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întrecerea în cinstea Congresului partidului
La 5583, o nouă victorie

După două zile de 
ploaie și vînt puternic 
soarele s-a ivit pe cu
pola cerului vesel și stră
lucitor. Poleită de argin
tul picăturilor de apă 
dantelăria de oțel a son
dei 5583, motorul, acope
rișurile de protecție lu
cesc ca oglinda. Sondo
rii lui Norocel Dumitru 
nu prea au însă timp să 
ia în seamă această stră
lucise. De trei zile și trei 
nopp ei nu au ochi și u- 
rechi decît pentru coloa
na de foraj și brigadier. 
De ajuns un semn al a- 
cestuia din urmă, că ime
diat în jurul său să se 
producă o vie agitație.

Adecvarea unor freze 
de foraj, la gradul diferit 
de duritate al rocilor tn- 
tîlnite în cale, nu se face 
cu ușurință. Această ope
rație cere o înaltă califi
care profesională, atenție 
în manevrarea și scoate
rea coloanei de foraj, 
multă mobilitate și rapi
ditate în lucru. De aici 
și încordarea de pe fețele 
tuturor. Pînă acum Ga- 
man loan, Iacobescu 
Constantin, Enescu loan 
și Stoicoiu Nicolae nu 
s-au făcut niciodată de 
rușine. Oameni ai noului, 
mereu în căutarea unor 
metode de lucru înainta
te, acești sondori, împre
ună cu brigadierul Noro
cel Dumitru, sînt pentru 
ceilalți muncitori din sec
torul de explorări mi
niere Livezeni exemplu 
în Arnuncă. Antrenată în

foreze în cinstea ec

întrecere, brigada condu
să de Norocel Dumitru 
s-a angajat luna trecută 
să
lui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R. 100 m de son
dă pestp plan. Organi- 
zîndu-și bine lucrul, mă
rind de la o zi la alta 
viteza de săpare, ea a 
reușit să foreze peste plan 
î 45 de metri de sondă. 
Totodată ea a realizat la 
prețul de cost al lucrări
lor executate or economie 
în valoare de 54 000 lei..

In momentul de față 
brigada* de sondori con
dusă de Norocel Dumitru 
ocupă pe graficul de pro

ducție al sectorului de 
explorări miniere Livezeni 
locul de frunte.

...Sfîrșit de schimb. La 
locația 5583 sondorii nou 
veniți au preluat lucrul 
din mersul instalațiilor. 
Retras la adăpostul unui 
șopron și înconjurat de 
ortaci, brigadierul Noro
cel Dumitru 
depășirile 
menii se 
am atins 
depășire ?

Brigadierul le zîmbește. 
Apoi, luînd între degete 
o bucățică de eretă colo
rată, scrise pe ușa șopro- 

o 
la

calculează 
obținute. Oa- 

întreabă : Oare 
azi 28 la sută

oului cu litere de 
șchioapă : Depășire 31 
sută.

In bătălia cu tăriile 
dîncurilor. sondorii de 
locația 5583 au obținut o 
nouă victorie.

a- 
la

A. NICHIFOREL

ACTUALITATEA
♦ Azi librăria „Ion Creangă" 

din Petroșani a primit pentru vîn- 
zare noi cărți de literatură bele
tristică. Printre ele se numără și 
volumele „Viața lui Ștefan cel 
Mare" de M. Sadoveanu. „Două 
capitale" de M. .Rădici, „Sensurile 
muzicii" de G. Bălan. „Semnale 
necunoscute” de I. Negulescu, „Ma
tematica și informația" de L. Gu

și R. Theodorescu, „Vorbe de 
și anecdote” de

iașu 
duh M. Carlaonț.

♦
apel 
conferință medicală intitulată „Si
licoza, cauzele și prevenirea ei". * 

de dr.

Mîine, ora 15, 
a minei Vulcan

Conlerința va fi
P. Navradi.

expusă

Primăvara

la 
primăvară 

acasă,

♦ Formația 
truluj Muzical 
zentat ieri în
spectacol de estradă intitulat: 
sanță în

de
din

orașul Petroșani un
„Va-

estradă
Brașov

a Tea-
a pre-

Do major".

♦ La 
șani au 
Valea Jiului șase trolii pneuma
tice, 82 ciocane de abataj și un 
mare număr de transformatoare e- 
lectrice. De asemenea, pentru în
treprinderea de construcții și mon
taje miniere, au sosit șase va
goane cu binale pentru construcții.

depozitul C.C.V.J. Petro- 
sosit pentru minele din

PROCENTE —
CARE N-ADUC LAUDE

Sudorul Moi se Mihai, unu] dintre muncitorii cu 
o bună calificare profesională de la U.R.U.M.P.

0 Cenușa la Uri
cani : cu 1,8 procen
te peste baremul ad
mis * Nu cîfiva oa
meni, ci întregul co
lectiv I ф Pe piep
tul unor fruntași, ste
luțe care nu strălu
cesc O O cerință 
importantă : control 
exigent în toate trei 
schimburile

Cu o oră și ceva în urmă, tova
rășul Tigoianu Florea, secretarul 
de partid de la preparația Lupeni 
îmi documenta cît de mult este în
greunată prelucrarea cărbunelui de 
procentul ridicat de șist în cărbu
nele pe care-1 dau unele exploatări, 
printre care și cea de la Uricani. 
Și, pentru a mă documenta asu
pra problemelor calității producției 
minei Uricani, iată-mă mai întîi în 
biroul șefului sectorului de tran
sport al exploatării, în fața tovară
șului inginer Stana Mihai.

— Evident, spunea interlocutorul, 
nu noi cei de la transport hotărîm 
soarta calității. producției. Nouă ni 
s-a trasat sarcina de a controla ca
litatea cărbunelui prin cîntărirea 
șistului, și o facem. La fiecare sută 
de vagonete răsturnăm cel puțin un 
vagonet și cîntărim șistul. Zilnic 
afișăm afară,v.pe un panou, brigăzile 
care dau cărbune cu ur. conținut 
ridicat de șist. Am pus chiar un 
om, pe tovarășul Mogoș Gheorghe, 
să se ocupe special de această pro
blemă, să meargă în mină spre a 
constata cauzele procentului ridicat 
de șist. Dar cuvîntul hotărîtor asu-

I

DRUMUL UNEI COMENZI

pra calității trebuie să-l aibă cei 
din sectoarele productive, ei sînt ace
ia care trebuie să extragă cărbune 
curat.

Avea perfectă dreptate! Atîia vre
me cît problemele calității produc
ției sînt lăsate pe seama cîtorva 
oameni, cît cei de care depinde, ca
litatea producției — șefii de bri
găzi. maiștrii, conducerile sectoarelor 
— nu pun la inimă această sarcină 
importantă, nu se pot face prea 
multe în vederea reducerii conținu
tului de steril. Iar la Uricani, nu 
se face prea mult. Cifrele o dove
desc : conținutul de cenușă în pro
ducția extrasă se ridică în prezent 
la 45,3 laf sută față de 43,5 cît este 
admis.

