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In orașul Hunedoara, centru im
portant al industriei noastre siderur
gice, are loc astăzi deschiderea Con
ferinței regionale de partid — eveni
ment de seamă în viața organizați
ilor de partid, a comuniștilor din re
giunea PJunedoara.

Conferința regională de partid are 
loc în condițiile puternicului avînt 
politic și în muncă cu care oamenii 
muncii din regiunea Hunedoara, ală
turi de întregul nostru popor, întîm- 
pină cel de-al IV-lea Congres 
P.M.R. Principalul loc în cadrul 
crărilor Conferinței îl va ocupa 
baterea proiectului de Directive 
Congresului al IV-lea al P.M.R. 
privire la dezvoltarea economiei 
ționale în perioada 1966-1970, a 
iedului de Directive cu privire la 
valorificarea surselor energetice și e- 
lectrificarea țării în perioada 1966-1975, 
documente de importanță istorică pen
tru opera de construcție socialistă din 
patria noastră, precum și a proiectu
lui de statut al partidului, ale cărui 
prevederi exprimă schimbările cali
tative intervenite în viața partidului 
și a întregii noastre societăți, stadiul 
actual al luptei poporului nostru pen
tru construirea socialismului.

Delegații organizațiilor de partid 
vor face bilanțul succeselor obținute 
de oamenii muncii din regiune în în
deplinirea sarcinilor izvorîte din do
cumentele celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R., succese care constituie o 
strălucită confirmare a justeței politi
cii partidului nostru de industrializare 
socialistă a țării, de dezvoltare multi
laterală, pe o linie mereu ascendentă, 
a economiei naționale. La aceste rea
lizări, oamenii muncii din Valea Jiu-

IN INDUSTRIE
• Planul producției globale 

Industriale al regiunii Hune
doara s-a realizat în 1964 în 
gri ție de 103,8 la sută, iar 
în primele patru luni ale anu
lui curent în proporție de 101,4 
ia sută.

• In intervalul de timp ce 
s-a scurs între cele două con
ferințe regionale (1964—1965) 
oamenii muncii din regiunea 
noastră au pus la dispoziția e- 
conomiei naționale peste sar
cinile de plan 115 000 tone 
cărbune brut, 77 000 tone mi
nereu de fier, 10 000 tone cocs 
metalurgic; 103 000 tone fontă, 
99000 tone oțel, 29 000 tone 
laminate finite pline.

CREȘTEREA
NIVELULUI DE TRAI

• Veniturile bănești ale oa- 
menifor muncii regiune

La preparația Petrila, Petru Găină 
a venit prin iarna anului 1957. Mai 
întii a lucrai ca muncitor la ben
zile de sub silozurile de bruți. Deși 
nou în uzină. Petru Găină nu trecea 
cu ușurință peste problemele care 
puteau stingheri procesul de produc
ție. Comuniștii mai vîrstnici au 
descoperit în el un om cu calități 
deosebite care se străduia zi de zi 
să mărească randamentele agrega
telor de sub supravegherea sa. Vic
tor Deleanu și Koble Iosif l-au sfă
tuit să se înscrie la școala de cali
ficare pentru a se specializa ca pre
parator. îndemnul lor i-a fost de fo
los. Petru Găină a urmat cursul și 
l-a încheiat cu calificative bune. 

lui și-au adus, sub conducerea organi
zațiilor de partid, o contribuție , de 
seamă. In anii șeșenalului, producția 
de cărbune a Văii Jiului a sporit de 
la 3,8 milioane tone în 1959 la 5,7 mi
lioane tone în 1965, producția de ener
gie electrică a crescut de la 1,062 mi
liarde kWh la 2,526 miliarde kWh, 
producția de fire de mătase artificială 
de la 1 350 tone la 1 600 tone, iar ma
sa lemnoasă pusă în exploatare

de la 
Aceste 
judici- 

alocate

а
crescut, în aceeași perioadă, 
170 000 mc la 229 000 mc. 
creșteri au la bază folosirea 
oasă a importantelor investiții 
de partid și guvern care în anii 1960- 
1965 s-au ridicat în Valea Jiului la 
aproape 3,3 milioane lei, investiții 
care s-au materializat în construcția 
unor noi obiective de mare importan
ță economică cum sînt: dublarea pu
terii instalate a centralei termoelectri
ce Paroșenî, preparația Coroești, mo
dernizarea minelor, mecanizarea mun
cii în sectorul forestier, construcția a 
peste 5 000 apartamente și alte obiec
tive social-culturale.

Hotărîrea cu care 
din Valea Jiului au 
deplinirea sarcinilor 
rectivele celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. este viu oglindită de crește
rea substanțială a productivității mun
cii. In sectorul minier sarcina de creș
tere a productivității muncii de 40 la 
sută stabilită de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. a fost realizată în 1964. Pe 
ansamblul Văii Jiului productivitatea a 
crescut cu 60,6 la sută. Realizarea în 
această perioadă a unor economii su
plimentare la prețul de cost de 65,3

oamenii muncii 
luptat pentru în- 
izvorîte din Di-

(Continuare in pag. 3-a)

ou sporit în 1964 cu 35,4 Ia 
sută față de 1959.

• Numărul apartamentelor 
confortabile date în folosință 
numai în 1964 se ridică la 
4000.

REALIZĂRI
’SOCI AL-CULTURALE

• In 1964 s-au dat în folo
sință 37 școli cu 155 săli de 
clasă. Toi în anul trecut s-au 
pus la dispoziția oamenilor 
muncii 15 cămine culturale, un 
cinematograf cu 500 de locuri 
și un club modem, s-au elec
trificat 42 de sate.

t> mat
Imbogățindu-și cunoștințele tehnico- 
profesionale și recomandat călduros 
conducerii uzinei de către foștii săi 
lectori Vilcea Nicolae și Moldovan 
Traian, Petru Găină a fost reparti
zai să lucreze ca preparator la apa
ratele Rheo-0-10 — post cheie in 
secția spălătorie. Aportul lui a fost 
însemnat la noul loc de muncă: ca
litatea cărbunilor spălați a crescut, 
iar procentul de cenușă admis a 
scăzut cu l la sută. Apreciindu-i ac
tivitatea, comuniștii uzinei l-au pri
mit în anul 1959 în rîndurile mem
brilor de partid. Aceasta i-a dat un 
nou imbold în muncă.

După puțin timp, conducerea sec
torului i-a încredințat conducerea u- 
nei echipe în secția de flotație. îm
preună cu noii săi ortaci, a obținut 
și aici însemnate depășiri de plan 
— în special la șlamul flotat. In a- 
nul 1963 și apoi în anul 1964 Petru 
Găină a fost distins cu steluța rubi
nie de fruntaș în întrecerea socia
listă. Dar activitatea comunistului 
Petru Găină nu s-a limitai numai la 
realizarea planului de producție, l-a 
preocupat și reducerea efortului fizic 
al muncitorilor. Inovația sa „Dispo-

Proletari din toate țările, uniți-oă t
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Minerii sectorului V — Jieț 
al minei Lonea sînt reprezen- 
tați la Conferința regională de 
partid de brigadierul comunist 
Dare iu Moise. Delegatul va 
putea raporta succese de sea
mă din partea colectivului a- 
cestui sectar: o depășire de 
plan de la începutul anului de 
1800 tone cărbune, deci anga
jamentul de întrecere realizat. 
In primele zile din luna iunie, 
minerii sectorului au adăugat 
la acest succes un plus de încă 
150 tone. Brigăzile care au în
scris cele mai mari 
pe graficul întrecerii 
Conferinței sînt cele 
de comuniștii Petric 
Călcioiu Anghel. Ele realizea
ză randamente de 8,21, respec
tiv 7,33 tone pe post, față de 
6,71, respectiv, 5,87 tone pe 
post planificai

realizări 
în cinstea 

conduse 
Simion și
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Colectivul constructorilor ,și 
mentorilor din cadrul T.C.M.C. 
s-au angajat în cinstea Con
gresului partidului să reducă 
cu 15 zile lucrările de pune
re în funcție a mașinii de ex
tracție. definitive și a turnului 
de săpare al pufului auxiliar 
de Ia mina Paroșeni.

