarea și 
întreținerea instalațiilor de epurare a 
apelor reziduale", „Economisirea de 
energie termică în întreprinderile in
dustriale", „Hidrocicloanele și folo
sirea lor" etc.

BADUȚA CONSTANTIN
ECOBESCU GHEORGHE 

corespondenți

„Sensul muzicii*
in. Editura Tineretului a apărut lu

crarea „Sensul muzicii", care prezin
tă procesul de creație și de interpre
tare ai unei opere și familiarizează 
ipe cititor cu limbajul artistic Spe
cific acestei arte. Un mie îndreptar 
muzical cu termeni și nume mai des 
citate completează această carte.

Volumul face parte din trilogia mu
zicologului George Bălan „Omul mo
dern și muzica", din care a mai 
apărut recent, în Editura științifică, 
„Muzica, temă a meditației filozofice".

Cea de-a treia lucrare „Iftoirile 
muzicii", care tratează despre marile 
epoci și curente in muzică, va fi 

I publicată tot în cursul acestui an de 
Editura muzicală. (Agerper»)

preveuer.ua
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A 75-a aniversare
a tovarășului Ho Și Min

HANOI 19 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 75-a aniver

sări a președintelui Ho Și Min, la 
Hanoi a avut loc o adunare festi
vă organizată de Comitetul Central 
al Frontului Patriei din Vietnam. 
Au luat parte membri ai Prezidiu
lui, ai Secretariatului și ai Comi
tetului Central al Frontului, repre-

U.N.E.S.C.O.; Sesiunea Comitetului 
pentru problemele tineretului

PAR1S 19. Corespondentul Ager
pres, A). Gheorghiu transmite :

La sediul U.N.E.S.C.O. din Paris 
și-a început lucrările prima sesiune 
a Comitetului internațional consulta
tiv pentru problemele tineretului. Co
mitetul. creat la ultima conferință 
generală ca organ consultativ 
pe lingă directorul general al 
U.N.E.S.C.O. în problemele privind 
activitățile tineretului este compus

Primul ministru al indiei 
și-a încheiat vizita 
în Uniunea Sovietică

TAȘKENT 19 (Agerpres).
La 19 mai, Lal Bahadur Shastri, 

primul ministru al Indiei, și persoa
nele care îl însoțesc, au părăsit ora
șul Tașkent, plecînd cu avionul spre 
patrie.

In încheierea vizitei, a fost dat 
publicității un comunicat comun.

Primul ministru a! Indiei i-a in
vitat pe Leonid Brejnev, Alexei Ко— 
sîghin și Anastas Mikoian să vizi
teze India. Invitațiile au fost accep
tate.

SPORT

Rezultatele din categoria A 
la fotbal

Jocurile etapei a 23-a a campio
natului categoriei A la fotbal, des
fășurate miercuri, sau încheiat în 
general cu rezultate scontate, sin
gura surpriză înregistrîndu-se la 
Constanța unde Farul a cedat în 
fața Crișului Oradea cu 0-1 (0-1).

lată rezultatele :
Crișul Oradea-Farul Constanța 1-0 

(1-0); Steaua-Petrolul 2-1 (0-0);
Știința Gluj-Minerul Baia Mare 7-1 
(5-0); Dinamo București-Steâgul Ro
șu Brașov 10-1 (5-0); Rapid Bucu- 
rești-Știința Craiova 4-1 (0-1); U. T. 
Arad-Progresul București 1-0 (1-0); 
Dinamo Pitești-C.S.M.S. Iași 3-1 
(1-0).

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
21 mai

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Zori 
și melodii — concert de dimineață;
5.30 Lecția de gimnastică; 5,40 
Continuarea concertului de dimi
neață; 6,00 Radiojurnal; 6,10 Jocuri 
populare; 6,20 Jurnalul satelor; 6,35 
Trio-uri vocale de muzică ușoară,
6.45 Salut voios de pionier; 7.00 
Radiojurnal; 7,15 Fantezii de estra
dă; 7,30 Sfatul medicului : Sfaturi 
pentru bolnavii de inimă; 7,35 A- 
nunțuri, muzică; 7,45 „Vioară și 
xilofon"- — muzică ușoară; 8,00 Su
marul presei; 8,06 Duete din opere;
8.30 Muzică ușoară; 9,00 Uverturi 
interpretate de fanfară; 9,15 Simfo
nia a VlII-a de Alfred Mendelsohn;
9.45 Jocuri populare; 10,00 Buletin 
de știri; 10,03 Teatru la microfon 
„Hernani" de Victor Hugo; 11,35 
Melodii de estradă; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Concertul în Re minor 
pentru două viori și orchestră de 
Johann. Sebastian Bach; 12,30 „Din 
c in feeele și dansurile popoarelor; 

zenta-nți ai partidelor politice, af 
organizațiilor de masă, personalități 
marcante ale vieții publice din R. D. 
Vietnam. In numele Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei a luat cuvîn- 
tul Ton Die Tha-ng, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului care 
a exprimat felicitări președintelui 
Ho Și Mill, cu prilejul aniversării 
sale.

