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• In Comitetul special al O.N.U.
• In legătură cu a 20-a aniversare 

a O.N.U.
• Rezultatele alegerilor pentru 

Seimul Republicii Populare Po
lone

• Luptele din Vietnamul de sud

• Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria ușoară

• Trupe boliviene au început’ ocu
parea minelor de cositor din 
țară

• Proiect de rezoluție . adoptat & 
miniștrii de externe ai O.S.A.

încheierea lucrărilor 
Plenarei C. €. al P. M. R.

In zilele de 31 mai, 1 șl 2 Iunie 
1965 a avut loc Plenara Comitetu

lui Central al Partidului Muncitoresc 
Român. La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, membrii Co
misiei Centrale de Revizie, ai Co
misiei Controlului de Partid, primii- 
secretari ai comitetelor regionale de 
partid, șefii secțiilor C.G ai P.M.R., 
miniștri, președinții sfaturilor popu
lare regionale, conducători ai orga
nizațiilor de masă și ai unor insti
tuții centrale de stat, redactori șefi 
ai presei centrale.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român a 
dezbătut:
*■‘1. — Proiectul Directivelor Con
gresului al IV-lea cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale ir- 
perioada 1966-1970.

2. — Proiectul Directivelor Con
gresului al IV-lea cu privire la dez
voltarea energeticii R. P. Române în 
perioada 1966-1975.

3. — Proiectul de statut al parti
dului.

La dezbaterile care au avut loc 
în legătură cu primele două puncte, 
la ordinea de zi au luat cuvîntul to
varășii : Ct Scarlat, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Ga
lați, V. Mateescu, președinte al Sfa
tului popular regionai București, J. 
Fazekaș, ministrul industriei ali
mentare, D. Balalia, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 
Ploiești, M. Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, P. 
Drăgoescu, președintele Consiliului 
Invățămîntului de cultură generală 
din Ministerul învățământului, A. 
Sencovici, ministru] industriei ușoa
re, A Codarcea, președintele Comi
tetului geologic, E. Țurcanu, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Suceava, B. Almășan. ministrul 
minelor și energiei electrice, V. Caza- 
eu, prim-secretar al Comitetului re

gional de partid Iași, M. Suder, mi
nistrul economiei forestiere, I. Stă- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Oltenia, Gh. Că
lin, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Hunedoara, V. Ro
man, director al Editurii Politice, 
C. Drăgan, vicepreședinte al C.C.S., 
I. Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, N. Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, 1. Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid 

Maramureș, St. Matei, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Ar
geș.

In dezbateri s-a subliniat că suc
cesele obținute în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țării în 
anii șesenalului demonstrează juste
țea liniei politice a partidului, în
temeiată pe aplicarea creatoare a în
vățăturii marxist-leniniste la condi
țiile țării noastre, capacitatea sa 
de a mobiliza întreaga energie a po
porului, resursele materiale ale țării 
în opera de construcție socialistă.

Discuțiile au scos în evidență în
semnătatea deosebită a orientării 
proiectelor de directive spre continua
rea neabătută și în ritm susținut a 
politicii de industrializare so
cialistă a țării și de creștere cu 
piioritate a producției mijloacelor de 
producție — baza dezvoltării com
plexe și multilaterale a întregii eco
nomii naționale, precum și caracterul 
realist, mobilizator ai sarcinilor de 
plan. Plenara a subliniat în mod 
deosebit eforturile ce trebuie depuse 
pentru lărgirea bazei de materii pri

me și pentru atragerea în circuitul 
economic a noi resurse, precum și 
importanța îmbunătățirii continue a 
repartizării forțelor de producție pe 
teritoriul țării, în vederea dezvoltă
rii economice armonioase a tuturor 
regiunilor.

Un loc important în cadrul discu
țiilor l-au ocupat problemele legate 
de dezvoltarea energeticii în perioa
da 1966-1975, spre a asigura îmbu
nătățirea continuă a alimentării cu. 
combustibil și energie electrică a tu
turor ramurilor economice și satis
facerea într-o măsură tot mai largă 
a necesităților de consum ale popu
lației .

Participanții Ia dezbateri și-au ex
primat aprobarea deplină față de 
măsurile prevăzute pentru întărirea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
consolidarea și extinderea rezultatelor 
pozitive obținute în dezvoltarea gos
podăriilor agricole de stat și a co
operativelor de producție, mobilizarea 
susținută a rezervelor și a posibi
lităților existente în scopul creșterii 
producției vegetale și animale.

In legătură cu volumul și amploa
rea ' investițiilor propuse pentru peri
oada 1966-1970, s-a subliniat că a- 
eesfea vor asigura dezvoltarea și 
diversificarea producției, valorificarea 
superioară a materiilor prime, per
fecționarea producției, creșterea pro
ductivității muncii.

In cursul dezbaterilor au fost 
scoase în evidență măsurile preco
nizate pentru promovarea și extin
derea tehnicii înaintate în toate ra
murile economiei naționale, condiție 
principală pentru îndeplinirea sarci
nilor prevăzute în planul pe anii 
1966-1970, cît și măsurile pentru ri
dicarea continuă a calității produse
lor.

Relevînd preocuparea constantă a 
partidului și guvernului pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare eco
nomică cu țările socialiste, precum 
și pentru extinderea legăturilor eco
nomice cu celelalte state, vorbitorii 
s-au ocupat de sarcinile ce revin 
tuturor ramurilor economiei naționale 
în vederea creșterii schimburilor co
merciale externe.

O mare atenție s-a acordat în 
discuții îmbunătățirii activității de 

cercetare științifică fundamentale și 
aplicate, corespunzător nevoilor eco
nomiei naționale, dezvoltării învăță
mântului, formării și perfecționării 
cadrelor de specialiști.

Vorbitorii au subliniat faptul că 
prevederile proiectelor de directive 
au ca scop principal ridicarea în 
continuare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului prin 
creșterea veniturilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de locuit, a 
aprovizionării populației cu mărfuri, 
sporirea volumului serviciilor, dezvol
tarea mijloacelor de ocrotire a să
nătății, de asistență socială și de 
protecție a muncii.

In dezbateri a fost relevată am
ploarea pe care a luat-o întrecerea 
socialistă, în cadrul căreia oamenii 
muncii obțin însemnate succese în 
realizarea planului de stat și în în
deplinirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului.

In plenară au fost făcute propu
neri și sugestii de completare și 
îmbunătățire a unor prevederi din 
proiectele de directive. Plenara a 
adoptat în unanimitate proiectul Di
rectivelor Congresului al IV-lea cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966-1970 și pro

iectul Directivelor Congresului al 
IV-lea cu privire la dezvoltarea ener
geticii R. P. Române în perioada 
1966-1975 și a hotărît ca, după îm
bunătățirile propuse în cadrul dis
cuțiilor, proiectele să fie date publi
cității pentru a fi dezbătute pe larg 
în organizațiile de partid, în adunări 
cu masele de oameni ai muncii, în 
presă, după care vor fi supuse dez
baterii și aprobării Congresului parti
dului.

La discuțiile pe marginea proiectu
lui de statut au participat tovarășii : 
C. Drăgan, vicepreședinte al C.C.S., 
A. Alexa, procuror general al R.P. 
Române, C. Nădejde, adjunct al mi
nistrului învățământului, B. Solomon, 
vicepreședinte al Tribunalului Suprem 
ail R. P. Române, B. Zaharescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Române, S. Bughici, șef de 
secție la C.C. al P.M.R.. I, Banc, 
prim-secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Mureș-Autonomă Maghiară. 
C. Pîrvulescu, președintele Comisiei 
Centrale de revizie a P.M.R., I. Ilies
cu, șef de secție la C.C. al P.M.R., 
M. Berghianu, prim-secretar al Co
mitetului regional P.M.R. Cluj, Gh. 
Stoica, șeful Direcției organelor lo
cale ale puterii de stat, A. Vijoli, 
ministrul finanțelor..

Exprimîndu-și deplinul acord cu 
proiectul de statui, vorbitorii au 
arătat că el reflectă stadiul actual 
de dezvoltare a partidului, creșterea 
forței și maturității sale, a rolului 
său conducător în toate domeniile 
vieții sociale, coeziunea și unitatea 
sa de nezdruncinat, profundul demo
cratism de care este pătrunsă întrea 
ga activitate a partidului, legăturile 
sale strînse cu masele largi de oa
meni ai muncii.

