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REGIONALE DE PARTID HUNEDOARA
Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici

Dragi tovarăși,Conferința organizației regionale de partid Hunedoara a dezbătut într-un spirit de înaltă răspundere și principialitate munca desfășurată de Comitetul regional de partid în perioada care a trecut de la.precedenta conferință. Darea de seamă și discuțiile purtate au relevat succesele obținute de metalurgiștii, minerii, muncitorii forestieri, țăranii muncitori, intelectualii și alți Oameni ai muncii din regiune ; au jost analizate în spirit" critic lipsurile existente și s-au făcut propuneri prețioase pentru îmbunătățirea muncii.Comuniștii din regiunea Hunedoara — puternic detașament al partidului nostru — se pot mîndri cu rezultatele remarcabile obținute în toate domeniile de activitate. Sarcinile trasate de cel de al IX-l-vi Congres al partidului se îndeplinesc cu succes. Primul an al cincinalului se încheie,' și aici, ca în întreaga țară, cu un bilanț bogat de realizări; pe ansamblul regiunii planul' a ,fost îndeplinit la toți indicatorii ; la producția globală cu 102,5 la sută, la producția vîndută si încasată cu 103.1 la sută, iar productivitatea muncii planifi- ficată a fost depășită cu 3.3 la sută. Prin reducerea prețului de cost s-au obținut economii suplimentare în valoare de peste 103 milioane lei și beneficii peste plan de circa 95 milioane lei. Succese însemnate s-au obținut în agricultură, în domeniul social-cultural și în celelalte ramuri de activitate.Realizările din acest an creează condiții favorabile. perspective bune pentru înfăptuirea sarcinilor de plan pe 1967, cel de al doilea an al cincinalului. Succesele obținute sînt rezultatul muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid care au condus cu mai multă competență activitatea politică, economică și social- culturală din regiune.In continuare tovarășul Alexandru Drăghici a arătat că forța și dinamismul orîn'luirii noastre socialiste își are izvorul în justețea politicii partidului, în capacitatea sa de a aplica creator marxism- leninismul la condițiile și realitățile concrete ale României.Poporul nostru vede în politica partidului realizarea propriilor sale aspirații, iar în partid exponentul care întruchipează cele mai înalte virtuți ale celor ce muncesc. Tocmai de aceea poporul român urmează cu încredere politica partidului și muncește cu hotă- rîre și entuziasm pentru traducerea ei în viață.Referindu-se la .situația internațională, vorbitorul .a arătat că partidul și statul nostru pun în centrul politicii lor externe prietenia și. alianța cu țările socialiste adu- cîndu-și contribuția la întărirea sistemului. mondial socialist.. Partidul și Statul ’ nostru desfășoară în același timp, o politică activă pentru lărgirea și conso'i darea continuă .a relațiilor cu t<ja- te țările, indiferent de orînduirea lor socială. Politica noastră externă este pătrunsă de grija neobosită pentru ca în viața internațională,. în raporturile dintre state si. popoare, să triumfe principiile independentei si suveranității naționale. ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta corespunzător voinței și aspirațiilor sale 
vitale.

Existența imperialismului constituie încă sursa pericolului de război care continuă să planeze asupra omenirii. Expresia cea mai concentrată a caracterului agresiv și reacționar al imperialismului o constituie criminalul război nedeclarat dezlănțuit de imperialismul american împotriva eroicului popor vietnamez. Partidul și guvernul nostru, întregul popor, au condamnat cu tărie. încă de la început, agresiunea Statelor Unite în Vietnam, exprimîndu-și solidaritatea frățească față de cauza dreaptă a poporului vietnamez.In legătură cu securitatea europeană, vorbitorul a arătat, prin tre altele, că Reglementarea relațiilor dintre statele europene înlătură , sursele de încordare de pe continentul- nostru. România activează în direcția aplicării principiilor cuprinse în Declarația Consfătuirii de la București a statelor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia.Tovarășul Alexandru Drăghici a arătat că partidul nostru desfășoară o vastă activitate . pentru apărarea unității mișcării comuniste internaționale.In condițiile actuale ale agravării divergențelor și a pericolului adîncirii sciziunii}. Partidul Comunist Român consideră că singura' cale pentru a realiza unitatea mișcării comuniste este aplicarea principiilor marxist-leniniste, internaționalismul proletar, independența și egalitatea partidelor, neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărui partid de a-și e- labora de sine stătător politica, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu condițiile concrete în care-,și desfășoară activitatea.Partidul nostru consideră că în actualele împrejurări este necesar să nu se întreprindă nimic care să adîncească divergențele și să sporească pericolul sciziunii, să se facă tot ce e posibil, chiar și cel j mai mic pas, în vederea restabi- ; lirîi climatului favorabil, statorni- ’ cirii unor raporturi normale în- I tre partide pentru întărirea solidarității internaționale a mișcării comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității întregului front anti-imperialist.Partidul Comunist Român va milita neabătut și de acum înainte pentru unitatea si coeziunea mișcării comuniste internațio- inale și a sistemului mondial ,socialist, înd.eplinindu-și înalta iobligație internationalists ca partid al marii armate a comuniștilor.Făcînd un scurt bilanț al realizărilor obținute de poporul nostru în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., vorbitorul a arătat că rezultatele obținute sînt o confirmare a justeței și realismului politicii partidului.In cele 11 luni care au trecut din acest an, planul producției globale, pe ansamblul economiei naționale a fost îndeplinit în proporție de 102 la sută, realizîncîu-se o producție suplimentară' în valoare de peste 3.3 miliarde lei. Ritmul de creștere a producției, de 11,5 la sută, în primul an al cincinalului, este unul din cele mai înalte ritmuri. atinse în 1966 în e- cpnomia mondială.Aceasta demonstrează' că planul cincinal corespunde capacității și forței poporalui nostru și că va fi realizat cu succes.

Anul XVIII
XXIII Nr. 5336

Sîmbăiâ
17-decembrie

1966

Avîntul economiei noastre naționale se reflectă puternic și în’ dezvoltarea regiunii Hunedoara s — a spus vorbitorul. In . fabricile, . uzinele și minele regiunii se realizează azi aproape jumătate din producția de cărbune a: țării, 70 la sută din cea de fontă, aproape 67 la sută din cea de oțel, , prectjm. și alte produse ae o însemnătate deosebită pentru economia națională.Rezultatele obținute în primul an al cincinalului, relevate pe larg în darea de seamă a Comitetului regional și de delegații la Conferință, ilustrează convingător energia si consecvența-cu care comuniștii, toți oamenii muncii din regiune, militează pentru traducerea în viață a hotărîrildr Congresului al IX-lea al partidului.întreprinderile hunedorene au obținut: însemnate- sporuri față de sarcinile planificate la producția de cărbune, cocs, fontă, oțel, laminate și' alte produse. In acest an
(Continuare in pag, a '2-a)

