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Conferințele organizațiilor 
de partid regionale Banat, 
Brașov, București, Galati, 

Mureș-Autonomă Maghiară
Vineri au început lucrările conferințelor organizațiilor 

de partid regionale Banat, brașov, București, Galaf, 
Mureș-Autonomă Maghiară.

UN CUVÎNT 
DE LAUDĂ

A plouat; sau mai precis spus, 
a turnat cu găleata o după- 
amiază și o noapte întreagă. 
Pămîntul saturat de apă n-a 
mai vrut s-o primească. Și apa 
a pornit în șuvoaie sălbatice de 
pe versanții munților. Pîrîiașele 
s-au transformat în adevărate 
torente. Albiile rlurilor s-au um
plut pînă la limite ce sini atin
se o dată după mulți ani. Pu
hoaiele năbădăioase, unite in
tr-unui mare, au pornit mai de
parte, amenințind să măture 
totul din calea lor. Bunuri mate
riale, șosele și drumuri de ac
ces au căzut pradă furiei dez
lănțuite a apelor. Deodată însă 

, furia apelor s-a izbit de o sta- 
I vilă pe care n-a mai putut s-o 

învingă. Stavila aceasta era ri
dicată printr-o sforțare colecti
vă a oamenilor și mașinilor.

O zi întreagă — zi de iunie 
— de dimineața și pînă noaptea 
tirziu, pietrarii de la Bănița și 
de la I.O.I.L. au dizlocai din 
stîncă bucăți masive de peste o 
tonă greutate. O zi*  întreagă au
tobasculantele autobazei I.R.T.A. 
Petroșani, ale I.P.l.P. Livezeni 
au cărat de la Bănița și Sțrîm- 
buța bolovani uriași pe care i-au 
prăvălit apoi în albii în calea 
torentului. Șaisprezeee ore 
și mai bine a durat lup
ta aceasta dintre om și dez
mățul forțelor naturii. Dar a în
vins omul / Circulația pe șose
lele șl drumurile mincate de 
ape a fost restabilită, bunurile 
materiale amenințate au fost 
salvate. Un cuvint de laudă e 
poate prea puțin pentru ceea ce 
au făcut în acea zi oameni ca 
șoferii Mogilea Ioan, Nagy Be
la, Bec Iosif, Teslăuan Benone, 
Straifel Gor, Prislop Vasile, 
Curcă Gheorghe, Dalea Ioan, 
Somogyi Zoltan de la auto
baza I.R.T.A. Petroșani, șoferii 
Tănăsescu Paraschiv și Smărăn- 
descu Vasile, mecanicul de au
tomacara Cociobea Ștefan de la 
I.P.I.P. Livezeni, Bucioi Ștefan, 
Petric Nicolae și Busuioc Du
mitru de la cariera de piatră a 
I.O.I.L. Petroșani.

S-ar fi cuvenit poate să mai 
amintim aici și pe alții care au 
participat cu forța brațelor și 
cu spiritul organizatoric la a- 
ceastă operație curajoasă de 
stăvilire a apelor. Aceste cîteva 
rinduri nu i-au putut cuprinde 
pe toți după cum ar fi fost în
dreptățiți. Am arătat aici numai 
faptele care trebuie să vorbească 
in locul lor.

C. I.

Unul dintre obiectivele de seamă ale șesenalului, care a prins viață pe meleagurile noastre — preparația de cărbuni de la Coroești.
Foto: N. MOLDOVEANU

Ședința Comisiei 
pentru elaborarea noii Constituții

Vineri dimineața, la Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Române, a avut loc șe
dința de constituire a Comisiei pentru elabo
rarea noii Constituții. Din comisia aleasă de 
Marea Adunare Națională, în sesiunea din 
martie 1965, fac parte tovarășii: Augustin 
Alexa, Gheorghe Apostol, Iosif Bayerle, Ale
xandru Bîriădeanu, E-mil Bodnăraș, Petre Во 
rilă, Demostene Botez. Avram Bunaciu, Ni
colae Ceausescu, Chivu Stoica, Dumitru Co- 
liu. Ion Creangă, ConstantirĂDaicoviciu, Va
sile Daju, Alexandru Drăghici, Constantin 
Dumitrache, Petre Enache, Grigore Geamănu, 
Suzana Gîdea, Nicolae Hudițeanu, Traian 
lonașcu, Martiri .'sac, Athanase Joja, Kovacs 
Gyorgy, ion Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Ștefan Milcu, Alexandru Moghioroș. 
Iile MurgL'lescu. Constantin Paraschivescu- 
Bălăceann, Constantin Pîrvttlescu, Leonte 
Răutu. Gheorghe Roșu, Leonfin Sălăjan, Lu
dovic Takacs, Ștefan Tripșa, Virgil Trofin, 
Șiefan Voicu, Ștefan Voitec, Alexandru Voi- 
tincvîci.

La propunerea tovarășului Ștefan Voitec 
președintele Marii Adunări Naționale, a fost 
alea îii unanimitate președinte al Comisiei 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Român

Luftid cdvîntid, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu a reamintit că, încă în legislatura tre
cută, s-a ales o Comisie pentru elaborarea 
n< ii Constituții a Republicii Populare Ro
mâne. Din însărcinarea Comisiei, un grup 
mare de juriști și alți specialiști au lucrat ia 
întocmirea anteproiectului de Constituție.

După alegerea de către Marea Adunare 
Națională în actuala legislatură a noii Co

misii penfru continuarea lucrărilor de elabo
rare a Constituției, grupul de juriști a defi
nitivai anteproiectul. Dispunem în prezent 
de un proiect care poate fi supus spre dezba
tere Comisiei alese de Marea Adunare Națio
nală.

Subliniind că socialismul a repurtat marj 
victorii în țara noastră, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a propus ca pentru a consfinți si
tuația de fapt, proiectul de Constituție să 
prevadă ca statul nostru să poarte denumirea 
de Republica Socialistă România.

După dezbaterea și aprobarea proiectului 
de către Comisie, urmează ca el să fie dat pu 
blicității și să fie supus apoi sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Propunerile făcute au fost aprobate în 
unanimitate.

La lucrările conferințelor iau parte delegații aleși in 
conferințele raionale și orășenești dc partid — munci
tori, ingineri, tehnicieni, lucrători din gospodării agri
cole de stat și stațiuni de mașini și tractoare, țărani 
cooperatori, intelectuali, activiști de partid, de stat și 
din economie De asen>enea, sînt prezenți numeroși in
vitați — membri ai C.C. al PM.R. și ai guvernului, 
reprezentanți ai unor instituții centrale, ai organelor 
locale de stat și comitetelor regionale și orășenești 
ale organizațiilor obștești, cadre de conducere din uzine, 
fabrici și de pe marile șantiere, din instituții, oameni de 
știință, cultură și artă.

La conferințele regionale participă tovarășii Chivu 
Stoica — la Banat, Gheorghe Apostol — la Galați, 
Emil Bodnăraș — la Mureș-Autonomă Maghiară, Ale
xandru Drăghici — la Brașov, Uie Verdeț — la Bucu
rești.

Pe ordinea de zi a conferințelor se află discutarea 
activității comitetelor regionale de partid pe perioada 
ce a trecut de la ultima conferință și pînă în prezent, 
dezbaterea proiectelor de Directive ale celui de al IV-lea 
Congres al P.MR cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966-1970 și cu privire la valorifi
carea surselor energetice și electrificarea țării în peri
oada 1966-J&75, precum și a proiectului de Statut al 
Partidului Comunist Român, alegerea noilor organe re
gionale de partid precum fi a delegaților la Congresul 
al IV-lea a! P.M.R.

Lucrările conferințelor continuă.
(Agerpres)

■ Au crescut „copiii"
■ Nu prudenta e de vină
■ Un tîrg care n-a adus 

avantaje
■ Reversul unui proverb 

sau o defecțiune în or
ganizare

S-a vorbit mult despre construc
țiile de suprafață pentru sistematiza
rea minei Lonea II și nu fără motiv. 
In paginile ziarului nostru a fost 
salutată prima aplicare a metodei de 
execuție a construcțiilor industriale 
prin glisare, aplicare efectuată de 
constructorii de la I.C.M.M. și încu
nunată de succes. Acum, turnul nou
lui puț modern de extracție sfidează 
parcă cu cei 52 de metri ai săi pers
pectiva.

