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Productivitate
LA CUMPĂNĂ 

SEMESTREA DOUA
primele șase luni 
anului, colectivul

In 
ale
Exploatării miniere de la 
Uricani a înscris succe
se la marea majoritate 
a compartimentelor acti
vității economice. In le
gătură cu aceasta am 
solicitat pe șeful exploa
tării, ing. Colibaba Eu
gen să ne răspundă la 
cîteva întrebări.

I. In ce măsură au fost 
realizați principalii indi
catori ai planului dv. de 
producție ?

R. Planul de produc
ție a fost depășit cu 
10 810 tone cărbune coc- 
șificabil; față de anga
jamentul anual de a ex
trage peste plan 8 000 
tone. Creșterea produc
tivității muncii a consti
tuit una din preocupări
le primordiale ale colec
tivului nostru. Introduce
rea unor transportoare 
puternice, asigurarea u- 
nei asistențe tehnice 
competente, aproviziona
rea corespunzătoare cu 
materiale și goale aii 
condus la realizarea u- 
nor randamente sporite 
la brigăzi și 
ceea ce 
depășirea productivității 
planificate pe exploata
re ou 147 kg/post. Re
zultatele bune obținute 
la productivitate, înca
drarea în consumul spe
cific la materiale, extin
derea susținerii metalice 
— și reducerea pe a- 
eeastă cale a consumu
lui de lemn — a avut 
drept urmare obținerea, 
după cinci luni, a 800 000 
lei economii la prețul de 

„cost.
x l. Cum explicați aces
te realizări ?

R. Este vorba de unele 
preocupări majore care 
stau în atenția conduce
rii, a întregului colec
tiv, așa cum este cazul 
cu introducerea profile- 
lor mari, moderne, la 
lucrările de pregătiri, a- 
sigurarea în permanență 
a capacității de produc
ție corespunzătoare prin 
punerea în funcție a noi 
abataje, îmbunătățirea 
protecției muncii prin- 
tr-un instructaj compe
tent; verificarea și în
treținerea instalațiilor și 
utilajelor, îmbunătățirea

sectoare, 
a determinat

economii
sporită.

a 
o 

nouă stație de ventila
toare). O atenție sporită 
am acordat întăririi dis
ciplinei prin folosirea 
integrală, și de către toți 
salariații, a celor 8 ore 
de muncă, reducerea ab
sențelor nemotivate 
motivate, schimbul la lo
cul de muncă, combate
rea atitudinii de nepă
sare față de utilaje

I. Care dintre sectoa
re, brigăzi, și-au adus in 
mod deosebit aportul la 
succesele exploatării ?

R. Merite deosebite re
vin sectorului II produc
ție, condus de inginerul 
Apos tu Victor, 
oare 
și-a 
mod 
lună 
decadă de decadă, 
șind să cumuleze 
mai mare depășire între 
sectoarele productive. Bi
ne au muncit și colec
tivele sectoarelor I pro- 
dltcție, transport, elec
tromecanic. In ultimul 

la un

aerajului (de ourînd 
fost pusă în funcție

Colectivul secției L 5 
din cadrul Complexului 
C.F.R. Petroșani a înche
iat luna iunie cu planul 
global de producție în
deplinit în proporție de 
102,47 la sută. Pe întreg 
semestrul I secția L 5 
și-a depășit sarcinile pla
nului de producție cu 
2,67 procente reaiizînd 
totodată 40 000 lei eco-

la prețul de cost 
spor de producti- 
a muncii de 3.40

nomii 
și un 
vitale 
la sută.

Prin munca desfășura
tă s-au evidențiat piche
rul Dobre Marin, șefii 
de echipă Baiu loan și 
Bolea Ristea precum și 
cantonierii Onciulea Du
mitru și Kroszay Mihai.

Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, reprezen
tate la Consfătuirea de la Bucu
rești a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, au discu
tat situația creată ca urmare a a- 
gresiunii Statelor Unite ale Ameri- 
cii în Vietnam, 
mina 
țelor 
spre 
triva

Participanții la Consfătuire consi
deră bombardarea împrejurimilor 
orașului Hanoi și a portului Hai- 
fong -- cele mai mari centre popu
late din Vietnamul de nord — ca o 
treaptă nouă și mai periculoasă a 
politicii americane de „escaladare" 
a războiului în Vietnam. Ca ur
mare a acestora, războiul din Vie9 
nam complică în mod serios situa
ția internațională și capătă un ca
racter nou și 
cauza păcii 
rale.

Participanții
damnă cu indignare aceste acțiuni 
criminale și declară că sprijină în- 
trufotul 
lui frate 
libertății 
unitatea

în special în lu- 
noilor acte criminale ale for- 
armate americane îndreptate 
intensificarea războiului împo- 
poporului vietnamez.

Și

colectiv 
timp de cinci luni 

realizat sarcinile în 
ritmic, nu numai 
de lună ci chiar 

reu- 
cea

timp s-a ridicat 
nivel superior și activi
tatea sectorului 
vestiții.

I. Preocupări, perspec
tive pentru activitatea 
viitoare ?

R. Avînd în vedere că, 
realizările exploatării au 
fost umbrite de procen
tul ridicat de cenușă din 
cărbune, sîntem hotăriți 
să întreprindem măsuri 
și mai energice pentru 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui. In acest fel, 
foarte probabil că în ur
mătoarele 4—5 luni co
lectivul nostru va putea 
raporta cu fruntea sus: 
toți indicatorii principali 
ai planului de producție 
au fost îndepliniți. A- 
ceastă convingere se bi- 
zuie pe faptul că sîntem 
îndrumați în permanen
tă, și cu competență, de 
către comitetul nostru de 
partid, că la Uricani 
muncesc oameni vred
nici, hotăriți să se afir
me prin rezultate dintre 
cele mai frumoase.

de in-

Interviu consemnat de 
Francisc VETRO

Realizări
în activitatea
cooperatorilor

Ca urmare a deservi
rii mai atente a popu
lației, a executării unor 
lucrări de calitate mai 
bună. Cooperativa Jiul 
din Petroșani a reușit să 
îndeplinească planul glo
bal Ia ramura industria
lă pe s/imestrul V în pro
porție de 100,30 la sută 
Pe același interval de 
timp, planul producției 
fizice a fost depășit cu 
4,20 la sută. Rezultate 
bune, s-au obținut și la 
ramura neindustrială. Va
loarea prestațiilor efec
tuate a fost mai mare 
decît cea prevăzută cu 
10,33 la sută. Pe prima

jumătate a anului, pro
ducția globală planifica
tă a fost depășită, pe 
întreaga cooperativă cu 
2,1 la sută, iar planul pro
ducției fizice la încăl
țămintea cu fețe din oie- 
le a fost întrecută cu 9 
procente. Este demn de 
remarcat faptul că în 
primele 6 luni ale anu
lui curent cooperatorii 
din Petroșani au redus 
prețul de cost cu 3,22 la 
sută față de 2,80 ta sută 
cît aveau planificat și 
au depășit indicativul 
stabilit pentru deservirea 
populației, cu 3,40 pro
cente.

M. C.

Fapte la zî
Q ta magazinul de mobilă din 

Petroșani au sosit alte noi garni
turi de mobilă printre care 5 gar
nituri de cameră combinată de zi 
tip „Nacov'*, mobilă de hol tip 
„Marinela" precum și 20 bucăți bi
blioteci tip „Milcov" și „Victoria".

Q Un grup de 68 mineri și teh
nicieni din sectorul IV al minei 
Petrila vor întreprinde, prin O.N.T. 
Carpați, o excursie cu autobuzele 
pe ruta Petroșani — Tg. Jiu — Tis- 
mana. De asemenea, un număr de 
aproape 70 de studenți vor pleca cu 
autocarele într-o excursie de 5 zile 
în diierite localități din Moldova.

al

© In. cadrul joii de tineret ce a 
avut loc ieri la clubul muncitoresc 
din Lupeni, tov. dr. A. Călin a ex
pus în fața tinerilor o conferință pe 
teme medicale.