dență, suveranitate, 'unitate si integritate , teritorială va fi încurlU- nată de succes. i > • -.
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROM AN,
Tovarășului N1COLAE CEțAUȘESCU: 
secretar general al C. C. al P. C. Z?.Conferința, organizației. regionale de partid Hunedoara, dînd glas celor mai profunde sentimente de dragoste și devotament față de partid și conducerea sa înțeleaptă, transmite Comitetului Central, Dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușes- cu, salutul fierbinte al minerilor, siderurgiștilor, constructorilor, țăranilor muncitori, intelectualilor și al întregii populații , hunedorene.Comuniștii, toți oamneii muncii care trăiesc pe aceste străbune plaiuri românești, însuflețiți de mărețul program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, își închină toate eforturile și energia lor creatoare înfăptuirii politicii partidului, de înflorire continuă a României, socialiste. Expresia firească a muncii lor, plină de entuziasm și răspundere’ se reflectă în cantitățile sporite de cărbune, minereuri, fontă, oțel și laminate, mașini-unelte și multe alte produse, de calităte tpt mai înaltă, necesare, economiei naționale.Cu îndreptățită mîhdrie raportăm conducerii partidului că sarcinile ce revin colectivelor de muncă din regiunea noastră în. primul an al cincinalului se îndeplinesc cu succes. . Pe. ansamblul economiei regiunii, planul producției globale pe cele 11 luni a fost realizat în proporție de 102,5 la sută, al producției marfă vîndută și încasată’ — 103,1 la sută, iar productivitatea muncii a fost • depășită cu 3,3 la sută. Prin mai buna organizare a producției, folosirea mai deplină a agregatelor și utilajelor și introducerea tehnicii noi, angajamentele luate în între

cerea socialistă au fost îndeplinite și depășite, s-au produs peste plan 48 000 tone cărbune, <27 0.00 tone minereuri de fier, 24 000 lone fontă, 24 000 tone oțel, 24 400 tone laminate, 110 tonă cupru, 150 kg aur în concentrate, 24 bucăți mașini-unelte - și alte prbduse, în valoare de 314 milioane iei. întreaga cantitate de pro.duse date peste plan s-a obținut pe -seama creșterii productivității muncii. In același timp s-au realizat 103 milioane lei economii la prețul de cost și 95 milioane lei beneficii peste plan.Ca urmare a ajutorului primit din partea statului îți 'înzestrarea agriculturii cu mijloace mecanizate, a folosirii mai judicioase a condițiilor naturale pe cave' le oferă Regiunea, a hărniciei și priceperii țărănimii cooperatiste, producția vegetală și animalieră, raportată la unitatea de .suprafața, este superioară •anilor trecuți. :Prin' aplicarea în viață a măsurilor luate de partid șl guvern, nivelul de trai al populației a crescut în permanență. Numai în ultimii doi ani au fost date in folosință aproape 9 000 apartamente, salariile, oamenilor ■ muncii au sporit cu 11,4 la sută, iar volumul mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist cu peste 300 milioane lei,împreună cu întregul popor, oamenii. muncii din regiunea Hunedoara sînt pe deplin convinși că mărețele realizări care situează România socialistă în rîndul țărilor cu o economie și cultură înaintată, sînt rodul politicii științifice a partidului, de apli-
(Continuare in pag. a 3-a)

DECLARAȚIA 
guvernului Republicii 

Socialiste Romania în legătură 
bombardamentele efectuate 

j •_ i a _ a wde aviația americană 
asupra orașului HanoiPoporul și guvernul român’ au luat cunoștință cu un sentiment de adîncă indignare; de noile bombardamente barbare efectuate' de aviația americană asupra unor cartiere populate ale orașului Hanoi, care au provocat numeroase victime în rîridurile' populației civile și' distrugeri de' bunuri materiale. In cursul raidurilor din 14 decembrie a. c. a fost lovit cartierul ambasadelor străine din Hanoi, pro- vocîndu-se avarii și sediului Ambasadei Republicii Socialiste România.Bombardarea orașului Hanoi reprezintă un pas extrem de periculos al imperialismului american în extinderea agresiunii sale împotriva Republicii Democrate Vietnam — stat independent. și suveran, un nou atentat împotriva poporului vietnamez, o violare flagrantă a Acordurilor de la Geneva din 1954, demăscînd încă o dacă ipocrizia declarațiilor conducătorilor americani privind pretinsele intenții pașnice ale Statelor Unite ale AmericiiFaptele arată că Statele Unite ale Americii, sfidînd cererile categorice ale opiniei publice internaționale de a pune capăt. agresiunii în Vietnam, recurg . la mijloace tot mai barbare pentru a răpi dreptul sfînt al poporului vietnamez de a-și hotărî singur sparta.Intensificînd în mod deliberat acțiunile agresive, guvernul Statelor. Unite ale Americii creează un 

grav pericol pentru pacea lumii și se încarcă cu o'tot mâi' grea și sporită răspundere în fata întregii omeniri,Poporul și guvernul Republicii Socialiste România, care .. din prima zi a agresiunii americane și-au ridicat glasul în ’sprijinîU poporului ' vietnamez, își . reafirmă hotă* rîrea de a acorda întregul lor sprijin politic, material .și moral poporului vietnamez pînă la' Victoria definitivă asupra agresorilor.Dînd expresie sentimentelor de solidaritate frățească" ale. poporului român cu poporul vietnamez, guvernul Republicii- Socialiste; România sprijină pe deplin declarația, guvernului Republicii Democrate Vietnam din 14 decembrie’ 1966 și cere cu tărie Statelor ' Unite ale Americii să înceteze imediat, definitiv și necondiționat bombardamentele asupra Republicii' Democrate Vietnam, să pună capăt &- gresiunii lor în Vietnam, să-și retragă trupele din’ această .țară .și să lase poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta fără nici un amestec din afară.Poporul și guvernul român, convinse că Jn zilele noastre voința de libertate și independență a poporului vietnamez nu poate fi în- frîntă pe calea armelor, își exprimă încrederea nestrămutată că lupta sa eroică • pentru ■ indepen



Cuvîntarea tovarășului Alexandru
la Conferinja org^nizajiei regionale

Drăghici 
de partid

(Urinare 3fn pag. 1)au intrat în funcțiune unele din marile obiective ale cincinalului ca furnalul nr. 8, Fabrica de do- lomltă de la Hunedoara, minele Paroșeni și Teliuc Est.Măsurile luate de partid și guvern pentru majorarea salariilor, construcția în ritm susținut, a noilor locuințe și a altor obiective social-cultu- rale au determinat creșterea conti
nuă a buneistări materiale și culturale a oamenilor muncii.Au fost obținute, incontestabil, succese mari în toate domeniile 
de activitate ale regiunii Hune
doara. Noi, comuniștii, însă, a subliniat vorbitorul, sîntem obiș- nuiți să ne analizăm munca în spirit critic, să nu ne mulțumim cu ceea ce am făcut, să nu trecem nepăsători pe lingă lipsurile existente, să fim mereu exigenți 
față de noi înșine, să luptăm permanent pentru noi succese și mai mari.In continuare, tovarășul Alexan- . dru Drăghici a arătat că din darea de seamă cît și din cuvîntul unor tovarăși a reieșit existența unor lipsuri spre înlăturarea cărora Comitetul regional de partid trebuie să-și îndrepte întreaga sa atenție.Fe noi nu trebuie să ne mulțu
mească numai cifrele globale, în 
spatele cărora se mai manifestă 
încă deficiențe. Conducerea parti
dului a atras în mod repetat a- tenția organelor și organizațiilor de partid, conducerilor ministerelor și întreprinderilor că trebuie luate asemenea 
tehnice și nul să fie 
tre toate 
secțiile șiIn unele întreprinderi din regiune, planul producției globale și a producției marfă vîndută și încasată nu a fost realizat. Deși îndeplinirea neritmică a planului de producție în exploatările mi
niere, îndeosebi Ia Combinatul carbonifer Valea Jiului, a fost criticată în repetate rînduri, totuși nu au fost întreprinse cele mai eficiente măsuri pentru lichi
darea lipsurilor. Fenomene ritmicitate se manifestă și derurgie, în construcția de și în alte ramuri.Conducerile ministerelor lor, metalurgiei și construcțiilor 
de mașini nu au manifestat suficientă exigență și nu au acordat sprijinul necesar pentru realizarea ritmică a planului în aceste unități.In industria regiunii există încă numeroase rezerve interne pentru creșterea producției, a productivității muncii, pentru reducerea prețului de cost. Se cere o preocupare permanentă din partea organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor tehnico-administra- tive, pentru punerea în valoare a acestor rezerve.Trebuie arătat că în cele mai multe cazuri nerealizarea planului, încălcarea ritmului normal al producției și în general toate deficiențele existente încă în domeniul activității de producție, sînt nemijlocit legate de rămînerea în urmă a metodelor de organizare a producției și a muncii.Am dezvoltat foarte mult tria noastră, am dotat-o cu ca cea mai avansată, avem prinderi și instalații cu care ne putem mîndri, dar în ce privește organizarea și conducerea acestor Unități sînt folosite încă metode depășite care nu mai corespund gradului de dezvoltare și înzestrare tehnică a întreprinderilor, cerințelor pe care Ie ridică producția modernă.In această direcție, conducerile ’ ministerelor metalurgiei, construcțiilor de mașini, minelor, energiei electrice nu au întreprins măsuri hotărfte menite să ducă la îmbunătățirea substanțială a organizării producției și muncii în unitățile subordonate. Din această cau- 