Mai departe, spre Cimpa și Valea 
Arsului, instalația de concasare și 
rambleu hidraulic și funicularui de 
sterii stau mărturie unei hărnicii de 
necontestat. Funicularui se întinde 
ca o punte suspendată peste soiul 
frămîntat al Văii Arsului. Instalația 
de concasare și rambleu e în faza în 
care poate fi pusă în funcție înir-un 
viitor foarte apropiat.

Să revenim la turnul și mașina de 
extracție. Sus, la 46 de metri, pe ul
timul planșeu se lucrează la mon
tarea mașinii de extracție multicablu. 
După construirea turnului, montarea 
mașinii este al doilea pionierat al 
colectivului I.C.M.M. Nu a mai fost

ACUM
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montată nicăieri în Valea Jiului o 
astfel de mașină. Dar lipsa de expe
riență nu-i împiedică pe lăcătușii 
lui Wiesenmayer Ervin să înregistre
ze în fiecare zi progrese. Se preco
nizează ca turnul și mașina de ex
tracție să fie terminate mai devreme 
decît a fost prevăzut în grafic. Sta
diul lucrărilor ne îndreptățește să 
credem acest lucru. La picioarele tur
nului, pe o distanță apreciabilă se 
întind noile silozuri de cărbune sau, 
mai bine zis, prima etapă а acestei 
lucrări. In partea opusă, la nici 100 
metri distanță, complexul social-ad- 
ministrativ a fost scos de la nivelul 
terenului și acum se lucrează la zi
dăria parterului. Acesta e rezultatul 
muncii constructorilor și montorilor 
de la I.C.M.M. „Copiii" salutați astă 
toamnă cu căldură au ajuns adoles
cenți.

Ca pe orice șantier, există și aici 
probleme care nu și-au aflat o re
zolvare fericită și altele ca
re așteaptă încă rezolvarea. La 
construcția silozurilor de căr- 
oune lucrează brigăzile de sub 
conducerea maistrului Vasi Petru, 
aceleași care au lucrat la glisarea 
turnului. Iată ce spunea maistrul:

— Lucrarea pe care o executăm 
în prezent e destul de pretențioasă 
dar nu peste puterile noastre. Dim
potrivă, sîntem hotărîți să terminăm 
construcția silozurilor din prima e-

NEA II
tapă o dată cu lucrările din turn. 
Pentru aceasta nu~ ffPHp'stâc*'nîci  for
țele necesare, nici entuziasmul. A- 
vem însă un necaz. Proiectanții s-au 
dovedit „prudenți" la întocmirea de
vizului lucrării; din „prudență" au 
prevăzut în deviz cu 15 tone armă
tură mai puțin decît rezultă din pla
nurile de execuție. Am sesizat verbal 
această anomalie acum trei luni, iar 
din 10 mai am făcut și o sesizare 
scrisă prin care solicităm întocmirea 
unei documentații suplimentare. A- 
ceasta avînd în vedere și neconcor- 
danțele dintre proiect și teren de la 
fundațiile silozurilor. Dar din aceeași 
„prudență" proiectantul (Unitatea de 
proiectări și devize Petroșani — N.N.) 
ezită să întocmească această docu
mentație. Cantitatea de fier beton 
prevăzută în deviz a fost consumată 
aproape în întregime..

Spuneam că sînt situații cărora nu 
li s-a găsit o rezolvare fericită și 
care influențează negativ ritmul lu
crărilor. Discuțiile susținute cu șeful 
șantierului, inginerul Moise Nicolae, 
au scos în evidență aceste „cazuri".

Se discuta cu luni în urmă despre 
mecanizarea lucrărilor de săpare, pre
pararea betoanelor și mortarelor si

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)
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ф Teatrul de Stat, ora 20 — 

,.Stația de autobuz" de William 
Mș-

ф Clubul muncitoresc din 
Vulcan, ora 19,30 — Seară dis
tractivă pentru tineret: „Carna
valul florilor".

ф Un colectiv de actori de Ia 
Teatrul de Stai de Estradă din 
Deva prezintă la ora 20 în sala 
cinematografului din Uricani co
media muzicală „Vreau să fiu 
nevasta ta“. Conducerea muzi
cală aparține lui Iosif Kizler.

M î I N E
ф Teatrul de Stat, ora 20 — 

„Stația de autobuz".

ф Incepînd cu ora 10, pe Va
lea Morii din Vulcan se orga
nizează o frumoasă serbare cîm- 
penească. Formațiile reunite ale 
artiștilor amatori din Valea Jiu
lui prezintă programul comun 
intitulat: „Bucuria vieții noi în 
cîntec și joc",

ф Sala Teatrului de Stat, ora 
10,30 — Producția claselor de 
actorie și regie de la Școala 
populară de artă Petroșani cu 
piesa „Nu-i totdeauna praznic" 
de N. A. Ostrovski.

ф Teatrul de Stat de Estradă 
Deva prezintă la ora 20 în sala i 
clubului muncitoresc din Petrii] a 
comedia muzicală „Vreau să fiu 
nevasta ta".

ф Ora 10, stadionul din Pe- 
trila — ultima etapă a turului 
campionatului categoriei A Ia 
rugbi: Știința Petroșani — Di
namo București (deținătoarea 
primului loc).

♦ Pe stadionul din Lu.peni, 
la ora 17. se va disputa meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
Știința Petroșani — Minerul Lu- 
peni.

Redacția nu răspunde de e- 
ventualele modificări de progra
mare.
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PROIECTELE DE DIRECTIVE Noile obiective realizate le timp, 
cu înalta eficiență economici

f
I ALE CONGRESULUI AL IV-LEA AL P. M. R • LUCRĂRILE DE INVESTIȚII DE 

IN PAS CU DEZVOLTAREA MINELOR 
UTILA; LA SAPAREA PUȚURILOR DE 
FOLOSEASCĂ TURNURILE DEFINITIVE

LUCRĂRILOR GRELE,

ІЛ DEZBATERE
/

SEBITA MECANIZĂRII
VOLUM

LA SUPRAFAȚA —
• O PROPUNERE 
EXTRACȚIE SA SE
• ATENȚIE DEO- 

DE MARE

IN ACESTE ZILE. ÎN CA
DRUL PLENARELOR LARGI- 
TE CU ACTIVUL ALE COMI
TETELOR DE PARTID ȘI ÎN 
ADUNARI ALE OAMENILOR 
MUNCII, ARE LOC DEZBA
TEREA PROIECTELOR DE 
DIRECTIVE ALE CONGRE
SULUI PARTIDULUI. ACESTE 
DEZBATERI SE DESFĂȘOA
RĂ ÎN SPIRITUL UNEI ÎNAL
TE RĂSPUNDERI PENTRU 
MOBILIZAREA TUTUROR RE
SURSELOR IN VEDEREA IN- 

C1NSTE A 
ELABORA-

Perspective largi, mobilizatoare 
în fata Industriei carbonifere

ACUM, REALIZĂRILE DO- 
A SUCCESELOR VIITOARE, 

UNDE SE MATERIALIZEAZĂ

• EXPERIENȚA DE PÎNA 
BINDITE, BAZA TRAINICA 
• INGINERII — ACOLO 
SARCINILE DE PLAN • PENTRU DOTAREA MINELOR
- UTILAJE CORESPUNZĂTOARE CONDIȚIILOR VĂII JIULUI

ANUNȚAT 
IERI AL

DEPLINIRII CU 
NOILOR SARCINI 
TE DE PARTID.

AȘA CUM AM 
IN NUMĂRUL DE
ZIARULUI NOSTRU, PLENA
RA CU ACTIVUL A COMITE
TULUI ORĂȘENESC DE 
PARTID PETROȘANI DIN 16 

A DEZBĂTUT PROIEC- 
DE DIRECTIVE ALE 
DE AL IV-LEA CON- 
AL PARTIDULUI ȘI

IUNIE 
TELE 
CELUI 
GREȘ
PROIECTUL DE STATUT AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN.