In discuții s-a relevat pe larg în
semnătatea prevederilor proiectului 
de statut, care subliniază rolul și 
sarcinile crescânde ale organizațiilor 
de partid, aplicarea consecventă a 
democrației interne de partid și a 
pricipiului muncii colective, Întărirea 
continuă a disciplinei de partid, par
ticiparea activă a tuturor membrilor 
de partid la elaborarea și realizarea 
politicii marxist-leniniste a partidu
lui.

Numeroși vorbitori au apreciat im
portanța prevederii proiectului de 
statut cu privire la desființarea sta
giului de candidat, care reflectă 
schimbările calitative ce au avut loc 
in viața partidului, îrt societatea 
noastră.

Plenara a hotărît în unanimitate 
să supună Congresului propunerea 
ca partidul să poarte denumirea 
„Partidul Comunist Român", cores
punzător etapei actuale de dezvoltare 
a societății noastre, etapă a de
săvârșirii construcției socialiste și țe
lului final a! partidului — construi
rea societății comuniste.

Participanții la discuții au făcut, 
de asemenea, propuneri de îmbunătă
țire a unor articole ale proiectului 
de statut.

Plenara a adoptat în unanimitate 
proiectul de statut și a hotărît pu
blicarea lui, cu îmbunătățirile pro 
puse; în vederea dezbaterii în or
ganizațiile de partid și în presa de 
partid, după care va fi supus dez
baterii Congresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., referin- 
du-se la faptul că în anii luptei ile
gale a Partidului Comunist au acti
vat; sub conducerea directă a parti
dului, sau în diferite organizații de

A ÎNCEPUT 
SESIUNEA

După o perioadă de aproape pa
tru luni de zile, efervescența exa
menelor a cuprins din nou tinere
tul universitar. In amfiteatre, co
misiile de examinare fac bilanțul 
unui nou semestru de învățătură.

Pe studenții din grupa 1131 a a- 
nului III mine de Ia I.M.P. i-am 
aflat în fața amfiteatrului nr. 1. 
Unii susținuseră examenul și își 
așteptau colegii. Alții așteptau să 
intre. Dincolo, în amfiteatru, mai 
mulți studenți se aflau în fața me
sei cu bilețele. Au tras fiecare cîte 
unul, apoi și-au ocupat locurile în 
bănci. Profitînd de timpul lor de 
gândire, ne-am adresat tovarășului 
prof. univ. Poboran Vasile, profe
sor examinator, cu rugămintea de 
a ne împărtăși cîteva impresii de 
la această sesiune de examene, du
pă două zile de la începerea ei.

— Cei care au frecventat cursu
rile și seminariile, care au aprofun
dat pe baza studiului individual 
cunoștințele predate, răspund bine. 
Iată, de pildă, studenții Duduman 
Constantin, Bacos Emeric, Doboși 
Fiorin, Meșteroiu Petre, Noje Dumi
tru, Simulescu Dumitru. Pentek Du
mitru au obținut la primul lor exa
men din actuala sesiune — la dis
ciplina Bazele mineritului și pros
pecțiuni miniere — numai note de 
9 și 10. .

îmbucurător este faptul , că, sțu- 
denți oare n-au promovat în prima,, 
sesiune, acum, după ce au luat’ 
restanța, răspund destul de bine. 
Exemplu concludent — Manta Mar
cel.

I — Aveți emoții, tovarășe Lupu- 
lescu loan ?

— Firește că am. Cine nu- 
are emoții la examene, nu merită 
să treacă.

— înțeleg. Ați văzut filmul 
„Gaudeamus igitur".

— Sigur. A fost plin de învăță
minte.

După examen, tovarășul Lupu- 
lescu Ioan din grupa 1122, anul IV 

! mine, ne-a spus : „Acum nu mai am 
emoții. Acest examen, la Săparea și 
susținerea lucrărilor miniere l-am 
luat. Cu 9. Sper că și următoarele 
4 examene...".

In laboratorul de electrotehnică 
câțiva veterani ai facultății, din anul 
V mine, grupa 1114, se aflau la 
ultima lor sesiune universitară.

— Ce sentimente încercați față 
de această sesiune, tovarășe Opres- 
cu Mihai ?

— Ca la fiecare sesiune, întîi 
sentimente de emoție. E firesc, deși 
m-am pregătit mult. Examenul la 
Bazele automatizării și automatiza
rea lucrărilor miniere l-am luat. Nu
mai cu... 9, dac e bun.

Pe scurt, după două zile de exa
mene, dintre studenții care ș-au 
prezentat în fața comisiilor, marea 
majoritate a promovat. Deocamdată 
atît. Examenele continuă.

D. GHEONEA

masă conduse de partid, mii și mâi de 
revoluționari, a arătat că cei mai 

. mulți dintre aceștia au adus o con
tribuție activă la lupta partidului și 
au suferit represiunile regimului 
burghezo-moșieresc. El a propus ca 
membrilor Partidului Muncitoresc Ro
mân, care în anii regimului bur
ghezo-moșieresc, fără să fi fost mem
bri de partid, au desfășurat o ac
tivitate permanentă în mișcarea re
voluționară, sub conducerea directă 
a Partidului Comunist Român sau 
în organizațiile de masă conduse de 
partid și au avut o comportare dem
nă față de dușmanul de clasă, să 
li acorde vechimea în partid din mo
mentul intrării lor în mișcarea re
voluționară. De asemenea, ținând 
seama că Partidul Muncitoresc Ro
mân este rezultatul unirii Partidu
lui Comunist cu Partidul Social-De
mocrat, membrilor P.M.R. proveniți 
din fostele partide social-democrat 
și socialist, care au făcut parte din 
aceste partide în anii regimului bur
ghezo-moșieresc, să li se recunoască 
vechimea în partid de la data în
scrierii lor în Partidul Social-De
mocrat sau în Partidul Socialist.

Propunerile făcute au fost însușite 
în unanimitate de Plenara C.C. al 
P.MR., urmând a fi supuse aprobă
rii Congresului partidului.

In încheierea dezbaterilor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că marile rezultate obținute în reali, 
zarea prevederilor planului de 6 ani 
constituie baza temeinică a dezvol
tării în continuare a economiei noas
tre naționale. Vorbitorul a analizat 
pe larg în cuvîntul său sarcinile 
care revin ministerelor organelor de 
stat și economice, organelor și or
ganizațiilor de partid în lupta pen
tru înfăptuirea obiectivelor viitoru
lui plan cincinal, care constituie un 
adevărat program de dezvoltare mul
tilaterală a întregii noastre socie
tăți.

In continuare, primul secretar al 
C.C. al. P.M.R. s-a referit la nece
sitatea organizării unei largi și te
meinice dezbateri a proiectelor de 
directive ale Congresului al IV-lea 
în întregul partid, de conducerile 
ministerelor și altor instituții cen
trale, cu participarea celor mai 
competenți specialiști și a oamenilor de 
știință, de organizațiile sindicale, de 
tineret, de femei, de uniunile de 
creație și alte organizații de masă 
și obștești, de toți oamenii muncii.

Proiectele de directive și proiec
tul de statut vor trebui să stea în 
centrul atenției conferințelor regio
nale de partid, care vor avea loc în 
cursul lunii iunie a.c.

Presa, radio-televiziunea, întreaga 
propagandă de partid trebuie să aibă 
în această perioadă drept principală 
preocupare tratarea aprofundată a 
problemelor fundamentale cuprinse în 
aceste documente și reflectarea lar
gă a dezbaterii lor de către între
gul popor. Dezbaterile vor trebui ast
fel organizate, îneît să contribuie 
la îmbunătățirea întregii activități 
a partidului, la întărirea continuă a 
rolului organizator și mobilizator al 
organizațiilor de partid.

