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PUTNA —
cinci sute de ani 
de la întemeiere

„...Marele io Ștefan Voievod...44

E. M. DÎLJA. Constructorii șan
tierului T.C.M.M. ridică de zor clă
direa noii anexe a băii minerilor.

ÎNAINTEA
REAFIR
MĂRII

Timp de șapte luni consecu
tiv, colectivul lor a raportat 
numai succese. Oamenii de 
aici s-au făcut astfel cunos- 
cuți ca mineri destoinici, dis
ciplinați, adevăr ați oameni ai 
entuziasmului. La sfîrșitul ul- 

ț tfmeior decade au ocupat chiar 
primele locuri pe Vale, in cla
samentul hărniciei. Este vorba 
de sectorul I al minei Lonea. 
sector știut și sub numele de 
„mina Cimpa", plasat în extre
mitatea estică a bazinului.

De cîteva zile, sectorul trece 
printr-o perioadă de pregătiri 
intense-, se află doar în fața 
reafirmării. Toți cei de aici 
sînt convinși că, foarte curînd, 
colectivul lor va ti iar primul 
pe exploatare și, poate, cniar 
pe bazin. Te convingi de a- 
ceasta după o succintă trece
re în revistă, împreună cu teh 
nicianul Princz Samoilă, locți
itorul șefului de sector, a si
tuației locurilor de muncă.

Peste 1—2 zile, ortacii bri
gadierului Policiuc Dionisie. 
fruntași in întrecere ani de-a 
rînăul, atacă felia a IV -a de 
la abatajul nr. 120; baioneta-i 
gata și preabatajul poate să-și 
înceapă avansarea. La nr. 108, 
oamenii conduși de Burdea Ni- 
colae termină curățirea cope- 
rișului și urmează să atace ca
mera direcțională în plin. La 
nr. 312, unde muncește briga
da fruntașă a lui Bălănescu 
Martoilă, stratul e subțire, de 
abia 2—3 metri; cu toate că 
este vorba de stratul 3, gros 
de abicei de 20—30 metri. Și 
aici urmează să se execute o 
atacare nouă. Brigada de pre
gătiri a lui Qhifor Ioan a ve
nit cu una din surprizele care 
produc bucurie : lucrînd la nu
mai 25 de metri sub abatajul 
lui Bălănescu a străpuns trans
versal stratul și l-a găsit gros 
de 80 de metri 1 In afara cî- 
torva intercalata sterile din

Francisc VETRO
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CUM SÎNT ÎNDRUMATE
Șl CUM MUNCESC ORGANIZAȚIILE 
DE BAZA PE SCHIMBURI

Experiența celor aproape zece 
luni care au trecut de la crearea 
organizațiilor de bază de partid pe 
schimburi în toate sectoarele mi
niere din subteran, de la exploa
tările carbonifere din Valea Jiului, 
confirmă eficiența acestei noi for
me organizatorice. Organizațiile de 
bază pe schimburi au apropiat și 
mai mult munca de partid de pro
ducție, au făcut-o mai operativă, 
mai concretă. Ele conduc mai bine 
activitatea sectorului respectiv, a- 
naMzează multilateral și temeinic 
problemele ce le ridică procesul 
de producție, își exercită mai bine 
controlul asupra activității condu
cerii schimbului, acest control fi
ind concret și în cunoștință de 
cauză.

Este incontestabil că actuala for
mă organizatorică de partid în ex
ploatările miniere este mai bună 
deoarece organizațiile de bâză pe 
schimburi, muncind la fața locu
lui, au posibilitatea să sesizeze o- 
perativ experiența și inițiativele 
bune ca și rămânerile în urmă, să 
intervnă prompt pentru ca ceea ce 
s-a dovedit bun să fie extins, iar 
lipsurile să fie înlăturate operativ.

In activitatea lor, marea majori
tate a organizațiilor de bază pe 
schimburi muncesc bine, acordă 
mare atenție îndeplinirii planului 
de producție la toți indicatorii, în
tăririi disciplinei în muncă, se o- 
cjjpă joi răspundere de întărirea 
rîndurilor lor primind în partid pe 
cei mai buni dintre cei mai buni.

Exemple de Organizații pe schim
buri care muncesc cu răspundere 
sînt multe în cadrul exploatărilor 
miniere din Valea Jiului. Printre a- 
cestea se numără : 4 A, 2 A și 2 B 
de la mina Vulcan, 5 A, 5 B, 5 C, 
9 B, 2 B și 2 C de Ia mina Lupeni, 
3 B de la mina Uricani, 1 A de la 
mina Aninoasa, 7 B, de la mina 
Petrila și multe altele care mani
festă preocupare în planificarea 
muncii lor, în pregătirea adunări
lor generale de partid, repartiza
rea membrilor de partid pe locurile 
cheie ale producției și luptă activ 
pentru îndeplinirea hotărârilor parti
dului și a propriilor hotărîri.

Sarcinile mărețe trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. in
dustriei miniere pentru anii urmă
tori, cer comitetelor de partid și 
organizațiilor de bază din exploa

tările miniere, să-și intensifice mun
ca pentru mobilizarea colectivelor 
de muncitori la îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan, creșterea 
producției de cărbune, îmbunătăți
rea calității lui, creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost pe tona de cărbune extrasă.

Comitetele de partid trebuie să 
acorde un ajutor permanent, să în
drume organizațiile de bază pe 
schimburi care sînt relativ noi și 
nu au încă o experiență acumulată, 
multi secretari și membri ai birou
rilor organizațiilor de bază fiind 
aleși pentru prima dată în orga
nele de conducere ale organizațiilor 
de bază.

Bine au procedat comitetele de 
partid de la E. M. Lupeni, E. M. 
Vulcan și E. M. Petrila care au re
partizat membrii comitetului de 
partid pe sectoare și organizații de 
bază. Aceștia, mergînd cu regula
ritate în sectoarele și organizațiile 
de bază de care răspund, exami
nează împreună cu birourile nea
junsurile din sectorul respectiv și 
stabilesc măsurile necesare. Va tre
bui ca și comitetele de partid de 
la exploatările miniere Uricani, A- 
ninoașa Dîlja .și altele să proce
deze la fel. ;

In hotărârea Secretariatului Comi
tetului Central al Partidului Coniu-

(Continuare în pag. 3-a)

■ 23 000 tone calcar
peste planul

Colectivul de mineri 
și tehnicieni al carierei 
Bănită, a încheiat pri
mul semestru al anului 
cil un bilanț rodnic : 
în cele 6 luni trecute 
au fost extrase 23 000 
tone calcar metalurgic 
peste sarcinile semes
triale de plan.

La obțiherea acestui

important succes, o 
contribuție însemnată 
au adus-o brigăzile de 
mineri ale lui Blaj Con
stantin, Lungu loan, 
Ardeleanu loan, Micu- 
laș Petru, Ciomoș loan 
și altele, care lună de 
lună, și-au depășit sar
cinile de plan la ex
tracția calcarului. In ,a-

■ In 2 zile —
400 de televizoare

Pentru satisfacerea 
cerințelor cumpărători
lor, O.C.L. produse in
dustriale din Petroșani 
a pus în vînzare un 
însemnat număr de- te
levizoare. Astfel, nu
mai în 2 zile, prin ma
gazinele de radio-tele-

vizoare din Valea Jiu
lui' s-au vîndut peste 
400 de televizoare de 
diferite mărci; joi și vi
neri oficiile poștale din 
Valea Jiului au elibe
rat peste 200 abona
mente de televizoare 
la Petroșani, 80 abona

Mănăstirea Putna, locul unde ma
rele bărbat Ștefan veghează de a- 
proape o jumătate de mileniu, cu
noaște în aceste zile una din cele 
mai tulburătoare și mai emoțio
nante sărbători, care i-au fost • în
chinate în cei 500 de ani de exis
tență.