din experți din 24 de țări membre, 
printre care și țara noastră. R .P. 
Română este reprezentată de Jean 
Livescu. adjunct al m-inistrului în- 
vățămîntului. Ca președinte a fost 
ales Mussa Keyta (Mali). Comi
tetul își propune, în actuala sesiune, 
să analizeze punerea în aplicare a 
programului actual al U.N.E.S.C.O. 
în domeniul educației tineretului și 
să dezbată și probleme de perspec
tivă ale acestui program. La ședin
ța de deschidere a participat di
rectorul general al U.N.E.S.C.O., 
Maheu. care a expus politica gene
rală a U.N.E.S.C.O. în problema e- 
ducării tineretului în cadrul pro
gramului acestei organizații.

Înfîlnirea liderilor 
forțelor răsculate

KHARTUM 19 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că re

cent a avut loc în capitala Suda
nului o conferință a liderilor forțe
lor răsculate din Congo, care au 
discutat probleme privind acțiunile 
armate împotriva trupelor guvernu
lui de la Leopoldville.

La întrunire au participai Cris- 
tophe Gbenye. primul ministru al 
guvernului revoluționar’ congolez. 
Gaston Soumialot, Nicholas Olenga. 
Thomas Kanza și alții. Surse din

Siria sprijină 
guvernul republican yemenit

că, -în legătură eu aceasta, președin-DAMASC 19 (Agerpres).
Președintele Consiliului preziden

țial al Siriei. Amin el-Hafez, a fă
cut o declarație în care a subliniat 
că Siria1 sprijină guvernul republi
can vemenit și este gata să-i acorde 
ajutor politic, economic și militar. 
Postul de radio Damasc a anunțat

13,00 Muzică din opera „Andrea 
Chenier" de Giordano; 13,39 Suita 
Bucovineană de Carol Mikuli; 14.00 
Buletin de știri; 14,10 Șirag de me
lodii; 15,00 Muzică populară cerută 
de ascultători; 15,30 Melodiile ecra
nului; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 16,15 „Sub al patriei 
cer însorit" — emisiune de cîntece;
16.30 Emisiune de basme: „Lădița 
de aur"; 17,00 „Flori de mai” — 
muzică ușoară,» 17,30 |n slujba pa
triei; 18,00 Universitatea tehnică ra
dio; 18,15 Cîntecul mehedințean și 
o valoroasă interpretă a acestuia;
18.31 Melodii îndrăgite — muzică 
ușoară; 18,50 Tribuna radio; 19,00 
Caleidoscop muzical; 19,40 Fanny 
Dall și Ralf Bendix la microfon — 
muzică ușoară; 20,00 Radiogaze- 
ia de seară; 20.30 Seară de 
dans; 21,15 „Omagiu Iui Tudor Ar- 
ghezi" — 85 de ani de la nașterea 
marelui nostru scriitor; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport;

SITUAȚIA DIN BOLIVIA 
SE MENȚINE ÎNCORDATA

RIO L'E JANEIRO 19. Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite :

Siiuatia din Bolivia rămîne în
cordată. Greva declarată de sindi
cate în urma măsurilor luate de 
junta militară guvernamentală împo
triva liderului sindical Juan Lechin. 
fost vicepreședinte al țării, continuă, 
afectînd importante sectoare econo 
mice. întreprinderile sînt suprave

gheate de puternice unități poliție
nești. lncercînd să-i determine pe 
greviști să reia lucrul, junta a emis 
un ordin de chemare sub arme a 
tuturor bărbaților între 18 și 50 de 
ătii.- La scurt timp după decretarea 
stării excepționale, junta militară a

O declarație a lui
PARIS, 19 (Agerpres).
In urma unei ședințe a Consiliu

lui de miniștri francez, primul mi
nistru. George Pompidou, a făcut 
o declarație în care a arătat că 
Anglia și Franța au realizat o. se
rie de înțelegeri care oferă posibi
lități pentru o largă cooperare vi
itoare îhtre industriile lor aeronau
tice. Amintind recentul acord sein-

din Congo
apropierea conferinței au declarat că 
liderii forțelor răsculate- au elabo
rat o serie de planuri tactice în ve
derea unor noi acțiuni împotriva tru
pelor guvernamentale și mai ales îm
potriva mercenarilor din Congo.

