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DEZIDERATUL 1 PRE6ATIRIL0R
DUPĂ
PRIMUL
SEMESTRU

ATENȚIA
1 NECESARA!

ultima lună a se- 
și-a redresat acti-

rămine datorie și

ce revine co- 
an al cinci-

în urma bî-

Printre exploatările din bazin care 
la sfîrșitui semestrului I rămîn da
toare la producția de cărbune, se 
numără și mina Petrila. La 1 735 to
ne se ridică minusul înregistrat de 
la începutul anului de minerii pe- 
trileni, minus care nu s-a putut re
cupera deși în 
mestrulul mina 
vitatea.

Deci, datoria
ea constituie motiv de meditație a- 
supra activității din prima jumătate 
a anului, asupra modalității de îm
bunătățire a situației exploatării în 
vederea recuperării rămîneri în ur
mă și realizării integrale a angaja
mentului de întrecere 
lectivului în primul 
naiului.

Care este concluzia
lanțului de sfîrșit de semestru ? Care 
este cauza generatoare a minusului 
j|e peste 1 700 tone de cărbune ? 
Răspunsul e unanim cunoscut — 
mai bine zis recunoscut — de toți 
factorii competenți ai exploatării: 
NEREALIZAREA PLANULUI DE 
PREGĂTIRI. La sfîrșitui semestrului, 
mina Petrila are o rămînere în ur
mă la planul de pregătiri de peste 
400 ml. Sectoarele I, II și V, au cele 
mai mari minusuri la acest indica
tor. Așa se explică și întîrzierile 
la pregătirea panoului A din stra
tul, 9, a panoului I din stratul 7, Ia 
punerea fn exploatare a panoului 
E din stratul 6 etc.

Cum s-a ajuns la această situa
ție ? In această privință e edifica
toare una din concluziile unei re-

cente ședințe a comitetului sindi
catului exploatării care a analizat 
situația brigăzilor rămase sub plan. 
In această ședință a reieșit că cele 
mai multe brigăzi cu planul nerea
lizat sînt cele de Ia pregătiri. Nu 
au realizat planul brigăzile con
duse de minerii Androane Iosif, 
Munumar Vasile, Iederan Alexan
dru, Veneciuc Gheorghe, Andrei Mi
hai, Toth Ion, Turda Simion, Pop 
Gheorghe, Lixandru Dumitru. După 
situația pe 6 luni, din cele 12 bri
găzi rămase sub plan, 7 au fost de 
la pregătiri. Răminerea sub plan a 
brigăzilor se poate pune — în afara 
cîtorva excepții unde au primat 
greutățile de zăcămînt — pe seama 
aprovizionării defectuoase și a asis
tenței tehnice nesatisfăcătoare din 
partea personalului mediu tehnic. 
Conducerile sectoarelor poartă de 
asemenea, o răspundere mare pen
tru răminerea sub plan a brigăzilor 
de pregătiri, prin faptul că nu au 
acordat atenția cuvenită plasării a- 
cestor lucrări, conform planului în
tocmit la începutul lunilor. Deci, a- 
sistență nesatisfăcătoare, plasare in
suficientă — iată faptele ce atestă 
Că în primul 
mediu tehnic, 
toarelor nu au 
sară lucrărilor 
concluzie impune dezideratul ce se 
cere urmărit cu deosebire în viitor : 
REALIZAREA INTEGRALA ȘI LA
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» COMUNICAT
cu privire la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

semestru nici corpul 
nici conducerile sec- 
acordat atenția nece- 
de pregătiri. Această

4 pag.25 bani

I. D.
Sub balcoanele 

noului bloc se 
instalează lampa
darul cu neon.

Intre 4 și 6 iulie 1966, a avut loc 
la București Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La Consfătuire au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Stanko 
Todorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
Djurov, membru al C.C. al 
ministrul apărării naționale, 
Bașev, membru al 
ministrul afacerilor 
Popov, adjunct al 
cerilor externe,

Dobri 
P.C.B..

Ivan
P.C.B.

, Ivan
C.C. al 

externe, 
ministrului afa- 
general-colonel

Atanas Semergiev, șeful marelui 
stat major, Gheorghi Bogdanov, 
membru în Comisia de Revizie a 
P.C.B., ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii. 
Jozef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului, Otakar Si- 
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din .Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului, Vaclav Da
vid, membru al C.C. al P.C, din 
Cehoslovacia, ministrul afacerilor 
externe, general de armată Bohumir 
Lomsky, membru al C.C. al P.C. din

(Continuare In pag. 4-a)

Semnarea Declarației cu privire 
la agresiunea 

ale Americii
Statelor 
în Vietnam

REZULTATUL EXAMENELOR 
ESTE SATISFĂCĂTOR ?

%

Dintre evenimentele școlare importante 
din ultimele săptămîni, examenele de baca
laureat și admitere in clasa a IX-a au sus
citat un interes deosebit în rîndul tineri
lor, părinților. In dorința de a împărtăși 
cititorilor ziarului nostru cum au decurs 
aceste două examene la liceele din Valea 
Jiului am solicitat tovarășului PARAIANU 
SIMION, șeîul secției de învățămînt 
tului popular al orașului Petroșani, 
vorbească despre desfășurarea lor și 
țațele obținute.

a Sfa- 
să ne 
rezul-

— Vă rugăm să a- 
veți amabilitatea de 
a ne vorbi despre 
modul în 
prezentat 
Iilor Văii 
xamenele
real și admitere 
clasa a IX-a.

care s-au 
elevii șco- 
Jiului la e- 
de bacalau- 

în

an

orien-

Miercuri, 6 iulie, la Palatul Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, secretarii generali și 
primii secretari ai partidelor comu
niste și muncitorești, președinții 
consiliilor de miniștri din Repu
blica Populară Bulgaria. Republica 
Socialists Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană,' Repattlfca 
Populară Polonă, Republica Socia
listă România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea ReptlUllcllor So
vietice Socialiste au șarnnat Deda-

cu privire Ia agresiunea Sta- 
Unite ale Americii în Viet- 
Declarația a fost semnată de to-

rația 
telor
uam.
varășii Todor Jivkov, prim-secretar
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi- 

4 cli Populare, Bulgaria; Antonin No
votny, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu-

(Continuare in pag. 4-a)

AGENDA
B Noi obiective 

industriale

— Incepînd cu acest 
școlar, Ministerul Invâțămîn- 
tului a luat unele măsuri me
nite să îmbunătățească des
fășurarea celor două exame
ne la care vă referiți,- pe de 
o parte s-a avut în vedere 
sporirea eficacității la exa
men, iar pe de altă parte s-a 
urmărit evitarea supraîncăr
cării elevilor. Astfel, exame
nul de absolvire a școlii ge
nerale de 8 ani a fost desfi
ințat pentru a se da posibi
litate elevilor să se pregă
tească mai bine pentru con
cursurile de admitere în cla
sa a IX-a. Spre deosebire de 
anul 1965 la acest examen a 
fost introdusă o nouă probă : 
istoria patriei.

