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BUCUREȘTI

Plenara cu activul
a Comitetului orășenesc de partid Petroșani

In ziua de 16 iunie, în aula Insti
tutului de mine a avut loc plenara 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, lărgită cu activul, consacra
tă dezbaterii proiectului de Directive 
ale Congresului al IV-lea al Parti
dului Muncitoresc Român cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970, a proiectului 
de Directive cu privire la valorifica
rea surselor energetice și electrifi
carea tării în perioada 1966—1975 
și a proiectului Statutului Partidu
lui Comunist Român.

La plenară au participat secretari 
ai comitetelor orășenești de partid, 
ai comitetelor de partid și organiza
țiilor de bază din întreprinderi și in
stituții, activiști de partid, lucrători 
din presa de partid, conducători și 
activiști ai organizațiilor de masă, 
cadre cu munci de răspundere din 
conducerile unităților economice, 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
mine, întreprinderi, șantiere, intelec
tuali.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Călin Gheorghe, prim-se
cret ar ai Comitetului regional de 
partid Hunedoara.

La dezbaterea proiectelor Directi
velor Congresului partidului, precum 
și a proiectului Statutului P.C.R., au 
luat cuvîntul tovarășii Cristea Au
rei, miner șef de brigadă la mina 
Aninoasa, ing. Muru Emil, șeful 
E. M. Petrila, Variași Iosif, miner 
pensionar, participant la mișcarea
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muncitorească înainte de 23 August 
1944, ing. Căpățînă Vasile, directo
rul I.C.T. Paroșeni, Ghioancă Sabin, 
miner șef de brigadă la mina Lupeni, 
ing. Săbău loan, șeful E. M. Vul
can, Ciriperu Vasile, inginer șef al 
minei Lonea, ing. Moghioroși Eme- 
ric, director E.D.M.N., Ardeleanu 
Victor, șeful preparatei Lupeni, ing.

Lăzărescu loan, directorul general al 
Combinatului carbonifer Valea Jiului, 
ing. Ghioancă Victor, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Petro
șani, ing. Buciu Vasile, șeful șan
tierului T.C.M.C. Corcești, ing. Bă- 
dică Nicolae, director I. F. Petro
șani, conf. ing. Constantinescu Ilie, 
prorectorul Institutului de mine, ing. 
Blaj Traian, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular , al o- 
rașului Petroșani, Dan Vaier, secre
tarul Comitetului orășenesc de partid 
Lupeni, David Gavrilă, secretarul co
mitetului de partid al minei Petrila, 
Cotof Iosif, miner pensionar, Găgean 
Dumitru, secretarul comitetului de 
partid U.R.U.M.P., Bădău Victor, 
directorul Școlii medii Petroșani, 
Karpinecz loan, secretar al Comite
tului orășenesc de partid Petroșani, 
Sidorov Vasile, miner șef de brigadă 
ia mina Petrila, Marcu Aurel, meca
nic de locomotivă la Depoul C.F.R. 
Petroșani, ing. Pîinișoară Titus, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Farcaș Erna, se
cretara comitetului de partid de la

(Continuare in pag. 2-a)

In sală, în timpul lucrărilor plenarei.

Plenara Comitetului orășenesc ae 
partid Petroșani, dezbătând împreună 
cu activul său proiectele de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea e- 
conomiei naționale în perioada 1966- 
1970 și eu privire la valorificarea 
surselor energetice și electrificarea 
țării în perioada 1966—1975, precum 
și a proiectului de Statut al Parti
dului Comunist Romîn, își exprimă 
deplina adeziune față de prevederile 
acestor documente de importanță is
torică în viața partidului și poporului 
nostru.

Comuniștii dan Valea Jiului, toți 
oamenii muncii din acest bazin car
bonifer văd în obiectivele mărețe 
cuprinse în proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea al parti
dului, programul luminos al ridicării 
României socialiste pe noi culmi ale 
progresului, civilizației și culturii, 
continuarea fireasca a liniei politice 
generale a partidului de dezvoltare 
neîntreruptă, armonioasă, în ritm sus
ținut a economiei naționale, politică 
realistă și științifică bazată pe apli
carea creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste la condițiile concrete 
ale țării noastre.

Cu deosebită bucurie a primit or
ganizația orășenească Petroșani, pro
iectul Statutului P.C.R., precum și 
propunerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea de Partidul Comu
nist. Român. Pentru comuniștii, pen
tru oamenii muncii din Valea Jiului, 
aceasta este o denumire scumpă, ca
re le evocă conducătorul încercat și 
neînfricat ce- i-a călăuzit în eroicele' 
lupte de clasă ale minerilor din Lu
peni din august 1929 și la а cărui 
chemare muncitorii mineri aii răs
puns ca un singur om în 1944—1948 
pentru a sprijini războiul antihitle
rist și opera de refacere a țării. Pre
vederii# proiectului Statutului P.C.R. 
reflectă schimbările calitative surve
nite în viața partidului, a întregii 
noastre societăți, stadiul actual al 
luptei poporului nostru pentru con
strucția socialismului, exprimă forța, 
unitatea și înaltul democratism al 
partidului nostru.

Dezbătînd temeinic, cu toată răs
punderea documentele Congresului al 
IV-lea al partidului, activul de 
partid din Valea Jiului a făcut bilan
țul realizărilor obținute în anii șe- 
senalului în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-ăl III-lea Congres, 
al adîncilor prefaceri care au avut 
loc pe aceste bogate meleaguri în

munca și viața oamenilor, stabilind 
totodată măsuri pentru ca, folosind 
experiența dobîndită, să asigure mo
bilizarea tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea noilor sarcini care le 
stau în față. In anii șesenalului a 
fost dublată capacitatea de produc
ție a Centralei Termoelectrice, a fost 
construită noua preparați® de căr
buni Corcești, s-au desfășurat im
portante lucrări de deschidere a mi
nelor Dîlja și Paroșeni, de moderni
zare a celorlalte mine, au fost date 
în folosința oamenilor muncii peste 
5 000 apartamente și alte construcții 
soeial-culturale. Folosind mai bine 
capacitatea de producție, oamenii 
muncii din acest bazin au reușit, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
să sporească în acest an, față de 
1959, producția de cărbune cu 1,9 
milioane tone, producția de energie 
electrică cu 1,5 milioane kWh, să 
depășească sarcina de creștere a pro
ductivității muncii de 40 la sută pre
văzută pentru industria cărbunelui 
de către Congresul al Ш-lea și să 
îmbunătățească calitatea cărbunelui 
pentru cocs și semicocs.

Aceste realizări se datoresc poli
ticii consecvente a partidului nostru, 
a conducerii sale înțelepte, de in
dustrializare socialistă, de dezvoltare 
armonioasă, multilaterală a fiecărei 
regiuni, raion și oraș al țării.

Comuniștii din organizația orășe
nească de partid Petroșani sînt 
mîndri că fac parte dintr-un aseme
nea partid, care are în frunte o con
ducere atît de înțeleaptă devotată 
fără margini intereselor poporului, 
care a condus și conduce zi de zi 

. lupta celor ce muncesc pentru înflo
rirea continuă a patriei.

Pe deplin conștienți că pentru, a 
înfăptui cu succes sarcinile mărețe 
pe care Congresul al IV-lea Ie va 
pune Й1 fața’ noastră. îndeosebi" - în’' 
domeniul sporirii producției de căr
bune și de energie electrică, comu
niștii din Valea Jiului asigură Co
mitetul Central al partidului că vor 
lua toate măsurile pentru folosirea 
experienței cîștigate în anii șesenalu
lui, pentru înlăiurarea deficiențelor ce 
s-au manifestat și ridicarea la ni
velul cerințelor a întregii noastre ac
tivități.

Sîntem ferm hotărîți să depunem 
toate eforturile pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne revin din mă
rețul program pe care îl va adopta 
Congresul al IV-lea al partidului 
nostru.