măsuri politice, organizatorice încît pla- îndeplinit ritmic de că- întreprinderile, toate formațiile de lucru.

de ne- în si- mașinimine-

indus- tehni- între-

de folosi- eficientă a respectarea de serviciu
z& în întreprinderi continuă să se manifeste încă multe neajunsuri. Organizarea producției și muncii este indisolubil legată rea integrală, cît mai timpului de lucru, de întocmai a obligațiilorde către fiecare salariat în parte Trebuie să spunem deschis că nu puține sînt cazurile cînd timpul afectat producției este folosit nerațional, ore întregi se pierd din cauza deficiențelor în aprovizionarea locurilor de muncă cu materiale, scule, dispozitive și altele. Acestea influențează negativ productivitatea muncii și prețul de cost. Normele de producție nu sînt peste tot în concordanță cu nivelul tehnic de dotare și calificare a oamenilor. Rămîne ca o sarcină a Comitetului regional de partid, a conducerilor ministerelor și întreprinderilor de a analiza, în cel mai scurt timp,' situația normelor de producție din unități, de pune de acord cu condițiile tente în întreprinderi, de a continuă 

a le exis- ur- a a-făcute în desigur convoi u-
conce-a con-în or- producției, la care se a- numărul exagerat auxiliari, greutățile în transporturile de în- uzi- ca-

a subliniat rezultatele îmbunătățirea calității tovarășul Alexandru arătat că din între-

vor trebui să stea în măsură și în atenția or- organizațiilor de partid, că munca acestora se

mări îmbunătățirea cestora.Din intervențiile ferință ați reținutmul foarte mare de produse ce se pierd ca urmare a absențelor nemotivate, a învoirilor și diilor fără plată și chiar cediilor de boală.Toate aceste neajunsuri ganizarea daugă și muncitori tîmpinate nale, neîncărcarea la întreaga pacitate și pe toate schimburile a mașinilor și utilajelor, se răsfrîng negativ asupra creșterii productivității muncii și asupra eficienței economice a unităților industriale. Este cazul ca noul organ ce va fi ales să acționeze mult mai hotărît, mai operativ, încît problema organizării superioare a producției și a muncii să constituie unul din obiectivele de bază ale activității sale în economie.După ce obținute în produselor, Drăghici a prinderile regiunii continuă să se fabrice produse care nu se ridică, din punct de vedere al calității, la nivelul pretențiilor și necesităților economiei.Cauza deficiențelor existente în domeniul calității produselor, o constituie, în principal, nerespectarea proceselor tehnologice. De aceea este necesar ca, conducerile întreprinderilor, ale secțiilor, să organizeze mai bine instruirea muncitorilor privind tehnologiile de fabricație a produselor. Aceste probleme mai mare ganelor și cunoscînd măsoară după rezultatele concrete obținute în producție — în tone de minereu, de cărbune, de metal și alte produse de bună calitate.După cum se știe, industria modernă presupune existența unui puternic sector de concepție, de pregătire a fabricației produselor. Trebuie să atingem acel nivel încît în momentul în care introducem în fabricație un nou produs, pe planșetele proiectanților să se afle de acum un altul, cu proprietăți funcționale superioare.In această direcție, organizația regională de partid Hunedoara, întreprinderile din regiune mai au mult de făcut. Este necesar ca, în viitor, conducerile întreprinderilor, ministerele tutelare, organizațiile de partid să acorde mai multă a- tenție întăririi și dezvoltării sectoarelor de concepție unde să-și desfășoare activitatea cele mai bune cadre tehnico-inginerești. De asemenea, va trebui să fie extinsă și mai bine organizată cercetarea științifică în Întreprinderi, axarea acesteia în special pe cercetarea aplicativă care să conducă la perfecționarea proceselor tehnologice, la introducerea unor metode de înaltă productivitate în exploată-

și multilaterală a econo- ritmurile prevăzute de constituie creșterea per- a eficienței economice a
obți- din pre- acti-

miere și la obținerea unor e de calitate superioară.In condițiile noastre, sursa determinantă care asigură o dezvoltare continuă miei, în partid, o manentă întregii activități. Oglinda acestei eficiențe reprezintă volumul beneficiilor realizate.Cu toate rezultatele bune nute în unele întreprinderi legiune, există o insuficientă ocupare pentru îmbunătățirea vitățiî economico-financiare.Nu vreau să mă refer numai la întreprinderile amintite în darea de seamă, ci ia faptul că în toate unitățile economice există nenumărate canale pe care se scrug însemnate valori materiale. In Valea Jiului, la Combinatul de la Hunedoara, în întreprinderile forestiere și în alte unități, se înregistrează importante cheltuieli neproductive, provenite din depășirea rebutului admis, din dobînzi pentru credite restante, amenzi și penalizări pentru nerespectarea o- bligațiilor contractuale. In unitățile miniere, pe șantierele de construcții, în construcția de mașini și în siderurgie se constată risipă de materiale, depășirea consumurilor specifice, ceea ce generează cheltuieli suplimentare în realizarea volumului de producție planificat.Cu toate rezultatele obținute, în activitatea de investiții continuă să se manifeste unele neajunsuri. Rămînerile în urmă se datoresc ritmului scăzut cu care s-a lucrat în prima parte a anului, lipsei de documentații, de utilaje și construcții metalice, a neasigurării forței de muncă, precum și a deficiențelor organizatorice ce manifestat pe șantierele de strucții.Deficiențe se constată și în pectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective și a- tingerea parametrilor proiectați. La sfîrșitul trimestrului III existau 5 obiective nepuse în funcțiune, cu termenul expirat încă din anul trecut și alte 5 obiective al căror termen de realizare era în primele nouă luni ale anului. La acestea se mai adaugă un număr mare de lucrări cuprinse în planurile departamentale, precum și lucrările de construcții de locuințe, care, de asemenea, sînt executate cu întîrziere.Creșterea ritmului de execuție pe șantiere, darea în funcțiune la termen a obiectivelor și atingerea parametrilor proiectați este o sarcină de mare importanță pe care conducerea partidului o pune în fața ministerelor, întreprinderilor organelor și organizațiilor de partid. Comitetul regional de partid să în tid ca lizeze cel puțin 20—25 la sută din planul anual.