Și examenul de bacalaureat 
a suferit unele schimbări. 
Numărul disciplinelor afecta- 

acestni examen s-au redus 
la 7 la 3,- la secția reală 
compune din limba româ- 
și matematică unnînd ca

cea de-a treia materie să fie

te 
de 
se 
nă

aleasă în funcție de 
tarea profesionailă a elevului, 
dintre fizică, chimie sau bio
logie. Acest lucru e valabil 
și pentru secția umanistică, 
unde sînt obligatorii exame
nele de limba română și o 
limbă modernă, cu deosebire 
că materiile la alegere sînt 
istoria, socialismul științific 
sau biologia.

Punerea în aplicare a noi
lor măsuri s-a reflectat în

La centrul Lupenl, din 105 
candidați, 92 au fost decla
rați promovați. Rezultate mai 
slabe 6-au obținut în acest 
an la centrul Vulcan unde, 
din totalul de 82 candidați, 
au promovat doar 50 exame
nul de bacalaureat. Multi din
tre cei care s-au prezentat 
au avut cunoștințe sub nive
lul programei analitice îndeo
sebi la chimie, limba română 
unde au făcut multe greșeli 
de exprimare și conținut. Tn 
general s-a remarcat 
capacității de sintetizare 
noștințelor.

Afluența elevilor spre
a fost și în acest an deosebit 
de mare. Astfel, pentru ocu
parea celor 64 locuri de la 
secția română a liceului din 
Petroșani 
de elevi 
celor 32 
maghiară
s-au prezentat 63 elevi. Un 
număr mai mic de candidați 
a avut liceul din Llricani 
unde, în această sesiune, s-au 
prezentat doar 44.

Din rezultatele obținute — 
atît la lucrările scrise cît și 
în oral — rezultă că-nivelul 
de pregătire al elevilor a fost 
superior anilor precedenți. 
Acest lucru este scos în e- 
vidență de faptul că la li
ceul din Petroșani, spre e- 
xemplu, media 
declarat reușit 
lost de 7,50 
mână și de 
ția maghiară. 
Lupeni au

lipsa
a cu

licee

s-au prezentat 158 
iar pentru ocuparea 
locuri de la secția 

a aceluiași liceu

INTERVIUL 
NOSTRU

mod pozitiv în rezultatele ob
ținute de absolvenții liceelor 
din Valea Jiului cu prilejul 
primei sesiuni a examenului 
de bacalaureat.

La centrul Petroșani, unde 
au funcționat trei comisii 
s-au prezentat 270 candidați 
proveni ți de la cursurile de 
zi, serale și fără frecvență. 
Dintre aceștia 229 au reușit 
să promoveze examenul, iar 
41 au fost declarați respinși. 
Datorită faptului că marea lor 
majoritate au provenit din 
serii de absolvenți mai vechi 
n-au fost stăpîni pe cunoș
tințele cerute.

cu care a fost 
ultimul elev a 
Ia secția ro- 
6,83 la sec
ta liceul din 

fost declarați

Interviu realizat de 
M. CHIOREANU

(Continuare in pag. 2-a)

Muncitorii și montării de la 
T.GJM.M. Valea Jiului aiu terminat 
lucrările de construcție la noi obiec
tive industriale de la suprafața mi
nelor din bazinul nostru carbonifer. 
Printre acestea se numără instalația 
de iîisilozare a cărbunelui de la mi
na Lonea.

Se află intr-un stadiu avansat și 
lucrările la noul atelier electromeca
nic de la mina Dîlja.

De Ia începutul anului, colectivul 
de aici a realizat pe întregul sector 
economii suplimentare in valoare de 
peste 500 000 lei.

H A S-a promoție 
de maiștri

O nouă promoție de 79 de maiștri 
minieri și electromecanici au absol
vit cursurile școlii de maiștri din 
cadrul Grupului școlar minier Petro
șani. Aceasta este a 8-a promoție 
de maiștri care au fost școlarizați 
aici pentru a deveni cadre medii 
tehnice necesare 
miniere.

De pe băncile 
au ieșit în 
maiștri care 
exploatările 
Jiului și în 
țară.

H Economii 
Ia prețul de cost

In- întrecerea socialistă, minerii sec
torului TV de la mina Petrila acordă 
o deosebită atenție realizării de eco
nomii la prefal de cost. In acest scop 
ei pun în valoare noi rezerve inter- 

reduc cheltuielile de producție.

industriei noastre

acestui grup școlar 
aproape 800 de 

fi întîlniți astăzi Ia
total
pot 
carbonifere din Valea 
alte centre miniere din

G. M.

Magazinul cu 
autoservire nr. 68 
din noul cartier 
Braia - Lupeni 
răspunde celor 
mai înalte exi
gențe ale cumpă
rătorilor. Dotat 
cu mobilier mo
dern și bine a- 
provizionat. ma
gazinul se bucu
ră de o mare a- 
iluentă de cum
părători. Aici lu
crează un colec
tiv harnic și bine 
calificat condus 
cu competentă de 
comunistul Cete
ra? Simion. Acest 
magazin (tn cli
șeu) realizează și 
depășește lunai 
planul de desfa
cere a măr tur Hor
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JIULUI

Prezentarea cărții tehnice
Colectivul bibliotecii clubu

lui muncitoresc din Lupeni 
desfășoară o activitate multi
laterală pentru popularizarea 
cărții tehnice. In afară de vi
trine, în care sînt expuse 
meroase lucrări tehnice, 
organizează periodic și 
zentarea cărții tehnice, 
cursul acestei săptămini, 
exemplu, tehnicianul Galu 
dor a făcut o scurtă prezen
tare a lucrării „Sisteme recen
te de ventilare și condiționare 
a aerului" in fața iucrătorllot 
sectorului X — aeraj de la mi
na Lupeni.

Peisaj montan 
de la Clmpușei.

nu- 
se 

pre
ia 

spre 
Teo-

Repetiție cu public
Artiștii amatori din Lonea 

sînt tot mai mult preocupați 
ca spectacolele lor să satisfa
că exigenta spectatorilor. In 
acest scop, din inițiativa con
ducerii clubului din localitate 
s-a organizat luni, 4 iulie, o 
repetiție cu public la care au 
participat peste 100 de persoa
ne. Atit brigada artistică de 
agitație, orchestra, cit și echi
pa de dansuri s-au străduit să 
fie la înălțimea cerințelor. Re
petiția a fost urmată de scurte 
discuții care au îngăduit par- 
ticipanților să-și dea părerea 
asupra viitorului spectacol.

Formație muzicală 
nouă

muncitoresc din Pe- 
imbogățit cu o nouă 
muzicală. Jn cursul a-

Clubul 
trila s-a 
forma! ie 
cestei săptămini a luat ființă
o orchestră de muzică popu
lară care numără pînă in pre
zent 9 persoane și are ca res
ponsabil pe iov. Guțu Ioan. In 
zilele de 5 și 6 iulie orchestra 
a avut primele repetiții.