PREZENTĂM IN ACEASTA 
PAGINA O SINTEZA A DEZ
BATERII PROIECTELOR DE 
DIRECTIVE ALE CONGRESU
LUI AL IV-LEA AL P.M.R. CU 
PRIVIRE LA DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE IN 
PERIOADA 1966—1970 ȘI CU 
PRIVIRE LA VALORIFICA
REA SURSELOR ENERGETI 
CE Șl ELECTRIFICAREA ȚA
RII ÎN PERIOADA 1966—1975.

In perioada 1У66--І970 — se pre
vede în proiectul de Directive cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966—197Q — ex
tracția de cărbune va crește de 1,7— 
1,8 ori, atingînd un nivel de 20—22 
milioane tone.

Din acest important volum, 8,5 
milioane tone vor fi extrase în 1970 
de minele bazinului nostru.

Așa cum au subliniat mai mulți 
vorbitori în cadrul lucrărilor plena
rei, deschiderea de noi mine, moder
nizarea și dezvoltarea capacității de 
producție a minelor existente, a dus 
la creșterea substanțială a volumu
lui producției de cărbune. Din adîn- 
cid minei Vulcan, mină închisă cu 
zeci de ani îii urmă de capitaliști — 
spunea tov. Săibău loan, șeful minei 
Vulcan — a fost extrasă în anul 1951 
prima tonă de cărbune. In prezent 
thina Vulcan a atins o capacitate de 
producție de un milion tone anual. 
Tovarășul Muru Emil, șeful E. M. 
Petrila a înfățișat plenarei amplul 
program de lucrări care se desfășoa
ră la această exploatare în vederea 
creșterii capacității de producție. Ea 
Lonea se desfășoară, de 
lucrări intense 
matizarea minei.
ghioroși Emeric, șeful E.D.M.N. a a- 
rătat la rîndul său că, paralel cu 
dezvoltarea susținută a noii mine 
Dîlja, intrată parțial în producție, la 
mina Paroșeni lucrările de deschi
dere se află Intr-un asemenea ritm 
care asigură intrarea la timp în func
țiune a acestei exploatări. Anul 1967, 
cel de-al doilea an ai noului cinci
nal, va fi anul intrării în produc
ție a acestei noi și moderne mine.

Dezvoltarea capacității de produc-

asemenea, 
pentru stele- 
Inginerul Mo-

O CERINȚA IMPORTANTA :
Functionarea grupurilor energetice 
la parametrii proiectați

• LA PAROȘENI SA FIE REPARTIZATE MAI MUL
TE CADRE TEHNICO-lNGlNEREȘTl IN VEDEREA 
PREGĂTIRII LOR PENTRU NOILE TERMOCENTRALE 
• TREBUIE SOLUȚIONATĂ PROBLEMA PIESELOR 
DE SCHIMB PENTRU ECHIPAMENTUL CENTRALE
LOR ELECTRICE.

ție și modernizarea minelor — re
zultat al importantelor investiții a- 
locate de partid și guvern în scopul 
punerii în slujba înfloririi patriei a 
importantelor bogății ale subsolului 
Văii Jiului —, creșterea substanțială 
a productivității muncii, experiența 
dobîndită. constituie o bază trainică 
pentru îndeplinirea cu succes a noi
lor sarcini pe care proiectele Di
rectivelor le pun în fața colectivelor 
minelor Văii Jiului.

Analizînd căile de ridicare a ac
tivității economice a minelor la ni
velul noilor sarcini, mai mulți vor
bitori au subliniat necesitatea luării 
unor măsuri de mare eficacitate. To
varășul ing. Lăzărescu loan, direc
torul general al Combinatului car
bonifer, a arătat că este necesară o 
așezare mai echitabilă a planului de 
producție pe exploatări și sectoare, 
astfel ca sarcinile de plan să reflec
te mobilizator capacitatea de produc
ție, posibilitățile fiecărei mine, fie
cărui sector. Trebuie luate măsuri 
pentru ca majoritatea inginerilor să 
lucreze nemijlocit în sectoarele pro
ductive, acolo unde pregătirea, capa
citatea și puterea lor de muncă poa
te contribui direct la materializarea 
prevederilor planului, la perfecționa
rea procesului de producție.

Tovarășul ing. Nicorici Nicolae, 
șeful E. M. Lupeni, a propus ca fo
rurile de resort să studieze posibili
tatea dotării minelor Văii Jiului cu 
utilaje proprii condițiilor specifice 
ale Văii Jiului. Această măsură, pa
ralel cu folosirea din plin a utilaje
lor existente, va asigura o eficiență 
ridicată a fondurilor alocate de partid 
și guvern pentru modernizarea mi
nelor. Trebuie luate, de asemenea, 
_________ măsuri pentru în

treținerea cores
punzătoare a ga
leriilor de acces, 
condiție de bază 

realiza
te 
de

pentru 
fon du - 

a unui
50 Ia

măsurile pentru 
înalte eficacități 
investițiilor, mai 
plenară au ana-

Valea Jiului contribuie într-o 
măsură însemnată la balanța 
energetică a țării. O bună par
te a producției de cărbune ex
trasă din minele bazinului 
nostru carbonifer este destinată 
energeticii. La Paroșeni a fost 
construit unul din principalele 
obiective ale primului plan de 
10 ani de electrificare a țării, 
termocentrala Paroșeni. Deși a- 
nul acesta împlinește abia un 
deceniu de la punerea în func
țiune, termocentrala Paroșeni a 
devenit în prezent una din 
cele mai mari unități energe
tice ale țării; puterea ei insta
lată crescînd, prin darea în 
funcțiune anul trecut a grupu
lui de 150 MW. la 300 MW.

Proiectul de Directive cu 
privire la valorificarea surselqr 
energetice și electrificarea ță
rii în perioada 1966—1975 con
stituie actul de naștere a unor 
noi giganți ai energiei care

vor asigura creșterea produc
ției energetice cu un pas îna
intea dezvoltării industriale.

Sporirea considerabilă a pro
ducției de huilă energetică în 
minele Văii Jiului în următorii 
ani e strîns legată de creșterea 
producției de energie primară 
și extinderea electrificării țării. 
Una din cele două mari termo
centrale pe bază de cărbuni, 
cu o putere de circa 1000 MW, 
prevăzută a se construi prin 
proiectul; de Directive privind 
valorificarea surselor energe
ticii și electrificarea țării în 
perioada 1966—Г975 va folosi 
drept combustibil huila ener
getică de Valea Jiului.

In cadrul discuțiilor purtate 
în plenară s-a subliniat că pen
tru aprovizionarea în bune eon- 
dițiuni a industriei cu ener
gie electrică este necesară 
funcționarea neîntreruptă a a- 
gregatelor energetice. Refecin-

T-1 —

du-se la această problemă, to
varășul ing. Căpățînă Vasile, 
directorul l.T.C. Paroșeni a a- 
rătat că trebuie urgentată pro
iectarea și executarea lucrări
lor aferente noului grup de 
150 MW, necesare funcționării 
neîntrerupte, în deplină sigu
ranță și la parametrii proiec
tați a acestui grup. Extinderea 
mecanizării și automatizării, 
buna întreținere a agregatelor, 
intensificarea preocupării pentru 
calificarea și perfecționarea 
cadrelor, va duce la creșterea 
productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost.

Directorul acestei unități a 
propus ca termocentralei Paro- 
șeni să-i fie repartizate în a- 
ceastă perioadă mai multe ca
dre de muncitori și tehnico-m- 
ginerești care să fie pregătite 
pentru viitoarele termocentrale 
care se vor construi. Vorbito
rul a propus, de asemenea, să 
se ia măsuri pentru înlătura
rea deficiențelor existente în a- 
provizionarea cu piese de 
schimb pentru echipamentul e- 
nergetic, deoarece lipsa piese
lor de schimb provoacă mari 
greutăți.

pentru 
rea planului 
fiecare loc 
muncă.