Partidul nostru — a spus în în
cheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— a demonstrat că este o forță uria
șă, a cărei politică este urmată cu 
nemărginită încredere de întregul po
por și avem convingerea că, sub 
conducerea sa, oamenii muncii din 
patria noastră vor îndeplini cu suc
ces marile sarcini care ne stau în 
față. I Flori și dantelă de fier.
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ф Gospodărirea iocaiiiă- 
țHor Văii Jiului — sarcină 
de cea mal mare răspun
dere în fața sfaturilor

• Conducerile întreprin
derilor, organizațiile ob
ștești să-și aducă din plin 
aportul la îmbunătățirea 
activității gospodărești.
• Fiecare cetățean — 
un gospodar activ.
• Să creăm o puterni
că opinie de masă împo
triva acelora care nu păs
trează ceea ce se face 
pentru înfrumusețarea lo
calităților I
S La ortâsea zilei: in
tensificarea întrecerii pen
tru cea mai frumoasă sca
ră, pentru cel mal frumos 
bloc, pentru ccs msi fru
moasă stradă I
O Centrul de greutate al 
activității gospodărești a 
sfaturilor populare — pe 
teren, acolo unde proble
mele pot fi rezolvate o- 
perativ I

Administratorîi de bloc 
în anonimat ?

Nu o dată, s-a arătat, atît în ca
drul sesiunilor sfatului popular, cît și 
în diferite consfătuiri cu cetățenii, că 
în noile cartiere se întîlnesc o serie 
de deficiențe care dăunează aspectului 
blocurilor. Astfel, la majoritatea blo
curilor, balcoanele sînt transformate 
în cămări de păstrat alimente, în us- 
cătorii de rufe. Sînt cazuri cînd și la 
ferestrele bucătăriilor sînt așezate 
lăzi din scândură fără ca locatarii care 
fac asemenea lucruri să se întrebe da
că este permis sau nu. Se 
întind rufe pe zonele verzi, în timp 
ce unele uscătorii sînt lăsate vraiște; 
stat îneă locatari care țin păsări în 
boxe, iar unii copii își încep cariera 
de graficieni zgîrîlnd pereții blocuri
lor. In jurul centratelor termice — 
cărbuni, zgură.

Gine altcineva decît administratorii 
: blocurilor sînt obligați să intervină 
operativ pentru înlăturarea acestor 
stări de lucruri ? Dar cu îngăduința 

: conducerii I.L.L., administratorii de 
blocuri se închid în carapacea ano
nimatului și se fac că nu văd nimic.

Administratorii de blocuri trebuie 
’ să iasă din anonimat șl să-și facă 
datoria. Ei au obligația de a inter
veni cu autoritate, cu sprijinul corni

■ tetelor de cetățeni, pentru înlăturarea 
acestor aspecte supărătoare car.e nu-și 
au locul în noile noastre cartiere.

ORAȘELOR
FAȚA

NOASTRE

ornamentali, plantați recent 
la aceasta a contribuit atîi 
material sădîtor degradat, 
necorespunzătoare a sădirii.

PROBLEME 60SP0DAREȘTI ACTUALE
besiunea Sfatului popular al orașului regio

nal Petroșani, care a avut loc recent, a luat în 
discuție o problemă de mare actualitate : gospo
dărirea localităților Văii Jiului, modul în care 
se desfășoară acțiunile de înfrumusețare.

Deputății prezenți la sesiune au făcut bilan
țul unor realizări sporite — in comparație cu 
anii irccuți — pe târîmiil gospodăririi și Infim 
musețării localităților. S-au făcut progrese și 
rezultatele în acest domeniu sînt cunoscute. 
Ceea ce a ieșit însă în evidență, din analiza 
făcută de sesiune, este că acțiunile pentru lăr
girea, amenajarea și întreținerea zonelor verzi, 
de curățenie și înfrumusețare a localităților, 
nu sini nici pe departe la nivelul cerințelor, al 
posibilităților pe care le avem.

Ne oprim cu admirație în fața noilor con
strucții ce înnobilează peisajul Văii Jiului și 
asigura celor ce muncesc, familiilor lor, con
diții de laeuil la care nu puteau aspira în tre
cut. Par, de ce nu este posibil ca și Spațiile 
înconjurătoare, străzile, cartierele să respire 
prin frumusețe, curățenie și prospețime ? De 
ce se întîrzie afrt de mult și atît de frecvent 
cu amenajarea zonelor verzi ? De ce și puținul 
care se face nu e păstrat cu toată grija ?

Iată întrebări Cărora sesiunea a căutat să le 
dea răspuns.

Rămînerea în urmă, în domeniul amenajării 
zonelor verzi, nu poate fi motivată numai pe 
seama timpului nefavorabil. In unele cartiere 
noi ale orașelor Lupeni și Vulcan s-au făcui 
lucruri frumoase în ce privește amenajarea spa
țiilor dintre blocuri și timpul a fost același. 
Rămânerea in urnită se datorește, în primul rînd, 
faptului că comitetele executive ale sfaturilor 
populare, secția de gospodărie se mulțumesc cu 
realizări minime și nu depun o activitate or
ganizatorică susținută pentru mobilizarea tutu
ror forțelor capabile să concure la ridicarea 
nivelului urbanistic al localităților.

Mai mult, sînf cazuri cînd se fac concesii 
care dăunează gospodăririi localităților. Ast
fel, deși în acest an s-au alocat fonduri buge
tare în valoare de 6 300 000 lei pentru gospo
dărirea comunală, organele de resort ale sfa
turilor populare nu controlează folosirea tim
pului de muncă de către lucrătorii din servi
ciile de salubritate, recepționează fără exigență 
diferite prestații, îndeosebi măturatul, stropi
tul, iluminatul străzilor, îngăduie ca sectoarele 
LL.L. să lase cu lunile neridicate grămezile 
de moloz și materiale de construcție pe străzi, 
nu iau măsuri ca șantierele să refacă străzile.

trotuarele, după executarea lucrărilor de cana
lizare. S-au adoptat hotărîri și decizii care pre
văd desființarea cotețelor improvizate de unii 
cetățeni în jurul blocurilor, sau care delimi
tează zonele orașului în care se pot crește sau 
nu animale. Ori, dacă nu se iau măsuri orga
nizatorice pentru aplicarea lor, aceste hotărîri 
și decizii rămîn literă moartă.

Deputății Cotoț Iosif, David Nicolae și alți 
participant la discuții, au arătat că uneori ceea 
ce se face prin muncă patriotică nu corespunde 
cerințelor din cauză că sfaturile populare ntt 
asigură o îndrumare tehnică corespunzătoare. 
In cartierul Livezeni, de exemplu, configura
ția rondurilor, a zonelor verzi, diferă aproape 
de la un bloc la altul. Se vede că a lipsit co
ordonarea din partea secției de gospodărie a 
sfatului popular, a I.C.O. Un mare număr de 
arbori și arbuști 
fiii s-au prins și 
achiziționarea de 
cît și executarea

In cadrul sesiunii s-a ridicat o problemă 
Importantă privind aspectul localităților noastre. 
Deputatul Nicolau Ștefan, directorul I.GO., a 
arătat că în devizele noilor construcții stat pre
văzute pentru execuție — și bineînțeles finan
țate — nu numai noile blocuri, ei și spațiile 
verzi, amenajările din jurul acestora. Practica 
a arătat însă că șantierele .de construcții negli
jează aceste lucrări. Vorbitorul a propus ca 
aceste lucrări de amenajare să fie preluate de 
I.C.O. spre a fi executate. R.eferindu-se Ia 
această propunere, tov. NicoarS Coriolati, vi
cepreședintele sfatului, spunea că I.C.O. n-ar 
putea executa aceste lucrări dta lipsă de uti
laje și efective. Problema trebuie totuși ana
lizată și, după părerea noastră, este indicat 
ea și în cazul cînd 
fi transferate către 
în cadru! șantierelor 

cutarea amenajărilor 
fecioare.