Recenzii ii

Dezvoltarea gustului pentru 
citit se află in centrul atenției 
colectivului bibliotecii sindica
tului C.F.R. din Petroșani. In 
acest scop se organizează di
ferite acțiuni menite să facă 
cunoscute în rîndurile salaria- 
ților din unitățile C.F.R. 
rile beletristice aflate 
bliotecă. In urmă cu 
zile in fața lucrătorilor 
mișcare și atelierul de 
s-au prezentat recenziile 
nelor „In portul de pescari1 
de Ion Russe și „Moartea unui 
erou" de Richard Aldington. La 
cele două recenzii au partici
pat peste 160 de salariați.

lucră- 
la bi- 
cîteva 
de la 
zonă 

roma-

Combaterea viermilor intestinali

sau atribuite altor cauze 
se întîmplă mai des), 
aspect al problemei este 
adulțil suportă mai ușor 

viermilor intestinali, pe

Prezența paraziților — viermilor 
intenstinali — în organismul omu
lui trece de multe ori neobservată. 
Dar Ia controlul scaunului făcut 
la o colectivitate mai mare, rămîi 
uimit de procentul ridicat de oa
meni infectați, care totuși nu s-au 
adresat medicului, fie din cauză că 
simptcmele pe care le-au simțit nu 
au fost supărătoare, fie că au fost 
neglijate 
(ceea ce

Un alt 
faptul că 
prezența
cînd copiii mai greu. De altfel di
feritele manifestări _ 
și simptome la 
copii (slăbirea, ner
vozitatea, scrîș- 
nirea din dinți în 
timpul somnului, 
scurgerea salivei din gură, mîncă- 
rimea la nas și mîncărimea pielei 
dar, mai ales, mîncărimea în regiu
nea anusului) îi alarmează pe pă
rinți și îi obligă să-și prezinte co
piii la consultații. Uneori sînt și 
simptome mai alarmante ca: văr
sături, dureri la nivelul apendice*  
lui și, rareori, chiar convulsii.

In cazuri iaeliHe, se constata pre
zența viermilor în scaun sau a 
căților de panglică. La analiza 
laborator a materiilor fecale,
chetarea speciei de vierme se Iser 
pe bază ouăloi de paraziți. Fie
care vierme intestinal elimină un 
anumit fel de ouă, care nu se asea
mănă între ele, Variind de la 
cie la specie.

Fiind foarte mici, aceste 
atunci cînd sînt împrăștiate 
scaunul WC-ului, pe bucata 
tie igienică, chiloți, cămașă 
usucă, devin fire de praf, 
ridica în aer și pătrund 
ră în timpul respirației 
ouăle de parazit) 
gură prin
dare, alimente păstrate 
fructe căzute sub 
insuficient spălat, 
turi îngrășate cu 
noaie în care de
există ouă de viermi intestinali. De
oarece în timpul tratamentului 
de eliminare a viermilor intesti- 

părăsesc intesti-

SFATUL 
MEDICULUI

nul împreună cu miile de ouă, ne 
dăm seama cît de importante sînt 
măsurile de dezinfectare a obiecte
lor pe care le folosește bolnavul în 
timpul acestui tratament.

Scaunul WC-ului, oala de noapte 
a copiilor trebuie opărite cu apă 
clocotită, iar toată lenjeria intimă 
fiartă, inclusiv cearceafurile, fețele 
de perină, pătura călcată cu fier 
de călcat, unghiile tăiate scurt 
apoi spălate mîinile un timp sufi
cient de lung. Toate acestea tin 
de igienă curentă și fac parte din 
lupta contra viermilor intestinali. 
Totuși, de multe ori aceste reguli 

nu sînt respectate 
de cei cărora li 
se aplică tratamen
tul sau de părinți. 
In acest caz cu 
toate că viermii 

au fost goniți, apare următoare si
tuație : copilul se reinfectează cu 
ouă de viermi răspîndite peste tot 
in jurul său din lipsa de igienă, sau 
se infectează cei din imediata apro
piere sau la distanță.

Nu o dată au venit părinții după 
cîteva săptămini sau luni cu repro
șuri că copilul a făcut 2—3 trata- 
mente •«» fără folos. Fiind însă în
trebați ce măsuri de igienă au luat 
în timpul tratamentului, au rămas

Rezultatul examenelor 
este satisfăcător ?

(Urmare din pag. l-a)

ba
de

etP'" nrirfii...
Pentru evitarea 

reinfectării celor 
cesară respectarea 
țlllqr d« igienă.

infectării sau a 
din jur, este ne- 
tuturor prescrip-

ouă,

de 
ele. se 
se pot 
în gu- 
Aiteori 

sînt aduse la 
mîini cu unghii mur- 

neigienic, 
copac, zarzavat 
produs de stra- 
bălegar sau gu- 

foărte multe ori

M. C.

La sonda 5 923 
din Livezeni, de 
curînd pornită, 
sondorul șef Pop 
Vasile (dreapta), 
împreună cu 
schimbul său, ve
rifică garnitura 
de prăjini pentru 
foraj.

Brigada de la 
această sondă ob
ține în flecare 
lună rezultate fru
moase.

Dr. MORARU LEONIDA
Medic primar — laborator

reușiți la examenul de admitere și 
cu media 6. Rezultate mai slabe 
s-au obținut la Uricani unde me
dia a coborît la.5,33.

— Pot să ne mulțumeas
că rezultatele abținute f

— Așa cum am arătat inițial, re
zultatele obținute de candidații pre
zent! la cele două examene au fost 
mai bune decît în anii precedent. 
Cu toate acestea ele jiu sînt încă 
în măsură să ne mulțumească. Au 
existat destule note sub limită mai 
ales la lucrările scrise. La limba 
română, spre exemplu, cu toate că 
majoritatea candidaților au cunos
cut conținutul temelor, puțini au 
reușit să le trateze in mod siste
matic. Multi dintre ei pierzîndu-se 
în amănunte nesemnificative au fă
cut grave greșeli de ortografie. Și 
la matematică s-au înregistrat des
tule greșeli de calcul algebric.

Pentiru a ilustra progresul făcut 
în comparație cu anul școlar 1965 
țin să arăt că la liceul din Petro
șani media cea mai mică a con- 
curenților 
re a fost 
1965 cînd 
minimă a
anul trecut au fost 
șiți și cu media 5.

— Ce măsuri preconizea
ză șă ia secția de învățâ- 
mint ca in viitor situația 
la învățătură să se îmbu
nătățească ?

la examenul de admite- 
7,50 spre deosebire de 

la același 
fost 6,66.

examen media 
La Uri ca ni în 
declarați reu-

ÎX VALEA JIULUI

—• Cunoscîndu-se din timp disci- 
de 
de 
in- 
or- 
de

plinele care se cer la examenul 
bacalaureat și de admitere, încă 
la începutul anului viitor vom 
dica conducerilor de școli să 
ganizeze un număr mai mare 
meditații și consultații și să acorde 
o atenție sporită orelor de demon
strații practice la obiectele chimie, 
fizică și biologie.

Vom indica cadrelor didactice să 
pună un accent mai mare pe mun
ca independentă a elevilor dindu- 
li-se spre rezolvare o serie de te
me și probleme cu caracter de sin
teză, asemănătoare celor de la lu
crările scrise la examenele ce au 
avut loc. Această măsură este dic
tată de constatarea că, în general, 
notele de la examenele sorise au 
fost inferioare 
oral.