s-au con-res-

manifeste mai multă exigență exercitarea controlului de par- în domeniul investițiilor, astfel în trimestrul I 1967 să se rea-
Tovarăși,In regiunea Hunedoara există însemnate suprafețe de teren arabil, de pășuni și finețe, livezi de pomi fructiferi și vii pe care oamenii muncii din agricultură le folosesc cît mai eficient, pentru sporirea producției agricole vegetale și animale.Așa cum s-a arătat, rezultatele mai bune obținute anul acesta sînt rodul muncii politice și organizatorice desfășurate de organizațiile de partid și conducerile unităților socialiste din agricultură. care s-au preocupat în mai mare măsură de folosirea materiale, mai largă nice.Față de țile existente, se poate ceea ce s-a obținut pe regiunii este însă puțin, ța arată că sînt unități

bazei tehnice de aplicarea pe scară a regulilor agrozooteh-condițîile și posibilită- spune că ansamblul Experien- cu condi-

sauții pedoclimatice asemănătoare apropiate, dar care obțin rezultate foarte diferite. Aceasta se explică prin faptul că nu au fost puse în valoare în mod sistematic toate rezervele existente în regiune pentru a asigura continua sporire a producției vegetale Și animale, a producției de fructe și legume.Regiunea Hunedoara este cunoscută ca una din regiunile cu o vegetație bună, cu tradiție și experiență în creșterea animalelor, totuși nu putem afirma că s-au depus suficiente eforturi pentru valorificarea acestor posibilități. Se mențin încă ' situații necorespunzătoare în privința natalității, îngrijirii și productivității animalelor, ceea ce se reflectă în producția de lapte care este încă sub media altor regiuni. Baza furajeră nu este asigurată în suficientă măsură si în calitate corespunzătoare, în linele cooperative îngrijirea animalelor este nesatisfăcătoare; nu este asigurată peste tot permanentizarea îngrijitorilor de animale. In ceea ce privește creșterea animalelor se impun măsuri grabnice care să ducă la o sporire a natalității și la reducerea pierderilor prin mortalitate. Calea principală pentru realizarea acestor obiective o constituie intensificarea măsurilor de reproducție și selecție, de furajare rațională și bună îngrijire a întregului efectiv de a- nimale, de îmbunătățire a bazei furajere prin fertilizarea și curățirea pășunilor și fînețelor. Trebuie combătută tendința unor cooperative agricole de producție de a nu dezvolta fondul zootehnic, moti- vînd lipsa de furaje. Asemenea justificări nu sînt în concordanță cu realitatea din regiune. Este necesar să existe mai multă preocupare pentru creșterea păsărilor, atît în sectorul cooperatist cît și în cel individual. Unele neajunsuri existente în agricultura regiunii se datoresc slabei preocupări a consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste, care nu asigură în suficientă măsură îndrumarea și con ■ Irolul unităților cooperatiste, desfășoară încă o activitate nesatisfăcătoare, mărginindu-se să rezolve unele probleme prin hîrtii, cir- culări, situații și ședințe. Este necesar ca organele de partid să se ocupe cu mai multă hotărîre și o- perativitate de stilul și metodele de muncă ale consiliilor agricole și uniunilor cooperatiste. Deși gospodăriile de stat în acest an au obținut unele rezultate mai bune față de 1965 totuși continuă să lucreze cu dotații de la stat și nu - mai un număr mic au devenit rentabile. Organele de partid și organizațiile de bază vor trebui să în- drumeze activitatea acestor unități în asa fel încît, începînd cu anul 1968, să devină rentabile și să renunțe Ia dotațiile din partea statului.
Tovarăși,In darea de seamă și discuții s-a subliniat în mod just că în obținerea rezultatelor bune privind dezvoltarea economică și social-cultural ă a regiunii un rol hotărîtor l-au avut organele și organizațiile de partid, care au mobilizat masele de oameni ai muncii la aplicarea în viață a hotărîrilor partidului și statului nostru.Comitetul regional de partid a îndrumat și orientat cu multă competență activitatea comitetelor raionale și orășenești în rezolvarea problemelor politice și economice curente și a celor de perspectivă. Plenarele de comitet și ședințele de birou sau secretariat se pregătesc mai temeinic. In dezbaterea acestora se pun probleme importante din industrie, agricultură, probleme ale activității de partid, ale activității ideologice și educative.Comitetul regional procedează bine încetățenind metoda ca dezbaterile să fie precedate de studii, iar analizele să fie efectuate de colective formate din activiști de 

partid și specialiști de înaltă calificare.Ținînd seama de indicațiile și hotărîrile de partid, Comitetul regional a obținut rezultate bune în munca de întărire a rîndurilor partidului, a organelor și organizațiilor sale. S-a manifestat o mai mare grijă față de calitățile moral-poli- tice ale celor primiți în partid, a existat o bună orientare pentru întărirea numerică și calitativă a organizațiilor de partid cu cei mai buni muncitori, ingineri, tehnicieni, intelectuali, țărani și alți oameni ai muncii. In atenția Comitetului regional a existat preocuparea ca în conducerea organelor, organizațiilor de partid, în a- paratul de stat și economic, în organizații de masă să fie promovate cadre bine pregătite politic și profesional, hotărîte să ducă la îndeplinire sarcinile pe care partidul le pune în față.Rezolvarea sarcinilor mari care revin regiunii Hunedoara, în perioada următoare, impune ca organele și organizațiile de partid să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă, să lichideze neajunsurile care s-au manifestat în activitatea lor.După cum se știe, organizarea aplicării hotărîrilor adoptate constituie condiția esențială, hotărîtoa- re în înfăptuirea sarcinilor, a o- biectivelor stabilite. Practica, viața arată că oricît de bune ar fi hotărîrile și măsurile adoptate, dacă nu se organizează teminic aplicarea și controlul îndeplinirii lor, acestea rămîn fără eficacitate.Deși Comitetul regional, cele raionale și orășenești de partid, au analizat în această perioadă diferite laturi ale activității construcțiilor de mașini, unităților forestiere, șantierelor de construcții și altele și au adoptat măsuri bur.e, totuși, datorită unui control insuficient asupra aplicării acestor măsuri. continuă și în prezent să se manifeste o serie de neajunsuri.Lipsurile care s-au făcut simțite în munca de îndrumare și control se reflectă și în domeniul primirii în partid, al educării partinice a membrilor de partid.Comitetul regional, comitetele raionale și orășenești de partid, vor trebui ca în viitor să acorde o a- tenție sporită calității celor care solicită primirea în partid, să țină seamă de sectoarele unde avem organizații cu un număr mic de membri de partid, din secțiile nou create, în special, în sectorul forestier, în construcții, agricultură, comerț, unitățile medico-sanitare.Creșterea nivelului și eficienței muncii de partid este strîns legată, de aplicarea consecventă a cerințelor democrației interne de partid, de folosirea în întreaga activitate a principiului muncii colective, de crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea largă a criticii și autocriticii. Critica și autocritica să-și găsească mai mult loc în munca organelor de partid, de stat, economice și organizațiile de mașă, să fie combătute tendințele de formalism în această direcție. Prin crearea unui climat corespunzător de critică și autocritică, să combatem tendința de automulțu- mire și autoliniștire care se mai manifestă în activitatea unor cadre din regiune.In ce privește conducerea de către partid a organizațiilor de masă, Comitetul regional de partid s-a preocupat în mai mare măsură de îmbunătățirea activității acestora.Cu toate acestea, în îndrumarea și sprijinirea activității organizațiilor de masă, se manifestă încă unele lipsuri. Unele comitete ale sindicatelor nu s-au preocupat suficient de întărirea disciplinei în muncă, nu au desfășurat o activitate cultural-educativă care să ridice nivelul conștiinței muncitorilor, să creeze o opinie de masă împotriva chiulangiilor și acelora
(Continuare In pag. a 3-a)
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care nu-și îngriesc utilajele, care încă se mai plimbă fără rost în timpul lucrului.Lipsuri s-au constatat și în ce privește pregătirea consfătuirilor de producție. Uneori acestea au un caracter formal, nu se urmărește rezolvarea propunerilor făcute de muncitori. întrecerea socialistă nu peste tot este bine organizată, cu obiective concrete și nu 
, se ține o evidență clară a rezultatelor întrecerii.Deficiențe se manifestă și în activitatea organizațiilor U.T.C., mai ales pe linia întăririi disciplinei și a răspunderii față de îndeplinirea sarcinilor, a educării tineretului în spiritul moralei comuniste. Din această cauză sînt încă mulți tineri care lipsesc de la serviciu, dau lucrări de slabă calitate, au comportări necorespunzătoare în familie și societate.Organele și organizațiile de partid, vor trebui să acorde un sprijin mai concret organizațiilor de tineret în educarea patriotică, co- ; munistă a tineretului, în mobiliza