Din nou s-a ridicat, cu 
deosebită tărie, problema 
îngrijirii și păstrării spa
țiilor verzi. Sfaturile 
populare au datoria de a 
lua toate măsurile pentru 
rezolvarea operativă a 
problemelor pe care le 
ridică buna gospodărire 
a localităților.

aceste lucrări n-ar putea 
I.C.O., să se organizeze 
loturi
ex-

speciale pentru exe-

Fiecare cetățean să distrugă ceea ce se

Frumosul tarifată-, privirea, te face să te-oprești 
din mers și să reflectezi îndelung cum a fost, po-. 
sibilă crearea lui în acest cartier de locuințe 
înălțat pe locul fostei colonii. Br-aia.

bîa. nimic nu s-a făcut de la sine, ci prin efor
tul comun și dragostea pentru frumos a gospo- 
dariku orașului Lupeni și a locuitorilor cartierului. 
In jurul blocurilor s-a creat astfel o ambianță 
plăcută — zone verzi cu brîuri de flori și cu 
alei străjuite de trandafiri.

șî pentru ca frumosul să trăiască, toți locui
torii cartierului au fost chemați să-I îngrijească 
Ca pe un bun al lor.

PE TEREN!

Dacă realizările pe tărîm gospodă- 
; resc, pe linia înfrumusețării sînt de
parte de a fi la nivelul cerințelor Și 
al posibilităților, aceasta se datorește 
— așa cum au subliniat maî mulți 
participanți la sesiune — și faptului 
eă nu se desfășoară o activitate sus
ținută pentru mobilizarea celor mai 
largi mase de cetățeni la gospodări
rea localităților. In cartierul Livezeni, 
de exemplu, un însemnat volum de 
săpături și plantări de arbori — lu
crări care puteau fi executate prin 
muncă patriotică — au fost efectuate 
cu muncă plătită. In schimb, pe a- 
ceste terenuri pot fi văzuți cetățeni 
călcînd iarba sau copii jucîndu-se fă
ră ca cineva să ia vreo măsură.

Puteau fi executate prin muncă pa
triotică o serie de alte lucrări, între 
care amenajarea scuarului din fața 
sfatului popular, refacerea zonelor 
verzi de pe strada Institutului etc. 
Comitetul orășenesc U.T.M., organi
zațiile U.T.M. din cadrul U.R.U.M.P., 
din instituțiile orașului au manifestat 
un slab interes pentru atragerea orga
nizată a tineretului Ia acțiuni patrio
trice.

Conducerile unităților economice au 
datoria de a aduce un aport mai ma
re la rezolvarea problemelor gospo-

dărești. Deși au avut stabilite sar
cini precise, conducerea E. M. Pe- 
trila, E. M. Lonea, I.C.M.M., depou
lui C.F.R., atelierului de zonă, LP.LP. 
Livezeni, nu au adus nici o contri
buție la acțiunile jpentru gospodărirea 
localităților.

In cadrul sesiunii s-a subliniat că 
sfaturile populare cu sprijinul orga
nizațiilor de sindicat, tineret, femei, 
au datoria de a desfășura o activitate 
susținută îh rîndurile oamenilor mun
cii pentru a-i convinge că trebuie să 
aducă flecare o contribuție personală 
Ia buna gospodărire, că stat datori 
să participe efectiv la acțiunile pa
triotice organizate în acest scop.

Un mare accent trebuie pus de de
putați pe activizarea comitetelor de 
cetățeni. Cu sprijinul grupelor comu
niste pe blocuri și străzi, împreună eu 
deputății, cu toți cetățenii eonștienți, 
comitetele de cetățeni trebuie să mo
bilizeze pe toți locatarii la acțiunile 
gospodărești. Să se dezvolte o puter
nică atitudine de masă față de anu- 
miți cetățeni care se sustrag în mod 
sistematic de la acțiunile gospodărești.

lasă copiii 
realizează prin muncă, prin strădanii. 
Atitudinea retrogradă de dispreț bo
ieresc față de munca obștească tre
buie combătută cu toată tăria. Fără 
O grijă susținută din partea tuturor 
cetățenilor pentru curățenie, pentru 
protecția zonelor verzi, a florilor, ar
borilor ornamentali, nu putem avea 
străzi frumoase, cartiere frumoase.

Cu cîtva timp în urmă, sfaturile 
populare și-au repartizat salariații pe 
sectoare de localități în cadrul cărora să 
răspundă de mobilizarea cetățenilor 
— prin deputați și comitetele de ce
tățeni —la acțiunile gospodărești, să 
coordoneze acțiunile patriotice, să ia 
măsuri pentru asigurarea materiale
lor, utilajelor, mijloacelor de trans
port, pentru înlăturarea neglijențelor. 
Trebuie insistat ca această repartiza
re să nu rămînă doar o formalitate 
ci șă constituie un mijloc de îmbună
tățire a activității gospodărești.

Sesiunea a cerut să se organizeze 
întreceri între comitetele de cetățeni 
pentru cea mai frumoasă scară, pen
tru cel mai frumos bloc, pentru cea 
mai frumoasă stradă. Această între
cere va stimula participarea cetățe
nilor la activitatea gospodărească și 
ea trebuie organizată fără întîrziere.

gospodaral orașului său!

Condiția principală pentru rezol
varea corespunzătoare și în timp 
scurt a multiplelor probleme pe 
care le ridică gospodărirea locali
tăților este deplasarea centrului de- 
greutate al activității comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor populare pe 
teren. Dacă tovarășii din Comitetul 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Petrila, de exemplu, s-ar de
plasa mai mult pe teren, ir putea 
constata că terenul din jurul spita
lului din Lonea are un aspect de
zolant, că cinematograful e încon
jurat de un loc arid, că pe spațiul 
din jurul noii școli medii, spre Jiu, 
unde ar putea fi amenajat un ade
vărat parc, nu se vede nimic, că în 
fața clubului Petrila găsim aceleași 
ronduri ca acum 5 ani. La Uricani, 
spațiile verzi care anul trecut ne 
îneîntau privirea, au fost lăsate în 
paragină pe motiv că au fost trans
formate în terenuri de joacă pen
tru copii. Aceste terenuri ar putea 
deveni șantiere ale muncii patriotice 
de înfrumusețare. Dar pentru aceas
ta trebuie muncă vie, în 
maselor, participare activă 
tea deputaților, măsuri 
operative.

Subliniind necesitatea 
centrului de greutate al 
comitetelor executive pe teren, la re
zolvarea problemelor, tovarășul La- 
zăr David, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, arăta în 
cadrul sesiunii că planuri bine în
tocmite sînt, hotărîri sînt, dar acum 
trebuie muncit pentru aplicarea lor 
în viață. Indicînd principalele căi 
de îmbunătățire a activității gospo-

mijlocul 
din par- 
concrete,

trecerii 
activității

dărești, vorbitorul a subliniat că se 
cere din partea fiecărui deputat mai 
multă inițiativă, mai mult simț gos
podăresc. Sfaturile populare să atra
gă în sprijinul activității lor pe cei 
mai harnici cetățeni, să insiste pen
tru finalizarea acțiunilor întreprinse, 
să pretindă conducerilor întreprinde
rilor, Instituțiilor, organizațiilor eco
nomice îndeplinirea sarcinilor repar
tizate privind activitatea gospodă
rească.

Oganizațiile obștești sini chemate 
să contribuie în mai mare măsura 
atîl la mobilizarea cetățenilor la ac
tivitatea de gospodărire a localită
ților, cit și la crearea unei opinii 
combative de masă împotriva celor 
care încalcă normele de conviețuiri 
socială.’

S-a cerut 
vegheze ca 
struit să nu 
ce nu sînt în întregime efectuate sis
tematizarea și amenajările din jur. 
De asemenea, atunci cînd se trece 
la repartizarea apartamentelor în 
noile blocuri, sfaturile populare să 
vegheze ca aceste apartamente, 
pentru care se cheltuiesc fonduri 
importante să fie încredințate pen- 

folosință acelor oameni ai muri» 
care știu să prețuiască ceea ce 
făcut pentru ei, care sînt gata 
aducă o contribuție personală 

■la întreținerea blocului, la înfrumu
sețarea spațiilor din jur.