Conducerile 
să dezbată în cadrul consiliilor pe
dagogice rapoartele președinților 
comisiilor de bacalaureat și să ia 
măsuri în consecință pentru reine- 
dierea unor lipsuri specifice școlii 
respective.

Pentru ca situația la învățătură 
să se îmbunătățească, secția noas
tră de fnvățămînt va urmări cu 
mai mare insistență modul în care 
se realizează pregătirea elevilor 
claselor a VIII-a și a Xl-a și va 
supune dezbaterii primului cerc pe
dagogic cu directorii din anul șco
lar 1966/1967 problemele ridicate 
de cele două examene.

celOT obținute la

liceelor vot trebui

Un comerț cu produsele metalo-chimice 
mai bine organizat

Cu prilejul deplasării la Petro
șani, în cadrul unei comisii a Mi
nisterului Comerțului Interior (Direc
ția generală pentru produse me
talo-chimice), am remarcat frumoa
sele transformări aduse orașelor 
m'niere din Valea Jiului.

Oricine poate admira noile blo
curi date în folosință minerilor și 
familiilor lor la care se adaugă și 
impunătoarele instituții de cultură.

Cîteva constatări am făcut și asu
pra organizării activității magazi
nelor comerciale. Din aceste consta
tări a rezultat că, spre deosebire 
de alte sectoare comerciale, în sec
torul de desfacere a produselor me
talo-chimice, nu s-a ajuns la același 
raport de echivalență între numărul 
de consumatori și posibilitățile de a- 
provizionare care se oferă de către 
rețeaua comercială existentă. Aceas
ta, referindu-ne la numărul de ma
gazine, grad de specializare a re
țelei, introducerea formelor rapide 
de comerț și extinderea numărului 
de sortimente solicitate.

In prezent nu există în toate lo
calitățile posibilitatea de 
cumpărătorilor toate grupele 
duse ce se comercializează 
torul metalo-chimice și în 
cință este uneori posibil ca
de articole să nu se găsească în 
mod permanent, fără a mai vorbi de 
problemele legate de prezentarea și 
expunerea mărfurilor.

Creșterea continuă a fondului do 
mărfuri metalo-chimice și diversifi
carea sortimentală, impune necesi
tatea dezvoltării corespunzătoare " 
rețelei de desfacere.

Pînă în prezent, nu a fost posi-

a oferi 
de pro- 
în sec- 
conse- 

o serie

bilă specializarea rețelei, măsură la 
înfăptuirea căreia organizațiile co
merciale locale sînt solicitate să 
contribuie.

In Valea Jiului, spațiile comer
ciale destinate desfacerii produse
lor metalo-chimice sînt, în multe 
cazuri, insuficiente ca număr și su
prafață, fiind amplasate în spații 
care nu se pretează la specializare.

Existenta ia desfacere a unor gru
pe de mărfuri numai întf-un singur 
magazin din localitate, poate să 
creeze greutăți în aprovizionarea 
populației în mod deosebit la arti
colele de cerere curentă. De exem 
piu, in timpul inventarelor consu
matorii nu găsesc mărfurile dorit? 
în localitatea respectivă. In această 
privință, considerăm că ar fi posibi1 
ca împreună cu sprijinul Direcției 
Comerciale Regionale și al comite
telor executive ale sfaturilor popu 
lare, să se aducă unele 
țiri rețelei de desfacere, 
aici cîteva posibilități.

— lărgirea rețelei de 
preluarea
a, fostelor localuri, care au 

această destinație în trecut așa 
de altfel s-a primit ca sarcină

singură unitate de desfa- 
amănuntul, cu o suprafață 
m p, prin care se desfac 
produse metalo-chimice —

lea Jiului, este insuficientă — la 
Lupeni, suprafața totală alocată ma
gazinelor metalo-chimice este la 7 
unități de numai 278 mp, la Vulcan 
există o 
cere cu 
de 136 
multiple
este necesar să se analizeze cil a- 
lenția cuvenită posibilitatea organi
zării de noi magazine care să satis
facă într-un grad mai mare cere
rea de consum la, articole mărunte — 
sticlă, porțelan, faianță, electronice, 
muzicale, produse chimice, articblș 
de fierărie și culturale, jucării 
La Petroșani, de pildă, ar fi nevoie 
de circa 4—5 magazine în plus, la 
Lupeni de circa 3, la Vulcan 3—4,

2 
la

îmbunătă-
Sugerărr

magazine
in scopuri corner-

care
prin 
dale 
avut 
cum
din partea conducerii superioare — 
cu ocazia consfătuirii lucrătorilc- 
din comerț. In Petroșani, spre e- 
xemplu, acest lucru se poate rea
liza, dacă o parte din unitățile pres
tatoare de servicii ale cooperativei 
meșteșugărești care sînt amplasate 
pe artera principală a orașului (ca 
reparații televizoare, radio, ceasor
nice etc.) ar fi mutate în alte spații.

Tinînd seama de faptul că rețeaua 
existentă în unele localități din Va-

la Uricani 1 magazin, la Petrila 
magazine, ia Aninoasa 1 magazin, 
Lonea 1 magazin.

— Oricît br părea de curios, 
nele firme de magazine, nu sînt 
daptate la profilul unității. Sau 
dacă totuși acestea sînt corespunză
toare, unitatea prezintă la desfa
cere alte mărfuri decît cele care 
ar trebui să le desfacă. Un exem
plu e magazinul din Petroșani str. 
Republicii, care are firmă de magazin 
moto-sport, dar care prezintă la 
desfacere articole muzicale (instru
mente cu coarde, de suflat, acor- 
deoane), lustre, mașini de cusut, 
frigidere, mașini de spălat rufe, a- 
bajururi, aspiratoare de praf, baterii 
și în fine articole moto-sport (bi
ciclete, motorete, piese de schimb 
etc.). Sau la magazinul „Bijuteria*  
din acest oraș, care pe lingă biju
terii și artizanat, mai desface arii- \ 
cole foto și unele articole culturale,

u- 
a-
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ca: brichete, ochelari de soare și 
cărți de joc.

Analizînd mai atent posibilitățile 
existente în fiecare localitate, s-ar 
putea găsi o serie de soluții efi- 
ci eh le care să contribuie la o îm
bunătățire a rețelei, necesitate de 
prim ordin, dacă se ține seama de 
sporirea volumului de mărfuri și 
de sarcinile care revin unităților 
comerțului socialist în perioada ur
mătoare.

Pe de altă parte, este bine ca a- 
provizionarea populației cu sorti
mente și cantități îndestulătoare, să 
nu fie niciodată periclitată de 
faptul că unele magazine se apro
vizionează cu cantități mici din de
pozitele comerțului cu ridicata.

Munca depusă de colectivele or
ganizațiilor și întreprinderilor co
merciale din Valea Jiului, a reflec
tat totuși și părți pozitive.

Ele își fac simțită prezența prin 
introducerea de sortimente noi în 
comerț, prin îmbunătățirea muncii 
de recepție calitativă a mărfurilor, 
diminuarea stocurilor supranorma- 

> five — toate ducînd în final la o 
mai bună aprovizionare a populației 
din Valea Jiului, față de perioadele 
anterioare.