Angajamentul a fost reali
zat ; în cinstea Conferinței re
gionale de partid lucrările au 
fost terminate cu 20 zile îna
inte de termen. La exe
cutarea înainte de vre
me a acestor lucrări se e- 
vidențiază echipele conduse de 
Balaite Pavel, Pecsi Francisc 
și Nicolaescu Miron precum și 
maistrul comunist Bogățeanu 
Nicolae și șeful de lot, ing. 
Rădulescu Emil. La baza suc
cesului se află depășirea ran
damentului cu 13 la sută.

• 24 000 persoane au fost 
trimise în anul 1964 să-și pe
treacă concediul în stațiuni de 
odihnă.

• In 1964 s-au cheltuit în 
scopuri sanitare 120 milioane 
lei.

P R O F I L

La intilnirea cu pionierii.

ACTUALITATEA

zitiv pentru sprijinirea ușilor la va
goanele KAUSEF în timpul descăr
cării pe timp de iarnă" a ușurat 
munca a zeci de descărcători spo- 
rindu-le în același timp și producti
vitatea muncii cu 20 la sută.

Cu două luni în urmă, conduce
rea preparației l-a numit șef de 
schimb la secția separație. Nu i-a 
fost ușor să se despartă de oamenii 
din brigadă. A înțeles însă că sar
cina unui membru de partid este de 
a fi mereu acolo unde e mai greu. 
Azi schimbul condus de Petru Găi
nă este evidențiat în muncă.

Ceea ce îl caracterizează pozitiv 
pe Petru Găină este și faptul că 
desfășoară o intensă muncă obșteas
că. Membru în echipa de control ob
ștesc, membru în comitetul de cetă
țeni al cartierului ,7 Noiembrie", 
președintele blocului nr. 5—6, el do
vedește pricepere nu numai în pro
cesul de producție. Harnic, conști
incios, stimat de tovarășii săi de 
muncă, de cetățenii din cartierul în 
care locuiește — așa este cunoscut 
la Petrila comunistul Petru Găină.

BADUȚA ; CONSTANTIN

С I N S
sună sirenele 

cel mai
• La ora cînd
• Al treilea și
• Răspuns celor de la 

sulul
• Vigoarea și gingășia
• 2 648 m în inima pămîntului

bun
Leșul Ur

la întîlnire

ГѴ iminețile de vară sînt întot- 
deauna tumultoase. încă de la 

îngemănarea zilei cu noaptea, prin 
aburii de ceață ai dimineții, oamenii 
încep să se precipite. La ora cînd su
nă sirenele, precipitarea atinge intensi
tatea maximă. Se predau schimburile.

In dimineața de 9 iunie, la Aninoa- 
sa-sud, la 167 de metri sub pămînt 
nu s-a mai predat nici un schimb. Se 
încărcau cu exploziv ultimele-găuri pe 
schimbul III al brigăzii comunistului 
Bartha Dionisie. Cîteva momente de 
așteptare febrilă și apoi zgomotul ca 
de tunet al exploziei a spart liniștea 
așteptării. Ultimii metri cubi de ste
ril dislocați din roca dură au pece
tluit cel mai. mare record stabilit în 
țară la săparea puțurilor de mină: 
71 de metri liniari de puț săpat 
betonat în decurs de o lună.

Și

Decordul stabilit de ortacii lui
BarthaDionisie e al treilea 

din. șirul de recor&iri stabilit de aceas
tă brigadă de cînd lucrează fâ săpa
rea de puțuri. In 1961 j la mina Dîlja, 
la săparea puțului principal a fost sta
bilit primul record : 51 de nu l, Apoi, 
recordmanii s-au instalat pe dealul 
Lazului la Aninoasa. Aici, avea să se

• Ieri dimineață, un nou 
grup de mineri eyidențiați în 
întrecerea socialistă de la 
E. M. Aninoasa au plecat în- 
tr-o excursie prin țară, cu un 
autocar al O.N.T. Carpați.

Excursioniștii vor străbate 
timp de 3 zile următorul itine- 
rariu: Petroșani — Caran
sebeș — Herculane — Orșova 
— Turnu Severin — Craiova —• 
Slatina — Rîmnicu Vîlcea — 
Sibiu — Sebeș — Petroșani.

• Azi, comitetul de femei 
din Petroșani a început înscrie
rile pentru excursia pe care o 
organizează la București cu 
femeile din Valea Jiului.
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nască cel de-al doilea record. S-a 
„născut" în 1963 : 61 ml. Brigada se 
simțea în stare de mai mult. Și acel 
mai, mult s-a împlinit în dimineața de 
9 iunie, în mod firesc, ca o contribu
ție a brigăzii la împlinirea mărețelor 
prevederi ale recentelor proiecte de Di
rective ale partidului pentru cel de-al 
IV-lea Congres, ca o împlinire, și de
pășire a angajamentului formulat în 
cinstea Congresului, Se cuvine să fa
cem o paranteză aici, nu lipsită de 
semnificație, dimpotrivă, cu semnifica
ții adinei înfipte în conștiințele oame
nilor din brigada din subteranele La
zului.

Cu puține zile în urmă, ziarul „Scîn- 
teia“ insera în coloanele sale o ves
te care făcea cunoscut oamenilor că 
recordul deținut de brigada lui Bar
tha Dionisie din Valea Jiului a fost 
doborît de săpătorii de puțuri de la 
Leșul Ursului. Ortacii lui Bartha au 
luat cunoștință din timp de acest fapt 
și cu o dîrzenie demnă de admirație 
au hotărît să nu cedeze ușor suprema
ția. Și n-au cedat-o. Au stabilit recor
dul de 71 ml săpare și betonare de 
puț. Este, așadar, un răspuns prompt

■ dat delor de la Leșul Ursului.

I -am așteptat la ieșirea din 
- schimb pe șeful brigăzii. 

Aveam nevoie de cîteva amănunte. Șe
ful de brigadă se grăbea însă la o în
tîlnire. Un grup de pionieri de la 
Școala generală de 8 ani nr. 2 din

Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 2-a)

Programul excursiei, care se 
va face în Capitală în ziua 

de 20 iunie prevede vizite la 
Muzeul de istorie a Partidu
lui, la Muzeul Gr. Antipa și 
la diferite expoziții de artă 
plastică. De asemenea, se vor 
vizita și cîteva din noile car
tiere ale Bucureștiului.

• Sîmbătă și duminică, la 
ora 20, un colectiv de actori 
de la Teatrul de 
troșani prezintă în localitate 
piesa „Stația de autobuz" de 
William Inge. Luni și marți, 
această piesă va fi prezentată 
la Lonea și Aninoasa.

Stat din Pe-



I STIMĂ
FAȚĂ
»E COLEGI

Pe mai multe mese se află 
scrumiere. Dar nu conțin ca 
altă dată mucuri de țigări și 
scrum. Slniem la servi
ciul lichidate facturi de la 
Combinatul carbonifer Valea 
Ilului. In 
rat. Care 
atmosfera 
de fumul

In încăpere muncesc 13 lu
crători, dintre care 7 persoane 
feminine. Numai doi bărbați 
slnt fumători convinși, deo
camdată. Cei doi „tutunuri" 
au avut inițiativa de a nu mai

birou, aer plăcut, cu- 
să fie explicația că 
nu mai este viciata 

nicotinic ?