Șantierul din cartierul Livezeni.
Pentru brigada de zidari condusă de comunistul Roșu Dumitru — care realizează in 

fiecare lună depășiri de 40—50 la sută — începe o nouă zi de muncă.
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mai periculos pentru 
și securității gene-

la Consfătuire con-

lupta curajoasă a poporu- 
viețnamez, pentru apărarea 
și independenței, pentru 
și integritatea patriei sale.

I
Războiul pe care îl duc S.U.A. iu 

Vietnam constituie cea mai cinică

expresie a liniei agresive a poli
ticii imperialismului american. A- 
ceasta este o batjocorire a dreptu
lui internațional, a acordurilor in
ternaționale și o încălcare groso
lană a Cartei Organizației Națiunilor 
Unite. Nimeni altul decît S.U.A. au 
zădărnicit îndeplinirea Acordurilor 
de la Geneva din 1954, care pre
vedeau efectuarea unor alegeți ge
nerale în Vietnam și unificarea 
Vietnamului fără nici un amestec 
străin.

Trupele americane au venit în 
Vietnam ca invadatori, sugrumători 
ai libertății și independenței popo
rului vietnamez. In războiul tilhă- 
resc pe care îl duc împotriva Viet
namului, S.U.A. recurg tot mai mult 
la mijloace barbare și inumane, 
distrug populația pașnică, nu se 
opresc în fața folosirii napalmului 
și a substanțelor toxice. Cei care 
comit aceste barbarii merg pe ca
lea criminalilor de război hitleriști.

Actele comise de trupele ameri
cane, precum și de sateliții lor in 
Vietnam, constituie crime împotriva 
păcii și umanității care atrag cea 
mai gravă răspundere internațio
nală. Agresorii trebuie să țină sea
ma de lecțiile istoriei și să nu uite 
că nu vor putea scăpa de răspun
dere pentru fărădelegilor lor.

Agresorii americani nu vor putea 
evita să plătească pentru uriașele 
distrugeri și pagube materiale, pri
cinuite poporului vietnamez, pentru 
orașele și satele ruinate, pentru 
spitalele și școlile mistuite de in
cendii, pentru căile de comunicație

(Continuare in pag. 3-a)
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întîlnire protocolară
Joî 7 iulie, tovarășii Nacolae 

Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil și Mihai Da- 
lea au avut o întîlnire protocolară 
cu tovarășii Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
Demcighiin Molomjamț, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Damdinî Gomibojav, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Dejidiin Cimiddorj, adjunct al

ministrului afacerilor externe, Țe- 
devsurengiin Davaadorj, priim-ad- 
junct al președintelui Comitetului 
de colaborare economică, membrii 
delegației R. P. Mongole care parti
cipă la Consfătuirea în problemele 
C.A.E.R.

A fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole la 
București.

Intîlnirea a decurs într-o atmos
feră cordială, tovărășească.

(Agerpres)

PASIUNEA ARTEI
In cadrul expoziției de fo

tografii artistice deschise re
cent de cercul foto al Casei 
de cultură din Petroșani, o 
formă nouă de manifestare a 
artei fotografice retine aten
ția vizitatorilor. Este vorba 
de organizarea, de trei ori pe 
săptămînă — marțea, vine
rea și duminica a proiec
țiilor de diapozitive color a- 
partinind unor membri cu bo
gată experiență ai aceluiași 
cerc. însoțită de o scurtă pre
zentare pe fondul rapsodiilor 
enesciene, prima manifestare 
de acest fel din Valea Jiului 
a reunit diapozitivele amato
rilor Balasko Gheorghe, So- 
molik Laurențiu, Dengel Hans- 
georg, Ștefănescu Ion și Vî- 
nătoru Ion. Reține atenția nu
mărul mare de diapozitive 
prezentate, fapt care trădea
ză pasiunea expozanților pen-

tru genul dificil al fotogra
fiilor color. Se remarcă prin 
frumusețea și poezia imagi
nilor alese precum și prin 
măiestria realizării tehnice 
fotografiile „Arhitectură nouă" 
de Balasko Gheorghe, „Lam
pa de miner" de Ștefănescu 
Ion, „Fetița cu glugă roșie". 
„Brîndușe" de Dengel Hans- 
georg. „Brincuși", „Bunica" 
de Vinătoru Ion. „Deva — 
vechi și nou", „La drum prin 
Deltă" de Somolik Laurențiu 
etc.

Acest început promițător 
impune și citeva sugestii pen
tru viitor. Remarcăm faptul 
că toți expozanții au mani
festat 
sajul 
poate
duce mai 
maiorilor

predilecție pentru pei-
Și
Și

instantaneul alpin, 
pentru faptul că a- 
multe satisfacții a- 
de fotografii color.

Pentru, evitarea monotoniei 
se cere o mai mare diversi
ficare a temelor și procede
elor tehnice folosite. Portre
tele in interior și exterior, 
fotografiile de arhitectură, in
stantaneele sînt mai puțin 
abordate.

Prezentarea fotografiilor im
primată pe bandă de mag
netofon ar putea fi comple
tată prin alegerea unor ver
suri ale poeților noștri, adec
vate conținutului prezentat.

Aceste cerințe de viitor nu 
scad cu nimic meritele aces
tor prime proiecții fotografi
ce, organizate de inimoșii a- 
matori din Petroșani. Le re
comandăm cu căldură tuturor 
pasionalilor artei fotografice 
din orașul nostru.

Prof. C. PASGU
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Cursuri pentru instructori și arbitri de înot
ia 

va
In cursul lunii iulie, 

ștrandul orașului Lupeni 
funcționa o tabără de pregă
tire colectivă și un schimb 
de experiență între secția de 
natație din localitate și cea 
a Școlii sportive de elevi nr, 
1 — București.

In acest răstimp aici se va

organiza un curs de pregăti
re a instructorilor de înot și 
paralel cu acesta va funcțio
na și un curs de arbitri de 
înot și de polo pe apă.

Cursurile se vor ține între 
orele 8—10 dimineața și 18— 
20 după-amiază, timp de ci
te va zile.

Organizarea acestor cursuri 
este determinată de faptul că 
orașul I.upeni dispune de un 
ștrand bine dotat și ca atare 
are condiții pentru a deveni 
un centru de natație.

GILESCU VICTORIA, 
corespondent
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ÎNTREAGA activitate a organelor de 
PARTID SE DESFĂȘOARĂ PE BAZA PRINCIPIULUI 
CONDUCERII ȘI AL MUNCII COLECTIVE, PRINCIPIU 
SUPREM AL CONDUCERII DE PARTID CARE ASI
GURĂ FUNCȚIONAREA DEMOCRATICA A PARTI
DULUI, A ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚIILOR SALE. 
TREBUIE SA VEGHEM CA TOATE HOTARIRILE SA 
FIE RODUL MUNCII COLECTIVE, AL DEZBATERI* 
LARGI, PRINCIPIALE IN CADRUL ORGANELOR DE 
PARTID; SA NU ADMITEM SUB NICI O FORMA 
ÎNCĂLCAREA SAU ȘTIRBIREA PRINCIPIULUI MUN

MUNCA $1 CONDUCEREA 
COLECTIVĂ 

PRINCIPIU SUPREM 
AL CONDUCERII DE PARTID

Contribuția 
valoroasă 
a activului 
do partid

GU ȘI AL CONDUCERII COLECTIVE.

(Din Raportul G.C. al P.C.R. prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușesau la Bon- 
greșul al IX-lea al partidului).