Avem deplina convingere că prin- 
tr-o muncă susținută depusă de fie
care organizație comercială în parte, 
cu concursul nemijlocit al organelor 
locale și cu sprijinul direcției co
merciale regionale, se va putea 
ajunge ca în timpul cel mai scurt 
să se realizeze și în magazinele din 
Valea Jiului, un nivel ridicat de 
aprovizionare și de servire a consu
matorilor cu produsele sectorului 
metalocpimic, obiectiv indicat de în
săși documentele de partid și de 
stat.

George IONESCU
din .Ministerul Comerțului Interior 

V'*’’ Direcția generală a comerțului I
1 - cu metalo-chimice

Botev Vrața (R. P. Bulgaria) 4-1 (1-1)
Primul meci internațional de fot

bal disputat anul acesta pe stadio
nul din Petroșani a fost așteptat cu 
legitim interes și... emoție de spec
tatorii din Valea Jiului. Era și 
firesc să fie așa. Echipa Jiul întîl- 
nea doar o formație din prima ca
tegorie a campionatului bulgar, care 
căuta să obțină un rezultat favorabil 
menit s-o reabiliteze după înfringe- 
rea de la Craiova. In același timp 
gazdele erau lipsite de aportul cî- 
torva jucători de bază fapt ce pu
nea sub semnul întrebării victoria 
lor.

Apariția pe teren a celor două 
echipe a fost salutată cu ropote 
de aplauze de miile de spectatori. 
Un grup de pionieri Ie oferă apoi 
jucătorilor buchete de flori, iar că
pitanii celor două echipe schimbă 
tradiționalele fanioane.

Meciul începe într-un ritm viu, 
imprimat în special de oaspeți. Chiar 
din primul minut ei inițiază un atac 
periculos la poarta apărată de Ion 
Vasile, lămurit în ultima instanță 
de Cazan care trimite în corner.

După alte cîteva acțiuni pericu
loase ale echipei bulgare, fotbaliștii 
de la Jiul echilibrează jocul, în- 
jghebînd la rîndul lor cîteva ata
curi pe extreme. Fazele se succed 
cu repeziciune de la o poartă la 
alta, ele fiind lămurite în ultima 
instanță de cele două apărări promp
te și sigure în intervenții. Sc re
marcă în mod deosebit Stoker care 
pe^noul său post de fundaș central 
a fost un adevărat stîlp al apărării. 
De asemnea, portarul Ion Vasile, în- 
tr-o formă excepțională, a apărat 
goluri ca și făcute.

HANDBAL ÎN 7 
lalreceiile di» glims zi

Ieri dimineață, pe terenul de hand
bal al stadionului Jiul din Petro
șani au început întrecerile finale ale 
celor mai bune echipe școlare din 
țară.

Redăm mai jos rezultatele tehnice 
înregistrate în prima zi:

FETE : Liceul din Piatra Neamț — 
Liceul cu pregătire specială de edu
cație fizică din Timișoara 6—15

Primul gol „cade" în minutul 39 
de joc. Sandu execută impecabil o 
lovitură liberă de la circa 20 metri 
de poarta adversă. Șutul său precis 
și puternic trece pe lîngă zidul apă
rării oaspeților și mingea poposește 
în colțul de jos al porții : 1—0. Nu 
trec decît trei minute și echipa Bo
tev Vrața egalează prin Stoflov: 
1—1.

In repriza secundă cei care au mai 
mult inițiativa sînt gazdele care 
de altfel reușesc să concretizeze 
trei din numeroasele ocazii avute. 
In minutul 58, Peronescu șutează 
în bară iar mingea revenită în te
ren este reluată din apropiere în 
plasă de către Casandra. Oaspeții 
ripostează prompt și în minutul 71 
sînt pe punctul să egaleze dar 
Stoker salvează de pe linia porții. 
Tot el, două minute mai tîrziu, ia o 
acțiune pe cont propriu și de la a- 
proximativ 30 de metri trage un 
șut năpraznlc în bară.

Bine joacă ambele echipe. Jucă
torii de Ja Botev Vrața încheagă 
acțiuni frumoase, pasînd precis la 
mijlocul terenului, iar jiuliștii atacă 
mai deciși și mai periculoși, reușind 
să mai înscrie încă de două ori prin 
Peronescu și Farkaș. In ultimele mi
nute oaspeții au ocazia să reducă din 
handicap prin extremul stingă, Ior- 
dancrv, care de la numai 5 metri de 
poartă reia puternic din voie. Ion 
Vasile respinge însă în corner.

Victoria obținută cu scorul de 
4—1 în fața echipei bulgare, este 
fructul voinței și puterii/ de luptă 
a tuturor jucătorilor Jiului.

C. MATEESCU 
D. CRIȘAN

Ceea ce se vede in fotogra
fia alăturată este un obișnuit 
depozit de fier vechii apar li
ne exploatării miniere Uricani. 
Pînă aici, nimic deosebit. Să 
vedem ce este insă neobișnuit 
in cazul acestui depozit.

La cererea reprezentanților 
întreprinderii pentru colectarea 
metalelor Petroșani, tovarășii 
de la Uricani au transportat 
fierul, depozitat înainte în 
mai multe locuri, intr-un sin
gur depozit. Acest fapt a fost 
făcut cunoscut celor de (a 
I.C.M. care s-au prezentat, au 
măsurat din ochi deșeurile me
talice și și-au 
oprit alege
rea la... meta
lul care trage
mai greu la cînlar. Tabla, bu- 
cățile mai mărunte nu prea au 
tost băgate în seamă; asta in 
ciuda faptului că toți știu — 
inclusiv tovarășii de la I.C.M., 
cu cite eforturi au fost scoase 
din subteran aceste deșeuri, 
fie mici sau mari. Urmarea : — 
așa cum se vede și din clișeu 
— depozitul se întinde pe o 
suprafață respectabilă.

Mina Uricani și-a realizat 
sarcinile ia fier vechi. Gospo
darii de aici au întreprins în
să, mai de mult, o acțiune de 
înfrumusețare a incintei și ar 
dori ca deșeurile metalice să 
ia drumul depozitului central. 
Au anunțat deci pe tovarășii 
de la I.C.M. — în scris și te
lefonic. Ce e drept, delegații 
l.C.M.-ului au venit dar... mai 
rar. Nici tovarășul Pățrășcioiu, 
recuperator, nu a mai dat de 
mult prin Uricani.

g linalelor stulaiB
(2—6); Liceul Unirii din Tg. Mureș 
— Liceul nr, 13 Mihai Viteazul din 
București 11—19 (4—8); S.S.E. Pe
troșani — Școala tehnică agricolă 
din Drăgășani 11—5 (5—2).

BĂIEȚI: Liceul Bogdan PetriCaicu 
Hașdeu din Buzău — Liceul nr. 13 
Mihai Viteazul din București 9—12 
(2—6); ' Liceul nr. 1 din Bacău — 
Liceul din Sebeș 12—17 (4—6); Li
ceul cu program special de educa
ție fizică din Brașov — Liceul Lau- 
rian din Agnita 19—18 (9—9).