rea forțelor de care dispun acestea, la rezolvarea sarcinilor economice trasate de partid.
Tovarăși.In domeniul muncii ideologice i ți cultural-educative s-au obținut l rezultate pozitive. A sporit preo- : cuparea organelor și organizațiilor ' de partid pentru îmbunătățirea con- . ținutului și eficienței activității po- ! litice, ideolgice și subordonării a- l cesteia realizării sarcinilor eco- 1 nomice. S-a acordat o mai mare atenție aprofundării documentelor Congresului al IX-’.ea și ale plenarelor C.C. al P.C.R., cunoașterii de către comuniști și ceilalți oameni ai muncii a politicii științifi- i ce a partidului nostru de desăvîr- Ș șire a construcției socialiste, a a- i precierilor și poziției sale în domeniul relațiilor internaționale.
S-S asigurat o cuprindere mai corespunzătoare, diferențiată a comuniștilor și a altor oameni ai I; muncii în formele de studiu ale ' învățămîntului de partid, în func- ș ție de nivelul de pregătire și pre- s ocupările acestora. Au fost extin- i se unele forme superioare de stu- | diu, s-au îmbunătățit activitatea J de selecționare și pregătire a pro- ! pagandiștilor, de informare a lor î asupra unor probleme concrete ale I activității economice din întreprinderile industriale și unitățile so- l cialiste din agricultură.; Ca urmare a măsurilor luate s-a I îmbunătățit conținutul și eficaci- î tatea învățămîntului, a sporit con- ; tribuția acestuia la înfăptuirea sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid din regiune. Organele și organizațiile de partid se preocupă în mai mare măsură de problemele muncii de propagandă, de înarmare a membrilor de partid și a celorlalți oameni ai muncii cu politica partidului și statului nostru.| Cu toate acestea în desfășurarea Învățămîntului de partid se manifestă neajunsuri, există încă fenomene de formalism și superficialitate în studierea și aprofundarea documentelor de partid, în legarea problemelor teoretice de sarcinile concrete ale organelor și organizațiilor de partid din regiune. De asemenea, se mai expun lecții, conferințe, se dau consultații care uneori au un caracter general. abstract, nu se manifestă su- ’icient interes pentru folosirea u- lor forme vii, interesante, nu se îombat fenomenele negative din ictivitatea unor comuniști, atît în oroducție cît și în comportarea lor n familie și societate.Este necesar ca în învățămîntul ie partid să se pună un mare ac- ;ent pe studierea problemelor e- ■onomice, pe abordarea celor mai psențiale aspecte ale producției in- iustriale. creșterea eficienței eco

nomice a investițiilor, organiza

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
Tovarășului'NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al C. C. al P. C. R.rea științifică a producției și muncii, calitatea produselor și alte aspecte în strînsă legătură cu problemele pe care le ridică situația concretă de la fiecare Ioc de muncăȘi pe viitor va trebui să se a- corde atenție selecționării lectorilor și propagandiștilor, precum și pregătirii cît mai temeinice a acestora ; o atenție sporită trebuie acordată profilării și pregătirii u- nor lectori pe problemele vieții politice internaționale și ale propagandei ateist-științifice.Pentru ridicarea eficienței propagandei de partid, Comitetul regional de partid să acorde o mai mare însemnătate perfecționării formelor de învățămînt, punîn- du-se accent pe expuneri, conferințe, întrebări și răspunsuri, brigăzi științifice și altele.Munca ideologică desfășurată de organele și organizațiile de partid în rîndurile cadrelor didactice și ale celorlalți intelectuali din regiune și-a găsit expresia în participarea mai activă a acestora la înfăptuirea politicii partidului, la realizarea sarcinilor ce le stau în față.Pentru îmbunătățirea continuă a învățămîntului de stat, organele și organizațiile de partid au datoria să intensifice activitatea în rîndurile cadrelor didactice pentru a spori aportul lor la pregătirea și educarea tinerei generații în spiritul dragostei față de muncă, de partid și patria noastră șocialistă.In domeniul muncii politice și cultural-educative de masă se înscriu acțiuni importante pe tărî- mul propagandei tehnico-economi- ce, organizarea sesiunilor tehnico- științifice, a ciclurilor de conferințe tehnice și a lectoratelor pentru cadrele tehnico-inginerești, a consfătuirilor de schimb de experiență.Activitatea politico-educativă din regiune, însă, nu răspunde întotdeauna cu promptitudine la problemele ce se ridică în activitatea de producție.Organele și organizațiile de partid vor trebui să ia măsuri mai susținute pe linia educației ateist- științifice a maselor de oameni ai muncii și mai ales a tineretului. Ir» acest scop să fie organizate cn mai multă regularitate manifestări pe asemenea teme la cluburi, case de cultură și cămine culturale.Informarea oamenilor muncii asupra politicii externe a partidului nostru și în legătură cil principalele evenimente internaționale este o sarcină de mare însemnătate. Date fiind complexitatea și dinamismul vieții internaționale este necesar să se imprime acestei activități un caracter mai organizat, operativ și sistematic. Să se asigure o participare mai activă la această activitate a cadrelor cu muncă de răspundere pe linie de partid și de stat, a lectorilor și propagandiștilor cu pregătire corespunzătoare.Regiunii dumneavoastră — a a- rătat în încheiere tovarășul Alexandru Drăghici — îi revin, în anul 1967 și în următorii ani ai cincinalului, sarcini deosebit de mari în creșterea potențialului e- conomic și înflorirea patriei.Aveți oameni minunați, formați și educați de partid, care au o temeinică pregătire politică și profesională în stare să rezolve cele mai complexe probleme pe care Ie ridică producția modernă. Organizațiile de partid se bucură de prestigiu și autoritate în mase, conduc cu mai multă pricepere activitatea economică și cul- tural-educativă.Conducerea partidului își exprimă convingerea că oamenii muncii din această regiune, conduși si îndrumați de organele și organizațiile de partid își vor consacra și pe viitor toate forțele, tot entuziasmul și capacitatea lor creatoare pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R.