Asigurarea condițiilor pentru rea
lizarea sarcinilor deosebit de impor
tante cuprinse în proiectele Directi
velor Congresului partidului a ocu
pat un loc important în cadrul lu
crărilor plenarei. Alocarea 
perioada noului cinci-nal din 
rile centralizate ale statului 
volum de investiții cu circa
sută mai mare decît în toți cei cinci 
ani anteriori asigură dezvoltarea 
susținută a industriei socialiste și a 
celorlalte ramuri de activitate.

In lumina sarcinii puse de partid, 
de a |e lua toate 
obținerea celei mai 
economice a tuturor 
mulți participant! la
lizat cu exigență desfășurarea acti
vității de investiții în Valea Jiului. 
Desigur — a arătat în cuvîntul său 
tov. ing. Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid, 
pe tărîmul investițiilor au fost obți
nute o serie de realizări. Cei 3,3 mi
liarde lei investiții pentru dezvolta
rea economică și soci-al-culturală a 
Văii Jiului s-au materializat în nu
meroase obiective de mare importan
ță, între care noul grup de 150 MW 
care dublează capacitatea termocen
tralei Paroșeni, construcția prepara
tei Coroești, deschiderea minelor 
Dîlja, Paroșeni, dezvoltarea celorlalte 
mine, construcția a peste 5 100 apar
tamente, școli, cămine studențești 
etc.

Ocupîndii-se de neajunsurile care 
trebuie remediate în vederea reali
zării în cele mai bune condițiuni â 
programului sporit de investiții pre
văzut în proiectul noului cincinal, 
tovarășul Ghioancă Victor a arătat 
că principala atenție trebuie îndrep
tată spre lucrările de investiții de Ia 
suprafață. Dacă în subteran sarcinile 
de investiții se realizează la timp 
și în întregime, nu același lucru se 
poate spune despre construcțiile in
dustriale de la suprafața minelor. 
Astfel, mina Dîlja întîmpitiă greu
tăți mari în realizarea sa ocinilor de 
plan prevăzute pe acest an din cauză 
că l.C.M.M. nu a realizat la timp 
o serie de lucrări de suprafață. Nu 
a fost încă terminat funicularul ca
re leagă Aninoasa de preparația Co
roești și din această cauză capaci
tatea acestei uzine de preparare nu 
e folosită din plin. Atît I.C.M M, și 
șantierul T.C.M.C. Coroești care, exe 
rută construcții industriale, cit și 
șantierele de construcții social-cultu- 
rate sint mult rămase în urmă față 
de sarcinile de plan ce le revin pe 
acest an.

Pentru scurtarea termenelor de e- 
xecuție, pentru intrarea Ia timp în 
funcțiune a noilor obiective la pa
rametrii proiectați, este necesar să 
se studieze posibilitatea intensifică-

rii lucrărilor pe toate fazele. Mai 
mulți vorbitori au subliniat că este 
necesar să se facă mult mai mult 
pentru mecanizarea lucrărilor grele, 
care necesită un mare volum de 
muncă. Pentru scurtarea termenelor 
de execuție a noilor puțuri de ex
tracție, tovarășul ing. Buciu Vasile 
a făcut o propunere care prezintă 
interes: la săparea puțurilor de ex
tracție sa se folosească turnurile de
finitive, ceea ce permite reducerea 
cheltuielilor de montare și demon
tare a instalațiilor provizorii de să
pare, scurtarea substanțială a ter
menelor de execuție.

O cerință, importantă pentru darea 
la timp în funcțiune a noilor obiec
tive este alegerea celor mai eficien
te soluții de execuție, care să 
mită un ritm rapid de lucru în 
dițiile reducerii prețului de 
creșterii productivității muncii.

Plenara Comitetului orășenesc 'de 
partid a cerut organelor și organi
zațiilor de partid, organizațiilor de 
bază de pe șantierele die construcții 
industriale, conducerilor acestor uni
tăți să ia asemenea măsuri care să 
asigure intrarea în funcțiune la timp 
a noilor obiective și capacități de 
producție prevăzute pe a.nul 1965. A- 
ceasta constituie o importantă con
diție pentru asigurarea realizării 
prevederilor proiectului de Directive 
privind creșterea volumului produc
ției în viitorul cincinal.

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea întăririi organizațiilor de ba
ză din cadrul șantierelor de con
strucții industriale și social-culturale, 
intensificării activității lor de îndru
mare șî control, creșterii capacității 
lor de mobilizare a colectivelor de 
muncă la realizarea sarcinilor de 
mare răspundere care le stau în față.
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la nivel superior I
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Partidul și guvernul acordă o deo
sebită grijă atît valorificării superi
oare, cit și refacerii patrimoniul^ 
nostru forestier. Paralel ou punerea 
In exploatare a masei lemnoase ne
cesare realizării sarcinilor de plan, 
în anii șesenalului au fost efectuate 
lucrări de împădurire pe o suprafață 
de 4 000 ha. Indicele de utilizare a 
masei lemnoase a crescut de la 46 
Ia sută în 1959 la 61 la sută în 1965.

Luînd cuvîntul în cadrul plenarei, 
tov. ing. Bădica Nicolae, directorul 
I. F. Petroșani a arătat că noul cin
cinal pune în fața colectivului I. F. 
Petroșani sarcini mobilizatoare. Fa
ță de 1965 volumul producției de 
masă lemnoasă va crește cu 62 ia 
sută, spor de producție care trebuie 
realizat în primul rînd pe seama ri
dicării indicelui de valorificare de la 
61 la sută la 68 la sută și a crește
rii productivității muncii. In acest 
scop se vor construi încă 70 kilo
metri drumuri auto forestiere.

Pentru realizarea acestor sarcini 
— a arătat vorbitorul — trebuie re
zolvate o serie de probleme impor
tante care necesită sprijinul organe
lor superioare : definitivarea ampla
sării, proiectarea și începerea con
strucției depozitelor finale Lupeni, 
Livezeni și Petroșani; proiectarea 
noilor drumuri forestiere să se facă 
ținîndu-se seama de nivelul maxim 
care poate fi atihs de apele ce brăz
dează masivele forestiere pentru 
venirea distrugerilor provocate 
inundații refacerea grabnică a 
murilor distruse de inundații, 
bunăfâțirea aprovizionării 
se de schimb și ! 
măsuri pentru permanentizarea 
tivelpr de muncitori forestieri.

In cadrul dezbaterilor s-a ; 
niat necesitatea îmbunătățirii < 
nue a calității masei lemnoase 
ploatate și îndeosebi a sortimente
lor destinate exportului.
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LA HUNEDOARA

1 №імі «Ktradij inii
' X
' La Hunedoara au început lucră-

,-Hle de construcție a unui nou furnal 
de 1 000 m c ai doilea de acest tip 
realizat Ia Combinatul siderurgic din 
localitate. Acest agregat face parte 
din obiectivele industriale moderne 
de mare capacitate preyăzute în 
proiectul de Directive ale celui de-al

Acum la Lonea II
(Urmare din pag. l-a)

ridicarea pe verticală a materialelor 
la grupul socîal-administrativ.

— Am reușit, spune șeful șantie 
rului, să mecanizăm lucrările de fe- 
rasamente folosind excavatorul pe ca- 
re-l avem în balastieră. Zilele aces 
tea vom instala aici o stație de be 
toane și mortare automatizată care 
va acoperi și cerințele celorlalte 
puncte de lucru. Am construit linia 
de macara și am montat macaraua 
pe care însă n-o putem folosi de
oarece autorizarea ei a fost refuzată 
de întreprinderea de specialitate pe 
mm^fe întemeiate.

— Și care sînt aceste motive ?
— Macaraua e veche și nu mai 

prezintă garanții. Ea a fost achizi
ționată în cadrul unui schimb de u- 
tilaj cu cei de la Hunedoara. Dar 
după cum se vede...

' După cum se vede tîrgui acesta 
nu le-a adus celor de la I.C.M.M. 
avantaje. Dimpotrivă, le-a adus 
cheltuieli în plus. De unde rezultă 
că cei ce au recepționat macaraua 
au făcut-o cu multă ușurință, iar a- 
СШП șantierul are și n-are macara.

— Unde se află, după părerea 
dumneavoastră, centrul de greutate 
al șantierului ?

