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eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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liiti-o liigwă mtatiri

Multe zile la rînd, fareza „U- 
raleț" a sfredelit stîncile de 
calcar ale carierei Banița. Son
dorul Firicel Dumitru împreună 
cu ajutorul său Diiaconu Mie 
mînuiau mașina cu deosebită 
atenție; nu era ușor să stră
pungi tăria rocilor la o aseme
nea adîncime I 14 găuri, avînd 

I fiecare un diametru de 200 mm 
\ și o lungime de 20 m, au fost 

forate în treapta orizontului II 
al carierei.

Duminică, 13 iunie, a fost 
2iua hotărîtă pentru pușcarea 
masivă a stîncii de calcar. Ar
tificierii ’ au pregătit din timp 
explozivul, materialul de bura
te, cablurile instalației electrice 
de amorsare; au fost stabilite 
toate măsurile de siguranță ne
cesare. In dimineața respectivă, 
au intrat în acțiune artificierii 
încărcînd cele 14 găuri cu 6 000 
kg exploziv. Pînă la ora 12 to
tul a foet pregătit.

...Bubuitura produsă de puș
carea masivă a stîncii s-a auzit 
pînă departe, peste dealuri și 
văi — coloana neagră, de fum 
riâicîndu-se ca o cttlpercă uria
șă în sus peste creste. Emoția 
tehnicienilor și muncitorilor ca
re au pregătit această pușcare 
masivă a fost răsplătită de re- 
zultatde obținute: cea. 45 000 
tone piatră de calcar derocafă 
(ruptă) din masiv — ceea ce 
crează posibilități colectivului 
de aici pentru realizarea și de
pășirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului partidului.

ACTUALITATEA
ф Formația de teatru a ar

tiștilor amatori de la clubul 
muncitoresc din Uricani va 
prezenta vineri, la ora 19,30, în 
sala palatului cultural din Lu
pani, un spectacol cu piesa „Si
ciliana", farsă lirică în trei 
acte de Aurel Baranga. Cu a- 
ceeași piesă, artiștii amatori 
din Uricani vor participa la al 
IV-Jea Festival bienal de teatru 
,.I. L. Caragiale", faza orășe
nească.

♦ Un colectiv de actori ai 
Teatrului de Stai de estradă din 
Deva, aflat in turneu oficial prin 
Valea Jiului, prezintă azi, la 
orele 18 și la orele 20, în sala

/

Mitul ci 10 etaje 
li №0

Constructorii de pe șantierul 
Lupeni au pus în lucru cele mai 
înalte blocuri ridicate pînă a- 
cum în Valea Jiului — blocurile 
D avînd fiecare 10 etaje și 66 
apartamente. Pînă acum s-au 
săpat fundațiile la mai multe 
blocuri iar la D I au fost mon
tate deja cofrajele glisante pen
tru ridicarea în flux continuu 
a pereților de beton. Pentru re
ducerea timpului de lucru, fini
sajul exterior al blocului (cu 
plăcuțe ceramice și tencuieli în 
praf de piatră) va fi executat 
o dată cu glisarea pereților, de 
pe același cofrag mobil iar 
planșeele de beton ale etajelor 
vor fi turnate monolit, o dată 
cu deplasarea glisajului peste 
cota respectivă. Acest lucru va 
da posibilitate brigăzilor de zi
dari să înceapă tencuielile inte
rioare cu mult înainte de ter
menul planificat.

Zilele viitoare, o dată cu ter
minarea montajului puternicei 
macarale aduse pe șantier, con
structorii lupeneni vor începe 
glisarea primului bloc cu IO. e- 
taje — cel mai înalt din Va
lea Jiului. Anul acesta ei vor 
ridica pe acest loc în total 3 
asemenea blocuri ier anul viitor 
altele. Noul cvartal Tudor Vla- 
dimirescu din Lupeni, ale’’ cărui 
prime începuturi le constituie 
seria de blocuri D, va fi unui 
din cele mai frumoase cvartale 
de locuințe don Valea Jiului.

palatului cultural din Lupeni, co
media muzicală în 3 acte și 7 ta
blouri „Vreau să fiu nevasta ta".

ф Ieri după-amiază, în sala 
Teatrului de Stat 
a fost prezentată 
fistic ă a claselor 
regie ale Școlii 
artă din localitate. Programul 
a cuprins piesele „Inimă vitea
ză" de Mihail Davidoglu, „Oas
petele din faptul serii" de Horia 
Lovinescu și „Zmeoaicele", co
medie într-un act de Ștefan Ha- 
ralamb. Au interpretat Lu
ca Emanuela, Burza Stelu
ța, Popescu, Elena, Feldrihan 
Vasile, Suoîu Dumitru, Moldo
van Vasile.

din Petroșani 
producția ar
de actorie și 

populare de

Anul XVII 
XXII №. 4870

Miercuri 
16 iunie 

1865

Brigada ii-a respectat 
[UllDlUl

Era pe la începutul anului. 
In consfătuirea de producție 
convocată la sectorul II al nu
nei Petrila se discutau sarcinile 
de plan pe 1965. Se luau anga
jamente. Printre primii înscriși 
la cuvînt se număra și minerul 
șef de brigadă Sidorov Vasile.

— Brigada noastră se anga
jează să dea peste planul a- 
nual 1000 tone de cărbune — 
a spus el.

Inir-una din zile brigadierul 
a ținut sfat cu cei trei șefi de 
schimb. Discuția s-a purtat îrt 
jurul angajamentului luat.

— Avem posibilități să dăm 
mai mult-----a susținut briga
dierul.

— Și noi sîntem de aceeași

CARNET

părere — au întărit cei trei șefi 
de schimb. Să chibzuim amă
nunțit ce avem de făcui.

Cei patru au analizat temei
nic condițiile de muncă din a- 
bătăj, organizarea activității bri- 
-găzii, aprovizionarea, felul cum 
sini repartizați oamenii. Au a- 
juns la concluzia că din abata
jul lor se poate da mai mult 
cărbune. Brigada și-a sporit an
gajamentul anual la .2000 tone 
de cărbune peste plan. . Mai 
tirziu, clnd a pornit întrecerea 
in cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului,' brigada 
condusă de comunistul Sidorov 
Vasile s-a angajat să dea pînă 
la acest important eveniment 
1600 tone de cărbune peste plan 
din angajamentul anual.

Ortacii din brigada lui Sido
rov își respectă întotdeauna cu- 
vlntul dat.

Organizarea judicioasă a a- 
baiajului, a apropiat harnicul 
colectiv al brigăzii, zi de 
zi, de realizarea angaja
mentului. Pînă in dimi
neața zilei de 10 iunie a. c. 
brigada a extras peste plan 
1570 tone de Cărbune.

La ora clnd se tipăresc a- 
ceste rînduri, cu siguranță că 
brigada condusă de secretarul 
organizației de bază de la sec
torul II al minei Petrila a reu
șit să trimită la suprafață și 
cele 30 tone de cărbune pe care 
le avea de dat spre a-și înde
plini, înainte de termen, anga
jamentul luat în cinstea Con
gresului.

M. CHIOREANU

Gaia școala! A venit vacanța marel

„Azi e mai frumos ca ierî“

Plinii СШИГ1-ШШ 
al ultimilor

Este deosebit de sugestiv acest 
titlu pe care artiștii amatori vulcă- 
neni l-au dat concert-spectacolului 
realizat de curînd. Pentru că într-a- 
devăr așa este: azi e mai frumos 
ca ieri, mîine mai frumos ca azi. 
Mereu spre mai bine, spre mai 
înalt, spre mai frumos.