Sesiunea a adoptat măsuri impor
tante pentru ridicarea activității 
gospodărești la nivelul cerințelor. 
Urmează ca aceste măsuri să se 
reflecte prlntr-o activitate vie, mul
tilaterală, perseverentă pe teren!

ca' sfaturile populare sfi 
nici un bloc nou con* 
mai fie recepționat pînă

T

tru 
cii 
s-a 
să



тлвок r©9<j

CERCETĂTORII
ADÎNCURILQR

O La sfatul major al 
sondorilor și geologilor 
ф Munfii îți dezvăluie 

tainele
Noi resurse de căr

bune
ф Sondorii de la co

fa 890

O dimineață ca oricare alta ia 
sectorul Uricani al întreprinderii de 
Explorări Hunedoara-Deva. Adunați 
în ședință operativă de lucru, îritr-o 
încăpere scundă, maiștrii prezintă 
obișnuitul raport inginerului Todea 
Ioan, jefui sectarului. Unele sonde 
și-eu îndeplinit misiunea, au termi
nat forajul. Trebuie mutate spre alte 
cote. Altele întîmpină greutăți, pierd 
noroi în fisurile rocilor sau nu pot 

1 fi aprovizionate la timp cu materiale 
ț și carburanți, datorită ploilor care 

au desfundat drumurile improvizate... 
Se stabilesc măsuri... Oamenii și 
mașinide conduse de ei capătă sar
cini precise pentru ziua respectivă. 
Aceeași activitate febrilă are loc și 
Йііг-с cameră alăturată, la geolog:. 
Aci, inginerui geolog Todoran loan 
copiază o schiță după o hartă a ma
sivului Ѵйсап. Are nevoie de ea 
pentru ieșirea pe teren, în zona Și- 
glăului, unde apariția unor filoane 
conduce la ipoteza că pot fi desco
perite zăcăminte minerale utile. Coleg»! 
lui, Bulgaru Pavel, șeful echipei de 
geologi, corectează pe o schemă pro
filul vertical a! unei găuri de son
dă. Tehnicienii geologi se pregătesc 
să plece pe teren, pentru deschide
rea rocilor proaspăt scoase la su

prafață de sondori... Cercetarea stra- 
tigrafică, tectonică și paleontologică 
a straielor din perimetrul vestic a) 
Văi: Jiului, nu lipsită de surprize, 
este condusă din acest birou modest. 

) Munca geologilor nu poate fi expri
mată în cifre, în rezultate imediate, 
dar are o deosebită însemnătate în- 
tr-un viitor apropiat. Atunci cînd 
minerii vor începe să-și croiască dru
muri subterane în siropurile miniere 
Hoblceni — Uricani sau Cfenpu lui 
Neag, abia atunci, importanța mun
cii geologilor va ieși la iveală. Ei, 
geologii, cercetătorii adîncurilor, au 
Confirmai pînă în prezent cîteva 
ipoteze. De pildă, prin forarea son- 

ș del or 5745 și 5815 s-a stabilii cu 
precizie c suprafață subterană întin
să, unde straiele 3 și 5 dispar com
plet, gîtuiie de roci sterile. Pînă în 
prezent se presupunea doar că, înspre 
vest, stratele de cărbune coboară 

r‘ treptat ia adîncimi de peste 1000 m.
Prin proiectarea sondei 5800, o in-

- j stalație modernă românească, de ti
pul S 25 s-a constatat că stratele 
se întîinesc, intr-adevăr, la extremi
tatea vestică a bazinului, sub 1000 
m adînclme. S-a stabilit și hotarul 
care delimitează extremitatea estică
• stratelor adîncite, undeva, între 

pîrîul Ursească și Bilugu. Datorită 
activității neobosite a geologilor și 
sondorilor munții își dezvăluie trep
tat tainele pe care le-au ascuns o- 
mului de-a lungul mileniilor. In fie
care an, din acest modest sector, 
pornesc rapoarte care evaluează noi 
rezerve de cărbune. Numai în anul 
trecut, din cîmpul minier Hobiceni 
au fost stabilite prin foraje 25 000 000 
de tone rezerve de cărbune cocsifi- 
cabg. Tectonica stratelor 3. 5, 9 -8, 
18 а fost delimitată cu exactitate. 
In curînd, acolo, minerii își vor croi 
galerii subterane, pentru a da pa
triei mai mult cărbune.

Sondorii, cei care prin munca lor 
pun la dispoziția geologilor datele 
stratigrafice, se dovedesc a fi și ei 
ia înălțime. Ajutați de tehnica nouă, 
care și-a făcut loc șl pe dealurile 
Uricaniului, mereu victorioși în bă
tălia cu tăria rocilor, ei obțin în 
fiecare zi succese remarcabile. O 
dovadă a acestui fapt ne-a furni- 
zat-o vizita făcută ia sonda 5754. 
Aici, la cota 890 față de nivelul mă
rii, brigada condusă de maistrul i 
Șfefănoiu Grigore, una dintre brigă- • 
zile care a cucerit, doi ani consecu- J 
tiv, titlul de cinste de fruntașă, se • 

află și acum printre cele evidențiate.
Cu cîteva săptămîni în urmă a- 

ceastă brigadă a terminat de forat, 
cu 30 de zile mai devreme, sonda 
5750. Acum, după ce au transpor
tat instalația sondei la noua cotă, 
brigada a început din plin forajul. 
Numai în ultimele trei zile, cele 
trei schimburi conduse de sondorii 
șefi Pană Nicolae, Bivolarii loan și 
Giurcan Ioan au forat 56 metri fi
zici de puț, cu sapele cu role. Dru
mul ascendent spre noi înfăptuiri a 
început cu un record. In cinstea ce
lui de-al IV-lea Congres a! parti
dului, sondorii de la cota 590 și-au 
luat angajamentul să foreze 10 m 
fizici peste sarcinile de plan. Și în
făptuirile de pînă acum, constituie 
chezășia viitoarelor tor succese.

VIOREL STRAUȚ .

Peisaj cotidian.

Pentru protecția muncii minerilor 
și îmbunătățirea continuă a condiți 
ilor de lucru în subteran, statul nos 
tru alocă an de an fonduri însem
nate. Introducerea largă a mecaniză
rii ușurează și face mult mai rodnică 
munca minerilor. Paralel cu aceasta, 
realizarea unui aeraj corespunzător 
prin toate lucrările miniere, îmbună
tățirea iluminatului, amenajarea co
respunzătoare a galeriilor de acces, 
asigurarea echipamentului de uzură 
și protecție - căști, salopete, măști 
individuale de autosalvare, lămpi elec
trice de siguranță etc. — reflectă 
grija ce se poartă protecției muncii 
în subteran.

Conducerile exploatărilor miniere, 
ale sectoarelor trebuie să se preocupe 
mai mult de folosirea eficientă a echi
pamentului și materialelor de protec
ție, să ia măsuri pentru punerea la 
dispoziția minerilor a unui echipa
ment cît mai Corespunzător condițiilor 
în care lucrează.

Această problemă se pune mai 
ales în abatajele dej pe stratele sub
țiri pe înclinare. In sectorul 11 81 ml- 
nei Aninoasa, in abatajele de pe stra
tele subțiri se dă drept echipament 
de protecție și uzură salopete avînd 
pantaloni și mîneci vătuite. Aceste 
haine de protecție „pentru figurariți" 
nu corespund. Ele se uzează repede

PESCARII SPORTIVI LA TREABA
O mică discuție care a avut loc 

între tovarășul Costoi Petru, preșe
dintele Filialei de vînătoare și pes
cuit sportiv din Petroșani și Mlîn- 
teanu Ilie, un pescar pasionat, miner 
pensionar din Jieț, ne-a atras aten
ția. Se discutau probleme privind 
pescuitul sportiv. Am aflat din dis
cuție că inundațiile din toamna anu
lui trecut au avut urmări negative 
și asupra efectivelor de salmonizi 
din apele de munte Jieț, Baleia,

ii

și la o uzură înaintată nu mai asi
gură o izolație termică corespunză
toare între corpul muncitorului și 
culcușul stratului Din această cauză 
sînt cazuri cînd unii mineri răcesc, 
făcînd astfel să crească numărul scu
tirilor medicale.

Această problemă se ridică nu 
numai în abatajele de pe stratele sub
țiri de la Aninoasa, ci și în sectorul 
II de la mina Petrila și la alte ex
ploatări.

Ce trebuie făcut pentru înlăturarea 
acestei situații ?