Pe -de alta pante, agenția France 
Presse relatează că ofițerul de legă 
tură' a! armatei guvernului din Leo- 
poldvile căpitanul Jaager, a anun
țat redeschiderea la Johannesburg a 
biroului pentru recrutarea de meree- 
nari.

iele sirian i-a adresat primului mi
nistru a! Yemenului, Ahmed Moham
med Noaman. și președintelui Confe
rinței de . la Khamer telegrame în 
care șe arată, de asemenea, că Si
ria dorește să stabilească relații di
plomatice, la nivel de ambasadă, cu 
Yemenul

22,20 Muzică de dans; 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL 11. 7,30 Buletin de 
știri; 7.35 Program de bolerouri;
7,45 Piese pentru harpă; 8,01 Me
lodiile dimineții — muzică ușoară: 
8,35 'Cîntece și jocuri populare; 9,00 
Buletin de știri; 9.03- Muzică vocală 
și instrumentală românească inspi
rată din folclor: 9,30 Radioracheta 
pionierilor; 10.00 Pagini ' vesele din 
opere; 10,30 ..Ți-am dedicat o melo 
die“ — muzică ușoară; 11,00 Bule 
tir) de știri; 11,03 Cîntece pionie
rești; ,11115 „Din viața de concert 
a Capitalei"; 12,00 „Drag mi-e cîn- 
teeul și jocul"; 12,30' Cvartetul în 
Do minor de Anton Bruckner; 13,00 
Buletin de știri; 13.03 Muzică dis
tractivă interpretată de fanfară; 
13,30 Limba noastră. „Proverbe" 
Vorbește acad. prof. Al. Graur; 13,40 
Concert de prînz; 14,35 Cîntă or
chestra de muzică populară „Doina 
Argeșului" din Pitești; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Muzică de balet 
din opere; 15,30 Din țările socia
liste; 15.55 Muzică; 16.00 Melodii 
populare interpretaie de Stoica Va- 

interzis toate demonstrațiile publi
ce. Totuși, liderii sindicali intențio
nează să organizeze un mare mi
ting antiguvernamental. In rîndul 
conducătorilor sindicatelor și lideri
lor unor partide politice au fost ope
rate arestări. Potrivit unor apre

cieri numărul persoanelor arestate se 
ridică la 60.

Știri provenite din surse oficiale 
vorbesc despre un incident armat 
petrecut în regiunea minieră „Cata- 
vi-Siglo XX". Trupele armatei boli- 
viene au atacat aici și au redus la 
tăcere un post de radio controlat 
de mineri, care în emisiunile sale 
critica acțiunile juntei militare gu
vernamentale.

George Pompidou
nat la Londra între cele două țări 
în privința cooperării în domeniul 
aeronautic, Pomjffdou a declarat că 
în viitor această cooperare, care 
deocamdată a fost limitată la dome
niul militar, s-ar putea extinde și in 
domeniul construcțiilor de avioane 
civile. Pompidou a relevat că cei 
doi miniștri francezi care au semnat 
la Londra acest acord, Pierre Mes
smer ș: Marc Jacquet. s-au decla
rat foarte satisfăcuți de tratativele 
purtate cu colegii lor englezi.

SCURTE ȘTIRI
LIMA. — Plenara partidului de

mocrat creștin din Peru a adoptat 
o rezoluție cerind naționalizarea ză
cămintelor petrolifere „La Brea" și 
,‘Părinas" Ambele zăcăminte sirii 
exploatate de compania nord-ameri- 
cană „International Petroleum Com
pany".

STRASBOURG. — Intre statele 
participante la Piața comună se des
fășoară de mult timp tratative difi
cile privind crearea unei uniuni ae
riene care pî-nâ în prezent nu au 
dus la nici un rezultat.

SANAA. — lntr-o cuvintare ros
tită la postul de radio Sanaa, mi
nistrul afacerilor externe al Yemenu
lui. .Mohsen el Aini, a declarat că 
guvernul său dorește să stabilească 
relații economice, culturale și politi
ce cu toate statele arabe.