INSTANTANEU
fuma în birou. Asta de cină cu 
articolul din „SclnteiaP... Și 
colegii lor apreciază așa cum 
te cuvine gestul pătruns de 
politețe al celor doi colegi.

COMAN VALERIA, conta
bilă principală:

• „înainte lucram ore in șir 
în atmosfera îmbîcsită de fum. 
Acum, muncim cu spor și nu 
mai slntem victimele 
re fumează".

LICSKO REItl, 
principal:

• „Am devenit 
tori".,. Vrlnd-nevrîhd 
fumul țigărilor. Acum plecăm 
de la serviciu fără dureri de 
cap și fără amețeli".

DOBRIN IOAN, șeful servi
ciului :

• „Le aduc mulțumirile mele 
celor doi fumători — tovarășii 
Nadu și Ții ivea; au dovedit 
putere de voință, stimă pen
tru colegii lor. Important, con
sider, este și faptul că nu ne 
mai pierdem vremea cu desele 
aerisiri".
_ De fapt, primii care au luai 
inițiativa de a nu fuma în birou 
au fost cei de la sectorul III 
aprovizionare. Și inițiativa lor 
s-a extins. Discuțiile care se 
poartă in prezent la celelalte 
servicii și birouri se pare că 
vor fi urmate de hotărirea fu
mătorilor de a nu pune in pe
ricol sănătatea tovarășilor lor 
de muncă.

celor ca-

contabil

„nefumă- 
inhalam

FRANC1SC VETRO

Din scrisorile corespondenților
(1$г mare din pag. ba)
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In cele două galerii de ooartă ale minei Peroșeni 
brigăzile de muieri înscriu pe graficul întrecerii so
cialiste succese remarcabile în cinstea celui de-al IV- 
lea Congres al partidului. Printre brigăzile de mineri 
ce se situează în fruntea întrecerii, se numără cele con
duse de Moloci Tudor, Croitoru Nicoiae și Hamz Aurel, 
care șl-au depășit planul de producție pe luna mai cu 
113—165 la sută. Un loc de cinste în întrecerea socia
listă îl ocupă și echipele de lăcătuși montori. Ei au 
montat de la începutul lunii Iunie pînă în prezent 1Б0 
rn 1 de conducte pe galeriile nai mine. In această ac
țiune s-au evidențiat lăcătușii Butușină Gheorghe, 
Bucșa Adam, СіоЯіаа loan,

RESIGA BLAGUȚ

— fără de care mecanismul muncii 
noastre minierești n-ar fi funcționat 
ireproșabil.

— Dar vioara întii au lost cei 
din adine ?

— Fără discuție.
— Gîțiva care 

mod deosebit ?
—- Asta nu pot 

sîilt toți ca unul, 
de aproape 8 ani, 
sfredelit mulți metri în inima păm’m- 
tului. Dacă ar fi să așezăm cap la 
cap toate puțurile săpate înseamnă că 
am străbătut — să fac 0 mică soco
teală — doi kilometri șasesute patru- 
zeci și opt de metri în inima pămîn- 
tuluî.

— Un drum destul de lung și ane
voios...

— Dar care ne-a adus atîtea sa
tisfacții și care astăzi ne-a adus-o 
pe cea mai mare: realizarea noului 
record. Și acum vă rog să mă scuzați. 
Mă așteaptă ortacii să sărbătorim 
succesul.

Petroșani au ținut să-i felicite pentru 
succesul lor pe învingătorii adîncuri- 
lor, Era în glasul copiilor acea recu
noștință caldă, acea bucurie nereținută 
pentru succesul minerilor. Gînd au în- 
mînat flori minerilor și o cravată de 
pionier șefului de brigedă, era în ges
turile lor acea gingășie copilărească 
proprie numai lor. Cuvintele sunau 
grav și gingaș în același timp din gu
rițe copiilor: „Bravi mineri, primiți 
salutul nostru de pionieri și încredin
țarea că la școală, ne vom strădui 
să fim și noi la înălțimea la care voi 
v-ațî ridicat prin stabilirea recordului 
vostru". A fost un moment de reve
rie în care vigoarea minierească și 
gingășia copiilor s-ati unit într-o at
mosferă de un optimism sănătos și 
exuberant. Ceea ce s-ar mai putea 
spune după acest moment ar apărea 
plat și lipsit de inedit.

s-au remarcat îh

preeiza. Ai noștri 
Lucrăm impreună 
timp în care im

in 
la 
de 
iar 
de

organizat 
patriotică 
depozitul 
scînduri,

Comitetul U.T.M. al minei 
luna mai o serie de acțiuni 
care au participat peste 200 de tineri. La 
lemne au fost stivuite două vagoane de 

și expediate 70
Pîrvu ІоаП, Cioată 
Mica, Ungureanu 
Gheorghe^ Cazan 

U.T.M. nr. 8, 6 B, 
IV-lea al partldu- 
angajat s< expe- 
de fier vechi.

Vulcan a 
de muncă

în incinta minei au fost încărcate 
torte de fier vechi. S-au evidențiat 
Constantin, Petra Aurel. Chetroiu 
Ioan, Popescu Constantin, Liipu 
Gheorghe și alții din organizațiile 
3, 5 și 4. în cinstea Congresului al 
lui tinerii de la mina Vulcan s-au 
dteze oțelărlilor patriei încă 160 tone

VÎTCA OLGA

Lucrătorii Cooperativei meșteșugărești „Jiul" din 
Petroșani au obținut în ultimele' 5 luni succese remar
cabile. Ei au îndeplinit în proporție de 101,4 la sută 
sarcinile planului anual la zi și au depășit planul pro
ducției globale cu 4 la sută. Prin reducerea consumu
rilor specifice lâ diferite materiale, ei au realizat, tot
odată 28 060 lei economii la prețul de cost al produc
ției. Dintre cei care s-au evidențiat în muncă îi amin
tim pe Cristea Beniamin, Nicșa Adam, Albu Toma, 
Popa Gheorghe, Palie noș Margareta, Negoțiu Au
rica, Popescu Dumitru.

Q IOAN

Premiantul dintr-a IV-a
Cu clteoa zi- 

in 
cind în 
Școlii

l—IV 
de

Venise

urmă, 
curtea 
medii 

Vulcan 
adunai e- 

claselor 
la ser- 

an, era 
însoțit

barea de sftrșit 
prezent și el.

de părinți. Cind și-a auzit numele 
citit primul din clasa a IV-a C i-a 
venit Să sară in sus de bucurie. Pă
rinții l-au îmbrățișat, colegii i-au 
strlns mina In semn de felicitare. 
Pusese intr-adevăr elevul nr. I al 

IV-a C de ta Școala medie 
învățătorul a avut numai 

de laudă despre el, dindu-l 
exemplu pe școală.

Dar cine este acest exemplu pe 
care îl vedeți în fotografie ? Cum 
il cheamă? II cheamă Marinescu 
Dan. E născut și crescut în Vul
can. In cei 4 ani de școală. Dan a 
avut numai note de 10 pe linie. A 
fost în fiecare an premiantul clasei 
sale, fapt pentru care colegii l-au 
ales și președintele detașamentului 
de pionieri nr. 2 din școală. Prin 
exemplul său, Dăn i-a influențat și 
pe ceilalți colegi. Așa se face că de
tașamentul nr. 4 condus de el a ab
ținui cele mai bune 
vățătură dintre toate 
sele 1—IV.

