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la Conleriufa organizației ac partid a orașului București
DRAGI TOVARĂȘI,
Vă rog să-mi permiteți să trans

mit din partea Comitetului Central 
ai partidului un salut călduros dele
gărilor la conferință, comuniștilcc 
din organizația de partid București, 
tuturor oamenilor muncii din Ca
pitala patriei noastre socialiste.

Conferința a făcut un bilanț al 
muncii desfășurate de oamenii mun
cii din București, al rezultatelor ob
ținute în îndeplinirea sarcinilor tra- 

I ' sate de cel de-al II Idea Congres al 
partidului, a dezbătut directivele 
privind dezvoltarea economiei națio
nale ăi anii 1966—1970, planul de 
dezvoltare a resurselor energetice și 
electrificării țării pînă în anul 1975, 
precum și proiectul de Statut' ai 
partidului nostru.

Toți tovarășii care au luat cuvîn- 
tui au înfățișat pe larg conferinței 
succesele obținute de colectivele în 
mijlocul cărora își desfășoară acti
vitatea, multiplele preocupări ale or
ganelor de partid și de stat îndrep
tate spre îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor actuale 
și de viitor. Merită subliniat nivelul 
înalt al discuțiilor, competența vor
bitorilor, care au relevat experiența 
pozitivă a organizațiilor de partid, 
au criticat unele neajunsuri și au 
făcut numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea activității în toate sec
toarele de muncă. Caracteristica tu
turor cuvîntăriilor, a întregii confe
rințe, a fost exprimarea aprobării 
unanime a proiectelor de Directive 
și a proiectului de Statut — docu
mente de însemnătate esențială pen
tru partidul și poporul nostru.

Conferința a subliniat puternic 
justețea liniei politice marxist-leni- 
niste a partidului nostru, hotărîrea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală de a înfăptui 
neabătut linia partidului, de a-și 
aduce contribuția la continua înflo
rire a patriei noastre socialiste. Dez
baterile au scos încă o dată în evi
dență forța politică și organizatorică 
a organizației de partid din Bucu
rești, unitatea sa în jurul Comitetu
lui Central al partidului.

r. Referindu-se în continuare la suc
cesele deosebite cu care întregul 
popor romîn întîmpină cel de-al 
IV-lea Congres al partidului, primul 
secretar al C.C. al P.M.R. a spus: 

Rezultatele obținute pînă acum 
indică faptul că planul va fi și în 
acest an nu numai realizat, dar și 
depășit; la sfîrșitul planului șese- 
nal, producția industrială va fi de 
2,24 ori mai mare față de 1959, de- 
pășindu-se astfel prevederile stabi
lite de Congresul al III-lea al par
tidului. In acești ani au fost con
struite sute de întreprinderi și sec
ții noi în toate regiunile țării; în- 
tr-un ritm deosebit s-au dezvoltat 
industria constructoare de mașini 
și industria chimică ; o mare atenție 
a fost acordată înzestrării indus
triei cu utilaje și tehnică avansată. 

Una din cele mai mari realizări 
obținute în acești ani este termi
narea cooperativizării agriculturii, 
care a marcat victoria deplină a re
lațiilor socialiste de producție în 
societatea noastră, lichidarea pentru 
totdeauna a exploatării omului de 
către om ; s-au creat condiții pentru 
avîntul continuu al agriculturii so
cialiste, ș-a întărit și mai mult a- 
lianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare — baza orîn- 
duirii noastre socialiste.

Producția agricolă, deși nu a cres
cut conform prevederilor Directive
lor Congresului al III-lea al partidu
lui — așa cum se subliniază în pro
iectul Directivelor celui de-al IV-lea 
Congres — a asigurat pe deplin a- 
provizîonarea oamenilor muncii, a 
industriei bunurilor de consum cu 

materii prime, precum și unele dis
ponibilități pentru export. Succesele 
însemnate obținute de gospodăriile 
agricole de stat, de numeroase co
operative agricole în creșterea pro
ducției agricole cerealiere și anima
liere demonstrează marile rezerve 
de care dispune agricultura noastră 
socialistă.

Rezultate de seamă au fost obți
nute în dezvoltarea tavățămtatului, 
activității științifice și culturale, în 
creșterea nivelului de viață al oame
nilor muncii.

La obținerea tuturor realizărilor 
din aebastă perioadă un aport deo
sebit l-au dat oamenii muncii din 
Capitală. Este știut că în București 
se produce aproape 21 la sută din 
întreaga producție industrială a Re
publicii Populare Române. In anii 
șesenalului, în București au fost 
construite peste 40 de întreprinderi 
și secții noi, au fost reutilate aproa
pe în întregime vechile Întreprinderi ; 
din fondurile statului s-au construit 
peste 77 000 locuințe, 1 250 săli de 
clasă, cămine studențești cu aproape 
10 000 locuri și cantine pentru circa 
8 000 studenți. Capitala patriei noas
tre își schimbă pe zi ce trece înfăți
șarea ; noile construcții industriale 
și social-culturale transformă Bucu- 
reștiul într-un oraș modern care 
oglindește în mod strălucit marile 
realizări obținute de poporul român 
pe calea construirii socialismului.

Tot ceea ce am făcut, tovarăși, a 
fost îndreptat totdeauna spre re
zolvarea cerințelor vitale ale po
porului nostru, tot ceea ce" a între
prins partidul nostru a fost pus în 
slujba înfloririi patriei. Realizările 
obținute sînt rodul muncii eroicei 
noastre clase muncitoare, a țărăni
mii, intelectualității. Ele demonstrea
ză capacitatea creatoare a poporului 
eliberat de sub jugul exploatării 
care, stăpîn pe soarta sa, își clă
dește o viață îmbelșugată și ferici
tă. Formarea omului nou, construc
tor al socialismului, făuritor con
știent al propriei sale istorii, este 
una din cele mai mari realizări ale 
regimului democrat-popular.

Succesele obținute în această pe
rioadă în construcția socialistă con
firmă încă o dată justețea politicii 
partidului nostru de aplicare crea
toare a învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile noastre concrete, orien
tarea eforturilor spre industrializa
rea socialistă a țării, dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele și în
deosebi a industriei constructoare 
de mașini.

Pentru realizările obținute pînă 
acum, pentru contribuția adusă la 
construcția socialismului în patria 
noastră, felicit din toată inima pe 
comuniștii, pe toți oamenii muncii 
din Capitală și le doresc noi succese 
în activitatea lor.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Avem multe realizări cu oare pe 
drept cuvînt poporul se mîndrește. 
Nu trebuie să uităm însă că în ac
tivitatea noastră mai persistă unele 
neajunsuri. La unele din ele s-au 
referit Directivele, la o parte v-ați 
referit și dv. aci. Sînt convins că 
dacă astăzi am începe să realizăm 
Directivele celui de-al III-lea Con
gres am face-o în condiții și mai 
bune. Unele lucruri puteau fi rea
lizate,. desigur, mai bine decît le-am 
realizat. Subliniez acest lucru pen
tru că sarcinile care ne stau în față 
în anii viitori cer din partea noastră 
să luăm toate măsurile pentru în
lăturarea neajunsurilor, pentru a a- 
sigura ca toți comuniștii, toate or
ganele de partid și de stat, toți oa
menii muncii să lucreze și mai bine, 
înfăptuind la un nivel superior sar
cinile celui de-al ÎV-lea Congres al 
partidului.

Deși se referă îndeosebi Ia dezvol
tarea economiei, prevederile Direc
tivelor reprezintă de fapt un pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
întregii noastre societăți; ele au un 
conținut profund realist și mobiliza
tor, bazat pe tot ce am înfăptuit 
pînă acum, pe analiza științifică a 
necesităților și posibilităților de care 
dispunem. La întocmirea proiectelor 
de Directive s-a pornit nu de la do
rințe, ci de le realități. Tocmai de a- 
ceea întregul popor le-a primit cu 
satisfacție și aprobare deplină; rea
lizarea lor va însemna un nou pas 
înainte pe calea ridicării patriei 
noastre spre culmile înalte ale pro
gresului și civilizației.

Proiectul de Directive pentru dez
voltarea economiei noastre în viito
rul cincinal prevede ca producția 
industrială sa crească în 1970 cu 
circa 65 la sută față de 1965, într-un 
ritm mediu anual de 10,5 la sută. In 
anul 1970, producția industrială va 
fi de 15,7 ori mai mare decît în anul 
1938 și de 3,7 ori mai mare compara
tiv cu 1959. întreaga producție a 
anului 1938 se va realiza în 1970 în 
numai 24 de zile. Iată, tovarăși, o 
perspectivă care depășește cu mult 
toate visurile înaintașilor noștri.

O atenție deosebită se va acorda 
în următorii ani dezvoltării bazei 
energetice și electrificării țării, fapt 
ce a impus elaborarea planului de 
10 ani. Conform prevederilor Direc
tivelor, în 1970 producția de energie 
electrică va ajunge la 32—34 mi
liarde kWh, ceea ce înseamnă că în
treaga producție a anului 1938 se va 
realiza în 1970 î,n 12 zile, iar în 1975 
în mat puțin de o săptămînă.