(Urmare din pag. l-a)care creatoare a marxismului la realitățile proprii țării noastre, care se identifică pe de-antregul cu interesele celor ce muncesc.Animați de sentimentul unei puternice mîndrii față de programul măreț al partidului, de construcție socialistă, oamenii muncii din regiunea noastră susțin din toată inima măsurile perseverente întreprinse de Partidul Comunist Român pentru apărarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. întreaga politică externă a țării noastre are drept scop dezvoltarea multilaterală a relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor politică și socială, pe baza principiilor de neclintit ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avanta jului reciproc.Pe aceste principii se întemeiază politica consee ventă a partidului nostru de condamnare a agresiunii S.U.A. în Vietnam și de solidaritate frățească cu lupta eroică a poporului vietnamez.Deplin încrezători în politica partidului și statului nostru, conștienți de perspectivele înălțătoare ale patriei și poporului român, toți cei ce muncesc peHunedoara, la 15 decembrie 1966.

meleagurile hunedorene, asemenea întregului popor, își manifestă calda recunoștință pentru grija părintească de care se bucură din partea partidului, pentru ajutorul prețios acordat în rezolvarea sarcinilor complexe ale regiunii. 'Indicațiile și sfaturile Dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe care ni le-ați dat în timpul recentei vizite în regiunea noastră și în toate ocaziile, constituie pentru noi un îndrumar călăuzitor în întreaga activitate.In dezbaterile conferinței, s-au analizat cu multă răspundere neajunsurile care mai există în munca de partid și s-au adoptat măsuri în vederea îmbunătățirii activității politice, economice și social-cul- turale, organizării mai superioare a producției, și valorificării tuturor rezervelor de care dispunem.Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe Dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom mobiliza toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din planul de stat pe anul 1967 și următorii ani ai cincinalului, că oamenii muncii din regiune își vor dărui toată energia și priceperea ridicării patriei noastre socialiste pe cele mai înalte culmi. ale progresului și. civilizației.
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Membrii Comitetului regional 
de partid Hunedoara

Agachi Neculai, Albu Nicolae, Almășan Nicolae, 
Almășan Ștefan, Andronache Nicolae, Ardelean Arca- 
die, Băcilă Maria, Bălan Elena, Bălan Vichente, Băltă- 
rețu Râul, Berian Cornel, Bertalan Victor, Bîldea 
Ghița, Blăjan Leontin, Bodea Eleonora, Bodea Otilia, 
Boeriu Iuliana, Bolunduțiu Aurel, Borza Elena, Boticiu 
Sabin, Bozdoc Teodor, Cațavela Olivia, Călin Gheor- 
ghe, Cernăianu Ion, Ciriperu Vasile, Colcer Aron, 
Colibaba Eugen, Constantinescu Ovidiu, Costa Lucre- 
ția, Cosma loan, Coloț Iosif, Crăciun Gheorghe, Crețu 
Veronica, Crislea Aurel, Demian Floarea, Drăghici 
Mihăilă, Drob George, Druker Adolf, Erdei Paul, Fă- 
rău loan, Felea Liviu, Folticska Francisc, Gaspar 
Francisc, Gherbea Emilia, Grigore Gheorghe, Herlea 
Ana, Homoștean George, Ienășcău Ioan, Iliescu Gheor
ghe, Kovacs Ferdinand, Lazăr David, Lăpușcă Aurel, 
Lungu Ion, Manughievici Emanoil, Marcu Mârioara, 
Mațuga Francisc, Mărculescu Nicolae, Medrea Maria, 
Mica Asinefta, Mihăilă Zorica, Milaciu loan, Mocu- 
lescu David, Moga Ioachim, Mogoș Alexandru, Nagy 
Etelca, Neag Vilhelm, Niculescu Ioan, Nistor Aurel, 
Okiș Iulia, Oprica Frosina, Paștiu Iosif, Petre Con
stantin, Pipoș loan, Pleșa Emil, Pogea Brîncoveanu, 
Popa Aron, Popescu Eugen, Popescu Stelian, Prodan 
Gheorghe, Ramba Mircea, Radulescu Anghel, Răicaii 
Georgel, Roșea Nicodim, Roth Simion, Rusan Ieronlm 
Sîrbu Băiuț, Sîrbu loan, Stancu Gheorghe, Stoica Cor
nel, Suciu Coman, Susan Dumitru, Șuluțiu Alexan
dru, Tripșa Ștefan, Tritean Nicolaie, Tudor Gheor
ghe, Turc Pavel, Țîrlea Ioan, Vasiu Gheorghe, Vasu 
Vasile, Vlad Maria, Vlad Ovidiu, Voicu Emilia, Vuș- 
dea Gheorghe, Vrannai Ștefan, Zaha loan Tiberiu.

Membrii supleanți 
ai Comitetului regional de partid

Albu loan, Andriș Gheorghe, Bartha Mikloș, Boian
giu Ralsa, Cazacii Toma, Constantin Barbala, Crețiu 
Maria, Domșody Hilda, Fodor loan, Lazăr Miron, 
Lungu Angela, Mariș Elena, Molnar Rozina, Nicu
lescu Florin, Niță Cornel Florea, Petrovici Livia, So- 
rescu Constantin, Stînea Nicolae, Teodorescu Ottilia, 
Traistă Eugen, Valea Mircea, Voiculescu Margareta.

Membrii Comisiei regionale 
de revizie

7. Iancu Andrei
8. Rădulescu loan
9. Stoica Stan

★
Ca președinte al Comisiei regionale de revizie a 

fost ales tovarășul Codrea loan.

Membrii biroului
Comitetului regional de partid

1. Bălan Vichente
2. Călin Gheorghe
3. Druker Adolf
4. Homoștean George
5. Lazăr David
6. Lungu Ion7. Moga Ioachim
8. Mogoș Alexandru
9. Pogea Brîncoveanu

10. Roșea Nicodim
11. Sîrbu Băiuț
12'. Sîrbu loan
13. Șuluțiu Alexandru
14. Vasiu Gheorghe
15. Vușdea Gheorghe

Membrii supleanți ai biroului
Comitetului regional de partid

1. Agachi Neculai
2. Ardelean Arcadie
3. Borza Elena
4. Grigore Gheorghe
5. Popa Aron
6. Rădulescu Anghel

1. Barbu Traian
2. Cașotă Ilie
3. Codrea loan
4. Dobrin loan
5. Fleșeru Olimpia
6. Geambașu Gheorghe

Secretariatul 
Comitetului regional de partid

1. Călin Gheorghe — prira-secretar
2. Moga Ioachim — secretar
3. Vușdea Gheorghe — secretar
4. Roșea Nicodim — secretar
5. Homoștean George — secretar

Colegiul regional de partid
1. Ardelean Arcadie
2. Podelean Remus
3. Pavel Ioan
4. Krisbai Iosif
5. Tritean Nicolae

Ca președinte al Colegiului regional de partid a 
fost desemnat tovarășul Ardelean Arcadie.

UNDE MERGEM?
Z1Z7

* Ora 16. întreceri în ca
drul etapei a V-a a campio
natului orășenesc de popice. 
Arena Uricani: Minerul Uri- 
cani — Voința Petroșani; A- 
rena Petroșani: Utilajul Pe
troșani — Minerul Vulcan; A- 
rena Lupeni: Minerul Lupeni 
— Parîngul Lonea.

+ Sala Teatrului de stat 
din Petroșani, ora 19: pre
miera : „Io Mircea Voievod" 
piesă istorică în 3 acte de Dan 
Tărchtlă.

M1INE
+ Ora 9. întreceri în cadrul

campionatului orășenesc de 
șah pe echipe. Sala Clubului 
sindicatelor din Lupeni: Mi
nerul Lupeni — Utilajul Pe
troșani. Sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani: Jiul 
Petroșani — Minerul Vulcan.

