
Proletari din toate țările, ttmți-tâ f

anul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatylui popular orășenesc

'V

4 pag. 25 bani

Popa Luca

colec-

spre 
mate-

Anul XVII
XXII Nr. 4875

Marți
22 iunie 

1965

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

гзоаш
La poalele masivului Retezat, pa 

coama cunoscută sub denumirea de 
Nădrăgani, liniștea pădurii de fag a 
fost tulburată în ultimele zile ale 
primăverii de uruitul tractoarelor, ca
re au transportat acolo sus, pe că
rări abrupte, instalația unei sonde. 

De atunci, pe coama Nădrăgani ră
sună zi și noapte duduitul motoare
lor sondei. Sondorii acestei locații se 
întrec în hărnicie, în fiecare schimb, 
pi ntru a întîmpina Congresul parti
dului cu noi realizări. De altfel, son
dorii de pe coama Nădrăgani ocupă 
un loc de frunte în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în colectivul 
sectorului 
In ciuda
care au

de foraj 
ploilor 

desfundat

Uricani. 
abundente 

drumul

CARNET
de acces îngreunînd aprovizionarea 
cu materiale și carburanți, brigada 
sondei 5754 a obținut succese de 
seamă: în 22 de zile a forat 355 m 
fizici de puț, iar planul de produc
ție al sondei pe luna iunie a fost în
deplinit cu 15 zile mai devreme. In 
prezent, cele trei schimburi ale son
dei, din care fac parte oameni des
toinici ca Pană Nicolae, Bivolaru 
Ioan, Giurcan loan. lenescu Panti- 
lie, Canciu loan, Fraităr Florea, Po
pescu Șt. loan, forează peste plan 
în contul angajamentului luat. Din 
cei 100 m fizici de puț pe care s-au 
angajat să-i foreze peste plan in 
luna iunie, sondorii de pe coama 
Nădrăgani au și forat 31. Harnicii 
sondori economisesc zilnic aproxi
mativ 5 la sută din cantitatea de 
motorină și ulei.

Nu arareori, pe timp de noapte 
spre sondă urcă Ștefănoiu Grigore, 
șeful brigăzii, sau electricianul me
canic Pir joi Teodor. Cuvlntul lor de 
ordine sună scurt: „In caz că apare 
ceva neprevăzut în lupta cu tăria 
rocilor, sau în funcționarea pompei 

' și a motorului sondei, trimiteți ime
diat către noi un om să ne anunțe". 
Și pe coama Nădrăgani freamătul 
muncii se amplifică, pe măsură 
ce se apropie Congresul partidului.

întrecere 
însuflețită

Muncitorii secției separație 
de la preparația Petrila 
tîmpină cel 
Congres al 
nați într-o 
flețită. Printre obiectivele ur
mărite de ei figurează crește
rea productivității și îmbună
tățirea calității. In prima ju
mătate a acestei luni, cele mai 
frumoase rezultate au fost ob
ținute de schimbul condus de 
Rusan Iacob. Folosind la un 
randament sporit agregatele și 
organizîndu-și bine munca, a- 
cest schimb a realizat o pro
ductivitate de 5,7 tone cărbu
ne pe post, adică Cu 1 700 kg 
cărbune bloc pe post peste 
cifra planificată și cu 1300 
kg pa post mai mult decît pre
vedea angajamentul de între
cere. Cît privește calitatea căr
bunelui, aceasta a fost îmbu
nătățită, în perioada susamin- 
tită, cu 8 la sută prin reduce
rea procentului de cenușă față 
de normele stabilite. S-au e- 
vidențiat mecanicii Maidik 
Francisc, Tokar Oskar, Banu 
Gheorghe, precum și muncito
rii Tărșan Gheorghe, Șimon 
Rozalia,
Miron și 
contribuit 
succesele

de-al
P.M.R. 

întrecere

în- 
IV-lea 
antre- 
însu-

Lungu Lucia, Buză 
Negoi Ilie care au 
în mod deosebit la 

acestui schimb.

V. STRAUȚ

no
Klini

întrecerea socialistă pe ca
re o defășoară forestierii din 
sectorul Cîmpu lui Neag a 
luat un deosebit avînt în cin
stea Congresului partididui. 
Brigăzile complexe de fores
tieri conduse de 
din exploatarea Valea 
pești, Ilobriccanu

Chipul Vulcanului de astăzi: flori și Ыосипі

Ionel —* 
Cîmpu Mielului, Drăgan Iosif 

Valea Boului, Munteanu 
Petru — Rostoveanu, Cara- 
mete Nicolae — Valea Seacă, 
Drăghici Drăghici — Pleșa și 
altele se străduiesc să valori
fice la un nivel calitativ su
perior și să expedieze 
beneficiari cît mai mult 
rial lemnos.

