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RĂSPUNDEREA
PENTRU SARCINA DE PARTID

împreună cu în- —"— Por- Prevederile
tregul popor, co- IOAN KARPINECZ proiectului de Sta-
muniștii și cei- secretar al Comitetului orășenesc tut privind mem- 
lalți oameni ai de partid Petroșani brii de partid, în-

La rampa exploatării forestiere Cîmpușel — secto
rul Cîmpu lui Neag — se încarcă zilnic zeci de 
metri cubi bușteni de fag. Iată, pregătirea unui nou 
transport pentru autocamioanele forestiere.

ÎN ÎNTÂMPINAREA 

CONGRESULUI PARTIDULUI

[I 
înheaoa 

lamtiiiie

Muncitorii întreprinderii de con
strucții și montaje miniere din Pe
troșani au terminat și au pus în 
funcție cu întreaga capacitate sta
ția de compresoare de la putui nr. 
2 al minei Dîlja. Stafia este 
dotată cu 3 compresoare tip Re
șița și are o capacitate de 135 mc 
aer pe minut. Prin intrarea în func
țiune a noii stații debitul de aer 
comprimat refulat în subteran a 
crescut cu mai mult de 50 la sută.

Tot la mina Dîlja a început re
cepția circuitului de transport la 
puțul auxiliar nr. 2 și magaziei de 
materiale de la suprafața minei.

muncii din Valea —1
Jiului întîmpină
Congresul partidului în condițiile 
unui puternic entuziasm politic și 
în muncă. încrederea fermă a ma
selor in viitorul luminos al Româ
niei socialiste, viitor al cărui tablou 
este înfățișat de proiectele Directi
velor cu privire la noul cincinal și 
cu privire la valorificarea surselor 
energetice și electrificarea țării în 
următorii zece ani, își are izvorul

— datoririle și drep
turile lor urmă

resc ridicarea titlului de membru 
de partid la înălțimea marilor sar
cini ale etapei actuale și a încrede
rii de care comuniștii se bucură în 
popor.

Un mijloc important pentru ridi
carea membrilor de partid la nive
lul acestor cerințe este repartiza
rea de sarcini. Subliniind acest lu
cru, proiectul de Statut al Partidu-

• Sarcina concretă, mijloc important de educare partinică
Toți membrii de partid — participanți activi la munca 

organizațiilor de bază ф Comuniștii — exemple înaintate de 
muncă, conducători și mobilizatori ai maselor la înfăptuirea 
politicii partidului

[9l(3l 
peste 
plan

In ultimul timp, la exploatarea 
minieră de calcar metalurgic din 
Bănită s-au luat o serie de măsuri 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă 
ca : perforarea găurilor la mare a- 
dîncime cu foreze, deschiderea de 
noi locuri de muncă la orizontul 3. 
pușcarea în masă a calcarului etc. 
Măsurile luate au dus la depăși
rea sarcinilor de plan pe 6 luni din 
acest an cu mai bine de 500 tone 
de calcar metalurgic. In același 
timp, prin reducerea cheltuielilor

Oglinda întrecerii socialiste
de Droductie, muncitorii din Băni
tă au obținut economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare 
de aproape 50 000 lei.

în faptul că întreaga operă de 
făurire a vieții noi este condusă cu 
înțelepciune și fermitate de către 
■partid. Proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român — docu
ment de importanță deosebită 
în viata partidului și a poporu
lui nostru — acordă o mare a- 
tenție creșterii rolului de_ condu
cător și organizator al organelor 
și organizațiilor de partid în toate 
domeniile vieții sociale.

Partidul nostru își îndeplinește 
rolul de detașament de avangardă 
al clasei muncitoare, de forță poli
tică conducătoare a poporului de
oarece este format din cei mai înain
tați oameni ai muncii care își con
sacră întreaga energie creatoare 
luptei pentru înflorirea continuă a 
patriei, nobilei cauze a comunismu
lui. In fața maselor largi de oameni 
ai muncii, titlul de comunist con
stituie întruchiparea dragostei fier
binți, a devotamentului față de pa
trie, a fermității în lupta pentru în
vingerea greutăților, a cinstei, de- 
săvîrșite și a fidelității față de po-

lui Comunist Român prevede că or
ganizația de bază „repartizează 
membrii de partid în raport cu ne
voile muncii organizației, le încre
dințează sarcini concrete, îi con
trolează și ii ajută în înfăptuirea 
lor, asigură îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de masă și obștești 
ale oamenilor muncii".

Experiența multor organizații de 
partid din minele, întreprinderile 
și șantierele Văii Jiului reflectă im
portanța acestei prevederi. Or
ganele și organizațiile de partid 
de la exploatări s-au preocupat 
cu răspundere de repartizarea de 
comuniști la toate locurile de mun
că, în toate schimburile, întărirea 
rîndurilor organizațiilor de bază 
prin primirea în rîndul comuniștilor 
a celor mai înaintați mineri și mun
citori din locurile hotărîtoare ale 
producției. Astfel, peste 93 la sută 
din numărul brigăzilor de mineri 
din minele Văii Jiului au în fruntea 
lor membri și candidați de partid,

(Continuare în pag. 2-a)
Importanța și necesitatea unei evi

dențe p.ecise, operative este unanim 
recutț^j.cută. Latură importantă a 
muncii de organizare și desfășurare 
a întrecerii socialiste, evidența re
zultatelor obținute în procesul de 
producție oferă posibilitatea de a se 
urmări modul în care se îndeplinesc 
angajamentele, înlesnește o interven
ție operativă în vederea extinderii 
experienței înaintate sau înlăturarea 
greutăților și neajunsurilor ce se 
Ivesc. O evidență completată la zi 
și urmărită cu regularitate mobili
zează eforturile și priceperea co
lectivelor spre îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor. Iată pentru 
ce evidența este considerată oglin
da întrecerii socialiste. Cum se ține 
evidența întrecerii la sectoarele și 
exploatările miniere din bazinul nos
tru ?

Ordine în scripte
La exploatările miniere Petrila șt 

Aninoasa, la sectoarele III Petrila, 
I și V Aninoasa, III Vulcan, I Uri- 
cani evidenta întrecerii este opera
tivă, bine pusă la punct. Astfel, la 
Petrila au fost afișate, la loc vizi
bil și completate operativ, realiză

Minetii schimbului condus de Mariciuc Vasile, din brigada comu
nistului Rotaru Ioan — sectorul I al minei Lonea. Brigada s-a numă
rat în acest an, lună de lună, în rîndul celor evidențiate.

rile brigăzilor și sectoarelor în ceea 
ce privește stadiul îndeplinirii an
gajamentelor asumate în cinstea 
Congresului partidului. Atrage aten
ția modul îngrijit cum păstrează 
evidența întrecerii normatorul sec
torului III de la mina Petrila, tova
rășul Moldovan Ștefan. Pentru co
rectitudinea și conștiinciozitatea cu 
care s-a achitat de această sarcină, 
tovarășul Moldovan a fost distins 
cu insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă și recompensat în cîteva 
rînduri.

Incercafi la...
Regulamentul de ordine interioa

ră obligă tehnicianul cu indicii să 
se îngrijească de evidenta întrecerii 
socialiste pe sector. Dar R.O.I. nu 
prevede care indicatori trebuie ur
măriți. In acest fel, rămîne la apre
cierea conducerii exploatării ce va 
cuprinde această evidență ceea ce 
are drept urmare faptul că această 
evidență este, cu unele excepții, să
racă și se limitează de obicei la 
situația producției extrase de bri
găzi și sector, productivitatea muncii 
— zilnică — și, eventual, randamentul

F. CRISTIAN

(Continuare în pag. 3-a)

Strungarul Al- 
mășan Ioan din 
secția mecanică 
a U.R.U.M.P. este 
apreciat de to
varășii săi de 
muncă pentru ca
litatea lucrărilor 
pe care le exe
cută.