Din îndepărtata istorie a voievo
dului încoace, Putna a fost sărbă
torită în fiecare an. La cumpăna 
unui mileniu al mănăstirii, popo
rul nostru, stăpîn pe pămîntul pa
triei sale, îl cinstește încă o dată 
pe ctitorul ei ca pe unul din marii 
săi fii care i-au apărat brazda și 
neamul.

La recunoștința noastră se adaugă 
cea a lumii întregi, sărbătorile de 
la Putna fiind înscrise în calenda
rul marilor evenimente recomandate 
de U.N.E.S.C.O.

„După a noastră viață cine va fi 
domn pămîntului nostru din fiii 
noștri, sau din neamul nostru, sau 
pe ori cine va alege dumnezeu a 
fi domn pămîntului nostru Moldo
vei, aceia să nu strice a noastră 
danie și întăritură, ci să o întă
rească". Cuvintele Iui Ștefan au 
învins timpul, au ajuns din gene
rație în generație pînă la noi. Ele 
sînt un îndemn la ceea ce urmașii 
săi de azi înfăptuiesc pe pămîntul 
mult îndrăgitei sale Moldove și al 
întregii țări. In aceste zile mii de 
oameni își îndreaptă cu emoție pașii 
spre locul unde odihnește „bine- 
cinstitoiul domn a toată țara Moldo
vei" pentru a-i aduce piosul lor 

! omagiu.
★...................

Pornim spre Putna. într-o . dimi
neață-..cu. soare mușcător -de -iulie. 
Urmărind-limba de apă a.rîului Su
ceava ne ies în drum Rădăuții, un
de se află unul din cele mai vechi 
monumente din Moldova — biserica 
Jui Bogdan I - în care sînt păs
trate mormintele unui întreg ar-

semesirial
ceeași perioadă de timp, 
a crescut simțitor pro
ductivitatea muncii, a 
scăzut numărul nemo
tivatelor, âar indicii 
calitativi au fost res
pectați întocmai, nu
mai combinatelor side
rurgice Hunedoara și 
Reșița livrîndu-li-se 
76 534 tone piatră de 
calcar de bună calitate.

mente Ia Lupeni, 74 la 
Vulcan, 34 la Petrila I 
Zilnic, în depozitele 
I.C.R.M. și al O.C.L. 
produse industriale in
tră noi cantități de te
levizoare, de . diferite 
tipuri, care se pun în 
vînzare la magazinele 
specializate. 

bore de voievozi moldoveni de di
naintea lui Alexandru cel Bun. De 
aici drumul își face loc printre 
culmile înveșmîntate cu păduri se
culare de brazi și stejari, pe unde 
trăiesc oameni de munte, harnici, 
păstrători ai străvechilor porturi și 
obiceiuri din' Țara de Sus. Pe mă
sură ce înaintăm spre Putna co
linele, de o parte și de alta, se a- 
propie și ele tot mai mult înoît 
comuna și mănăstirea care și-au 
împrumutat numele ne întîmpină 
dintr-o fortăreață a naturii. Peste 
împrejurimi plutește o stare tulbu
rătoare, solemnă, emanată de marea 
sărbătoare. Mîndria legitimă de a 
fi urmașii marelui voievod domină 
sufletele celor care au venit să 
întărească daniile străbune. Bat 
clopotele mănăstirii, bat toate clo
potele mănăstirilor din Țara de Sus, 
bat inimile miilor de oameni veniți 
aici din toate colțurile țării să cin
stească memoria celui pe care is
toria l-a numit „mare voievod al 
Moldovei și al tuturor românilor".

Privim cu adîncă emoție Tetra
vanghelul de la Humor „dat și scris 
cu mîna ieromonahului Nicodim." în 
care voievodul se numește „domn 
al Țării Moldo-Valahiei". Dintr-o 
filă îngălbenită de vreme ne urmă
rește chipul bărbatului tînăr care 
a iubit și a apărat cu cinste și 
demnitate glia străbunilor.

Timpul fuge pentru cîteva mo
mente în adîncurile istoriei de lupte 
și de biruinți ale marelui Ștefan. 
In 1466 „Cum a ajuns primăvara în 
munte și s-au scurs puhoaiele, Ște
fan Vodă a poruncit lui Ion vistier
nicul. să sloboadă cheltuielile zidirii 
de la Putna... Ieșise în mai mult? 
rînduri în poienile desfătate de sub 
munte, cu curtenii săi, căutînd un

AL. BRAD

(Continuare în pag. 2-a)

PRiMlRED DE EilIE 
TOMRÎJUL HIEOLIE CERUJESCB 

1 TOYARJSILUI 
KRSTE immSKI

Sîmbătă, 9 iulie a.c„ tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., au primit pe tova
rășul Krste Țrvenkovski, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care se află la odihnă în țara noas
tră.

A fost de față Jakșa Petrici, am
basadorul R.S.F, Iugoslavia la Bu
curești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire caldă, tovărășească.

Prezentafea itrlsorilor 
le acreditare ie titre 

trim sol extraordinar ți miniitro 
I enipolenfiar Etiopiei 

ie iepoh ita Social Jtâ România
La 9 iulie 1966, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a pri
mit pe trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Etiopiei, 
Tekle Tsadik Mekuria, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Tekle Tsadik Mekuria și Chivu 
Stoica au rostit cuvîntări, după care 
a avut loc o convorbire cordială.

La ceremonia prezentărfi scrisori
lor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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Sub umbrela pădurii, pe reavănul pămînt 
Acolo unde Drogoș pe îimbru urmărit-a. 
Lăcaș măreț de veghe, de rugă și mormint, 
Trăgînd cu arcul. Ștefan cel Mare ctitorit-a.

E mănăstirea Putna. Trecutul legendar 
Stă ancorat in vreme, sub buchii gălbenite 
Pe letopiseț Moldav, ți scris de cronicar 
Ce româneasca limbă prin veacuri Și-o trăosmltf,

In umbra mănă»tirii, brumată de tăceri,
Ui doarme ștefan somnul, dar lipiștea-i profundă 
O duce valul Putnei, sub haina caldei seri, 
Ș-o răspîndească-n țară, pe cristalina-i undă.

Pin vechile slovare, istorii se desprind 
Venind în amintire, măreață cavi ilcadi, 
Cu odele ce-n versuri pe Ștefan II cuprind, 
Ori plins din tinguirea duioasă de baladă.

Pe plaiuri moldovene, azi, visul de demult 
Cu litere de aur Iți scrie nemurirea, 
Șl peste depărtare, eu clntecul i-ascult 
Cum poartă-n ol bogată si caldă împlinirea

Cetate«mănăstise, de ginduri noi, izvor, 
Tt-acoperă veacuri, dar azi lucind în soare 
Cetătile-lumină. vorbesc de-ai vremii spor, 
Ca visul cel din urmă al lui Ștefan cel Mare.

DINCA MARIA

PUTNA — cinci sute de ani 
de la întemeiere

(Urmară din pag- l-a)

10C potrivit. Ase se oprise fa Putna 
*i, după obiceiul vremii, hotărîse 
împrejmuirea trăgînd însuși măria 
aa cu arcul din punctul unda tre
buia să fie poarta clopotniței. Un- 
țș a căzut săgeata urma să se a- 
șeze altarul'. In același an a început 
zidirea bisericii, sfințită apoi cu ce- 
renjcnia cuvenită în anul 1470. 
După alți 11 ani a fost terminată 
întreaga mănăstire fortificată. De 
atunci' datează, consemnat pe tur
nul da la intrarea în cea mal mare 
mănăstire din Moldova, următorul 
text: „Bi necinsti tor 111 domn a toată 
tara Moldovei, marele io Stefan Vo
ievod, fiul lui Bogdan Voievod, a 
zidit și a făcut mănăstirea aceasta... 
fa tlmpui arhimandritului loasaf, în 
«nul 6 989 (1481)".