Vulcănenii văd cum, sub ochii lor, 
orașul în care trăiesc și muncesc își 
schimbă pe zi ce trece înfățișarea, 
cum orașul lor se înalță tot mai 

mîndrii din pădu
rea de scheje. 
Tocmai de aceea, 
inspirați de reali
tatea noului Vul
can, artiștii ama
tori de aici și-au intitulat concert- 
spectacolul : „Azi e mai frumos ca 
feri". Ei și-au propus să cînte în 
vers și melodii sprințare tot ce-i nou 
și frumos în viața lor, tot ce-i nou 
și frumos în munca și viața liberu
lui popor român,

Lucrînd cti tragere de inimă, cu 
pasiune și interes, cei 33 de artiști 
amatori au reușit să închege un pro
gram bogat și variat.

Trebuie să apreciem așadar ini
țiativa lăudabilă a tinerilor artiști 
amatori din Vulcan, care au reușit 
să înjghebeze un asemenea program, 
ce a întrunit sufragiile unanime ale 
spectatorilor. Primul concert-specta- 
col al vulcănenilor „Azi e mai frumos 
că ieri" place, fiind realizat la un 
înalt nivel artistic și interpretativ.

Succese în acțiunea
de împădurire

Muncitorii și tehnicienii. Ocoalelor 
silvice Petroșani și Lupeni, au de
pus multe strădanii pentru a exe
cuta la timp și de bună calitate îm
păduririle prevăzute pentru acest an. 
Cu tot anotimpul capricios din pri
măvară, colectivele ocoalelor au reu
șit să învingă greutățile și să ob
țină rezultate deosebite în muncă.

Meritul ■ vulcănenilor în realizarea 
acestui spectacol este cu atît mai 
mare dacă ne gîndim că toți sftit ar
tiști amatori, că fiecare la locul său 
de muncă își îndeplinește cu cinste 
sarcinile de serviciu. Dimineața toți 
sînt în producție. După-amiază însă 
ei schimbă strungul, pichamerul, cleș
tele patent sau creionul cu acordeo
nul și vioara; vin la club să se re
creeze, să cînte frumusețea muncii. 
Este și aceasta o dovadă a crește

rii mișcării artisti
ce de amatori, este 
o dovadă a fap- 
tuilui că oamenii 
muncii îndrăgesc 
fot mai mult arfa 

și cultura. Pentru aceasta însă tre
buie preocupare, trebuie sprijin și 
inițiativă, trebuie pasiune și răbda
re. trebuie muncă perseverentă. Și 
activitatea artiștilor amatori din 
Vulcan întrunește astfel de atribute. 
Exemplul vulcănenilor poate fi ur
mat și de către alți artiști amatori 
din Valea Jiului, și în primul rînd 
de cei din Lupeni și Petrila, din 
Paroșeni și Aninoasa, care au avut... 
pe vremuri o activ i-ta te rodnică.

Un trio la... înălțime alcătuiesc 
tinerii Vasile Sufletu, Gheorghe Na- 
nu și Gheorghe Chițu, care interpre
tează cu măiestrie cîteva melodii de

D. GHEONEA

(Continuare in pag. 3-a)

Astfel, din planul de 195 ha îm
păduriri, prevăzut pe întregul an 
1965, ocoalele silvice au reușit să 
execute în campania împăduririlor de 
primăvară 181 ha plantații de puteți, 
în frunte situîndu-se Ocolul silvio 
din Lupeni oare a terminat- complet 
sarcinile de plan prevăzute pe în
tregul an. Printre șantierele mai 
harnice se numără „Dealul Babii“ 
— Vulcan și „Jigoreasa" — Bănița, 
unde brigadierii Scorei loan și Stoi
ca Petru, împreună cu pădurarul 
Stoica Vasile au muncit cu multă 
rîvnă pentru executarea împăduririlor 
prevăzute.

Paralel cu împăduririle, ocoalele 
silvice au pregătit 122 ari de teren 
pentru crearea de noi culturi în pe
piniere în scopul asigurării materia
lului săditor. necesar în anii viitori 
și au executat întreținerile necesare 
la culturile existente în pepinierele 
din Petroșani, Cîmpu lui Neag, Voie, 
vodu și altele. Prin executarea celor 
181 ha împăduriri, suprafața totală 
împădurită în munții noștri în anii 
șesenalului se ridică la 4 000 ha te
ren, lichidîndu-se astfel complet toa
te terenurile goale rămase din tre
cut.

Drum nou spre halda de șist 
de la Coroești.
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OPINII DESPRE

RĂSPUNDERILE 
MAISTRULUI MINIER

In perioada ce a trecut de la redetchideria ei, mina Vul
can a cunoscut o dezvoltare continuă. Față de turn! 19SI, pro
ducția exploatării a crescut di peste S3 ori. Pe măsura dez
voltării minei fi dotării el cu utilaje noi, perfecționate exploa
tarea a fost încadrată cu corpul tehnic necesar.

In cadrul minei lucrează aproape 100 de maiștri, majori
tatea cu pregătire corespunzătoare, iar alții eu o vechime înde
lungată In minerit. Veci, un detașament de tehnicieni capa
bil să facă față imperativelor ce le ridică In față producția, rea- 
lieared indicatorilor de plan tehnica nouă. In ce măsură răs
pund maiștrii minieri din cadrul exploatării acestor imperative, 
care este preocuparea conducerii minei șl a conducerilor de sec
toare pe linia întăririi rolului de mare răspundere ce revine 
maiștrilor In calitate de conducători și organizatori direcfi ei 
procesului de producție? lată subiectul anchetei întreprinse de 
ziarul nostru la mina Vulcan.

în general bine, 
dar...

La conducerea minei am aflat des
pre o seamă de măsuri aplicate in 
«copul Întăririi rolului maiștrilor în 
producție. Pentru a ajuta maiștrii 
minieri în urmărirea realizării planu
lui cu 3—5 zile înainte de începerea 
lunii, sarcinile de plan se defalcă 
pe raioanele conduse de maiștri. 
De asemenea, prin ședințele o- 
perative de lucru, precum și prin or
dine de servicii se dau instrucțiuni 
și lămuriri pentru fiecare loc de 
muncă în parte. S-a organizat un sis
tem de evidență șl control care să 
asigure urmărirea zilnică a realiză
rii sarcinilor de plan la toți indica
torii, inclusiv pe brigăzi. In general 
toate rapoartele cu maiștrii au1 un 
caracter instructiv. Pentru a întări 
prestigiul maiștrilor, conducerea minei 
a indicat conducerilor da sectoare de 
a nu da nici o dispoziție brigăzilor 
•au muncitorilor decît prin maiștri.

Deci, în general, sîntem pe linie. 
Se întîmplă totuși ca, intrînd în 
subteran, spre a vizita locurile de 
muncă, inginerii șefi de sectoare să 
ftu fie însoțiți de maiștri dîn revii 
rul respectiv, și să ia legătura di
rect cu muncitorii, să dea instruc
țiuni acestora fără ca maistrul res
pectiv sâ fie încunoștiințat. Acest 
procedeu nu contribuie la stimula
rea autorității maiștrilor. El se prac
tică, totuși, din două motive: Io 
primul rînd, nici șefii de sectoare 
nu țin „neapărat" să facă controa
lele în prezența maiștrilor, și nici 
unii maiștri nu privesc cu destulă 
responsabilitate obligația de a-1 în
soți pe inginer. De pildă, maiștrii 
Jurca Emil, Ionescu Petru, Helgiu și 
Matvas se eschivează de la însoți
rea inginerului la locurile de muncă.

în primul rînd 
autoritate I

Autoritatea maistrului, prestigiul 
de care se bucură in rindul munci
torilor din subordine depind, In pri
mul rînd, de maistru însuși, de felul 
tui de a lucra, de atitudinea pe ca
re o are fată de tovarășii lui de mun
că, de pregătirea sa, au fost de pă
rere mai multe cadre inginerești din 
conducerile sectoarelor. Iată cîteva 
dfa declarațiile lor:

șesc să se impună. Un caz : maistrul 
Simon Arcadie, Stabilește și ei la 
începutul fiecărui schimb ce lucrări 
•e cer executate, dar, cînd contro
lează la altrșitul schimbului locui de 
muncă, constată că indicațiile Iul nu 
au fost respectate. Aceasta ae ta- 
timplâ mai ales la brigada lui Cer- 
ceza Vasile, bunăoară. De ce i se în
tîmplă aceasta ? Pentru că nu e su
ficient de stăruitor, ori nu a convins 
asupra justeței indicațiilor date.