UN ACT DE 
DEMNITATE UMANĂ

— Alo, dispecerul I.R.E.H. ?
— Da. Ce s-a întîmpiat ?
— In strada Constructorul a că

zut un fir electric, a continuat pe 
nerăsuflate o voce agitată de fe
meie; a fost electrocutată o tî- 
nară...

Ora 23,03. Orașul era bîntuit de 
stihia dezlănțuită a furtunii. Des
cărcările electrice și ploaia abun
dentă vuiau asurzitor aiară. Dis
pecerul de serviciu, tinărul Bol- 
dog Andrei, auzind in receptor 
vestea neplăcută a acționat ca e- 
lectrizat. încă nu pusese in furcă 
receptorul telefonului la care vor
bise, în timp ce la celălalt telefon 
formase deja numărul tabloului de 
distribuție. A urmat o dispoziție 
scurtă :

— Decuplați orașul 1 E-n peri
col viața unui om.

Au mal trecut 5 secunde. Șeful 
de tură de la tablou, Brinzan Va
sile, a decuplat transformatorul 
principal de alimentare. Orașul a 
căzut în întuneric. După decupla
re, dispecerul a dat indicații ie-

O VIAȚĂ
meii necunoscute care-1 înștiința
se despre accident, în vederea sal
vării victimei.

Ce se întimplase. Pe tinăra 
P. R., furtuna și ploaia au sur
prins-o în oraș. Fugind spre domi
ciliu, s-a împiedicat de un fir 
rupt de furtună: Firul electric era 
sub tensiune de 380 volți. Tinăra 
a căzut la pămînt electrocutată. 
Viața ei depindea de secunde. Iar 
aceste secunde trebuiau cîștigate 
cu orice preț. O cit de mică în- 
tîrziere putea aduce deznodămîn- 
tul fatal.

In jurul tinerei s-a adunat un 
grup de trecători. Fiecare mai a- 
gitat în găsirea modalității celei 
mai rapide pentru scoaterea victi
mei din încolăcirea firului. Proce
deul obișnuit — îndepărtarea con
ductorului cu ajutorul unui o- 
biect sau haină uscată, era impo
sibil din cauza ploii abundente, A- 
gitația de pe stradă a atras însă a- 
tenția cetățenei Kerninger Etel- 
ca, locatară într-un bloc din ime
diata apropiere. Văzînd ce se pe

1

trece în stradă, ea a ales soluția 
cea mai rapidă și unica posibilă : 
a telefonat dispecerului sistemului 
energetic din Valea Jiului. Și dis
pecerul a procedat ca atare. Ora
șul a fost decuplat, iar tinăra P. R. 
a putut fi scoasă de sub tensiune, 
după îndepărtarea firului rupt. 
Trecătorii adunați în jurul victi
mei au transportat-o de urgență 
la spital. După 45 de minute, tî- 
năra a ajuns în afară de orice pe
ricol.

Faptele petrecute ne-au fost re
latate de tînărul Boldog Andrei, 
cu rugămintea de a le face cunos
cute cititorilor noștri, oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

— A fost salvată o viață de om 
— ne-a spus dînsul. Salvatorul e 
Kerninger Etelca. A fost cea mai 
inspirată, a procedat rapid și e- 
ficace. Pentru aceasta merită toate 
felicitările.

Am mai dori însă ca fapta dîn- 
set să constituie exemplu și pen- 

Ion DUBEK 
(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

PPO1ECTIIL PE STATUI 
j\ DEZBATEREA 
COMUNIȘTILOR

• Titlul de comunist, în
truchipare a devotamentului i 
față de patrie, a fermității în 
fața greutăților, a cinstei de- 
săvîrșite șl a fidelității față 
de popor.
• Prevederile proiectului 

de Statut al P.C.R. — expre
sie a creșterii forței și matu
rității partidului, a rolului său 
conducător, a legăturilor sale 
indisolubile cu masele.
• In desfășurarea muncii 

de primire în partid, exigență 
sporită, o înaltă răspundere.
• Munca exemplară pe tă

rim profesional și obștesc, 
îndatorire de mare răspundere 
pentru fiecare comunist
• Activul fără de partid — 

sprijin de nădejde al activi
tății organizațiilor de bază.

Muncă perseverentă, 
înaltă răspundere

Proiectul de Statut al partidului 
dezbătut în toate organizațiile de 
bază din complexul C.F.R. Petroșani 
oglindește rolul de conducător și 
organizator al partidului.

îmbunătățirea permanentă a mun
cii politice in organizațiile de bază 
aparținătoare de comitetul de partid 
din complexul G-F-R- Petroșani este 
strins legală de întărirea continuă 
a rîndurilor partidului. In această 
direcție proiectul Statutului P.C.R.

Demni de înaltul titlu
de comunist

prevede măsuri importante. Renun
țarea la stagiul de candidat reflec
tă stadiul actual de dezvoltare a 
partidului, precum și profundele 
transformări petrecute in structura 
societății noastre, în urma victoriei 
depline a socialismului la orașe 
și sate. Ceea ce trebuie să ca
racterizeze munca de primire în 
partid desfășurată de organizațiile 
de partid, este maturitatea și exi
gența în aplicarea normelor statu
tare, a liniei politice a partidului. 
Prin desființarea stagiului de can
didat, exigența față de cei care so
licită primirea în partid va trebui 
să crească. Trebuie întărită răspun
derea comuniștilor în darea reco
mandărilor.
Ză din
trebui să primească 
lor și pe mai departe pe cei mai 
înaintați oameni ai muncii care, 
prin calitățile moral-politice, prin 
întreaga lor activitate se dovedesc 
demni de înaltul titlu de comunist.

Organizațiile de bază au da
toria să desfășoare în acest 
domeniu o muncă perseverentă, 
să ajute noii membri de partid să 
se ridice la 
puu în fața 
grijească în 
lecționarea 
din activul
gerea permanentă a acestora Ia cu
noașterea, dezbaterea și rezolvarea 
diferitelor probleme ale activității 
organizației de bază.

Primind în rîndurile 
mai înaintați oameni 
fruntași în producție,
raționalizatori cu o morală sănă
toasă, organizațiile de bază din 
cadrul Complexului C.F.R. Petroșani 
vor deveni mai puternice, 
achita cu mai mult succes 
cinile ce le revin.

Organizațiile de 
complexul C.F.R. 

în

ba- 
vor 

rîndurile

etape de dez-

Marea autoritate a partidului, 
încrederea și dragostea de care se 
bucură în rîndurile poporului, com
plexitatea actualei
voltare a societății noastre cer ca 
fiecare membru de partid să parti
cipe activ la desăvirșirea construc
ției socialismului, să explice mase
lor convingător politica partidului. 
Bă le mobilizeze la lupta pentru 
înfăptuirea ei. Fiind exemplu de 
conduită în familie și 
îndeplinindu-și in mod 
sarcinile profesionale și 
membrii partidului cîștigă

de partid. Și cum principalul cri
teriu de apreciere a muncii fiecă
rei organizații de partid 11 consti
tuie rezultatele obținute in înfăp
tuirea politicii partidului, a hotă- 
rîrilor sale, în realizarea sarcini
lor de producție și 
conștiinței socialiste 
munca exemplară pe 
slonal și obștesc este
de mare răspundere pentru flecare 
comunist Membrii și candidații de 
partid de pe șantierul de construc
ții și montaje energetice Paroșeni 
constituie exemple în 
sarcinilor profesionale 
De exemplu, echipa 
Avram loan a realizat,
sistemului de răcire de la
nr. 2, o economie de 850 m c che
restea prin 
prefabricate 
asbociment.