— Numai penalizările pentru a- 
' ceasta depășire de cenușă; spunea, 

tovarășul Mazăre de la serviciul de 
planificare al minei, aduc o crește
re a prețului de cost al cărbunelui 
extras cu 2,5 lei pe tonă. Aceste 
pierderi se răsfrîng și asupra bri
găzilor : dacă unei brigăzi i se gă
sește steril în cărbune — și aceasta 
se întîmplă des — cantitatea . de 
steril vizibil găsită peste cuantumul 
de 35 kg admis se’ înmulțește cu 
numărul total al vagonetelor date 
rezultînd penalizarea care se aplică 
brigăzii.

Singura cale pentru asigurarea 
unei producții de calitate, pentru în
lăturarea efectelor negative pe care 
conținutul ridicat de cenușă le pro
voacă asupra activității economice a 
minei și cîștigului brigăzilor, este 
crearea unei preocupări de masă 
pentru alegerea șistului vizibil în 
abataje.

In primul rînd este necesar să se 
arate că atunci cînd există preo
cupare, se poate extrage cărbune 
mult. dar curat, fără șist. Aceasta 
o dovedește experiența brigățtilof 
conduse de tovarășii Sorescu • •
stantin, Apostol Vasile, Teodorescu 
Stancu, Mischie Gheorghe în cadrul

Biroul secției mecanice de 
la U.R.U.M.P. Inginerul Kîlyen 
Claudia deschide un dosar cu 
scoarțe roșii.

— Va să zică instalația de 
încărcat în -schip... Comanda 
2612. Lucrare . mare, importan
tă. Da I Pînă azi a fost exe
cutată în proporție de aproxi
mativ 95 la sută, asta, bineîn
țeles, în ceea ce privește sec
ția noastră, mecanică. Turnă
toria și-a terminat mai dc 
mult sarcinile, iar secția con
strucții metalice este pe ter
minate.

— De ce considerați co
manda importantă ?

Intervine în discuție maistru] 
principal Anghel Viorel.

— O astfe] de instalație se 
montează pentru prima dată 
în bazinul nostru. Așa că la 
executarea marii majorități a 
pieselor, numai desenele și 
caietul tehnic ne-au fost că
lăuze; în acest caz a lipsit ex
periența. Aici se află și expli
cația de ce atenția maiștrilor.

dispecerilor;, controlului de ca
litate, forțele importante ale 
secției au fost îndreptate spre 
realizarea acestei comenzi.

— Ce ansambîe a executat 
secția mecanică?

— Partea mecanică la gura 
de siloz, banda metalică de 
5(jO mc/oră, dispozitive de co
mandă. silozul de măsurare; 
sînt subansamblele mai impor 
tante. La confecționarea lor 
au participat strungari, rabo- 
tori, mortezori, sudori.

La îndeplinirea angajamen
tului asumat în cinstea Con
gresului partidului de către 
colectivul uzinei, secția meca
nică are de spus un cuvînt 
hotărîtor. Așa am aflat despre 
hărnicia frezorilor Mitrana Ilie 
și Procovan Vasile, de preci
zia pieselor ieșite din mîinile 
strungarilor Lazăr Nicolae și 
Svoboda Adalbert, de îndemî- 
narea cu care muncesc rabo- 
torii Pitic Leon și Levinschi 
Vladimir, de înalta calificare 
profesională a forjărilor Sereș

Gheorghe, Boier Andrei șj 
Gyorfyi Ludovic. Asta pentru a 
aminti doar cîțiva dintre cei 
40 de muncitori ai secției me
canice care au pus umărul la 
executarea în termen și de ca
litate a unor piese sau sub- 
ansamble din comanda 2612. 
Numele multora poate fi în- 
tîlnit la panoul de onoare al 
secției. Aici se păstrează cele 
două diplome de secție frun
tașă pe anii 1963, 1964 și stea
gul roșu de secție evidențiată 
în întrecerea socialistă pe pri
mul trimestru.

...Hală, mare, , lungă aproape 
cît un teren de fotbal. Deasu
pra oamenilor și mașinilor își 
urmează drumul de du-te-vino 
podul rulant. In cabina de sub 
pod, o femeie. Sîntem la sec
ția construcții metalice. Mare 
parte din suprafața halei este 
ocupată de mesele de lucru

Erancisc VETRO

(Continuare In pag 3-a)
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(Continuare in pag. 3-a)

HbuI под al ігеяагіім 
Sin oua РеіюиіІ

Incepînd din 30 mai 1965, mer
sul trenurilor din Stația Petroșani 
va fi următorul:

PLECĂRI

SPRE LUPENI ia orele: 4,54; 
6,06; 7,35; 12,25; 15,27; 17,50; 20,44.

SPRE SIMERIA Ia orele: 1,52; 
5,30 (accelerat); 7,42; 11,12; 15,19; 
19,17; 21,10.

SPRE CRAIOVA la orele: 4,12; 
13,47; 18,28; 20,31.

SPRE BUCUREȘTI la orele : 9,25 
(personal — are sosirea în Bucu- 
rești-Basarab la orele 19,34); 23,40 
accelerat. (Acceleratul pleacă din 
Simeria la orele 21,30, ajunge în 
Petroșani la 23,32 — staționează 8 
minute — și sosește în București la 
orele 6,25. Acceleratul circulă prin. 
Roșiori).

SOSIRI

DE LA LUPENI la orele: 7,33; 
9,23; 13,27; 15,58; 17,13; 20,08;
23,00.

DE LA SIMERIA la orele: 1,13; 
5,57; 9,03; 12,09; 17,01; 19,47; 23,32 
(accelerat).

DE LA CRAIOVA la orele ; 6,36; 
8,41; 14,58; 21,49.

DE LA BUCUREȘTI la orele: 
5,20 accelerat; 17,49 — personal 
avind plecarea din București la 
orele 6,53. (Acceleratul pleacă din' 
București la orele 22.32, sosește în 
Petroșani la orele 5,20 — stațio-x 
nează 10 minute — și ajunge Ia Si
meria la orele 7,15).

DIN STAȚIA C.I-.R. LUPENI : 
trenurile pleacă spre Petroșani la 
orele : 6,48; 8,40; 12,44; 15,15; 16,30; 
19,25; 22,17,
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HSOLVEIiTII
MICROINTERVIURI

MOTTO:

1). Pateu Ileana: 
Drumul spre facul
tate trece prin 
stația... MATURI
TATE. Va 
un scurt 
apoi.., din 
drum.

ll doar 
popae, 

nou la

2). De-ați ști ce 
rău îmi pare 
plecați! ...Urați 
legi tare buni 
noi. Așa că... 
ce-eș putea sa 
spun acum, 
despărțire ? I Suc
ces ia examenele 
voastre viitoare. 
Și... încă ceva. 
Era să uit. Vă 
promit să învăț 
bine pentru a ajun
ge sî eu — Doi
nita Faran 
clasa I de 
Școala 
de 
Petroșani — elevă 
în clasa a Vlll-a.

că
co*
CU
eu, 
vă 
ia

din 
la 

generali 
8 ani hr. 4

Ne vom a- 
cu dragos- 
recunoștință 

aceia care

3). 
minți 
te și 
de
ne*au condus pașii 
îh anii de școală. 
Personal, aș vrea 
ca la toamna, în 
primele sile ale lui 
octombrie, să tri
mit din Timișoara 
o ilustrată tovară
șei diriginte, cu 
semnătura: 
mody Emil,
dent la Institutul 
politehnic.