In întlmpinarea
Congresului partidului

Zile de întrecere la U.R.U.M.P.

PEIfTRU
VIITOARELE

PUȚURI

In uzină se lucrează cu intensitate 
la confecționarea unei instalații de 
împingătoare pentru puțurile de ex
tracție. încă în luna iunie se va ter
mina una dintre aceste instalații pen
tru mina Petrila. Brigada condusă 
de tov. Heinz Eugen va confecționa 
apoi alte instalații asemănătoare 
pentru puțurile noi de la Aninoasa- 
sud, Paroșeni, Lupeni etc. In total, 
în anul acesta se vor livra exploa
tărilor din bazin 10 instalații de îm
pingătoare.

Epilog la articolul
„Este vorba de onoarea ta 
de om, Mihai**

Plenara Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani

Petroșani, 16 iunie 1965.

DRUMUL
SPRE DEMNITATE

PRESTIGIUL
UZINEI

O locomotivă de mină cu trolel a 
staționat multă vreme la secția de 
reparații electrice Vulcan, pentru fap
tul că îi lipsea o rezistentă electrică. 
Locomotiva fiind din import, i-au 
lipsit piesele de schimb. S-au făcut 
schițe și comenzi la diferite uzine 
din țară, dar nu s-au angajat să 
execute rezistența. Și totuși, această 
piesă atît de necesară a fost execu
tată Ia U.R.U.M.P. Modelatorul Să- 
călici Dumitru, topitorul Rotaru A- 
nastasie, formatorul Rotaru Ștefan 
și frezorul Buzdugan loan au reușit 
să execute o rezistență turnată în 
fontă. Colectivul de la turnătoria u- 
z’inei a primit comenzi pentru turna
rea a încă 120 asemenea rezistențe 
electrice.

priviți fotografia alătura-
* tă Doi tineri iși string 

minat doi prieteni. Prietenia 
lor nu e de mult întemeiată, 
dar e plină de sevă, de adinei 
semnificații.

Unul din cei doi prieteni

publicai cu două luni In urmă tai asupra necesității ajutoră- 
în ziarul nostru. Era vorba a- rii acestui tînăr de către co- 
tund de un tinăr aflat la răs- lectivul 
cruce 
întors 
soare 
citeva

unde trăiește și lu
de drumuri, de. un ins crează. Am solicitai grija mun- 
nu de mult din închi- 
corecțională, iar peste 
luni ajuns dezertor din

a Valoarea ajutorului tovărășesc
H Fostul dezertor — azi muncitor destoinic
■ Vă mulțumesc din inimă, prieteni!
■ Va conchide ziua de mîine I

citorilor in mijlocul cărora a 
fost reprimit, a organizației 
U.T.M. spre a-l ajuta să-și 
regăsească echilibrul in viață, 
de a avea in jurul lui un cli
mat de încredere spre a-și găsi 
locul in coloana generației din 
care face parte și a păși in 
cadența acestei coloane înain
te, spre demnitate.

Eroul însemnărilor noastre

abia a ieșit din mină, poartă clmpul muncii și sărăcit de 
pe umăr geanta cu scule iar lucrul cel mai de preț de care 
in mină lampa de miner. Vă- avem nevoie fiecare din noi: 
zîndu-și prietenul, fața-i acope- încrederea oamenilor.
rită cu pulberea neagră a a-li puneam atunci întrebarea: 
dincurilor se luminează de un „Unde vrei să ajungi, pe dru- 
zimbet blajin, exprimlnd o bu- mul acesta, tinere 7" 
curie sufletească.

Știți cine e acest tinăr 7 E pelatlnd copilăria lipsită 
Mihai Mănescu, eroul princi- ' de bucuria grijii părin- 
pal al articolului „Este vorba căldura unui cămin a
de onoarea ta de om. Mihai" lui Mihai Mănescu, am insis-

de atunci, acel tmăr care as
culta cu privirile-n pămlnt cu
vintele mustrătoare ale celor 
ce-l judecau cu citeva luni în 
urmă pentru faptele lui nedem
ne, este identic cu cel îmbrăr- 
cai în salopetă și cu geanta 
de scule pe umăr din fotogra
fie. Și totuși e o deosebire. A- 
tunci l-am văzut cu fruntea a- 
plecată; în ochi i-am citit re- 
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„VIscoza" Lupenii, Tomșa Octavian, 
secretar al comitetului de partid de 
ia mina Uricani.

Participanții la discuții au expri- 
mat în cuvântul lor aprobarea una
nimă a, oamenilor muncii din Va
lea Jiului îață de proiectele Direc
tivelor Congresului partidului, care 
constituie un măreț program de luptă 
pentru desăvîrșirea construcției socia
liste, pentru prosperitatea patriei și 
fericirea poporului, hotărîrea lor de 
a munci neobosit pentru înfăptuirea 
marilor sarcini elaborate de partid. 
Continuare firească a liniei politice 
generale a partidului și statului nos
tru, proiectele de Directive reflectă 
— așa cum au subliniat numeroși 
vorbitori — grija permanentă a parti
dului pentru dezvoltarea economiei 
și culturii, pentru creșterea nivelului 
de trai al întregului popor. Conti
nuarea neabătută și în viitor a in
dustrializării socialiste este caracte
rizată prin creșterea cu prioritate a 
producției mijloacelor de producție, 
promovarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei, repartiza
rea teritorială rațională a forțelor 
de producție.. Participanții la discu
ții au exprimat voința colectivelor

Mam’selle 
Nitouche

de F. Herve
Artiștii amatori petrileni au 

prezentat de curind, in pre
mieră, opereta „Mam’selle Ni- 
touche" (Domnișoara Vulpe) 
de compozitorul francez Flori- 
mond Herve. Ca și alte ope
rete, printre care „Silvia" de 
Kalman și, „Vînt de libertate" 
de Dunaevski, noua producție 
din repertoriul formației își a- 
duce din plin contribuția la e- 
ducarea muzicală a oamenilor 
muncii.

Pentru a oferi publicului un 
spectacol de ținută artistică, 
fiecare membru al formației a 
muncit cu răbdare și perseve
rență reușind să dea viață 
personajelor operetei, relațiilor

Premieră, 
la Petrila

dintre ele, să scoată in evi
dență imoralitatea școlii bur
gheze, condițiile vitrege de 
viață In care este nevoit să 
creeze artistul in societatea 
capitalistă. Opereta „Mam’selle 
Nitouche" este in același timp 
o .satiră violentă la adresa că
sătoriei de tip burghez, care 
se incheie in virtutea unor 
tranzacții bănești.

Preocupările meschine ale o- 
fițerilor, minciuna ou care se 
deprindeau elevii încă de pe 
băncile instituțiilor de Invăță- 
mînt religios, disprețul cu ca
re era privită arta de către 
burghezie, ridicolul provocat 
de nereușita Unor preocupări 
de clșiig ș. a., sini trăsături 

specifice vieții burgheziei din 
timpul celui de-al doilea im
periu francez și pe care le-au 
adus pe scenă artiștii amatori 
petrileni conduși de regizorul 
Vasile Hașeganu.

Tovarășul Victor Qaier, sub 
a cărui conducere muzicală a 
fost prezentată opereta, a diri
jat cu mult calm, cu o ges
tică potrivită, orchestra și so
liștii.

Ariite și duetele din opereta 
lui Herve, mereu pline de ti
nerețe, pătrunse de un opti
mism antrenant și robust, au 
fost primite cu mult entuziasm 
de spectatori. Publicul petri- 
lean a ovaționat îndelung în
tregul colectiv de inierprețl și 
pe dirijor.