Hotărlrea
și candidaților de partid de pe șan
tierul nostru este de a respecta 
intrutotul prevederile statutare ca 
astfel să fim demni de înaltul titlu

dezvoltarea 
a maselor, 
tărim profe- 
o îndatorire

nivelul cerințelor ce se 
comuniștilor, să se în- 
aceeași măsură de se- 
și educarea tovarășilor 
fără de partid, de atra-

societate, 
exemplar 
obștești, 

un mare
prestigiu in rîndurile maselor, 
insuflă entuziasm și energie în 
depllnirea sarcinilor trasate 
partid.

La 
Statut 
cadrul

le 
în
de

de 
din

dezbaterea proiectului 
în organizațiile de bază 
T.C.M.E. Paroșeni s-a discu

tat mult despre înaltele calități
politice și morale pe care trebuie 
să le întrunească fiecare comunist. 
Tovarășii Călugăru Adrian, Bota 
Gheorghe, Pirvu Dumitru, Drîm- 
boreenu Raimond, Slăjiuc Mlhal și
alții au arătat că înfăptuirea o- 

Aiectivelor grandioase prevăzute în 
proiectele de Directive ale Con
gresului al IV-lea al partidului 
este legată nemijlocit de nivelul 
Întregii activități a organizațiilor

Răspunderea 
pentru sarcina de partid

îndeplinirea 
și obștești, 

comunistului 
la refacerea 

turnul

înlocuirea lemnului cu 
din beton $1 plăci de

unanimă a membrilor

de comunist.

CONSTANTIN FURULESCU 
maistru

ILARIE BALICA
sudor

Față de activul fără de partid, 
preocupare permanentă

Comuniștii de la preparația Lu
peni au dezbătut pe larg proiectul 
Statutului Partidului Comunist Ro
mân.

Tovarășii care au luat cuvîntul 
In cadrul dezbaterii, printre care 
Jula Ioacbim, Petroșan loan, Pascu 
Dumitru, Szabo Dominic, au scos 
în evidentă marea autoritate a 
partidului, încrederea și dragostea 
de care se bucură în rîndul po
porului. Ei au relevat faptul că 
prevederile proiectului Statutului 
P.C.R. exprimă cu putere creșterea 
forței și maturității partidului, a 
rolului său conducător, legăturile 
sole indisolubile cu masele largi 
ale poporului.

— Proiectul de Statut pune în 
fața noastră obligații de mare răs
pundere — a arătat tovarășul FU- 
16p Grigore, membru în biroul or
ganizației de bază. Va trebui să 
dovedim și mai multă perseveren

ță In munca cu activul fără de 
partid, în munca cu tineretul, ast
fel ca in partid să fie primiți cei 
mai înaintați și mai activi oameni 
ai muncii, care, prin calitățile lor 
moral-politice, prin întreaga lor 
activitate se dovedesc demni de 
Jnaltul titlu de comunist. Tovară
șul Chișu Eliseu a arătat că în pe
rioada care s-a scurs din acest an, 
la preparația Lupeni au fost primiți 
In rîndurile partidului 35 tovarăși, 
în majoritate din activul fără de 
partid. In lumina prevederilor pro
iectului de Statut. vorbitorul a 
subliniat necesitatea intensificării 
preocupării pentru activul fără de 
partid, astfel ca tovarășii din acest 
activ să fie exemple în munca pro
fesională și obștească, să lupte 
pentru înfăptuirea hotărîrilor parti
dului. Se cere, de asemenea, ca ac
tivul fără de partid să fie împros
pătat cu noi tovarăși.

lor pe cei 
ai muncii, 
inovatori și

se
de

vor
sar-

MARCU AUREL 
membru în comitetul de 

complexul C.F.R. Petroșani
partid.

Munca de mobilizare a întregu
lui colectiv la îndeplinirea și de
pășirea ritmică a sarcinilor de 
plan, a angajamentelor de între
cere luate în întîmpinarea celui 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui este strîns legată de activita
tea politică a organizației de ba
ză, de exemplul personal al co
muniștilor. Acest lucru cere să se 
vegheze în per
manență- ca la 
locurile cheie, 
acolo unde se 
hotărăște soar
ta producției, 
să fie repartizați 
oameni de nă
dejde, comuniști cu o înaltă ca
lificare profesională, cu inițiativă 
și spirit de abnegație. Pe această 
temă și-au axat discuțiile nume
roși membri și candidați de partid 
de la sectorul I al minei Lpnea 
cu prilejul dezbaterii proiectului 
Statutului P.C.R. în adunarea ge
nerală a comuniștilor din organi
zație.

In capitolul care se referă la 
organizațiile de bază ale partidu
lui, proiectul de Statut reliefează 
în mod pregnant forța lor de mo
bilizare a întregului colectiv la 
traducerea în viață a politicii 
partidului, la îndeplinirea sar
cinilor de plan. Avînd repartizați 
îa toate locurile de muncă mem

(Urmare din pag. l-a)

iar 80 la sută din totalul sectoare
lor miniere sînt conduse de comu
niști. Repartizarea de membri de 
partid la locurile hotărîtoare ale 
producției, încredințarea de sarcini 
concrete constituie o importantă 
premiză pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor organelor și organizați
ilor de partid, a hotărîrilor proprii 
adoptate de organizațiile de bază 
în scopul mobilizării colectivelor la 
îndeplinirea prevederilor planului de 
producție, a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Hotărîrlle 
Comitetului orășenesc de partid, ale 
comitetelor de partid din cadrul 
exploatărilor miniere precum și alo 
organizațiilor de bază privind spo
rirea producției de cărbune pe . ba
za creșterii productivității muncii, 
folosirea din plin a fondului de timp 
de lucru, extinderea mecanizării, 
creșterea vitezelor de înaintare, ge
neralizarea metodelor avansate de 
muncă etc. constituie o expresie a 
gîndirii și inițiativei creatoare a 
comuniștilor pentru aplicarea în 
viață a sarcinilor puse de partid. 
Organizațiile de bază din minele 
Văii Jiului, între care cele de la 
mina Aninoasa, sectoarele III Lo- 
nea, II, III, investiții Petrila și al
tele repartizează membrilor de partid 
sarcini concrete desprinse din aces
te hotărîri. îmbunătățirea calității 
cărbunelui, întărirea disciplinei, res
pectarea cu strictețe a normelor de 
tehnica securității oferă, de aseme
nea, un larg cîmp de activitate 
pentru fiecare comunist.

Prin repartizarea de sarcini con
crete, birourile organizațiilor de 
bază atrag membrii de partid ia o 
activitate complexă, multilaterală, 
atît in domeniul producției cit și în 
desfășurarea vieții interne de partid, 
în conducerea organizațiilor obștești. 
Atragerea celor mai buni comuniști 
la educarea și sprijinirea celor mai 
înaintați oameni ai muncii în vederea 
primirii lor în partid a contribuit 
la creșterea numerică a organiza
țiilor noastre de partid, la întărirea 
capacității lor de organizare și mo
bilizare a maselor. Astfel, în peri
oada de la apariția Hotărîrii C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1962 și pînă în 
prezent, organizațiile de bază din 
Valea Jiului au primit în rîndu! 
membrilor de partid peste 4100 to
varăși, organizația orășenească Pe
troșani numărînd in prezent 13 750 
membri și candidați de partid, din 
care 80,97 la sută lucrează nemij
locit în producție.