Ко* 
stu

4). Schimbul de 
ștafetă intre ele* 
vil clasei a V|l|*a 
ți a Vll-a de la 
Școala generali de 
8 ani nr. 4 Pe
troșani Prima pro
moție de absol
venți prad* albu
mul școlii... urmi* 
tofllor absolvenți.

Contribuția profesorilor
— Cum apreciaji nivelul de pregătire al absolvenților din 

acest an de la școala dumneavoastră, tovarășe director ?
Răspunde tovarășul Bădău Victor, directorul Școlii medii 

Petroșani: Evident că mai ridicat față de anii trecuți. Am 
început clasa a Xl-a cu 171 de elevi și tot cu atîția am 
terminat-o. In cursul celor trei trimestre, devii noștri au în
vățat cu sîrguință, ajungînd la „țflrm“ cu un bogat bagaj 
de cunoștințe. Acest fapt ne întărește convingerea că absol
venții noștri se vor prezenta la înălțime la examenul de 
maturitate

— Ceva
Dacă

lucru se

și la cel de admitere în facultăți, 
despre contribuția profesorilor I 
elevii stnt bine pregătiți, fără îndoială că acest 
datorește 

E cam dificil să 
pe altul, pentru că, 
adus contribuția la 
azi. Voi enumera totuși cîțiva, lista rămînînd deschisă: 
bea nu Maria, Stoican Elena, Stoic uța Romulus, Varga 
ke, Ștefan Anica...

îneC nu s-a sfîrfii
— De ce spuneți că încă nu s-a sfîrșit, tovarășe Nicolae 

Clierciu ?
— Să fim clari. S-au sfîrșit doar cursurile pentru clasa 

a Xl-a, la care profesorii mergeau însoțiți de catalog. Dar 
încă nu s-a terminat pregătirea lor. Absolvenții au terminat 
marea etapă a activității lor școlare, dar au intrat într-o 
altă etapă. Este adevărat că-i mult mai scurtă. însă decisivă. 
Este etapa de pregătire pentru examene, în cadrul căreia 
rwi ne vom întîlni zilnic cu elevii. Împreună am întocmit 
un orar potrivit căruia se vor organiza lecții de sinteză, după 
o tematică precisă. Despre etapa examenului de maturitate 
facem doar mențiunea câ dorim să fie o etapă a certitudinilor.

în mare măsură cadrelor didactice, 
scot în evidență pe un profesor Sau 

așa cum am arătat mai sus, toți și-au 
creșterea și educarea absolvenților de

Bă-
Len-

130 de elevi au răspuns : prezent
— V-am văzut înconjurat de 

tor. Erați cam emoționat.
— E firesc — ne-a răspuns 

directorul Școlii generale de 8 
părțim de elevii pe care 
de zile. împreună cu ei 
ora de curs au răspuns 
absolvit astăzi clasa a 
de elevi ca Vlăduțiu Carmen. Gireadă Ioan, Knebel Cris
tina. Dănescu Rodica, Anisie ileana, Cocotă Eugen, Boit 2ol- 
tan, Horvath Attila, Pagaiii Maria, care au fost în tot tim
pul anilor de școală exemple la învățătura șl disciplină.

Premii pentru fruntași
Tovarășului Cărăguț Sergiu, directorul Școlii medii Lu

peni, ne-am adresat cu rugămintea de a ne împărtăși cîteva 
impresii din ultima zi de școală la clasele a Xl-a.

-- Cu multă plăcere și... fără emoție, deși, la drept vor
bind, și noi, profesorii, am fost la fel de emoționați ca și 
elevii. Am trăit, alături 
lor mai buni li s-au 
strădaniei depuse de-a 
«•anu Valeria din clasa 
В sînt premiantele celor două clase. In ordine ar urma 
Felicia. Ivancu Marius, Scoblei Margareta, Pop Maria...

Premiul excepțional pentru ■ 'tivitate culturală a 
atribuit elevei Luca Emanuela. Așadar, premii pentru 
tași, îfttr-o entuziastă atmosferă sărbătorească.

elevi și flori, tovarășe direc-

tovarășul Tițescu Constantin, 
ani nr. 4 Petroșani. Ne dee- 

i-am crescut și educat timp de 8 ani 
am trăit ca intr-o familie. La ultima 
prezent toți cei 130 de elevi care au 
Viii-a. Ne vum aminti cu plăcere

de ei, clipa solemnă a despărțirii. Ce- 
înmînat premii și diplome, dovadă a 
lungul celor 11 ani de școală. Btădi- 
a Xl-a A și Burtoi Lucia din a Xl-a

Reif

fost
(run

Ne dMpirțlm, prieteni, 
dar anii de liceu 

Cu amintiri și visuri
ne vor iega mereu. 

La revedere deci 1 De-acum 
Pornim cu toți pe-al 

împlinirii drum, 
Cu forțe noi și nesecată 

sete, 
Să smulgem vieții marile-i 

secrete.
Lazâr Cîrjan 

clasa в Xl*4 C 
Școala medie Petroșani

In luna Iunie I960, de la tribuna 
celui de-al Ill-lea Congres al Parti* 
dului Muncitoresc Român, au fost 
trasate sarcinile și obiectivele șese* 
naiului. Printre altele s-a prevăzut 
și generalizarea invățămintului de 
8 ani.

Au trecui cinci ani de atunci. Și 
cuviniul partidului a devenit faptă, 
in acest an, ultimul al șesenedulid, 
a părăsit băncile școlilor generale de 
8 ani prima promoție de absolvenți. 
Numai în Vedea fiului, peste IfflO 
de elevi au trăit emofiile acestui 
eveniment de seamă din viața lor. 
In toate școlile au trout loc ore festive, 
emoționante. Și cit entuziasm, cite 
flori 1 S-a contopit multitudinea de 
culori a florilor din grădini cu a- 
ceea a florilor insuflețite din școli.

PRIMA
PROMOȚIE

Directori, diriginți, cadre didactice, 
părinți au vorbit despre activitatea 
de instruire și educare a elevilor.

La riridul lor, absolvenții le-au 
mulțumit dascălilor pentru învăță
tura dedă și le-au promis că, acolo 
unde vor fi, iși vor aminti cu recu
noștință de ei, vor adăuga la cu
noștințele cu care ei i-au inarmed, 
altele noi, pentru a ajunge cetățeni 
de nădejde ai patriei. Peste tot, la 
Petroșani și Lupeni, la Vulcan și 
Aninoasa, la Cimpa, Banița sau Pa* 
roșetii, angajamentul absolvenților a 
răsunat la fel de solemn. Emoțio
nante au fost cuvintele absolventei 
Dănescu Rodica de la Școala ge
nerală de S ani nr. 4 Petroșani: 
„Însuflețiți de măreția Clipei de 
adio, inimile noastre sini aSaltati^-de 
cele mai curate sentimente de recu
noștință pentru partid, pentru ' edu
catorii noștri. Ne vom strădui să 
fim demni de dascălii noștrii".

Cuvinte calde de mulțumire au 
fost adresate profesorilor, dirigin- 
ților, conducerii școlii și de către 
elevul Ciorgo Caius de la Școala 
generală de 8 ani nr. 3 Lupeni.