Bravo, Dănuț I Să 
în celelalte clase pe
mal Și acum, vacanță plăcutăI

rezultate la In
cite slnt In Ha

continui așa și 
care le vei ur-

I. CALIN 
învățător Vulcan

De curînd, la Petroșani s-a 
întrunit comandamentul oră
șenesc de organizare a vacan
ței de vară. Cu această oca
zie s-au luat o serie de mă
suri menite să creeze elevilor 
și pionierilor o vacanță cîi 
mai plăcută și instructivă.

Anul acesta un mare număr 
de elevi și pionieri din Valea 
Jiului își vor petrece zilele fru
moase de vacanță în taberele 
de la munte sau de la mare,

Tinerețea orașului Lupeni. Vedere din cartierul nou 
> Viacoza.

Wo: N. MQLDOVEANU

Д încercat totuși o pătrundere în 
** universul de preocupări care a 

condus brigada din succes în succes 
pînă la obținerea celui de-al Ifl-lea 
record.

— Noi — spunea comunistul Bartha 
Dionisie — nu avem secrete. Am rea
lizat ceea ce am realizat pentru că 
rintem întotdeauna animați de dorin
ța de a ne întrece pe nd; pentru că 
am hotărît să cinstim cu un succes 
de seamă cel de-al IV-lea Congres 
al partidului. Ne-a ajutat la aceasta 
încrederea în forțele noastre, încre
derea în utilajele minunate cu care 
lucrăm. Ne-au ajutat în obținerea re
cordului și echipele de la suprafață 
— lăcătușii, funiculariștii și ceilalți

ГЧ ialogul s-a oprit aici. Ce l-o
*■* fi câracterizînd mai mult pe 

omul acesta care conduce una din ce
le mai vestite brigăzi de săpători de 
puțuri ? Capacitatea organizatorică pe 
care toată lumea i-o admiră, cunoaș
terea perfectă a structurii sufletești 
a oamenilor pe care n con
duce, îndrăzneala cu care atacă fron
tal Orice stavilă ? Sau poate toate 
acestea la un loc care alcătuiesc pro
filul unui comunist ? Aceste caracteris
tici ale șefului de brigadă îmbrățișea
ză, ca liniile de forță Intr-uri cîmp 
magnetic, întreaga brigadă și au con
dus-o spre stabilirea de noi recorduri.

’ Unul din mun
citorii 
de la

Cioara 
topitor, 
unei probe 
țel lichid 
o analiză 
mică.

de frunte 
U.R.UMP. 
comunistul 

Nicoiae, 
luarea 
de o- 
pentru

ta

Uricani, la Lupeni (Casa pio
nierilor), la Vulcan (școala nr.
4) , la Paroșeni, la Aninoasa, 
la Petroșani (școlile nr. 4 și
5) , la Petrila și la Lonea, iar 
pentru elevii școlilor medii și 
profesionale vor funcționa clu
buri la Petroșani (Școala me
die și Școala profesională), la 
Școala medie Petrila, la Școa- 
la medie Vulcan și la Școala 
medie Lupeni.

Taberele locale vor funcțio-

lui de-al fV-lea Congres 
partidului, pe întîrnpinarea Zi
lei de 23 August.

O atenție deosebită trebuie 
acordată atragerii elevilor și 
pionierilor la programarea ac
tivității taberelor 
ceștia să fie 
acțiunilor ce 
ganizaie, iar 
punerile lor 
progtariiul taberelor. Progra
mele definitive vor fi aduse

locale. A- 
consultați asupra 
ar dori să fie or- 
sugestiile și pro- 

să fie incluse în

conducerile acestor școli 
lua măsuri pentru amenajarea 
sălilor special destinate clubu
rilor și se vor îngriji de dota
rea acestora cu materialul ne
cesar : jocuri de șah, tenis de 
masă, jocuri de remy, reviste, 
cărți, broșuri, ziare, apărate 
de radio, pikupuri și altele.

Este necesar ca atît condu
cerile școlilor cît și ale taberelor 
să treacă cît mai repede la în
tocmirea planurilor de activi-

VACANȚA PE VARĂ A ELEVILOR
în taberele locale, vor porni 
în excursii și drumeții. Ca în
totdeauna, cei mai merituoși 
și sîrguincioși la învățătură 
vor avea întîietatea. Din a- 
ceștia, aproximativ 700 elevi 
și pionieri vor fi trimiși în ta
berele de odihnă. 600 în ex
cursii interregionale și peste 
140 în excursii pentru Cunoaș
terea orașului București și „a 
litoralului Mării Negre. Restul 
elevilor și pionierilor își vor 
petrece vacanța în taberele lo
cale, în cluburile pentru șco
lari special amenajate. Йі Va
lea Jiului vor funcționa 9 ta
bere locale pentru pionieri: la

na în lunile iulie-august cu 
program de trei zile pe săp- 
tămînă, dintre care una obli
gatorie — duminica. Ce tre
buie să cuprindă programul a* 
cestor tabere ? Pe lîngă alte 
acțiuni, din programe nu tre
buie să lipsească t excursiile, 
concursurile de orientare tu
ristică, jocurile pionierești, ac
tivitățile sportive și culturale, 
focurile de tabără, carnavalu
rile pionierești, reuniunile to
vărășești, simpozioanele litera
re, diminețile de basme. Con
ținutul programelor de activi
tăți trebuie să fie axate pe 
cunoașterea documentelor ce-

la cunoștința elevilor cu oca
zia serbărilor de sfîrșit de an 
și prin afișajul în școli și Ia 
sediul taberelor.

In localitățile unde nu s-au 
putut organiza tabere locale 
(Cîmpu lui Neag, Iscroni, Cim- 
pa, Banița, Jieț) conducerile 
școlilor respective vor organi
za cluburi pionierești (iulie— 
august). In cadrul acestor clu
buri se vor organiza periodic, 
și ori de cîte ori este posibil, 
activități
drumeții
Pentru 

activității 
șeolSor medii și profesionale.

recreative, excursii și 
cu elevii.
buna desfășurare a 

cluburilor elevilor

tate pe timpul vacanței. A- 
cestea să fie bine gîndite, vi
oaie, atractive și recreative, cu 
un puternic conținut cultural- 
educativ. Bazele sportive șco
lare să fie bine amenajate. Din 
taberele locale și cluburi să 
nu lipsească profesorii de edu
cație fizică și muzică. De ase
menea, pentru elevii care vor 
fi trimiși în tabere regionale 
și republicane, să se întoc
mească la timp fișele medicale. 
Trebuie făcut totul pentru ca 
elevii să-și petreacă cu adevă
rat o vacanță plăcută, recrea
tivă.

C. COTOȘPAN
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Sprijin concret, 
pe activul fără 

'’S-

ІИ fața colectivului Întreprinderii 
eomunale orășenești Petroșani stau 
sarcini multiple și importante. De 
felul în care salariațli de aici se achi
tă de sarcinile de producție, depin
de buna desfășurare a transportului 
în comun, salubritatea și aspectul ur
banistic al orașului, aprovizionarea 
cu apă potabilă a localității și alte 
prestări de servicii strîns legate de 
problemele de fiecare zi ale oameni
lor muncii din Valea Jiului.