La îmbunătățirea muncii de pri
mire a contribuit preocuparea spo
rită a organizațiilor de bază față 
de creșterea și educarea activului 
fără de partid, care pe întreaga 
Vale a Jiului cuprinde în prezent 
peste 7 000 tovarăși;

însăși sarcina de partid, munca 
concretă pentru traducerea ei în 
viață constituie o importantă școa
lă de educare partinică a comuniș
tilor, de călire a lor. Sînt cunos
cute multe exemple de comuniști, 
cum sînt tovarășii Năsăleanu Mi- 
ron de la E. M. Uricani, Glrioancă 
Sabin de la E. M. Lupeni, Drob 
Gheorghe de la E.M. Vulcan, Muj- 
nai Nicolae de Ia E.M. Aninoasa, 
Purda Constantin do la E.M. Petrila, 
Andras Ștefan de pe șantierul Pe
troșani, Cătuțoiu Ion de la depoul 
C.F.R. și alții care au cerut din 
proprie inițiativă să preia brigăzi 
rămase în urmă.

Metoda folosită de organizațiile 
de bază, de comitetele de partid 
de a solicita membrilor lor să ra
porteze despre felul în care își duc 
sarcinile la Îndeplinire a contribuit, 
atît la întărirea răspunderii față de 
sarcina de partid cît și la cunoaște
rea a ceea ce este valoros în pro
cesul muncii de îndeplinire a sar
cinilor. Tot mai multe birouri de 
organizații de bază sînt preocupate 
de controlul sistematic al îndepli
nirii sarcinilor.

Aplicarea în viață cu maximum 
de eficientă a hotărîrilor organe
lor superioare de partid, a hotărî
rilor proprii, atragerea tuluror mem
brilor de partid la munca concretă 
a organizațiilor de bază din care 
fac parte, impun luarea de măsuri 
pentru înlăturarea unor neajunsuri 
care mai există în domeniul re
partizării și controlului în. «plinirii 
sarcinilor. Sînt birouri de organi
zații de bază care repartizează unor 
membri de partid asemenea „sar
cini'1 care de altfel sînt îndatoriri 
statutare, cum ar fi de exemplu par
ticiparea la adunările generale, 
participarea la învățămînt sau să 
se aboneze la presă. Sînt, de aseme
nea, cazuri cînd nu se controlează 
îndeplinirea sarcinilor trasate. De 
asemenea, nu întotdeauna sarcinile 
sînt repartizate în raport cu specifi
cul muncii, cu nivelul de pregătire. 
Comitetele de partid, birourile or
ganizațiilor de bază trebui® să se 
preocupe de înlăturarea jțrmalls- 
mului, a muncii de suprafață în ce 
privește repartizarea și controlul 
îndeplinirii sarcinilor, să ridice 
acest important domeniu al vieții de 
partid la nivelul cerut de prevede
rile proiectului de Statut al P.C.R.

Prin repartizarea de sarcini con
crete, bine gîndite, îndreptate spre 
rezolvarea celor mai importante pro
bleme ce stau în fața organizațiilor 
de partid să atragem pe toți comu
niștii, și prin ei masele lărgi de 
oameni ai muncii din minele și în
treprinderile Văii Jiului, la muncă 
entuziastă, plină de înflăcărare pen
tru întîmpinarea Congresului parti
dului cu succese deosebite în opera 
de înflorire a României socialiste.

bri și candidați de partid cu o bu
nă pregătire profesională, organi
zația de bază din sector a reușit 
în bună măsură să șe achite de 
rolul ei de organizator și mobilizator 
a] colectivului. Minerul Burdea 
Nicolae, membru în biroul orga
nizației de bază, conduce cu pri
cepere activitatea brigăzii din a- 
batajul cameră nr. 108, candidatul

Exemplul personal 
al comuniștilor

de partid Avram Aurel asigură 
buna desfășurare a transportului 
în circuitul puțului de extracție, 
haldarea sterilului și încărcarea 
materialului necesar bunei desfă
șurări a muncii în subteran. Ase
menea exemple se pot enumera 
multe. Repartizarea comuniștilor 
la locurile cheie ale producției nu 
a fost însă în mod judicios făcută 
pe toate trei schimburile. In timp 
ce în schimbul I la toate locurile 
de muncă sint repartizați membri 
de partid, în celelalte schimburi 
acest lucru lasă de dorit. E drept 
că tovarășul Popa Aurel, secreta
rul organizației de bază și alti 
comuniști intră în mină în toate 
trei schimburile, dar acest lucru

este insuficient. Organizația de 
bază a venit cu propunerea să se 
iacă o mai judicioasă repartizare 
a comuniștilor, a personalului teh
nic pe toalp schimburile.

In vederea cuprinderii mai largi 
a tuturor locurilor de muncă, a 
tuturor schimburilor, organizația 
de bază s-a preocupat și se preo
cupă de întărirea continuă a rîn- 

durilor sale prin 
primirea de noi 
membri și can
didați de partid. 
Printre cei pri
miți in partid se 
numără minerul 
Rusu Costache, a- 

jutor-minerii Buzdugă Mihai, Cse- 
gheny Alexandru și alții.

A munci bine, a rezolva multi
plele probleme ce stau în fața or
ganizației din sector, înseamnă să 
știi să mobilizezi pe toți membrii 
și candidații de partid la muncă 
pe bază de sarcini concrete, să-i 
repartizezi la locurile de mun
că unde se hotărăște soarta pro
ducției. Desfășurînd o muncă per
severentă, colectivă, organizația 
de bază se va achita cu succes de 
rolul de conducător al activității 
colectivului sectorului pentru ob
ținerea de noi realizări în pro
ducție.
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Oglinda întrecerii socialiste
(Urmare din pag. l-a)

cumulat de la începutul lunii. Dar, 
despre angajamente (anual și pe 
etape), viteze de avansare, calitate, 
eventuale economii realizate de 
brigăzi nu poți afla de obicei, la 
sector nimic. In schimb, ești în
drumat, cu politețe, de a afla anga
jamentele —■ de la președintele
comitetului secției sindicale, vi
teza de avansare — de la
topograful sectorului, de la
responsabilul cu calitatea —
vagdhetele șterse pentru șist.

Pentru a intra în posesia altor ci
fre ești călăuzit să te adresezi ser
viciului muncă și salarii sau plani
ficării. Iși poate face deci oricine 
o imagine asupra curselor ce tre
buie să le facă cel care dorește să 
aibă o situație completă asupra 
realizărilor unui sector sau a unei 
brigăzi...

Vina pentru o asemenea eviden
ță săracă nu o poartă tehnicienii cu 
indicii. In marea majoritate a ca
zurilor, în posturi de tehnicieni cu 
indici sint încadrați tovarăși cu o 
bună calificare, multi cu o îndelun
gată experiență în această muncă. 
Si atunci de ce nu există totuși o 
evidență clară a rezultatelor în în
trecerea socialistă ? Pentru că nu 
s-a indicat ce anume trebuie să 
cuprindă această evidență.

Din cțuza ploii...
Intr-una din zile, la Uricani, în 

rubricile de la graficele cu rezulta
tele în întrecerea socialistă nu se 
vedeau decît frînturi de cifre. Con
ducerea sindicatului a motivat că 
au fost șterse de ploaie... Panourile 
alăturate, rezervate evidențiaților, 

In fața tabloului de comandă fochiștii Săraru Dumitru și Petei 
Ludovic de la centrala electrică Vulcan urmăresc cu atenție parametrii 
de funcționare ai cazanului.

aveau nume frumos caligrafiate. 
Din păcate, se refereau la luna mar
tie (cu toate că trecuse de jumă
tatea Junii iunie).