Planul - rezultat 
al gindirii creatoare înaintate

Pe marginea lucrărilor plenarei 
Comitetului orășenesc de partid Petroșani

Cadrul afirmării reale a conducerii 
colective

Organizația orășenească de pârtia 
Petroșani dispune de un activ pu
ternic, din care fac parte peste 
t ?00 comuniști bine pregătiți din 
punct de vedere politic și profe
sional, cu experiență In domeniile 
de activitate în care lucrează

In practica Comitetului orășenesc 
Petroșani, precum și a celorlalte 
comitete de partid s-a încetățenit 
metoda de a se forma colective

Recenta plenară a Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani a a- 
aalizat preocuparea organelor șl 
Organizațiilor noastre de partid pri
vind aplicarea în Întreaga lor ac
tivitate a principiului muncii co
lective.

Așa cum s-a arătat în referatul 
prezentat în fața plenarei de tov. 
Plinișoară Titus, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, princi
piul muncii și ăl conducerii colec
tive constituie o necesitate izvorită 
din rolul pe care partidul îl are în 
Societate de conducător șl organi
zator al operei de construire a so
cialismului și comunismului, din 
principiile organizatorice marxist- 
ieniniste ale partidului. Comitetul 
orășenesc a militat cu consecventă 
pentru aplicarea neabătută în în
treaga sa activitate a principiului 
conducerii colective.

Pornind de la premiza că prin
cipiul conducerii colective cere, 
înainte de toate, ca problemele Cele 
mai importante ale muncii de partid 
să fie discutate și rezolvate în co
lectiv, s-a subliniat necesitatea atra
gerii tuturor membrilor comitete
lor de partid și birourilor organi
zațiilor de bază, a comuniștilor cu 
experiență la planificarea activității 
organizațiilor de partid. Această ce
rință Mte izvorîtă din faptul că planul 
de muncă constituie principalul in
strument de orientare a activității 
organelor și organizațiilor de partid 
•pre acele verigi ale muncii de 
partid de a căror rezolvare depin
de aplicarea în viată a politicii și 
hOtărîrilor partidului, creșterea ro
lului organizațiilor de partid în con
ducerea și mobilizarea maselor la 
înfăptuirea sarcinilor ce decurg din 
programul desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră.

La întocmirea planurilor de mun
că, comitetele de partid de la mi
nele Petrila, Vulcan, Lupeni, Nod 
C.F.R. Petroșani, Grupul II șanțiere 
al T.R.C.H. șl altele consultă un 
cerc larg de membri de partid, pen
tru ca din multitudinea probleme
lor ce le stau în fată să desprindă 
pe cele mai importante, de a căror 
rezolvare depinde îmbunătățirea în 
ansamblu a activității de partid, e- 
cObOmice și obștești.

Așa, de exemplu, în urma consul
tării birourilor organizațiilor de ba
ză, a conducerilor organizațiilor de 
masă, a cadrelor cu munci de răs
pundere din conducerea exploatării 
și conducerile sectoarelor, comite
tul de partid de la mina Vulcan a 
tras concluzia că pentru îmbunătă
țirea procesului de producție si 
ailgururea realizării sarcinilor de

Un fapt convingător
In cuvlntul său. tov. Colda An

drei, secretarul comitetului de partid 
de la mina Vulcan a scos în evi
dență inițiativa cu care membrii de 
partid contribuie la rezolvarea pro
blemelor muncii de partid atunci 
clnd ei sînt consultați. Biroul or
ganizației de bază nr. 1 A, de exem
plu, s-a consultat cu membrii de 
partid în următoarea chestiune: In 
ce direcție trebuie acționat pentru 
creșterea productivității muncii în 
sector ? Din această consultare s-a 
tras concluzia că una din princi
palele resurse pentru sporirea rea
lizărilor colectivului este îmbună
tățirea organizării lucrului în aba
taje. Tenia a fost înscrisă pe ordi
nea de zi a adunării generale. 
EapBclBBta celor mai bune brigăzi, 

plan, sînt necesare măsuri pentru 
ca maiștrii să-și îndeplinească cu 
mai multă competență rolul de or
ganizatori și conducători nemijlocit! 
ai producției. Justețea acestei orien
tări șLa găsit expresia în faptul 
că prin înscrierea în planul său de 
muncă pe luna iunie a acestei pro
bleme și analizarea ei în plenară 
comitetului de partid, în cadrul Că
reia s-au stabilit măsuri pentru creș
terea rolului maiștrilor în produc* 
tie, s-au recuperat intr-un timp 
scurt din răntînerea sub plan a a* 
cestei exploatări aproape 4 000 tone 
de cărbune.

Comitetul de partid de la mina 
Aninoasa s-a orientat asupra preo* 
cupării conducerii tehnico-adminis- 
trative pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în subteran și ridi
carea la plan a brigăzilor rămase 
în urmă, fapt care a contribuit în 
bună măsură la creșterea producti
vității muncii și asigurarea reali
zării ritmice a planului. Analiza în 
cadrul plenarei comitetului de 
partid de la T.C.M.M. a stadiului de 
înfăptuire a măsurilor stabilite pen
tru respectarea termenelor de exe
cuție a obiectivelor industriale . în 
construcție, a făcui ca o serie de 
lucrări să fie în prezent în avans 
fată de grafic.

Dimpotrivă, acolo unde se negli
jează atragerea tuturor membrilor 
organului la munca de planificare 
și consultarea membrilor de partid 
cu experiență, planurile de muncă 
nu orientează activitatea organiza
țiilor de partid spre cele mai im
portante probleme. Astfel, pe luna 
aprilie comitetul de partid de la 
prepâratia Petrila și-a propus inițial 
să analizeze gospodărirea și cură
țenia în uzină, în timp ce princi
palul accent trebuia pus pe îmbu
nătățirea organizării întrecerii so
cialiste, întărirea disciplinei. Comi
tetul orășenesc de partid Vulcan 
s-a orientat cu întîrziere asupra în
lăturării unor deficiente existente 
la termocentrala Paroșeni.

Revenirea la intervale scurte a- 
supra unora și acelorași probleme 
în planurile de muncă, includerea 
în aceste planuri a unor teme ge
nerale pentru ordinea de zi a adu
nărilor de partid, sînt neajunsuri 
care reflectă o preocupare scăzută 
pentru valorificarea experienței și 
inițiativei comuniștilor la planifica
rea muncii organizațiilor de partid. 
Existența acestor deficiențe eviden
țiază cît este de necesar ca la în
tocmirea planurilor de muncă să 
fie respectate cu strictețe cerințele 
muncii colective.

prezentată în cadrul adunării gene
rale, precum și scoaterea în evidentă 
a lipsurilor existente în folosirea 
timpului de lucru, în organizarea 
diferitelor operații de extracție a 
cărbunelui au dat comuniștilor, or
ganizației de bază, posibilitatea de. 
a se orienta asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
desfășurării lucrului în abataje. 
Adunarea a stabilit sarcini con
crete pentru îmbunătățirea asisten
tei tehnice, generalizarea experien
ței celor mai buni, combaterea ac
telor de indisciplină, lipsei de răs
pundere fată de plan, fapt care a 
influențat In mod direct creșterea 
realizărilor majorității brigăzilor din 
sector.

Complexul de norme și reguli, 
varietatea metodelor organizatorice 
ale muncii de partid creează cadru! 
afirmării reale a muncii colective 
pe toate treptele activității de 
partid.

Adunările generale ale organi
zațiilor de bază, ședințele de birou, 
plenarele comitetelor de partid în 
cadrul cărora sînt dezbătute pro
blemele muncii de partid, înmănun
chează gîndirea și experiența co
muniștilor, constituind astfel un im
portant mijloc de atragere a aces
tora la rezolvarea sarcinilor care 
stau în făta organizațiilor de partid.

Condiția ca adunările generale, 
ședințele de birou, plenarele comi
tetelor de partid să constituie ca
drul afirmării reale a principiului 
muncii colective o constituie pre
gătirea lor temeinică.