Organizația de bază I.G.O. Petro
șani desfășoară o susținută muncă 
politică de masă în vederea mobili
zării întregului colectiv Ia îndeplini
rea sarcinilor ce-i revin. In activita
tea sa organizația de bază se spri
jină pe un larg activ fără de partid. 
Activul fără de partid al organiza
ției crește și se întărește continuu. 
Dacă în luna decembrie, anul tre
cut. activul fără de partid era format 
din 23 de tovarăși, în acest an 
fost atrași în activ încă 
tori, tehnicieni și ingineri

„ nă pregătire profesională, 
i .- La întărirea activului► ’K” 
'■ 1

permanent 
partid

au
15 munci- 
cu o bu-

defără 
partid, organizația de bază și-a în
dreptat atenția spre atragerea în rîn- 
durfle lui a mun
citorilor înaintați, 
fruntași și eviden
tial în producție, 
aleși în fruntea 
organizațiilor 
masă și care 
deaurta ga<ta să îndeplinească 
idle încredințate. Din activul 
de partid fac parte tovarășii 
Martin, Vesa Mircea, Isirate 
na și aiți tovarăși care sînt 
la înfăptuirea sistematică a sarcini
lor ce stau în fața organizației de 
bază.

Un rol însemnat în atragerea ac
tivului fără de partid la rezolvarea 
problemelor obștești și sociale ce ' 
stau în fața organizației de bază 

/. îl are sarcina concretă. Organizația 
I de bază de la I.C.O. Petroșani s-a 

ocupat cu simț de răspundere de în- 
crețjitjJ ea de sarcini concrete to- 
varășBor din activul fără de partid, 
numind totodată , mentbrii de partid 

care să-i ajute la înfăptuirea lor și 
exerciflnd un control permanent a- 
•upra felului în care ele sînt îndepli
nite. Tovarășul Popa Gheorghe, de 
exemplu, are sarcina să se ocupe de 
întărirea disciplinei în rîndurile con
ducătorilor auto, de educarea taxa
toarelor în spiritul cinstei, să con
troleze felul în care se respectă nor
mele de tehnica securității. Pe 
coastă ultimă temă, el a și fost 
licitat de organizația de partid 
prezinte o scurtă informare. La

de 
s-au

VIAȚA 
DE PARTID

dovedii intot- 
sarci- 

feră 
Șmit 

luliia- 
atrași

deplinirea sarcinilor trasate este i- 
jutat și îndrutnai de membrul de 
partid Stolcz Pavel. Rrintre tovară
șii din activul fără de partid ce 
desfășoară o muncă rodnică, 
de sarcini concrete primite 
tea biroului organizației de 
număra Radu Gheorghe, 
loan, Șmiit Martin și mulți

Fără îndoială, că unul 
toacele cele mai importante în atra
gerea activului fără de partid la 
realizarea multiplelor sarcini ce stau 
în fața organizației de bază este in
vitarea lui Ia adunările deschise de 
partid, consultarea lui în diferite 
probleme. Organizația de bază de la 
I.C.O. Petroșani practică în mod 
sistematic această metodă. La adu
narea generată deschisă din 20 a- 
priiie, în care s-a discutat despre 
salubritatea orașului și posibilitățile 
de extindere a zonelor verzi, au fost 
invitați și 14 tovarăși din activul 
fără de partid. Intr-o altă adiiiiare 
generală, în care s-a analizat trans
portul în comun, tovarășii Deușteanu 
Constantin, Popescu Ioan, Boroș 
Ioan și alții din activul fără de 
partid au semnalat o seamă de a- 

bateri în activita
tea taxatoarelor 
deficiențe în revi
zuirea mașinilor 
înainte de a pleca 
pe traseu, venind 

totodată cu propuneri concrete pen
tru remedierea lor.

Trasînd sarcini concrete tovarăși
lor din activ, manifestînd grijă pen
tru educarea lor prin încadrarea în 
învățămîntul de partid și Invitarea 
la adunările generale deschise, orga
nizația de bază a căutat să ajute pe 
cei mai buni muncitori și tehnicieni 
de a cunoaște politica partidului și 
de a le sădi dragostea față de partid. 
Totodată, activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea sarcinilor de partid 
a permis cunoașterea mai temeinică 
a tovarășilor din activ care solicită 
primirea te partid, a calităților lor 
politice, morale și profesionale. Anul 
acesta, din activul fără de partid, 
organizația de bază a primit în rîn
dul candidațrlor de partid 4 tovarăși, 
iar alți 10 și-au 
de a face parte 
niștilor.

Ocupîndu-se în

pe bază 
din par* 
baza, sa
Matyas 

alții, 
din mij-

manifestat dorința 
din rîndul catnu*

a- 
so- 
să 
în-

permanență de 
îmbunătățirea muncii eu activul fără 
de partid organizația de partid de 
la I.C.O. Petroșani va 
succese în mobilizarea 
colectiv la satisfacerea 
populației, la traducerea 
angajamentelor de întrecere luate în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului nostru.

D. CRIȘAN

obține noi 
întregului 
cerințelor 

în viață a

< PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

■ O sesizare justâ
Conducerea Trustului alimentației 

publice locale „Valea Jiului" din Pe
troșani ne-a informat printr-o adre
să, că nota critică „Din două-una", 
publicată la rubrica „Vitrina de cu
riozități", în „Steagul roșu" nr. 4837 
conține o sesizare justă. Responsabi

lul bufetului „Vînătond" din Lupeni 
și barmana au fost chemați la di
recțiune să răspundă pentru felul 
în care i-au „păcălit" pe clienți.

Pentru faptele de care s-a făcut 
vinovat, responsabilul a fost sanc
ționat cu mustrare, iar barmana a 
primit o mustrare Cu avertisment.

PROGRAM DE RADIO
12 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Din 
folclorul nou al satelor și jocuri 
populare; 5,30 Lecția de gimnastică; 
5,40 Melodii distractive; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 6,10 
.Muzica ușoară interpretata de for
mații vocale; 6,35 „Cîntec vesel" — 
muzică ușoară; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Pot
puriuri de estradă; 7,30 Sfatul me
dicului : Cura de aer la munte; 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Cînfă Gus 
Baehus — muzică ușoară; 8,00 Su
marul presei; 8,06 Orchestre de mu
zică populară din diferite orașe ale 
țării; 8,30 Pagini vesele din operete; 
9,00 Formații de muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 Cînfă 

corul Combinatului metalurgic Re
șița; 10,15 Caruselul melodiilor;
10,45 Piese instrumentale de mare 
popularitate; 11,00 Popas pe plaiuri

oltenești — muzică, populară; 11,30 
Muzică din opereta „Ciobulette" de 
Reynaldo Hahn; 12,00 Buletin de 
știri; 12,18 Piese de estradă; 12,40 
Soliști și formații artistice de ama
tori; 13,10 Simfonia nr. 96 în Re 
major „Miracolul" de Haydh; 13,40 
Cîntece de Radu Paladi; 14,00 Bu
letin de știri; 14,05 Recomandări 
din. program; 11,10 lnfîlnire cu me
lodiile preferate; 15,00 Muzică din 
opera „Adrienne Lecouvreut" de 
Cilea; 15,30 Săptămînâ literară; 
15,45 „Pe Mureș și pe Tîrnavă" — 
emisiune de cîntece și jocuri popu
lare; 16,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,00 Rapsodia I 
de Marțian Negrea; 17,15 „Chipul 
de miine al patriei" : însemnări de 
scriitor; 17,30 Muzică din operete; 
18,00 „De ce? De unde? De cînd ?“ 
(emisiune științifică pentru copii);

Noua sală de 
șah a clubului 
muncitoresc dirt 
Lonea. Aici pot fi 
intllniți, In fața 
celor 64 de pă
trățele, oameni di
feriți ca uirstă și 
ocupație, avintin- 
da-se in întreceri 
dlrze, pasionante.

tas dtHiB liMr 
[DtieriDîei поіоніе 
le partid I

(Urmare din pag. l-a)

milioane lei, de beneficii peste plan de 
56 milioane, îmbunătățirea calității 
producției și în primul rînd a produ
selor de bază cum sînt cărbunele pen
tru cocs și semieocs, materialul lem
nos pentru export, etc. constituie suc
cese de seamă care reflectă creșterea 
nivelului muncii organizațiilor de 
partid pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea politicii partidu
lui.