In ziua de І iulie, la mina Ani- 
noasa, graficele cu evidența între
cerii socialiste arătau situația ex
ploatării pe data de 28 iunie, a sec
torului I pe 21 iunie, a sectorului 
II pe 22 iunie, a sectorului III pe 
26 iunie iar a sectorului IV tocmai 
pa data de 21 iunie. In biroul sec
torului II, o vitrină îți atrage aten
ția prin felul îngrijit în care este 
lucrată. Cuprinde și o listă cu 41 
evidențiați în întrecere, dar se re
feră la luna aprilie. Alte sectoare 
nici nu-și bat capul cu afișarea lu
nară a evidențiaților.

Curios este faptul că se fntllnesc 
în prezentt asemenea situații cind în 
cinstea Congresului partidului în
trecerea socialistă cunoaște un 
mare avînt. Vor motiva unii că nu 
toate brigăzile și-au realizat anga
jamentul. Dar cele care l-au realizat 
și depășit nu merită a fi populari
zate ?

Se impune ca în primul rînd 
Consiliul local al sindicatelor să 
intervină, împreună cu organele 
administrative competente, pentru a 
face ordine în evidența, și populari
zarea întrecerii ia sectoarele și ex
ploatările miniere. Să se stabilească 
precis ce trebuie să cuprindă aceas
tă evidență pentru a fi completă 
și utilă totodată. Bine ar fi dacă 
s-ar stabili formulare unice pentru 
toate sectoarele. Și mai prezentăm 
o propunere: ca această evidență 
să fie în permanență la îndemîna 
celor interesați (brigadieri, maiștri, 
lucrători sindicali).

A fost salvată o viață
(Urmare din pag. l-a)

tru alții. In timpul furtunilor, și 
chiar cu alte ocazii. In orice punct 
al văii Jiului se poate întimpla 
să cadă la pămlnt vreun ilr elec
tric care, poate provoca accidente. 
Pentru înlăturarea lui este indicat 
să se folosească obiecte rău con
ducătoare de electricitate, cum 
este lemnul sau rutele uscate. In 
timpul ploilor, In cazuri de acci

dente ca cel de față, recomandăm 
cetățenilor să urmeze exemplul 
cetățenei Kerninger: să anunțe 
cit mai' rapid posibil dispecerul 
I.R.E.H., pentfu a lua măsuri de 
decuplare.

...A fost salvată o viață de om. 
Am sunat și noi spitalul interesîn- 
du-ne de situația tinerei. Ni s-a 
răspuns că tînăra P. Я. este in a* 
fard de orice pericol. A rămas

„80(8118 Vieții R8i ÎD (INK !І |l("
Duminică, pe platoul de la Va

lea de Brazi din Uricani, forma
țiile reunite ale artiștilor amatori 
din Valea Jiului au prezentat In 
fata unui mare numdr de oameni 
ai muncii, spectacolul intitulat 
„Bucuria vieții noi în cintec și 
joc".

Spectacolul începe cu trei mar
șuri interpretate de ianlara clubu
lui sindicatului E. M. Lonea. Urcă 
apoi pe scend tinerii soliști de Ia 
clubul sindicatului Lupeni printre 
care Gavrilescu F., 1. Moldovan și 
D. duciu, care interpretează cu 
multă măiestrie citeva cîntece 
populare românești. Orchestra de 
muzică populară românească a 
clubului sindicatelor Vulcan pre
zintă apoi un buchet de melodii 
populare. Frumusețea interpretării 
soliștilor vocali Albuș Grigore, 
Suiletu Vasile și Marcu Tanța, au 
stlrnit ropote de aplauze, la iei 
și soliștii de muzică ușoară Adela 
Hegheduș, Raisz Aurelia și Nanu 
Gheorghe, Urmează orchestra de 
muzică ușoară a clubului sindica

Așa gospodărire, mai rar !
AI plecat după cumpărături. Cum 

te intimpină magazinele alimenta
re, ce impresie îți lasă despre felul 
cum ai fost servit ?

La magazinul nr. 5 
Petroșani

— 300 gr. salam, vă rog — soli
ciți vînzătoarei de la raionul de me
zeluri.

— Imediat — vine răspunsul.
Cînd vii cu bonul, vezi cu sur

prindere cum vînzătoarea îți întin
de un pachețel în care salamul este 
mai mult ciopîrțit decît tăiat felii!

— Văd că aveți mașină de tăiat 
mezeluri, de ce nu tăiat! cu ea sa
lamul ? întrebi nemulțumit.

— Ne vine mai ușor cu cuțitul — 
răspunde contrariată vînzătoarea.

...și la nr. 131 
din cartierul Carpafi

— Un litru de lapte vărsat ceri 
vînzătoarei din această unitate. 

doar cu o arsură de gradul II la 
gamba stingă, la dorința ei, a pă
răsit spitalul Încă tn acea noapte. 
Deci a lost salvată o viată de om 
care abia împlinise 19 primăveri l 
Iată o veste ce umple de căldură 
inima oricărui om. Tinăra a fost 
salvată de semenii ei — o mind 
de oameni — Kerninger Etelca, 
funcționară la I.C.R.A.. tinărul 
dispecer Boldog Andrei, student 
in anul IV la cursul seral al 
I.M.P., șeful de tură Brînzan Va- 
șiie de ia I.R.E-H. precum și oa
menii de la spital care i-au dat 
primul ajutor. Animați de senti

mentul dragostei șj Înaltei respon
sabilități umane față de un semen 
de-aJ lor, au procedat inspirat, ra
pid și eficace.

Au fost la înălțimea datoriei ce 
o implică demnitatea omului zile
lor noastre I 

tului I.C.T. Paroșeni. S-au remar
cat printr-o bună interpretare so
liștii Paula Ardeleana, Dorel Bor- 
dea, lola Pop și Mariana Petca. 
Tn continuarea spectacolului, or
chestra clubului sindicatului din 
Uricani prezintă un program de 
melodii de muzică ușoară remar- 
cîndu-se îndeosebi soliștii vocali 
Ordog Eva, Capră Dan precum și 
Bunea Mariana. Urmează o suită 
de dansuri populare românești e- 
xecutată de formația de dansuri a 
clubului sindicatului din Petrila. 
Iși prezintă apoi programul for
mațiile artistice ale căminului cul- 
tur'al din Clmpa, orchestra de mu
zică ușoară a clubului sindicatelor 
din Petroșani și orchestra de mu
zică populară românească a clu
bului sindicatelor din Lonea.

in Încheiere, fanfara din Lonea 
executa citeva marșuri.

Spectatorii din Uricani au ple
cat mulțumiți de ambianta unei 
zile petrecute la Valea de Brazi.

COANDRĂȘ VALERIU 
corespondent

— Aveți sticlă ? întreabă vînză
toarea. Apoi, după ce ia sticla, În
cepe să toarne lapte în ea, scoțînd 
laptele din bidon cu o măsură de 
tablă și turnîndu-1 prin pîlnie.

— Parcă există aparat de turnat» 
lapte... încerci o remarcă.

— Nu funcționează, e stricat de 
mult — vine pe loc răspunsul vîn- 
zătoar'ci.

Răspuns neașteptat
— Untul este proaspăt ? II țineți 

in frigider ? întrebi pe vînzătorul 
de In magazinul 150 Lonea.