Angajamentele primei promoții a 
clasei a VlII-a vor prinde cu sigu
ranță viață, 
a partidului

Succes pe 
promoții!

sub flamura ocrotitoare 
părinte.

mai departe primei

Мшийі fattiv к Școala generale de 8 «ni и. 2 Patroșanl. Elevii absolvenți înmînează flori cadrelor 
uituctiee.
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{Urmare din pag. l-a)

carora toți minerii participă la ale
gerea șistului. Munca politică de 
masa desfășurată de organizația de 
partid trebuie să popularizeze larg 
aceste exemple, pentru a fi urmate.

Paralel cu aceasta, este necesar 
ca preocuparea pentru calitate sa 
fie reflectată prin măsuri tehnico-or- 
ganizatorice de mare eficiență. Se im
pune ca în abatajele de pe stra
turile 8-9 să nu se mai poște inter
calata de steril o dată cu cărbu
nele. E de neînțeles cum de se 
admite ca la lucrările de pregătiri 
săpate în mixt să se încarce în 
aceleași vagonete cărbunele ameste
cat cu sterilul. întrebat de ce în
carcă în aceleași vagonete cărbu
nele amestecat cu sterilul, șeful de 
brigadă Govoșa de la pregătiri 
arăta :

— Nouă ni se calculează salariul 
după metrii liniari înaintare. Dacă 
sectorului îi trebuie cărbune curat 
— să pună oameni la alegerea șis- 

j.'lui.
Vagonetele încărcate mai mult cu 

steril - Je la lucrările de pregătiri 
sporesc cu mult conținutul de ce
nușă și trebuie luate măsuri grab
nice pentru pușcarea selectivă și la 
aceste lucrări, pentru încărcarea se
parată a cărbunelui curat I

O puternică opinie de masă tre
buie creată față de acele brigăzi 
care neglijează alegerea șistului. Nu 
trebuie trecut cu vederea faptul că 
chiar unele brigăzi cu merite în 
producție, care s-au afirmat în în
trecere, neglijează calitatea cărbu
nelui. Așa de exemplu, în cărbunele 
extras de minerii brigăzii fruntașe 
conduse de tovarășul Cîrciumaru 
Victor s-au găsit 300 kg șist la va- 
gonet. Se poate oare ca asemenea 
mineri, cărora li S-au acordat steluțe 
de fruntași ai întrecerii, să neglijeze 
înir-o asemenea măsură calitatea 
producției? Cine,; dacă. nu. minerii 
fruntași, trebuie să fie în primele

Handbal feminin 
categoria A

Prima zi a întrecerilor din cadrul 
turneului final al campionatului re
publican de handbal în 7 feminin 
senioare, a programat întâlnirile Ra
pid Biicurești-Mureșul Tg. Mureș și 
Știință București-Știiința Timișoara. 
Rezultatele înregistrate reflectă lup
ta stinsă care a existat pe teren. In 
prima partidă au evoluat Rapid Bu
curești și Mureșul Tg. Mureș. Re- 
«ultat final 8-8 (3-4). Au înscris 
Roth (3), Cula (2), Hedeșiu, Bo- 
țan și Alexe pentru Rapid și Sos 
(3), Preda (3), Incze, Baczo pentru 
Mureșul.

T A doua partidă a adus pe teren 
formațiile studențești Știința din 
București și Timișoara. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat surprinză
tor — 4-2 pentru Știința Timișoara. Au 
marcat Nemetz (3), Ciosescu pen
tru Știința Timișoara și Szoke, Do- 
birceanu pentru Știința București.

D. MIREANU 
corespondent

raiduri ale luptei pentru calitatea 
producției ? Acest lucru esențial să 
iie înțeles și de tov. Cîrciumaru, și 
de brigadierul Cazan Slerian ia 
care s-a găsit cile 400 kg steril ni
vagonet, și de alți mineri care ne
glijează calitatea cărbunelui.

La scăderea interesului față de
calitatea producției a dus și faptul
ea maiștrii mineri nu se ocupa de 
această problemă, nu stabilesc mă
suri tehnico-organizatorice în acest 
scop. Conducerile sectoarelor sini 
chemate să pună lucrurile la punct 
și în acest domeniu. In fiecare aba
taj din raza lor de activitate, mai
ștrii mineri să dea indicații pre
cise asupra a ceea ce trebuie fă
cut pentru calitatea producției, să 
controleze aplicarea strictă a aces
tor indicații, să ia în evidență can
titățile de șist alese.

Și o ultimă problemă: controlul 
asupra calității producției nu trebu
ie să se limiteze numai la schimbul 
I, așa cum se face acum intr-o oa
recare măsură. Acest control, întărit 
chiar, trebuie să se efectueze în toate 
trei schimburile, pentru că în toate 
trei schimburile trebuie să se dea 
cărbune de calitate I

La Uricani, există toate condițiile 
pentru ca din abataje să fie trimis 
spre ziuă numai cărbune de calitate. 
Aceste condiții trebuie folosite din 
plin.

SPOR T
CAMPIONATUL REGIONAL DE FOTBAL

Meci dramatic ia Petrila
După primele 15 mânute de joc, 

petrilenii se încălzesc și Se năpus
tesc spre poarta brădenilor. Obțin 
cîteva cernere consecutive și o lo
vitură de la 18 metri, dar ele ră- 
mîn fără rezultat. Așa că prima re
priză se termină cu un scor alb.

In partea a doua a întâlnirii, în
că din primele minute, petrilenii ies 
la atac hotSrtțl să clștige. In min. 
5 se execută un corner de pe stin
gă, mingea ajuftge la Berar și a- 
cesta o trimite puternic în plasă, 
îmbrățișări pe teren, aclamații în 
tribune. După aceea, petrilenii, bucu-

ȘTIINȚA A CÎȘTIGAT LA SCOR
Parțida dintre Știința Petroșani 

și Constructorul Hunedoara nu a 
satisfăcut decât în mică măsură pe 
spectatorii prezenți ieri pe stadio
nul Jiul din Petroșani. In special 
în prima repriză ambele echipe au 
jucat încîlcit, cu puține faze spec
taculoase la poartă. In partea a doua 
a meciului, jocul s-a mai înviorat 
oarecum, gazdele construind acțiuni 
din ce în ce mai periculoase în ca
reul advers. Bulbucau, cel mai bun 
jucător de ia Știința, în meciul de 
ieri, se infiltrează tot mai mult 
printre apărătorii huriedoroni, pu- 
nînd în poziție bună de șut pe co
legii lui din linia de înaintare. Pă-

Unul dintre tinerii harnici și cu o bună pregătire, bobinatorul Ionică 
Petru de la S.R.E. Vuilcan, în timpul lucrului.

Drumul unei comenzi
(Urmare din pag. l-a) proșabilă; dovadă: calificativele

----------------- - înalte acordate de C.T.C.
■— Și mai trebuie menționat că 

s-a lucrat intr-un ritm susținut, este 
de părere șeful serviciului produc
ție, inginerul Crăciun Dumitru. Con
ducerea uzinei a urmărit îndeaproa
pe mersul lucrărilor ia instalația de 
încărcare în sehip.