Se va continua efortul de dezvol
tare cu precădere a industriei grele 
și . îndeosebi a industriei construc
toare de mașini; se vor lua măsuri 
pentru progresul industriei electro
tehnice și electronice. In același timp, 
se va acorda o atenție sporita față 
de anii precedenți dezvoltării in
dustriei ușoare și industriei alimen
tare.

Crearea unei puternice industrii 
socialiste, care va asigura ocuparea 
în sectorul conducător al economiei 
naționale a majorității populației 
active a țării, este chezășia vieții îm
belșugate și fericite a poporului ro
mân, a dezvoltării continue a socie
tății noastre socialiste, a indepen
denței și suveranității . naționale a 
patriei noastre. Astfel, țara noastră 
va păși înainte, cot la cot cu toate 
țările comunității socialiste,. pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului.

Ținînd seama de rezervele i mari 
de care dispune agricultura noastră 
și de necesitatea dezvoltării într-un 
ritm mai mare a producției agricole, 
proiectul de Directive prevede acor
darea de fonduri însemnate — peste 
35 miliarde lei — pentru dezvolta
rea bazei tehnice-materiale a aces
teia, pentru mecanizare. irigații; 
de asemenea, se prevăd investiții 
importante pentru creșterea produc
ției de îngrășăminte chimice. Folo
sind eu pricepere baza tehnică-ma- 
terială, oamenii muncii din. agricul
tură au sarcina de a asigura spori
rea într-un ritm mai înalt a pro
ducției agricole vegetale și animale 
Există toate condițiile ca , prevede
rea de creștere a producției cu 
circa 20 la sută să fie nu numai rea
lizată, ci și depășită.

Sarcini importante revin în viito
rii 5 ani oamenilor muncii diih Ca
pitală. Paralel cu îmbunătățirea do
tării întreprinderilor existente, se 
vor construi întreprinderi noi. Ѳ a- 
tenție deosebită va trebui să se a- 
corde scurtării termenului de con
strucție a noilor capacități de pro
ducție, realizării producției stabilite 
prin plari în cel mai scurt timp de 

la darea în folosință. Organizația de 
partid din Capitală va trebui să 
manifeste o și mai mare grijă pen
tru folosirea utilajelor cu care sînt 
înzestrate întreprinderile. Este ne
cesar să se tragă învățăminte din 
neajunsurile care au existat în a- 
ceastă direcție în ultimii ani în cîte- 
va întreprinderi cum stat: „Danu
biana", Fabrica de radiatoare șî 
băi, Uzinele „23 August" și altele. 
Eforturi sporite trebuie îndreptate 
spre creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, rea
lizarea de economii la consumul de 
materiale și combustibil. îmbună
tățirea calității producției trebuie să 
stea în continuare, permanent, în 
centrul preocupărilor tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, ala 
tuturor oamenilor muncii.

Consider că este necesar să se 
acorde o mai mare atenție eficien
ței activității economice. Trebuie 
combătută cu hotărîre tendința de 
a se nesocoti criteriul eficacității e- 
conomice sau de a se vorbi despre 
el numai la adunările festive. Fa
cem eforturi importante pentru dez
voltarea bazei materiale a socialis
mului, pentru construirea noilor în
treprinderi, pentru înzestrarea lor 
cu tehnică înaintată; trebui^ să 
găsim câfle cele mai bune pentru 
ca aceste investiții să dea maximum 
de rezultate economice. Nu ne este 
indiferent cu ce preț se obține un 
produs, chiar dacă el se realizează 
la nivelul cel mai înalt.

Problema producției, a valorifică
rii tuturor resurselor pentru dez
voltarea ascendentă a societății, a 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii este strîns legată 
de eficiența economică ; fiecare leu 
investit trebuie să aducă un bene
ficiu. Fără aceasta, tovarăși, pînă la 
urmă producția nu-și atinge scopul. 
Clasa muncitoare, clasă conducă
toare în statul nostru, face investi
ții, dezvoltă producția nu numai de 
dragul producției; ea se gîndește și 
trebuie să se gîndească la eficacita
tea economică a investițiilor, pentru 
că numai pe această bază asigurăm 
creșterea venitului național, crearea 
de noi acumulări în vederea dez
voltării societății socialiste în toate 
domeniile de activitate.

Pentru dezvoltarea economiei noas
tre, se prevede oa în următoriî 5 ani 
să йе investite 250—260 miliar
de lei. Dacă vom calcula, vom 
vedea că pentru fiecare locuitor se 
investesc anual circa 2 500 lei. iar 
în 5 ani circa 12 500 lei. Iată de ce 
este necesar să acordăm o atenție 
deosebită felului cum, și pe ce chel
tuim acești bani. Fiecare din cei că
rora li s-a încredințat o răspun
dere mal mare sau măi mică în în
treprinderi sau în aparatul de stat 
răspunde în fața clasei muncitoare, 
a poporului de felul cum vor fi gos
podăriți acești bani. Trebuie să de
punem toate eforturile pentru folo
sirea economicoasă a fondurilor de 
investiții, pentru utilizarea lor în 
scopul pentru care au fost alocate, 
cu rezultate economice maxime.

O parte însemnată din volumul 
total de investiții revine orașului 
București. Aceasta pune sarcini 
mari în fața tuturor organelor de 
partid și de stat din Capitală. Sînt 
necesare măsuri de îmbunătățire a 
activității de proiectare și de exe
cuție, lucru la care s-au referit, de 
altfel, mai mulți tovarăși în cadrul 
conferinței. Nu doresc să insist asu
pra lor, dar cred că Conferința or
ganizației de partid din București, 
unde își desfășoară activitatea ma
joritatea întreprinderilor. sau insti
tutelor de proiectare, trebuie să a- 
tragă atenția asupra necesității îm-

(Continuare in pag. 2-a)

înfăptuite
Colectivul secției de foraj Li- 

vezeni s-a angajat să depășeas
că planul global de producție 
pînă la Congresul partidului ‘ cu 
75 000 lei (valori comparabile) 
să foreze 220 m 1 sondă peste 
prevederile de plan și șă reali
zeze o economie de 120 000 lei 
Situația întocmită recent de con
ducerea secției arată că activi
tatea colectivului secției a fost 
rodnică. De la începutul anului 
pînă la 1 iunie, sondorii au rea
lizat peste planul global o pro
ducție în valoare de 339 000 lei. 
Tot în acest interval de timp ei 
au forat 386 m 1 sondă peste 
plan și au obținut 229 000 lei 
economii. Astfel, toate obiecti
vele angajamentului au fost în
deplinite și depășite.

In frunte comuniștii
Harnicul colectiv al Fabricii 

de fire artificiale „Ѵібсога" Lu- 
peni întîmpină Congresul parti
dului cu noi succese în întrece
rea socialistă. Angajamentul de 
a produce 9 tone fire de mătase 
și 8 tone sulfura de carbon peste 
prevederile planului a fost reali
zat și depășit. In primele 5 luni 
ale anului, colectivul fabricii a 
dat peste plan 10,3 tone fire: de 
mătase și 29,1 tone sulfură de 
carbon, iar în zilele care s-au 
scurs din luna iunie la-. ateste 
cifre s-au adăugat' alte 1 080, kg 
fire și 2 494 kg sulfură de’Cd^- 
bon.

La aceste succese a contribuit 
întregul colectiv al fabrica în 
frunte cu comuniștii printre сие 
amintim pe depănătoareîe Mo
can u Luoreția, Simon Nastasia, 
Luperdean Maria, Moga Mafia 
și Pataki Susana, precum și pe 
tovarășii Cotocel loan, Muntea- 
nu life și Tașcău Petru.

192 apartamente
Constructorii de pe șantierele 

Văii Jiului întîmpină Congresul 
partidului cu multe realizări fru
moase în muncă. Astfel, după 
terminarea glisării blocului F 1!. 
la care o dată cu ridicarea zi
durilor s-au executat și finisa
jele exterioare, constructorii șan
tierului Petrila au predat zilele 
acestea, două blocuri noi în folo
sință : blocul F 2 ou 4Ѳ apar
tamente și blocul A 1 cu 80 
apartamente. In același timp, 
constructorii din Vufcan au ter
minai finisajele interioare la blo
cul D 11 cu 72 de apartamente.

Strungarul Pană Anghel, unul din
tre muncitorii harnici ei I.R.T.A. Pe
troșani.
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ЬшійИИкН arthrității acestor insti
tuții. Ele trebuie să dea proiecte 
mai bune, care să fins seama de 
cerințele tehnicii avansate, dar care, 
totodată, ctt minimum de cheltuială, 
$ă asigure o maximă eficiență eco- 
nârnieâ a întreprinderilor proiectate.