Desfășurîndu-și lucrările în această 
perioadă de puternic avînt în munca 
întregului nostru popor pentru întîm- 
pinarea Congresului partidului cu 
succese deosebite, Conferința regională 
va asigura ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității organizațiilor de 
partid, a muncii desfășurate de co
muniști pentru mobilizarea maselor 
spre noi realizări.

Hotărîți să muncească neobosit 
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
ei, pentru întîmpinarea Congresului 
partidului cu succese deosebite, co
muniștii din Valea Jiului urează suc- 
«s deplin Conferinței regionale de 
partid I

In Editura politică
a apărut;

MATERIALISMUL 
GRECO*ROMAN

Georges Cogruot

Fiind concepută ca a înmăniinche- 
re de prelegeri populare, lucrarea 
expune într-o formă accesibilă, atră
gătoare și polemică concepția despre 
lume a lui Democrit, Epicur, Lucre- 
țiu și ale altor gîflditorî ai antichi
tății, ideile lor sociale, etice ete. 
„Materialismul antic, scrie autorul, 
conținea un principiu viu care s-a 
dezvoltat de-a lungul secolelor, pî- 
nă s-a transformat în marxism". A- 
ceastă idee constituie firul călăuzi
tor ăl cărții. Ea va fi citită cu in
teres de cercuri largi de cititori.

18,20 înregistrări de la Festivalul de 
muzică ușoară Nordzee — Belgia. 
— 1964; 18,40 Radiosimpozion:
„Valorificări la noi dimensiuni"; 
18,55 Program de romanțe; 19,13 
Varietăți muzicale; 19,40 Cîntă Pa
tricia Carii; 20,00 RădiiogaZeta de 
seară; 20,30 Muzică ușoară de Ion 
Vasilescu; 20,45 Cîntece și joturi 
populare îndrăgite; 21,05 Melodii și 
ritm; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport: 22,20 La balul de 
sîmbătă seara; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoară; 7,45 Re
comandări din program; 7,50 Jocuri 
populare; 8,05 Melodii preferate; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Arii și 
dansuri dări operete; 9,30 Roza vîn- 
turilor; 10,00 Wilhelm Kempf inter
preted sonata pentru pian opus 57 
în Fa minor „Appassionata" de 
Beethoven; 10,30 Buchet de melodii 
populare; 11,00 Buletin de știri; 
11,30 Universitatea tehnică radio; 
11,45 Piese corale interpretele de

PUBLICITATE
I. C. R. T. I.

PETROȘANI
Recrutează tineri pentru a fi salariați în meseriile de vînzători, 

contabili, merceologi produse industriale pentru comerț.

Pentru vînzători :
Examenul de admitere la Școala profesională din Craiova încep* 

Ia data de 1 Iulie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
— vîrsta 14—17 ani
— să posede diploma de absolvire a 7 clase elementare.

Pentru contabili 
și merceologi s

Examenul de admitere va avea Ioc la. Școala tehnică comer
ciali din Craiova în luna septembrie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIE
RE:

— vîrsta 17—25 ani
— studii medii cu diplomă de maturitate.

încheierea contractului și alte informații se obțin la sediul 
I.C.R.T.I. Petroșani — Serviciul personal, str. M. Emînescu nr. 17, 
zilnic între orele 7-9.

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R. Petroșani angajează imediat:

— 4 lăcătuși cu școală profesională — salar 806 —1020 lei
— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și utilaje — salar

1000 — 1142 lei
— 1 turnător lagăre — salar 908 lei
— 1 contabil principal — salar 1250 lei. Solicitatorii trebuie să în

deplinească următoarele condiții: studii medii și 2 ani în funcții 
economice financiare.

С. E. C.
Casa orășenească Petroșani

А Ж II N Ț Ă
Depunătorii că în data de 30 iunie 1965 va avea loc, în orașul 

Petroșani, tragerea la sorți — pe țară — pentru trim. II. 1905, a 
libretelor de economii cu ciștiguri și a libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri.

corul de copii al Radioteleviziunii; 
12,00 Din cîntecele și dansurile po
poarelor; 12,30 Simfonia a И-a de 
Dumitru Bughici; Poemul simfonic 
„Toma Alimoș" de Dan Constanti- 
nescu; 13,00 Buletin de știri; 13,03 
„Marea albastră și tu"; 13,35 Con
cert de prînz; 14,30 Recomandări 
din program; 14.35 Piese de estra
dă interpretate de orchestra dirijată 
de Eugene Ormandy; 15,00 Buletin 
de știri; 15,10 Melodii populare in
terpretate de toana Crăciun și 
Costel Moisă: 15,30 Laureați ai 
concursului Chopin — 1965; 16,00
Arii din opere; 16,30 La braț eu 

muzica ușoară; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Piese 
interpretate de fanfară; 17,30 Anun
țuri, reclame, muzică; 18,00 Seară 
de operetă; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Melodii populare cerute de 
ascultători; 19,30 „Ape și harpe": 
Călătorind de-a lungul apelor țării 
— Pagini de reportaj prezentate în 
montaj literar; 20,00 Invitație la 
dens; 20,30 Noapte bună, copii;

20,40 Muzică de jazz; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 Canțonete; 21,35 
„Astă seară să dansăm împreună"? 
22,30 Voci celebre; 23,00 Buletin de 
știri; 23,05 „Simfonia fantastică" de 
Hector Beriioz — orchestra simfo
nică din Bamberg, dirijor Ionel Per- 
lea; 24;00 Confeti, serpentine, dans; 
1,52 Buletin de știri.

Cinem atografe
12 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE I 
Nu te atinge de fericire; REPUBLI
CA : Fata în doliu; LONEA: La 
patru pași de infinit; VULCAN 1 
Lumea comică a lui Harold Loyid; 
CRIVID1A: Taxiul morții; PARO- 
ȘENI : Domnul Topaze; LUPENI — 
MUNCITORESC: Tragedia opti
mistă; BARBATENI : Lumină de 
iulfe. I



♦ STEAGUL ROȘU

Plenara С. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția B.T.A., 

la 10 iunie s-a deschis Plenara C.C. 
al P.C. Bulgar, care analizează re
zultatele îndeplinirii hotărîrilor C.C. 
al P.C.B. în domeniul construcțiilor 
de mașini, precum și principalele 
sarcini pe perioada anilor 1966— 
1970.

Plenara a fost deschisă de Todor 
Jivkov, prim-secretar
P.C.B., după care M. Ivanov, 
ședințele Comitetului 
strucția de mașini, a prezentat 
raport.

In Comitetul special al O.N.li. 
pentru decolonizare

acordarea

Republicii 
Portugalia

de aju-

Tanza- 
reușește 

duce

al C.C. al 
pre- 
con- 

un
peniru

întrevedere 
Kyprianu-U Thant

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres).

Ministrul de externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu, a» avut miercuri o 
întrevedere cu secretarul general 
O.N.U., U Thant.