— Noi îl ținem în frigider, dar 
frigiderul este defect — îți dă el 
răspunsul.., neașteptat. Mai avem 
o vitrină frigorifică, dar nu o fo
losim deloc I

— De ce 1
— Pentru că e pus cîntarul pe 

ea. Și cînd merge compresorul fri
giderului, se scutură balanța cîn- 
tarului, dereglindu-se. De aceea

PUBLICITATE

I. [. I. I. Slutii ’
Recrutează candidați pentru
Școala profesională cu ur

mătoarele specializări:
— Muncitori calificați pro

duse lactate;
— Laboranți;
— Lăcătuși mecanici ind. 

alimentară;
— Lăcătuși mecanici insta

lații frigotehnice;
CONDIȚII:

— să fie absolvenți a 7—8 
clase elementare;

— să nu depășească vîrsta 
de 17 ani;

Școli tehnice de maiștri 
cu următoarele specializări:

— Maiștri produse lactate;
— Maiștri mecanici instala

ții frigotehnice;
— Maiștri lăcătuși meca

nici ind. alimentară;
CONDIȚII:
— să fie absolvenți ai unei 

școli profesionale;
— să aibă o vechime de 

cel puțin trei ani în produc
ție,-

troșani, str. Dr. Petru Groza 
nr. 5.

Școala superioară cu ur-
mătoarea specializare:

— Tehnologi produsa 
mentare;

aH-

CONDIȚII:
— să aibă diplomă 

maturitate.
de

Cererile de înscriere 
depun la oficiul I.G.I.L.

se 
Pe-

mai bine ținem oprit frigiderul și 
putem folosi cîntarul...

☆
Iată citeva aspecte în legătură 

cu folosirea utilajelor comerciale 
întilnite prin magazinele alimenta
re din Valea Jiului. Nicăieri, ma
șinile de tăiat mezeluri nu sînt fo
losite, ci zac ca niște obiecte inu
tile; toate aparatele de turnat și 
măsurat lapte sînt defecte fără ca 
cineva să se Îngrijească de soarta 
lor; multe frigidere și vitrine fri
gorifice nu funcționează tocmai a- 
cum, în toiul verii.

Statul a investit fonduri însem
nate pentru dotarea cu utilaje a u- 
nităților comerciale; nu-i păcat de 
banii plătiți ca amortisment pen
tru lucruri care practic nu sînt fo
losite î Așa spirit de gospodărire 
a mijloacelor din dotare, mai rar 1

Ce părere au tovarășii de la 
O.C.L. Alimentara ?

MIHAI ȘTEFAN

PROGRAM
9

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Muzică interpretată de fanfară,-
5.35 Gimnastica de înviorare; 5,45 
Melodii populare; 6,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 6,10 
Muzică ușoară; 6,30 Recomandări 
din program; 6,35 Orchestra Ro
ger Roger; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Recital Trini Lopez și Wilma de 
Angelis; 7,30 Sfatul medicului : 
Igiena alimentației vara; 7,35 A- 
nunțuri, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 Sumarul presei; 
8,06 Selecțiuni din opereta 
„Mam'zele Nitouche" de Herve,-
8.35 Cîntece de dragoste și jocuri 
populare; 9,00 Călătorie muzicală; 
10,00 Buletin de știri,- 10,03 Teatru 
la microfon; „Paharul cu apă"; 
11,25 Din creația cofală a compo
zitorilor noștri; 11,40 Dansuri din 
opere,- 12,00 Buletin de știri; 12,21 
Tangouri; 12,30 Muzică populară;

DE RADIO
iulie

13,00 Pagini din opera „Madame 
Butterfly" de Puccini; 14,00 Bule
tin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 Revista melo
diilor de muzică ușoară; 15,00 So
liști șl formații artistice de ama
tori din fabrici și uzine,- 15,30 
Muzică ușoară,- 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Pro
gram de madrigale; 16,30 Emisiu
ne de basme : „Paloșul de foc" de 
Călin Gruia; 17,00 Orchestre de 
coarde interpretînd muzică ușoa
ră; 17,30 In slujba patriei; 18,00 
Muzică de balet din opera „Ro
bert diavolul" de Meyerbeer; 18,15 
Melodii și interpreți de muzică 
populară la cererea ascultătorilor;
18,50 „Orizont 1970“ — „Perspecti
vele energeticei în lumina proiec
telor de Directive". Vorbește acad. 
Remus Răduleț,- 19,00 Caleidoscop 
muzical; 19,40 Soliști de muzică 
ușoară; 20,00 Radiogazeta de sea

ră; 20,30 Muzică populară inter
pretată de Tralan Uilecan și Nita 
Vădeanu; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Arii din opere; 21,15 
Lectură dramatizată din romanul 
„Patul lui Prpcust" de Camil Pe
trescu,- 21,45 Melodii de dragoste 
interpretate de Aida Moga și Con
stantin Drăghici; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic. Sport; 
22,20 Recital Lola Bobescu; 22,35 
Program pentru iubitorii muzicii 
ușoare și de dans,- 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Trei interpreți și o can
țonetă; 7,45 Recomandări din pro
gram,- 7,50 Mozaic muzical; 9,00 
Buletin de știri; 9,03 Emisiune de 
muzică populară; 9,30 Radiorache- 
ta pionierilor; 10,00 Program in
terpretat de orchestrele simfonice 
din Brașov și Oradea,- 10,30 Recu
noașteți melodia?,- 11,00 Buletin 
de știri,- 11,03 Compozitorii lntim- 
pină cel de-al IV-lea Congres al 
partidului cu noi cîntece : „Pe 
drumul marelui partid" de Vasile 

Popovici; 11,15 Din viața de con
cert a Capitalei; 12,00 Popas fol
cloric pe plaiuri moldovenești; 
13,00 Buletin de știri; 13,03 Muzi
că distractivă interpretată de fan
fară; 13,30 Limba noastră ; „Schim
bări de înțeles". Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare),- 13,40 
Concert de prinz,- 14,30 Recoman
dări din program; 14,35 Piese de 
estradă interpretate la diferite in
strumente; 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Recital de operă — Magda 
Ianculescu; 15,30 Din țările socia
liste,- 16,00 Muzică populară; 16,20 
Spart,- 16,30 Dirijorul italian Carlo 
Zecchi la pupitrul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" : Simfonia în Re 
major de Luigi Cherubini; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic,- 
17,15 Arii și duete din opereta 
„Prințul stiident" de Romberg; 
17,30 Sfatul medicului: Igiena ali
mentației vara,- 17,35 Anunțuri, re
clame, muzică; 18,00 Varietăți mu
zicale; 19,00 Buletin de știri,- 19,30 
Școala și viața,- 19,S0 Serată dan

santă; 20,25 Actualitatea muzicală; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
La microfon, Elsa Quarta și Do
menico Modugno,- 21,45 Ciclul de 
lieduri „Către iubita de departe" 
de Beethoven,- 22,15 Cîntă forma-' 
ția de muzică ușoară „Sincron" 
condusă de Bebe Corneliu; 22,30 
Emisiune literară : Opinii despre 
tinăra generație de scriitori din 
tara noastră,- 23,00 Buletin de știri; 
23,52 Caleidoscop ritmic,- 0,52 Bu
letin de știri.