$шпе importante sfat alocate 
pefifru constrtx:ția de locuințe, pen- 
<tt dezvoltarea bazei materiale a 
favăț&tontitluî Și a Cercetărilor știin
țifice. Se Vor construi circa 300 090 
de apartamente, din care aproape o 
treime în București ; se va irnba- 
ftăfăți oofiforttd apartamentelor prin 
creșterea spațiului de lot uit și per
fecționarea finisajului. In realizarea 
noilor construcții trebuie să se dea 
dovadă de mai thult spirit inovator, 
să se renunțe la tendința de uni- 
forrr'’are a soluțiilor arhitecturale. 
In anii viitori va începe construc
ția în București a Politehnicii, a 
CBfitrului de televiziune și a Tea* 
irului Național.

Realizarea obiectivelor cincinalu
lui erte din pittea organizației de 
partid București măsuri serioase 
p®nttu îmbunătățirea activității în
treprinderilor de construcții și a ac
tivității tte proiectare.

Iri continuare, priitul! Secretar al 
G.G. ăi P.M.R. a spus :

Dezvoltarea producției industriale 
și agricole, prevăzută de proiectele 
de Directive, va duce la creșterea 
tiefliltriuf național cu aicea 40 la sută, 
fati-tei ritm mediu anual de circa 
7 ta sută. In 1970 venitul național 
pe locilitdr Va fi de 4,5 ori mai mare 
«fecît ftî 1938. Salariul real al oarne- 
nitor murteii se prevede să crească 
pfaă te 1970 eu 20—25 la sută fată de 
19®.

Organele și organizațiile de partid 
VW trebui să manifeste și mai rfiul- 
iă atenție față de condițiile de mun
că șl de viață ale oâmenilor muticii, 
față de realizarea tutafer prevede^ 
riter de creștere a nivelului de trai 
al poporului.

TOVARĂȘI,

Trăim într-o epocă de mari pre
faceri revoluționare, caracterizată și 
prin înfăptuirea unei noi revtthițil 
tehnice de o amploare fără prdee- 
dent. Socialismul creează toate con
dițiile pentru ca cuceririle științei și 
tehnicii să fie puse la baza organi
zării activității economice, a dez
voltării întregii societăți, tn proiect 
tul <fe Directive se vorbește despre 
necesitatea îmbunătățirii continue a 
activității științifice, în pas cu dez
voltarea științei universale. Multe 
ramuri ăle activității de cercetare 
științifică au realizări de seamă și 
se bucură de o înaltă apreciere, atît 
m țară cît și peste hotare. Cu toate 
acestea stat domenii de activitate 
științifică unde mâi avem multe de 
iăeut. Este greșită părerea că dacă 
poți importa utilaje său mașini din 
Străinătate, proeese tehnologice sau 
licențe, nu mai trebuie să desfășor! 
activitate de cercetare proprie. A- 
ceastă concepție duce ia rămînerea 
fii urmă nu numai ta domeniul cer- 
ёЫЙГІІ șiiințifiee, dar, ta ultimă ins- 
tofiță, in dezvoltarea eeohemfea și 
Kteisia.

©eăVdltăfea in ritm susțimit a 
«eflălfitețtei socialiste bere litibimă- 
ІІІІгм ertateiă a activității știin- 
țiitee, ttfitafiăfe* ârtfkfaitfass « eer- 
eetăfii fttadiittefitele cu cetatea 
apfatativfi puse în slujba economiei 
0 eurturil. Irt eâtifefirița, itiâi «tați 
teVâfăși s-au referit к importanța 
MStevității de cercetare știifițitieă; 
ѴиН « dovedit eă fiii sfe poate tace 
o taiparibe artificială a celor două 
dbffiefWi j de multe ati, pornind de la 
earttetateâ aplicativă, s-а ajuns la 
descoperiri hindameiitale care au 
rifeîtas în isteria societății ttaterteștl. 
De aceea, nbi considerăm că este 
năCesar ea eertetafea fundamentală 
pi Ш apIteatiVă să se îmbine «fmo- 
nioe, să nteargâ mină în mină, să 
ee earhpleteze reciproc și, ffflprettnă, 
să slujească interesele poportaui, 
progresul științei și culturii.

&te іиммг ba aattietiii de știin
ță să participe și mai activ la rezol- 
titrtai tuturor problemele construc
ției sortai iste, atît ta economie cît 
și ta celelalte domenii de activitate. 

In București există, după cum se 
știe, cele triat multe institute de cer
cetare științifică. Stotem convinși 
că comuniștii din Capitală care lu
crează ta acest dementa își var fa- 
deplirti eti cinste Sarcinile c»te le 
revjh.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus •

Complexitatea iot «lai măre a O- 
biectivâlor construcției socialiste im
pune twbtotețiftte eenttaiiS a 
muncii de conducere în toate do
meniile de activitate. O dată cti creș
terea răspunderii personale a fiecă
rui activist de partid și de stat, este 
necesară dezvoltarea muncii și a 
răspunderii colective fa conducerea 
activității economice și de stat Nu
mai prfa consultarea celor mai 
burii activiști <fe partid și de stat, a 
celor mai buni specialiști, prin uni
rea gfadirii și eforturilor colective, 
vom putea obține rezultatele cele 
mei înalte în activitatea noastră.

Proiectul de Statut ai partidului 
acordă o atenție deosebită creșterii 
continue a rofaliii conducător al 
partidului în toate domeniile de ac
tivitate. Prevederile noului Statut 
oglindesc forța, unitatea și democra
tismul partidului nostru, democra
tism care caracterizează, de altfel, 
întreaga noastră soetetate soeialistă.

Hotărîrea pietrar ei Comitetului 
Central de a propune Congresului 
ăl lV-lea ea partidul să se numeas
că Partidul Comunist Român co
respunde profundelor transformări 
ce au avut loc to țara noastră, ca
racterului de clasă, revoluționar al 
partidului nostru, eît și scopului fi. 
hal — construcția societății comuniste.

Organizația de partid din Capi
tală este cea mai puternică orga
nizație locală. Ea numără peste zece 
la sută din numărul total al membri
lor și candidațilot de partid, dis
pune de un puternic activ de partid 
și de stat și are toate condițiile 
să-și îndeplinească cu succes ma
rile sarcini ce-i revin fa anii ur
mători. Este necesar ca Comitetul 
orășenesc de partid București, co
mitetele raionale, toate comitetele 
de partid și birourile organizațiilor 
de bază să pună în centrul atenției 
tor munca colectivă, ca factor hotă- 
rîtor al desfășurării fa condiții bune 
a întregii activități de partid, să 
acorde mei multă atenție organi
zării îndeplinirii hotărîritof, repar
tizării activiștilor de partid în munci 
corespunzătoare capacităților lor 
politice și profesionale, proțno- 
vîndu-i cu mai multă încredere pe 
cei ce prfa activitatea lor au do
vedit că nu precupețesc nici un e- 
fdrt pentru traducerea în viață a 
liniei partidului, slujesc cu devota
ment patrie, poporul.

Cre.ștefea rolului organizațiilor de 
partid în conducerea întregii activi
tăți de construcție a socialismului 
cere ridicarea continuă a nivelului 
ideologic și de cultură generală al 
comuniștilor. însușirea marxism- 
leninismtilui nu înseamnă, după 
cum vă reamintiți că spunea Lenin, 
învățarea mecanica a umor teze ge
nerate despre comunism, ci însu
șirea științei și culturii celei mai 
înaintate. în această direcție trebuie 
să-și desfășoare activitatea propa
ganda de partid ; organele noastre 
de partid trebuie să ajute ta ridi
carea nivelului de cunoștințe ge
nerale al tuturor comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii.

Trebuie să avem în vedere că mai 
continuă să se facă simțite influențe 
«le ideologiei burgheze, care pătrund 
pe diferite căi și dan afară. Consi
der că bine au făcut acea tovarăși 
care ta cadrul conferinței s-au re
ferit la această problemă. Contac
tul, legătura permanentă cu tot ceea 
ее e rtlai bun fa cultura și știința 
universală nu înseamnă preluarea 
necriitică a tot ceea ее se produce 
peste hotare; dimpotrivă, aceasta 
cere o atitudine critică, distingerea 
a ceea ce e just, folositor poporului 
nostru, construcției socialiste, de 
еёеа ce trebuie respins ea necores- 
punzător societății noastre.

Lărgirea democrației soeialiete — 
a spus ta continuare vorbitorul — 
participarea activă a maselor largi 
populare le dezbaterea tuturor pro
blemei» vieții de partid și de stat, 

a politiei! noastre interne și inter- 
națtonale cer o activitate neobosită 
de explicare și lămurire a liniei ge
nerale a partidului. In aceiași timp, 
este necesar sâ ținem trează v*gi- 
Idflța revoluționată, să nu. tiMărir că 
etetante apfațtofad claselor dtepn- 
rute, fără nici o perspectivă istorică 
№ patria rioastfă, mai incofacă etie 
0 data să sfrtsttoâtfe icitoâfe, »вв- 
tatități străine modulai de a gmdi 
fi trăi at poporului neetru. Asime- 
rtea manifestări trebuie combătute 
prfa mobilizarea largă a oamenilor 
muncii, prin aptaia de masă. Să fo
losim mai activ și mai intens în 
munca noastră asemenea metode 
care oglindesc demoeratiamiti э«іе- 
tâții noastre socialiste.