* ING. POPESCU MIRCEA, ȘE
FUL SECTORULUI It:

Da, sînt și eu de aceeași pă
rere : autoritatea maistrului depinde 
în primul rînd de el însuși. Aș Vrea 
să-ffli întăresc afirmația cu urmă
torul exemplu

Printre maiștrii minieri care se 
bucură de mult prestigiu la noi în 
sector e și tov. Csiki Emerit. Iată 
cum lucrează acest maistru. Înainte 
de a Intra în mintă se informează a- 
mănunțit asupra situației locurilor 
de muncă și, în funcție de capacita
tea de producție a abatajelor, stabi
lește măsurile de plasare și aprovi
zionare a acestora precum și sarci
nile concrete ale brigăzilor pe schim
bul respectiv. In cursul schimbului 
urmărește îndeaproape ca aprovizio
narea locurilor de muncă să se facă 
conform cerințelor, iar brigăzile să 
nu sufere din cauza defectelor me
canice. In acest fel. la sfîrșituf 
schimbului poate să pretindă (și pre
tinde I) ca programul de lucru sta
bilit de el să fie executat întoc
mai. La fel procedează și maiștrii 
Constantin Mihai și Grigoraș loan. 
Rezultatul : schimbul în care lucrea
ză acești maiștri își realizează rit
mic sarcinile de plan. Dar, avem și 
maiștri care nu reușesc să-și impună 
punctul de vedere, nu se bucură de 
autoritatea necesară. De ce ? Pentru 
că nu fac totul ca brigăzile să aibă 
condiții optime de lucru și, deci, 
nici să le pretindă să facă tot ce 
ar fi posibil nu se încumetă. Acest 
lucru ascunde, de altfel, și o oare
care comoditate, slăbiciune de care 
mai sufetă unii maiștri șt din sec
torul nostru, ca de pildă, Dăscăles- 
cu Alexandru, Stoenescu Octavian 
și alții.

Titlul do maistru
obligi,

• ING. BEIZADEA SILVIU, ȘE
FUL SECTORULUI V B:

— Pentru a-și îndeplini atribuțiile, 
maistrul este investit cu o Mamă 

/ie drepturi. Aceste drepturi obligă 
însă la o muncă competentă, la 
gîndire in exercitarea funcției, la o 
comportare axacnptarl. Avata maiștri 

I

buni care satisfac aceasta cerință. 
Din sectorul nostru i-ași aminti ta 
acest sens pe tovarășii: Sufan Nt- 
colae, Deac George, Bun loan. Dar 
putem da și exemple de maiștri ca
re nu se străduiesc să rezolve cu 
competență sarcinile multiple ce le 
ridică producția, nu se gîndesc su
ficient asupra soluționării cît mai 
optime a problemelor. Unii se re
zumă la semnarea ordinelor de ser
viciu. fără să urmărească cu com
petentă îndeplinirea acestora. In 
blocul VIII s-a subminat abatajul 
nr. 2, pentru că maistrul minier Con- 
stantineanu Marius nu a fost în stare 
să Urmărească respectarea progra
mului de lucru dat de conducerea 
sectorului. E grav și faptul că unii 
maiștri minieri rămîn nepăsători în 
fața abaterilor de la N.T.S. In 
schimbul maistrului Balint Teodor 
s-a pușcat în apofiza abatajului ca
meră nt. 1 în condiții nepermise. 
ceea ce a provocat o surpare. Unii 
maiștri minieri săvîrșesc abateri de 
la disciplină. Printre aceștia îl a- 
mlntesc pe maistrul Ionașcu Petru, 
care în repetate rînduri a părăsit 
serviciul, a venit la șut în stare de 
ebrietate, a dovedit lipsă de respect 
față de cei din jur. E evident, ase
menea comportări nu pot asigura au
toritate unul maistru minier. Iată de 
ce acest maistru a și fost destituit 
din funcție.

Mai au și alții 
obligații...

• ING. ĂVRAMESCU TRAIAN, 
ȘEFUL SECTORULUI III:

•— Vfeau să încep cu un exemplu 
de felul cum nu e bine să sa pro
cedeze cu maiștrii. intr-una din zi
lele lunii trecute, nu a ieșit prelimi
narul în schimbul III. A doua zi di
mineață. toți maiștrii din acel 
schimb au fost chemați la conduce
rea minei și „prelucrați". Consider 
că a fost un procedeu greșit. In pri
mul rînd, s-a trecut peste capul con
ducerii sectoarelor, cărora le revine 
sarcina directă de a trage la răs
pundere maiștrii, iar, ta ai doilea 
rînd, au fost trași la răspundere în 
egală măsură toți maiștrii pentru 
nerealizarea planului. Ori, poate, nu 
toți au fost Vînovați.

In ceea ce privește întărirea ro
lului lor de conducători tehnici ai 
producției, propunem să se acorde 
mai multă atenție întreținerii căilor 
de transport. Liniile defecte, neîn
treținute corespunzător îi sustrag pe 
maiștri de la îndeplinirea obliga
țiilor lor, îi determină să se ocupe 
prea mult de supravegherea tran
sportului, de remedierea caramboa- 
lelor etc. In sectorul nostru am luat 
în ultimul timp măsuri pentru între
ținerea corespunzătoare a liniilor fe
rate, pentru completarea efectivului 
de regie spre a scuti maiștrii mi
nieri de multiplele probleme ce le ri
dică un transport deficitar.

In general, consider că în scopul 
întăririi rolului maistrului minier este 
necesar să Ii se asigure mai multă 

autonomie în coordonarea producției, 
să li зе creeze condiții pentru a 
gtadi mai mult asupra rezolvării ta 
ansamblu a problemelor de produc
ție, a sptijtalrii brigăzilor de a-și 
realiza ritmic sarcinile de pian. Un 
mijloc binevenit ta acest scop ti con
stituie atragerea maiștrilor minieri 
Ia calcului salariilor.

Șl acum citeoa păreri ale unor 
maiștri minieri:

• DOBNER CAROL, TEHNICIAN, 
LOCȚIITORUL ȘEFULUI SECTO
RULUI IV:

— In vederea tatlririi roiolui 
nalftttter eauridet o*  ar fl neteeare

• ING. SURULESCU DAN, ȘE
FUL SECTORULUI I:

— Maistrul trebuie să fie mereu 
la cufent cu situația locurilor de 
muncă, să fie convins de justețea 
măsurilor ce se indică; în acest caz 
poate să pretindă și el oamenilor. 
Avem numeroși maiștri care satis
fac această cerință. Așa sînt Moldo
van Mihăilă, Bogosi Ioan, Laszlo 
Iosif, Dumitrescu Ioan — cadre cu 
experiență, competente, ale căror in
dicații stat legi pentru subalterni. 
Dw avem și maiștri care nu reu

La începutul și sfîrșitul fiecărui schimb inginerul Avramescu Tratau se 
consultă detaliat cu maiștrii minieri asupra celor mai arzătoare probleme 
ele producției.

următoarele : Să se reglementeze re
lațiile de serviciu între maiștri și 
măsurătorii de gaze, conform R.O.l. 
Este greșit ca maiștrii să fie supuși 
controlului efectiv de către măsură
torii de gaze la lămpi, rechizite de 
fumat etc. De asemenea, unii măsu
rători opresc locuri de muncă fără 
a încunoștiința maiștrii. Se ajunge 
chiar Іа situația ca unii maiștri să 
fie sancționați pentru că nu se su
pun controlului efectuat de măsură
torii de gaze cazul maistrului 
Muntoanu Constantin. Părerea mea e 
că asemenea procedee sînt nejuste, 
nu creează un climat de muncă favo
rabil maiștrilor.