In lumina acestei cerințe, apare 
evidentă necesitatea de a pune un 
mare accent pe pregătirea fiecărei 
adunări, ședințe șl plenare. Mem
brii. comitetelor de partid, comu
niștii sînt informați din timp asupra 
ordinei de zi, avtnd astfel posibi 
litatea de a veni pregătiți, ou pro
puneri concrete pentru rezolvarea 
problemelor care urmează să fie 
dezbătute. Referatele privind pro
blemele înscrise la ordinea de zi 
sînt întocmite cu răspundere, ele 
constituind o bază reală de discu
ții, In pregătirea ședințelor se în
cadrează și elaborarea proiectelor 
de hotărîri care — completate în 
cadrul discuțiilor — prevăd măsuri 
eficiente pentru îmbunătățirea ac
tivității de viitor. Comitetele de 
partid de la minele Lnpeni, Lonea 
U.R.U.M.P. și altele dovedesc mul
tă răspundere în pregătirea propri
ilor lor plenare.

In cadrul plenarei Comitetului o- 
rășenesc Petroșani s-a criticat însă 
faptul că unele comitete de partid

Necesitatea valorificării 
inițiativei și experienței comuniștilor

Dezbaterile care au a- 
vut loc în cadrul plena
rei au constituit prin 
schimbul de păreri, prin 
experiența înfățișată, un 
bogat izvor de învăță
minte pentru îmbunătăți
rea activității de viitor.

Numeroși vorbitori au 
subliniat necesitatea a- 
tragerli unui număr mai 
mare de membri de 
partid la elaborarea hO
tărîrilor cît și la contro
lul îndeplinirii lor. To
varășul Costea Traian, 
secretarul comitetului de 
partid al minei Petrila a 
arătat că avind sprijinul 
activ al unui număr în
semnat de membri de 
partid, comitetul a în
tocmit un plan de măsuri 
pentru ridicarea la plan 
a sectorului V al exploa
tării, care la un moment 
dat rămăsese sub plan 
cu 9 ooo tone de căr
bune. Măsurile stabilite 
cate au vizat repartiza
rea comuniștilor pe lo
curi de muncă, întări

dovedesc lipsuri în pregătirea ple
narelor. La întreprinderea forestie
ră Petroșani, de exemplu, întocmi
rea referatului pentru o plenară a 
comitetului de partid oare urma să 
analizeze activitatea financiară a 
întreprinderii a fost lăsată pe sea
ma unui singur tovarăș care nu 
s-a putut descurca și din această 
cauză, plenara a fost amînată de 
două ori. Membrii comitetului de 
partid de la f.F. nu sînt atrași, pe 
bază de sarcini, la pregătirea ple
narelor, la îndrumarea și controlul 
activității organizațiilor de bază.

Membrii comitetului de partid de 
la mina Dîlja participă insuficient 
la îndrumarea și controlul orga
nizațiilor de bază din cadrul exploa
tării, jar unii dintre ei lipsesc de 
la ședințe. La mina Uricani membrii 
comitetului de partid nu sînt re
partizați să răspundă de cîte o or
ganizație de bază spre a o ajuta 
mai ales în privința pregătirii a- 
dunărilor generale, activizării mem
brilor de partid, stabilirii de măsuri 
pentru aplicarea în viată a liotărî- 
rilor de partid și de stat.

Unele birouri de organizații de 
bază nu țin cu regularitate ședin
țele planificate pentru rezolvarea 
problemelor curente ale muncii or
ganizațiilor de bază respective, nu 
pun accent pe activizarea tuturor 
membrilor lor.

înlăturarea neajunsurilor în pre
gătirea adunărilor generale, ședin
țelor de birou, plenarelor, partici
parea activă a tuturor membrilor 
comitetelor de partid și birourilor 
organizațiilor de bază la activita
tea organelor din care fac parte 
va contribui nemijlocit la întărirea 
răspunderii colective fată de sarci
nile tot mai importante, mal com
plexe pe care organizațiile de partid 
trebuie să le rezolve. 

rea rolului organizațiilor 
de bază pe schimburi, 
Îmbunătățirea asistenței 
tehnice și a aprovizio
nării abatajelor, intensi
ficarea preocupării pen
tru întărirea disciplinei 
au dat intr-adevăr roa
de : in prezent sectorul 
V Ișl Îndeplinește șl de
pășește ritmic sarcinile 
de plan. Rezultat care 
se datorește atlt măsuri
lor stabilite, cît și per
severentei cu care mem
brii comitetului de partid, 
ceilalți comuniști, au in
sistat pentru aplicarea 
acestor măsuri.

Tovarășii Raczek loan, 
secretarul comitetului de 
partid al minei Lupani, 
Bihavecz Albert, locțiito
rul secretarului comite
tului de partid al minei 
Aninoasa, Sirbu Solro- 
nie, secretarul comitetu
lui de partid U.R.UJH.P. 
și aiți participant! la 
discuții au vorbit despre 
experiența organizațiilor 
de partid respective în

aplicarea principiului 
muncii colective.

Luind cuvîntul in În
cheierea lucrărilor ple
narei, tovarășul Karpi- 
necz Ioan, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani a arătat 
că este necesar ca orga
nele de partid să atragă 
un număr cit mal mare 
de comuniști cu expe
riență la planificarea 
muncii, la alegerea pro
blemelor care urmează 
să fie puse in discuția 
plenarelor șl adunărilor 
și Îndeosebi la organi
zarea aplicării și contro
lul îndeplinirii hotăriri- 
lor.

Cerințele muncii șl 
conducerii colective im
pun ca toți merhbrli or
ganelor alese să simtă 
răspunderea personală 
față de activitatea co
mitetului sau biroului 
din care iac parte. A- 
tragerea tuturor membri
lor de partid la rezol
varea problemelor care

din activul de partid care studia
ză pe teren anumite probleme ac
tuale, stabilind măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în domeniul a- 
nalizat. Un asemenea colectiv for
mat de comitetul de partid al mi
nai Aninoasa a studiat măsurile 
ce trebuie luate pentru asigurarea 
ritmicității producției și sprijinirea 
brigăzilor rămase în urmă. Măsu
rile luate pe baza acestui studiu 
au contribuit la reducerea numă
rului brigăzilor aflate sub plan, la 
creșterea productivității în multe a- 
bataje. La U.R.U.M.P. un aseme
nea colectiv a studiat repartizarea 
membrilor de partid pe brigăzi și 
locuri de muncă, în vederea des
fășurării unei munci politico-orga- 
nizatorice cuprinzătoare pentru spo
rirea productivității muncii, îmbu
nătățirea indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte, ridicarea calității 
producției.

Plenara a subliniat însă că or
ganele noastre de partid dispun de 
posibilități mult mai mari de atrăc- 
gere a activului în sprijinul îmbu
nătățirii muncii de partid. La mina 
Dîlja, comitetul de partid nu a con
sultat încă în acest an activul de 
partid asupra vreunei probleme, 
deși acest activ ar fi putut aduce 
o contribuție valoroasă la elabora
rea unor măsuri care să asigure 
ridicarea la plan a brigăzilor și 
sectoarelor rămase în urmă. Comi
tetul orășenesc Uricani, comitetele 
de partid de la preparatia Petrila,
I. F. Petroșani și altele se preocu
pă, de asemenea, insuficient de a- 
tragerea activului de partid în spri
jinul activității lor.

Mai ales în studierea aprofunda
tă a problemelor care urmează să 
fie dezbătute în plenare, la elabo
rarea de măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii în diferite domenii, în 
elaborarea de sarcini menile să a- 
sigure traducerea în viată a hotă- 
rîrilor de partid și de stat, activul 
de partid poate aduce o contribu
ție de mare preț. Aceasta impune 
însă ca activul de partid să fie 
consultat cu regularitate asupra 
problemelor muncii de partid șl a- 
tras la rezolvarea lor.

stau In fata organelor 
și organizațiilor de partid 
cere o grijă deosebită 
pentru prezentarea in 
plenare și adunări gene
rale a unor materiale cu 
conținut combative, a- 
nunțarea din timp a or
dinii de zi, informarea 
cu regularitate a mem
brilor de partid asupra 
activității desfășurate, a- 
supra problemelor Încă 
nerezolvate, stabilirea de 
sarcini concrete pentru 
flecare membru de partid 
șl controlul îndeplinirii 
lor.