— Neîndoielnic la complexul de 
extracție și însilozare a cărbunelui. 
Acestea vor trebui să intre în func
ție în trimestrul III. Aceasta avînd 
în vedere faptul că minerii fac e- 
forturî pentru terminarea mai devre
me a- lucrărilor din subteran. Nu 
vrem să rămânem în urma lor, și nu 
vom rămîne. Impedimente în înde
plinirea acestei hotărîri deocamdată 
nu sînt. Dar dacă se vor ivi, Ie vom 
înlătura la vreme. Bineînțeles nici 
celelalte obiective mai „mărunte" nu 
scapă atenției noastre. Ducem însă 
lipsă de efective necailifioate.

FOILETON

Ml №191 de 1Q00 M
IV-tea Congres al partidului. îm
preună cu alte două mari furnale ca
re vor intra in patrimonial industriei 
noastre siderurgice în viitorul pian 
cincinal, noul agregat va contribui 
la creșterea producției de fontă pre
văzută pentru această perioadă.

(Agerpres)

— Fiindcă am ajuns la efective, 
credeți că împărțirea în formații mă
runte de lucru e judicioasă ?

— Nu e cea mai judicioasă dar la 
unele lucrări risipite foiosim aceste 
formații mărunte.

Sîntem de altă părere. Credem 
ă dacă pe șantier ar fi constituite 

brigăzi puternice, puse sub respon
sabilitatea unui șef de brigadă pri
ceput ar fi mai bine chiar dacă e- 
chipele acestor brigăzi ar lucra la 
puncte de lucru dispersate. In acest 
fel ar crește răspunderea colectivă 
față de rezultatele muncii.

La Lonea există posibilitatea de 
a da în funcțiune la termen și chiar 
înainte de termen lucrările legate 
de extragerea centralizată a cărbu
nelui pe puțul principal. Colectivul 
de muncă de aici este animat de a- 
ceastă dorință. Mai rămîne să înlă
ture din munca lui unele carențe de 
organizare ca cele arătate mai sus. 
Se impune ca organele beneficiaru
lui să acorde șl pe mai departe un 
sprijin eficient constructorului în ceea 
ce privește livrarea utilajelor și re
zolvarea unor probleme de documen
tație, iar conducerii întreprinderii îi 
revine sarcina de a da acestui colec
tiv tînăr ajutorul necesar în înlătu
rarea unor obstacole oare-i dimi
nuează realizările.

Mii de turiști la Mamaia
La Mamaia și Eforie pot fî întâlniți 

în aceste zile turiștii din Anglia, 
Austria, Belgia Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R.D. Germană. Polonia, ță
rile Scandinave, S.U.A., Ungaria 
etc. Numărul lor este de aproape 
10 000, iar trenurile, automobilele, 

meie îmbrăcată Intr-un halat alb, o- 
dinioară imaculat.

— Vleau înghețată pe băț.
Ne apropiem de căruciorul cu pri

cina.
— O înghețată pe băț — co

mand eu. '
— Nu avem, numai la pahar.
— Eu vleau pe băț — interveni 

fiul meu, nerăbdător.
— N-are tanti, că ți-ar da.
— Dar de ce n-ale?
Mă uit la femeie întrebător, ea la 

mine, apoi îmi răspunde zimbind 
blajin:

— La noi, la T.A.P.L., se fabrică 
înghețată numai la kilogram...

— Cum, n-aveți bețe? — inter

JtLa filimluM eu
veni din nou copilul, de data aceasta 
cu lacrimi în ochi.

Femela n-a mai spus nimic. A ple
cat pe stradă, căutîndu-și alți clienți. 
Eu am rămas cu Gigei. Ne-tun con
tinuat plimbarea prin oraș. N-am fă
cut 48 de pași și copilul a început să 
mă tragă spre un alt cărucior. Am 
răsuflat ușurat. De data asta mer
geam spre unul la care se vindea 
sirop.

— Vleau un suc,
— Imediat puișor — răspunse o 

fetișcană rumenă ca o cireașă.
Cind să-i dea paharul, Gigei s-a 

întunecat la față și a izbucnit din 
nou.

— Vleau sticlă mică, cale face 
phuuu.

— Dați-ne o sticlă.
— Nu vă supărați dar nu avem.
— De ce nu aveți sticle din alea 

eu dop legai de gîtul sticlei — între

Am ajuns la ultimul etaj I

Ministerul invățămîntului 
anunță

Concursul de admitere în toate 
școlile profesionale, precum și în 
școlile tehnice cu durata de 4 ani ale 
Uniunii Centrale a Cooperativelor de 
Consum va începe la 3 iulie 1965, 

autocarele și avioanele aduc zilnic 
sute și sute de noi oaspeți din dife
rite țări ale lumii.

Caracteristic pentru acest an este 
faptul că încă de la deschiderea se
zonului estival numărul turiștilor 
străini este mult mai mare dccît în 
alți ani.

bă din nou Gigei printre sughițuri.
— La noi la...
— Se face înghețată la kiloglam, 

ia voi, așa a spus tanti ailaltă.
Și fără să mă lase să continui 

discuția, Gigei m-a luai de mină și 
ne-ат continuat drumul. Cind am a- 
juns în Piața Victoriei, uuma a în
ceput să-mi bată cu putere. Am vrut 
să mă întorc. Dar vai. a fost prea 
ііггіи. Gigei a văzut un alt cărucior. 
Împins parcă de o forță nevăzută, a 
zbughit-o și numai се-l văd în fața 
căruciorului.

— Vleau tli kiloglame de înghe
țată.

Vinzătoarea făcu ochii cit cepele.
— O înghețată ? — spuse ea ne

dumerită.

— Nu, tli kiloglame.
— Dar ce faci cu 3 kg?
— S-o pun pe băț. Avem noi bețe 

destule acasă.
— Vai ce copil spiritual -— spuse 

vinzătoarea în timp ce-i punea in 
mină un păhărel cu înghețată.

— Nu vleau.
— Nu fii așa rău, că tăticul nu 

te mai duce la plimbare.
Copilul se uită lung la păhărel, 

apoi se întoarse spre mine și-mi 
spuse mustrător.

— Tăticule dacă face înghețată la 
kiloglam, atuncea este multă, nu-l 
așa?

— Sigur.
— Atunci păhălelul de ce-i пита' 

pe jumătate?
Femeia începu să roșească. Mă 

uitam și eu nedumerii. Ce era să-i 
răspund 

iar în școlile tehnice cu durata de 4 
ani ale Consiliului Superior al A- 
gricuiturii la 15 iulie 1965.

Se pot prezenta la concurs absed- 
venții cu certificat ai școlii . gene
rale de 8 anî, precum și ai fostei 
școli generate de 7 ani.

înscrierile se fac pînă în preziua 
concursului la sediul școlii profesio
nale sau tehnice de 4 ani respective, 
de unde se pot obține și informații 
suplimentare.

Ziarul Scânteia tineretului din 16 
funie publică amănunte în legătură 
cu rețeaua școlilor profesionale, pre
cum și a școlilor tehnice cu durata 
de 4 ani.

Două femei (probabil mame și 
eie) mi-au venit in ajutor.

— Mergeți cu copilul la cofetărie 
șl o să găsiți parfeu.

Cind a auzii copilul, a luat-o la 
fugă și in citeva secunde a dispărut 
printre lume. Am strigai, dar degea
ba. Am făcut un cros pînă la cofe
tăria de pe strada principală. Cind 
să intra, aud niște plinsete și zbie
raturi. Fiul meu se tăvălea și țipa 
ca din gură de șarpe.

— Vleau palfeuuuu, vleau pal- 
feuuuu...

M-am dus ață la vinzătoare.
— Nu mai avem parfeu, s-au stri

cai aparatele la laborator și nu mai 
producem.

Lumea s-a adunat in jurul nostru 
că la circ. Gigei era de nerecunos
cut. Plîngea, zbiera și se tăvălea pe 
jos. Deodată aud o voce cunoscută:

— Gigei, Giget, dar ce-i cu tine ?
Era o vecină de-a mea. I-am pus 

in mina un leu pentru autobuz și am 
rugat-o frumos:

— Du-l acasă pe Gigei, eu fug Că 
scap trenul.