Da-a lungul istoriei sale, Putna a 
fOSt pusă la grele încercări. A fost 
mistuită de flăcările unui incendiu 
ta numai 3 ani după terminare, și 
țel care a renovat-o a fost toț 
Ștefan. N-au ocalit-o nici cutremu
rele și nici năvălirile străine. Croni
cile și legendele spun că în aceste 
împrejurări a dispărut și arcul cu 
care a tras voievodul Ștefan cînd 
și-a ales locul ctitoriei sale. EJn 
mare cutremur aduce din nou, în 
anul 1739, întreaga mănăstire în 
ruină. Restaurările ulterioare au dat 
acestui monument al istoriei neamu
lui românesc înfățișarea pe care o 
are astăzi.

Mănăstirea Putna, de-a lungul is
toriei sale, n-a fost numai lăcașul 
de vecie al voievodului, al familiei 
și al urmașilor săi pînă la Petru 
Rareș. Putna își are un loc cu to
tul aparte și în istoria artelor ra- 
ihâneștl. Marele său tezaur artistic, 

O secvența din filmul Lumina verde.

format din manuscrise împodobite și 
ferecate, din broderii, țesături și 
argintărie etc., aste, cum recunosc 
specialiștii, unul din cele mai bo
gate din lume,7 Mănăstirea, datorită 
sprijinului voievodului și a fami
liei sale, prin școlile pe care le-a 
adăpostit, a fost un focar de cul
tură în nordul Moldovei. In tim
pul lui Ștefan, arhitectura, broae- 
ria și pictura murală ajung să șe 
închege în opere reprezentative, de 
mare valoare artistică, pe care pri- 
vindu-le acum, aici, ne dăm seama 
și mai bine, încă o dată, de ceea 
ce a însemnat acest mare bărbat 
de stat pentru istoria noastră de 
azi și dintotdeauna. Ne dăm sea
ma din ce mare dragoste și durere 
sînt pornite cuvintele cronicarului:

„Iară pre Ștefan Vodă l-au îngro
pat țara eu multă jele și plîngere 
în mănăstirea Putna, care era de 
dînsyl zidită. Atîta jele era că p)în- 
gea toți ca după un părinte al 
său.,.'1.

In aceste zile de mare eferves
centă creatoare, tara lui Ștefan, ur
mașii săi de neam și singe se în
chină cu adîncă recunoștință memo
riei sale. Ei sânt cei care-i știu 
și-i înțeleg și-i urmează îndemnul 
devenit filă de legendă: „Țineți 
minte cuvintele lui Ștefan care v-a 
fost baci pînă la adinei bătrînețe t 
Moldava n-a fost a străbunilor mei, 
n-a fost a mea și nu este a voas
tră, ci a urmașilor voștri și a urma
șilor urmașilor voștri, în veacul vea
curilor". Ei, constructorii României 
socialiste, cei care îi poartă o lu
minoasă recunoștință, îi schimbă 
vorbele în simbol pentru înălțarea și 
neatîrnarea întregii țări, zidind ma
rile cetăti ale economiei și culturii 
patriei noastre înfloritoare.

Doctorul Măra- 
șescu Remeo răs- 
punzind 1a între
bările ce l-au 
îost adresate de 
lucrătorii exploa
tării Jigereașa.

B RI6 A D A ȘTIINȚIFICA
In cadrul comisiei pentru răspân

direa cunoștințelor eijltural-științi- 
fice de pe lîngă Comitetul orășe
nesc pentru cultură și artă Petro
șani, funcționează patru brigăzi ști
ințifice. In componența acestora in
tră specialiști în diverse domenii 
ca: medicina umană și veterinară, 
zootehnie, legislație, politică in
ternă și externă, literatură, astro
nomie ele., tot atîtea comparti
mente vizat® de cei dornici de a-și 
lărgi cunoștințele. In primele două 
trimestre ale anului în curs, cele 
patru brigăzi au efectuat în total 
22 ieșiri pe teren, numărul partici- 
pantilor la aceste manifestări ridi- 
cindu-se la 2500.

...In acea duminică însorită un mi
crobuz transporta un mănunchi de 
oameni spre gurile de exploatare 
forestieră Jigoreasa și Galbena 
Aici, aveau să se întîlnească cu 
muncitorii forestieri care așteptau, 
dornici să afle noutăți, să găsească 
răspuns 1a întrebările ce-i frămîn- 
tau. Limhile se dezleagă repede, 
membrii brigăzii ciștigă încrederea 
muncitorilor prin telul apropiat și 
familiar in care discută cu ei, Pe ne
simțite discuțiile iau făgașul dorit. 
Brigada își reia adevăratul rol. în
cep să curgă întrebările, ta început 
timide nesigure și puține. Primele 

| legate de preocupările lor specifica. 
Muncitorul forestier Turbata Ma
rin întreabă : „Cum se dă primai 
ajutor în caz de accident ? Oare 
cura balneară ajută In reumatism î“. 
Dr. Mărășescu Romeo se pare că e 
dotat și cu măiestrie pedagogică 
prin felul cum răspunde la între
bări.

Actualitatea politică internă ți 
externă, evenimentele „la zi" din 
Vietnam, suscită interesul celor 
de fată. Muncitorul Ardeleanu Ni
cola© vrea să cunoască care e po
ziția partidului nostru fată de 
N.A.T.O. și față de Tratatul d© 1a 
Varșovia. Profesorul Poporogu loan

La t i be nai o b ra f e l e lin Palrasaai
ATENTATUL

Intre 11—15 iulie la cinematogra
ful „Republica" din Petroșani va 
rula filmul „Atentatul", o produc
ție a studiourilor cehoslovace.

Realizat în genul baladei, filmul 
povestește eroismul tragic al unui 
grup de oameni care, hotfirlli 1a 
sacrificiul suprem, au organizat șl 
executat In anul 1941 misiunea 
pentru care fuseseră parașutați; a- 
tentatul împotriva SS Obergruppen- 
fuhrerului Heydrich Reinhard, gu
vernatorul hltlerist al Boemiei și 
Moraviel, Fabulația filmului se în
temeiază pe fapte reale din istoria 
celui de-al doilea război mondial. 
Atît pregătirile cit si momentul a- 
tentatului au decurs aproape inte
gral după planul stabilit. Evenimen
tele de mare tragism au început 
însă abia după ce eroii au reușit 
«3 ducă ta bun sfîrșit misiunea în- 
credința tă.

Scenariul aparii * lui Jlri Sequent, 
Mitoetav Făbera «i Kamil Pixa. Re
gia este semnată de Jiri Sequens.

mijloc de educare
m u I t i I 
a ceti
răspunde cu competență. Alte pro
bleme privind etica socialistă, con
secințele lipsei de respect fată de 
societate și ale actelor huliganice, in
jurioase, pune muncitorul fores
tier Belega Gheorghe. Tovarășul ju
rist Manea loan își axează răspun
sul pe exemple edificatoare pledînd 
pentru o comportare demnă, cetă
țenească.

încetul cu încetai, între membrii 
brigăzii și auditoriu se încinge un 
colocviu de natură să lămurească 
in toate sensuri)© tema pusă în dis- 
cu tie.

Răsfoind retrospectiv calendarul 
constatăm că o brigadă științifică 
din Petroșani a făcut, în iunie, o 
deplasare fa căminul cultural din 
Dîlja Mare- Descinderea brigăzilor 
la căminele culturale ține de o tra
diție bine consolidată si îmbracă 
form© precis©.

Sondarea cerințelor populației să
tești constituie faza preliminară a 
muncii si se materializează în for
mularea unor întrebări adunat© de 
directorii căminelor culturale. Aces
te întrehfiri înaintate comisiei sînt 
repartizate brigăzilor științifice care 
pregătesc răspunsurile cele mai 
convingătoare, documentate și pe 
bază de material ilustrativ. Desigur 
că majoritatea întrebărilor se iscă 
spontan, atunci cînd sătenii iau 
contact nemijlocit cu brigada, cînd 
răspunsurile nasc noi întrebări. Te
matica activității brigăzii e deter-

LUMINA VERDE
Acest film, realizare a studioului 

„Mosfilm", va rula între 10—14 
iulie la cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani.