Răspunzind ia această întrebare, 
atît tovarășii din conducerea sectoru
lui II al minei Aninoasa, cît și cei 
din conducerea sectorului II Petrila, 
arătau că este necesar să se distribuie 
minerilor care lucrează pe stratele Sub- 
țirl cotiere, fundiere și geiîuhchiere.

Aceat echipament nu e nou, el s-a 
mai distribuit minerilor de la aseme
nea locuri de muncă, dar s-a renunțat 
le el din motive nejustificate. Este 
necesar să Se revină asupra acestei 
măsuri și să se distribuie minerilor 
care lucrează în abatajele de pe stra
tele subțiri, cofiere, fundiere și ge- 
nunehiere. Conducerile minelor, orga
nele de resort din cadrul C.C.V.J., au 
datoria să analizeze această problemă 
și să o rezolve în mod corespunzător.

bohodof și altele, și acum pentru 
repopularea lor filiala din Petroșani 
a întreprins o seamă de acțiuni.

Încă din luna aprilie, cu sprijinul 
pescarilor sportivi, s-au executat 15 
topllțe șl praguri cu o suprafață de 
1760 mp. După executarea acestor 
lucrări filiala a procurat de !â ocoa
lele silvice Petroșani și Retezat 
130000 buc. puieți de păstrăvi in
digeni (de munte) care au fost de
versați în aceste toplițe unde vor 
rămîne în perioada verii pînă la eli
berarea în rîuri. Acțiunea de repopu
lare fiu pești a apelor de munte, aflate

PUBLICITATE
I.C.T. Paroșeni
ANUNȚA 

următoarele posturi 
vacante .*

■ 1 post jef manevră 
в 1 post mane v rant
■ 3 posturi acari

Soiicitanții vor prezen
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform 
normelor i-.F.R.

Свяйсвгеа І.Н.ЕЛ 
nu are nimic 
й spin ?
In primăvara acestui an Gomîte- 

tui executiv ai Sfatului popular al 
orașului Uricani a sesizat în repe
tate rînduri sectorul I.R.E.H. Lu- 
peni asupra faptului că in oraș, aftt 
pe străzile principale cît și pe cele 
marginale, tuburile fluorescente și 
becurile electrice ard uneori zHs 
întregi fără ca cineva să se sinchi
sească de consumul enorm de cu
rent electric și pagubele cate se 
produc. Ca răspuns la sesizare, 
«îțiVa oameni ai sectorului I.R.E.H. 
Lupeni s-au deplasat la Uricani și 
iată că de vreo 3 zile, becurile e- 
lectrice de pe străzile Orașului Uri
cani nu mai ard ziua, dar nu mai 
luminează nici noaptea.

Zecile de reclamați! venite din 
partea cetățenilor ău obligat Comite
tul executiv al Sfatului popular dtei 
Urjcani să ceară lămuriri conduce
rii sectorului I.R.E.H. Lupeni. Acesta 
însă. în loc să-și însușească partea 
de vină și să Ta măsuri pentru în
dreptarea lucrurilor, nu catadicsește 
nici cel puțin să răspundă la te
lefon.

Aceasta fiind situație, ne între
băm : conducerea I.R.E.H. nu are 
nimic de spue ?

IOAN MIHUȚ
secretar al Comitetului executiv 

al Sfatului popular Uricani

în folosința filialei, nu se oprește 
atei. Filiala continuă acum alte 
lucrări de amenajare a apelor de 
munte executînd cascade de un buș
tean și din piatră pe diferite pîraie. 
De remarcat este faptul că toate a- 
ceste lucrări sint executate cu spri
jinul membrilor pescari ai filialei. La 
efectuarea lucrărilor amintite s-au 
evidențiat grupa de pescari a Iov. 
Părdos Petru din Vulcan, pescarii 
Istrate Dumitru din Petrila, Perța 
Nicolae, Montoiu Octavian din Pe
troșani si alții.

M. BARA

I. C. R. A.
Filiala Petroșani 

anga jează: 
• 4 conducători 

auto 
ф 3 primitori 

de mărfuri la 
depozitul nr. 1 Pe
troșani.

Doritori se vot adresa la 
I.C.R.A. Petroșani, strada 
Oltului nr. 1, telefon 4M.

PROGRAM DE RADIO
4 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Es
trada dimineții; 5,20 Jurnalul sate
lor; 5,30 Lecția de gimnastică; 5,40 
Melodii populare; 6,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 6,10 Piese in
terpretate la diferite instrumente;
6.35 Muzică distractivă din filme; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 
Radiojurnal; 7,15 Cîntece din Nea- 
poie de Rosellini; 7,30 Sfatul medi
cului ; Monturile și profilaxia lor;
7.35 Anunțuri, muzică; 7,45 „Cîntâ 
privighetorile1' — muzică,., ușoară; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Soliști de 
muzică ușoară; 9,00 Arii vesele și 
duete din operete îndrăgite; 9,30 
Cîntec și joc de pe la noi, muzică 
populară; 10,00 Buletin de știri; 
10,03 Teatru ia microfon: „Priete
na mea Pix11 de V. Em. Galan; 
11,40 Muzică ușoară; 12,00 Buletin 
de știri; 12,03 Varîațiuni și fugă 

pentru pian șl orchestră de Max 
Roger pe o temă de Johan Se
bastian Bach. 12,34 Muzică popu
lară interpretată de Traian Uilecan 
și Nicolae Băluță; 13,00 Pagini a- 
lese din opera „Elixirul dragostei" 
de Donizetti; 13,39 Poemul simfo
nic „Vîrful cu dor" de Ion Hartu- 
lary Darclăe; Rapsodia română nr. 
1 de Stan Golestan; 14,00 Buletin 
de știri; 14,10 Interpreți care ne-au 
vizitat țara — muzică ușoară; 15,00 
Muzică din opera „Mătușa Aurora" 
de Boieldieu; 15,30 „Flori și melo
dii" — muzică ușoară; 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 16,15 
Din albumul muzicii corale : Gheor- 
ghe Dima; 16,30 Emisiune de bas
me ; „Voinicul Parsion"; 17,00 Mu
zică ușoară de Jean fonescu și Ser
giu Malagamba; 17,15 Cîntece pio
nierești de excursie; 17,30 In slujba 
patriei; 18,00 Universitatea -tehnică 

radio; 18,15 Cîntece populare cerute 
de ascultători; 18,40 Vechi melodii 
de muzică ușoară; 18,15 Tribuna 
radio; 19,00 Caleidoscop muzical; 
19,45 O nouă interpretă de muzică 
ușoară: Laie Andersen; 20,00 Ra- 
diogazeta de seară; 20,30 „Mi-ești 
dragă" — muzică ușoară; 21,00 
Arii din opere interpretate de Lucia 
Stănescu; 21,15 Lectură dramatiza
tă; 21,45 Muzică de jazz; 22,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic. 
Sport; 22,20 „Noapte bună, dragi 
melodii" — muzică ușoară; 23,07 
Ciclul „Pagini din muzica precla
sică"; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Intermezzi de estradă; 
7,50 „Itinerar liric" — muzică u- 
șoară; 8,10 Cîntă orchestra de mu
zică populară „Cindrelul"; 8,30 De 
la o melodie la alte; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 Piese de estradă; 9,30 
Radioracheta pionierilor; 10,00 Ac
tul III al operei Boema de Puccini; 
10,30 Soliști instrumentiști de mu
zică ușoară; 11,00 Buletin de știri; 

11,03 Piese corale de Teodor Bratu; 
11,15 Din viața de concert a Capi
talei; 12,00 Din cînfecele și dan
surile popoarelor; 12,30 Trio opus 70 
nr. 2 în Mi bemol major de Beetho
ven; 13,00 Buletin de știri; 13,03 
Potpuriuri, rapsodii și fantezii pen
tru fanfară; 13,30 Limba noastră. 
Discuții despre vocabular; 13,40 
Concert de prînz; 14,35 Buchet de 
melodii populare; 15,00 Buletin de 
știri; 13,10 Muzică de balet; 15,30 
Din țările socialiste; 15,56 Muzică; 
16,00 „Pe strune de vioară" — me
lodii populare; 16,20 Sport; 16,30 
Muzică de Ion Dumitrescu pentru 
filmul „Nepoții gornistului"; 17,00 
Radiojurnal. ’ Buletin meteorologic; 
l7,!5 Din operetele compozitorului 
Elly Roman; 17,30 Sfatul medicu
lui : Monturile și profilaxia ldr;
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Melodii încîntătoare — muzi
că ușoară; 18,30 Maria Fotino in
terpretă a muzicii lui Mozert; 18,49 
Muzică populară interpretată de 
Traian Lăscuț Făgărășanu; 19,00 