MOLDOVAN MARIN 
activist cultural

Plenara cu activul 
orășenesc de partid Petroșani

minelor și întreprinderilor Văii Jiu
lui de a munci cu hotărîre pentru în
făptuirea obiectivelor puse de pro
iectele Directivelor în fața industriei 
carbonifere, a unităților energetice și 
în celelalte domenii de activitate.

Dezbaterile au prilejuit o analiză 
temeinică a activității desfășurate 
de organele și organizațiile de partid, 
de conducerile unităților economice 
pentru îndeplinirea prevederilor șese- 
nalului, a sarcinilor planului pe 
1965. a angajamentelor luate în în- 
tîmpinarea celui de-al IV-iea Congres 
al partidului. In lumina înaltelor exi
gențe impuse de sarcinile sporite ale 
noului cincinal, dezbaterile au scos 
în evidență neajunsurile care mai 
există în activitatea economică, in
sisted asupra măsurilor ce trebuie 
luate pentru îndeplinirea ritmică a 
planului producției de cărbune, rea
lizarea ia termenele prevăzute a o 
biectiyelor industriale și social-cultu- 
rale, îmbunătățirea calității produc
ției și reducerea prețului de cost, 
respectarea riguroasă a normelor de 
tehnica securității muncii,

Dezbaterile au oglindit, de aseme
nea, aprobarea unanimă a comuniș
tilor din minele Văii Jiului, a pro
iectului de Statut, document de în
semnătate primordială în viața parti
dului, legea sa fundamentală, oare 
reflectă schimbările calitative inter
venite în viața partidului, а întregii 
noastre societăți, stadiul actual al 
luptei poporului nostru pentru con
strucția socialismului.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
tuat cuvinte tovarășul Călin Gheor- 
ghe, prjm-secretar al Comitetului re
gional de partid și tovarășul Lazăr

Grijă pentru ocrotirea 
sănătății populației

Recent a avut loc sesiunea Sfa
tului popular Uricani, la care au 
participat deputați și un număr în
semnat de cadre medico-sanitare.

Raportul „Ocrotirea sănătății oa
menilor muncii din Uricani" prezen
tat de deputatul Vizei Eugen, direc
torul dispensarului, cît și discuțiile 
purtate au scos în evidență că în 
munca de ocrotire a sănătății au fost 
obținute realizări însemnate. Astfel, 
consultațiile în număr de 4402 efec
tuate ia dispensar și în circumscrip
țiile orașului și tratamentele preven
tive acordate unui număr de 6184 
pacienți, au prevenit îmbolnăvirile șî 
cazurile de epidemii. Merită eviden
țiată activitatea tov. Dr. Popa Teo
dora.

Personalul mediu sanitar a efec- 

(Urmare din pag. l-a)

mușcare, rușine chiar. Iar acum o- 
chii săi vioi, întreaga lui ființă ex
primă bucurie, mulțumire. E firesc; 
doar strîngerea de mină caldă cu 
care e întîmpinat la ieșirea din șut 
Valorează mult: încrederea, prietenia 
unui om.

ДД ihai a regăsit lucrul cel mai
*" de preț — încrederea oame

nilor, Dar să relatăm drumul ce l-a 
condus pe Mihai de la remușcăriie 
și rușinea ce-1 copleșeau cu luni în 
urmă la bucuria ce-I încearcă acum 
pentru o strîngere de mină.

Să pornim de la cel de-al doilea 
tînăr din fotografie, care-i întinde 
lui Mihai mîna prietenește. E lăcă
tușul Bușcan Alexandru, secretarul 
organizației U.T.M. nr. 2 de la mina 
Vulcan. E autorul unei scrisori so
site la redacție. Conținutul acestei 
scrisori a fost, de altfel, și mobilul 
ultimelor noastre investigații despre 
cazul Iui Mibai Mănescu.

„Dacă pfnă nu de mult despre Mi
hai Mănescu nu se putea spune un 
cuvînt bun, acum lucrurile s-au 
schimbat — își începea tînărid Buș
eau scrisoarea. In urma articolului 
referitor ia comportarea nedemnă a 
Iui M. Mănescu și după repartizarea 
lui în sectorul II, organizația U.T.M, 
colectivul nostru și-au îndreptat toa
tă atenția spre acest tînăr spre a-l 
readuce pe drumul cel bun. Tinerii, 
organizația U.TM și chior muncito- 

David, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid. In cuvintul său, 
tovarășul Călin Gheorghe, a apreciat 
munca desfășurată de colectivele mi
nelor și întreprinderilor Văii Jiului 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor șesenalului, contribuind astfel 
ia crearea unei baze trainice pentru 
dezvoltarea viitoare a României so
cialiste.

Subliniind însemnătatea istorică a 
proiectelor de Directive, a proiectu
lui Statutului partidului pentru ridi
carea României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației, vorbitorul 
a dat indicații prețioase privind ri
dicarea muncii organelor și organi
zațiilor de partid, a activității eco
nomice, științifice și cultural-educa
tive la nivelul noilor sarcini puse de 
partid, condiție esențială pentru creș
terea contribuției muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, a tuturor oa
menilor muncii din Valea Jiului la 
realizarea mărețului program de în
florire a patriei care va fi adoptat 
de Congresul partidului.

Plenara a adoptat pianul de mă
suri al Comitetului orășenesc de 
partid privind dezbaterea proiectelor 
de Directive cu masele largi de oa
meni ai muncii, precum și proiectul 
Statutului P.C.R. în organizațiile de 
partid.

In încheierea lucrărilor sale, ple
nara a adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.M.R.

In numerele următoare ale ziarului 
nostru vom reveni cu pagini spe
ciale consacrate dezbaterii în cadrul 
plenarei cu activul a Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani a pro
iectelor de Directive și a proiectului 
Statutului partidului.

tuat la domiciliul bolnavilor 918 vi
zite active și 152 vizite pasive.

Activitatea antiepidemică a fost a- 
xată în special pe îmbunătățirea con
dițiilor igienice ale populației din 
oraș. In acest scop cadrele medico- 
sanitare au desfășurat o muncă sis
tematică de educație sanitară în rtn- 
dul maselor. Au fost organi
zate două cursuri intitulate „Școala 
marnei'1; două cursuri „Sfatul gos
podinei*1: peste 3500 de convorbiri 
pt teme de educație sanitară (din 
care 41 organizate în staționar), s-au 
proiectat două filme de educație sa
nitară.

V. COCHEC1
Vicepreședinte al Sfatului popular 

Uricani

rii mai vrîstnici l-au înconjurat cu 
grijă. A fost discutat în organiza
ția U.T.M. Am stat cu el de vorbă 
prietenește, sfătuindu-l cusn să se 
comporte, am apelat la mîndria lui 
de tînăr. L-am supravegheat și l-am 
ajutat atît în producție cît și în via
ța particulară. L-am sprijinit să în
sușească cît mai bine tainele mese

Drumul spre demnitate
riei de lăcătuș de mină, l-am invi
tat la joite de tineret, iar prin inter
mediul utemistului Coman Valentin, 
tovarășul lui de muncă, și responsa
bilul bibliotecii volante din sector 
l-am împrietenit cu cărțile. A citit 
deja mai multe cărți. Are o compor
tare corectă și în familie. Se ocupă 
mult de surioarele lui. Iar în produc

ție, aprecîindu-i-se munca ireproșa
bilă, a fost încadrat în categoria ma
ximă de salarizare ca lăcătuș de mi
nă. Mihai Mănescu a găsit în orga
nizația U.T.M., un prieten de nădej
de, un ajutor prețios. Sîntem con
vinși că de' Mihal Mănescu nu se 
vor spune de acum înainte deeft lu
cruri bune”.