★

N. R. Ziarul nostru va publica cu 
regularitate rezultatele tehnice ob
ținute în fiecare zi ale finalelor.

Grupul școlar minier Lupeni
ait vatanîE goilgii de maiștri instrotlori

Se pot angaja maiștri electromecanici fi e- 
lectricieni, care au ca studii școli tehnice de 
maiftrj în specialitatea respectivă, sau fcoli e- 
chl va lente.

Informați! suplimentare se pot obține la se
cretariatul școlii, zilnic între orele 9—13.

ÎNTREPRINDEREA forestieră
PETROȘANI

Vinde din stocuri supranormative următoarele materiale:

— tablă neagră peste 4 mm
— tablă cupru
— bronz în bloc
— felinare vînt
— burtiere cauciuc
— seceri
— gumerare protecție

precum și diferite piese de schimb pentru funicular 
Wyssem.

Au venit, dar... mai rar

ÎNSEMNARE

Am întrebat pe tov. Gliga, 
tehnician la serviciul electro
mecanic al minei, cit fier vechi 
au predat în luna iunie. Ni 
s-a răspuns :

— Nu știu. N-am știut nici 
fn alte rînduri, pentru că 
I.C.M.-ui ne trimite documen
tele cu foarte mare întîrziere.

Iată și părerea reprezentan
ților de la I.C.M. „Pe baza le
gislației în vigoare, întreprin
derile sînt obligate să sorteze 
metalele vechi, ceea ce la U- 
ricani nu se întîmplă — fierul, 
tabla, cablurile fiind ameste
cate. Nu putem face față ce

rințelor unită
ților deoarece 
ducem lipsă de 
mijloace de

transport. Bine ar fi dacă mina 
Uricani ar efectua unele trans
porturi cu mijloace proprii sau 
ar încărca și expedia fierul 
vechi — cu vagoane C.F.R. — 
direct la beneficiat. Propunem 
tovarășilor de la Uricani să 
colaboreze mai îndeaproape cu 
noi fn vederea ptedărti ritmi
ce, și pe sortimente, a metale
lor vechi".

Fr. VETRO

N. R. Este știut că siderur- 
giștii așteaptă metalele vechi, 
le sînt necesare. înseamnă că 
fierul vechi, o dată adunat, tre
buie să fie trimis cit mai re
pede la destinație; este în in
teresul economiei naționale.

Așa că tovarăși de Ia I.C.M. 
și mina Uricani, aveți cuv intui.

Pregătirilor 
atenfia necesară !

(Urmate din pag. l-a)

TIMP A LUCRĂRILOR DE PREGĂ
TIRI.

— In semestrul II mina Petrila 
va recupera integrai minusul din 
prima jumătate a anului și-și va rea
liza și angajamentul anual de 3 500 
tune căi bune — ne asigură tov. ing. 
Muru Emil, șeful exploatării. Pe ba
za concluziilor din primul semes
tru, punem un accent deosebit pa 
îndeplinirea ritmică a planului de 
pregătiri în scopul asigurării liniei 
de front necesare și creării a cî- 
torva abataje de rezervă. In acest 
scop am luat deja măsura de a în
tări efectivele de la pregătiri din 
sectoarele productive I și II prin 
transferarea Ia aceste Sectoare a 15 
mineri cu experiență de la inves
tiții.

★
Nu contestăm justețea acestei mă

suri care va fi, într-adevăr hotărl- 
toare pentru realizarea planului de 
pregătiri. Dar, precum indică... ex
periența primului trimestru, reali
zarea integrală a planului de pregă
tiri reclamă o preocupare susținută 
și continuă atît din partea condu
cerii exploatării cît și a celor de 
sectoare față de omogenizarea bri
găzilor, aprovizionarea lor cores
punzătoare, sporirea răspunderii 
maiștrilor minieri față de realiza
rea ritmică și în condiții optime de 
calitate a lucrărilor de pregătiri.

PROGRAM 
DE RADIO

8 iulie
PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață,- 5,15 Gimnastica de în
viorare; 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin mețec-rutier; 6,15 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin rpeteo-ru- 
tier; 7,30 Ritmurile tinereții; 7,4Ș 
Salut voios de pionier; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,08 Cîntă orches
tra de muzică populară a Filarmo
nicii de Stat din Oradea; 8,30 La 
microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Prevenirea îmbă- 
trînîrii precoce,- 9,35 Jocuri popu
lare,- 9,45 Lucrări pentru pian de 
Schubert,- interpretate de Arthur 
Schnabel; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Program de madrigal©; 10,15 
„Am o mîndră ca o floare" — pro
gram de cîntece de dragoste,- 10,30 
Radioracheta pionierilor; 11,00 Mu
zică vocală de Ion Borgovan și 
Gheorghe Dima,- 11,20 COORDO
NATE CULTURALE — Repertoriu 
estival; 11,35 Petale de trandafiri —. 
muzică ușoară; 11,45 Drag mi-e jo
cul românesc; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 
Recital de operetă — Constanța Cîm- 
peanu,- 12,43 Cîntă Mihaela Păsărin 
și Norocel Dimitriu; 13,00 Simfonia 
nr. 39 în Mi bemol major de Mo
zart; 13,28 Nestemate folclorice,- 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Muzică de es
tradă; 14,40 Piese instrumentale,- 
15,00 De prin sate adunate — mu
zică populară; 15,20 Anunțuri, re
clame; 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Un cîntec 
drag — muzică ușoară.- 16,56 Soliști 
de muzică populară; 17,15 IN SLUJ
BA PATRIEI; 17,45 Tangouri; 18,00 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Un 
zîmbet, un vis și o melodie,- 18,40 
RADIOSIMPOZION; 19,00 Q melo
die pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Varietăți mu
zicale,- 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ,- 20,30 Mic concert folclo
ric; 20,50 Jurnale celebre: Virgi
nia Woolf; 21,10 Disqurile noastre 
vă aparțin,- 21,35 MUZICĂ UȘOARĂ 
PENTRU ILEANA COSÎNZEANA; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu- 
letin meteorologic: 22,20 Sonatele 
Si pârlitele Dentru vioară solo de 
Bach,- 22,45 ATENȚIUNE PĂRINȚI',- 
23,00 „Stelele ne povestesc" — mu
zică ușoară,- 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
8 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Co
liba unchiului Tom seria I și II; 
Republica : Soție fidelă,- LONEA — 
Minerul: Ce s-a întîmplat cu Baby 
Jane,- 7 Noiembrie: Duminică la 
ora 6; ANINOASA .- Căpitanul zero,- 
VULCAN.- Fata iui Bube,- CRIVI- 
DIA : Runda 6-a,- LUPENI — Cul
tural : După mine, canalii!