După cum se știe, Kyprianu 
află la New York de cîteva zile,
mînd să participe săptămîna viitoa
re la lucrările Consiliului de Secu
ritate în problema prelungirii man
datului pentru staționarea forțelor 
O.N.U. în Cipru, care expiră la 26 
iunie.

al

se
ur-

a început examina- 
de rezoluție pre- 
țărilor afro-asiatice 
care se cere țări- 

de

rezoluție,

DAR ES SALAAM 10 (Agerpres). 
Comitetul Special al O.N.U. pen

tru examinarea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea independenței
țărilor și popoarelor coloniale (Co
mitetul celor 24) 
rea unui proiect
zentat de grupul
și Iugoslavia, în
lor N.A.T.O. să sisteze livrările 
armament către Portugalia. Comite
tul celor 24, se arată în 
dispune de date din care reiese că
Portugalia folosește arme provenite 
din țările N.A.T.O. în războiul pe 
care-i duce împotriva popoarelor din 
Angola, Mozambic și Guineea Por
tugheză. Rezoluția cere, de aseme
nea. Consiliului de Securitate 
O.N.U. să stabilească sancțiuni 
potriva Portugaliei.

Delegatul Italiei a încercat în
vîntarea sa să justifice politica

al
îm-

cu-

de fapte care dovedesc 
că N.A.T.O. se face 
continuarea exterminării

N.A.T.O. privind 
tor Portugaliei.

Reprezentantul 
nia a arătat că 
să continue războiul pe care-1
pe pămîntul african, numai datorită 
ajutorului militar și de altă natură 
primit din partea țărilor membre ale 
N.A.T.O.

Dispunem 
incontestabil 
vinovată de
populației africane și cerem ca ță
rile membre ale acestei organizații 
să nu mai acorde ajutor Portuga
liei. In cuvîntarea sa. Soli Culibaly 
(Mali) a declarat că Comitetul ce
lor 24 trebuie să adopte măsuri care 
să interzică folosirea de către Por
tugalia a armelor puse la dispoziție 
de N.A.T.O. împotriva popoarelor 
africane. Față de colonialism nu 
poate exista o atitudine de compro
mis, a spus el.

FRANCE PRESSE DESPRE EXECUȚIILE IN MASĂ
DE LA SANTO D0MIN00

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
După cum transmite agenția Fran

ce Presse, „un martor ocular, demn 
de încredere, a dezvăluit reprezentan
ților O.N.U. la Santo Domingo că,

Situația din Bolivia
• MINERII INSURGENȚI CONTINUA SA PĂSTREZE ARMELE

• JUNTA MILITARĂ NU A RENUNȚAT LA „AȘA-ZISA RAȚIONALI
ZARE A MINELOR BOLIVIENE"

LA PAZ 10 (Agerpres).
In regiunile miniere din Bolivia, 

deși situația este caracterizată ca o 
ușoară revenire la normal, minerii 
insurgenți continuă să păstreze ar
mele, în posesia cărora au intrat în 
1952 și de care intenționează să se 
folosească în caz că evenimentele 
ar evolua împotriva intereselor lor. 
Junta militară condusă de genera-lul 
Rene Barrientos a dispus să se plă
tească minerilor salariile restante, 
iar cantinele și magazinele din cen
trele miniere au început să fie 
nou aprovizionate cu mărfuri 
mentare suficiente. După cum 
știe, în perioada ciocnirilor cu

*

din ■ 
ali- 

se 
tru-

LA PAZ 10 (Agerpres).
In Bolivia continuă valul de ares

tări și deportări a unor fruntași po
litici și sindicali. Printre persoanele 
recent arestate se găsește Simon Re
yes, secretar pentru relațiile externe 
al Federației minerilor și membru în

Un nou succes al forjelor 
patriotice din Vietnamul de sud

SAIGON 10 (Agerpres).
Potrivit agenției Associated Press, 

în noaptea de 9 iunie, forțe ale Fron
tului național de eliberare din Viet
namul de sud au atacat, după o in
tensă pregătire de artilerie, orașul 
Dong-Xoai din provincia Phuoc Long, 
situat la numai 90 kilometri de Sai
gon. Forțele patriotice au provocat

grele pierderi trupelor guvernamenta
le sud-vietnameze. Rapoartele prelimi
nare, sosite în dimineața zilei de 10 
iunie, indică, de asemenea, că au su
ferit pierderi și forțele militare ame
ricane — 14 morți și zece răniți. A- 
genția France Presse tansmite că 
trupele Frontului național de elibe
rare au ocupat localitatea 
Xoai.

Dong

In rîndul senatorilor americani

Crește curentul de opozite 
față de politica S.U.A. în Vietnam

pele guvernamentale livrarea mărfu
rilor a fost blocată.

Cu toate acestea, junta militară 
nu a renunțat la planul său de 
„așa-zisă raționalizare a minelor bo
liviene", potrivit căruia urmează să 
fie concediați o parte însemnată a 
minerilor iar cei care continuă să 
rămînă angajați vor primi salarii 
mai mici decît pînă acum. Genera
lul Rene Barrientos și copreședintele 
juntei militare boliviene, Alfredo O- 
v.ando. au părăsit miercuri seara 
capitala plecînd într-o călătorie în 
centrul minier Catavi-Siglo, unul 
din principalele bastioane ale mineri
lor în cursul grevei generale care a 
avut loc luna trecută.

★

C.C. al P.C. din Bolivia. Printre con
ducătorii minerilor, care urmează să 
fie deportați, se află Pedro Garcia și 
Angel Heredia. Pînă acum, junta mi
litară a deportat zeci de militanți sin
dicali.

începind de Ia 22 mai, au avut loc 
execuții în masă în rîndurile per
soanelor ce se opun guvernului ge
neralului Imbert Barreras". Agen
ția arată că, potrivit martorului, 
peste 100 de persoane ar fi fost exe
cutate într-un punct situat între ca
pitala dominicană și închisoarea 
Victoria. „Execuțiile — a spus el — 
se desfășoară în general noaptea, iar 
în zori cadavrele sînt îngropate avînd 
de cele mai multe ori mîinile și pi
cioarele legate. După plecarea pluto
nului de execuție au putut fi făcute 
mai multe fotografii".

In legătură cu aceste dezvăluiri 
care urmează să fie trimise secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
corespondentul din Santo Domingo 
al agenției France Presse scrie că 
„faptele nu mai pot fi puse la în
doială. S-au făcut execuții în masă 
— se mai fac poate și acum — la 
numai cîțiva kilometri de capitală. 
De la cartierul general al poliției do
minicane, care este situat în secto
rul controlat de forțele juntei mi- 
litaro-oivile de dreapta — contiuă 

corespondentul — camioane încărcate 
cu deținuți iau în fiecare zi drumul 
închisorii Victoria. In fiecare zi, ca 
și în fiecare noapte. Dar nu toate 
camioanele ajung la destinație. Ra
fale de mitralieră, apoi cîteva fo
curi de armă izolate. Majoritatea ca
davrelor sînt anonime, fără identi
tate".

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Referindu-se la autorizarea dată 

comandantului trupelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud, de a angaja trupe
le sale de partea trupelor sud-vietna- 
meze, ziarul american „Star" subli
niază că în rîndul senatorilor ameri
cani crește curentul de opoziție față 
de actuala politică a S.U.A. în Viet
nam. „30-40 de senatori, scrie ziarul, 
sînt cuprinși de temeri sumbre, iar 
șase senatori, după cum se pare, in
tenționează să adopte o atitudine ho- 
tărîtă de opoziție față de actuala po
litică a S.U.A. față de Vietnam". Da
că președintele va începe să foloseas
că trupe terestre ale S.U.A. în mari

de pă- 
de po- j

operațiuni sud-vietnameze, este 
rere ziarul, atunci opoziția față 
litica sa va fi și mai puternică.