Am cerut o părere despre Mihai 
Mănescu ?i de la maistrul me

canic Cizmaș Alexandru. Iștă ce 
ne-a declarat: „După venirea lui Mi-

Se extinde electrificarea 
transportului în subteran

BAIA MARE. (Coresp. Agerpres).
Pe principatele galerii în exploată

rile miniere „Herja" Baia Mare, 
■Baia Șprie, Cavnic și Ilba din Ma
ramureș, s-a terminat construcția a 
10 km de linii ferate electrificate. A- 
ceste lucrări se încadrează în planul 
de electrificare a transporturilor în

ADNOTĂRI
LA O FOTOGRAFIE

Cei patru din fotografia de mai 
sus fac parte dintr-o brigadă vestită 
ia mina Uricani — cea condusă de 
minerul Gheorghiu Petre (in foto, 
al doilea din stingă), de la secto
rul UI investiții. Li s-a alăturat 
unul din tehnicienii tineri și ener
gici ai sectorului, maistrul minier 
Ungureanu Constantin (In clișeu, 
al doilea din dreapta, cu carnetul 
in mină). Cel 
din stingă foto
grafiei este va
gonetarul Mari
nescu Nicolae iar 
cel din mijloc 
vagonetarul Slrbu Dumitru.

Prin ce s-au făcut cunoscuți la 
Uricani ortacii minerului Gheorghiu? 
Răspunsul: prin rezultatele obținu
te la înaintări, prin vrednicia și 
disciplina pe care o dovedesc in 
muncă. Doi ard de-a rlndul au cu
cerit înalta distincție de brigadă 
fruntașă. De clnd a venit ca briga
dier minerul Gheorghiu, brigada lor 
n-a rămas sub plan niciodată, ti, 
dimpotrivă, a înscris in agenda bri
găzii depășiri însemnate. Iată, spre 
exemplificare, procentul de îndepli
nire a sarcinilor pe primele luni ale 
anului — 112, 151, 142, 134... Asta 

CARNET

hai Mănescu în sectorul nostru, a 
fost repartizat la deservirea utilaje
lor din cadrul lucrărilor de pregă
tiri. Ne-am străduit să-i dăm tot a- 
jutorul spre a-și îndeplini în condiții 
optime sarcinile de serviciu. In pri
mul rînd a fost nevoie de instruirea, 
îndrumarea și familiarizarea lui cu 
utilajele. I le-am asigurat. Și, deși 

nu are încă vechime în meserie, prin 
interesul și sîrguința ce o dovedește 
față de îndatoririle profesionale, a 
ajuns un muncitor apreciat și disci
plinat. De activitatea lui sînt pe de
plin mulțumit".

Și încă o părere, a maistrului me
canic principal Ventzel Ioan: „Mi
hai Mănescu? E unul dintre cei mai 
disciplinați și conștiincioși lăcătuși 
de mină din sector. Ceea ce îmi pla
ce la el mai mult e spiritul de ini
țiativă în remedierea defecțiunilor".

Țlespre valoarea ajutorului to- 
vărășesc, al omeniei, readu

cerea lui pe drumul cel bun, al 
demnității, Mihai Mănescu ne spune: 

„...Pornisem pe un drum greșit. 
M-a salvat colectivul; tovarășii mei 
mi-au arătat cu răbdare și căldură 
gravitatea greșelilor, m-au ajutat să 

subteran. Tracțiunea pe liniile ferate 
subterane efectrificate s-a dovedit a 
fi mai ieftină cu peste 50 la sută, 
comparativ cu sistemul Diesel.

Pentru introducerea acestui sistem 
economic de transport se fac acum 
pregătiri și la exploatările din Baia 
Borșa, Nistru și Șuior.

înseamnă că tot de-aiîtea ori bri
gada a fost evidențiată urclnd deci 
primele trepte spre cucerirea titlului 
de fruntașă și pe anul 1965.

S-ar putea scrie multe despre 
Gheorghiu și ortacii săi, despre 
modul exemplar in care își organi
zează lucrul la front, hărnicia și 
priceperea de care dau dovadă în 
muncă minerul Streja Gheorghe, a- 

juforii de mi
neri Gheorghiu 
Constantin și 
Sigartău Gri- 
gore, vagoneta
rii Hrițu Gheor

ghe și Grigoriu Constantin, des
pre calitatea ireproșabilă a lu
crărilor efectuate, despre faptul 
că antrenați fiind in întrecerea en
tuziastă ce se desfășoară în cinstea 
apropiatului Congres al partidului 
brigada s-a angajat de a săpa peste 
prevederile planului 20 m l galerie 
și că pinâ la jumătatea lunii iunie 
a săpat cu 100 m l mai mult.

Mai este de mirare că unul din
tre panourile expuse in curtea mi
nei îndeamnă minerii din Uricani 
să urmeze exemplul brigăzii conduse 
de Gheorghiu Petre?

FR. VETRO

pășesc și eu alături de prieteni. Sini 
fericit că pot sta cu capul sus și pot * 
privi drept în ochi pe cei din jurul 
meu.

Vă mulțumesc din inimă, prieteni I 
V| mulțumesc tuturor care ați fost 
lingă mine — exigenți și totodată 
atît de generoși ■— în momentele de 
restriște... Mulțumesc conducerii mi
nei, organizației de partid și ute- 
miștilor, lăcătușilor din sector, mul
țumesc celor care prin intermediul 
ziarului m-au mustrat și m-au sfă
tuit cu atîta căldură.

Vă promit că atît în cîmpul mun
cii cît și în viața personală voi fi 
demn de încrederea ce mi s-a dove
dit, de generația din care fac parte".

Oi totuși, înainte de a încheia
• cazul kii Mihai, să mai facem 

cîteva observații:
Oamenii ie-au ajutat, te-au făcut 

să-ți recîșțigi echilibrul moral, ca 
tu însuți să fii convins de valoarea 
personalității tale. Te afli pe drumul 
cel bun, dar nu uita : este abia la 
început de drum. Ai 20 de ani, ești 
tînăr, viguros. Te așteaptă piscuri 
înalte. Investlndu-te cu încrederea Iot, 
oamenii ți-au deschis aripile. Ur- • 
mează-Ie îndemnul, ia-țl zborul spre ■ 

înălțimile demnității omenești. Ori
zontul zilelor noastre în care tră
iești — e senin, Mihai; aripile ți-s 
puternice I

Și nu uita un lucru : asupra ade
văratei tale demnități de om va con
chide viitorul, ziua de mîine.
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CALITATEA CĂRBUNELUI — etalon 
al exigentei și simțului de răspundere
; Înainte de pușcare, in abataj se 
așternu o liniște nefirească. Minerii au 
coborît în galeria de bază. Doar until 
urcă pe suitor ca nu cumva cineva să 
coboare în abataj în timpul pușcării. 
In acest răstimp, artificierul, asistat 
de șeful de brigadă încarcă cu explo
ziv găurile le foituiește apoi coboară 
și ei. La scurtă vreme, răbufnituri 
înfundate zguduie stratul dizlocînd 
mormane mari de cărbune. După puș- 
care se face copturirea tavanului, 
prinderea grinzii, apoi în zumzet de 
crațer, cărbunele o pornește la lungă 
cale.

„Drum bun" — parcă-i spun mine
rii din brigăzile 
conduse de David 
Ioan, Hie Nicol a e, 
Schneider Francisc, 
Fulga Dumitru 
de la mina A- 
ninoasa văzând șuvoiul de bul
gări mari, strălucitori de cărbune 
scurgîndu-se pe crațer. Și au de ce 
să-i ureze drum bun deoarece din 
abatajele lor se extrage nu numai căr
bune mult ci și de calitate. Prestigiul 

de brigăzi ce dau numai cărbune de ca
ntate n-a venit așa de la sine. Pentru 

; dobîndirea Іці s-a dus o muncă per
severentă și îndelungată cu mentali
tatea unor mineri ce priveau succe
sele doar prin cantitatea cărbunelui 
extras peste sarcinile de plan. Cînd 
îl vedea pe cîte unul că aruncă de-a 
valma pe crațer cărbune și șist, șe
ful de brigadă David loan, îi spu
nea fără menajamente:

— Asta ia-U și du-1 acasă de amin 
tire, că pierdem cinstea brigăzii cu 
așa „cărbune".