Conducerea colectivă, 
participarea activă, per
manentă a tuturor mem
brilor de partid la re
zolvarea sarcinilor care 
stau In fata organizați
ilor de partid asigură ri
dicarea la nivelul cerin
țelor a întregii munci de 
partid, traducerea cu 
succes in viață a pro
gramului desăvîrșirii con
strucției socialiste elabo
rat de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.



DECLARAȚIE COMUNICAT
cu privire la agresiunea 

S.U.A. în Vietnam
(Urmare din pag. l-a)

distruse, pentru întreaga barbarie 
comisă față de populația pașnică.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe : 
cu cît vor ii săvîrșite mai multe 
crime împotriva poporului vietna
mez, cu atît mai mare va fi gravi
tatea culpei, cu atît mai aspră va 
fi pedeapsa pentru această culpă.

Guvernul S.U.A. încearcă să im
pună pe calea armelor populației 
din Vietnamul de sud rinduielile 
care-i sint pe plac, să mențină aco
lo un regim putred de dictatură 
militară, profund detestat de popor, 
regim care se sprijină numai pe 
baionetele americane. Nimeni nu 
este în drept să-și dicteze voința 
poporului vietnamez, ca și poporu
lui oricărei alte țări. Numai popo
rul vietnamez poate hotărî ce rîn- 
duiell să fie stabilite în țara sa, a- 
cesta fiind dreptul lui inalienabil.

Statele Unite ale Americii ar dori 
să subjuge și alte țări ale peninsu
lei îndoctrina. Ele își intensifică a- 
mestecul brutal în treburile interne 
ale Laosului, bombardează teritoriul 
acestei țări, continuă provocările 
împotriva Cambodgiei independente.

Toate acestea demonstrează că 
|faperialismiil american încearcă să 
înăbușe mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor, să încalce 
drepturile lor sacre de a-și hotărî 
s'.hgure soarta, de a-și alege calea 
de dezvoltare corespunzător aspira
țiilor lor.

Pericolul pe care-1 comportă ac
țiunile ț agresive ale guvernului 
S.U.A. crește și mai mult datorită 
faptului că acesta încearcă să tî- 
rască în războiul din Vietnam și 
pe aliații săi. Australia și Noua Ze- 
elandă, Tailanda și Filipinele, pre
cum și regimul marionetă din Co
reea de Sud au trimis sau trimit 
efective militare pentru a participa 
la războiul împotriva poporului 
vietnamez. Sprijin politic și mate
rial acordă Statelor Unite în Viet
nam, Republica Federală Germană.

Țările care îi ajută pe agresori cu 
livrări de armamente, care permit 
S.U.A. să folosească teritoriul lor 
pentru transportarea și aproviziona
rea trupelor americane din Viet
nam sint complice la agresiune. Mai 
devreme sau mai tîrziu guvernele 
tuturor acestor țări vor trebui să 

Răspundă în fața popoarelor pentru 
aceste acțiuni.

Nimeni nu poate fi indus în eroa
re de declarațiile guvernului ame
rican că este dispus să ducă tra
tative pentru reglementarea proble
mei vietnameze. Aceste declarații 
despre „intenții pașnice" și „tra
tative de pace" sint complet false, 
fiind însoțite nu numai de conti
nuarea, ci și de extinderea acțiuni
lor militare.

Există o incompatibilitate flagran
tă între continuarea războiului din 
Vietnam și afirmațiile S.U.A. care 
declară că doresc să întreprindă 
pași pe calea dezarmării.

Partidele, guvernele și popoarele 
țărilor noastre își exprimă admira
ția față de curajul, dîrzenia și ho- 
tărtrea eroicului popor vietnamez 
de a dobîndi victoria în lupta cu 
cotropitorii. Oricît s-ar încăpățina 
agresorii, orice crime noi ar săvîrși, 
ei nu vor putea infringe voin
ța de libertate și independen
ță a poporului vietnamez. Pat- 
ticipanții la Consfătuire conside
ră că, prin lupta Sa împotriva im
perialismului american, poporul 
vietnamez nu numai că își apără

Programul televiziunii
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drepturile sale naționale, dar aduce 
și o importantă contribuție la lupta 
țărilor sistemului mondial socia
list. a tuturor popoarelor pentru 
pace, independență, democrație și 
socialism. Cauza justă a poporului 
vietnamez se bucură de profunda 
simpatie și deplina solidaritate a 
țărilor socialiste, a clasei munci
toare internaționale și a partidelor 
comuniste și muncitorești, a miș
cării de eliberare națională, a tu
turor forțelor păcii și progresu
lui

Statele participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, semnatare ale prezen
tei Declarații, își reafirmă în mo
dul cel mai hotărît poziția in pro
blema vietnameză.

Guvernul american trebuie să în
ceteze imediat războiul agresiv din 
Vietnam, să respecte drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez la pace, independență na
țională, unitate și integritate teri
torială, prevăzute de Acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam.

Pornind de la considerentul că 
dreptul de a decide asupra treburi
lor sale proprii aparține exclusiv 
poporului vietnamez, statele partici
pante Ia prezenta Consfătuire spri
jină întrutotul programul în patru 
puncte al guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și programul in 
cinci puncte al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
baza justă pentru reglementarea po
litică a problemei vietnameze.

Acestea corespund întrutotul A- 
cordurilor de la Geneva din anul 
1954, răspund intereselor păcii în 
Asia de sud-est și în întreaga lume.

Statele Unite ale Americii trebuie 
să respecte cu strictețe acordurile 
de la Geneva cu privire la Viet
nam, să înceteze agresiunea împo- 
triva Republicii Democrate Viet
nam, să pună capăt imediat, defi
nitiv și necondiționat bombardamen
telor asupra teritoriului ei, să înce
teze intervenția armată In Vietna
mul de sud, să-și retragă trupele 
lor și trupele sateliților lor din 
Vietnamul de sud, să lichideze toa
te bazele militare americane din 
această țară, să recunoască Frontul 
Național de Eliberare drept singu
rul reprezentant autentic al popu
lației din Vietnamul de sud, să re
cunoască dreptul poporului vietna
mez de a-și hotărî propria soartă 
fără amestec din afară, de a rezolva 
de sine stătătoare problema unificării 
țării pe cale pașnică.

Ill
Examinînd situația din Vietnam, 

creată ca urmare a extinderii de 
către Statele Unite ale Americii a 
acțiunilor militare, statele partici
pante Ia Tratatul de la Varșovia:

1. Avertizează cu cea mai mare 
hotărire guvernul S.U.A. asupra răs
punderii pe care el și-o asumă în 
fața întregii omeniri continuînd și 
extinzind acest război, asupra tu
turor consecințelor imprevizibile, 
care pot decurge de aici, inclusiv 
pentru Statele Unite ale Americii.

2. Acordă și vor acorda Republicii 
Democrate Vietnam sprijin moral- 
politic crescind și multilateral, in
clusiv economic și în mijloace de 
apărare, în materiale, mijloace teh
nice și specialiști, necesar pentru 

iulie
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respingerea victorioasă a agresiu
nii americane, (inînd seama de ne
cesitățile pe care le comportă noua 
fază a războiului din Vietnam.

3. Se declară gata ca, la cererea 
exprimată de guvernul Republicii 
Democrate Vietnam, să ofere vo
luntarilor lor posibilitatea de a pleca 
în Vietnam, pentru a ajuta poporul 
vietnamez în lupta sa împotriva a- 
gresorilor americani.

4. Condamnă cu hotărire acțiu
nile S.U.A menite să extindă răz
boiul asupra Laosului și Cambod- 
•jiei; își exprimă solidaritatea cu 
>opoarele acestor țări, cer respec

tarea strictă de către Statele Unite 
ale Americii a Acordurilor de la 
Geneva din 1954 și 1962 și, în ceea 
ce privește aceste state, respecta
rea suveranității, independenței, 
neutralității lor și a integrității lor 
teritoriale.