Cu ocazia rapoartelor bisăptămî- 
nale cu conducătorii de secții și ser
vicii, directorul uzinei s-a interesat 
întotdeauna de stadiul în cate se 
află instalația de încărcat în sehip. 
Deseori, și-a făcut apariția în secții 
pentru a verifica la fața locuiuf 
mersul lucrărilor.

iz
Prin intermediul instalației cu 

schip și a mașinii muiticablu, care 
urmează să fie montată la mina 
Lonea II, primele tone de cărbune 
vor fi scoase la lumina zilei în vară, 
la sfîrșitul iui august. Pentru atin
gerea acestui țel și-au adus din plin 
aportul mulți metalurgist: destoinici 
ai Uzinei de reparat utilaj minier 
din Petroșani.

ale lăcătușilor. Lingă mese, mate
riale de diferite dimensiuni își aș
teaptă rîndul frumos stivuite. Intr-un 
colț din spatele unor paravane, pîl- 
pîi-ri luminoase — semn că acoio se 
află la lucru sudorii.

In cadrul fluxului tehnologic, u- 
nele piese își continuă drumul spre 
secția construcții metalice.

Maistrul principal Roman Vasile, 
din secția construcții, apreciază că 
brigăzile de lăcătuși conduse de 
Toth Iuliu, Heincz Eugen și Pău- 
nescu Pantilie au avut cuvîntul ho- 
tărîtor în executarea la timp a co
menzii. Calitatea lucrului a fost ire- 

roși de bagajul sumar de un gol tiu 
mai insistă. Fotbaliștii de la 
Aurul își revin. Ei marcă și un gol, 
anulat de arbitru pe motiv de ofsaid. 
Dar nu se ^descurajează. Atacul fun
cționează bine și Roinan, Schlet și 
Szilaghyi ratează Situații favorabile. 
Galeria își încurajează favoriții. dar 
■aceștia, sleiți de puteri, nu mai 
pot ține piept iureșului brădeah. In 
min. 88, Schlet șutează puternic în 
bară, prevestind parcă egalarea. A- 
ceasta vine peste două minute și 
este opera lui Szilaghyi, care șu- 
teeză năprasnic: 1-1.

G. DINU

cat însă că aceștia ratează ocazii fa
vorabile de a înscrie. Pînă la sfîr- 
și'tul meciului studenții reușesc to
tuși să maree 5 goluri, dintre care 
două în prima repriză. Autorii lor: 
Bulbucan (3), Busumac și Răsâ- 
deanu. Scor final 5-0 pentru Ști
ința.

A arbitrat slab o brigadă de ar
bitri din Hațeg, avînd la centru 
pe Ladany Tiberiu.

☆

ALTE REZULTATE : Parîngul 
Lonea-Minerul Ghelar 3-1; Minerul 
Vulcan-Dacia Orăștie 3-1.

Decada cadourilor pentru copM
In cinstea Zilei internaționale a 

copilului, O.C.L. produse industriale 
Petroșani organizează între 23 mai 
— 1 iunie „Decada cadourilor pentru 
copii*'. Cu a «astă ocazie cumpără
torii vor găsi în magazine bogate 
sortimente de tricotaje de bumbac și 
confecții din țesături care se dis
ting printr-o varietate mare de mo
dele și coloritul lor viu. Unitățile 
specializate sînt bine aprovizionate 
cu diferite jucării, instrumente mu
zicale și altele.

Magazinele de încălțăminte pentru 
copii, au primit un bogat sortiment 
de pantofi, sandale și încălțăminte 
ușoară. Pentru a populariza această 
decadă s-au amenajat vitrine spe
ciale. Așa este, de exemplu, vitrina 
magazinului „Țăndărică" din Petro
șani unde sînt prezentate rochițe și 
costume, pantalonași de 'joc și șor- 
țuiețe, pardesie.

Surprize îi așteaptă pe cei mici 
și în magazinul de jucării din Pe-

PRODUCȚIE
DE CANTO

Duminică, elevii din clasa de e<» 
to de la Școala populara de arfă din 
Petroșani au Susținut un bogat pro
gram artistic. Repertoriul a cuprins 
arii din opere și operete, cîntece de 
masă, melodii de muzica ușoară, pre
lucrări de cîntece populare, lieduri.

Dintre elevele soliste care s-au re
marcat in mod deosebit amintim pe 
Pricep Eugenia, Koib Margareta, 
Gorobei Etvia și Bădeșcti Adriana.

Cântecul „Dtagu-mi-i bade de ti
ne" de Tiberiu Brediceanu a fost in
terpret at de eleva Pricop Eugenre. 
Eleva Koib Margareta a interpretat 
o arie din opereta „Văduva veselă' 
de F. Lehar, o arie din opereta 

t „T rasiala" de G. Verdi și ciniecul 
„Ce te legeni codrule1' de ScheUeti, 
Cele doua eleve s-au străduit și au 
reușit să atingă o bună valoare in
terpretativă. La rtndul ei, eleva Bă- 
descu Adriana a întrunit frumoase 
calități vocale în interpretarea me
lodiilor de muzică ușoară „Mr-o 
noapte de mătasă" de Temistocte 
Popa și „Tot ce e frumos pe lumă' 
de Elly Roman.

Liedurile „Vis de primăvară" de 
Schubert, „C intec de leagăn" de 
Mozart, o arie din opereta „Seară 
mare" de Tiberiu Brediceana și cîn- 
tecul „Floricică de pe apă" de ace
lași compozitor, interpretate de Go
robei Livia, au cucerit'publiad. Ta
lent promițător, cu o dicție corectă 
și o mimică discretă, ea a reușit să 
redea realitatea vie din piesele cu 
care s-a produs, emoționind și elș- 
tigind aprecierea unanimă a specta
torilor.

Programul susținut de elevii cla
sei de canto de la Școala populară 
de artă din Petroșani a luat SfUșit 
cu cîntecul „Patrie, pămiilt eliberai" 
de Oh. Bazavan, fiind via aplaudai 
de către spectatori.

MOLDOVAN MARTIN 
activist cultural

troșani. Aiei se demonstrează praștie,
în fața cumpărătorilor cum tratate 
mînuite jucăriile mecanizate.

Tot aici, se vor pune în vînztre 
numeroase jucării din import între 
care: auto-mecanism, auto-potnpieri, 
micul electrician, mașini tip plastic, 
iar din producția internă trotinete, 
triciclete, unelte mici pentru grădină, 
forme pentru nisip care fac și nuri 
plăcut timpul petrecut de copii tn 
aer liber. In magazine se găsesc, 
de asemenea, păpuși, animale din 
pluș, dintre care multe simbolizează 
personaje din basmele îndrăgite de 
cei mici.

Cu ocazia deeadei, părinții pot 
cumpăra diferite instrumente mu
zicale de dimensiuni reduse ca viori 
1/2, 3/4, acordeoane cu 32 și 48 
bași, muzicuțe de gură și alte ca
douri plăcute și utile pentru copii.