Dacă însă cel în cauză, era „recidi
vist", atunci se ținea în abataj un 
scurt colocviu al calității. Azi așa, 
mîine la fel, și în abatajul lui Da
vid, al lui Cristea și al altor brigăzi 
firul calității a devenit trainic. Acum, 
multe brigăzi de la Aninoasa apar 
fruntașe în muncă pe graficul pro
ducție și pe panoul calității.

In minerit, de calitatea cărbunelui 
extras depinde prestigiul în
tregului colectiv și minerii 
aninoseni țin la prestigiul exploatării 
lor. Dovadă este și faptul că iniția
tiva „Nkă un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist vizibil" a fost îm
brățișată de toate brigăzile din căr
bune. Dacă în multe abataje inițiativa 
ac aplică în mod permanent, în altele 
încă acest lucru se face sporadic. 
E bună ea inițiativa, dar nu aplicată 
cu и niteoță. Se vede însă treaba

VIATA DE PARTID

CARTEA ARE MULȚI PRIETENI
• IЯ8 tiițl citite

Biblioteca Școlii profesionale din 
Lupeni este dotată cu 31000 de cărți, 
dintre care 10000 sini de literatură 
beletristică, circa 3 000 de literatură 
politică, 2 800 cărți tehnice etc.

Bibliotecarul Ioana Ioan, împreună 
cu cei 20 de elevi care fac parte din 
colectivul bibliotecii și care sînt re
partizați pe clase, au desfășurat de 
la începutul anului o susținută mun
că cu cartea în riadul elevilor. 

că unele brigăzi de mineri, printre 
care se numără acelea conduse de 
mineri cu o bogată experiență ca 
Roman Petru, Gall Mihai, Bulgaru 
Gheorghe și altele au uitat faptul că 
și obiectivul calitate trebuie să aibă 
un caracter permanent. Rezultatul es
te bineînțeles negativ. Vagonete re- 
butate pentru șist vizibil, muncă iro
sită în zadar și apariția brigăzii pe 
panoul celor ce dau cărbune cu 
șist.

Bătălia calității cărbunelui începe 
o dată cu perforarea găurilor și se în
cheie la preparație, prin faza de în
cărcare a cărbunelui în vagoanele 

C.F.R. Cărbunele 
însă poate ajunge 
curat Ia preparație, 
dacă intercalațiile 
de șist sînt pușca- 
te separat, dacă 

în abataje, pe crațer și la rol, șistul 
vizibil este ales cu atenție. Un rol 
important îl are fără îndoială și con
trolul calității.

Sarcini importante și de mare răs
pundere revin organizațiilor de ba
ză, fiecărui comunist. împotriva ace
lora care dau cărbune de slabă ca
litate trebuie creată o puternică opi
nie de masă. Atunci cînd e cazul, or
ganizațiile de bază din sectoarele mi
nei țin adunări generale deschise în 
care se analizează problema calității 
și la care sînt invitați toți tovarășii 
a căror activitate este strâns legată 
de calitatea cărbunelui. In aceste adu
nări se arată în mod concret cum 
cantitatea mare de șist din cărbune 
duce la sporirea consumului de e- 
nergie electrică și pneumatică, folo- 
зігеа inutilă a utilajelor, muncă su
plimentară și alte chestiuni mărunte 
ce duc la ridicarea prețului de cost. 
Adunările generale de acest fel con
stituie adevărate tribune de răspîndire 
a experienței înaintate, unde minerii 
fruntași în lupta pentru calitate vor
besc despre activitatea lor politică și 
profesională desfășurată în această 
direcție.

Metode de mobilizare a întregului 
colectiv la lupta pentru calitate sînt 
multe și variate. Organizațiile de 
partid știu să le aleagă pe cele mai 
bune de care depinde în mare mă
sură și traducerea în viață a acestui 
obiectiv de întrecere, pe care minerii 
aninoseni și l-au luat în întîmpinarea 
celui de-al lV-lea Congres al parti
dului.

D. CRIȘAN

De la începutul anului școlar 1964- 
1965, în registrul bibliotecii au fost 
înregistrați 700 de cititori. Ei au ci
tit peste 6 500 de cărți.

Printre elevii care au citit cele mai 
multe cărți se numără: lancu loan. 
Teacă Nicolae. Bălăceanu Marin, 
Șoptăreanu Dini, Ciocea Simion, 
Tlmișan loan, Lășconi loan și alții.

• КО le рвгіііпгі ei inslgaei 
„Piletei al tirlii"

Ca urmare a acțiunilor cu cartea

Zorii dimineții anunță o nouă яі 
de muncă. Spre Depoul de locomo
tive din. Petroșani se îndreaptă zeci 
de muncitori — meseriași,,mecanici., 
fochiști -— oare își iau apoi in pri
mire locul de muncă.

...Tlnărul șef de echipă Deatcu 
Dumitru, împreună cu lăcătușii Cio- 
cîrlan Grigore, SubcinsChi Gheor
ghe, Mihalcea Grigore și alții, se 
opresc emoționați Ungă locomotiva 
nr. 1501010. Azi... examen I După 
ce au lucrat numeroase zile la acest 
colos de fier, făcindu-i reparații cu 
ridicarea de pe osii, astăzi vor porni 
locomotiva în cursă de probă. Cum 
se va comporta mașina ? — este în
trebarea ce-i frămlhtă pe acești lă
cătuși.

Mecanicul Ciornei Gheorghe con
trolează cu atenție lucrările făcute 
și-i felicită pe băieți.

— Acum, la drum — spune el ve
sel, urcindu-se in marchiza locomo
tivei împreună cu inginerul șef și 
șeful de echipaj al depoului și me
seriașii. lată-i porniți în cursă

Caliiicatif ni:
FOARTE DINE

de probă. Drumul cu locomo
tiva singură este parcurs pînă la 
Lupeni in bune condițiuni, mașina 
făcind față la toate încercările la 
care este supusă. La stația finală 
— Lupeni —, mecanicul Ciornei 
ia o hotărire neașteptată: inapoi 
spre Petroșani, va remorca cu loco
motiva trenul nr. 2673 care... are și 
220 tone in plus peste greutatea o- 
blșnuită a unei garniturii

Un moment, meseriașilor li se 
tăie răsuflarea: de la prima cursă 
o încercare așa de aspră ? Dar, si
guri de reparațiile făcute, au con
simțit. Și, trenul porni.

...Sosirea in stația Petroșani a 
trenului 2673 avlnd tonaj sporit și 
remorcat de locomotiva 1501010 a 
fost primită cu bucurie de ceferiștii 
de aici. Reparațiile făcute de echipa 
lui Deatcu Dumitru au primit califi
cativul „foarte bine", locomotiva 
treclnd cu succes probele. Încă un 
succes cu care ceferiștii intîmplnă 
Congresul partidului.

I. CRIȘAN 
corespondent

(prezentări de cărți, recenzii, mon
taje literare) organizate de colecti
vul bibliotecii școlii profesionale, un 
număr însemnat de elevi s-au înscris 
la concursul „Iubiți cartea".

De la începutul anului școlar și 
pînă în prezent, comisia de concurs 
a examinat 140 de elevi cititori. Din
tre aceștia un număr de 130 vor 
primi insigna „Prieten al cărții". In 
acest fel numărul elevilor din școală 
purtători ai insignei „Prieten ai căr
ții" se ridică în total la 450.

M. AVRAM

Stația C.F.R. Petroșani. Manev rânjii din echipa condusă de șeful de 
manevră Murăreț Dumitru (în fotografie, în mijloc) se mențin de la înce
putul anului în rindul celor evidențiați.