IV
Partidele și guvernele țărilor 

noastre consideră necesară unitatea 
de acțiune a statelor socialiste în 
vederea obținerii victoriei poporului 
vietnamez. Fiecare dintre țările 
noastre este hotărîtă să nu precu
pețească eforturile și să întreprindă 
toate măsurile necesare pentru a 
ajuta poporul vietnamez să pună 
capăt agresiunii americane.

Statele participante la prezenta 
consfătuire adresează tuturor state
lor cărora le este scumpă cauza 
păcii, tuturor forțelor progtesiste 
și iubitoare de pace, opiniei publice 
din întreaga lume, mișcării muncito
rești internaționale, partidelor co
muniste și muncitorești chemarea 
de a se uni intr-un front de luptă 
împotriva agresiunii americane, de 
a lua poziție hotărîtă împotriva răz
boiului barbar din Vietnam, în spri
jinul luptei curajoase a poporului 
vietnamez.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se adresează guverne
lor tuturor statelor cu chemarea de 
a face tot ce depinde de ele pen
tru a pune capăt agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, a lichida focarul de 
război din Asia de sud-est, a ob
ține micșorarea încordării și nor
malizarea relațiilor internaționale. 
Nici un stat, nici un guvern preo
cupat de destinele păcii, nu poate 
și nu trebuie să trateze cu indife
rență acțiunile S.U.A. in Vietnam. 
Aceste acțiuni amenință nu numai 
independența și libertatea poporului 
vietnamez, dar creează un pericol 
din ce în ce mai grav pentru pacea 
generală.

Țările noastre își exprimă încre
derea că forțele păcii care sprijină 
lupta poporului vietnamez pot sili 
pe imperialiștii americani să încete
ze agresiunea în Vietnam și in fe
lul acesta pot să-și aducă o mare 
contribuție la asigurarea păcii in 
lumea întreagă.

Cauza dreaptă pentru care luptă 
poporul vietnamez va triumfa I Po
porul Vietnamului va învinge !

6 iulie 1966.

HANDBAL ÎN 7

In cea de-a 2-a zi a finalelor
Pe terenul de handbal de la sta

dionul Jiul din Petroșani au conti
nuat ieri întrecerile celor mai 
bune echipe școlare de handbal din 
țară. Ca și în prima zi, partidele 
au dat naștere joi la dispute dîrze, 
terminate -în general cu scoruri 
strlnse,

Se poate spune că cele mai im
portante meciuri disputate ieri au 
fost dintre formațiile Liceului din 
Petroșani — Liceului nr. 13 din Bu
curești (fete) și Liceului Laurian din 
Agnita — Liceului nr. 13 din Bucu
rești (băieți). Aceste echipe au ofe
rit spectatorilor un spectacol hand
balistic agreabil și, goluți multe 
marcate.

Este prematur să se tragă o con

cu privire la întilnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești
și a șefilor de guverne ale țărilor 

membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

La 7 iulie 1966 a avut Ioc la Bu
curești întilnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
și a șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la care au 
participat:

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria — Todor Jivkov — prim- 
secretar al CjC. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, șeful delegației; Stan
ko Todorov — membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria; Ghiorghi Bogdanov
— membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.B., ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny
— prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii, șeful dele
gației; Jozef Lenart —- membru al 
Prezidiului C.C. .al P.C. din Cehos
lovacia, președintele guvernului; 
Otakar Simunek — membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, vicepreședinte al guvernului; 
Vaclav David — membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, ministrul a- 
facerilor externe;

din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht — 
prim-secretar al G;C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre 
ședințele Consiliului de Stat al 
R.D.G., șeful delegației; Wflli Stoph
— membru al Biroului Politic al
C. C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G.; Erich 
Honecker — membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.; 
Hermann Axen — membru supleant 
al Biroului Politic, secretar ai C.C. 
al P.S.U.G.; Gerhard Weiss -- vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri;

din partea Republicii Populare 
Mongole — Jumjaaghiln Țedenbal
— prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R.P.M., șeful delegației, D. 
Molomjanț — membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M.;
D. Gombojav — membru al C.C.. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. M.;

din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, șeful 
delegației; Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri; Wieslaw Sobieraj- 
șki, ambasadorul R. P. P. la Bucu
rești;

din parteș Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se

cluzie asupra finaliștilor acestor în
treceri pasionante. Poate după par
tidele de astăzi să se.., contureze 
campionii.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate joi:

FETE > Liceul cu pregătire spe
cială de educație fizică din Timi- 
șoara — Liceul Unirii din Tg. Mu
reș 13—4 (7—2); Liceul din Piatra 
Neamț — Școala tehnică agricolă 
din Drăgășani 8—2 (4—0); Liedul din 
Petroșani — Liceul nr. 13 din Bu
curești 9—9 (6—6).

BĂIEȚI: Liceul cu program spe
cial de educație fizică din Brașov — 
Liceul nr. 1 din Bacău 18—11 (8—4); 
Liceul Laurian din Agnita — Liceul 
nr. 13 din București 9—10 (5—6); Li- 

cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Român, șeful delegației; 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezidiu
lui 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 Prezi
diului Permanent, secretar al CC. 
al P.C.R.; Gheorghe Rădulescu. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Mihai Ha
lea, secretar al C.C. al P.C.R.;

din partea Republicii Populare 
Ungare — Jănos Kădâr, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, șeful delegației; 
Gyula Kallai, membru al Biroului 
Politic ai C.C. al P.M.S.U., preșe
dinte al Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar; Antal 
Apro, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte
le Guvernului revoluționar munci- 
toresc-țărănesc ungar; Imre Pardi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., șef de 
secție la C.C. al P.M.S.U.;

din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, șeful delegației; 
Alexei Nicolaevici Kosighin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
at P. C. U. S„ președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.; Mi
hail Avksentievici Leseciko, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexandr Vasielevici Ba
sov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. la București; 
Mihail Iosifovici Sladkovski, ad
junct de sef de secție al C.C. al 
P.C.U.S.

Participanți; la întilnire au rele
vat că. Consiliul de Ajutor Econo
mic Reciproc a desfășurat o ac
tivitate însemnată cu privire la 
coordonarea planurilor economiei 
naționale, specializarea și coopera
rea in producție, lărgirea pe această 
bază a legăturilor economice între 
țările membre ale C.A.E.R. Partici- 
panții la întîlnire și-au exprimat în 
unanimitate năzuința de a depune 
și în viitor eforturi îndreptate spre 
dezvoltarea colaborării reciproce, în 
conformitate cu principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării su
veranității și intereselor naționale, 
avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești, și prin' aceasta, să 
contribuie la întărirea continuă a 
internaționalismului proletar, unității 
și coeziunii țărilor sistemului mon
dial socialist

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

școlare
eeul din Sebeș — Liceul Bogdan 
Petriceicu Hașdeu din Buzău 10—22 
(4-9).

Programul de azi al întrecerilor 
echipelor școlare este următorul : 
Dimineață, incepînd de la ora 8,30 : 
Liceul nr. 13 din București — Li
ceul din Piatra Neamț; Liceul din 
Petroșani — Liceul Unirii din Tg. 
Mureș (fete); Liceul din Sebeș — 
Liceul Laurian din Agnita (băieți). 
După-amiază de Ia ora 16,30 : Li
ceul din Buzău — Liceul din Bacfiy; 
Liceul din Brașov — Liceul nr. 13 
din București (băieți); Liceul din 
Timișoara — Școala tehnică agricolă 
din Dtăgășani (fete).