Un rol de seamă revine ta privința 
aceasta organizațiilor obștești, Sta- 
dicatete trebuie să desfășoare o 
muncă susținută, să mobil igeze 
mai larg oamenii muncii, atît fa în
deplinirea sarcinilor de producție, fa 
întărirea controluiiri obștesc, cît și 
ta participarea activă pentru rezol
varea tuturor problemelor construc
ției socialiste.

După cum se subliniază fa proiec
tul de Statut, formarea tinerei ge
nerații de constructori ai socialis
mului și cauMiitismului e o sarcină 
de onoare a întregului nostru partid. 
De aceea, organele și organizațiile de 
partid trebuie să pună fa eentrul ac
tivității tor, ев o preocupare per
manentă, educarea tineretului în 
spiritul dragostei de muncă, al res
pectului față de tradițiile de luptă 
ale clasei muncitoare, ale poporului, 
al devotamentului față de partid și 
pătata socialistă, ta spiritul păcii și 
prieteniei ta tie popoare.

hi continuare, referindu-se fa ac
tivitatea de creație literar-artistică, 
tovarășul Nicol ae Ceaușescu a spus :

Am ascultat cu multă plăcere cele 
spuse aici de tovarășii Radu Beligan. 
Titus Popoviei, Zaharia Stancu. Ei 
ne-au relatat despre viața țăranilor 
din Țara Grisului, despre cei din 
Teleorman ; ne-âu vorbit de aseme
nea despre aprecierile deosebii de 
frumoase de care se bucură oamenii 
noștri de artă dincolo de hotarele 
țării. Toate acestea ne-au bucurat. 
Este adevărat că avem multe lucruri 
biine, multe realizări prin cere aria, 
literatura noastră au contribuit și 
contribuie ta ridicarea nivelului ge
neral de cultură al întregului popor, 
1a crearea omului nou. Dar oamenii 
muncii doresc și mai mult. Nu avem 
de loc intenția să le spunem creato
rilor de arfă cum sâ scrie, cum să 
picteze, cum să compună sau cum să 
interpreteze pe scenă. Acestea sînt 
intr-adevăr, așa cum spunea tova
rășul Beliga-n, meserii cate trebuie 
învățate. Fiecare redă fenomenele 
vteții prelucrîndu-le artistic ta felul 
său, cu înțelegerea și talentul său. 
Dar, ufta este forma de prezentare, 
expresia artistică, în diverse stiluri, 
și altă conținutul operei de artă. Ceea 
ce poporul nostru dorește de 1a oa
menii de artă este ea operele lor 
să redea veridic viața, preocupările, 
lupta sa, să se identifice eît mai de
plin cu aspirațiile sale și să expri
me Cît mai plastic Viața minunată 
de astăzi, făurită sub conducerea 
gtoriosuiui nostru partid comunist. 
Ih Capitală își desfășoară activita
tea o parte însemnată a oamenilor 
noștri <fe artă și literatură, ceea ce 
ptme fa fața organizației de partid 
din București sarcini deosebite și fa 
acest domeniu de activitate.

TOVARĂȘI,

Realizările obținute de poporul 
nostru fa construcția socialistă sînt 
o contribuție la victoria socialismu
lui și păcii în lumea întreagă. Ro
mânia își fatenieiază politica sa ex
ternă pe prietenia și colaborarea 
strînsă cu țările socialiste, dezvol
tând fa același timp relații de cola
borare cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială.

După cuta este cunoscut, cursul 
evenimentelor internaționale este 
din ce în ce mai mult determinat de 
forțele socialismului și păcii care se 
ridică cu hotar ire împotriva politicii 
imperialismului. Cu toate acestea, 
nu se poate să nu subliniem că fa 
ultimul timp cercurile imperialiste 
au trecui la o serie de acțfani agre

sive ce pun ta pericol pacea ome- 
Fiini. iHfervetițfai fa Vietnamul de 
sud și bombardare* teriterliriui R D. 
Vietnam arată că cercurile imperia
liste dfo 8.U.A. пн «u renunțat ta 
îttedfeerea de S--ȘÎ impune eu forța 
drttafaați». Sfat pe <Міп îndreptă
țite îngrijorarea stârnită de aceste 
■ețlufti în rîndul tutufw popifate- 
lor. tWWMâ cu Care pop6*rtfe Se fb 
dică împotriva politicii agresive a 
faipefialistmdttl ameriesn.

Poporul român condamnă eu toata 
tăria aceste acte agresive și cere 
încetarea tor imediată, își exprimă 
deplina solidaritate cu lupi* po- 
porotoi vietnamez, ©ere ca poporul 
vietnamez să fie lăsa! să-și rezolve 
singur problemele «йе interne;

Provoacă, de asemenea, îngrijo-, 
rare intervenția S.U.A. în Republi
ca Dominicană, sub pretextat așa- 
zfsului „perteot eomuniai". Ptaă și 
presa burgheză și-fa pus întrebarea : 
oare pentru cei 70 de comuniști cît 
s-a declarat de către persoane ofi
ciale că ar fi participat Ia eveni
mentele din Republica Dominicană, 
trebuiau trimiși mai htoe de 30000 
de militari atnericârii ? Desigur că 
pretextai invocat nu s putut ti cre
zut de nimerii. Este îndreptățită în
trebarea pe care și-o pune opinia 
puWică: cît văloteazâ cuvintele
despre psce rostite de diferiți coh- 
dueători americani, eînd ei trimit 
trupe și avioane fa diferite p&rți 
ale litanii, ueigtod fără justificare 
bărbați, femei și copii ?

Intetisiflcarea acțiunilor agresive 
ale ' cercurilor imperialiste cere și 
riiai imperios unirea ttntaror forțe
lor păcii penttu zăgăzuirea acestor 
acțiuni, pentru salvgardarea păcii. 
Mai mult ea effctad, este necesară 
întărirea UnHSții țărifor soeialiete, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
«hondiaie, a mișcării de eliberare 
națională, a tuturor terțelor «ire se 
pronunță împotriva politicii război
nice a imperialiștilor. Acționlnd 
imite, aceste forțe sfat fa stare să 
împiedice dezlănțuirea unui nou 
război mondial.

împreună eu cetelalte țări socia
liste, cu toate statele iubitoare de 
pace. R. P RomSnS se pronunță cu 
hofărîre pentru încetarea cursei 
înarmărilor, mtertacefea și distru
gerea armelor nucleare, desființarea 
blocurilor trăi ilare, retragerea tru
pelor și lichidarea bâtelor străine 
de pe teritoriul altor state. înfăp
tuirea dezarmării. Țara noastră Con
sideră că trebuie înlăturate rămă
șițele celui de-al doilea război mon
dial prin semnarea Tratatului de 
pace german.

Ne exprimăm deplbte solidaritate 
cu lupta de eliberare națională a 
popoarelor subjugate. Popoarele tre
buie lăsate să-și hotărască liber 
soarta lor, fără ttiei un amestec din 
afară. Considerăm că fiecare popor, 
mare sau mic, trebuie să-și aducă 
o contribuție activă ta apărarea pă
cii în lume.

Partidul Muncitoresc Rreflân și 
guvernul Republicii Populate Ro
mâne vor milita fa continuare pen
tru întărirea tMltății țătltor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești, pentru uitirea tuturor for
țelor pecii, vor dezvolta reiațiite de 
colaborare cti toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială. La baza 
relațiilor internaționale trebuie să 
stea respectarea principiilor inde
pendenței și suveranității, egalității 
fa drepturi, neamestecului în trebu
rile interne ale ailor popoate. Nu
mai pe această bază se pot dezvol
ta relații normate, de adevărată ega
litate între state,

DRAGI TOVARĂȘI,
Oamenii,tfiuncii din Capitală, la

fel ea întregul nostru popor, întâm
pină cel de-al IV-lea Gongfes al
partidului prin muncă plină de a-
vfat pentru înflorirea patriei noas- 
tte sortai isfe.

Orez comuniștilor și tuturor ce
tățenii» orașuliri București noi 
succese în realizarea sarcinilor ce 
le revin fa construcția societății so
cialiste.

(Cuvtniarea a fdet siiWidiofă in 
repetate rinduri de petiieipdtiții la 
conferință eu ețdfaoe pMifnîce, 
prelungite).

La începutul ІІЙ арХйіе, ta 
propunerea organizației de pertfa 
dta sWtof, brigadieriii Fătoi ă 
venit împreună cu cîțiva ortaci 
1* abatajul td. 0104 dta blocul 
X. Brigadă etate lue’taMS pînă a- 
ftelei le nf. 0104 rru-și îndepli
nise luni în șir sarcinile și con- 
dueste» ei a fost încredințată 
cotftttnfetâdui Fatol Vasile, unul 
din crt mai destoinici brigadieri 
de Ip sectofnl II al «tiflei Lonea. 
Fatol fusese brigadier ta abata
jul 902 și obținuse acoto rezul
tate foarte bune.