Buletin de știri; 19,05 Melodii din 
operete; 19,30 Școala și viața; 19,06 
Muzică de dans; 20,30 Noapte bu
nă. copii; 20,40 Interpreți de muzi
că populară; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Paletă muzicală, can
țonete; 21,45 La microfon orchestra 
de estradă a Radioteievlziunii; 22,15 
Recital de operă : Teodora l.uca- 
ciu; 22,30 Meridiane; 22,38 Cîntece 
țigănești de Brahms; 23,00 Bideim 
de știri; 23.05 Simfonia a IH-a în 
Do major de Nicolae Buicliu; 23,44 
„Reverie" — concert de muzică u- 
șoară; 0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
4 iunie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE! 
Neamul Șoimgreștilor; REPUBLI
CA : Cu bicicleta spre lună; ANI
NOASA : Hamlet — seria I și Ii; 
VULCAN: Titanic vals.



STEAGUL ROȘU

№ Comitetul special al O.N.U.
DAR-ES-SALAAM 2 (Agerpres).
Comitetul special al O.NU pentru 

examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale (Comitetul celor 24) ale că
rui lucrări se desfășoară în prezent 
în capitala Republicii Tanzania, a 
continuat examinarea situației din 
Africa de sud și coloniile por
tugheze.

J. Kuhangva, secretar general 
ai Organizației populare din Africa 
de sud-vest a declarat că politica de 
apartheid dusă de guvernul R.S.A. 
reprezintă un pericol serios pentru 

pacea și securitatea internațională.
Reprezentantul Republicii Tanzania 

a declarat că R.S.A. și Portugalia 
colaborează strîris în vederea înăbuși-

In legătură cu a
a 0. N. U.

NEW YORK 2 (Agerpres).
Le sediul O.N.U. din New York 

s-a anunțat oficial că reuniunea con
sacrată celei de-a 20-a aniversări 
a O.N.U. va avea Ioc între 25 și 26 
îunie. la San Francisco. Deși a- 
ceastă reuniune nu va avea carac
terul unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. de fe
lul aceleia din 1955, cînd s-a ani
versat împlinirea a 10 ani de la crea-

Înainfînd vertiginos spre Stanleyville

Patriofii congolezi și-au stabilit 
pozițiile la 7 km de oraș

CAIRO 2 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la Cairo 

Kissonga, purtător de cuvînt al Con
siliului revoluționar suprem din Con
go, a subliniat că forțele patriotice 
au ocupat baza militară de la Ben- 
derea și controlează efectiv regiu
nea situată la aproximativ 35 km de 
Albertville.

Referindu-se la acțiunile desfășu
rate de patrioții congolezi la sfîrși-

Criza guvernamentală din Belgia 
a intrat în cea de-a zecea zi

BRUXELLES 2 (Agerpres).
Criza guvernamentală din Belgia, 

care a intrat în cea de-a zecea zi, 
este una din cele mai lungi și mai 
dificile prin care a trecut această 
țară începînd de la ultimul război 
mondial, scrie corespondentul din 
Bruxelles al agenției France Presse.

Misiunea de informare încredințată

IZBUCNIREA UNUI NOU CICLON
ÎN PAKISTANUL DE EST

DACCA 2 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că un 

nou ciclon a izbucnit în Pakistanul 
de est, în aceeași regiune devastată 
de ciclonul din 12 mai. Vîntul, cu 
o viteză de peste 80 de mile pe oră.

„LE MONDE"

Despre sifuafia politică din Norvegia
PARIS 2 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" se ocupă în- 

tr-un articol de situația politică din 
Norvegia la trei luni înaintea ale
gerilor generale.

Congresul național , al Partidului 
Muncitoresc (social-democrat) Nor
vegian, arată articolul, și-a ales un 
nou președinte în persoana lui Tryg
ve Bratelli. Acesta îl înlocuiește pe 
Gerhardsen, care rămîne totuși în 
fruntea guvernului. Primul ministru 
părăsește conducerea partidului la 

rii mișcării de eliberare națională a 
popoarelor africane. Portugalia repar
tizează o parte din armele primite 
de la țările membre ale N.A.T.O. că
tre R.S.A.

In continuare a luat cuvîntul de
legatul sovietic, L. I. Mendeleyicl, 
care' a subliniat că sarcina principa
lă a comitetului în etapa actuală es
te de a găsi căi eficiente de ajuto
rare a luptătorilor pentru libertate 
din Africa. Comitetul celor 24, a 

spus el,, trebuie să ceară transffff- 
rea imediată a puterii guvernele» 
care să reprezinte majoritatea popu
lației africane, precum și eliberarea 
luptătorilor pentru libertate aruncați 
în închisori de către autoritățile co
lonialiste și rasiste.

20-a aniversare

rea O.N.U., la ea vor participa toți 
cei 114 membri ai Organizației și 
vor rosti cuvîntări secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, actualul 
președinte al Adunării Generale, 
Alex Quaison Sackey (Ghana), pre
cum și numeroși șefi de delegații 
aii țărilor membre. Lucrările reuniu
nii consacrate celei de-a 20-a ani
versări a O.N.U. vor fi găzduite de 
Opera din San Francisco, unde a 
fost semnată Carta O.N.U.

tul lunii mai, Kissonga, a decla
rat că aceștia au respins mai multe 
atacuri ale mercenarilor din slujba 
guvernului și au ocupat localitățile 
Befale, Basankusu,, Bokngui și Lo- 
mela din provincia ecuatorială. Pa
trioții congolezi au atacat, de ase
menea, orașul Stanleyville din două 
flancuri și și-au stabilit pozițiile la 
7 km de oraș.

de regele Baudouin lui Auguste de 
Schrijver, ministrul de stat și fost 
președinte al Partidului social-creș- 
fin, este, după părerea agenției, de
licată, mai ales că, în prealabil, 
președinții partidelor socialist, so- 
cial-creștin șî liberal, au fost pri
miți de regele Belgiei fără însă să 
se fi ajuns la o înțelegere, 

a întrerupt comunicațiile în regiunea 
de pe coasta de est a Pakistanului 
răsăritean, după cîteva zile de căl
dură și scădere a presiunii atmosfe
rice. Nu sînt cunoscute pînă în 
prezent pagubele produse.

trei luni înainte de alegerile gene
rale. Sondajele în rîndurile opiniei 

publice relevă că popularitatea so- 
ciâl-democraților este în ultimul timp 
în declin. Valul inflaționist a con
tribuit la această stare de lucruri. 
In același timp, partidul guvernamen
tal are greutăți din cauza aripei sale 
dizidente de stînga care are inten
ția să prezinte candidați proprii în 

majoritatea circumscripțiilor electo
rale.

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria ușoară

PRAGA 2 (Agerpres).
Intre 24 și 28 mai 1965 la Praga 

a avut loc ședința a IV-a a Comi- 
șiei permanente C.A.E.R. pentru in
dustria ușoară.

La lucrările ședinței au luat par
te delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Româ
ne, R. P. Ungare și U.R.S.S.

La ședință au participat, în cali
tate da observatori, reprezentanții Re
publicii Cuba și R.P.D. Coreene.

Comisia a examinat și a aprobat 
măsurile pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor celei de-a XlX-a sesiuni a

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 2 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de Informații, 

menționînd surse ale forțelor pa
triotice sud-vietnameze, arată că 
după victoria din regiunea Ba Gia, 
unde trupele guvernamentale și ame
ricane au suferit pierderi considera
bile în oameni, evaluate la 1 000 de 
soldați, forțele patriotice sud-viet
nameze au dat puternice lovituri 
inamicului cu prilejul luptelor din 
provinciile Quang Ngai și Quang 
Nam, scoțînd din luptă peste 400

Sosirea primului contingent de trupe 
australiene în Vietnamul de sud

SAIGON 2 (Agerpres).
La baza militară aeriană Tan 

Son Nhut din împrejurimile orașului 
Saigon a sosit miercuri pe calea 
aerului primul contingent australian 
format din Ill persoane care ur
mează să participe la acțiunile îm
potriva forțelor patriotice sud-viet- 
rlarheze.