C. M.



STEAGOT RO$W

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
AGRESIUNEA S.U.A. IN VIETNAM

ÎNFIERATĂ ÎN LUMEA ÎNTREAGĂ
încheierea lucrărilor Biroului 
Internațional de Educație

Declarația Comitetului 
partizanilor păcii din Siria

DAMASC 7 (Agerpres). — „Bom
bardamentele barbare efectuate de 
imperialiștii americani asupra su
burbiilor orașului Hanoi și a por- 
tttlui Haifong au zguduit conștiința 
întregii omeniri și au provocat un 
val de indignare și proteste în în
treaga lume", se spune în declarația 
dată publicității de Comitetul parti
zanilor păcii din Siria. Zborurile 
deasupra Hanoiului și Haifongului, 
distrugerea edificiilor civile și uci
derea populației pașnice constituie 
o nouă etapă a războiului de agre
siune dus de americani împotriva

Desolidarizare de politica americană
LONDRA 7 (Agerpres). — Primul 

ministru al Australiei, Harold Hoit, 
a sosit miercuri seara la Londra, 
unde urmează să aibă întrevederi 
cu numeroase oficialități britanice 
în legătură cu situația din Vietnam 
precum și cu privire la bazele mi
litare engleze din Asia de sud-est. 
In mod special, menționează agen
ția France Presșe, vor fi abordate 
probleme referitoare la bombarda
mentele efectuate de aviația ame
ricană asupra periferiilor orașelor 
Hanoi și Haifong, unde în ultimul

Convorbirile
Fompidou-Wilson

LONDRA 7 (Agerpres). — Mier
curi au început convorbirile fran- 
co-britanice, mai întîi în cadrul 
unei întîlniri între premierul fran
cez, Georges Pompidou, și premie
rul britanic, Harold Wilson, apoi 
într-o ședință plenară a delegați
ilor celor două țări. După cum a- 
aunță cercurile autorizate, această 
primă ședință a întrevederilor fran- 
co-britanice a fost consacrată rela
țiilor Est-Vest și problemelor ridi
cate de reorganizarea N.A.T.O. 
Dezbaterile au fost deschise prin- 
tr-o expunere a ministrului fran
cez al afacerilor externe, Maurice 
Couve de Murville, asupra recen
tei vizite făcute de președintele de 
Gaulle în Uniunea Sovietică. El a 
prezentat apoi punctele de vedere 
ale guvernului francez privind re
lațiile dintre Est și Vest, după care 
premierul britanic a prezentat pune 
tele de vedere ale Angliei in a- 
ceastă problemă. In vederea reali
zării unei extinderi a relațiilor în-

SCURTE ȘTIRI
ULAN BATOR Locuitorii Aima- 

kului Arhangai (regiunea centrală 
a Mongoliei) au fost martorii unui 
fenomen rar al naturii. In toiul ve
rii, aici a avut loc o puternică nin
soare, și în unele locuri stratul de 
zăpadă a atins 20—50 cm.

ATENA. Printr-o scrisoare adre
sată premierului Stephanopoulos, 
Anestis Loras, subsecretar de stat 
în Ministerul de Finanțe, și-a pre
zentat demisia din guvernul grec. 
Demisia i-a fost acceptată.

CARACAS. Ministerul Afacerilor 
Externe din Venezuela a dat pu
blicității un comunicat în care a- 
rată că guvernul venezuelean a 
ho>tărît să rupă relațiile diplomati
ce cu Argentina.

Vietnamului democrat. Comitetul 
partizanilor păcii din Siria, mențio
nează declarația, își unește glasul 
său de protest și de condamnare a 
agresorilor americani cu milioanele 
de glasuri ale întregii omeniri care 
cer retragerea ocupanților din Viet
nam. Declarația adresează un apel 
forțelor progresiste iubitoare de pace 
din întreaga țară să condamne a- 
gresiunea americană împotriva Re
publicii Democrate Vietnam și să i 
se recunoască populației sud-vietna- 
meze dreptul de a-și hotărî singură 
soarta.

timp s-au semnalat divergente de 
păreri intre cele două guverne. 
După cum se știe, oficialitățile bri
tanice s-au desolidarizat într-o anu
mită măsură de politica americană 
în Vietnam, condamnînd bombar
darea regiunilor populate din a- 
propierea capitalei vietnameze și a 
portului Haifong, în timp ce gu
vernul australian, care a trimis 
trupe pentru a lupta alături de a- 
mericani împotriva forțelor patrio
tice, sprijină acțiunile S.U.A, 

tre Est și Vest Wilson a preconi
zat o serie de contacte bilaterale, 
nu numai între statele occidentale 
și Uniunea Sovietică, ci și între 
statele occidentale și celelalte state 
din Europa răsăriteană. Atît Wilson 
cît și ministrul britanic al aface
rilor externe, Michael Stewart, au 
subliniat că aceste contacte re- 
buie să facă parte dintr-un „efort 
general occidental", și, după cum 
precizează cercurile menționate, s-a 
constatat că „punctele de vedere 
ale celor două părți nu sfnt prea 
îndepărtate unele de altele”. Deși 
problema unei conferințe intre Est 
și Vest cu privire la securitatea 
europeană nu a fost direct acor
dată, premierul britanic a decla
rat că guvernul său procedează la 
un schimb de păreri în legătură 
cu propunerea unei „declarații de 
principii" făcută de Anglia la re
centa întrunire a Consiliului minis
terial al N.A.T.O. de la Bruxelles.

In ce privește problema N.A.T.O.. 
cele două delegații și-au menținut 
pozițiile lor divergente cunoscute, 
partea britanică reafirmîndu-și po
ziția sa în favoarea unui sistem mi
litar integrat.

Cu arme și grenade 
împotriva protestelor negrilor

NEW YORK 7 (Agerpres). — De 
cîteva zile orașul Omaha (statul 
Nebraska), este zguduit de mișcările 
negrilor care au izbucnit în semn 
de protest împotriva mizeriei și a 
abuzurilor autorităților. Incercînd 
să restabilească „ordinea" politia 
n-a ezitat să facă uz de arme și 
grenade cu gaze lacrimogene. Am
ploarea incidentelor a determina: 
autoritățile să apeleze și la ajuio- 
rul a șase companii ale gărzii na
ționale. In ghetoul negrilor âu fost 
operate un număr de 122 arestări. 
Primarul orașului Omaha, Sorensen, 
a fost nevoit să recunoască că re
volta negrilor este provocată ru 
numai de samavolniciile poliției, 
ci mai ales datorită șomajului și 
a condițiilor grele de -viață a ma-

Demonstrație 
în fata ambasadei 
S.U.A. din Viena

VIENA 7 (Agerpres). — In nu
meroase întreprinderi din Viena, 
muncitorii și funcționarii și-au pus 
semnăturile pe declarația de pro
test împotriva bombardării de către 
aviația americană a orașelor R. D 
Vietnam. In declarație se cere în
cetarea imediată a raidurilor și a in
tervenției americane în treburile po
porului vietnamez. Declarația 3 
fost depusă de reprezentanții între
prinderilor din Viena la Ambasada
S.U.A. Cu acest prilej în fața am
basadei a avut loc o demonstrație, 
care s-a desfășurat sub lozincile 
„încetați războiul rușinos împo
triva poporului pașnic al Vietnamu
lui l", „Jos mîinile de pe Vietnam".

Protestul 
muncitorilor 
din Danemarca

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Muncitorii celor mai mari șantiere 
navale din Danemarca — „Burmeis
ter Og Wain" au adresat către 
toți muncitorii din Danemarca che
marea de a protesta împotriva agre
siunii americane în Vietnam. în 
chemarea constructorilor navali, 
publicată în ziarul „Land Og Folk" 
se arată că muncitorii cer guvernu
lui danez să arate fără echivoc gu
vernului S.U.A. gravitatea acțiuni
lor pe care le comite împotriva 
poporului vietnamez.

Riposfă agresorilor
HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. anunță că la 7 iulie avioa
ne cu reacție ale forțelor armate 
americane au bombardat regiuni 
dens populate și obiective econo
mice din orașele Haifong și Thai 
Nguyen, au violat spațiul aerian 
al provinciei Yen Bai. Potrivit pri
melor știri, unități aeriene ale Ar
matei populare vietnameze au do- 
borît 6 avioane americane, ava- 
riind altele. Trei avioane au fost 
doborîte deasupra orașului Haifong, 
unul deasupra orașului Yen Bai, 
iar celelalte două în provinciile 
Bac Can și Thai Nguyen.