— Dar unde mergi ?
— La Tg. Ли, la Craiova, Pitești, 

București, pînă pe litoral. Undeva oi 
găsi parfeu, înghețată pe băț sau suc. 
Ce să-i faci, copiii îs copii. Parcă 
dumneavoastră n-aoeți copii ?

F. GLIGOREȘTEANU

P. S. Sper că pînă mă întorc din 
călătoria mea, conducerea T.A.P.L. 
din Petroșani va lua măsuri să se 
producă mai multe sortimente de ră
coritoare pentru copii, că deh, cei mici 
sînt tare pretențioși.

Și ar fi interesant și instructiv de 
aflai cam Cit plătim in plus noi, pă
rinții, diferiților remizieri și șefi de 
laborator pentru producția la kilo
gram a înghețatei, iuțeala de mlini, șf 
nebăgarea de seamă a fiilor noștri—

PROORAM DE RADIO
20 iunie

PROGRAMUL 1: 6,00 Concert de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Excursie muzicală; 7,30 Jurnalul 
satelor; 8,00 Sumarul preset; 8,06 In- 
terpreți de muzică populară: Ana 
Pop Corondan și Nicu Stănescu;
8.30 Teatru la microfon pentru co
pii : Sfîrlează ou fofează; 9,30 Pa
gini alese din muzica ușoară; 10,00 
Arii, duete și scene din opereta 
„Plutașul de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu; 10,30 „La braț cu muzica 
ușoară"; 11,30 „Scrisori și muzică"
— program de melodii populare; 
12,00 Buletin de știri; 12,05 Mari in-

I tenpreți ai muzicii de operă; 12,30 
Recomandări din program; 1 12,35 
Mic dicționar de muzică ușoară;
13.30 De toate pentru toți; 14,25 

Gintă Lucky Marinescu; 15,00 Pro
gram muzical cerut de ascultători;
15.30 „Revista melodiilor" — muzică 
ușoară; 15,55 Concertul nr. 22 în la 
minor pentru vioară și orchestră de 
Giovanni Battista Viotti; 16,30 Emi
siunea „Cinema"; 16,45 Recital E- 
lena Cernei; 17,00 Sport și muzică;
19.45 La microfon soliști de muzică 
ușoară; 20,00 Radiojurnal; 20,20 
Teatru la microfon. Premieră : „A- 
cuzarea apără" de Ștefan Berciu;
21.46 Muzică populară interpretată 
de Irina Micuț și Marin Chisăr; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Cîntă Eil.a Fitzge
rald; 22,35 Ne cheamă ritmul să 
dansăm; 23,06 Simfonia a III-a în 
Do major de George Enescu; 23,52 
Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 6,00 Miniaturi 
de estradă; 6,30 „Drag mi-e cân
tecul și jocttî" — muzică populară; 
7,00 Cîntă fanfara reprezentativă a 
Armatei; 7,30 Radiojurnal; 7,45 „Pe 
aripile valsului"; 8,00 Clubul voio
șiei; 8,30 „Cîntec vesel" — muzică 
ușoară; 9,00 La această oră, melo
dia populară îndrăgită; 9,30 Anun
țuri, muzică; 9,45 Povești muzicale 
pentru cei mici — prezintă Silvia 
Chicoș și N. N. Matei; 10,00 „Flori 
și melodii" —muzică ușoara; 10,30 
Radiojurnal; 10,40 Pagini din ope
reta „O noapte la Vertețla" de Jo
hann Strauss; 11,00 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes
cu". In pauză : Sinteze literare : li
teratura română pentru copii; 13,15 
Șansonete; 13,35 Din repertoriul in* * 
terprețiior de muzică populară Ma
ria Btrtaciu și Ute Udiiă; 14,00 Bu
letin de știri. Buletin meteorologic; 
14,15 „Cinteceie mării" — muzică 
ușoară; 14,30 La microfon: Satira 
și umorul; 15,15 Selecțiuni din o*  
perete; 15,39 O sărbătoare în peisa
jul vieții cultural-artistice a Dobro- 
gei — împlinirea a 60 de ani de la 
înființarea corului Casei de cultură 
din Cernavodă; 16,00 „La horă-n 
sat" — emisiune de cîntece și jo
curi populare; 16,30 Cîntă orchestra 
Franck Pourcell; 16,45 Concert ghi
citoare; 17,15 Cărți care vă așteap*  
tă; 17.30 Interpreții dvs. preferați; 
18,00 Varietăți \muzicale; 19.00 Bu
letin de știri; 19,05 „Flori de nufăr"

De fiecare dată C'uid ies la plim
bare cu jiul meu, am numai ne
cazuri. Ba vrea o ciocolată, ba un 

tsuc, ba o înghețată, sau în parc la 
раса. Parcă dumneavoastră nu știți ? 
Copiii îs copii /

• *’ Spre deosebire de alte dăți, zilele 
trecute am avut o zi neagră, о zi pe 
care nu doresc să o aibă nici un 
iată ae copii, nici cel mai mare duș
man al meu. Iată ce s-a întimplai : 

Am primit ordin de la soție să mă 
plimb cu cel mic. Mi-a livrat niște 
bani în contul fiului meu (5 lei 4-3 
pentru o bere, + 3 pentru meciul de 
fotbal -f- I pentru autobuz) și iaiă- 
mă la drum.

Programul plimbării a decurs nor
mal până cind am ajuns in dreptul 
parcului de lingă poștă. Aici, Gigei 
(așa a vrut să-și boteze soacră-mea 
nepotul) a început să-mi ia un ade
vărat interogatoriu:

— Tăticule, nu intlăm in pale să 
ne jucăm ?

— Nu se poate, Gigei, pentru că 
acolo lucrează oameni.

— La ce luclează 2
— Fac o clădire mare. mare.
— Ce fel de clădile male, mole ?
— Pentru poștă. Aici o să fie te

lefoane, radioficare...
— Și noi nu o să mai avem рейс ? 

Unde o să ne jucăm ? Nu mal avem 
hinte, călușei, balansoale ?

c — Ei lasă, o să se facă alt parc 
mai frumos.

— Cirul o să se facă ? Cind mă 
duc eu la școală? Atunci nu mai am 
timp de joacă...

Ce era sâ-i răspund ?...
Am fost scos din încurcătură de 

un cărucior ce era împins de o fe-

— program de romanțe; 19,30 Mu
zică ușoară; 19,45 Recital Galina 
Vișnevskaîa; 20,00 Dansul notelor; 
20,35 O neuitată interpretă a cân
tecului nostru popular —- Maria Tă- 
nase; 21,00 Radiojurnal; 21,20 Ritm 
șî voie bună; 21,45 Scriitori și pseu
donime; 22,00 Canțonete de Ernesto 
De Cuirtis; 22,15 Maeștri ai clavia
turii — Dinu Lipatti; 22,30 Luminile 
rampei — din spectacolele T.O.B. 
Fragmente din opera „Bărbierul din 
Sevilla" de Rossini; 23,00 Buletin 
de știri; 23,05 Dans în noapte; 0,52 
Buletin de știri.

Ci nem a toerrafe
20 iunie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Mă iubește, nu mă iubește; REPU
BLICA: Parisul vesel; PETRILA • 
Ghinionistul; LONEA : Roșu și ne
gru — seria I—II; ANINOASA: 
Ocolul pămînfufui în 80 de Zile; 
VULCAN : Cerul și mocirla; CRI- 
VIDIA; Dragoste lungă de-o seară; 
PAROȘEN1 : Titanic vals; LUPENI 
— CULTURAL : Regina cîntecelof; 
MUNCITORESC: Strigătul Corlei; 
BARBATENII Germanie, steluțele 
tale.



STEAGUL ROȘU

PREZENTE
ROMÂNEȘTI

PRAGA 18 (Agerpres).
In seara zilei de 16 iunie, artistul 

emerit David Ohanesian, care și-a 
început turneul în R.S. Cehoslovacă, 
a interpretai rolul lui Rigoletto pe 
scena teatrului „Smetana" din Pra- 
ga. Iubitorii de operă din Praga 
l-au aplaudat pe interpretul român 
la scenă deschisă, iar la sfîrșitul 
spectacolului el a fost rechemat de 
mai multe ori la rampă.