Posibilități sporite pentru îngrijirea 
sănătății copiilor

In unitățile medicale pentru co
pii din stațiunile balneo-climaterice 
au fost terminate pregătirile pentru 
noul sezon de vară. La sanatoriile 
de copii de pe litoral a crescut ca
pacitatea de tratament și cazare 
După reorganizare, sanatoriul de la 
Eforie-sud dispune de încă 80 de pa
turi. Tot aici au fost amenajate două 
Soi solarii pentru copii. Lucrări de 

PUBLICITATE
I. €. R. T. I.

PETROȘANI
Recrutează tineri pentru a fi școlarizați in meseriile de vîpzători, 

contabili, merceologi produse industriale pentru comerț.

Pentru vînzători s
Examenul de admitere la Școala profesională din Craiova începe 

la 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 :

Examenul de admitere va avea loc Ia Școala tehnica comer
cială 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. Eminescu 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

modernizare s-au făcut și la sanato
riul din Techirghiol.

Două pavilioane din stațiunea Sil
nic au fost complet reamenajate. La 
Gura Ocniței și Vatra Dornei s-au 
făcut renovări și reparații la vilele 
pentru copii, iar transportul spre a- 
eeste stațiuni este în prezent asigu
rat de autoturismele sanatoriilor.

(Ager preș)

PROGRAM DE RADIO
19 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
„Cântă d-alea, d-ліе noastre" — e- 
misiune de muzică populară; 5,15 
Jurnalul satelor: Despre recoltatul 
leguminoaselor; 5,25 Melodiile dimi
neții — muzică ușoară; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; . 6,10 
..Cîntec vesel" — muzică ușoară;
6,30 Recomandări din program; 6,35 
Muzică ușoară interpretată la acor
deon; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 Radiojurnal; 7,15 Valsuri; 7,30 
Sfatul medicului ; Gheața. — prieten 
și dușman; 7,35 Anunțuri, muzică;
7.45 Interpret! de muzică ușoară; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 De la 
fluier la marile ansambluri; 8,30 
Scenă din opereta „Zarvă între fete" 
de liiri Miliutin; 9,00 „Melodii... me
lodii" — muzică ușoară; 10,00 Bu
letin de știri; 10,15 Din repertoriul 
orchestrelor de estradă; 10,45 Mu
zică instrumentală preclasică; 11,00 
„Cîntă păsările-n codru" — emi

siune de melodii populare; 11,30 
Muzică din opereta „Veronique" de 
Andre Messager; 12,00 Buletin de 
știri; 12,20 Potpuriuri de estradă; 
12,40 „Popas pe plaiuri moldovene" 
— emisiune de muzică populară; 
13,05 Simfonia a Il-a în Mi major 

de Charles Gounod; 13,38 Cîntă 
corul Filarmonicii de stat „George 
Enescu" dirijat de Vasile Pîntea; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 Reco
mandări din program; 14,10 „Diver
tisment turistic" — muzică ușoară; 
15,00 Fragmente din opera „Valiza 
schimbată" de Rossini; 15,30 Săp- 
tămîna literară; 15,45 Cîntă clari
netistul Nicolae Băluță; 16.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic;
16,15 Recitalul pianistei Sofia Cos- 

ma; 16,30 Emisiunea muzicală de 
la Moscova; 17,00 Balet egiptean — 
de Alexandru Luigini; 17,15 „Chi
pul de mîine al patriei" : Însemnări 
de scriitor; 17,30 Muzică din ope- 
reta-balat „Poveste din cartierul de

West" de Leonard Bernstein; 18,00 
„De ce? De unde? De cînd? (Emi
siune științifică pentru copii); 18,20 
Melodii de muzică ușoară lansate 
de: Sania Cruceru, Vasile Micu, 
Luminița Cosmin, George Bunea, 
Aida Moga, Marcela Rusu; |8,40 
Radiosimpozion „Valențele otelului"; 
18,55 Varietăți muzicale; 19,40 So
liști de muzică ușoară; 20,00 Radio- 
gazeta de seară; 20,30 Muzică u-
șoară interpretată de Nat King
Cole; 20,45 Rapsozi ai cîntecului 
nostru popular: Costică Tandin și
Teodor Zavaidoc; 21.00 Dansați eu
noi; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Program 
pentru prietenii dansului; 23,52 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoară; 7,45 Re
comandări din program; 7,50 Inter
pret de muzică popujară; 8,05 In- 
tîlnire сц melodia și orchestra pre
ferată; 9,00 Buletin de știri; 9,30 
Roza vînturilor; 10,00 „Antologia 
discului": Mari pianiști contempo
rani; 11,00 Buletin de știri; 11,03 

Scene din opera „Babv Doe“ de 
Douglas Moore; 11,30 Universitatea 
tehnică radio — ciclul chimie in
dustrială; 11,45 „Cîntăm patria so
cialistă" ■— emisiune de cîntece; 
12,00 Melodii populare; 12,30 Con
certul nr. 4 în re minor pentru vi
oară șl orchestră de Vieuxtemps; 
13,00 Buletin de știri; 13,03 Melodii 
îndrăgite de muzică ușoară; 13,33 
Concert de prînz; 14,35 Pagini or
chestrale din muzica de estradă; 
15,00 Buletin de știri; 15,10 Din cîn- 
tecele de dragoste ale popoarelor:
15.30 Piese simfonice de compozitori 
lomâni; 16,00 Fragmente din opera- 
balet „Sărbătorile Hebei" de Ra
meau; 16,30 La microfon muzica u- 
șoară; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Mujică distrac
tivă interpretată de fanfară; 17,30 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 O- 
pereța: „Prințesa circului" de E- 
meric Kalman (montaj muzicai-Jite- 
rar); 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Romanțele dumneavoastră preferate;
19.30 Pagini de călătorie din cartea 
„Kon-Tikî" de Thor Heyerdal; 20,00 

Chermeză dansantă; 20,30 Noapte 
bună, copii; 20,40 Charleston, vals, 
tango; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,20 Canțonete și interpreți celebri;
21.45 Randez-vous cu jazzul; 22,15 
Din melodiile festivalului San Remo 
1965 ; 22,30 Mari cîntăreți de operă; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Concer
tul nr. 5 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Beethoven;
23.45 Ritm, grație, tinerețe — muzi
că de dans; 1,52 Buletin de știri.

Cinematografe
19 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Mă iubește, nu mă iubește; REPU
BLICA: Parisul vesel; PETRILA: 
Ghinionistul; LONEA: Roșu și ne
gru — seria I—II; VULCAN: Ce
rul și mocirla; C.R1VID1A; Dragoste 
lungă de-o seară; PAROȘENI : Ti
tanic Vals; LUPENI : Germanie, 
steluțele tale I; LUPENI — MUN
CITORESC: Strigătul corlei.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

Avioane americane au bombardat 
centre populate situate adînc

Consiliul de Securitate examinează 
situația din Republica Dominicană

Corul „Madrigal** 
în turneu 
în R. D. Germană

BERLIN 17. Corespondentul Ager- 
pres, Șt. Deju, transmite:

Corul „Madrigal" din București 
condus de Marin Constantin artist 
emerit al R. P. Române, și-a început 
turneul în R. D. Germană prirrtr-un 
concert dat la Leipzig. In continua
re, ansamblul a plecat la Halle, unde 
participă la cel de-al XlV-'lea Festi
val „Haendel".

Concertul corului de cameră „Ma
drigal" Ia Halle, a cărui primă par
te a fost televizată, s-a bucurat de 
o primire entuziastă. O serie de 
personalități muzicale străine, oas
peți ai Festivalului, Danuta Klus- 
Aiczewska (Polonia), Felix Rouget 
(Franța). Jan Maria Dobrodinsky 
(R. S. Cehoslovacă), Karl Votterle 
(R. F. Germană) și alții au apreciat 
măiestria ansamblului și dirijorului 
său.