M R. fie punem următoarea între
bare : deși se cunosc aceste cazuri, 
tar părerea conducerii minei este 
identica cu a. tehnicianului Dobner 
Carol, de ce se tolerează asemenea 
practici nejuste ? Mal ales că ase
menea cazuri s-au mat inlîmplat. 
Maiștrii, prin însăși natura sarcini
lor ce le au, sînt primit responsabili 
cu respectarea N.T.S., cu realizarea 
sarcinilor de plan. Iată criteriul ce-l 
situează pe maistru înaintea măsu
rătorului de gazel

• IVAN GRAȚ1AN, PRIM-MAIS- 
TRU MINIER, SECTORUL IV:

— Hotărîrea privind întărirea au
torității maiștrilor prevede ca premie
rile, acordarea concediilor. învoiri
lor, sancționările să nu se fscă dacît 
cu avizul prealabil al maistrului. 
La noi în sector încă nu se întîmplă 
așa. Tabelul cu premierile pe luna 
aprilie nici nu a fost văzut de 
maiștri. Se mai întîmplă ca ordinele 
pentru executarea diferitelor lucrări 
se dau peste capul maiștrilor. Așa 
s-a întîmplat în cazul brigăzii lui 
Hunyadi loan. S-a dat ordin de a 
se ataca abatajul în ambele aripi 
fără să fie încunoștiințați și maiștrii 
minieri Nu este aceasta o descon
siderare a rolului maistrului ? Cred 
că da.

Competență + 
conștiința!

• ING. V1ȘAN IQAN, LOCȚIITO
RUL ȘEFULUI SECTORULUI Vili, 
SECRETARUL COMITETULUI SIN- 
DICATULUI:

— O deosebită importanță pentru 
întărirea rolului maistrului o consti
tuie perfecționarea pregătirii tehnico- 

-- - - - - - - - ÎN LOC DE CONCLUZII- - - - - - - - -
Cadrele tehnice care au luai cuvintul in cadrul anchetei 

noastre au scos in evidență experiența valoroasă ce s-a a- 
cumulal la mina Vulcan in numea cu maiștrii, problemele 
ее se cer rezolvate în scopul întăririi continue a asistenței teh
nice, au făcut numeroase propuneri. Dintre acestea insistăm doar 
asupra cîtorva :

• SA SE URMAREASCA CU MAI MULTA RIGUROZITATE 
ȘI IN FIECARE SECTOR RESPECTAREA DREPTURILOR MAIS
TRULUI MINIER.

• RIDICAREA CALIFICĂRII MAIȘTRILOR, ÎMBOGĂȚIREA 
CUNOȘTINȚELOR LOR DE CULTURA GENERALA.

• BULETINUL DE INFORMARE TEHNICA PUBLICAT DE 
C.C.VJ. SA FIE MULTIPLICAT INTR-UN TIRAJ MAI MARE 
SPRE A AJUNGE Șl IN POSESIA. MAIȘTRILOR MINIERI.

• COMITETUL DE PART 1D Și COMITETUL SINDICATULUI 
SA GÂSEASCA FORME ADECVATE DE EDUCARE A MAIȘTRI
LOR. ACCENTUL PE: CONDUITA ȘI EXEMPLUL PERSONAL IN 
EXERCITAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE.

profesionale și de cultură generală 
a acestora. Consider că la acest Ca
pitol sîntem încă deficitari. S-a fă
cut încă prea puțin peniru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale ale 
maiștrilor. Cursurile de ridicare a 
calificării pentru maiștri s-au înche- î 
iat anul tfecut înainte de termina- Д 
rea programului stabilit, iar în aees>gj- 
an cursurile preconizate tacă nu s-au v 
deschis. Sînt neglijate și celelalte 
forme de perfecționare a pregătirii 
maiștrilor. Rău e că unii maiștri, 
mai ales cu o vechime îndelungată, 
subapreeiază asemenea acțiuni, nu 
citesc literatură de specialitate, nu 
participă la cursurile de perfecțio
nare. Așa sînt tov. Gherman Traian, 
Iepure loan, precum și o seamă de 
maiștri • tineri. Deci, consider că in 
această privință comitetul sindicatu
lui, mai ales C.I.T. cît și conduce
rile sectoarelor au făcut încă pbea 
puțin. Tehnica avansează continuu, 
iar noi trebuie să ținem pasul cu eu l 
Mai mult trebuie făcut și pentru e- 
ducarea maiștrilor spre a avea o 
comportare, o atitudine corectă cu 
cei din jur. Unii înțeleg greșit rostui 
hotărîrii cu privire la întărirea Го- , 
lului maiștrilor în producție. Maistrul St- 
Maier Alexandru, de exemplu, ta foc 
să se străduiască de a-și îndeplini ' 
corect atribuțiile, vociferează ta ne- 
sfîrșit; ta loc să dovedească mai 
multă sîrguință caută justificări pen
tru a-și ascunde greșelile.

• BRÎNZAN VASILE. INGINER
ȘEF ADJUNCT:

— Adevărul e că în mutică cu 
maiștrii minieri mai avem o seamă 
de deficiențe: conducerile sectante
lor se mai adresează direct mine
lor, peste capul maiștrilor; nu se- 
consultă cu maiștrii la premierea 
brigăzilor. Dar aceasta are și o ex
plicație. In primul rînd, unii ingi
neri văd o greutate în asigurarea 
consultării listelor de premiere de 
către toți maiștrii ș( în al doilea 
rînd unii maiștri nu sînt nici corn-4- 
petenți de a face o apreciere obiecti- 
vă, justă asupra activității brigăzi- Ц/ 
lor. Unii șefi de sectoare se adre
sează direct brigăzilor deoarece nu 
au încredere în maiștri, în capacita
tea lor de a transmite corect indica
țiile. Fără îndoială, nu e bine 1 Re
medierea acestui neajuns e condițio
nată de ridicarea competenței maiș
trilor, a pregătirii lor profesionale. 
In acest domeniu am făcut tacă pu
țin, și va trebui să perseverăm mai 
mult, să acordăm ridicării calificării 
maiștrilor atenția necesară.



Operativitate, conținut concret,
^mobilizator l
J Iii întrecerea socialistă ce se des

fășoară In întîmplnarea celui de-al
lV-lea Congres aj P.M.R., sporesc 
cantitățile de cărbune cocslflcabll
pe care minerti Lupenlului le trimit 
spre ziuă. Colectivul sectorului III 
se află în frunte, urmat de cele ale 
sectoarelor IV A, IV B.

In mod firesc, cauți reflectarea 
muncii minerilor Lupenlului, a obiec
tivelor asumate în întrecere șl a rea
lizărilor lor foi agitația vizuală. 
Constați însă că 
agitația vizuală, 
latură importantă 
• muncii politice 
de masă, nu tine 
pas cu sarcinile, 
Cu munca colecti
vului.

E adevărat, e- 
tistă aici șase 
panouri pe care sînt însorise anga
jamentele pe mină, angajamentele 
sectoarelor, ale unor brigăzi etc. 
luate încă de la începutul anului, cu 

1 prilejul dezbaterii cifrelor de pian pe 
jk 1905. Dar cum se împlinesc aceste 
St, Angajamente ? Graficele producției 

mirtcți, sectoarelor și brigăzilor situa
te fai£h în față cu aceste panouri nu 
suplifieac acest gol din două motive: 
realizările înscrise pe aceste grafice 
sînt raportate la planurile lunare, iar 
pe de altă parte, uneori sînt întoc
mite neciteț.

Agitației vizuale de la mina Lu
peni îi lipsește operativitatea. In 
ziua de 11 iunie nu se vorbea în 
nici un panou de obiectivele pe care 
colectivul minei și le-a asumat în, 
Inttmplnarea Congresului partidului, 
deși minerii Lupenitilti! și-au fixat 
angajamente mobilizatoare în foltre- 
cere. La această exploatare produc
ția ridică încă o serie de probleme, 
între care ritmicitatea realizării pla
nului în unele sectoare și chiar la 
nivelul întregii exploatări, ridicarea 
la plan a brigăzilor rămase foi ur- 

. mă, creșterea vitezei de avansare 
âtc. Dar agitația vizuală nu ne spu
ne nimic despre, toate acestea.