Creația regizorului V. Azarov, 
realizatorul filmelor „Casa surpri
zelor" și „S-a intlmplat la mili
ție", filmul „lumina verde" pare 
să lege Intr-un tot unitar mai mul
te scurte nuvele cinematografice. 
Elementele constante care leagă 
verigile lanțului sînt: eroul prin
cipal, tînărul șofer Serghei (Alexei 
Kuznețov), surprins In ziua debu
tului său în această profesie șl bfi- 
trîna mașină „Moskvlci" care în 
schimb, în această zi își încheie 
cariera, urmind să He scoasă ta 
reformă.

Proaspăt absolvent al școlii de 
șoferi Serghei este repartizat ta un 
mare garaj de taxiuri din Moscova. 
Așa cum se întîmplfi de obicei cu 
„bobocii", bătrtali îl întîmpină cu 
glume, și-l tachinează pentru Mosk- 
vlelul bătrîn care l-a fost repar
tizat, $1 Intr-adevăr, bătrina mași
nă îi face novicelui său conducă
tor in această primă zi de muncă! 
destule surprize.

a t e r a I ă
t e n i I o r

minată de felul întrebărilor, dar 
cum acestea se referă cel mal ades 
la o vastă arie tematică, rămîne un 
apanaj al brigăzii proporționarea a- 
decvată a temelor, sistematizarea 
întrebărilor prin consemnarea celor 
înrudite, dîndu-se prioritate răspun
surilor ia problemele cele mai ac
tuale. Atitudinea activă fată d© în
trebări conferă conținutului valoare, 
iar acțiunii însăși, unitate șl țel.

Cei care au venit să umple sala 
căminului cultural din Dîlja Mare, 
erau prieteni vechi cu unii membri 
ai brigăzii științifice ca : prof. Vic
tor Prosie și Emil Săvoiu, dr. loan 
Rondoleanu. Pe doctorul Buzică 
Teodor nu-1 cunoșteau, întrucît fu
sese cooptat recent în brigadă. Acest 
fapt nu l-a împiedicat de a-și fun
damenta științific răspunsurile, înca- 
drîndu-]e în condițiile social-sani- 
tare superioare din zilele noastre.

Ambianta proprie, familiară, a 
prilejuit formularea curajoasă a în
trebărilor. In răspunsurile orien
tat© științific a fost relevată linia, 
politică stabilită de partid în pro
blemele respective, au fost eviden
țiate inițiativele tării noastre, ast
fel ca documentele de partid să fie 
prezente în conștiința și atenția 
ascultătorilor.

N-au fost ocolite întrebările din 
domeniul istoriei, nici din cel al 
eticii socialiste. Aceste fapte de
monstrează că aria tematică a în. 
treburilor se lărgește din an în an, 
ceea ce atestă creșterea în per. 
speetivă a rolului educativ al bri- 
găzilor științifice.

Iată deci drumul ascendent par- 
curs de-a lungul anilor de brigă
zile științifice care de la stadiul 
unui colectiv de informare asupra 
unei curiozități științifice, tind să 
se reprofileze, devenind un factor 
educativ de prim rang.

De aici decurge necesitatea lărgi, 
rii permanente a activului de in
telectuali care să aducă q contri
buție substanțială fa răspîndirea 
învățăturii și politicii partidului, la 
popularizarea cunoștințelor legato 
de opera constructivă și de profi. 
lui spiritual al omului societății so
cialiste. Aportul lor ta instruirea și 
educarea multilaterală a maselor 
trebuie să stea sub semnul perfec
ționării continue.

In lunile următoare, urmîno iti- 
nerariile stabilite în planul de mun
că, brigăzile științifice vor continua 
să se întîlnească cu muncitorii fo
restier. din cele mai îndepărtat© 
puncte ale Văii Jiului șt se vor de
plasa la căminele culturale în via
ta cărora brigăzile științifice și-au 
dobîndit un loc trainic.

Ilieș ZENQBIA
inspector, Comitetul pentru culturi 

și artă Petroșani



3STEAGUL ROȘU

> Cum sînt îndrumate 
și cum muncesc organizațiile 
de bază pe schimburi

ÎNAINTEA REAFIRMĂRII

(Urmare din pag- l-a)

nisl Româm cu privire la crearea 
organizațiilor de bază de partid pe 
schimburi se prevede ca lunar co
mitetele de partid să organizeze pe 
sectoarele miniere ședințe cu bi
rourile organizațiilor de bază, iar 

i -semestrial să se organizeze adunări 
generale ale tuturor comuniștilor 
din sectorul respectiv. Această ho- 
tărîre a secretariatului G.C. al 
P.C.R. este bine cunoscută de că
tre toate comitetele de partid și 
organizațiile de bază pe schimburi. 
Unele comitete de partid, ca cele 
de la Uricani si Aninoasa au în
drumat birourile organizațiilor de 
bază să organizeze adunări gene
rale ale tuturor comuniștilor din 
sector. Birourile organizațiilor de 
bază au greșit însă cerând ca în a- 
fara raportului prezentat de șeful 
sectorului în aceeași adunare, să 
se prezinte și informări din partea 
secretarilor organizațiilor de bază 
pe schimburi. Spre exemplu li s-a 
cerut să arate cum a muncit biroul 
organizației de bază de la alegeri 
și rjînă în prezent. In felul acosta 
adi sările generale de partid au du
rat mulț, nu au reușit să elaboreze 
cele mai bune, măsuri. La E. M- 

f Anlnoasa la o astfel de adunare 
generală a tuturor comuniștilor S-a 
prezentat în loc de un singur ra
port, din partea conducerii secto
rului, o dare de seamă privind ac
tivitatea desfășurată de la alegeri 
și pînă în prezent de către fiecare 
secretar da organizație de bază pe 
schimb. In loc ca aceste dări de 
seamă ale organizațiilor de bază 
pe schimb să fie prezentate în a- 
dunări generale ale organizațiilor 
de bază din sahimbul respectiv 
unde aste mai bine cunoscută activi
tatea biroului organizației de bază 
și a fiecărui comunist în porte. A- 
caște eeto un caz izolat. Mu așa 
au procedat celelalte organizații de 
bază de la alte exploatări minie
re di® Valea Jiului. Iată un
exemplu bun 
tie. La sectorul
îl) adunarea generală a tuturor co
muniștilor s-au discutat probleme 
economice importante. Raportul pre-

în această dixec- 
II al minei Vulcan.

HANDBAL ÎN 7

întrecerile din a 4-a zi 
a finalelor școlare

Cu tot timpul nu prea.. cald de 
ieri, iubitorii handbalului din Pe
troșani au semnat din nou „con
dica de prezență" la întrecerile fi
nale ale campionatului republican 
școlar ce au loc pe terenul de 
handbal de pe stadionul Jiul.

Caracteristica întrecerilor desfă
șurate sîmbătă a fost dîrzenia cu 
care echipele au luptat pentru a-și 
consolida pozițiile în clasament. 

țz Unele dintre acestea cum e cazul
n reprezentativei Liceului de fete nr.
’ 4 din Timișoara precum și a Liceu

lui de băieți nr. 2 din Brașov, prin 
victoriile pe care le-au obținut din 
nou ieri (fiind neînvinse pînă 
acum) și-au mărit simțitor șansele 
de a cîștiga primele locuri și deci...

' titlurile de campioni școlari. Scorul 
cel mai mare al acestui campionat 
■ fost înregistrat ieri în meciul de 
băieți dintre Liceul Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu din Buzău și Liceul 
Laurian din Agnita. Desfășurînd un 
joc mai bun și eficace echipa din 
Buzău a obținut victoria cu cate
goricul scor de 26—12 (11—6). Cete 
mai multe goluri pentru Buzău le-a 
înscris tînărui Dumitrescu Nicolae. 
Un alt joc la băieți interesant s-a 
desfășurat între Liceul Mihai Vi- 

aentat de șeful sectorului a fost 
bine documentat croind o largă ba
ză de discuții urmate de un plan 
de măsuri concrete atît pentru or
ganizațiile de bază pe schimburi cit 
și pentru conducerea sectorului 
La această adunare s-a asigurat 
participarea unor membri ai comi
tetului de partid, precum și a unor 
reprezentanți ai conducerii exploa
tării.