După o lună de mancă în- 
cortifftă (atenție întregului со- 
tertfv era îndreptată spre ei, 
spte faptele tor de muncă ț bri
gada de Ія nr. 0104 îftscrle o 
primă Victorie în agenda îtifre- 
cdril: sarbiftite efe plan sfat 
teâtiziite și depășite.

Iflteptod dfa mei, ta abatajul 
alăturat, fa nt. 0102, s-aiu atent 
zgomote de pușcătoră și răpăi- , ■’ 
Iul sacadat ăi rtocanclor da а-Г 
bataj. De-acum ortacii lui Fa
ini aveau veefai. Celor nul so
siți ta rit. 0102 ]j s-a dus latina 
ta sector pentru n rttzărîie do- 
bîndite ta exploatarea stratului 
5. Acolo intraseră in posesia 
titlului de fruntași.

La cei doi veefai, condițiile 
de muncă stat în general aee- 
faași — presiune, apofize, tater- 
c Stații sterile — cu singura deo
sebire că la abatajul Itti Fatol 
s* Mese deseori ape de ІПІЙ- 
tratii venite de fa ziuă.

Avîntf in vedete condițiile a. 
semăhăioare de mutică, cei de 
ta nr. 0102 s-su hotărîi să-i 
provoace la întrecere pe vecinii 
lor de ta nr. 0104.

Ortacii lui Fatal mi primit. 
Brigadierul se blzoie pe minerii 
Uca, Motsta și Agăche pe va
gonetari tiartiiei ea Timiș, iw- 
dache și Parasehiv, pe faptta că 
brigada, deși de eiirînd consti
tuită, dispune deja de o organi
zare superioară. Brigadierul ve
cinilor își pune nădejdea în ea- 
lificârea faâltă a minerilor Piu- 
garu. Mandoky și al ajutorilor 
de mineri Mitran și Dohregeanu 
Gheorghe, în vrednicia vagone
tarilor Stofa R<‘minei și Tfafafte 
Vasile. t

Pînă să se cheme ta ЙЙгЛе- 
fe, cele două brigăzi acumula
seră fiecare eîte o zestre apre
ciabilă : 803 tone cărbune ,,pes
te", cei de fa nr. 0104, iar veci
nii lor, 502 Же. Iii această dis
pută fiecare brigadă șl-a f«xai 
un obiectiv, un angajament în
chinai apropiatului Congres al 
pafliditlui — brigada lui Fatcl 
200 de tone cărbune, iar vecinii 
de 1a nr. 0102, mai modești, 100 
de torte.

Ptaă aciim, fa avans se află, 
după cum se vede, brigada lui 
Fatol. Dâr în favoarea cui va 
înclitfta balanța pînă la faină, 
răffltae s-o hotărască destoinicia 
minerească.

PR VETRO

BOUTAȚI editoriale
La Editura Academiei se află ta 

cura de apariție cîteva lucrări im
portante;

Primul volurti al ediției de opere 
cOrhplete ale lui Vasile Aieesandri 
Va cuprinde poeziile dta ciclurile 
Legende, Legende nouă, Ostașii noș
tri. Varia, postumele și variantele 
publicate in edițiile din timpul vieții 
scriifofuitiL

Bibliograf!,, lui Gh. Coșbuc de G. 
fcfidon va prezenta o succintă cro
nologie a vieții poetului și opera gru. 
pată pe genuri și specii. Un capitol 
esie consacrat traducerilor făcute de 
Coșbuc, iar altul operelor lui tra- 
diise fa diferite limbi.

De asemenea, va vedea cur fad lu
mina tiparului volumul Ill. tatimul, 
al ktotării „Dfa istorie .Transilva
niei". VdJunud consacrat personali
tății dr. I. Cantacuztoo va cuprinde 
principalele Ittorâri știfațilfee, precum 
șl mărturii «le âamehilor de știință 
dta țară și de peste hotare SSppra O 
perei savantului. (Agarptes)
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ÎN FAȚA MATURITĂȚII
,/ Iti 29 mii clopoțelul a sunat uf-

' йнм dată in acest an școlar pentru 
~ • elevii din clasele I—ІѴ. De atunci și 

pini la 1 septembrie ei vor trăi bu
curiile vacanței mari, își var petrece 
ore minunate în tovărășia cărților, în 
excursii și drumeții, sau pe nisipul 
fierbinte al litoralului. De astăzi in
tră în vacanța de vară și ceilalți e- 
levi din școlile generale de 8 ani, 
medii și profesionale. Excepție fac 
cei din clasele a VIII-a și a Xl-a, 
care s-au despărțit de profesori și 
aolegi în ziua de 26 mai, cînd au 
început o nouă perioadă, mai inten
să; de pregătire. Primii, adică cei 
dintf-a VHI-a, au susținut deja exa
menul de absolvire, urmînd ca între 
17—27 iunie să se prezinte în fața 
comisiilor de examinare pentru ad
miterea în școlile medii. Apoi, pînă 
ta 15 septembrie, se vor putea bucu
ra și Ci de binefacerile vacanței.

Doar absolvenții clase» a XI-а au 
probleme diferite. Pentru ei clopoțe
lul cuvintelor „Sosește vacanța" nu 
va mai suna în acest ал. E firesc. 
Absolvirea celor 11 ani de școală și 

I obținerea diplomei de maturitate ne- 
Д cesită eforturi sporite, muncă asi- 

juă, conștiincioasă. Din ziua cînd au 
r' încheiat cursurile (26 mai) și pînă 

în *6 iunie, ei au avut o perioadă 
intensă de pregătire, unde profesorii 
au fast în permanență lingă ei, au 
clarificat împreună o serie de pro
bleme, s-au străduit să aprofundeze 
eît mai bine cunoștințele predate.

Intre 6—15 iunie, absolvenții au 
învățat singuri. Ei au avut posibili
tatea să mai repete o dată, indivi
dual, material ui mai puțin consoli
dat, s-au pregătii fiecare, după pro- 
priile-i metode, pentru marea con
fruntare — maturitatea. Această con
fruntare, care începe în toată țara 
azi la ara 9, deci în chiar ziua când 
ceilalți elevi se „îmbarcă" pe trenul 
vacanței, va fi, așa cum afirma ci
neva, examenul certitudinilor. Cultu
ra generală asimilată în cei 11 ani 
de școală, sedimentată pe comparti

/
PODARU DOINA și PICHLER ȘTEFANIA:

— Și noi la filologie. Este, Ștefani® ?
— Desigur. Се-am hotărît rămîne hotărît.

Eu îți voi scrie diii Capi tală, iar tu desigur că ai să-mi răs
punzi din Cluj.

— Negreșit. Nu vom mai fi colege de bancă, dar vom rămîne 
prietene.

mente în memoria fiecărui absolvent, 
va fi expusă în fața comisiilor de 
examinate. Apoi, încă o perioadă de 
muncă încordată pentru сей eu sa
tisfacția diplomei de maturitate, pen
tru ca la 2 septembrie, cutezătorii 
să atace eu succes piscul examenu
lui de admitere în facultăți.

In zilele premergătoare examenu
lui de maturitate, discuțiile absolven
ților au avut o singură temă : exa
menele.

Foțoteporterid nostru a surprins 
cîțiva absolvenți de la Școala medie 
Petroșani discuiînd despre ceea ce 
îi așteaptă.

Text: Dumitru GHEONEA
Foto: Nioolae Moldoveanu

G1RJAN LAZAR:
— Acum, iti primul rtad, vs 

trebui să iau maturitatea. M-am 
pregătit temeinic și cred că voi 
reuși. îmi place proză, dar îmi 
plac, mai ales, versurile. Imi 
plac și literele. Așadar, mă voi 
îndrepta spre filologie, la Bucu
rești.

GSOR1K GIZELA:
— Avem în Petroșani singu

rul Institut de mine din țară și 
aș vrea să-l urmez Aș fi foarte 
fericită ca la întîlmrea de 19 
ani să pot semna : inginer elec
tromecanic. E visul meu de vi
itor. Zic de viitor, pentru că de 
prezent e... maturitatea.

tl'OCl “ IKe

Ultima 
cursă

Duminică seara. După o Zi cu 
soare, numeroși excursioniști se in- 
lore de ta cabana Cimpu lui Ntag. 
La stația terminus din comună, un 
autobuz Stă in așteptare. Pasagerii 
urcă și se aștern și el pe așteptare. 
Se face ora 19, ora plecării ultimei 
curse din zi, șoferul insă lipsește. 
Lii ora 19,13 iată-l pe Munescu Con
stantin sosind. Se vede de departe 
că vine pe două cărări.

— A fost nuntă in sat — face o 
aluzie fină uit pasdger idrăglntl e- 
tenția celorlalți asupra șoferului.