Ău apărut proiectele de Directive 
«le Congresului al IV-lea al P.M.R. 
Ou privire la dezvoltarea economiei 

liiuiig iizmii 
u
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naționale în perioada 1966—1970 și 
cu privire la valorificarea surselor, 
energetice și electrificarea țării în 
perioada 1966—1975, proiecte care 
prevăd sarcini de mare răspundere 
pentru industria carboniferă. Nici 
despre aceste prevederi agitația vi
zuală nu spune nimic.

Unde este operativitatea agitației 
vizuale ? Oare cele 6 panouri și alte 
cîteva întocmite cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plen pe 1966 au da

rul de a tifle de 
cald pînâ la sfîr- 
șitui anului ? De 
la întocmirea a- 
cestar panouri și 
pîrtă în prezent la 
mina Lupeni n-a 
mei intervenit ni
mic nou ?

La aceste întrebări tovarășul litiu 
Ioan, activist al comitetului de partid, 
dă din umeri. Te întrebi ou mirare: 
de ce acest tovarăș caută atît de 
Stăruitor justificări pentru anumite 
lipsuri, In loc să caute posibilități 
de îmbunătățire a muncii în dome
niile de care răspunde direct, între 
care și agitația vizuală ? Comitetul 
sindicatulud face, de asemenea, prea 
puțin pe acest tărîm. Se cheltuiește 
multă muncă pentru panouri mari, 
cu caracter general și permanent, 
deși agitația vizuală cîștigă mult 
dacă se merge pe simplu șl opera
tiv, dacă conținutul ei este mobili
zator, actual, viu. Se poate oare ad
mite să se renunțe la agitația vi
zuală, la caracterul ei operativ dacă 
nu găsim pe cineva care să scrie cu 
cete mâi perfecte litere din lume ? 
Dacă se scrie ordonat, citeț, nu-i de 
ajuns ? Intre miile de muncitori și 
tehnicieni ai Lupenlultrf se găsesc 
cu siguranță cîțiva tovarăși gata 
oricînd să facă acest lucru. Dar cu 
acești oameni trebuie stat de vorbă, 
trebuie un pic de organizare.

Și cu atît mai mult acum, cînd la 
mina Lupeni, ca și la celelalte mine 
din Valea Jiului minerii desfășoară 
larg întrecerea socialistă pentru a 
întimpina cu realizări de seamă Con
gresul parttdJtâ.

„І2І t ИІІ {IU№ (а №Г
(Уплате din pag. l-a)

muzică ușoară între care: „Orașitl 
de la Dunăre”, „Marioara de la Hu
nedoara", „la te uită ce mai fete", 
îndeosebi primul dispune de O voce 
plăcută, caldă, care cucerește prin 
timbrul său vibrant mai ales atunci 
cînd interpretează melodia „Cînta o 
mandolină” ori o arie din opereta 
„N-a fost nuntă mai frumoasă" de 
Nteolae (thîrculescu. Următorii doi 
reușesc interpretări valoroase ale unor 
melodii da muzică ușoară. Acestora 
li se alătură solistul și prezentato
rul Oheorghe lonlță. ,

Dintre interprete aș remarca pe tî- 
năra Adela Hegheduș, atît pentru 
frumoasa interpretare a melodiilor 
de muzică ușoară, cit și pentru ți
nuta artistică și mișcarea In scenă, 
,pe Ghizela Tunsoiu și pe Aurelia 
Reis. Decorurile Ingenioase, lucrate 
eu gust și jocul de lumini dau am
ploare și farmec spectacolului. Pe 
treapta cea mai înaltă a scării eoh- 
Cerț-spectacoliilui „Azi e mai frumos 
ca ieri" se situează Insă regizorul 
Boiță Sergiu, instructorul artistic al | 
clubului din Vulcan. Tovarășul Boi
tă Sergiu a depus multă muncă și 
pasiune în realizarea acestui specia*  
eol. a dat dovadă de multă fantezie 
creatoare, de un fin simț artistic.

Desigur că spectacolul are și u*  
nele scăderi pentru înlăturarea că
rora mal trebuie muncit. Pe alocuri, 
intrările și ieșirile dMi scenă ae fac 
cu întîrziere sau prea pripit, orches
tra mai are tendința сіе a acoperi 
soliștii, iar unii interpret! sînt defi
citari la capitolul — dicțle. De ase
menea, unii soliști tec abuz de miș
care scenică, sînt prea ostentativi 
aș spune, № timp ce alții apar prea... 
Imobili.

Am scris aci despre tineri care 
îndrăgesc arta și cultura. care pun 
interes îti ridicarea prestigiului cul
tural al orașului m care trăiesc și 
muncesc. Consider că aceste rîndtiri, 
ca și rezultatele obținute pînă acum 
de artiștii amatori vulcănenf te vor 
îi imbold în muncă. Iar ceilalți 
artiști amatori din Valea Jiului (sînt 
mâți talentați. pasionați) să te ur
meze exemplul.

Echipa coîiw- 
nisiukii Gottf&rt 
Matei (dreapta) 
mecanic auto
în garajul nr. 
II de la l.R.T.A. 
Petroșani s-a an
gajat foi cinstea 
Congresului parti
dului să reducă 
cu 5 zile timpul 
de execuție la re
parațiile capitale 
ce te efectuează. 
Făcînd pregătirile 
din timp, echipa 
tovarășului Gott- 
fert a reușit ca la 
ultima reparație 
capitală efectuată 
unui camion să 
reducă termenul 
de execuție de ia 
16 zile acordate 
la numai 8 zile.

S P ORT
Un rezultat valoros

Duminică, pe stadionul Jiul din 
localitate, echipa Știința Petroșani a 
Inttlnlt în cadrul campionatului ca
tegoriei A de rugbi, cunoscuta for
mație bucureșteană Grivița Roșie, 
campioană republicană și cîștigătol- 
rea „Cupei campionilor europeni". 
După consumarea celor 80 de minu
te de joc tabela de marcaj arăta sco
rul de 0—0, studenții din Petroșani 
realizînd astfel surpriza etajjei. Ei au 
cîștigat două puncte prețioase șl au 
stopat cursa pentru cucerirea titlu
lui de campioană republicană pe a- 
iitri în curs*a  Grl- 
viței Roșii. Stu
denții de la I.M.P 
și-au axat jocul
pe o apărare su- 
pranumerfcă și pe
inițierea de contraatacuri care să le 
permită sa marcheze. Grivița Roșie 
a venit decisă sa cîștige acest joc, 
dar neglijînd faptul că terenul a fost 
foarte greu, djn cauza ploilor abun
dente căzute în ultima vreme, au a- 
doptat tactica unui joc cu atacuri la 
mînă. Această greșeală de tactică a 
bucureștenilor, cît și neglijarea con
dițiilor concrete de desfășurare a 
jocului, au permis studenților de la 
IJH.P să oprească cu ușurință ata
curile grivițenltor șl să contraata
ce periculos. De eîtevâ ori jucătorii 
Săbău și Chlriac s-au aflat chiar pe 
punctul de a marca, dar au fost o- 
prtți neregulameritar de bucureșteni, 
abateri pe care arbitrul jocului, Micu- 
lescu din București nu le-a sancțio
nat. Avfoid de partea lor avantajul 
terenului și prezența în tribune a 
unul public cald și entuziast stu
denții au început jocul deciși să ob
țină uri rezultai favorabil. In prima 
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Atelierul de Zonă C.F.R. Petroșani angajează imediat:

— 4 lăcătuși cu școala profesională — salar 806 —1026 tei

— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și utilaj*  — salar
1000 — 1143 lei

— 1 turnător lagăre — salar 908 tei

—■ 1 contabil principal — salar 1250 tei. Solicitatorii trebuie să în
deplinească următoarele Condiții: studii medii șl 2 an! în funcții 
economice financiare.