Consiliul municipal al orașului 
Halle și Societatea „Haendel" au o- 
ferit o recepție în cinstea interpre- 
ți-tor români.

Medaliafi ai expoziției 
internaționale filatelice 

,Wipa 1965**
Juriul expoziției internaționale fi

latelice „Wipa 1965" organizată în
tre 3—14 iunie la Viena sub patro
najul Federației internaționale de fi
latelie a acordat o serie de premii 
celor mai bune exponate prezentate 
de cele 50 de țări participante. Din 
24 de colecții expuse de țara noastră, 
21 au primit diferite distincții. La 
clasa competițională, juriul a atri
buit, întie altele, medalii de ărgint 
f ilateliștilor români Vaileriu Dumi
trescu, Alexandru Dumitrescu și Ilie 
Dumitrescu, precum și o medalie de 
bronz .argint lui Nicolae Bîrzes- 
cu. La clasa tematică au primit me
dalii de bronz Vasîle Niculescu și ion 
Antonin, iar la clasa de tineret o 
medalie de bronz argintat Dan Lau- 
rențiu Tripcovici. Totodată, lui Vai. 
Tebeică i s-a decernat diploma în 
rang de medalie Verney -— argint au
rit — la clasa de literatură pentru 
lucrarea de specialitate „Primele 
mărci poștale românești", iar revistei 
„Filatelie" diploma în rang de me
dalie de argint.

In cursul acestui an, țara noastră 
va mai participa la alte mari expo
ziții filatelice internaționale. între ca
re Expoziția interbalcanică de la 
Varna și „Intermess IU" de la 
l^ipzig.

(Agerpres)

SANAA. La Sanaa a fost dat pu
blicității un comunicat in care se a- 
rată că forțele armate ale Republicii 
Arabe Yemen și trupele R.A.U. sta
ționate în această (ară au respins 
o nouă încercare a detașamentelor 
fostului imam El Badr de a pătrun
de pe teritoriul Yemenului în regiu
nea situată la vest de muntele 
Sheear. Au fost capturate trei mor- 
tiere și o cantitate de arme și alte 
materiale militare.

TOKIO. La Hiroșima a încetat din 
viață cunoscuta poetă japoneză Sinoe 
Sioda în vîrstă de 54 de ani, conta
minată de boala actinică. Versurile 
sale, inspirate din tragedia din au
gust 1945, a cărei martoră a fost, 
sînt o chemare la interzicerea armei 
nucleare.

MOSCOVA. La 17 iunie s-a des
chis la Moscova Conferința unională 
pentru pace, independență națională 
și dezarmare. La Conferință partici
pă 2 000 de delegați și invitați, pre
cum și o delegație a Consiliului 
Mondial al Păcii.

PARIS. Potrivit relatărilor revis
tei „Armee", în Departamentul 
Landes au avut loc manevre mili
tare ale unor subunități de artilerie 
franceze înzestrate cu rachete fele-

pe teritoriul R.D. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres).
La 15 iunie, formațiuni de avioa

ne cu reacție americane au bombai - 
dat în mai multe rînduri regiuni 
populate și obiective economice din 
provinciile Thanh Iloa, Nghe An și 
Ha Tinh din R. D. Vietnam. In a- 
ceeași zi, avioane ale S.U.A. au bom
bardat centre populate și linii de co
municație în provinciile Ninh Binh 
și Nghia Lo. Ninh Binh se află la 
115 km la sud de Hanoi, iar Nghia 
Lo în adîncul teritoriului R. D. Viet
nam.

In mesajul de protest adresat la

Ide lerorislB slilițilii de dd!№ militare 
ameiitane împotriva oopolaliei (iiile
din Vietnamul de sud

HANOI 17 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei populare 
vietnameze a adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
din Vietnam un protest împotriva ac
țiunilor comise de infanteria marină 
și de alte unități militare america
ne împotriva populației vietnameze 
din provinciile sud-vietnameze. Quang 
Nam și Thua Them. In protest se 
arată că infanteria marină america
nă a săvîrșit acte teroriste împotri
va populației sud-vietnameze, a ma
sacrat cetățeni pașnici, le-a distrus 
casele, a acaparat pămînturile și a

Declarația Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud

HANOI 17 (Agerpres).
Comitetul Central al Frontului 

Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud a dat publicității o declara
ție în care „condamnă noile manevre 
ale imperialiștilor americani menite 
să ducă Ia intensificarea și extinde
rea războiului de agresiune din Viet
namul de sud".

Referindu-se la ordinul dat recent 
de președintele Johnson trupelor a- 
mericane de a participa direct la 
lupta împotriva poporului vietnamez, 
declarația subliniază că „politica 
colonialistă de război a S.U.A. a sfî- 
șiat în întregime masca „națională" 
și „independentă" a regimului ma
rionetă din Vietnamul de sud". „Ma
nevrele lor înșelătoare și acțiunile 

In cîteva rînduri
ghidate ..Hawk" de producție ame
ricană, care pot fi dotate cu focoase 
nucleare. Pină în prezent trei regi
mente ale armatei terestre franceze 
au fost înzestrate cu asemenea ra
chete.

HAMBURG. La o conferință de 
presă, organizată la Hamburg, avo
catul vest-german, Karl-Hermann 
Schulte-Iliilen a anunțat că datorită 
folosirii faimosului produs „ThaJido- 
mida", în lume există în prezent 
6 000 de copii cu deformații fizice. 
Dintre aceștia 4 000 trăiesc în R.F.G., 
1 000 în Japonia, 400 în Anglia, 150 
în Țările Scandinave, 60 în Belgia 
etc.

COPENHAGA. Guvernul danez a 
hotărît să ceară Parlamentului să a- 
probe alocarea. în contul Ministeru
lui de Externe, a sumei de 250 000 
de coroane pentru ajutorarea victi
melor politicii de apartheid din Re
publica Sud-Africană. Hotărîrea gu
vernului danez urmează celei luate 
de Olanda care a alocat în bugetul 

16 iunie Comisiei internaționale de 
supraveghere în Vietnam, misiunea 
de legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze a- 
trage atenția în special asupra fap
tului că Statele Unite își intensifică 
mereu incursiunile piraterești, pă- 
trunzînd tot mai adînc în teritoriul 
R. D. Vietnam. Aceste noi acte de 
război, se spune în mesaj, constituie 
o încălcare a suveranității și inte
grității teritoriale a R. D. Vietnam 
și o violare a acordurilor de Ia Ge
neva cu privire la Vietnam, precum 
și a normelor de drept internațio
nale.

devastat satele pentru a-și construi 
bazele. Aceste fapte au fost confir
mate de însăși agențiile occidentale 
de presă.

Toate acestea — se spune în pro
test — demonstrează că forțele 
S.U.A. în Vietnamul de sud încalcă 
în mod grosolan suveranitatea și in
dependența poporului vietnamez. Mi
siunea de legătură cere ca S.U.A. 
să pună capăt imediat războiului 
din Vietnamul de sud, să fie retrase 
toate trupele americane și cele ale 
sateliților lor și să se înceteze ime
diat atacurile aeriene împotriva R. D. 
Vietnam.

lor aventuriste de intensificare și lăr
gire a războiului, se spune în con
tinuare, reflectă limpede o nouă 
fază a eșecului de importanță strate
gică suferit de imperialiștii ameri
cani în Vietnamul de sud și în Asia 
de sud-est. Noua aventură militară 
a S.U.A. este extrem de primejdioa
să și amenință direct pacea și secu
ritatea din Indochina și Asia de sud- 
est

In fața acestei situații, subliniază 
declarația, Frontul Național de eli
berare consideră că este necesar să 
reafirme încă o dată poziția și voin
ța fermă și neclintită a celor 14 mi
lioane de sud-vietnamezi, expuse în 
declarația sa din 22 martie 1965.

pe anul viitor suma de 100 000 de 
guldeni în același scop.