FEDER DEZIDERIU 
merceolog

PROGRAM DE RADIO
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PROGRAMUL I : 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 „Zori 
de zi cu voie bună" — program de 
cîntece și jocuri populare; 5,30 Lec
ția de gimnastică; 5,40 Bună dimi
neața, dragi melodii; 6,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologie; 6.10 Mu
zică ușoara; 6,20 Jurnalul satelor;
6.35 Intermezzi de estradă; 6,45 Sa
lut voios de pionier; 7,00 Radiojur
nal; 7,15 , Mici piese distractive de 
muzică ușoarâ; 7,30 Sfatul medicu
lui : Importanța somnului la copii;
7.35 Anunțuri, muzică; 7,45 Flori pe 
portativ; 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Melodii populare; 8,30 Selecțiuni din 
operete; 9,00 Concert de muzică u- 
șoată; 10,00 Buletin de știri; 10,03 
Cîntece pentru cei mici; 10,15 Ac
tori de film interpretînd muzică u- 
șoară; 10,45 Sonata nr. 12 în Fa 
major- ue Mozart; 11,00 Soliști și or
chestre de muzică populară; 11,30

mai
De Ia arie Ia sextet — muzică din 
operete; 12,00 Buletin de știri; 12,03 
Sonatină pentru vioară și pian de 
Paul Constantinescu; 12,20 Piese de 
estradă; 12,40 Muzică populară in
terpretată de Irina Micuț, Nelu O- 
rian și Nicolae Bob Stănescu; 13,06 
Concertul nr. 2 în Si bemol major 
pentru pian și orchestră de Beetho
ven; 13,40 Valsuri interpretate de 
fanfară; 14,00 Buletin de știri; 14,10 
„Ghitare și viori" — muzică ușoară; 
15,00 Fragmente din opera „Ara
bella" de Richard Strauss; 15,30 
Actualitatea literară; 15,45 Cîntece 
populare de dragoste; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 16,15 
Suita în Re major „Foc de artificii" 
de Haendel; 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova; 17,00 Muzică 
ușoară interpretată de Constantin 
Drăgliici; 17,15 Medalion Mihail Se
bastian; 17.35 Opereta cîntă dra

gostea; 18,00 De ce? De unde? De 
cînd ? Emisiune științifică pentru 
copii; 18,20 Orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii dirijată de H. Mă- 
lineanu; 18,40 Romanțe și interpreți; 
19,00 Varietăți muzicale; 19,40 Mu
zică ușoară interpretată de Petula 
Glark; 20,00 Radingazeta de seară;
20,30 Mozaic muzical; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport. 
22,20 Muzică ușoară de Florentin 
Delmar; 22,35 „Pe aripile melodiilor" 
—. muzică de dans; 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Piese instrumentale de 
virtuozitate; 7,50 Cîntă taraful uzi
nei „Electroputere" din Craiova; 
8,00 Melodiile dimineții - muzica 
ușoară; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Interpreți ai muzicii de estradă; 9,30 
Roza vînfttrilor; 10,00 Muzică de ca
meră de tineri compozitori români; 
10,32 Din muzica popoarelor; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Pagini din o- 
pera „Qrfeu" de Gluck; И,ЗѲ Uni

versitatea tehnică radio; 11,45 Cîn
tece pionierești; 12,00 Din folclorul 
muzical oltenesc; 12,30 Suita de 
balet „Dragostea vrăjitoare" de Ma
nuel de Falia; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Buchet de melodii frumoase;
13,35 Concert de prînz; 14,30 Reco
mandări din program; 14,35 Pagini 
orchestrale din operele lui Rimski 
Korsakov; 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Soiisti de muzică populară: 
Victoria Darvai și Marin Chisăr;
15.30 Suita a Ill-а de Ion Dumi
trescu; 16,00 Interpreți de altădată 
— tenorul Leonard; 16,30 Două inimi 
și o melodie; 17,00 Radiojurnal, Bu
letin meteorologic; 17,15 Muzică 
distractivă interpretată de fanfară;
17.30 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 „La cabană, la poiană" — mu
zicii ușoară; 18,20 Arthur Rubînștein, 
interpret al muzicii lui Chopin; 18,40 
Muzică ușoară prezentată la Festi
valul Nordzee — Belgia — 1964; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Melodii 
p pulare îndrăgite de ascultători;

19.30 Pagini din volumul „Marea 
Japoniei" de Juhan Smuul; 19,50 
„Ce plăcut e să dansez cu tina";
20.30 Noapte bună, copii; 20,40 Can
țonete de Emil Skeletti; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 Noutăți muzi
cale; Cîntă orchestra Max Gregar;
21,35 „Ritm și tinerețe"; 22,45 Re
cital de operă — Giovanni Marti
nelli; 23,00 Buletin de știri; 23,05 
Concertul pentru orchestră de Mar
țian Negrea; 23,44 Dansăm din nbu 
împreună; 1,52 Buletin de știri.

rinemato«rrafe
29 moi

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sc.aramouclie; REPUBLICA: Răzbu
nătorul; PETRILA: Dezrădăcinații; 
LONEA: Sălbaticii de pe rîul mar
ții; 1SGRON1; Ahl Eva; VULCAN: 
Misterele Parisului; CRIVIDIA: Zile 
da fior si rie; PAROȘENI t Mteraf 
’63; BÂRBATENI: Viață sportivă.



STEAGUL ROȘU

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PARIS. — Corespondentul Ager
pres, Ai. Gheorghiu, transmite:

La Ambasada R. P. Române din 
Paris a avut loc miercuri o seară 
de poezie română și franceză, la 
care și-au dat concursul actori ai 
Teatrului de comedie din București. 
La această manifestare au asistat 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creclitați la Paris și alți membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanți ai 
direcției culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe. Julien, directo
rul general al Teatrului Națiunilor, 
actori de la Comedia franceză și de 
la alte teatre pariziene, critici tea
trali.

Ambasadorul R. P. Române, V. Di- 
mitriu, a oferit apoi un cocteil care 
s-a desfășurat într-o atmosferă ex
trem de cordială.

☆
SOFIA 27. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite:
Miercuri seara, colectivul Teatru

lui de Operă și Balet al R. P. Ro
mâne, care se află în turneu în R.P. 
Bulgaria, a prezentat pentru a 2-a 
oară baletul „Gisselle", de Adolphe 
Adam, pe scena Operei populare din 
Sofia. Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

щшііі Paitiflolii lomul!! 
tio Histria

VIENA 27 (Agerpres).
Joi s-a deschis la Viena cel de-al 

XIX-lea congres al Partidului Co
munist din Austria. Pe ordinea de 
zi a congresului se află „Raportul 
de activitate al C.C. al P.C. din 
Austria", rapoartele comisiilor cen
trale de revizie și control, alegerea 
noilor organe conducătoare ale parti
dului.

Raportul de activitate al C.C. $ 
fost prezentat de Franz Muhri, mem
bru arf Biroului politic al C.C. al 
P.C. din Austria.