O.
Casa orășenească Petroșani

А N U Al T A
Depunătorii câ in data de 30 iunie 1966 va avea loc, In orașul 

Petroșani, tragerea la sorți — pe țară — pentru trim. li. 1906, a 
libretelor de economii cu cîștiguri și a libretelor de economii cu 
dobindă și cîștiguri.

repriză jocul s-a dus mai ales pe 
înaintare. Perioadele de dominare 
sînt egale. Bucureștenli încearcă sâ 
atace la ftiînă, dar jocul bun în a- 

parare practicat de gazde stopează 
acțiunile celor de la Grivița Roșie. 
Pînă la pauză nu este nimic de sem
nalat mai important. După reluare, 
jocul este dus tot de cele două îna
intări. Perioadele de dominare sînt 
împărțite și de această dată, dar 
studenții sînt aceia care au cîteva 
ocazii mei clare de a matca. După 
cum am mai spus, aceste ocazii ră

nim nefructificate 
din cauza greșe
lilor de arbitraj. 
Jocul se termină 
fără ca vreo echi
pă să poată înscrie. 

S-au remarcat de Ia Grivița Roșie: 
Moraru, StoMiescu, Manole iar de 
la Știința Petroșani întreaga echipă 
șl foi special Dulce, Bojeneseu, Să- 
bău. Poarte slab arbitrajul lui Mi- 
culescu din București, arbitraj care 
a dezavantajat în special pe studenți. 
Rezultatul obținut duminică de către 
studențf. este foarte prețios, dacă a- 
verti în vedere valoarea adversari
lor pe care î-a foitîlnit. Rezultatul 
este însă în primul rînd o consecin
ță a jocului bun prestat de studenți 
și în care aceștia au dat dovadă de 
maturitate în joc și cristalizarea 
unui sta de joc propriu. Rezultatul 
de duminică a adus mari satisfacții 
suporterilor echipei Știința Petroșani 
și dă speranțe că în jocul de dumi
nică, în compania echipei Dfriamo 
București, studenții vor reuși să re
editeze acest rezultat valoros.

C. REUS 
student
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PROGRAM DE RADIO
/7 iunie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de
ștjri. Buletin meteorologic; 5,06 Ta
rafuri ate cooperativelor agricole de 
producție; 5,25 Piese de estradă; 
6,00 Radiojurnal. Buletin meteorolo
gic; 6, 10 „Cer senin" — muzică u- 
șoară; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,45 Salut voios de pionier; 
7.00 Radiojurnal; 7,15 Tineri soliști 
de muzică ușoară; 7,30 Sfatul me
dicului : Importanța regimului lac
to-vegetări an; 7,35 Anunțuri, muzi
că: 7,45 Muzică ușoară; 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Pagini de mare 
popularitate din muzica de estradă; 
8,40 Cîntece pentru cei mici; 8,55 
Scene din opereta „Mascota" de 
Edmond Audran; 9,30 „Parada me
lodiilor" — muzică ușoară; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Cîntece de 
viață nouă; 10,15 Scriitori în lumi
na documentelor: Panait Istrati. 
Prezentare de Horia Oprescu; 11,00 
Fragmente din opera „Olandezul 

zburător" de Richard Wagner; 11,45 
Variațiuni de Eueebie Mandicevski 
pe o temă de Handel; 12,00 Buletin 
de știri; 12,03 „In vacanță" — emi
siune de cîntece pionierești; 12,15 
Muzică ușoară; 12,30 „Cîntare parti
dului", Verstfrî ale tinerilor poeți în 
lectura autorilor; 12,45 Suita de ba
let „Daphnia și Chloe" de Joseph 
Bodin de Bolsmortfer; 13,05 Concert 
de muzică populară; 13,40 Arii din 
opera „Lakme" de Delibes; 14,00 
Buletin de știri; 14,05 Recomandări 
din program; 14,10 „Pe aripile me
lodiilor" — muzică ușoară; 15,00 
Trei dansuri românești de Achim 
Staia, „Divertisment" de Marțian 
Negrea, „Schițe dobrogene" de Al
fred Mendelsohn; 15,40 „Cît îi Ba
natul de mare" — program de mu
zică populară; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 16,30 Prietena 
noastră cartea; 17,00 Laureațî ai 
concursului internațional „George 

Enescu" — tenorul Ion Buzea; 17,15 
Cu microfonul prin regiunea Su
ceava; 17,35 Melodii populare cerute 
de ascultători; 18,00 Seară pentru 
tineret; 19,00 Cîntâ, dansează — 
tinerețe; 19,30 Tribuna radio; 19,40 
Cîntă, dansează — tinerețe (conti
nuare); 20,00 Radiogaze ta de seară;
20.30 Varietăți muzicale; 21,15 Pă
rinți și copii; 21,30 Petrecere dan
santă; 22,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Melodii 
de pretutindeni; 23,08 Sonata opus 
26 în fa manor pentru violoncel și 
pian de George Enescu; 23,52 Bule
tin de știri.

PROGRAMUL 11 : 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie; 7,45 Reco
mandări din program; 7,50 Clntă 
orchestra de muzică populară „Brfoi- 
lețuH*'  din Constanța; 8,10 Arii ve
sele din opere; 8,40 Estrada dimi
neții; 9,00 Buletin de știri; 9,63 So
liști și formații de muzică ușoară;
9.30 Vreau să știu (Reluarea emi
siunii din 14 iunie); 19,00 Ciclul 
Concert! gross! opus 1 de №4re 
LocatoIJi; 10,30 Soane dm opera 

„Răscoala" de Gheorghe Dumitres
cu; 11,00 Buletin de știri; 11,03 Cîn
tece de Laurențiu Profeta; 11,15 
Lieduri pe versurile poeților noștri;
11,30 Universitatea tehnică radio — 
ciclul construcții; 11,45 Meridiane 
și paralele muzicale; 12,15 Recitalul 
pianistului Pavel Serebreacov; 12,30 
„Badea care mi-i drag mie" — e- 
mlstune de melodii populare; 13,00 
Buletin de știri; 13,30 Emisiune li
terară; 13,40 Concert de prîtjz; 14,30 
Recomandări din program; 14,35 
Cîntă Zîna Săveseu și Constantin 
Iliescu arii din opere; 15,00 Buletin 
de știri; 15,10 „Flori și melodii" — 
muzică ușoară; 15,30 Antologie poe
tică Leopardi; 16,00 Tineri soliști de 
muzică populară; 16,20 Dialog cu 
ascultătorii; 16,30 Laureați ai con
cursului internațional „Chopin 1965"; 
17,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 17,15 Melodii de Irving Ber
lin; 17,30 Sfatul medicului: Impor
tanța regimului lacto-vegctartan; 
18,00 Muzică ușoară de Gheraae 
Dendrino; 18,15 Carnet plastic. Pic
tori români dintre cele două răz

boaie mondiale: N. Tonitza; 18,30 
CfcJul „Din istoria operei" — emi
siunea a Xll-a; 19,00 Buletin de 
știri; 19,05 „Au înflorit salcîmli 
iară" — emisiune de romanțe; 19,30 
Coordonate culturale 1965; 19,40
Ritmuri și melodii de dans; 20,30 
Actualitatea muzicală; 21,00 Radio
jurnal; 21,20 Recital Danielle Da- 
ri'eux; 21,30 Ciclul „Mari dirijori";
22,30 Album liric de operetă; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 De la rumbă 
la suri; 0,52 Buletin de ști

Cinem atografe
17 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Mă iubește, nu mă iubește; REPU
BLICA : Parisul vesel; PETRILA: 
Falsificatorul de bani; LONEA: 
Roșu și negru — seria I—II; ANI- 
NOASA: Drama ciocîrliei; LU
PENI : Vremea păginilor.
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« STOAGOb ROȘO

Succese ale forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud

HANOI 15 (Agerpres).
Gitînd agenția de presă 

rea", agenția V.N.A. 
forțele patriotice 
au respins l-a 4 
lansat de 2 500 militari ai trupelor 
guvernamentale sprijiniți de 36 de 
avioane, mașini amfib'ie și tunuri îm
potriva localității Tan Long din dis
trictul Cai Nhum (provincia Vinh 
Long) și a altor localități, așezate 
de-a lungul rîultii Mang Thit.