☆

PRAGA 18 (Agerpres).
La cel de-al 2-lea Festival intef- 

național al filmului de televiziune de 
la Praga, filmul românesc „Mens 
Sana in согроге sano“ realizat de re
gizorul Valeriu Lazarov a fost distins 
cu premiul Academiei de artă pentru 
tinerii creatori.

☆

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres).
Tenorul român Ludovic Spiess a 

obținut premiul I la Concursul inter- 
națienal de canto încheiat recent la Rio 
d<$ Janeiro. Tot lui i-au mai fost atri
buite premiile „Villa Lobos" și 
„Frații Vitale" pentru cea mai bună 
interpretare.

Ludovic Spiess a fost acompaniat 
de pianistul Alexandru Șumski.

Publicul prezent la încheierea con
cursului a primit cu entuziasm anun
țai ea rezultatului și acordarea pre
miilor artistului român

Discuții aprinse și 
în Bundestagul de
EONN 18 (Agerpres).
Proiectele de lege privitor la starea 

excepțională au prilejuit discuții 
aprinse și incidente în Bundestag, 
unde se dezbat în prezent. Este vor
ba de o serie de nouă proiecte și 
trei amendamente constituționale îm
puternicind guvernul să emită de
crete. să introducă cenzura presei 
și comunicațiilor poștale, să mobili
zeze persoane civile pentru prestarea 
anumitor servicii etc.

Problema acordării acestor împtt-

VARIETĂȚI■■■■ ■ n
în luptă cu... corbii

ANKARA 18 (Agerpres)
Intr-un sat din provincia Eskischir 

(Anatolia Centrală) a avut loc. o lup
tă neobișnuită. Patru țărani au fost 
grav răniți în timpul unei lupte care 
a durat 2 ore împotriva unui număr 
impresionant de...corbi.

Păsările au atacat trei țărani, care 
se odihneau pe cîmp. Acestora le-au 
venit în ajutor a,Iți țărani cu arme, 
dar corbii nu s-au îndepărtat. Deși 
aproximativ 50 de corbi au fost omo- 
rîți, țăranii continuau să se afle în 
primejdie. Lupta a luat sfîrșit, brusc. 
Corbii descoperiseră cadavrele a 
două pisici și s-au năpustit asupra 
lor.

Veverițele — 
plagă pentru Australia

MELBOURNE 18 (Agerpres).
Dr. Philip Law, șeful secției an

tarctice din Ministerul australian al 
Afacerilor Externe, a declarat că ve
verițele — una din cele mai mari 
plăgi ale Australiei — nimicesc, de 
fapt insule întregi la sudul continen
tului. El a comunicat că recent în
treaga vegetație a două insule a că
zut pradă lăcomiei veverițelor. In
teresant este faptul că veverițele au 
fost aduse în trecut pe aceste insule 
pentru a servi drept hrană marina
rilor naufragiați.

Dezbateri de politică externă 
în Adunarea Națională Franceză

Memorandumul C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud

PARIS. 18 (Agerpres).
Dezbaterile de politică externă din 

cadrul Adunării Naționale France
ze au luat sfîrșit In cuvîntarea ros
tită în ultima zi a lucrărilor, pre
mierul francez Georges Pompidou a 
declarat că guvernul francez nu îm
părtășește politica S.U.A. din Viet
nam și Republica Dominicană. Fran
ța, a spus el, condamnă orice ій- 
iervenție în afacerile interne ale al
tor state și susține că pacea poate 

fi asigurată numai pe baza respec
tului reciproc și a independenței. 
Premierul francez s-a pronunțat în 
favoarea creării unei „Europe euro
pene", independentă de S U.A. și a 

criticat pe adepții așa-numitei Eu
rope atlantice „care ar renunța la 
profilul ei politic, la sistemul euro
pean de apărare, la politica ex
ternă europeană". In același timp, 
însă, el și-a exprimat părerea că 
„atiia timp cit este nevoie" Alian
ța trebuie menținută, paralel cu 
menținerea „forței de șoc" franceze.

------------- I 
i

I. В. Tito
a sosit la Moscova

MOSCOVA 18 (Agerpres).
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 

Jugoslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
sosit la 18 iunie la Moscova într-o 
vizită oficială la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a Consiliului de Miniștri și a Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S

incidente 
la Bonn
terniciri are un caracter exploziv în 
Germania occidentală, unde este 
încă vie amintirea abuzurilor făcute 
ac regimul liitlerisf cu aceste împu
terniciri.

Luînd cuvîntul în Bundestag, lide
rul social democrat Fritz Erles, a 
declarat că proiectele de lege nu asi
gură suficient protecția drepturilor 
muncitorilor, a presei și a persoane
lor individuale în R.F. Germană. In 
cursul dezbaterilor s-au auzit hui
duieli și fluierături din rîndurile tri
bunei publice la o declarație a mi
nistrului de interne, Hocherl, care 
a luat apărarea proiectelor. Ședin
ța a trebuit să fie întreruptă.

LONDRA. — Primul ministru al 
Gamelei, David Jawara, a anunțat 
joi că guvernul său intenționează 
să proclame țara republică la 18 
februarie 1966, la prima aniversare 
a independenței sale. Devenind re
publică, Gambia va rămine membră 
a Commonwealth-ului.

BEIRUT. — Ambasadorul spe
cial ai Yemenului, Mohammed Ah
med Noamau, a declarat că misiunea 
țării sale în Kuweit, în vederea unei 
medieri a disputei cu Arabia Sau- 
dită, s a încheiat „cu rezultate po
zitive". In curînd, misiunea va face 
o vizită în Arabia Saudită, unde 
va avea întrevederi cu regele Fei- 
sal.

HAVANA. — Lingă Havana a in
trat in funcțiune prima parte a unul 
mare combinat textil. După termi
narea construcției, noua întreprin
dere va da o producție anuală de 30 
milioane metri țesături de bumbac. 
Combinatul textil este dotat cu 
utilaj modern.

NEW lORK — Reprezentantul 
Greciei Ia O.N.U., Alexis Liatis, a 
înmînat joi secretarului general U 
Thant o scrisoare în care-1 infor
mează că trei avioane turcești au 
violat simbătă spațiul aerian al 
Greciei.

In cadrul dezbaterilor, deputatul 
comunist Francois Biliouix a subli
niat că Franța trebuie să pășească 
pe ©alea destinderii încordării in
ternaționale. să iasă din blocurile 
militare, să renunțe la experiențele 
nucleare și la crearea forței de șoc, 
să lichideze bazele militare străine 
de pe teritoriul său și să promo
tes» o politică de prietenie și cola- 
borare cu toate popoarele. O ase
menea politică, a spus el, corespun
de intereselor poporului francez.

Plan anglo-american 
privind 
ocuparea Libanului

BEIRUT 18 (Agerpres).
Primul ministru al Libanului, Hus

sein Oueini. a declarat în Comisia 
pentru afaceri externe a Parlamen
tului că guvernul libanez a adresat 
Ambasadei Marii Britanii ia Beirut 
o notă de protest în legătură cu 
dezvăluirea unui plan anglo-ameri
can privind ocuparea Libanului. Re
cent, ziarul egiptean „Al Ahram" a 
publicat o serie de documente în le
gătură cu existența unui asemenea 
plan.

Fostul prim-ministru Rașid Kara- 
mi, deputat în Parlament, a cerut 
ca această problemă să fie transmisă 
spre examinare Parlamentului liba
nez.

ft- p» Rezoluțiile adoptate 
de Comitetul special pentru decolonizare

■мм M пяшшвеовокшк

In câteva, rânduri

HANOI 18 (Agerpres).
Agenția sud-vietnameză de presă 

„Eliberarea" a dat publicității Me
morandumul Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, cu privire la re
prezentarea Vietnamului de sud la 
apropiata Conferință afro-asiatică de 
la Aiger.