«- Să le fie de bine nuntașilor — 
replică un altul. Dar cum ajungem 
noi acasă?

— Cu auto-pasul, căci șoferul nu 
mai prezintă siguranța de a condu
ce mașina — interveni un al treilea 
Iti discuție văzînd pe șofer ocupin- 
du-și anevoie locul la volan.

Cu aceste zise, pasagerul respec
tiv coboară din autobuz urmat de 
alții. Dar in mașină se află și pă
rinți cu copil. Aceștia păr și mai în
grijorați. Pe buzele tuturor flutură 
întrebarea: Ge ne facem, căci dru
mul e lung p'ină la Dricarii și altă 
cursă nu mai avem de așteptai căci 
aceasta e ultima ? Cum să ple
căm cu un șofer beai la volan ?

Cum tot mai mulți pasageri își 
exprimau îngrijorarea, pînă la urmă 
s-a acceptat un compromis: Să aș
tepte cu toții plită ii trece șoferului 
beția, căci toi e ultima cursă pe 
ziuă respectivă!

Pasagerii doresc insă ca și con
ducerea I.C.O. să ia măsurile nece
sare pentru ca ultima cursă de pe 
ruta Dricarii — Cimpu lui Neag ca 
și celelalte, să plece la timp și să fie 
ctrrtdusă de șoferi care privesc, cu 
mai multă răspundere sarcinile de 
serviciu.

MICA MARGARETA

SPORT

МкипІ a clștig** Ш мі mei
Ie meciul avut acasă cu Recolta 

Cărei, ultimul din actualul campio
nat al categoriei B, seria a Il-a, e- 
chipa Minerul Lttpeni a lăsat spec
tatorilor o impresie bană. Ea a prac
ticat un jac deschis, cu pase preci
se și în Viteză, atînd inițiative de-a 
lungul întregii întîlniri. Riposta e- 
chipei d«n Garel a fost în general 
slabă. Pentru a ilustra acest lucru 
este stficteni să arătăm că raportul 
de cernere a fost de 16—3 în favoa
rea gazdelor, iar șuturile pe poarta 
tai SzîWay doar 5, slabe și de la 
distanță.

tacă de ta începute! totîlnirii fot- 
teaiișfe lupeneni imptm un ritm vioi 
jocului și atacă insistent. In minutul 
2 se înscrie primul gol. Dirrtr-o dis
pută pe centrul terenului cîșiigă Si
mț și trimite mingea tn careu, ia 
OJogu. Acesta, demarcat, șutează 
mingea în plasă, pe sub portar, de 
ta aproximativ 10 tn. Atacurile e- 
chipei Minerul desfășurate în vite
ză, pe centru, său pe «xtraw, deru
tează apărarea oaspeților. Portarul 
Pusztai este nevoit să intervină de
seori la balon. Cel de-al doilea gol : 
Cotroază pătrunde pe extremă prin
tre doi apărători ai echipei Recolte, 
centrează precis în fața porții șl Că
rare, bine plasat, împinge mingea, 
cu capul, în plasă pe lîngă portar. 
Minerul domină în continuare, dar 
ratează des. Abia îri minutul 35 tifla 
dintre ocazii e fructificată. Piei®»

Carafe interceptează mingea bine trimisă de Pleian și înscrie cel de-al 
treilea gol pentru Minerul. Foto; ȘT. SZDKE

Viitorul Vulcan —
30 Decembrie Petroșani 17-6 (7-4)

Infîinlrea de handbal, de duminică, 
dintre Viitorul Vulcan șî 30 Decem
brie Petroșani, dta cadrul campio
natului regional, nu a satisfăcut decît 
parțial pe spectatori. Cu toate că 
Viitorul a marcat 17 goluri, jocul a 
fost lipsit de spectaculozitate. Am
bele echipe au jucat timorat, au gre
șit mult, în special oaspeții amenin
țați eu retrogradarea.

Cei care înscriu primii stat jucă
torii de la Viitorul. Apoi oaspeții e- 
galează. Din minutul 17 vulcănenii 
pornesc mai hotărîți la atac, preiau 

pătrunde pe ceantru în careu, frfarite 
mingea în fața porții, iar Cărare 
țîșneșfe la minge și o mtroduee în 
colțul din stingă, joe, al porții. Sin
gura acțiune frumoasă a oaspeților, 
în prima repriză, a avut loc în minu
tul 39. Petz II execută de ta apro
ximativ 18 m de poartă, o lovitură 
liberă, bine plasată. Dar mingea în- 
tîlnește bata verticală d« stingă și 
iese în’ afara teren ului.

In ' primul minut al reprizei ee- 
ctmde, Oiogu, й deschide ta adînci- 
me pe Cotroază. Acesta pătrunde 
vertiginos în careu și șutează impa- 
rabil în poărta apărată da Puaztai. 
Apoi, Minerul domină categoric, dar 
înaintașii Toia, Pleian, Cărare, ra
tează ocazii clare. Spre sltrsitul în- 
tifairii, gazdele manifestă semne de 
oboseală. Oaspeții, epuizați și ei, nu 
întreprind decît cîteva contraatacuri, 
prin deschideri lungi, în adîncitKe. 
La un astfel de contraatac ei ratea
ză cea mai mare ocazie de a înscrie. 
Haider II ajuns cu mingea la apro
ximativ 8 m ta fața porții, avînd în 
față doar pe Sziklay, trage puter
nic, dar mult peste bara transver
sală. Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
de 4- 0. După o astfel de partidă, 
sîntem îndreptățiți să credem că, to
tul Minerul are posibilități sâ-și asi
gure în viitorul campionat un loc de 
frunte în clasament.

VIOREL STRĂUȚ

conducerea și termină prima repriză 
cu un avans de 3 goluri : 7—4.

Repriza a doua se desfășoară ceva 
mai frumos. Atacul echipei Viitorul, 
prin intrarea tai Karoly, se înviorea
ză mult. Pînă Jâ sfîrșital jocului 
gazdele mai înscriu 1Ѳ goluri, pe 
cînd oaspeții numai două. Rezultatul 
final : 17—6.

S-au remarcat Karoly, Dumă, Do
te e, Rusu loan și Pop de ta gazde. 
Foarte bun arbitrajul lui Drig Ho
ția — Petroșani.

T. MOCUȚA 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
16 iunie.

PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Pro
gram interpretat de fanfară; 5,15 
Jurnalul satelor; 5,25 Melodii popu
lare interpretate la diferite instru
mente; 5,35 Gimnastică de înviora
re; 5,45 Melodii populare interpre
tate la diferite instrumente (conti
nuare); 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Formații vocale 
de muzică ușoară; 6,35 Muzică u- 
șttară interpretată de Nana Mous- 
kouri; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Miniaturi de 
estradă; 7,30 Sfătui medicului : Bo
lile alergice la copii; 7,35 Anunțuri, 
muzică; 7,45 Cîntă la harpă electro
nică Pierre Spiers și la trompetă 
Bernard Huilin; 8,00 Sumarul pre
se»; 8,06 Cîntece oltenești și jocuri 
din Vrancea; 8,26 Selccțiuni din o- 
pereta „Frumoasa Elena'* de Jacques 
Offenbach; 9,00 De la o melodie la

alta; 10,00 Buletin de știri; 10,03 
Dki folclorul muzical al popoarelor;
10,30 Dicționarul culturii de masă : 
artist amator, bienală, brigadă ar
tistică de agitație; 10,45 „Primă 
audiție radiofonică": fragmente din 
opera „Katia Kabanova" de Leos 
Janacek; 12,OO Buletin de știri; 12,03 
Muzică ușoară interpretată de Vio
leta Villas; 12,50 Arii din operete 
interpretate de Herbert Ernst Groh; 
13,10 Concert de prînz; 14,00 Bule
tin de știri; 14,10 „Pentru tine" — 
muzică ușoară; 15,00 Ciclul „Ghid 
muzical"; 15,35 Folclorul în prelu
crarea compozitorilor noștri; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
16,15 Cîntă corul Căminului cultu
ral din comuna Fierbinți, regiunea 
București; 16,30 Roza vînturiior; 
17,00 Arii din apere interpretate de 
lila Cazacu și Lia Hiibic; 17,36 Mu
zică populară cerută de ascultători;