♦ Incepînd de la ora 9, la 
arenele din Uricani, Petroșani 
și Lupeni continuă întrecerile 
din cadrul etapei a V-a a 
campionatului orășenesc de 
popice, începute sîmbătă.

+ Sala Teatrului de stat 
din Petroșani, ora 19: piesa 
istorică ; „Io Mircea Voievod".

TELEVIZIUNE17 decembrie

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar: Ecranul cu pă
puși — „Harap Alb" du
pă povestirea lui Ion 
Creangă. Prezintă : Tea
trul de păpuși din Sibiu. 
— Legenda Mânuirii 
Argeș.

19,00 Telejurnalul de seara;
19,23 Rapsozi populari.
20,00 Tele-enciclopedia.

■ 21,00 Do-Re-Mi-Fa — program 
de muzică ușoară pre-, 
zentat de Doina Badea 
și „Cvintetul Studio".

21,50 „Am nevoie de tine" — 
micropremieră muzicală 
Tv cu Luminița lacobes- 
cu și Florin Anca.

22,00 Filmul serial — Baronul
23,15 închiderea emisiunii.
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POPOARELE LUMII CONDAMNA CU ASPRIME
NOILE ACTE AGRESIVE
ALE S.U.A. ÎN VIETNAMPHENIAN. „Bombardarea succesivă a Hanoiului este o provocare fățișă la adresa tuturor țărilor socialiste și o acțiune criminală împotriva popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume", se arată în declarația guvernului R.P.D. Coreene Este necesar, se subliniază în declarație, să se ia. măsuri pentru a se pune capăt acțiunilor S.U.A. în Vietnam și pentru a se acorda poporului vietnamez un sprijin și mai puternic11.

WASHINGTON. Președintele Johnson a declarat joi Ia Casa Albă că „este greu de precizat cit va dura războiul din Vietnam" și că „lunile care vor urma vor fi grele și vor necesita noi sacrificii". In după-amiaza aceleiași zile, în fața Casei Albe s-au postat zeci de manifestanți care au demonstrat împotriva războiului din Vietnam. Ei purtau pancarte pe care se putea citi: „Noi am votat pentru pace, iar voi ne-ați dat război", „încetați imediat bombardamentele".
PEKIN. Guvernul Republicii Populare Chineze a dat publicității o declarație în care condamnă cu asprime bombardamentele întreprinse de avioanele americane, în zilele de 13 și 14 decembrie, asupra cartierelor populate din Hanoi. „Aceste bombardamente, se arată în' declarație, constituie o provocare serioasă nu numai la adresa poporului vietnamez, ci și a tuturor popoarelor revoluționare din lumea întreagă".. „Guvernul și poporul chinez sprijină cu fermitate declarația guvernului R. D. Vietnam și condamnă imperialismul S.U.A. pentru crimele monstruoase".BERLIN. „Guvernul R.D.G. protestează cu hotărîre împotriva noilor Crime de război ale S.U.A. și își exprimă deplina concordanță de păreri cu cererile care se fac auzite în lumea întreagă de a se pune capăt neîntîrziat bombardamentelor împotriva Republicii Democrate Vietnam. și pentru încetarea necondiționată a agresiunii S.U.A. în Vietnam", se arată în declarația guvernului R.D.G, Noile crime ale imperialiștilor S.U.A. constituie o provocare deschisă adresată tuturor țărilor' și popoarelor iubitoare de pace.

* ★ * 
Scrisoarea 

președintelui Ho Și MinHANOI 16 (Agerpres). — Președintele R.D. Vietnam, Ho Și Min. a adresat' forțelor armate și populației din Hanoi o scrisoare prin care le felicită pentru victoriile repurtate în ultimele zile asupra forțelor aeriene ale S.U.A. și pentru doborîrea celui de-al 1 600-lea avion american. „In numele Comitetului Central al Partidului și al
După „referendumul44 din Spania

MADRID 16 (Ager
pres). — Miercuri a 
avut loc în Spania „re 
ferendumul" asupra 
așa-numitei reforme 
constituționale preco 
nizate de generalul 
Franco. Cele 95,90 la 
sută de voturi „da", 
considerate de cercu
rile oficiale spaniole 
drept un succes pen
tru Franco, „nu tre
buie să surprindă da
că șe ține seama de 
condițiile în care s-a 
desfășurat acest refe

rendum", relatează co
respondentul agenției 
France Presse, care se 
referă la caracterul 
unilateral al propagan
dei electorale și la ex
cluderea și prigonirea 
violentă a opoziției. 
Associated Press rele
vă că opoziția s-a ma
nifestat cel mai puter
nic la Madrid și Bar
celona. Cercuri politi
ce spaniole, citate de 
această agenție, și-au 
exprimat „toate îndo
ielile" în ce privește

guvernului, se arată în scrisoare, felicit armata, populația și cadrele de conducere din Hanoi, pentru hotărîrea lor de a lupta și de a învinge. Forțele noastre armate poporul nostru trebuie să-și mențină necontenit vigilența la un înalt nivel, să obțină cît mai multe victorii în luptă și producție".
caracterul constttuțio 
nai al referendumului 
și exactitatea cifrelor 
privind rezultatele vo
tului acordat guvernu-t. 
lui. Opinia publică 
mondială, remarcă ob
servatorii din Madrid, 
nu va putea înțelege 
prea ușor cum se face 
că numărul alegători
lor înscriși, 19 622 000 
la deschiderea scruti
nului, s-a umflat cu 
două milioane pînă la 
închiderea scrutinului. 

Săptămînă de solidaritate 
cu poporul vietnamez 
în ArgentinaBUENOS AIRES 16 - (Agerpres). Intre 16 și 23 decembrie, în Argentina se desfășoară Săptămînă de solidaritate cu poporul vietnamez.Cu acest prilej, 98 de lideri sindicali au semnat un apel prin care cheamă oamenii muncii din Argentina să participe activ la manifestările ce vor fi organizate în cursul săptămînii de solidaritate.Semnatarii apelului cer încetarea agresiunii americane în Vietnam și retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud.
Avioane americane bombardează zilnic 
regiunile eliberate din LaosKHANG KHA! 16 (Agerpres). — Fumi Vongvicit, secretar general al Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat. a făcut o declarație în care a denunțat bombardamentele efectuate zilnic de avioanele americane și ale forțelor armate ale grupării de dreapta a- supra regiunilor eliberate din Laos. Avioanele, a precizat el, decolează de la bazele din Tailanda, Vietnamul de sud și Laos. Cel mai serios bombardate au fost centrele
In Mini liilM al O.T.D., mi Iniile 
se monta peniin Mnăliliiea lelatllloi 
(o miile îO'ialislePA Rid 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în ședința de joi după- amiază a Consiliului Ministerial al N.A.T.O., Couve de Murville, ministrul de externe al Franței, a declarat că „obiectivul Franței este colaborarea și destinderea cu țările din Est".

LIPSA DE PILOȚI 
RESIMȚITA 
DE ARMATA 
AMERICANA

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a 
ordonat armatei americane să 
pregătească un număr sporit 
de piloți. In baza ordinului 
lui McNamara, armata va in
strui lunar cu 200 de piloți 
mai mulți decît in prezent.