BONN — Partidele politice vest- 
germane au reușit să cadă de acord 
în privința folosirii legii excepțio
nale în perioade de crize sau de 
război Această chestiune a fost una

si-le, Gheorghe Petcu și Grigore 
Prican; 16,20 Sport; 16,30 Concer
tul nr. 2 opus 12 pentru pian și 
orchestră de Pascal Bentoiu; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
17,15 Muzică din operete; 17,30 Sfa
tul medicului,: Sfaturi pentru bol
navii de inimă; 17,35 Anunțuri, re
clame. muzică; 18.00 Muzică ușoa
ră; 18.30 Lieduri pe versuri de Tu
dor Arghezi; 18,45 „Frumos ești 
București" — muzică ușoară; 19 00 
Buletin de știri; 19,05 „Noutăți pen
tru prietenii operetei"; 19.30 Școala 
și viața; 19,50 Mici piese ritmice; 
20,30 „Noapte bună, copii"; 20.40 
.Interpret) de muzică populară"-' 

21,00 Radiojurnal. Sport; 21.20 „Me
lodiile tinereții" — muzică ușoară; 
21.45 Ciclul de lieduri: „Călătorie 
de iarnă" de Schubert; 22.15 Intîl- 
nire muzicală cu orchestra Jean Jo- 
nescu: 22,30 Meridiane; 22.40 Selec- 
țiuni din opereta „Amorul mascat" 
de Ion Hartulav Darclăe; 23.00 Bu
letin de știri; 23,05 Simfonia dra
matică „Romeo și Julietta" de Ber
lioz; 0,34 Jazz în noapte; 0,52 Bu
letin de știri

SOFIA

Conferința internațională 
sindicală de solidaritate 
cu poporul din Aden

SOFIA 19. Corespondentul Ager
pres, C. Linte transmite ■

In orașul Varna din R. P. Bul
garia și-a încheiat lucrările Confe
rința internațională sindicală de so
lidaritate cu poporul din Aden.

Conferința a adoptat o rezoluție 
în care cere sâ fie retrase imediat 
trupele britanice, să fie lichidate ba
zele militare din Aden și să fie în
făptuite hotărîrile O.N.U. cu privi
re la această țară. Conferința și-a 
exprimat solidaritatea deplină cu 
toate popoarele care luptă pentru li
bertate și independență șt a cerut 
încetarea imediată a bombardamen
telor aviației americane din R. D. 
Vietnam.

Incidente la frontiera 
siriano-izraeliană

DAMASC 19 (Agerpres).
Intre trupele siriene și ‘jne

din zona de frontieră Dakr * Ask 4.11 
avut loc marți schimburi repetate de 
focuri. Un purtător de cuvî-nt al 
forțelor militare siriene a declarat 
că forțele armate izraeliene au des
chis focul împotriva unor țărani 

sirieni, după care grănicerii sirieni 
au ripostat. Siria a făcut. plî-ngere 
către Comisia de supraveghere a 
O.N.U.

din cele mai controversate probleme 
politice din R.F.G. de după război.

CARACAS. — Liderul sindical ve- 
nezuelean, deputatul Eloy Torres, de
ținut in lagărul de concentrare de 
la Tacarigttd, este grav bolnav ca 
urmare a tratamentului inuman la 
care a fost supus.

ROMA. — Poliția italiană a: ares
tat un călugăr capucin, Antonio Cor- 
si, implicat într-o mare afacere de 
contrabandă cu țigări.

Afacerea a fost descoperită recent 
cu , prilejul unui accident auto, pe
trecut în apropierea unei mînăstiri 
de lîngă Roma, aparținînd ordinu
lui capucinilor. j|V

■P
TRIPOLI. — Incendiul izbucnit 

în urmă cu citeva zile la schela din 
regiunea Cirenaika (Libia) continuă 
să facă ravagii. Specialiștii in stin
gerea incendiilor in regiunile petro
lifere au izbutit să stingă focul la 
una din sonde, dar patru se află 
încă in flăcări.

PARIS. — Președintele Franței, 
generalul de Gaulle, a părăsit mier
curi Parisul, plecînd într-o călătorie 
prin regiunile din vestul Franței, 
Vendee. Maine- et Loire, Mayenne și 
Sarthe.

DAMASC. — Printr-un comuni
cat publicat la Damasc s-a anun
țat că actuala constituție siriană va 
rămîne in vigoare încă doi ani. Vi
itoarea constituție a țării va fi su
pusă unui referendum popular la o 
dată nu mai tîrziu de mijlocul anu
lui 1967.

Val de căldura 
în Italia de sud

ROMA 19 (Agerpres).
Agenția A.N.S.A anunță că un 

val de căldură s-a abătut asupra 
Italiei de sud, în special in provin
cia Puglia. Temperatura maximă în
registrată la Bari a fost de 35 gra
de la umbră, un record pentru -una 
mai. In Sicilia, vînturi fierbinți pre
venind din Sahara au împiedicat 
activitatea pe aeroportul din Paler
mo. Nordul Italiei este afectat de 
o secetă calificată de autorități drept 
cea mai gravă din acest secol.
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