18,00 Buletin de știri; 18,05 Varie
tăți muzicale; 19,15 Universitatea 
tehnică radio; 19,30 Interpreții dum
neavoastră preferați; 20,00 Radioge- 
zeta de seară; 20,30 Muzică pentru 
toate viratele; 21,15 „Autograf pe o 
carte ftouă". Convorbire ca poetdJ 
Ion Brad; 21,30 Program peritru a- 
matorii jazzului; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22,20 Tineri 
interpret! de muzică ușoara — Hu
ria Mocutescu; 33.28 Frumoase me
lodii în noapte; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL 11 : 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Suita oltenească de Ion 
Totart; 7,50 Melodii de pretutindeni;
8,30 Felelor muzfcal; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 „Amintiri" — muzică u- 
șoară; 9.30 Selection» din opereta 
„Culegătorii de stele" de Florin Co
mișel; 10,00 Trio nr. 2 opus 87 în 
Do major de Brahms; 10,32 Din cele 
mai cunoscute melodii populare; 
16,45 „Partidul tie conduce" — e- 
misiune de cîntece; 11.00 Buletin de 
știri; 11.03 Momente ttartîcste dis

tractive; 11,30 Universitatea tehnică 
rodie»; 11,45 Sonata în La major 
pentru flaut și pian de Tudor Cior- 
tes; 12,17 Orchestre și soliști ama
tori de muzică populară; 12,45 Val
suri interpretate de fanfară; 13,00 
Buletiil de ștlfi; 13,03 Muzică din 
opere mai puțin cunoscute; 13.30 
De toate pentru toți; 14,35 Muzică 
ușoară interpretată la vioară șî 
pian; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
Caleidoscop muzical; 15,30 La braț 
cu muzica ușoară; 16,00 Muzică 
populară din Muntenia; 16,30 Con
certul pentru orchestră de Ion Du
mitrescu; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Muzfeă ușoară 
de Păli! Urmuzescu și Edmond De
dă; 17,30 Sfătui medicului : Bolite 
alergice la copii; 17.35 Anunțuri, 
reclame muzică; 18,00 Sefecțtuni din 
opereta „Studentul cerșetor" de 
MiMsfeta; ІВ’.ЗО Capodopere «le lite
raturii : „Metamwfoee" de Ovidta; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Muzică 
populară interpretată de Aurelia Fă
tat Râduțu și Constantin Susutoc;

19,30 Teatru la microfon: Studioul 
actorului amator prezintă premiera : 
„O atit de tînără zăpadă"; 20,18 
Muzică de dans; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 .Am îndrăgit o melo
die" — muzică ușoară; 21,40 Reci
tal Ion Voicu; 22,05 Ne cheamă rit
mul să dansăm; 22,30 Arii și scene 
din opera „Andrea Chelner" de 
Giordano; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Poemul simfonic „Don QnL- 
jotte"; 23,50 Melodiile nopții; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematosprafe
16 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cronica Unui bufon; REPUBLICA: 
Fata în doliu; LONEA: O poveste 
neinventată; VULCAN : Aripi negre; 
CR1VIDIA: Vara în nordul sălba
tec; PAROȘENI : Strict secret; LU- 
PENI: Lumea comică a lui Haroid 
Lloyd; MUNCITORESC: Vremea 
păgîntlor.
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I GENEVA

Lucrările Conferinței 
Internaționale a Muncii
— Cuvîntarea șefului delegației R. P. Române

GENEVA 14. Corespondentul A- 
gerpres, Horia Ltaaj, transmite :

La Geneva continuă, lucrările Con
ferinței Internaționale a Muncii. Pri
mul vorbitor al ședinței de luni a 
fost șeful delegației R. P. Române 
Vasi’le Dumitrescu. Vorbitorul a sub
liniat că O.I.M. are datoria de a-și 
aduce contribuția la consolidarea 
păcii prin promovarea cooperării 
multilaterale — bazată pe respecta
rea suveranității fiecărui stat, pe 
dreptul inviolabil al popoarelor de a 
dispune de propria lor soartă. In a- 
cest sens ea trebuie să se opună cu 
hotărîre încălcării acestor principii, 
oriunde s-ar produce aceasta. Dele
gația română nutrește convingerea 
fermă că interesele păcii și securi
tății internaționale reclamă înceta
rea neîntîrziată a acțiunilor agresive 
împotriva poporului vietnamez și a 
intervenției din Republica Dominica
nă și în alte părți ale lumii.

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 14 (Agerpres).
Forțele imbertiste au arestat du

minică pe aeroportul din Santo Do
mingo pe Caonao Javier, unul din 
liderii Partidului social-creștin do
minican. Javier se întorcea dintr-o 
călătorie în America de sud, unde a 
solicitat să obțină sprijinul guverne
lor din țările vizitate în favoarea 
recunoașterii guvernului constitutio
nalist condus de Caamano. Tot du
minică a avut loc un miting al popu
lației în sectorul ocupat de forțele 
lui Caamano, organizat cu ocazia 
aniversării a șase ani de cînd dicta
torul dominican Trujillo a fost înlă
turat de la putere.

Participanții la miting și-au expri
mat hotărîrea de a lupta pentru re
întoarcerea la regimul constituțional 
și au cerut evacuarea trupelor străi
ne din țară.

Pe de altă parte, între reprezen
tanții O.S.A. și reprezentanții celor 
două părți aflate în conflict au con
tinuat tratativele. Concilierea repre
zentanților O.S.A. nu a d<us nici pînă 
în prezent la rezolvarea crizei poli
tice, cele două părți rămînînd pe po
zițiile cunoscute. Caamano condițio
nează soluționarea crizei de reveni
rea la regimul constituțional, în timp

BERLIN. Un purtător de cuvîrd 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Germane a declarat că an
corarea navei experimentale „Claude 
Ricketts", făclnd parte din proiec
tata flotă a forțelor nucleare multi
laterale, la Bremerhaven (R. F. 
Germană), constituie un nou act pe
riculos al politicii războiului rece.

BELGRAD. După vizitele oficiale 
în R. S. Cehoslovacă și R. D. Ger
mană. losip Broz Tito președintele 
R.S.F. Iugoslavia, s-a înapoiat du
minică la Belgrad.

HELSINKI. Plenara C.C. al P.C. 
din Finlanda, care a avut loc în zi
lele de 12 și 13 iunie, a hotărît con
vocarea celui de-al XIV-lea Congres 
ordinar al partidului pentru zilele 
de 29—31 ianuarie 1966, la Helsinki.

BERNA. Agenția Associated Press 
anunță că poliția elvețiană a ares
tat pe Samuel Lehmann, unul din
tre organizatorii atentatului eșuat 
împotriva președintelui Franței, de 
Gaulle, în august 1964 la Mont 
Faron.

LA PAZ. Banca internațională de 
reconstrucție și dezvoltare, contro

Șeful delegației române s-a oprit 
apoi asupra structurii actual^ a 
O.I.M. Nu se poate vorbi de exis
tența unei adevărate universalități, a 
precizat el, atîta timp cît în organi
zație continuă să nu fie reprezcr^jțp 
sute de milioane de oameni și sindi
catele lor. Am în vedere R. P. Chi
neză, R. D. Vietnam, R.P.D. Coreea
nă și R. D. Germană, menținute în 
mod artificial în afara organizației. 
De asemenea trebuie să se pună ca
păt practicilor discriminatorii care se 
manifestă față de delegații directo
rilor de întreprinderi și ai oameni
lor muncii din țările socialiste și să 
se aplice cu strictețe principiul re
prezentării geografice echitabile în 
toate organele O.I.M., cît și în re
crutarea personajului Biroului Inter
național al Muncii.

Lucrările conferinței O.I.M. con
tinuă.

ce generalul Barreras pretinde că 
deține controlul în țară și deci gu
vernul său ar fi singurul legal.

Intr-o declarație făcută presei du
minică, Jack Hood Vaughn, secretar 
de stat adjunct al S.U.A. pentru pro
blemele interamericane. a caracteri
zat situația existentă în prezent la 
Santo Domingo ca „intr-adevăr pe
riculoasă". El și-a exprimat îndoiala 
în legătură cu perspectiva apropiată 
a rezolvării crizei dominicane.

ANGLIA

Demonstrație de protest împotriva 
agresiunii americane în Vietnam

LONDRA 14 (Agerpres).
Grupuri mari de tineri din Londra 

și alte orașe ale Angliei au partici
pat duminică la chemarea Ligii ti
neretului comunist din Anglia la o 
demonstrație de protest împotriva a- 
gresiunli americane în Vietnam.

Demonstrația s-a încheiat cu un 
miting de masă la Trafalgar Square, 
unde au luat cuvîntul secretarul Li
gii tineretului comunist din Anglia, 

lată de Statele Unite, a cerut con
cedierea a 1000 de muncitori fero
viari, ca o condiție pentru a acorda 
Boliviei un împrumut de 30 milioane 
•le dolari.

NEW YORK. După cum relatea
ză agenția U.P.I., republicanii din 
statui Ohio, au deschis campania 
lor politică pentru anul 1966 prin- 

In clieva rlndurî
tr-o serie de dineuri. Barry Gold
water, însă, nu a fost prezent la a- 
ceste dineuri, deoarece nici un grup 
nu îl dorea.

WASHINGTON. După cum rela
tează agenția U.P.I., Administrația 
națională pentru aeronautică și pro
blemele spațiului cosmic — N.A.S.A. 
— face experiențe de folosire a la
serului pentru stabilirea acelor co
municații în spațiul cosmic care nu 
pot fi efectuate cu ajutorul undelor 
radiofonice.