Este necesar să se întocmească 
lunar de către comitetele de partid 
grafice cu ședințele birourilor or
ganizațiilor de bază pe schimburi, 
să se urmărească pregăitirea și ți
nerea lor cu regularitate, nu așa 
cum se mai întâmplă uneori și a- 
cum la minele Vulcan, Uricani, A- 
njnoasa și DHja unde comitetele 
de partid nu urmăresc pregătirea 
și ținerea cu regularitate a acestor 
ședințe.

Comitetele de partid au datoria 
de a îndruma organizațiile de bază 
pe schimburi în mod diferențiat, în 
funcție de problemele ce le au de 
rezolvat, să le ajute în planificarea 
muncii și în organizarea întregii 
activități pentru îndeplinirea hotă- 
rîritor organelor superioare de 
partid și a propriilor hotărâri.

Din lipsă de îndrumare și con
trol, unele organizații de bază pe 
schimburi își depășesc atribuțiile, 
cer rapoarte și analizează activita
tea conducerilor sectoarelor și nu 
a schimbului respectiv. Așa s-a în- 
ttaplat la sectoarele I și III — mi
na Aninoasa, la sectorul III — mi
na Vulcan etc. I® această direcție 
comitetele de partid trebuie să a- 
sigure însușirea mai temeinică a 
hotărârii secretariatului G.G. ai 
P.G.R, de către toți membri birou
rilor organizațiilor de bază, iar în 
cadrul programului de instruire lu
nară să se organizeze dezbateri în 
vederea cunoașterii și aprofundării 
ei temeinice spre a putea fi aplicată 
în activitatea practică de fiecare zi.

In perioada ce urmează, comite
tele de partid trebuie să-și anali
zeze propria lor muncă desfășurată 
pentru conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de bază pe schim
buri să elaboreze astfel de măsuri 
oare să asigure stabilitatea mem- 

teazu din București și Liceul nr. 1 
din Bacău în care bucureștenii au 
învins cu 18—9 (8—5).

Despre echipa feminină a Liceului 
din Petroșani se poate spune că 
sîmbătă s-a comportat mult mai bine 
reușind să cîștige partida cu forma
ția Liceului nr. 2 din Piatra Neamț 
la scorul de 15—-7 (8—3). Alte rezul
tate înregistrate ieri: FETE: Liceul 
Unirea din Tg. Mureș — Școala 
tehnică agricolă din Drăgășani 5—4 
(2—2); Liceul nr. 4 din Timișoara — 
Liceul Mihai Viteazu din Bucu
rești 20—8 (10—2). BĂIEȚI: Liceul 
nr 2 din Brașov — Liceul din 
Sebeș 18—16 (10—9).

Ultimele întreceri au loc azi, înce- 
pînd de la ora 8 și programează ur
mătoarele partide: Liceul din Petro
șani — Liceul din Timișoara) Școala 
tehnică agricolă din DrSgășani .— 
Liceul Mlhai Viteazu din Bucu
rești; Liceul din Tg. Mureș — Liceul 
din Piatra Neamț (fete),- Liceul din 
Buzău — Liceul din Brașov; Liceul 
din Sebeș — Liceul Mihai Viteazu 
din București; Liceul din Bacău — 
Liceul din Agnita (băieți).

C. MATEESCU 

brilor de partid pe schimburi, Să 
îmbunătățească planificarea mun
cii organizațiilor de bază, în așa 
fed ca toate organizațiile de partid 
să prevadă in planurile de muncă 
lunare sarcini concrete, eu terme
ne și responsabilități precise. Pla
nul de muncă să nu constituie doar 
un simplu grafic de ședințe, ci să 
cuprindă sarcinile concrete ce revin 
birourilor și organizațiilor de bază 
în perioada respectivă

Pentru Înlăturarea fluctuației 
membrilor do partid de la un schimb 
la altul, comitetele de partid să nu 
admită schimbarea lor cu ușurință, 
să asigure o evidență clară a mem
brilor de partid pe organizații de 
bază pe schimburi și nu pe seotor 
așa cum fac și acum comitetele de 
partid de la E. M, Petrila, Anlnoasa 
și Vulcan.

Nivelul și calitatea muncii or
ganizațiilor de bază pe schimburi 
depinde în mare măsură de con
ducerea și îndrumarea lor perma
nentă de către comitetele de partid-

Este necesar ca în activitatea lor 
comitetele de partid de la exploa
tările miniere să țină seamă 
de recomandările făcute de 
către colectivul comitetului re
gional de partid, core recent 
a controlat și analizat felul în care 
își desfășoară activitatea organiza
țiile de bază pe schimburi și cum 
sînt ele îndrumate și controlate în 
muncă de către comitetele de partid.

Aplicând în viață aceste indica
ții, Imbunătățindu-și necontenit sti
lul și metodele de muncă, exerd- 
tînd un control permanent și o în
drumare competentă, comitetele de 
partid din exploatările carbonifere 
din Valea Jiului vor contribui în 
mod substanțial la ridicarea nive
lului calitativ al activității organi
zațiilor de bază pe schimburi din 
subteran.

[fflwiginiiiliaiiieliiijl
Pe micul ecran

In perioada II—30 iulie, amatorii 
de fotbal din tara noastră vor putea 
urmări desfășurarea unor meciuri 
interesante din cadrul turneului fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal din Anglia. Programul tran
smisiunilor este următorul:

11 iulie, ora 20,30 Anglia — Uru
guay; 12 iulie, ora 20,30 Bulgaria — 
Brazilia; 13 iulie, ora 20,30 Ungaria 

— Portugalia; 15 iulie, ora 20,30: 
Brazilia —- Ungaria; 16 iulie, ora 
16,30: Bulgaria — Portugalia) 19 
iulie, ora 20,30: Portugalia — Bra
zilia; 20 iulie, ora 20,30: Bulgaria
— Ungaria; 23 iulie ora 16 : unul 
din meciuri-le sferturilor de finală;
25 iulie, ora 20,30: semifinala li
26 iulie, ora 20,30: semifinala a Il-a; 
28 iulie, ora 20,30: meciul pentru 
locurile 3—4; 30 iulie, ora 16: 
FINALA.

La radio
Stațiile noastre de radio vor 

transmite în perioada turneului fi
nal al campionatului mondial de 
fotbal din Anglia numeroase întîl- 
niri. Transmisiile se vot face pe 
programul I, după următorul pro
gram : II iulie — ora 20,30—22,15
— Londra : Anglia — Uruguay; 12 
iulie — ora 20,30—22,15 — Liver
pool : Bulgaria — Brazilia,- 13 Iu
lie — ora 20,30—22,15 — Birmin
gham : Spania — Argentina; 15 Iu
lie — ora 20,30—22,15 — Londra : 
Uruguay — Franța; 16 iulie — ora 
16,10—17,45 — Birminghams Argen
tina — R. F. Germană; 19 iulie — 
ora 20,30—22,15 — Liverpool: Por
tugalia — Brazilia; 20, iulie — ora 
20,30—22,15 — Sunderland: Chile
— Uniunea Sovietică; 23 iulie — 
ora 16,10—17,45 — Sferturile de fi
nală de la Liverpool; 25 iulie — ora 
20,30—22,15 — Liverpool: prima se
mifinală; 26 iulie — ora 20,30—22,15 
J— Londra: a doua semifinală) 28 
iulie — ora 20,30—22,15 — Lon
dra : meciul pentru locurile 3—4; 
30 iulie — ora 16,10—17,45 — Lon
dra : finala.

iUrmare din pag. l-a)

culcuș, cărbunele-i curat, „ca 
aurul" — cum se exprimă teh
nicianul Prfoez.