Noi tulburări în Bolivia
LA PAZ 27 (Agerpres).
In noaptea de miercuri spre joi 

în capitala Boliviei, La Paz s-au 
produs noi ciocniri puternice între 
populație și poliție. In mai multe 
cartiere ale orașului au explodat 
bombe sau încărcături de dinamită. 
Agenția Prensa Latina anunță că 
în’ împrejurimile aeroportului din La 
Paz, unde se află principala bază 
I fofțelur aeriene boliviene au loc 
lypte între muncitorii înarmați și 
trupe ale armatei guvernamentale. 
Se anunță că au fost înregistrați

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR
DIN REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO 27 (Agerpres).
George Bundy, consilier principal 

al președintelui Johnson pentru pro
blemele apărării naționale, care se 
află la Santo Domingo, a avut mier
curi noi întrevederi separate cu șe
fii celor două fracțiuni militare afla
te în conflict. Potrivit agenției Fran
ce Presse, generalul Imbert Bar
reras, șeful juntei militare instituită 
la baza San Isidro, refuză orice con
ciliere în vederea unei soluționări

Poziția președintelui Makarios 
față de tratativele greco-turce

NICOSIA 27 (Agerpres).
■buînd cuvîntul în cadru-1 unui 

miting care a avut loc miercuri la 
Rizokarpaso, orașul de reședință al 
Peninsulei Karpass din estul Cipru
lui, președintele Makarios a criticat 
tratativele greco-turce în problema 
cipriotă, care au început la recenta

sesiune a Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O. „Dialogul greco-turc, a 
spus el, ar putea interesa Grecia în 
scopul îmbunătățirii relațiilor ei cu 
Turcia, dar el nu interesează în 
niciun caz poporul Ciprului, care își 
exprimă pe drept îngrijorarea. Po
porul cipriot este singurul compe
tent să-și hotărască viitorul".

Operațiunile desfășurate de forțele 
patriotice din Vietnamul de sud

SAIGON 27 (Agerpres).
Agenția sud-vietnameză de presă 

„Eliberarea” a dat publicității un 
comunicat cu privire la operațiunile 
desfășurate de forțele patriotice în 
a doua jumătate a lunii mai. Cele 
mai intense atacuri au fost lansate 
în provincia Binh Thuan, situată Ia 
răsărit de Saigon. La 17 mai au 
fost distruse două companii ale 
trupelor guvernamentale. 179 de sol
dați dușmani au fost uciși sau ră
niți. Mai bine de 100 de mitraliere 
și alte arme și muniții au fost cap
turate. In noaptea de 16 mai, nu
mai după cîifeva minute de luptă, 
o companie guvernamentală a fost 
scoasă din luptă în districtul Hoai

Duc. 65 de soldați au fost uciși, iar 
22 răniți. Tot Ia 17 mai. după ce 
au distrus un post dușman din sa
tul strategic de la Phu Long (pro
vincia Binh Thuan), forțele patrio
tice au interceptat alte două com
panii de soldați -guvernamentali 
în satul strategic imediat apropiat, 
de la Lua, scoțînd diin luptă în total 
887 de soldați.

La 24 mai partizanii au aruncat 
în aer mai multe poduri din pro
vincia Thua Thien, iar în următoa
rea zi au interceptat un convoi de 
care blindate însoțite de soldați din 
armata guvernamentală sud-vietna- 
meză și soldați americani. Au fost 
înregistrați morți și răniți.

NEW YORK. — Un puternic ura
gan s-a abătui miercuri asupra mai 
multor localități din statul Illinois 
(S.U.A.) făcînd victime și provo- 
cînd mari pagube materiale. Pe 
una din străzile principale ale ora
șului Chicago, un autobuz a fost 
răsturnat și loviit de un stîlp de 
telegraf. Mai multe clădiri au fost 
avariate. Pagube serioase s-au în
registrat și la aeroportul din loca
litate.

BONN. — La Bonn a fost dat 
publicității programul vizitei pe care 
cancelarul R. F. Germane. Ludwig 
Erhard, o va face în S.U.A. între 
2 și 4 iunie. In cursul vizitei sale, 
cancelarul federal va avea întreve
deri la New York cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, iar apoi 
la Washington cu președintele John
son și cu secretarul Departamentului 
de Stat, Dean Rusk.

DELIII. — Miercuri a fost adu
să în capitala Indiei făclia „Jawa
harlal Nehru" care timp de șase 
luni și jumătate a fost purtată pe 
o distanță de 40 000 kilometri pe 
teritoriul țării. Joi făclia a fost de

pusă la sediul fostei reședințe a de
functului premier.

LONDRA. — Camera Comunelor 
a adoptat miercuri cu 176 voturi, 
contra 128, propunerea de a se ela
bora un proiect de lege care să 
prevadă abolirea pedepsei cu moar
tea pentru ucigași.

CIUDAD DE MEXICO. — Apro
ximativ 500 de lucrători de la spi-

In ci
talele din Mexic, aflați în grevă, 
au fost concediați în urma refuzu
lui' lor de a reluia lucrul. Ei au decla
rat grevă cu cinci săptămîni în 
urmă, revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

PARIS. — Guvernul francez nu 
a acceptat o invitație ce i-a fost 
adresată de a participa la parada 
militară prevăzută a avea loc la 18 
iunie pentru a marca cea de-a 
150-a aniversare a bătăliei de la 
Waterloo. Invitația nu a luat încă

politice a crizei dominicane, pretin- 
zînd că gmernul „rec ...... tiei”, 
condus de el, deține controlul țării. 
Cu toate acestea, el a acceptat un 
plan propus de mediatori în vede
rea înlocuirii trupelor sale aflate în 
palatul național, cu forțe interameri- 
cane.

Pe de altă parte, colonelul Caama- 
a acceptat crearea unui guvern 
coaliție, punînd însă condiția să 
revină la constituția din 1963, să 

menținuți în funcții șefii mili- 
ai guver- 

„constituționai", pînă la intra- 
în vigoare a acestei constituții,

no 
de 
se 
fie 
tari și ceilalți funcționari 
nuilui 
rea 
formarea unui guvern ales de popor 
și evacuarea tuturor trupelor de 
ocupație aflate în Republica Domi
nicană.

Paralel cu consultările privind so
luționarea crizei politice dominica
ne. la Santo Domingo și în res
tul țării situația continuă să ră- 
mînă încordată. Forțele 
Caamano fac pregătiri 
pingerea unor eventuale 
din partea trupelor lui 
apropierea palatului 
punctul cheie pentru poziția strategi
că a celor două grupări militare, 
forțele lui Caamano sapă tranșee 
anti-tanc. In provincie poliția do
minicană, care ascultă ordinul ge
neralului Barreras, continuă să ares
teze numeroase persoane ca-re se 
pronunță în sprijinul lui Caamano.

și în
I să
colonelului 

pentru res- 
noi atacuri 

Imbert. In 
prezidențial,

t
i

morți și răniți, fără să se precizeze 
numărul lor. Din cauza exploziilor, 
în oraș a fost complet întrerupt cu
rentul electric. Se anunță, de ase
menea, că în cartierele Villa Vic
toria. San Pedro Templaderani, Mu- 
naypa și Miraflores exploziile au 
provocat importante pagube mate
riale. In suburbiile orașului au avut 
loc manifestații organizate în spri
jinul muncitorilor de la minele de 
cositor. In general situația se men
ține foarte încordată. Trupe gu
vernamentale au fost amplasate în 
mai multe zone mărginașe ale ora
șului, pentru a preveni noi mani
festații.