Proiect de rezoluție
adoptat de m niștrii de externe ai O.S.A.

WASHINGTON 2 (Agerpres).
La reuniunea consultativă a mi

niștrilor de externe din țările Or
ganizației Statelor Americane a fost 
adoptat un proiect de rezoluție prin 
care se prevede crearea unei comi
sii avînd ca sarcină „să vegheze la 
restabilirea condițiilor normale în 
Republica Dominicană și să dea di
rective forțelor interamericane din 
această țară". Proiectul de rezoluție 
a fost adoptat cu 15 voturi; repre
zentanții Uruguayului și Mexicului 
au votat împotriva proiectului în an
samblu, iar reprezentanții Argenti
nei, Sfatului Chile și Venezuelei s-au 
abținut. Adoptarea rezoluției în șe
dința plenară a fost precedată de 
o întîlnîre a Comisiei generale, ca
lificată ca „furtunoasă" de agenția 
France Presse. Aici paragraful che
ie al rezoluției — cel referitor la 
însărcinarea comisiei cu adoptarea 
directivelor ce urmează să fie date 
forțelor interamericane din Republi
ca Dominicană — a obținut doar 13 
voturi, adică mai puțin decît majo-

Pe de altă parte, cele patru par
tide burgheze se vor prezenta pen
tru prima oară unite pentru a cu
ceri puterea. Referindu-se la noul 
președinte al Partidului muncitoresc, 
articolul arată că Bratelli a fost 
timp de 20 de .ani adjunctul lui 
Gerhardsen. La sfîrșitul războiului el 
a ocupat posturi importante în ie
rarhia partidului, și mai multă vre
me a fost ministru al finanțelor și 
apoi al transporturilor.

C.A.E.R. și a celei de-a XVI-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a discutat problemele în 
legătură cu coordonarea planurilor 
de dezvoltare a industriei ușoare pe 
perioada anilor 1966-1970 și a apro
bat planul de perspectivă al Comi
siei pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice pe perioada 
1966-1970.

Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme privind mecanizarea 
și automatizarea producției în in
dustria pielăriei și alte probleme.

Ședința a decurs în spiritul prie
teniei frățești și înțelegerii reciproce.

de soldați. Agenția relatează că lup
te deosebit de violente au avut loc 
în districtul Son Tinh din provincia 
Quang Ngai. Patrioții au intercep
tat o companie guvernamentală, tri
misă în ajutorul efectivelor din dis
trictul Son Tinh, scoțînd din luptă 
aproape întreaga companie. O altă 
încercare a armatei guvernamentale 
de a salva situația a fost anihilată. 70 
de soldați au fost uciși sau răniți, 
iar 107 — inclusiv doi americani 
— au fost făcuți prizonieri.

După cum s-a mai anunțat, gu
vernul australian a aprobat recent 
trimiterea în Vietnamul de sud а 
unui batalion de infanterie. Restul 
trupelor australiene, aproximativ 
900 persoane vor sosi pe cale ma
ritimă. Batalionul australian va fi 
dizlocat în jurul bazei aeriene stra
tegice Bien Noa la 19 km de Sai
gon.

ritatea necesară. Principalii promo
tori ai proiectului. — reprezentanții 
Braziliei și S.U.A. — s-au grăbit 
să-și manifeste neliniștea față de a- 
ceastă situație. Impasul a putut fi 
înlăturat doar după o schimbare in
tervenită în atitudinea reprezentan
tului Guatemalei care inițial s-a ab
ținut de la vot.

Scurte știri
BLANTYRE. — In localitatea 

Limbe din statul Malawi . a început 
marți procesul intentat unui grup 
de 23 de persoane acuzate de a fi 
întreprins, sub conducerea fostului 
ministru al educației, Henry Chi- 
pembere,. acțiuni pentru răsturnarea 
actualului guvern condus de dr. Has
tings Banda.

KHARTUM. — Guvernul sudanez 
а însărcinat marți pe ministrul de 
stat, Mohamed debara. să întreprin
dă o anchetă în regiunile meridio
nale ale țării, unde situația a de
venit gravă.

PARIS. — Potrivit ziarului „Les 
Echos", guvernul vest-german con
tinuă campania sa de raționalizare 
a industriei carbonifere vest-germa- 
ne. Ріпй la sfîrșitul acestui an apro
ximativ 60 000 de mineri își vor 
pierde locul de muncă. Din 1958 și 
ptnă în ргегепі 200 000 de mineri 
au fost concediați, fiind nevoiți 
să-și caute de lucru în alte sectoare 
ale industriei vest-germane.

TOKIO. — La Tokio au luat 
slîrșil lucrările celei de-a 48-a se
siuni a parlamentului japonez. De

Rezonatele alegeri
pentru Seimul
Repiiiliili Populare Point

VARȘOVIA 2 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P., 

Comisia electorală de stat a R. P. 
Polone a dat publicității rezultatele 
alegerilor din 30 mai a.c. pentru 
Seimul Republicii Populare Polone.

In comunicatul dat publicității se 
arată că la alegerile pentru Seimul 
Republicii Populare Polone au par
ticipat 18 982 316 cetățeni, adică 
96,62 la sută din alegători.

Pentru candidații Frontului Unită
ții Poporului au votat 18 742 152 ale
gători, ceea ce reprezintă 98,81 la 
sută din totalul voturilor valabile.

Trupe boliviene 
au început ocuparea 
minelor de cositor 
din fără

LA PAZ 2 (Agerpres).
Trupe boliviene au început marți 

ocuparea minelor de cositor din . ța
ră, în cadrul unui plan al juntei mi
litare de aplicare a unor „norme noi de 
muncă". Agenția Reuter relatează că, 
potrivit planurilor juntei, Corporația 
minieră boliviana (Comiibol) a în
ceput să treacă la executarea pla
nului guvernamental prin care 55 la 
sută dintre minerii bolivieni vor avea 
salariile reduse, și un număr mare 
dintre ei vor fi concediați.

Sesiunea Consiliului 
de apărare 
din America Centrală

MANAGUA 2 (Agerpres)
La Managua s-au deschis marți 

lucrările sesiunii Consiliului de apă
rare din America Centrală, orga
nism din care fac parte Guatemala, 
Hondurasul, Salvadorul, Panama, 
Nicaragua și Costa Rica. La sesiune 
participă comandanți militari și mi
niștri ai apărării din țările res
pective. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, în ședința de 

j deschidere a sesiunii s-a anunțat că 
I forțele armate din cele șase țări ale 
I Americii Centrale vor efectua îșt. 

curînd manevre comune avînd drept 
temă reprimarea mișcărilor de eli
berare națională care s-ar produce 
în această regiune a Americii.

putății au examinat și adoptat 124 
din cele 134 de proiecte de lege 
prezentate de guvern parlamentului.

ANKARA. — Piimul ministru al 
Turciei, S. H. Urguplu, a deschis 
oficial campania electorală în ve
derea alegerilor legislative care vor 
avea loc la 10 octombrie. Luind cu- 
vîniul marți la Afyon, din sudul 
Turciei, el a subliniat importanța 
acestor alegeri, aiti pe plan extern 
cit si pe plan intern.

SANTIAGO DE CHILE. — Un 
număr de 1 500 de mineri de la 
mina „El Tenente" din Chile au 
declarat grevă, cerînd îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și satisfa
cerea revendicărilor lor economice. 
Această mină aparține companiei 
americane „Breden Copper Compa
ny".

ATENA. — Agenția de presă 
greacă „Athenagence" anunță că gu
vernul grec a dai instrucțiuni am
basadorului său la Ankara să pro
testeze pe lingă guvernul Turciei, 
in legătură cu repetatele violări ale 
spațiului aerian grec de către avi
oane militare turce.
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