Cinematografe
9 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pe urmele lui Ahmed; REPUBLI
CA : Alerg după o stea; ANI- 
NOASA: Lovitură de pedeapsă; 
BARBATENI: M-am îndrăgostit
la Copenhaga. (Responsabilii cine
matografelor din Livezeni, Iscroni, 
Vulcan, Crividia, Paroșeni, Lupeni 
și Uricani nu au trimis programul 
filmelor).
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VIETNAM

fiîfflaiia io R.D. Vielaan a brigăzilor de ніпізіі 
mirii mila umilita адіегіивіі ашііапе

HANOI 7 (Agerpres).
Agentiu V.N.A. relatează că 

Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a făcut cunoscute instrucțiu
nile cu privire la formarea „brigă
zilor de tineri voluntari pentru lupta 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională". in 
instrucțiuni se arată că americanii 
„au intensificat și au extins trep
tat războiul de distrugere împotri
va R. D. Vietnam, vizînd crearea 
de dificultăți în construcția econo
mică și întărirea apărării naționale. 
In această situație, este necesară 
înființarea unor formațiuni de ti
neri muncitori cu o conștiință po
litică ridicată, cu o organizare și 
o disciplină strictă pentru a face

Acțiunile de „depistare" 
și bombardamentele americane 
se dovedesc infructuoase

SAIGON 7 (Agerpres).
Eforturile trupelor americane și 

ale guvernului de la Saigon de a 
degaja așa-numita zonă „D“ de 
partizani, prin acțiuni „de depis
tare" sau bombardamente se dove
desc infructuoase. Agenția U.P.I. 
relatează că în dimineața zilei de 
7 iulie, 25 de bombardiere strate
gice B-52 au lansat importante 
cantități de bombe în această zo
nă, fără a reuși să provoace pier
deri trupelor de partizani. In 
schimb, forte ale Frontului de eli
berare națională au atacat în a- 
ceeași zi, prin surprindere, la 35 
mile nord de Saigon în perimetrul 
zonei „D" un convoi militar com
pus din trupe americane, australie
ne și sud-vietnameze. Partizanii au 
declanșat un puternic foc de mitra
liere împotriva convoiului inamic. 
Potrivit unui purtător de cuvînt a- 
merican „trupele atacate de parti
zani au suferit pierderi". Numărul 
mortilor și răniților n-a fost dez
văluit de purtătorul de cuvînt a-

Atacul forțelor patriotice 
împotriva unui convoi de nave

SAIGON 7 (Agerpres).
. Un purtător de cuvînt al forțe

lor armate americane din Vietna
mul de sud, a declarat că marți 
noaptea un convoi ce se îndrepta 
pe fluviul Saigon spre localitatea 
Thu Dau Mot, a fost supus unui 
atac de artilerie al forțelor patrio
tice. In urma exploziei unei mine 
și a obuzelor, o navă port-avion, 
avînd trupe la bord s-a scufundat, 
iar alte nave și ambarcațiuni au 
fost avariate.

Numărul exact al pierderilor su
ferite de trupele guvernamentale 
nu este încă cunoscut.

Agențiile de presă anunță că 
miercuri dimineața la baza aeriană 
de la Da Nang a început debarca
rea de pe navele flotei a șaptea a 
încă 8 000 de infanteriști marini a- 
mericani. (După cum se știe, baza 
de la Da Nang, una din cele mai 
importante baze aeriene din Viet
namul de sud, unde sînt deja diz- 
locați aproximativ 9 500 de infan
teriști marini americani, a fost su
pusă săptămîna trecută unui puter
nic atac al forțelor patriotice). Ast
fel, efectivul trupelor americane 
în Vietnamul de sud este de 70 000, 
dintre care infanteriștii marini re
prezintă 30 000 militari.

Totodată, avioanele strategice de 
bombardament americane de tip 
„B-52" dizlocate la baza aeriană 
din insula Guam au efectuat mier
curi dimineața un nou atac asupra 
așa-numitei zone D din provincia 

fată sarcinilor urgente care se 
află în fața tării".

Comitetul Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam și Con
siliul de Miniștri au hotărît să în
credințeze Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Vietnam sarcina formării acestor 
brigăzi.

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Vietnam a 
adresat tineretului un apel prin 
care îl cheamă să se. înroleze în 
aceste brigăzi. Tinerii din toate re
giunile R. D. Vietnam au răspuns 
cu entuziasm acestui apel. Numă
rul voluntarilor care cer să fie în
rolați depășește cu mult planul de 
recrutări.

merican deoarece după cum s-a ex
primat el „operația este in curs". 
In noaptea de marți spre miercuri, 
postul întărit de la Ba Gia, unde 
se găsesc trupe guvernamentale, a 
fost supus din nou unui puternic 
tir al forțelor F.N.E. PrimeLe deta
șamente ale partizanilor, nota A.F.P., 
au luat poziție la 300 m de post, 
după care au deschis focul.

Patriotii sud-vietnamezi înregis
trează succese de proporții și în- 
tr-o serie de localități situate în 
regiunea platourilor înalte. In ul
timele 48 de ore, forțele F.N.E. au 
ocupat postul întărit de la Dak 
Tog, la 400 km de Saigon. Comuni
cațiile radio cu localitatea din apro
pierea postului au fost întrerupte. 

Agenția France Presse subliniază că 
în aceeași regiune, unități ale garni
zoanei de la Tăn Canh, care se în
dreptau spre Dak Tog pentru a acor
da sprijin celor atacați, au căzut 
într-o ambuscadă organizată de 
partizani.

Phuoc Thanh, la aproximativ 30 
mile nord-est de Saigon, unde se 
presupune că ar fi concentrate im
portante forte patriotice.

DELHI. La Delhi s-a anunțat o- 
ficial că trupele indiene dislocate 
în regiunea de frontieră Kutch au 
început să se retragă, în confor
mitate cu prevederile acordului de 
încetare a focului încheiat recent 
între India și Pakistan. Țotodată 
s-a arătat că și trupele pakistane
ze au început să se retragă de pe 
pozițiile pe care le dețineau în ă- 
ceastă regiune.

BONN. Asupra teritoriului R. F. 
Germane s-a abătut un val de frig 
însoțit de ploi torenfiale. In nu
meroase regiuni s-a înregistrat o 
temperatură sub 13 grade. In ma
sivul muntos Zugspitze (Bavaria) 
luni noaptea a nins.

LONDRA. La 6 iulie, un avion 
britanic de tip „Hastings", folosit 
pentru transportul trupelor, s-a 
prăbușit în apropiere de localita
tea Darchester (comitatul Oxford). 
Cei 41 de soldați aflați la bordul 
avionului au murit.

LIMA. In Peru, unde garanțiile 
constituționale au fost suspendate 
zilele trecute, continuă arestările 
în rîndul forțelor de opoziție. Ci
tind știri apărute în presa peru

Deschiderea Congresului Confederației 
internaționale a sindicatelor libere

AMSTERDAM 7 (Agerpres).
La Amsterdam s-a deschis mier

curi cel de-al 8-lea Congres al 
Confederației internaționale a sin
dicatelor libere (C.I.S.L.). Partici- 
panții au dezbătut în prima zi pro
blema țărilor în curs de dezvoltare, 
relevînd necesitatea de a se adop
ta măsuri care să ducă la o redu-

Declarația ministrului informațiilor al Franței 
în legăfură cu criza Pieței comune

PARIS 7 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Paris o 

ședință a Consiliului de Miniștri 
al Franței, prezidată de generalul 
de Gaulle. La sfîrșitul ședinței mi
nistrul informațiilor Alain Peyre- 
fitte a făcut o declarație corespon
denților de presă în care a subli
niat că în ce privește criza care 
s-a creat în cadrul Pieței comune, 
la Paris nu a intervenit nici un e- 
lement nou. El a menționat, totuși, 
că Franță nu Va participa la sesiu
nea Consiliului Ministerial al C.E.E. 
de la sfîrșitul lunii iulie.