Aici, la capătul bazinului, 
tectonica straielor este schim
bătoare precum vremea din a- 
ceste ztla. Pe lingă surpriza de 
la nr. 312 la numerele 108 și 
108 A a avut loc străpungerea 
neașteptată a straielor 3 și 5-, 
la alte fronturi au reapărut a- 
pofize sau laminări. Cimpenti 
sini insă pregătiți să iacă fată 
cu succes curiozităților oferite 
de natură.

...In jurul orei 13, liniștea 
de la suprafața minei Cimpa 
este Înlocuită eu acel du-te- 
vino, specitic schimbului. Cei 
de la silozuri grăbesc Încăr
carea celui de-af doilea tre- 
nuief cu cărbune. Muncitorii 
de ia lămpărie abia prididesc

MAGAZINE SAU... MAGAZII?
Intri în magazinul 

moto-sport din Petro
șani. In această unita
te renovată, moderni
zată, te impresionează 
neplăcut faptul că trăi 
sferturi din spațiul a- 
festa* peutru scopuri 
pur comerciale este 
transformat în magazie. 
Diferite obiecte: frigi
dere, mașini de spălat 
rufe, motorete „Oar- 
pați", biciclete, mașini 
de cusut, sînt îngrămă
dite fără vreo ordine 
anumită împiedicînd 
cumpărătorul să ajungă 
Ia unele tejghele !

...Magazinul alimentar 
din cartierul Carpați 
— Petroșani. Unitate 
nouă, construită doar 
cu cea 10 ani în urmă- 
Mergi la raionul de me
zeluri : oricât te pă
zești, pînă la urmă 
constați că ți-ai murdă
rit hainele de la butoa
iele cu ulei „depozita
te" pe lingă pereți. Da
că mergi la secția de

coloniale, calea îți este 
presărată cu sad de 
zahăr, lăzi cu lămîi, în 
drumul spre casa de 
bani ești împiedicat de 
stive de lăzi cu sticle 
de ape minerale!

•ir
Am dat doar două e- 

xemple din Petroșani, 

lin mi a 11
de felul cum încep să 
arate magazinele noas
tre. Dar, asemenea e- 
xetnple se pot da cu 
zecile. Neînțeleglnd că 
acum, în 1966, nu se 
poate practica sistemul 
de comerț de „dughea
nă" (de a îngrămădi în 
local maria numai „ca 
să fie de toate" la ta- 
demiînă), personalul co
mercial respectiv tre
buie adus la realitate 
de către Inspecția Co
mercială de Stat. Și, în 
ctte unități comerciale

PROGRAM DE RADIO
M iulie

PROGRAMUL I: 5,90 BULETIN 
DE ȘTIRI, 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 Sport; 6,15 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RADIO
JURNAL; 7,15 Program de marșuri;
7,30 Intermezzo cu muzica ușoară,- 
7,45 Salut voios de pionier; 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SGÎNTEIA"; 
8,06 Răsună cântecul și jocul pe 
meleagurile patriei; 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului: Prevenirea arsurilor
provocate de razele solare, 9,35 
Jocuri; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Ansambluri corale de Ia sate : 
Dobra — Hunedoara și Putna — 
Suceava, 10,15 Program de muzică 
populară; 10,30 ROZA VÎNTURI- 
LOR; 10,55 CREAȚII MUZICALE 
DEDICATE PARTIDULUI; 11,20 AFIȘ 
RADIOFONIC; 11,30 Muzică ușoa
ră; 11,45 „Cîntecel pe strune zis"; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 Se- 
lecțiuni din opereta „Doamna Luna“ 
de Paul Linke; 12,30 Album da 
piese corale românești; 12,45 Sim
fonia a Il-a în Re major de Beet
hoven,- 13,22 Vechi melodii de mu
zică ușoară; 13,30 Muzică popu-

C1NEM1TOGRAFE
11 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Lu
mina vardd; Republica s Atentatul; 
PETRILA; Furtună deasupra Asiei; 
LONEA — Minerul: Tom Jones; 
IIVEZENI: îndrăznețul Pardaillan; 
ANINOASA; Old Shaterhand; VUL
CAN : Haiducii; CRIVID1Ar Hanka; 
PAROȘENI: Bocceluța,- BĂRBA-
TENI: Dati-mi condica de reclama- 
ții; LUPENI — Muncitoresc; Vani
na Vantai; Cultural: Gentlemanul 
din Gocody; URICANI: Banda.

sd Iacă fafă cerințelor) ia im 
alt gemuleț, alături de masca 
de autosalvare se distribuie și 
ziarele, așa că răgazul pînă la 
coborlrea pe verticală este fo
losit pentru facturarea gazete
lor abia sosite — tot cu tre- 
nulețul. In sala de apel pon- 
tajul a luat sflrșit. Maistrul 
minier Benkil Iosii dă ultime
le dispoziții celor care pregă
tesc atacări noi sau prăbușesc, 
stabilește preliminarul pe locuri 
de muncă („măi Ioane, voi pu
teți scoate și SO de vagone- 
te...u). In scurt timp se așterne 
apoi iar liniștea la suprafața 
Cimpei.

ba 100 de metri sub pămînt, 
se ghicesc acele forte proas
pete care preiau ștafeta des
toiniciei pentru a o purta pînă 
spre miezul nopții, apropiind 
astiel cu cîteva ore ziua rea
firmării...

din Valea Jiului nu e- 
xistă o asemenea situa
ție : lăzi și butoaie, saci 
șl ambalaje diverse de
pozitate în magazin, în 
spațiul comercial rezer
vat cumpărătorului. Se 
mai poate vorbi ta a- 
semenea cazuri de „as
pectul civilizat" al ma
gazinelor, de „condiții 
optime de deservire" a 
cumpărătorului ? Cetă
țeanul trebuie să dea 
dovadă de o deosebită 
abilitate ca în timpul 
cumpărăturilor să nu-și 
murdărească hainele de 
la butoaie, să nu-și ru
pă îmbrăcămintea prin 
agățarea de cuiele lă
zilor.

Tovarăși din condu
cerea comerțului, faceți 
rînduială în problema 
aceasta; lavățați perso
nalul din subordine să 
respecte principii!® 
inertului și să înțelea
gă odată: magazinele 
nu sînt... magazii t.

ȘT. MIHAI

Iară, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 
Revista melodiilor de estradă; 14,40 
Uvertura la opereta „Orfeu în in
fern" de Offenbach; 15,00 Tineri in
terpret de muzică populară; 15,20 
Anunțuri, reclame, 15,30 Caleidoscop 
muzical; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,15 
Succese ale muzicii ușoare; 16,30 
Din comoara folclorului nostru; 17,00 
CÎBtă Ilinca Oerbacev și Sacha Dis- 
tel; 17,15 Miorița. Frumusețea cîn- 
tecului românesc; 17,40 Melodii 
cunoscute, interpretări noi; 18,00 
IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Meda
lion muzical: Florentin Delmar; 
18,25 Cîntă Ana Bălăci și Ionel Ba- 
nu; 18,40 RITMURILE CINCINALU
LUI : ASCENDENTE IN INDUSTRIA 
UȘOARĂ» 19,00 O melodie pe adre
sa dumneavoastră,- 19,30 Melodia zi
lei; 19,35 Varietăți muzicale,- 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
TRANSMISIUNE SPORTIVĂ; 22,15 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic,- 22,25 Arii din opere; 22,45 
In compania muzicii ușoare; 23,52 

BULETIN DE ȘTIRI.