Hotărîrea ministrului apără
rii este legată de lipsa de pi
loți resimțită de armata ame
ricană, ca urmare a pierderi
lor suferite în războiul dus în 
Vietnam.

o. rc. u.
Intervenția reprezentantului României 
in legătură cu „problema coreeană"NEW YORK 16. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: In Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. au continuat, joi, dezbaterile pe mărginea „problemei Coreei". In ședința de dimineață au expus poziția țărilor lor, față de această problemă, reprezentanții României, Australiei, Cambodgiei, Canadei, R.S.S. Ucrainene, și ai altor țări.Luînd cuvîntul în numele delegației române, ambasadorul Gheor- ghe Diaconescu, reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U., a exprimat profundul re

populate din provinciile Sam Neua, Xieng Kuang, Cammon și Sarava- ne. Numai într-un singur raid, în provincia Saravane, a declarat Fumi Vongvicit, 40 de cetățeni au fost uciși și 40 răniți, în cea mai mare parte bătrîni, femei și copii.Partidul Neo Lao Haksat, a spus în încheiere Vongvicit. condamnă cu hotărîre aceste acte agresive și cer încetarea imediată a tuturor raidurilor aeriene asupra regiunilor eliberate ale Laosului.

Referindu-se la perspectivele a- lianței atlantice, ministrul de externe francez s-a pronunțat în favoarea unei revizuiri a structurii alianței, dar și-a exprimat părerea că aceasta va continua să e- xiste și după anul 1969. Consultarea dintre Franța și alianța atlantică va continua, a declarat Couve de Murville. El a adăugat însă că aceasta nu înseamnă elaborarea unei politici comune, în- trucît „Franța nu a ieșit din integrarea militară care nu mai corespunde situației din lume pentru a intra într-o formulă integrată în domeniul politicii internaționale". Referindu-se la războiul dus de S.U.A. în Vietnam, ministrul de externe francez a subliniat că acest conflict împiedică destinderea internațională.Willy Brandt, ministrul vest- german al afacerilor externe, a confirmat dorința guvernului șău de: a îmbunătăți relațiile cu țările socialiste. Totodată, însă, el a preconizat întărirea alianței atlantice. 

gret că a fost împiedicată din nou reprezentarea R.P.D. Coreene la examinarea unei probleme care o interesează direct. Atitudinea discriminatorie față de R.P.D. Coreeană este expresia transplantării pe planul organizației a intereselor unei mari puteri.Problema coreeană — a spus delegatul român — constă, de fapt, în restabilirea — pe baze democratice și pașnice — a unității naționale a unei țări temporar divizată. Este vorba de o problemă internă, care trebuie să fie rezolvată de către poporul coreean însuși, în exercitarea dreptului său inalienabil și imprescriptibil de a dispune el singur de propriul său destin. Unificarea Coreei, care a fost divizată timp de peste 20 de ani, poate fi realizată în primul rînd prin tratative directe ' între cele două părți interesate, fără nici o imixtiune din afară.
SE H'IEHIH JOHM 
DE U CflSfl fllBfi ?

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — In Statele Unite con
tinuă să se emită, în ultima 
vreme, păreri privind posibi-. 
litatea ca Lyndon Johnson să. 
nu mai candideze pentru un 
nou mandat de președinte al 
S.U.A. Considerînd aceasta 
drept o problemă de conjunc
tură, agenția U.P.I. amintește 
o nouă versiune din ultimele 
zile, avînd la origine demisia 
purtătorului de cuvînt al Ca
sei Albe, Bill Moyers. Acesta 
era, după cum se știe, unul 
din consilierii de încredere ai 
președintelui Johnson, care a 
pregătit discursurile sale ,în 
campania electorală, precum 
și în perioada următoalu-. 
Plecarea lui de la Casa Albă 
a fost interpretată de obser
vatori în sensul că președin
tele nu ar mai avea nevoie 
de Bill Moyers pentru o nouă 
campanie electorală.

Prima versiune a retragerii 
lui Johnson de. la Casa Albă 
a fost emisă de fostul preșe
dinte al Comitetului de gu
vernatori republicani, Robert 
Smylie, care la recenta întru
nire din statul Colorado de
clara că sănătatea și nemulțu
mirile față de politica Admi
nistrației ar putea determina 
pe Johnson să nu mai candi
deze. Smylie afirma, totodată., 
că Robert Kennedy ar fi sin
gurul candidat democrat pen
tru postul de președinte al 
S.U.A.

Mandatul forțelor O.N.U. 

în Cipru a fost prelungitNEW YORK 16 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a hotărît joi seara prelungirea cu încă șase luni a mandatului forțelor O.N.U. în Cipru. Actualul mandat expiră la 26 decembrie.Hotărîrea Consiliului de Securitate a fost adoptată în unanimitate, în baza unei rezoluții prezentate de Argentina, Iordania, Japonia, Mali. Nigeria, Uganda și U- ruguay. Totodată, Consiliul de Securitate a ținut seama de raportul secretarului general U Thant, potrivit căruia prezența forțelor O.N.U. rămîne necesară pentru menținerea păcii în Cipru.

+ TOKIO. Pe una din stră
zile din centrul capitalei Ja
poniei, în urma ciocnirii a 
două mașini în plină viteză, 
nouă copii au fost uciși, iar 
alți 20 răniți, dintre care șase 
foarte grav. Autoritățile poli
țienești, sosite la locul tragi
cului accident, au constatat că 
șoferul uneia din mașini a- 
dormise la volan.

<r< WASHINGTON. Ministerul Apărării al S.U A. a lansat un nou program spațial militar, a cărui realizare va costa. 104,5 milioane dolari. Potrivit agenției Reuter, prin acest program se urmărește extinderea sistemului de sate- liți-sjMani.
+ ALGER. Președintele 

Consiliului , Național al, revo

luției din Algeria, Houari Bou
medienne, l-a primit pe am
basadorul R.P.D. Coreene în 
Algeria, care i-a remis un 
mesaj din partea președinte
lui Kim Ir Sen, invitîndu-l să 
facă o vizită oficială în R.P.D. 
Coreeană. Președintele Bou
medienne a acceptat, invita
ția. Data vizitei va fi fixată 
ulterior.

4 CARACAS. Universitatea 
centrală din Caracas continiîă 
să fie ocupată de militari. Pî
nă în prezent au fost arestați 
100 de sludenți. Printre cei a- 
restați se află și Juvencio 
Pulgar, secretarul general al 
Federației centrelor universita
re din Venezuela.

< PARIS. La Paris au luat 
sfirșit lucrările celei de-a 12-a 

sesiuni a Adunării Uniunii 
Europei occidentale, din care 
fac parte țările membre ale 
Pieței comune și Anglia. In 
ultima zi a dezbaterilor, par- 
ticipanții la Sesiune au adop
tat o serie de rapoarte, între 
care și cel privind stabilirea 
de contacte cu țările răsări
tene. MOSCOVA. La Moscova, a fost prezentat în premieră filmul regizorului Mark Don- skoi, „Devotamentul mamei" consacrat Măriei Ulianova, mama lui Lenin.Filmul oglindește ultimii 16 ani din viața Măriei Ulianova. Acțiunea șe petrece la Petersburg, precum și în diferite orașe din Rusia și din Sibe

ria. Un episod important se desfășoară la Stockholm, unde în 1910 Ulianova a venit să-i vadă pe Lenin și pe Krup- skaia.
LONDRA. Prof. Alexan 

der Haddotc, director al In 
stitcutului ..Chester Beatty In
stitute", a declarat că doua 
’orme de cancer, „Chorio- 
Carcinoma" și „Lymphoade- 
noma", au fost vindecate prii, 
injecții anticorpi în 80 la 
și respectiv 16 la sută din ca
zuri. Pror. Haddou- a meriți 
nat că tratamentul aplica" 
prin injecții cu substanțe chi
mice s-a dovedit eficace in 
numeroase cazuri, chiar și in
tr-un stadiu evoluat al can
cerului.
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