Răspunzînd unei întrebări, purtă
torul de cdvînt al guvernului fran
cez a declarat că Tratatul de cola
borare franco-vest-german nu este 
afectat cu nimic de actuala criză 
din Piața comună. I

I

Tensiune politică
ATENA 7. Corespondentul Ager

pres. C. Alexandroaie, transmite:
Viața politică din Grecia este în 

aceste zile deosebit de agitată. Se 
relatează că ministrul apărării Ga- 
roufalias, care se opune măsurilor 
anunțate de premier privind epu
rarea din armată a elementelor de 
dreapta, continuă să refuze să-și 
dea demisia.

In același timp se așteaptă cu 
interes întrevederea dintre premier 
și rege, în cadrul căreia se va ho
tărî fie acceptarea de către rege a 
epurării în rîndurile armatei 
și înlăturarea ministrului a- 
părării, fie demisia guvernu
lui și organizarea de noi ale
geri. întreaga presă de centru și 
premierul Papandreu însuși se pro
nunță împotriva propunerii dreptei 
de formare a unui guvern de ser
viciu, care să includă elemente 
din E.R.E., astfel încît să nu fie 
necesară organizarea de alegeri.

viana, agenția Associated Press 
scrie că numărul celor arestați se 
ridică la 700.

Pe de altă parte, încercînd să 
pună capăt activității grupurilor 
de partizani, unități ale armatei și 
poliției, sprijinite de aviație, con
tinuă operațiile în Anzi.

MONTREAL. Uniunea generală 
a studenților din Quebec a cerut 
primului ministru al Canadei,

P

Lester Pearson, recunoașterea gu
vernului Republicii Populare Chi
neze. Cererea a fost adresată pri
mului ministru în numele celor 
55 000 de membri ai Uniunii.

GENEVA. Expertii francezi au 
primit instrucțiuni de la Paris de 
a nu mai participa pentru moment 
ia reuniunile de coordonare a „ce
lor șase" cu privire la căutarea în 
comun a unei orientări asupra as
pectelor tehnice ale negocierilor 
agricole din cadrul G.A.T.T.

ALGER. La 6 iulie, în Algeria 
s-a produs un cutremur de pămînt 

cere treptată a decalajului dintre 
țările dezvoltate din punct de ve
dere industrial și cele în curs de 
dezvoltare.

La congres Iau parte aproximativ 
600 de delegați reprezentînd uniuni 
sindicale social-creștine, socialiste 
și de alte orientări din 100 de țări 
ale lumii.

In continuarea declarației sale 
Alain Peyrefitte a relevat că în 
cadrul ședinței Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Murville, a 
prezentat o informare cu privire la 
vizita pe care cancelarul Austriei 
J. Klaus a făcut-o la Paris.

Guvernul 'laburist britanic 
pus în minoritate 
în Camera Comunelor *,

gii financiare cu 180 de voturi 
pentru și 166 contra.

Primul ministru, Harold Wilson,

LONDRA 7 (Agerpres).
Guvernul laburist britanic a fost 

pus marți seara în minoritate în 
Camera Comunelor, la dezbaterile 
pe marginea unor articole ale le-

în Grecia
Presa favorabilă guvernului a- 

preciază că premierul Papandreu 
va putea obține aprobarea regelui 
pentru măsurile sale, inclusiv pen
tru cererea de a i se permite să 
preia conducerea Ministerului A- 
părării și demiterea lui Garoufalias.

Intr-un comunicat al E.D.A. se 
arată că « „declarația premierului, 
potrivit căreia va întîmpina ne
clintit atacurile forțelor de dreap
ta constituie un nou angajament 
categoric luat de șeful guvernului 
în fața poporului". Comitetul exe
cutiv al partidului E.D.A. cere gu
vernului să nu ezite în transpune
rea în practică a măsurilor anun
țate privind epurarea armatei.

Zi de zi acțiunile populare Ce 
sprijinire a măsurilor pentru neu
tralizarea forțelor dreptei din ar
mată iau noi forme de la scrisori 
și telegrame adresate guvernului 
pînă la mari mitinguri de masă 

de mică intensitate. Mișcări seis
mice mai puternice s-au înregis
trat în Kabylia, unde s-au pră
bușit cîteva case.

OTTAWA. In Canada au decla
rat grevă, în sprijinul unor reven
dicări economice, 8 000 de lucră
tori de la stațiile de benzină,

DELHI. „Singura rezolvare a 
problemei vietnameze constă în 

CURT

retragerea din această țară a tu
turor trupelor străine și în acor
darea dreptului poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta", 
a declarat Krishna Menon, mem
bru al Parlamentului indian, fost 
ministru al apărării, la un miting 
care a avut loc în localitatea 
Ludhian

LA PAZ. La centrele miniere 
„Catavi" și „Siglo XX", situate la 
350 km de La Paz, a avut loc o 
demonstrație a soțiilor minerilor, 
organizată în semn de protest îm
potriva concedierilor, reducerii sa
lariilor și creșterii costului vieții.

PREZENTE ROMÂNEȘTI
MOSCOV A 7. Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite :
La cinematograful „Zenit" și la 

Casa de cultură a întreprinderii 
„Krasnii proletar" are loc un festi
val al filmului românesc, organi
zat de Comitetul pentru cinemato
grafie și Asociația de prietenie so- 
vieto-română. In cadrul acestui 
festival moscoviții au prilejul sd 
cunoască cinci producții ale stu
dioului de filme „București" — 
„Un sur îs in plină vară", „Vîrsta 
dragostei", „La patru pași de infi
nit", „Vacanfă la mare" și „Pisica 
de mare", l.a deschiderea festiva
lului filmului românesc. Ion Popes
cu Gopo și aiți membri ai delega
ției române care participă la festi
valul international al filmului s-au 
întîlnit cu spectatori din Moscova.

a precizat însă că înfrîngerile de 
acest gen, pur tehnic, nu pot ridi
ca problema demisiei guvernului 
sau organizarea de noi alegeri.

Guvernul a mai fost pus în mi
noritate și la prezentarea de către 
opoziție a moțiunii prin care Ca
mera Comunelor a fost invitată 
să-și amîne dezbaterile. Ședința a 
fost, în consecință, pe if# ridicată, 
deși ministrul de finanța, James 
Callaghan, a cerut continuarea dez
baterilor.

Corespondentul agenției France 
Presse relata că sala de ședințe a 
Camerei Comunelor s-a golit în 
aclamațiile tumultuoase ale depu- 
taților conservatori și ale unor 
deputați liberali, care cereau demi-D- 
sia guvernului.

In cercurile politice bine infor
mate se afirmă, din nou, că primul 
ministru Wilson nu intenționează 
să organizeze alegeri generale în 
cursul acestui an, dar că el ar pu
tea reveni asupra acestei hotărîri 
forțat de evenimente.

Politia a intervenit cu brutalitate. 
O participantă la demonstrație a 
fost ucisă, iar altele rănite.

NEW YORK. In urma ploilor 
torențiale, apele fluviului Arkan
sas s-au revărsat din nou, afectînd 
mai multe regiuni ale statului 
Kansas. Orașul Hays, situat în 
nordul bazinului fluviului, a fost 
parțial inundat, și cîteva sute de 
locuitori au trebuit să fie evacuați.

GENEVA. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a acceptat invi
tația primului ministru britanic, 
Harold Wilson, de a face a vizită 
la Londra în cursul acestei săptă- 
mini, înainte de a se reîntoarce la 
New York. U Thant va sosi in ca
pitala Marii Britanii joi seara.

SANAA. Președintele Yemenu
lui, Abdullah al Sallal, a partici
pat la o nouă reuniune a Consi- 
siului suprem al forțelor armate. 
Radio Sanaa a făcut cunoscut 
marți că, și cu acest prilej, au fost 
luate în discuție, la numai 24 de 
ore după desfășurarea unei reu
niuni similare, „probleme privind 
forțele armate".
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