TELEVIZIUNE
10 iulie

8,32 Pentru noi, femeile; 9,15 Emi
siunea pentru copii ți tineretul 
școlari 10,30 Emisiunea pentru-sate;
16.30 Studioul A: Muzică ușoară; 
Păsări din Africa — film; Campio
natul mondial de fotbal; Varietăți; 
Repriza I a medului de fotbal din
tre echipele Steaua — Dinarna Pi
tești; Muzică ușoară,- Repriza a H-a 
a meciului de fotbal; Ultimele știri 
sportive,- 19,45 Telejurnalul de sea
ră) 20,00 Tv. — III. emisiune la ce
rerea telespectatorilor) 20,30 Mari 
ansambluri: „Doina Argeșului" din 
Pitești și formația de dansuri din 
comuna Stoicăneștl. Dirijor: Emil 
TSnasei 21,00 Film: „BravisșbBO";
22.30 Telesport; 20,00 Telejurnalul 
de noapte.
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Ecouri la Declarația cu privire 
la întărirea păcii și securității în lume

întrevedere Pompiliu Macovei 
— Andre Malraux

BELGRAD
BELGRAD 9. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Ziarul „Borba" din 9 iulie publică 
în prima pagină un amplu rezumat 
al Declarației cu privire la întări
rea păcii și securității în Europa, 
subliniind că aceasta condamnă e- 
nergic militarismul și aspirațiile re
vanșarde și face apel la popoarele 
din Europa să lupte pentru securi
tatea lor și pentru pace.

Ziarul scoate în evidență acea 
parte din Declarație care arată că 
relațiile dintre țările europene au 
o mare importanță pentru situația 
din lumea întreagă și că țările sem
natare ale Declarației consideră că 
pacea trainică și securitatea în Eu
ropa se pot asigura dacă relațiile 
dintre state sînt întemeiate pe prin
cipiul suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
precum și respectarea integrității 
teritoriul lor, evitîndu-se amenin
țarea cu forța. Este subliniată în mod 
deosebit ideea că toate statele mari 
și mici, toate forțele iubitoare de 
pace trebuie să acționeze cu hotă- 
rîre pentru consolidarea păcii și 
securității în Europa și că există 
posibilități pentru a împiedica dez
voltarea negativă a evenimente
lor.

LONDRA
LONDRA 9. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Rodescu, transmite: Zia
rele britanice publică sîmbătă ex
trase din Declarația cu privire la pa
cea și securitatea europeană, majo
ritatea dintre ele punînd în titluri 
chemarea membrilor Tratatului 
de Ia Varșovia pentru o conferință 
europeană.

„Daily Telegraph", care scrie că la 
București „a fost lansat un plan 
pentru unitatea europeană" și că 
tofcdată „a fost propusă desființarea 
simultană a N.A.T.O și a Pactului

Proteste împotriva acțiunilor 
agresive ale S. U. A. în Vietnam
• RAWALPINDI. — Peste 

20 000 de persoane au organi
zat vineri în orașul Lahore 
(Pakistanul de vest) o demon 
strație de protest împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam 
Sute de demonstranți au încer
cat să picheteze clădirea Con
sulatului american din Lahore 
dar au fost opriți de poliție.

• COPENHAGA. Muncitorii 
marilor întreprinderi industria
le, numeroase sindicate, pre
cum și organizațiile politice și 
obștești din Danemarca, cer 
guvernului S.U.A. să pună ca
păt fără întirziere bombarda
mentelor asupra Vietnamului 
și să retragă trupele america
ne de pe teritoriul acestuia.

• DAKAR. Săptămînalul se- 
negalez „Afrique Nouvelle" a 
publicat un editorial în care 
sînt înfierate bombardamentele 
aviației americane asupra peri
feriilor orașului Hanoi și a 
portului Haifong, arătînd că a- 
cestea „înseamnă de fapt, un 
nou pas în escaladarea războiu
lui în Vietnam și îngreunează 
rezolvarea problemei vietna
meze".

• KHARTUM. „Escaladarea 
războiului din Vietnam repre 
zintă un pericol pentru pacea 
generală", a declarat deputatul 
Adunării Constituante a Suda
nului, Saleh Mahmud Ismail. 
El a condamnat bombardamen
tele efectuate de aviația ame- 

de îa Varșovia:', redă pe scurt cele 
șapte puncte pe care le conține 
„programul practic pentru acțiune" 
pe care ziarul îl denumește „planul 
de la București".

Corespondentul ziarului „Times" 
la București scrie că, așa cum a 
fost ea publicată, Declarația „oferă 
e platformă largă". Expunînd prin
cipii largi și generale, declarația es
te în același timp o invitație adre
sată N.A.T.O. și Europei occiden
tale de a reconsidera pozițiile lor.

MOSCOVA
MOSCOVA 9. — Coresponden

tul Agerpres, A. Munteanu, tran
smite : Presa sovietică de azi pu
blică pe primele pagini textul in
tegral al Declarației cu privire la 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa. Ziarul „Pravda" înserează în- 
tr-un grupaj largul ecou stîrnit în 
opinia publică mondială de Decla
rația cu privre la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, arătînd că aceasta este 
caracterizată ca un serios avertis
ment dat cercurilor imperialiste din 
S.U.A. și o expresie a neclintitei 
solidarități a țărilor socialiste cu 
eroicul popor vietnamez.

Ziarul „Izvestia" publică un am
plu comentariu în care se spune 
printre altele : Țările participante la 
Tratatul de la Varșovia, acordă o 
grijă profundă soartei păcii în Eu
ropa nu numai pentru că ele însele 
sînt situate pe continentul euro
pean, ci și pentru faptul că pro
blema securității europene este de 
mult coaptă, iar rezolvarea ei cît 
mai rapidă a devenit o necesitate 
vitală pentru popoare.

VARȘOVIA
VARȘOVIA 9. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță transmite : 
Presa poloneză de sîmbătă publică 
Declarația cu privite la întărirea, 
păcii și securității în Europa, pre- 

ricană asupra suburbiilor capi
talei R. D. Vietnam, Hanoi.

O NICOSIA. Comitetul pen
tru apărarea păcii. Federația 
muncii, precum și o serie de 
organizații de tineret și ob
ștești din Cipru își exprimă 
protestul împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialiștilor a- 
mericani în Vietnam. In tele 
gramele date publicității, aces
te organizații cer în mod ho
tărît să se pună capăt bombar
damentelor S.U.A. asupra teri
toriului R. D. Vietnam, să fie 
retrase, fără întirziere, trupele 
americane din Vietnam și să 
se acorde poporului vietnamez 
dreptul de a-și hotărî singur 
soarta.

BRAZILIA

Rezistența forțelor de opoziție 
față de intențiile guvernului
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — 

Ziarul brazilian „Jornal do Bra
sil" arată că guvernul federal în- 
tîmpină rezistența forțelor de opo
ziție față de intențiile sale de a 
impune candidații proprii la alege
rile pentru posturile de guverna
tori din septembrie. Potrivit ziaru
lui, aceste greutăți, sînt evidente 
îndeosebi în statul Rio Grande do 
Sul unde opoziția deține funcții im
portante și candidatul acesteia pro
fesorul Girne Lima, a căpătat deja 

cum și largi comentarii referitoare 
la Declarația cu privire la agresiu
nea S.U.A. în Vietnam. Intr-un co
mentariu intitulat „Avertisment", 
ziarul „Trybutla Ludu" arată că 
documentele semnate de statele 
participante la Consfătuirea de la 
București a Comitetului Politic Con
sultativ sînt „expresia grijii guver
nelor și popoarelor noastre pentru 
pacea lumii și în același timp ex
presia voinței ferme de a se opune 
agresiunii imperialiste. Este în in
teresul tuturor popoarelor să se 
pună capăt cît mai curînd posibil 
„escaladării" războiului din Viet
nam.