RIO DE JANEIRO. Vorbind la cel 
de-a-1 treilea seminar interamerican 
pentru alimentația copiilor, ținut la 
Petropolis, în apropiere de Rio de 
Janeiro, Raimundo de Breito, mi
nistrul brazilian al sănătății, a decla
rat că aproape 800 de copii mor în 
fiecare zi în Brazilia din cauza sub- 
alimentării și lipsei condițiilor ne
cesare de igienă.

KATMANDU. Postul de radio Ne
pal a transmis un comunicat în care 
anunță că regele Mahendra a făcut 
o nouă remaniere a guvernului. Fos
tul ministru fără portofoliu Giri Pra
sad Budhathoki a preluat funcția de 
ministru al apărării, deținută de rege 
timp de patru ani.

SEUL. Greva foamei declarată de 
studenții de la Colegiul de științe 
juridice al Universității din Seul 
continuă. Studenții au declarat gre
va în semn de protest împotriva con
vorbirilor japono-sud-coreene, privind

NEW YORK 17 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întru

nit miercuri după-amiază pentru a 
examina intervenția americană în 
Republica Dominicană în lumina ul
timelor incidente petrecute la Santo 
Domingo. In raportul prezentat Con
siliului de secretarul general al 
O.N.U., U Ihant, se arată că repre
zentantul său în capitala Dominica
nă, Antonio Mayobre, a fost infor
mat în cursul unei întrevederi cu șeful 
guvernului constitutionalist Caamano 
că trupele americane au violat acor
dul de încetare a focului, lansînd 
atacuri repetate din apropierea uzi
nei electrice a orașului împotriva 
regiunii ocupate de trupele constitu- 
ționaliste și depășind limitele pozi
țiilor proprii. Generalul Alvim, șeful 
forțelor „interamericane", încercând 
să justifice acțiunile acestor forțe, 
a declarat la o întrevedere cu Ma
yobre că ocuparea de noi cartiere 
la Santo Domingo „a devenit nece
sară în interesul forțelor interarne- 
ricane".

In ședința. Consiliului de Securi
tate, reprezentantul guvernului con
stitutionalist la O.N.U., Ruben Bra- 
clie, a arătat că forțele conduse de 
Caamano nu au încălcat în mod u- 
nilaferal acordul.de încetare a focu
lui, ci au răspuns provocărilor repe

SANTO DOMINGO

O nouă violare a acordului
de încetare a focului

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres).
O nouă violare a acordului de în

cetare a focului s-a produs la Santo 
Dcmingo miercuri după-amiază, cînd 
între forțele interamericane și cele 
ale constituționaliștilor a avut loc 
un puternic schimb de focuri în 
cursul cărora au fost ucise patru 
persoane și numeroase altele au fost 
rănite. Cele două părți s-au acuzat 
reciproc de începerea focului. Un 
purtător , de cuvînt al trupelor ame
ricane a declarat că acestea au luat 
280 de prizonieri în timpul încercă
rilor de a ocupa o parte a pozițiilor 
deținute de constituționaliști pentru 
a extinde „coridorul internațional" 
din Santo Domingo.

Pe de altă parte, atît misiunea 
O.N.U., cît și cea a O.S.A. continuă 
consultările cu reprezentanții forțe
lor constituționaliste și imbertiste. 
Colonelul Caamano a avut miercuri 

restabilirea relațiilor diplomatice în
tre cele două țări și a convorbirilor 
americân-sud-coreene referitoare la 
statutul forțelor militare americane 
dizlocate în Coreea de sud.

ANKARA. In regiunea Ispart din 
Turcia au căzut mari cantități de 
grindină, pe alocuri de mărimea unui 
du de găină. Cîteva persoane au fost 
rănite gr.av. Potrivit aprecierilor, 
daunele provocate viilor și culturi
lor de cereale sînt evaluate la apro
ximativ 4—5 milioane lire.

KUWEIT. Săptămânalul „Altalia", 
care apare în Kuweit, .anunță că 
Marea Britanie construiește o bază 
de rachete în orașul Mahrek, din 
protectoratul Bahrein. Revista arată 
că lucrările de construire a bazei sînt 
însoțite de mari mișcări de trupe en
gleze în Bahrein.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat 
că la centrul de experiențe nucleare 
din Nevada a avut loc miercuri o 
explozie nucleară subterană de mică 
intensitate. Comisia a precizat că 
aceasta a fost a 14-a explozie nu
cleară subterană efectuată anul a- 
cesta. 

tate ale trupelor străine din Santo 
Domingo. Poporul dominican, a spus 
el, va continua să lupte pînă ce va 
pune capăt ocupației americane.

Delegatul Uniunii Sovietice, N. 
Fedorenko, a cerut să fie examinate 
declarațiile făcute de ministrul de 
externe al guvernului Caamano, ca
re condamnă intervenția S.U.A. ca 
„o încălcare a principiilor de bază 
ale dreptului internațional". Vorbito
rul ,a adăugat că declarațiile mi
nistrului dominican demonstrează că 
O.S.A. a transformat „armata inter- 
venționiștilor în forțe militare inter
americane și s-a grăbit să legalizeze 
această intervenție". Delegatul sovie
tic a propus ca o ședință a Consi
liului de Securitate să aibă loc la 
Santo Domingo unde să se poată 
constată la fața locului situația con-.' 
cretă. Reprezentantul Statelor Uniți , 
Charles Yost s-a opus acestei propu
neri sub pretextul că nu există 
un precedent în acest sens și că mi
siunea consiliului nu este aceea „de 
a călători". Luând din nou cu- 
vîntul delegatul sovietic a a- 
ratat că în Carta O.N.U. se prevede 
că ședințele Consiliului de Securitate 
pot fi ținute nu numai la sediul 
O.N.U., ci și în alte localități, dacă 
aceasta îl ajută în activitatea sa.

Următoarea ședință a fost stabi
lită pentru vineri dimineața.

seara o întrevedere cu reprezentan
ții O.S.A., fără însă să se ajungă 
la o înțelegere. La conferința de 
presă ținută miercuri, Caamano a 
învinuit forțele americane de „comi
terea unor acte de genocid fără pre
cedent în această țară". Răspunzînd 
întrebărilor ziariștilor, colonelul Ca
amano a reafirmat că poziția guver
nului său rămîne neschimbată pe plan 
politic și militar, adăugind: „Ne 
vom apăra, dacă vom fi atacați și 
vom lupta pînă la sfîrșit, dacă va 
fi necesar".

Călduri neobișnuite 
și secetă 
în India

DELHI 17 (Agerpres).
In regiunile de nord ale Indiei' 

s-a înregistrat în ultimele zile o 
temperatură neobișnuită, care osci
lează între 42 și 46 grade la um
bră. Din cauza temperaturii excesi- 
se, 141 persoane au murit (dintre 
acestea 114 — în statul Biliar).

Seceta a provocat daune impor
tante recoltelor de cereale și cultu
rilor de i eg ui ne.

INUNDAȚIILE
DIN AUSTRIA

VIENA 17 (Agerpres).
Localitățile din Austria care au 

fost inundate de Dunăre se află în- 
tr-o situație foarte dificilă. Fluviul 
depășește cu peste 4 m nivelul său 
normal și este în continuă creștere 
datorită topirii zăpezilor din munți. 
In Austria inferioară sînt inundați 
peste 300 km p de teren. 1 800 de 
case au fost evacuate și aproximativ 

1 500 de familii din această regiune 
au rămas fără adăpost.

La Viena, cotele Dunării au fost 
miercuri de 7,41 m și se aflau în 
continuă creștere. Pagubele pricinui
te pînă în prezent de inundații se 
cifrează la cîteva sute de milioane 
de șilingi.
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