Convorbiri 
bulgaro-îiigoslave

SOFIA 27 (Agerpres).
Intre 20 și 25 mai, au avut loc 

Ia Sofia convorbiri intre delegația 
iugoslavă, condusă de Dușan Ana- 
kievski, director al Institutului fe
deral de planificare economică, și 
delegația bulgară, condusă de Sto- 
iian Siulemezov. prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifi
cării, în legătură cu posibilitățile 
dezvoltării colaborării economice din
tre cele două țări pe perioada anilor 
1966-1970. In urma convorbirilor a 
fost semnat un acord.

Senatul S.U.A. a aprobat 
legea privind dreptul de vot 
al negrilor

să

WASHINGTON 27 (Agerpres).
După 

Senatul 
curi cu 
proiect 
vot al 
pus de
proiect de lege urmează să 
doptat și de Camera Reprezentanți
lor.

cinci săptămîni de discuții, 
american a aprobat mier- , ț 

77 de voturi contra 19 notkj, 
de lege privind dreptul de 
populației de culoatțC pro- 
președintele Johnson. Acest 

fie a-

Plan britanic privind 
revizuirea concepțiilor 
strategice ale N.A.T.O.

LONDRA 27 (Agerpres).
Guvernul britanic intenționează

prezinte reuniunii miniștrilor apără
rii ai țărilor membre ale N.A.T.O., 
»-are începe luni la Paris, un plan 
de revizuire a concepțiilor strate
gice ale acestui pact. Propunerile 
britanice sînt sprijinite, potrivit a- 
genției Associated Press, de S.U.A. 
Ele se referă la strategia N.A.T.O. 
în Europa, precum și la problemele 
nucleare ale pac-tului. Se propune 
în special sporirea autorității co
mandantului suprem al forțelor 
N.A.T.O. în Europa, generalul ame
rican Lyman Lemnitzer. în exerci
tarea. controlului armelor nucleare 
și în dislocarea și folosirea lor, 
fără însă a altera sistemul actual, 
în baza căruia președintele S.U.A. 
are ultimul cuvînt în folosirea ar
melor nucleare americane.

in turn tomon
LONDRA 27 (Agerpres).
Camera Comunelor a respins 

miercuri mai multe amendamente 
prezentate de opoziția conservatoare 
la proiectul de lege privitor la fi
nanțele statului. Cu prilejul acestui 
vot, guvernul laburist a obținut cea 
mai mică majoritate de la venirea 
sa . la putere. Unul dintre amenda
mente a fost respins numai cu o 
majoritate de două voturi. Se. știe 
că laburiștii dispun de o majoritate 
de lucru de trei voturi in Camera 
Comunelor.

Un nou incident 
la frontiera turco-siriană

ANKARA 27 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

un nou incident s-a produs Ia fron
tiera turco-siriană „unde sirienii au

„Opfimism precaut" 
fată de evolufia navei „Mariner-4"

ducătorul experienței, Milton Gold- 
fine, a declarat la Los Angeles că 
nu știe cu siguranță dacă în jurul 
planetei Marte există sau 
nă de radiație puternică 
centurii Van Allen din 
mîntului), care ar putea 
funcționarea aparatelor
aflate la bordul navei cosmice.

atacat postul turc de lîngă comuna 
Kirikhan". Potrivit informațiilor pre
sei turce, de partea siriană s-au 
înregistrat două victime. Alți 
soldați sirieni, 
teritoriul turc, 
zonieri.

Acesta este
dent care se produce în 
de ore în această regiune. In legă
tură cu incidentul la Damasc a 
dat publicității un comunicat al 
nisterului
afirmă că o patrulă turcă ar fi 
truns pe teritoriul sirian, fapt caie" 
ar fi dat naștere la o ciocnire cu fi'1 
patrule siriene. Doi soldați turci au. 
fost uciși, iar un al treilea ușor 
rănit.

care au
au fost

cel de-ari

t

X

doi 
pătruns pe 
făqpți pri-

doilea inci- 
ultimele 48

NEW' YORK 27 (Agerpres).
Specialiștii americani, scrie 

ția Associated Press, manifestă 
„optimism precaut" în legătură 
îndeplinirea misiunii încredințate 
vei cosmice „Mariner-4“. Nava
mează să treacă Ia 14 iulie în apro 
piere de Marte și să transmită spre 
Pămînt imagini ale planetei. Con-

agen- 
un 
cu 

na- 
ur-

un caracter oficial, dar sondajele 
care au fost făcute pe lîngă auto
ritățile franceze nu au dat nici un 
rezultat.

SYDNEY. — La 26 mai. din 
Sydney au fost îmbarcați 900 de 
soldați australieni, pentru Vietnamul 
de sud. Agenția U.P.I. relatează că 
au fost luate măsuri severe de 
securitate. Cu acest prilej zona de 
îmbarcare a fost păzită de unități

nu o zo- 
(în genul 
jurul Pă- 

perfurba 
sensibile

cific a Japoniei provocînd pagube 
uriașe. Mii de familii au rămas 
fără adăpost. In numeroase puncte 
au fost avariate căile ferate, ceea 
ce a provocat întreruperea circula
ției intre orașele Tokio și Osaka.

PARIS. — După două zile de 
dezbateri, Adunarea Națională Fran
ceză a adoptat miercuri noaptea cu 
273 de voturi, contra 185 și 17 ab
țineri, proiectul de lege guverna

t e v a r î ii d u г i
armate, iar șalupe ale poliției pa
trulau in port.

MUNCHEN. — Miercuri seara, 
cîteva sute de persoane s-au întru
nit la Munchen în cadrul unui mi
ting de protest împotriva politicii 
S.U.A. în Vietnam. Poliția a in
tervenit împrăștiindu-i pe demon
stranți.

TOKIO. — Un puternic taifun, 
însoțit de ploi torențiale, s-a abătut 
asupra coastei dinspre Oceanul Pa

mental privind reforma serviciului 
militar în Franța.

Potrivit proiectului de lege, ser
viciu] militar activ în Franța este 
fixat la 16 luni în loc de 18 și pre
vede obligativitatea prestării aces
tui serviciu de către cetățenii fran
cezi care au împlinit vîrsta de 18 
ani

CARACAS. — In capitala vene- 
zueleană a avut loc miercuri o nouă 
demonstrație de protest împotriva 
intervenției S.U.A. în Republica Do-
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mitocană. La demonstrație au luat 
parte cîteva sute de studenți și 
elevi.

LUSAKA. — Comitetul special 
O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței popoa
relor și țărilor coloniale, care s-a 
întrunit într-o sesiune la Lusaka, 
a cerut punerea în libertate a lui 
.1. X'k-.mo și N. Sithote, liderii ce
lor mai mari partide ale populației 
africane din Rhodesia de sud. aflați 
împreună cu alți fruntași ai miș
cării de eliberare in lagăre de con
centrare.

MOSCOVA. — In ultimele zile 
mai multe valuri de frig venind 
unul după altul din Arctica s-au 
abătut asupra regiunilor europene 
ale Uniunii Sovietice, determinînd 
scăderi brusce de temperatură, pro
vocînd vijelii și furtuni de praf.

In zilele de 24 și 25 mai în 
Bașkiria și în munții din regiunea 
Celeabinsk s-au înregistrat ninsori 
abundente, stratul de zăpadă atin- 
gînd 18 cm.
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