SOFIA
SOFIA 9 (Agerpres). — Ziarele 

bulgare acordă spații largi Declara
ției cu privire la întărirea păcii și 
securității în Europa. Ziarul „Ra- 
botnicesko Delo" scrie că statele 
membre ale Tratatului de la Var
șovia au confirmat prin documen
tele adoptate că ele constituie un 
bastion de nădejde al păcii. Agre
siunea imperialiștilor americani și 
a sateliților lor în Vietnam trebuie 
să fie oprită de forțele unite ale 
păcii și progresului, scrie ziarul. 
Poporul bulgar se pronunță pentru 
coeziunea forțelor iubitoare de pa
ce, pentru îngrădirea cu hotărîre a 
drumului agresorului, atît în Viet
nam cît și în celelalte regiuni ale 
lumii. Ziarul „Otecestven From" 
relevă că statele membre ale Tra
tatului de la Varșovia și-au afirma* 
hotărîrea lor de a respinge orice 
agresiune pusă la cale de impe
rialiști.

Fostul președinte 
a fost grațiat

ANKARA 9 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret semnat de președintele 
Turciei, generalul Cevdet Sunay, 
vineri a fost grațiat Celal Bay ar, 
fostul președinte al acestei țări. 
După cum informează agenția 
France Presse, grațierea a avut loc 
în baza articolului 97 al Constitu
ției turce, care conferă președin
telui republicii puterea de a gra-

Arestarea a trei soldați americani
NEW YORK 9 (Agerpres). — Cei 

trei soldați americani, D. Johnson, 
D. Mora și D. Samas, care au re
fuzat acum cîteva zile să plece în 
Vietnam, au fost arestați vineri. 
Poliția i-a ridicat cu o jumătate de 
oră mai devreme de deschiderea 
mitingului de protest organizat de 
„Comitetul pentru pace în Viet
nam" și la care aceștia urmau să 
ia cuvîntul. Cei trei tineri se fac 
„vinovați" de faptul că acum o 
săptămînă în cadrul unei conferințe 
de presă au condamnat caracterul 
agresiv și criminal al războiului dus 
de Statele Unite, calificîndu-1 ca 
ilegal și nedrept. Vestea despre a- 

o popularitate însemnată. „Guver
nul federal nu este dispus, subli
niază ziarul, să renunțe la candida
tul său, colonelul Walter Peracchi 
Barcelos, pentru care a și recurs la 
anularea mandatelor a trei deputăți 
în scopul obținerii unei majorități 
precare de un vot în favoarea aces
tuia". Această manevră a fost ne
cesară întrucît Cirne Lima și-a pus 
o căndidatură după ce s-a asigurat 
de sprijinul deputaților cărora li s-au 
anulat apoi mandatele.

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de stat pentru cultură 
și artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, care s-a aflat în trecere prin 
Paris, a avut o întrevedere cu An
dre Malraux, ministrul de stat fran-

Comunicat comun 
anglo-francez

LONDRA 9 (Agerpres). — La în
cheierea tratativelor franco-britani- 
ce, în capitala Angliei a fost dat 
publicității un comunicat comun. In 
comunicat se arată că cele două 
guverne „au fost de acord în a 
constata un început de dezvoltare 
în Europa a unor relații noi între 
țările din Est și din Vest și o ten
dință generală spre destindere, ca
re le pare satisfăcătoare și pe care 
o vor încuraja în consecință".

Exprimîndu-și „preocuparea vie 
pe care le-o inspiră situația gravă 
din Vietnam", primul ministru fran
cez, Pompidou, și omologul său bri
tanic, Wilson, au arătat că, după 
părerea lor, această problemă tre
buie reglementată pe baza respec
tării independenței Vietnamului și 
a neintervenției în treburile inter
ne ale acestei țări în conformitate 
cu prevederile acordurilor de la 
Geneva din 1954.

Cele două părți au recunoscut 
primejdiile care pot rezulta din a- 
partenența Angliei și Franței la 
grupări economice rivale și au că
zut de acord că aceste pericole ar

al Turciei

ția condamnații suferinzi în stare 
gravă, bătrîni sau infirmi. Celal 
Bayar, care este în vîrstă de 83 
de ani, a fost condamnat la moar
te imediat după răsturnarea regi
mului Menderes la 27 mai 1960. 
Ulterior, pedeapsa cu moartea a 
fost comutată în închisoare pe 
viață.

restarea celor trei tineri a provocat 
indignarea celor care trebuiau să 
participe la miting. Numeroși ma
nifestant! s-au îndreptat imediat 
spre clădirea centrului de recrutare 
și au organizat o demonstrație de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam. Manifestanții au cerut eli
berarea imediată a tinerilor ares
tați.

Dezbateri în Comitetul special
al O. N. U.

NEW YORK 9 (Agerpres). — In 
Comitetul special al O.N.U. pentru 
supravegherea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale 
au continuat dezbaterile asupra 
soartei Basutolandului, aflat sub 
dominația Marii Britanii. Sprijinind 
cererea reprezentanților partidelor 
de opoziție din acest teritoriu de 
a se organiza noi alegeri libere 
înainte de acordarea independen
tei, reprezentantul Mali, Mamadou 
Moctar Thiam, a cerut ca Marea 
Britanie să acorde o dată cu in
dependența și garanții privind in
tegritatea teritorială a Basutolan
dului „împotriva Republicii sud- 
africane". Delegatul Uniunii Sovie
tice, N. Makarevici, a arătat că 
autoritățile din Pretoria s-au ames

cez însărcinat cu problemele cul
turale. Au fost discutate probleme 
privind sporirea schimburilor cultu
rale dintre cele două țări. întreve
derea, care a avut loc în prezenta 
ambasadorului român Victor Dimi- 
triu, s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie.

putea fi diminuate dacă tratativele 
„rundei Kennedy" de la Geneva se 
vor încheia cu succes.

In legătură cu problema aderării 
Angliei la Piața comună s-a sta
bilit ca tratativele dintre Marea 
Britanie și partenerii C.E.E. să con
tinue paralel cu examinarea tutu
ror dificultăților pe care această 
chestiune le implică. Cele două 
guverne au hotărît, de asemenea, 
să continue colaborarea lor în do
meniul aeronauticii și au căzut de 
acord asupra realizării proiectului 
de construire a unui tunel sub ba
nalul Mînecii. Ele au convenit să 
mențină și de aici înainte legături 
strînse și să întreprindă consultări 
periodice.

Convorbiri
Gandhi — Nasser

CAIRO 9 (Agerpres). — in cursul 
zilei de vineri, primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a avut pri
mele întrevederi cu președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Po
trivit surselor din Cairo, cei doi 
oameni de stat au abordat „o ga
mă variată de probleme interna
ționale". Citind surse indiene, a- 
genția France Presse relatează că 
„principalul subiect discutat la pa
latul prezidențial între Nasser și 
Indira Gandhi a fost problema 
Vietnamului. Agenția Associated 
Press menționează că vineri noap
tea, în cadrul celei de-a doua con
vorbiri, președintele Nasser și pri
mul ministru Indira Gandhi au diB- 
cutat despre cooperarea economică 
dintre R.A.U. și India.

Demiterea guvernului 
în Burundi

BUJUMBURA 9 (Agerpres). — In 
legătură cu lovitura de stat din 
Burundi, continuă să sosească știri, 
care confirmă că prințul Charles 
Ndinzeye, în vîrstă de 19 ani, a 
luat puterea în Burundi, demițînd 
guvernul și suspendînd constituția, 
în timp ce regele Mwambutsa al 
IV-lea, tatăl prințului, se afla în 
Europa.

tecat în alegerile generale care 
s-au desfășurat anul trecut. Falsifi
carea alegerilor și amestecul R.S.A. 
au fost efectuate cu încuviințarea 
guvernului englez, a precizat el.

Exprimând părerea generală a 
comitetului, Gershon Collier, pre
ședintele comitetului, a subliniat 
că Anglia este obligată să asigure 
ca independența populației Basuto
landului să „se bazeze pe liberta
tea de exprimare a fiecărei per
soane". Londra, de asemenea, tre
buie să asigure integritatea terito
rială a Basutolandului. Delegatul 
Marii Britanii, Francis Brown, a în
cercat din nou să arate că alege
rile de anul trecut s-au desfășurat 
în condițiile legale prevăzute de 
declarația O.N.U. El a fost spriji
nit de reprezentantul Statelor Unite.
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