Sesiunea Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres).
La Casa Africii de la Addis Abeba 

a început cea de-a treia etapă a lu
crărilor sesiunii Comitetului special 
O.N.U. pentru decolonizare (Comite
tul celor 24). In mesajul adresat co
mitetului, împăratul Etiopiei Haile 
Sedassie I a chemat pe membrii săi 
să depună toate eforturile pentru a 
țețrfva cît mai grabnic problema li
chidării definitive a colonialismului 
â? Africa.

Președintele comitetului, reprezen
tantul Republicii Mali, Sori Culibaly, 
a declarat că existența colonialismu
lui, a sistemului de apartheid pe con
tinentul african constituie o primej
die la adresa păcii și securității în

Congresul partidului vest-german 
Uniunea germană a păcii

MEINZ 14 (Agerpres).
Iii cadrul lucrărilor . Congresului 

partidului vest-german Uniunea ger
mană a păcii, participanții s-au pro
nunțat în favoarea pregătirii alege
rilor pentru Bundestag din septem
brie a. c. sub semnul luptei active 
pentru o destindere reală a încordă
rii și asigurarea păcii în Europa 
centrală. Ei au adoptat un apel în 
care cheamă toate păturile popu
lației să se unească împotriva intro
ducerii legislației excepționale.

Congresul a propus spre exami
nare opiniei publice veșt-germane 
proiectul „planului, german", în care 
se subliniază că năzuința Bonn-ului 
de a poseda arma nucleară și' a in
troduce legislația excepțională duce 

reprezentanți ai tineretului american, 
canadian și alții. Ei au subliniat ne
cesitatea unității tineretului din toa
te țările în lupta împotriva războiu
lui dezlănțuit de S.U.A. în Vietnam 
șl Republica Dominicană și au cerut 
încetarea agresiunii S.U.A. Partici
panții la miting s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru reducerea conside
rabilă a cheltuielilor militare ale 
Angliei.

CAIRO. Președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a sosit luni într-o vi
zită. oficială de două zile în Repu
blica Arabă Unită.

BUENOS AIRES. Comitetul na- 
țional argentinian pentru pregătirea 
Congresului latino-american de soli
daritate cu Cuba a organizat o dez
batere pe tema apărării principiului 

autodeterminării popoarelor și a su
veranității naționale.

RIO DE JANEIRO. Dr. Luis Bra- 
cnao, director în F.A.O. — Organi
zația Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură — urmează 
să sosească la Rio de Janeiro îm
preună cu o misiune care va studia 
posibilitățile de folosire a zonei flu
viului Amazon pentru producția de 
alimente,

ANKARA. Luni a sosit la Ankara, 
venind din Atena, deputatul laburist 

întreaga lume. Comitetul, a spus el, 
a ajuns la concluzia că trebuie să 
ridice această problemă în Consiliul 
de Securitate a O.N.U.

Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A., care a rostit o amplă cu- 
vîntare, a arătat că „Principala con
diție a păcii și securității în Africa o 
constituie lichidarea definitivă a colo
nialismului și apartheidului în R.S.A. 
și Rhodesia de sud". La ședința din 
14 iunie a luat cuvîntul, de aseme
nea, reprezentantul U.R.S.S., L. I. 
Mendelevici, care a scos în evidență 
rolul important al comitetului în 
lupta de lichidare a colonialismului 
în Africa.

la accentuarea încordării internațio
nale, împiedică normalizarea rela
țiilor dintre Est și Vest și sporește 
pericolul de război în Europa.

In vederea rezolvării problemei 
germane, au subliniat participanții 
la Congres, Uniunea germană a pă
cii se pronunță pentru o politică ca
re să asigure contacte între cele două 
state germane și încetarea războiului 
rece pe pămîntul german.

Delegații Ia congres au condamnat 
în unanimitate agresiunea militară 
în Vietnam și Republica Dominicană.

Dupâ conferinja 
de la Lagos

ALGER 14. Corespondentul Ager
pres. Constantin Benga, transmite:

La propunerea Nigeriei, 35 de mi
niștri de externe din țările care fac 
parte din Organizația Unității Afri
cane s-au întrunit, după cum se știe, 
începînd de joia trecută, l.a Lagos. 
Reuniunea și-a terminat duminică 
lucrările prin adoptarea mai multor 
rezoluții. Una din ele precizează că 
viitoarea conferință la nivel înalt a 
țărilor membre ale acestui organism 
african va avea loc la Accra, în 
luna septembrie, așa cum fusese pre
văzut inițial.

După cum s-a mai anunțat șefii 
unor state membre ale Organizației 
Comune Africane și Malgașe 
(O.C.A.M.), hotărîseră, la recenta

britanic Noel Baker. In cursul șe
derii sale în capitala Turciei el va 
avea cu reprezentanții guvernului 
turc o serie de întrevederi în legă
tură cu evoluția problemei cipriote.

RIO DE JANEIRO. Congresul 
Partidului Muncii din Brazilia l-a 
desemnat pe Helio de Almeida drept 
candidat al partidului pentru alege
rile, care vor avea loc în octombrie, 
pentru postul de guvernator al sta
tului Guanabara. Helio de Almeida 
a fost ministru al comunicațiilor în 
timpul președintelui Goulart.

DELHI. La uzina constructoare 
de mașini din Bangalore (statul 
Maysore) a luat sfirșit greva de trei 
zile a 3 000 de muncitori, declan
șată în semn de protest împotriva 
lockout-urilor ilegale.

FERGANA. Duminică 13 iunie, la 
orele 14,20 (ora locală), stațiunea 
seismică din localitatea sovietică 
Fergana a înregistrat un cutremur 
de gradul trei. Potrivit datelor pre
liminare, epicentrul cutremurului se 
află la o distanță de 150 km de 
Fergana, în raionul Ciusta, din re
giunea Andijan.

Deschiderea Tîrgului 
internațional 
de la Poznan

POZNAN 13 (Agerpres).
Trimisul special Agerpres, Con

stantin Oprică, transmite : Duminică 
s-a deschis cel de-al 34-lea Tîrg in
ternațional de Ia Poznan, la care 
— în afară de R. P. Polonă — parti
cipă alte 60 de țări. Republica Popu
lară Română participă cu un birou 
de informații.

Deschiderea oficială a avut loc în 
fața pavilionului central al tîrgului. 
Au participat J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone și alți conducători ai 
R. P. Polone. Au fost de față, de a- 
semenea, delegațiile țărilor partici
pante la tîrg. După ce președintele 
Consiliului popular al orașului. ’ 
Jerzy Kusiak, a urat bun sosit de
legațiilor, a luat cuvîntul • W. 
Trampczynski, ministrul comerțului 
exterior care a vorbit despre însem- 
nătatea contactelor internaționale- 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
Est și Vest. Oficialitățile poloneze 
au vizitat apoi pavilioanele tîrgului. 
L a intrarea în pavilionul în care se 
află biroul de informații al țării 
ncastre, conducătorii polonezi au 
fost întîmpinați de delegația guver
namentală română, condusă de Mi
hail Petri, ministrul comerțului ex
terior. A fost de față ambasadorul 
R. P. Române în R. P. Polonă. 
Gheorghe Diaconescu. Oaspeții att 
manifestat interes față de locomo
tiva Diesel electrică, a cărei ma
chetă se află expusă aici.

O.U.A.

conferință a acestora,, din capitala 
Coastei de Fildeș, Abidjan, să boi
coteze reuniunea din septembrie, a 
șefilor de state și guverne aî țări
lor membre ale Organizației Unită
ții Africane.

Referindu-se la documentele.^ adop
tate la Lagos, și în special lai hotă- 
rîrea ca viitoarea conferință la" nivel 
înalt a O.U.A. să aibă totuși loc la 
Accra, ministrul de externe al Gha- 
nei sublinia că reuniunea extraordi
nară de la Lagos constituie o victo
rie pentru Africa.

Пеивіавеа ministerială 
de la Cbeqaer:

LONDRA 14 (Agerpres).
Sîmbătă și duminică а avut loc 

la Chequers — reședința particulară 
a primului ministru britanic — e 
reuniune la care au fost prezenți 
principalii miniștri ai Cabinetului 
britanic. Agențiile de presă relatea
ză că problema care s-a aflat în 
centrul discuțiilor a fost revizuirea 
bugetului Ministerului Apărării.

Agenția France Presse relatează 
că printre Măsurile preconizate de 
guvernul britanic de a îmbunătăți 
situația financiară a țării se află a- 
bandonarea construcției bombardie
rului „T.S.R.-2", reducerea cheltuie
lilor alocate forțelor militare brita
nice de pe Rin, revizuirea ralului 
militar al Marii Britanii la est de 
Suez.

Cutremur de pămînt 
în Anatolia apuseană

IZMIR 14 (Agerpres).
Institutul Seismologie din Istanbul 

a anunțat la 14 iunie că, în noapte,, 
de duminică spre luni, în Anatolia 
apuseană s-a înregistrat un cutremur 
de pămînt, care a provocat avarie
rea unor clădiri. Se semnalează vic
time omenești. Cutremurul a fost 
puternic resimțit șî pe coasta Mării 
Egee și a Mării Mediterane.
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