Potrivit primelor date, forțele pa
triotice au nimicit peste 100 de mi
litari inamici, printre care doi ame
ricani șî au doborît un elicopter.

In zilele de 24 și 25 mai, anunță 
agenția, consilierii americani și auto
ritățile sud-vietnameze au mobilizat 
peste 1000 de militari, 19 avioane, 
19 nave de război și mai multe ma
șini amflbie pentru a lansa un atac 
împotriva localității My Loc. dis
trictul Tain Binh (provincia Vinii 
Long). Deși superioare ca număr, 
trupele- guvernamentale au fost res
pinse 
scos 
mici,

, rît 2 
ve de război și mai multe 
amfibii.

„Elibera- 
anunță că 

sud-vietnameze 
iunie un atac

au cîștigat victoria de la Dong Xoai 
(provincia Bien Hoa).

Ultimele știri sosite din Dong 
Xoai, se spune în mesaj, arată că 
în urma atacului, bine orgagjțzat, 
din 12 iunie, a fost distrug îa în
tregime batalionul 7 de para.șutiștî, 
unitate de șoc a trupelor guverna
mentale. Astfel, numai în 60 de ore, 
începînd din noaptea de 9 iunie, tec- 
tele patriotice au distrus o poziție 
importantă și solidă a inamicului țfl, 
Dong Xoai nimicind 6 companii de 
infanterie, artilerie și trupe tehnice.

☆

Lucrările Consiliului ministerial ULAN-BATOR

al Pieței comune
BRUXELLES 15
Consiliul ministerial al Pieței co

mune, ale cărei lucrări de două zi
le au început luni la Bruxelles pen
tru a reexamina, printre altele, do
sarul finanțării politicii agricole co
mune amînat de la ultima întâlnire 
сЦр buia mai, a încheiat prima zi 

rezolvat problema nego- 
Marocul și Tunisia. 
France Presse scrie 
a aborda discuția

Ură să fi 
eterilor cu

Agenția 
in a in ie de

(Agerpres),

că 
cen

trali asupra finanțării Europei agri
cole șî întăririi Parlamentului eu
ropean, miniștrii vor încerca încă 
o dată să găsească un teren de în-

țelegere pentru negocierile cu țări
le Magrebukri.

Ministrul economiei vest-germane, 
Kurt Schmuecker, a salutat intenția 
Asociației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.) vfzînd o apropiere de Pia
ța comună. Ei a anunțat că guver
nul său va supune următorului Con
siliu ministerial al Pieței comune de 
la sfîrșitul acestei luni un proiect 
de rezoluție cu privire la strîngerea 
relațiilor dintre cele două grupări 

economice vest-europene. Se știe că 
această concepție nu este sprijinită 
de Franța.

CLAN BATOR 15 (Agerpres).
Comisia electorală centrală a R-P- 

Mongole a dat publicității rezulta
tele alegerilor pentru organele 
cale 
lare,

La
sută
tru candidații 
іітйе 99,98 la 
gătorilor care 
geri.

In hur alele
13 460 deputați.

le
ale puterii — huralete popu- 
care au avut loc la 13 iunie, 
alegeri au participat 99,99 la 
din totalul alegătorilor. Ppn- 

propuși și-au dat vo- 
sută din numărul șle
au participat la ale-

populare au fost aleși

de forțele 
din luptă 
inclusiv 5 
elicoptere

patriotice, oare au 
100 de militari ina- 
americani, au dobo- 
și au avariat 4 na- 

mașini

☆
HANOI 15 (Agerpres).
După cum relatează 

de presă V.N.A.. citind 
sud-vietnameză 
mandatul 
național de 
namul de
mesaj de felicitare unităților

„Eliberarea", 
forțelor 
eliberare 

sud a

agenția 
agenția 

co- 
Frontului
din Viet- 

adresat un 
care

HANOI 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția de pre

să „Eliberarea", Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, a adre
sat locuitorilor de origine chineză, 
care trăiesc în Vietnamul de sud, o 
scrisoare în care îi cheamă,să par
ticipe la lupta poporului vietnamez 
împotriva agresiunii S.U.A. pentru 
salvarea țării, pentru apărarea drep
turilor legitime ale naționalității chi
neze.

Drepturile legitime ale cetățenilor 
de origine chineză, se arată în scri
soare, pot fi pe deplin garantate nu
mai cînd imperialiștii, americani vor 
fi alungați din Vietnamul de sud, 
cînd regimul lor marionetă va fi în
lăturat și cînd în țară va fi instau
rai un guvern revoluționar de coa
liție care să asigure independența, 
democrația, pacea și neutralitatea.

LONDRA 15 (Agerpres).
Joi urmează să înceapă la Lon

dra lucrările celei de-a 14-â confe
rințe a primilor miniștri din țările 
membre ale Commonwealthului. Pe 
agenda conferinței, care va dur-a 
nouă zile, figurează numeroase pro
bleme, printre care războiul din Viet
nam și situația din Maiayezia, pro
blema Rhodesiei de sud, desemnarea 
unui secretar general al Cornmon- 
wealfhului, precum și mijloacele de 
dezvoltare a schimburilor între mem
brii acestei organizații. Agenția 
France Presse menționează că șefii 
guvernelor din țările Commonwealth
ului sau reprezentanții lor se vor 
întîlni la Londra, „pentru a avea un 
schimb de vederi și a încerca să gă
sească unele poziții comune asupra 
problemelor internaționale sau de 
interes reciproc".

După ce amintește că Common- 
we alt hui este un „vast mozaic de 
popoare și națiuni" totalizînd apro
ximativ 750 de milioane de locuitori, 
France Presse menționează că, de 
la ultima conferință din iulie 1964, 
trei state și-au căpătat independen
ța : Malta, Zambia și Gambia.

Țările cu populația albă din Com
monwealth, Marea Britanie, Austra
lia, Canada, Noua Zeela-ndă, Ci
pru și Malta, scrie agenția France

Presse, sînt în minoritate,' cele mai 
numeroase sînt țările africane. Com- 
monwealthul' oferă astfel imaginea 
unei asociații eterogene, în care lim
ba engleză este principala legătură, 
dar în care regimurile șî opiniile po
litice variază considerabil.

Nici-o schimbare în situafia politică 
din Santo Domingo
SANTO DOMINGO 15 (Agerpres). 
Situația politică rămîne neschimba

tă Ia Santo Domingo. Reprezentanții 
Organizației Statelor Americane au 
purtat noi tratative cu conducătorii 
celor două fracțiuni dominicane fără 
să realizeze o apropiere a pozițiilor. 
După cum se știe, generalul Im- 
bert Barreras pretinde că guvernul său 
este singurul legal. Conducătorul ce
leilalte fracțiuni, colonelul Francisco 
Caamano, și-a expus din nou pozi
ția în cadrul unui miting reafirmînd 
hotărîrea sa de a lupta pentru reve
nirea la regimul constituțional din 
1963. El a insistat în mod deosebit 

asupra necesității evacuării trupelor 
străine din țară.

■ Un comunicat al Cartierului gene
ral al forțelor interameficane anunță 
un incident între soldați! brazilieni

: și elemente din forțele colonelului 
Caamano. Nu se semnalează victime. 
Un alt incident s-a produs pe șo
seaua care leagă capitala de baza 
militară San Isidro. Membrii unui 
post de control imbertist ău tras asu
pra unei mașini în care se aflau zia
riști americani. Nu s-au înregistrat 
victime nici în cursul acestui inci
dent.