TELEVIZIUNE
7 iulie

18,00 — Pentru școlari: Fereas- , 
*ră deschisă spre mare. Din viața 
scafandrilor; 18,30 — Aspecte de 
la campionatul mondial de scrimă: 
Finala la floretă (bărbați) — Tran
smisie de la Moscova; 19,00 — Te
lejurnalul de seară; 19,15 — Filme 
premiate ta Festivalul internațional 
al filmului de animație — Mamaia 
1966,- 19,30 — Orașele muzicii: VE
NEȚIA; 20,00 Debuturi; 21,00: fil
mul Dincolo de barieră — o produc
ție a studioului cinematografic 
„București"; 22,25 — Telejurnalul <i* * 
noapte,- 22,35 — Buletin mMeoHdv*  
gic,- 22,40 — închiderea emisiunii.
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COMUNICAT 
cu privire la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ 
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la Tratatul de la Varșovia
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Cehoslovacia, ministru] apărării na
ționale.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului . de 
Stat al Republicii Democrate Germa
ne, Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre 
ședințele Consiliului de Miniștri a! 
R. D. Germane, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic, secre
tar ai C.C. al P.S.U.G., Hermann 
Axen, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Otto Winzer, membru .al 
C.C. al P.S.U.G., ministrul aface
rilor' externe, Heinz Hoffmann, 
membru al C.C. al P.S.U.G., minis
trul apărării al R. D. Germane.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
președintele Consiliului de Mi 
niștri, Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Adam Rapacki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., ministrul afacerilor 
externe, mareșal Marian Spychalski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
părării naționale, Marian Nasz- 
kowski, membru al , C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general de divi
zie Wojciech Jaruzelski, membru 
al C.C. al P.M.U.P., adjunct al ml- 
nistrului apărării naționale, șeful 
statului major general.

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., general de 
armată Leontin Sălăjan, membra 
âl Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor armate, 
Mihâi Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-se

cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Gyuia Kâlai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, gene
ral-colonel Lajos Czinege, membru 
supleant al Biroului Politic al G.G. 
al P.M.S.U., ministrul apărării, Jâ
nos Peter, ministrul afacerilor ex
terne.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Leonid Brej- 
nev, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., mareșal al Uni
unii Sovietice Rodion Malinovski, 
membru al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul apărării ăl U.R.S.S., Konstantin 
Rusakov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. al P.C.U.S., 
adjunct de șef de secție la C.C. 
ail P.C.U.S., Alexandr Basov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

La lucrările Consfătuirii a parti
cipat mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, comandantul su
prem al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

In cadrul Consfătuirii s-a făcut 
un larg schimb de păreri asupra 
problemelor privind pacea și. seen 
ritatea în. Europa.

Statele participante la . Tratatul 
de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală de la Varșovia, repre
zentate la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ au adoptat în 
unanimitate, Declarația cu . priyjre 
la întărirea păcii și securității In 
Europa, al cărei text se va da pu
blicității.

La Consfătuire s-a discutat si
tuația creată ca urmare a agresiu
nii Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam, în special în lumina noi
lor acte criminale ale forțelor ar
mate americane, îndreptate spre in
tensificarea războiului împotriva 
poporului vietnamez.

Statele reprezentate la Consfă
tuire au adoptat în unanimitate 
Declarația cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, al cărei text se 
va da publicității.

Lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ, care au decurs 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și deplină înțelegere reci
procă au contribuit la întărirea con
tinuă a unității și colaborării țări
lor socialiste.

Semnarea Declarației cu privire 
la agresiunea Statelor Unite 

ale Americii in Vietnam
(Urmare din pag. l-a)

blicii Socialiste Cehoslovace, Jozef 
Lenart, membru al Prezidiului C.C 
al P.C. din Cehoslovacia, președin 
tele guvernului Republicii Socialis
te Cehoslovace; Walter Ulbricht 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane. Willi Stoph, membru ai 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane; Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito 
resc Unit Polonez, Jozef Cyran
kiewicz, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului 7 de Miniștri al Republi
cii Populare Polone,- Nicolae

Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ion Gheorghe 
Maurer,, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România,- Jânos Kâ
dâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Gyuia Kâllai. mem
bru al Biroului Politic al G.G. al 
P.M.S.U., președintele. Guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
ungar; Leonid Brejnev, secretar ge- 
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist ai Uniunii So
vietice, Alexei Kosighin. membru 
al Biroului Politic al G.G. al 
P.C.U.S.. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

(Ăgerpres)

DE PESTE HOTARE
SA SE PUNA CAPAT A6RESIUNII S. U. AM

(Ăgerpres). 
săvîrșite de 

asupra su- 
Hanoi și a 

au provocat

• OTTAWA 6 
Bombardamentele 
aviația americană 
burbiilor orașului 
portului Haifong
indignarea și protestul opiniei 
publice din Canada. Intr-o te
legramă de protest adresată 
primului ministru, Lester Pear
son, secretarul general al Parti
dului Comunist din Canada, 
William Kashtan, cere guver
nului canadian să se desolida
rizeze deschis și hotărît de a- 
gresiunea americană în Viet
nam.

protestul 
S.U.A. in 
președin- 
democra-

• BERLINUL OCCIDENTAL 
6 (Ăgerpres). — Opinia publi
că democrată din Berlinul oc
cidental își exprimă 
împotriva agresiunii 
Vietnam. Inge Kopp, 
ta conducerii Uniunii
te â femeilor din Berlinul oc
cidental, a făcut o declarație 
în care condamnă cu asprime 
atacurile efectuate de aviația 
americană asupra periferiilor 
orașelor Hanoi și Haifong.

• CALCUTTA 6 (Ăgerpres). 
2 000 de persoane au demon
strat din nou miercuri dimi
neața în fața consulatului a- 
merican din Calcutta, scandînd 
lozinci de protest față de poli
tica americană în Vietnam și 
cerînd retragerea trupelor a- 
mericane din Asia de sud-est

• SANTIAGO DE CHILE 6 
(Ăgerpres). — 14 deputați ai 
Consiliului național chilian au 
dat publicității o declarație de 
protest împotriva bombarda
mentelor aviației americane a- 
șupra periferiilor orașului Ha
noi și portului Haifong și a 
intervenției americane în Viet
namul de sud. In declarație se 
subliniază Că războiul dus de 
Statele Unite în Vietnam „vio
lează în mod flagrant normele 
dreptului internațional". Depu
tății au cerut încetarea ime
diată a acestui război și retra
gerea trupelor nord-americane 
de pe teritoriul vietnamez.

IN VIETNAM!
Demonstrații

guver-

desfă- 
au a-

LOS ANGELES 6 (Ăgerpres). — 
In orașul Los Angeles se desfă
șoară în. prezent lucrările celei de 
a 58-a conferințe anuale a 
natorilor din S.U.A.

In fața clădirii unde se 
șoară lucrările conferinței
vut loc luni și marți demonstrații 
de protest împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam.

Aceste manifestații 
nite de „Consiliul 
„Cluburile W. E. B. Dudois", 
mitetul pentru pace în Vietnam' 
„Mișcarea

sînt spriji- 
pentru pace", 

„Co- 
l" și 

feminină pentru pace".