In cele patru capitole ce alcătu
iesc documentul se arată că de mai 
bine de 11 ani poporul sud-vietna- 
mez luptă împotriva intervenției și 
agresiunii americane, pentru indepen
dență, democrație, pace *și  reunifica- 
rea țării, pentru a transpune în via
ță prevederile acordurilor de la Ge
neva, din anul 1954, cu privire Ia 
Vietnam. Guvernele ce s-au perindat 
la putere în Vietnamul de sud, se 
arată în memorandum, au dus și 
continuă să ducă o politică potriv
nică intereselor naționale ale popo
rului, fără a face vreun pas pe calea 
realizării prevederilor acordului de 
la Geneva. Dimpotrivă, ele au pus 
țara sub controlul american, atît pe 
plan economic cît și pe plan politic 
și militar, transformînd-o, de fapt, 
într-o bază de atac împotriva R.D. 
Vietnam și o sursă de amenințări la 
adresa păcii și securității în Indo
china și Asia de sud-est. Autoritățile 
de la Saigon, se subliniază în memo
randum. sînt folosite de Statele Uni
te în politica și acțiunile agresive 
intervenționiste, împotriva statelor 
afro-asiatice, încălcînd în permanen
ță principiile adoptate de prima 

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres).
La 18 iunie, după trei săptămîni 

de dezbateri, au luat sfîrșit lucrările 
Comitetului special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale. Luînd cuvîntul la închiderea 
lucrărilor acestui comitet. Sori Cou
libaly a declarat că toți participanții 
au convingerea că Consiliul de Se
curitate va lua în considerație ce
rerile reprezentanților mișcărilor de 
eliberare națională privind lichi
darea colonialismului și a politicii de 
apitheid. Președintele Comitetului a 
reamintit cererea formulată de Dial
lo Telli, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane, privind

CANBERRA. — Peste 250 de pro
fesori și asistenți de la Universită
țile din Sydney și Queensland au 
adresat guvernului Australiei o pe
tiție in care își exprimă protestul 
față de agresiunea Statelor Unite 
in Vietnam.

LEOPOLDVILLE. — Curtea de 
Apel din Leopoldville a anulat ale
gerile care au avut loc în trei pro
vincii congoleze. Este vorba de pro

vinciile Centrală, Kwilu și Goma- 
Rutshuru din apropiere de Ruanda. 
Anularea a intervenit în urma pri
mirii unor plîngeri din partea lide
rilor politici adversari ai lui Moise 
Chombe, care au arătat că alegerile 
s-au desfășurat în condiții de te
roare, ceea ce a făcut ca majorita
tea alegătorilor ostili politicii gu
vernului să nu participe la scrutin.

ALMA-ATA — In regiunea semi- 
pustie dintre cursurile inferioare ale 
fluviilor Volga și Ural au fost des
coperite zăcăminte de petrol și gaze.

Toate sondele construite experi

desfășurarea unei sesiuni în Africa a 
Consiliului de Securitate. In ultima 
zi a lucrărilor Comitetului special 
pentru decolonizare a fost adoptată 
o rezoluție în legătură cu situația 
din sud-vestul Africii (cele trei pro
tectorate britanice: Basutoland, Bec 
huanaland și Swaziland). De aseme
nea, participanții au adoptat o rezo
luție generală asupra rezultatelor rea
lizate în cele trei săptămîni de dez
bateri. In această rezoluție se arată 
că: „colaborarea dintre guverriele 
Portugaliei, Republicii Sud-Africane 
și Rhodesiei de sud reprezintă o 
alianță care urmărește întărirea po
tențialului militar al celor trei țări 
în vederea intensificării măsurilor 
represive împotriva populației afri
cane, aflate încă sub dominația lor".

mental în patru orizonturi din aceas
tă zonă au dat țiței de la adincimi 
de 630-920 m, iar una din ele a dat 
gaze care pot fi folosite in industrie.

CAPE KENNEDY. — Forțele 
aeriene ale S U A au lansat vineri 
de pe baza de la Cape Kennedy 
(Florida) o rachetă gigant de tip 
„Titan-3 C“. La cîteva minute du
pă lansare, autoritățile bazei au 
anunțat că racheta a plasat pe or

bită o încărcătură de aproximativ 
14 515 kg. Aceasta este de fapt cea 
mai mare încărcătură plasată pe 
orbită pînă în prezent de vreo ra
chetă americană.

RIO DE JANEIRO. — Potrivit 
unor evaluări oficiale, inundațiile 
care s-au produs săptămîna trecută 
în statul Pernambuco ai provocat 
daune materiale de 500 000 lire 
sterline. 30000 de persoane au ră
mas fără adăpost.

LONDRA. — Reprezentantul spe
cial al secretarului general al 

conferință afro-asiatică de la Ban
dung.

Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud este cel care a ac
ționat cu consecvență pentru unirea 
tuturor păturilor populației, în lupta 
pentru înlăturarea dominației impe
rialiștilor americani și a guvernanților 
sud-vietaamezi, penfru dobîndi-rea in
dependenței, democrației, păcii și 
neutralității. Faptele demonstrează că 
Frontul Național de Eliberare este 
adevăratul reprezentant și conducă
tor al poporului sud-vietnamez în 
lupta pentru realizarea intereselor 
și aspirațiilor sale cele mai mărețe. 
El respectă și îndeplinește cu stric
tețe principiile coexistenței pașnice 
și cele proclamate la conferința afro- 
asiatică de la Bandung, sprijină ac
tiv mișcarea de eliberare națională 
din Asia, Africa și America Latină, 
lupta pentru pace, democrație și prcr- 
gres social din întreaga lume."-

Memorandumul precizează z-e" în 
lumina acestor fapte apare limpede 
că, în conformitate cu aspirațiile po
porului, Frontul de Eliberare Națio
nală este cel îndreptățit să repre
zinte Vietnamul de sud la apropiata 
Conferință afro-asiatică de la Alger.

Profesie în S.U.A. 
și Anglia

NEW YORK 18 (Agerpres).
Ziarul „Chicago Daily News" pu

blică o scrisoare de protest împo
triva politicii S.U.A. în Vietnam, 
adresată președintelui Johnson, de 
un grup de 500 de profesori de la 
mai multe universități din S.U.A.

In scrisoare se spune: „Sîntem 
datori să vă amintim din nou — dv. 
și tuturor compatrioților noștri — 
că protestăm împotriva politicii de 
extindere a războiului în Vietnam".

LONDRA 18 (Agerpres).
8G de deputați laburiști au adresat 

joi seara primului ministru britanic, 
Harold Wilson, o scrisoare deschisă 
în care protestează împotriva spri
jinului pe care îl acordă guvernul 
englez politicii americane în Viet
nam. Este necesar ca guvernul bri
tanic, se arată în scrisoare, să ț; șcă 
o declarație publică în care să se 
pronunțe pentru „a se pune capăt 
acestei nebunii tragice". Scrisoarea 
subliniază, de asemenea, că nume
roși deputați laburiști se disociază 
de poziția adoptată de guvernul en
glez față de politica americană în 
Vietnam.

O.N.U., U Thant, în Cipru, Carlos , 
Bernardes, a sosit la Londra la in
vitația guvernului britanic pentru a 
avea întrevederi în problema ciprio
tă. De la Londra, Bernardes ur
mează să plece în Cipru.

DAR ES SALAAM. — James 
Chikerema, vicepreședintele partidu
lui Uniunea poporului african Zim
babwe din Rhodesia de sud, a de
clarat la Dar Es Salaam că poporul 
său este hotărît să ia arma în mi
nă pentru a scăpa țara de domina
ția colonialistă britanică și de re
gimul rasist al lui Ian Smith.

ROMA. — Comisia pentru aface
rile externe a Senatului italian a a- 
doptat proiectul de lege care se 
pronunță împotriva prescierii crime
lor săvîrșite de naziști în perioada 
celui de-al doilea război mondial. 
Totodată, proiectul prevede conti
nuarea urmăririi judiciare a crimina
lilor naziști pe termen nelimitat.

PRAGA — Vineri s-au încheia: 
la Praga lucrările celei de-a 6-a se
siuni a Adunării Naționale a R. S 
Cehoslovace. Sesiunea a examinat și 
aprobat o serie de proiecte de lege, 
printre care proiectul noului Cod 
al Muncii, care va intra în vigoare 
la 1 ianuarie 1966
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