Succesele patrioților angolezi
BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 

Conducerea Mișcării populare de 
eliberare a Angolei (M.P.L.A.) a dat 
publicității la Brazzaville un comu
nicat în care se arată că, începînd 
cu luna mai, patrioții angolezi obțin 
succese tot mai mari în luptele purtate 
împotriva trupelor colonialiste portu
gheze. In regiunea fluviului Zam- 

jorității populației de culoare.
După cum scrie ziarul „New York 

Times" 30 000 de negri din Omaha 
trăiesc înghesuiți în locuințe de
testabile pe o suprafață de două 
mile pătrate. Șomajul în rîndui ne
grilor, menționează ziarul, depășeș
te cu mult nivelul mediu al șoma
jului din acest oraș. Ghetoul negri
lor din Omaha nu se deosebește 
cu nimic de cele din New York, 
Los Angeles și din alte orașe ale 
S.U.A. „Iată că din nou, încheie 
„New York Times", ca și la New 
York, Los Angeles și Chicago, au
toritățile din Omaha cu ajutorul 
forțe! șl armelor încearcă să înă
bușe protestele negrilor care re
vendică drepturi elementare la e- 
xistență".

GENEVA 7 (Agerpres). — La 
Geneva s-au desfășurat lucrările 
Consiliului Biroului International 
de Educație (B.I.E.). A fost exami
nată cu acest prilej activitatea bi
roului pe. baza unor rapoarte pre
zentate de directorul B.I.E. și de 
președintele Comitetului executiv. 
In cadrul dezbaterilor au fost re
levate realizările de pînă acum ale 
B.I.E și au fost evidențiate căile 
și metodele de îmbunătățire a ac
tivității acestui organism. La pro
punerea delegatului României, prof, 
univ. Miron Constantinescu, adjunct

R. F. GERMANĂ

„Regiunea cărbunelui se frămîntă..“
BONN 7 (Agerpres). -— Ziarul 

vest-german „Suddeutsche Zeitung" 
publică un reportaj despre încorda
rea socială din bazinul Ruhr în 
urma îndelungatei crize a cărbune
lui din această regiune, care con
tinuă să se accentueze Astfel, prin
tre altele, ziarul scrie :

„Regiunea cărbunelui se frămîntă. 
Numai în ultimele minute greva 
amenințătoare a minerilor a putut 
fi înlăturată. Insă adunarea repre
zentanților muncitorilor din indus
tria carboniferă și energetică care 
a urmat după anularea hotărîrii de 
a se declanșa greva a arătat că mulți 
mineri sînt gata imediat să arunce 
ciocanele lor pneumatice „pentru a 
le arăta o dată celor de sus". In 
tjmp ce soțiile minerilor își bat ca
pul cum să folosească mai economic 
alimentele, mii de muncitori în hai
ne de lucru demonstrează în fata 
clădirii administrative a Uniunii'mi
niere din Bochum împotriva conce
dierilor în masă prevăzute de admi-

Măsurile lui Balaguer
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 

Noul președinte dominican, Joaquin 
Balaguer, a semnat miercuri un de
cret, prin care s-a hotărît reduce
rea salariilor funcționarilor publici. 
Prin această măsură se va obține o 
„economie" de două milioane de pesos 
lunar. Tot miercuri Balaguer a tri
mis congresului spre aprobare un 
proiect de iege, referitor al înghe- 

bezi o companie portugheză a fost 
aproape în întregime nimicită în 
urma unei ambuscade organizate de 
patrioții angolezi. Au fost uciși 75 
de soldați și au fost distruse ma
șini de luptă. Patrioții au capturat, 
de asemenea, arme și material de 
război.

Deschiderea unui nou front de 
luptă în sudul țării, se arată în 
comunicat, constituie o nouă etapă 
în lupta pentru eliberarea Angolei 
de sub jugul colonialiștilor portu
ghezi. Incercînd să înfrîngă dirza 
împotrivire a poporului angolez, 
trupele colonialiste portugheze des
fășoară acțiuni organizate de re
presiune și bombardează satele și 
punctele populate situate în apro
piere de granița cu Zambia.

Sesiunea anuală a Comitetului ministerial 
mixt americano-japonez s-a încheiat

KYOTO 7 (Agerpres). — La Ky
oto s-a încheiat joi dimineața cea 
de-a cincea sesiune anuală a Co
mitetului ministerial mixt america
no-japonez. Lucrările sesiunii, men
ționează agenția U.P.I., s-au desfă
șurat sub afluxul unor puternice 
demonstrații, antiamericane soldate, 
în unele cazuri, cu incidente grave

La sfîrșitul sesiunii a fost dat 

al ministrului învățămîntului, Con
siliul a aprobat desemnarea unei 
comisii compuse din 21 de membri 
care să examineze propunerile de 
îmbunătățire a activității B.I.E. Co
misia, din care face parte și an 
reprezentant al țării noastre, ur
mează să prezinte consiliului în ’ 
termen de șase luni un raport.

Consiliul a hotărît ca Portugalia 
să nu mai fie invitată ia lucrările 
B.I.E. atît timp cit va continua în
călcarea principiilor acestei orga
nizații în coloniile portugheze din 
Africa.

nistrație pentru următoarele luni. 
Prea multă neîncredere s-a strîns 
sub căștile de plastic pentru a mai 
da ascultare oricărei promisiuni.

Din 450 000 de mineri cîti existau 
în 1956 în bazinul Ruhr, 200 000 au 
trebuit să-și caute de lucru în alte 
ramuri industriale. Deoarece mjțlti 
dintre ei nu și-au găsit locuri 'de 
muncă în apropierea locuinței, par
curg distante lungi cu autobuzele 
sau cu trenurile pentru a se duce 
Ia lucru. Tinerii părăsesc defini
tiv bazinul Ruhr pentru a se stabili 
în alte regiuni...

Dezamăgit și neliniștit privește 
muncitorul din bazinul Ruhrului cum 
se închide o mină după alta, cum 
industria siderurgică, prin concedie
rile masive, ește și ea amenințată 
de criză. El se teme pentru locul 
său de muncă, deoarece aude că 
vecinul său, un miner concediat, în- 
tîmpină mari greutăți pentru a pri
mi o nouă slujbă...".

tarea salariilor lucrătorilor din în
treprinderile particulare.

Pe de altă parte, la palatul prezi
dențial a avut loc miercuri ceremo
nia depunerii jurămîntului de către 
cele 25 de femei devenite guverna
tori ai provinciilor. încredințarea 
posturilor de guvernator femeilor 
este apreciată de observatorii po
litici, ca „o manifestare de recu
noștință" a lui Balaguer pentru 
sprijinul ce i-a fost acordat de fe
mei la recentele alegeri preziden
țiale.

Pe urmele lui Magelan
LIMA 7 (Agerpres). — Navigato

rii australieni S. W. Field și Cook 
și neozeelandezul Peter L. Inglis- 
pour au ajuns la bordul unei am
barcațiuni cu pînze în portul Pe
ruvian Callao după 10 luni. Cei.trei 
au plecat de la Melbourne la 12 
septembrie 1965 pentru a face o 
călătorie în jurul lumii, urmînd la 
întoarcere traseul urmat de Mage
lan. După un răgaz de două săp- 
tămîni în Peru, cei trei navigatori 
își vor relua cursa pe ocean în 
jurul lumii.

publicității un comunicat laconic, 
formulat în termenii cei mai vagi, 
despre cele discutate.

Agenția U.P.I. subliniază că în 
problema vietnameză s-au înregis
trat neînțelegeri substanțiale între 
cele două delegații. De aceea în 
legătură cu această chestiune nici 
nu se fac referiri în comunicat.
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