1159 avioane pirat
6 (Ăgerpres). — AgențiaHANOI

V.N.A. transmite că la 5 iulie u- 
nități ale Armatei populare viet
nameze au doborît un avion ame
rican care violase spațiul aerian 
al Republicii Democrate Vietnam 
în apropierea portului Haifong. Pe-

de protest
Numeroși manifestanți au purtat 
pancarte pe care era scris: „înce
tați războiul din Vietnam", „Refu
zăm să luptăm". Prin difuzoare erau 
scandate 
războiului 
ment dat, 
ților, s-a 
cător al
în difuzor :

— „Ce vreți î"
— „Pace, pace" — 

mulțimea.
— „Cînd o doriți
— „Acum, acum".

lozincile i „Puneți capăt 
Iui Johnson". La un mo- 
în rîndurile 

auzit glasul 
manifestației

doborîte

dembnstran- 
unui condu- 
care striga

a răspuns

trivit ultimelor informații, la 4 iu
lie au fost doborîte alte două bom
bardiere americane în provinciile 
Than Hoa și Vinh Linh, ceea ce 
face ca numărul total al avioane
lor doborîte deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam să se cifreze la 1 159.

Harold Wilson desnre tralativele angla-rhodesieiiB
LONDRA 6 (Ăgerpres). — Primul 

ministru britanic, Wilson, a anun
țat marți în Camera Comunelor că 
tratativele preliminare anglo-rhode- 
siene au fost întrerupte pentru 
cîtva timp, „pentru a se permite 
celor două părți să-și pună la punct 
pozițiile". Convorbirile vor fi re
luate în cursul acestei luni. Wilson 
a declarat că sancțiunile adoptate 
împotriva regimului de la Salisbury 
vor fi menținute. Primul ministru 
a încercat să demonstreze utilita
tea convorbirilor, afirmînd că ele 
au adus clarificări asupra atitudini
lor și intențiilor. El nu a negat, 
însă, aprecierile unor deputați că 
tratativele nu au condus la dega
jarea vreunei soluții. Wilrron a in
dicat în mod clar că tratativele 
anglo-rhodesiene vor trebui să rea-

hla Violente incidente rasiale

S.U.A. care se 
Angeles, înapo- 
statului, Omaha, 
au loc violente

NEW YORK 6 (Ăgerpres). — Gu
vernatorul statului Nebraska, Frank 
Morisson, a părăsit marți, în mod 
precipitat, conferința națională a 
guvernatorilor din 
desfășoară la Los 
indu-se în capitala 
unde de trei zile 
incidente rasiale.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, incidentele au 
început duminica trecută în car
tierul din nordul orașului Omaha 
(unde se află gheto-ul populației 
de culoare), în semn de protest 
împotriva lipsei de drepturi a ne
grilor din acest oraș. Ele au reiz- 
bucnit luni și au continuat marți.

cînd peste 1 000 de negri au dus 
adevărate lupte de stradă cu poli
țiștii. Șase companii ale gărzii na
ționale au fost puse 
alarmă. Peste 20 de 
fost arestate.

Incidente rasiale au 
în orașul Lawton (statul Oklaho
ma) unde 38 de persoane au fost 
arestate după ce numeroși negri au 
încercat să pătrundă într-un parc 
de distracții rezervat, numai albilor. 
De asemenea, la St. Louis (Mis
souri), poliția a intervenit pentru 
a împrăștia o manifestație a popu
lației de culoare organizată în 
sprijinul recunoașterii drepturilor 
civile.

în stare 
persoane

avut loc

de 
au

Și

4 , i> i '
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Statul Malawi 
a devenit Republică

lizeze progrese pînă la conferința 
primilor miniștri ai Commonwealth- 
ului din 6—15 septembrie, ceea ce 
este interpretat de unii observatori 
a fi un gen de „ultimatum" dat gu*  
vemanților din Rhodesia. v •

Vizita premierului 
francez în Anglia

LONDRA 6 (Ăgerpres). — Primul 
ministru francez, . Georges Pompi
dou, însoțit de ministrul Său de 
externe, Couve de Murvilie, a so
sit miercuri la prînz la Londra, în
tr-o vizită oficială de trei zile, în 
cadrul căreia va avea întrevederi 
cu premierul Harold Wilson și alti 
membri ai cabinetului britanic. La 
sosirea sa pe aeroportul Londrei, 
Pompidou a făcut o scurtă decla
rație în care, referindu-se la diver
gențele existente între Franța șl 
Anglia (după cum se știe, princi
palul obiect al întrevederilor fran- 
co-britanice îl va constitui proble
ma adefării Angliei la Piața co
mună n. r.) a subliniat că aceste 
divergențe „nu trebuie să facă să 
se treacă cu vederea faptul că în
tre cele două popoare există ua 
acord fundamental în ce privește 
obiectivul urmărit".

Președintele indiei 
a suspendat 
Constituția 
statului Punjab

I

BLANTYRE 6 (Ager- 
pres). — După doi ani 
de la obținerea inde
pendenței, în noaptea 
de marți spre miercuri, 
statul atrican Malawi a 
fost proclamat republi
că în cadrul Common- 
weaithului. Cu acest 
prilej, în capitala țării 
a avut Ioc o manifesta
ție, iar pe stadionul o- 
rașului au fost organi
zate tradiționalele dan
suri ale triburilor ne
grilor din acest stat. 
La festivități au parti
cipat primul ministru 
Hastings Banda, care a 
devenit și primul pre-

ședinte al Republicii 
Malawi, membri ai gu
vernului, delegații stră
ine invitate să ia parte 
Ia sărbătorirea aceslui 
eveniment.

. Istoria dominației co
loniale asupra statului 
Malawi, situat în uord- 
vestul Afridi pe malul 
lacului Nyassa, a În
ceput în anul 1891, dud 
acest teritoriu a intrai 
in posesiunea coroanei 
britanice. Din 1907 pină 
in 1964, anul dobîndf- 
rii independentei, Ma
lawi a fost cunoscut 
sub denumirea Nyașsa- 
land, care împreună cu

Rhodesta de nord (de
venită Zambia) și Rho
desia de sud formau 
Federația Rhodesiei și 
Nyassalandului. Lupta 
pentru independență a 
poporului din Nyassa- 
land a fost încununată 
de succes, iar in 
a fost proclamată 
cial independența 
sub denumirea de 
lawi.

La Blantyre, capitala 
țării, s-a anunțat că lu
crările Parlamentului 
republicii Malawi se 
vor deschide oiicia) la 
7 iulie.

1964 
ofi- 

țării 
Ma-

DELHI 6 (Ăgerpres). — Președin
tele Indiei. Sarvepalli Radhakrish- 
nan, anunță agenția France Presse, 
a suspendat la 5 iulie constituția 
statului Punjab și a hotărît să preia 
toate prerogativele conducerii ad
ministrative ale acestui, stat prin 
intermediul guvernatorului local. 
Un purtător de cuvînt cficial a de
clarat că constituția va fi restabi
lită în octombrie a. c., cînd în ca
drul actualului stat Punjab, vor lua 
naștere, potrivit unei hotărîrl a 
guvernului central, două state : unul 
avînd ca limbă oficială limba 
hindi, iar celălalt limba punjabț.

REDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str Republicii ar. 56 Tel. interurban 322. automat 269. Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369.