Senatorul republican din partea sf • 
tului New York, Jacob Javits, a de
clarat miercuri în Senat că Statele 
Unite intervin în lupte terestre fără 
consimțămîntul Congresului și al рсн 
porului. „In prezent, în Vietnamul de 
sud există peste 50 000 de soldați ame
ricani, iar după unele zvonuri, a spus 
el, vor fi trimiși încă 100 000 
mai multi". Aceste acțiuni ale | 
nului american — consideră 
— vor însemna „o catastrofă pentru 
S.U.A.". '

) sau 
guver-
Javîts

Epilogul unei călătorii
După un epilog agitat al turneu

lui său printr-o serie de capitale eu
ropene, primul ministru congelez 
Moise Chombe, a luat miercuri sea
ra tîrziu avionul de Leopoldville, de 
la Bruxelles, unde a făcut o escală. 
După încheierea propriu-zisă a tra
tativelor din Spania, Moise Chombe 
urma să sosească 
(a la Paris, unde 
fectat o serie de 
afaceri. Dar spre 
surprinderea co
respondenților de 
presă, care aștep
tau avionul de la 
Madrid, Moise

miercuri diminea- 
mai avea de per-

situația din Angola". Și adăuga că 
..acestea ar putea marca un punct 
de cotitură în luptele aniigueri'lla 
(luptele împotriva mișcării de elibe
rare națională) din Angola, deoare
ce Congoul va pune la dispoziția 
Portugaliei baze de luptă pe propriul 
teritoriu". Singura explicație a a- 
nunțului dat de postul de radio a fost 
pusă pe seama

PHENIAN. Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene a dai pu
blicității o declarație de protest în 
care cere guvernului japonez „să 
pună de îndată capăt politicii de per
secuții și discriminare națională 
împotrivă cetățenilor coreeni din 
laponia".

NOTĂ EXTERNA
a sosit 
direcția 

(G.M.T.), 
avea să 

: „Preșe
dintele Consiliului congolez a fost 
primit de președintele Salazar marți 
seara". Agenția U.P.I. relata că 
„tratativele dintre cei doi lideri s-au 
referit, fără îndoială, mai ales la

Chombe 
cu un avion militar din 
Lisabona. La ora 12,00 i 
postul de radio Lisabona, ; 
lămurească acest mister :

unei „grave neglijen
țe" a cenzurii gu
vernamentale por
tugheze. Confuzia a 
fost atît de mare, 
încît unele publi
cații controlate 

de guvernul portughez au înserat 
chiar o știre cu privire la misterioa
sa vizită. Dezmințirile lui Chombe 
la Paris au stîrnit și mai mari sus
piciuni. Miercuri Chombe anunțase 
că în aceeași zi va lua avionul de 
Leopoldville direct din Paris. Dar, 
în aceeași seară, agențiile de presă 
au transmis că el a sosit la Bru
xelles.

MONTEVIDEO. Un număr de 25 
de parlamentari uruguayeni, repre- 
zentînd diferite partide, au semnat 
un document în care cer punerea în 
libertate a lut Jesus Faria, fost se
nator. conducător ai Partidului 
munist din Venezuela, care se 
grav bolnav într-o închisoare.

Co- 
află

L. DUȚA

O „declarație cheie“ 
în Parlamentul sud-rhodeslan

SALISBURY 10 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în fața primei ședin

țe a Parlamentului sud-rhodesian, al
cătuit din 65 de membri, reprezentan
tul Frontului Rhodesiei de sud, E'um- 
phrey Gibbs (partidul minorității albe, 
care deține majoritatea în parlament 
în urma recentelor „alegeri"), a de
clarat că „cei 50 de deputați albi de
țin mandatul pentru a proclama inde
pendența totală a actualei colonii bri
tanice cu statut de autoconducere". 
Comentînd această „declarație cheie" 
a reprezentantului lui Smith, agenția

PARIS 10. Corespondentul Agerpres, 
Georges Dascal, transmite:

Joi după-amiază a fost inaugurat 
cel de-al 20-lea Salon internațional al 
aeronauticii și spațiului. Salonul des
chis la aeroportul Le Bourget, lîngă 
Paris, ocupă o suprafață acoperită de

SCURTE ȘTIRI 
care a discutat aspectele finale ale 
unor probleme economice vest- 
europene.

Reuter menționează că „întreaga opo
ziție a primit-o cu zîmbete", de tea- ' 
ma unor eventuale măsuri represiv-, 
din partea guvernului. Referindu-se la ț 
atitudinea guvernului britanic față de 
intențiile minorității albe de a procla
ma independența în condițiile înde
părtării populației africane din viața 
politică, Gibbs a spus că „tratativele 
cu Marea Britanie se vor caracteriza 
printr-o intransigență sporită din par
tea Rhodesiei dfe sud". El a spus că 
țara sa intenționează să „strîngă tot 
mai mult relațiile cu Republica Sud- 
Africană și Portugalia". — -*

26 000 mp și prezintă 460 aparate de 
toate categoriile din 16 țări ale lumiL 
Printre aparate figurează 300 de avi
oane de 170 de tipuri.

Duminică 20 iunie, în ajunul în
chiderii Salonului, va fi organizată r 
mare demonstrație aviatică.

nevre ale forțelor militare maritime 
ale N.A.T.O. la care participă 15 
nave de luptă, 6 submarine și 3 
escadrile de aviație, aparținînd An
gliei. S.U.A., Olandei și Canadei.BUENOS AIRES. In cercurile o- 

ficiale din capitala Argentinei se a- 
firmă că negocierile economice din
tre Argentina și Iran, inițiate In 
timpul vizitei șahului Reza Pahlevi 
la Buenos Aires, înregistrează pro
grese.

CAIRO. Primul ministru indian, 
Lal Bahadur Shastri, a părăsit ca
pitala R.A.U., în dimineața zilei de 
10 iunie, cu destinația Ottawa. In 
cursul vizitei sale de 24 ore 
Cairo, Shastri a avut o scurtă în
trevedere cu președintele Nasser.

la

PARIS. Printre principalele pro
bleme ce vor fi discutate de preșe
dintele Franței, de Gaulle și can
celarul Ludwig Erhard la sfirșitul 
acestei săptămâni la Bonn se află 
în mod sigur și o serie de probleme 
financiare privind Piața comună, a 
declarat ministrul francez al infor
mațiilor Alain Peyrefitte.

TEL AVIV. Fostul prim-mmîstru 
Ben Gurion a cerut ieri deschiderea 
unei noi anchete judiciare privind 
afacerea Lavon. In declarația sa, 
Ben Gurion a criticat actualul ca
binet condus de Levi Eshkol, care a 
hotărît să claseze cazul

pre-WASHINGTON. Agenția de 
anunță că 
Pieței co- 

a sosit la 
oficială de

să vest-germană D.P.A. 
vicepreședintele Comisiei 
типе, Robert Marjolin, 
Washington intr-o 
mai multe zile.

vizită

ministru danez, 
care se află în-

BONN. Primul 
Jens Otto Krag, 
tr-o vizită oficială de patru zile în 
Republica Federală Germană, a a- 
vut joi o întrevedere cu cancelarul 
vest-german, Ludwig Erhard, cu

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii ar. 56. Tel. Interurban 822 automat 268.

de 
au

SANTIAGO DE CHILE. Mii 
locuitori ai orașului Valparaiso 
participat la un miting cerind eva
cuarea trupelor americane din Re
publica Dominicană. Mitingul a fost 
organizat de partidele de stingă, 
sindicate și diferite organizații de 
masă din oraș.

LONDRA. Intr-o 
în partea de vest a 
tic se desfășoară

regiune situată 
Oceanului Atlan
ta prezent tna-

Lavon.

Centrul spa- 
fost lansat

NEW YORK. De la 
țial Cape Kennedy a 
miercuri un nou satelit artificial la 
o altitudine de circa 11500 mile, 
destinat cercetărilor asupra radia
țiilor extraterestre și influenței pe 
care o au acestea asupra cosmonau- 
ților.
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