Re de altă parte, agenția France 
Presse scrie că unui din liderii par
tidului social creștin dominican, Cao-

nao Javier, arestat de forțele imber- 
tiste pe aeroportul din Santo Do
mingo, a fost expulzat din țară. Ja
vier se întorcea dtetr-un turneu prin 
America Latină, unde a pledat în 
favoarea sprijinirii guvernului consti
tutionalist condus de Caamano.

Descoperirea unor noi 
„galaxiile albastre"

NEW YORK 15 (Agerpres).
Dr. Allan Sandage de la observa

toarele astronomice Mount Wilson și 
Palomar din California, a anunțat 
descoperirea unui „nou și major ele
ment constitutiv al Universului". Es
te vorba de o întreagă categorie de 
obiecte albastre, pînă acum conside
rate stele și situate la marginea ga
laxiei Căii Lactee, din care face 
parte și Soarele, de fapt obiecte uria
șe, de o strălucire neasemuită, ca-

A nins din nou 
în munții Taft-

VARȘOVIA 15 (Agerpres)..
La 14 iunie, în munții Titra a 

nins din nou, iar temperatura aeru
lui a atins minus un grad. In re
giunea culmilor munților Kasprowy 
condițiile de schiat au fost mai bu
ne decît în luna martie. O asemenea 
temperatură scăzută în luna iunie nu- 
a mai fost înregistrată de zeci de enî.

„CONGRESUL DĂ SEMNE
DE NEMULȚUMIRE"

NEW YORK 15 (Agerpres).
„Congresul dă semne de nemulțu

mire și începe să-și reafirme pre
rogativele față de președintele John
son în problemele principale", rela
tează agenția Associated Press.

Observatorii de la Washington, 
afirmă agenția, cred că îngrijorarea 
membrilor Congresului în legătură cu 
creșterea amestecului S.U.A. în 
războiul din Vietnam a contribuit 
la ultimele acțiuni ale Congresului 
îndreptate împotriva autorității pre
zidențiale.

SITUAJIA DIN

S.U.A.

atitudinii Congre-Ca exemplu al 
sului, agenția citează modul ' nan 
senatul a examinat proiectul de le
ge privitor la ajutorul acordat sirăf-J 
nătății. Majoritatea senatului nu nu
mai că a redus cu 200 milioane fon
durile cerute de Jolmson, dar a in
trodus în proiect un amendament re
dacted la 15 la sută — în loc de 
20 la sută cît cerea administrații, 
— sumele pe care președintele le 
poate transfera organelor internațio
nale din fondul împrumuturilor des
tinate proiectelor 
tru alte țări.

de dezvoltare pen.

Sy

PERU

„COSMOS
MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 iunie, în Uniunea Sovietică ț 

a fost lansat satelitul artificial 
Pămîntului „Cosmos-68“.

La bordul satelitului este instalat 
aparataj științific destinat continuării 
explorării spațiului cosmic în con
formitate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu următorii parametri: perioada 
inițială de rotație 89,77 minute, dis
tanța maximă de Pămînt (apogeu!) 
334 km, distanța minimă de Pămînt 
(perigeul) 205 km, unghiul de 
ciinație al orbitei 65 grade.

La bordul satelitului există 
emițător radio care funcționează 
frecvența de 19,996 Mhz, un sistem 
de radio pentru măsurarea precisă 
a elementelor orbitei, un sistem 
diotelemetric pentru transmiterea

obiecte cosmice

al

în-

un
pe

ra
pe

re populează întregul Univers. Dr. 
Sandage a denumit noile obiecte 
„galaxii albastre cvasi stelare". Se 
apreciază că circa 100 000 din aces
tea pot fi detectate de marile teles- 

coape. „Galaxiile albastre" sînt în
că foarte reduse ca număr în com
parație cu galaxiile normale. Dr. 
Sandage apreciază că există numai 
cite o singură galaxie albastră la 
fiecare 100 000 galaxii de tip nor
mal.

Pămînt a datelor cu privire la func
ționarea instalațiilor și aparatelor 
științifice. Aparatajul instalat 'a 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile sosite.

PRAGA. Organizația Internațio
nală a Ziariștilor a adresat o scri
soare președintelui Venezuelei, R. 
Leoni, protestînd împotriva acțiuni
lor autorităților venezuelene față 
de secretarul general al O.I.Z., J. 
Meisner.

PARIS. Ziarul „Le Monde" infor
mează că activitatea furnalelor din 
Sagunto (Spania), aparținînd între
prinderii „Alto Hornos de Viscaye" 
în asociație 
Company", 
ca urmare ;
metalurgiști 
lariilor.

I cu „American Steel 
a încetat de zece zile, 
a grevei celor 6 800 de 
care cer majorarea sa-

PRETORIA. Presa sud-africană 
relatează că Parlamentul R.S.A. a 
acordat guvernului dreptul de a 
prelungi, indiferent de hotărîrile tri
bunalului, . termenul de condamnare 
a unor deținuți politici.

NEW YORK. Columbia pare să 
fie în pragul unei revoluții, rela
tează din Bogota corespondentul 
agenției Associated Press. De luni 
de zîile în țară domnesc înverșunate 
disensiuni politice. Țara se află în 
fața unei acute crize financiare.

peruviană,
că trupele care 
în departamentul Junin pro- 
la evacuarea forțată a fa- 

indigene din regiunile unde

s-a a- 
au fost

LIMA 15 (Agerpres).
In capitala 

nunțat 
trimise 
cedează 
miliilor
operează trei detașamente de parti
zani. Partizanii au ocupat săptă
mâna trecută două posturi de po
liție la Andamaca și Santo Domin-

go de Acobamba, 
rat o însemnată 
și muniții.

Ziarele din Lima publică nume
roase știri consacrate activității .de
tașamentelor de partizani. Ele 
tă că într-unul din aceste detlj 
mente, numit „Pachecutec", se a« . 
numeroși membri ai comunității in
diene iMaraymilloc.

de unde au capta- 
cantitate de arme

LISABONA. La Lisabona au luai 
sfirșit lucrările Congresului euro
pean pentru comunicațiile prin poș
tă și telegraf. La Congres, care a 
durat 12 zile, au luai parte 22 de 
țări.

Etiopiei, Katema Yifru, a făcut o de
clarație la Cairo, in care și-a expri
mat satisfacția în legătură cu rezul
tatele reuniunii Consiliului Ministe
rial al O.U.A. de la Lagos. -

LONDRA. Societatea de radiodifu
ziune britanică — B.B.C. a protes-

SCURTE
Ș T I R I

iat energic împotriva tarifelor pro
puse de Corporația sateliților arti
ficiali de comunicații din S.U.A. pen
tru folosirea satelitului „Early Bird". 
B.B.C. a cerut reducerea la jumă
tate a acestor tarife.

CAIRO. In drum spre Addis Abe
ba, ministrul afacerilor externe al

citate 
trecut 
greve

LONDRA. Potrivit datelor 
în Camera Comunelor, anul 
în Anglia au avut loc 2524 
cu participarea a 883 000 persoane

CAIRO. La Cairo a fost semnat 
un acord privind dezvoltarea relați
ilor comerciale dintre India și R.A.U. 
pe anul 1965 Acordul prevede spo
rirea cu 30 la sută a 
de mărfuri dintre cele

schimburitor 
două țări.

sindicatuluiLONDRA, 
muncitorilor 
adoptat cu majoritate covîrșitoare de 
voturi, o rezoluție, în care condam
nă agresiunea americană în Viet
nam și cere guvernului englez să 
ia măsuri imediate, pentru a se pu-- 
ne capăt războiului din Vietnam.

Conferința
chimiști din Anglia, a

NEW YORK. Erich Mende, vice
cancelar al R.F. Germane, a sosit 
la New York intr-o vizită oficială 
de 5 zile în Statele Unite.
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