Strădaniile depuse de 
tivul sectorului Gîmpu lui 
Neag se concretizează într-un 
adevărat șuvoi de lemn care 
pornește din exploatările fo
restiere spre depozitul Lupeni. 
In cele două Juni și jumătate 
trecute din acest trimestru, co
lectivul sectorului â expediat 
820 m c bușteni gater rășinoa- 
se, 4000 m c bușteni gater fag, 
680 m c bușteni de derulaj, 
524 m c lemn construcții fag, 
628 m c celuloză fag, 249 m c 
lob'de diferite,' 528 m c che
restea rășinoase, 2868 m steri 
lemn foc esență tare, 1200-m o 
traverse normale, 520 bucăți 
traverse înguste, 132 mc lemn 
celuloză rășinoase și multe 
alte sortimente de material 
lemnoș, necesare economiei 
naționale.

Și

CONSTANTIN BADUȚÂ 
corespondent

oameni a- 
preciați în secto
rul І de la mina 
Uricani, 
dențiați 
cerea 
minerul 
schimb 
Gheorghe 
ga), vagonetarul 
Incze Emeric și 
artificierul Fodor 
Gheorghe (dreap
ta), fotografiați 
înainte de a intra 
în miilă.
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Viitorul „Victoriei44
• Drumul spre noile fron
turi de cărbune • Sem
ne multiple ale unei sin
gure carențe ф La pre
gătiri un ritm mai intens I
• Imperative.

Microbuzul înaintează vertiginos pe 
serpentinele abrupte, croite în marea 
de verdeață compactă a pădurilor de 
mesteceni și fagi de la poalele „vîr- 
fului Oboroca. Gota 738. Aici e pu
țul „Victoria", sau „Victoria" cum 
îi spun, mai simplu, minerii. Con- 
trastînd cu peisajul montan din jur 
silueta turnului puțului se ridică im
punătoare. Sub noi, la sute de metri 
de „ziuă" se află stratele de cărbu
ne, cîimpul minier „Victoria" pe care 
îl exploatează minerii sectorului IV 
В al minei Lupeni.

O ultimă privire spre crestele cre
nelate de granit ale Oborocei și por
nim spre a dineuri. Colivia ne coboa
ră cu o viteză de 8 m pe secundă 
spre lumea subpămînteană.

Ne oprim la orizontul. 480. Din 
rampa puțului înaintarea continuă 
prin galeria de legătură spre stratul 
13, blocul VI, pe una din principa
lele artere de transport' ale sectoru
lui IV В. O primă constatare, din 
păcate critică: lipsa spiritului gos
podăresc în întreținerea lucrărilor 
miniere; canale înfundate, apa n-are 
scurgere, se revarsă între traverse; 
în galerii lemne, tuburi de aeraj ri
sipite. Și nu numai aici. Deci, cali-

ficativ insuficient, tovarăși din sec
torul IV B, la „întreținerea căilor de 
transport".

Prima țintă a itinerariului subpă- 
mîntean: lucrările de pregătire din 
stratul 13. In acest bloc urmează să 
fie dăte în exploatare două abataje 
frontale pe înclinare a cîte 50 de me
tri. Lucrările de pregătire ale abata
jelor sînt în toi: brigada lui Kopacz 
Iosif sapă în prezent preabatajul de 
bază pentru panoul III, An
gajamentul brigăzii: în luna iulie 
abatajul va fi pregătit. La frontul 
de lucru „o surpriză: nu e nimeni. 
Explicația ne-o dă tehnicianul Am- 
bruș Dionisie, locțiitorul șefului de 
sector:

— Două zile brigăzile de la pre
gătiri au fost „detașate", la indica
ția conducerii minei, la abataje spre 
a contribui la recuperarea minusului 
de 230 tone cît mai are sectorul din 
prima jumătate a lunii. Minusul are 
justificare. Inundațiile de la începu
tul lunii au cauzat multe greutăți 
minei, inclusiv sectorului. Dar nu 
poți trece cu vederea mult condam
natul procedeu de la exploatările 
noastre: munca în asalt de 
șitul lunii...

In vecinătatea brigăzii lui 
Iosif se află locul de muncă
găzii lui Pali Ion, care pregătește 
deschiderea panoului IV, abataj fron-

I. DUBEK
(Continuare în pag. 3-a)
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GINDIRE

Nu demult, o delegație de 
ingineri și tehnicieni ai gru
pului 2 de șantiere Valea Jiu
lui s-a înapoiat dintr-un rod
nic schimb de experiență cu 
alte trusturi de construcții 
din țară.

Schimbul de experiență ar 
fi rămas însă fără rezultat 
dacă cei ce au participat la 
el s-ar fi mulțumit numai să 
înregistreze sistemele de or
ganizare și procedeele tehni
ce de execuție îmbunătățite 
ale altora fără a căuta să le 
aplice in mod creator la lu
crările pe care le conduc.

Dar oamenii gindesc, cal
culează avantajele ce le pre
zintă o metodă sau alta și

ajung la o concluzie: „Și la 
noi se poate; și se poate 
chiar mai mult".

Se poate executa mai ra
pid și mai economic finisa
rea exterioară a blocurilor cu 
ajutorul unei schele tip bal
con. Concepută 
nii și inginerii 
ceastă schelă 
schela metalică 
costisitoare, greu de achizi
ționat și de montat. Mate
rialele din care se confecțio
nează această schelă sînt cu
poanele de fier-beton nefolo
sibile și cîțiva dulapi. Deo
camdată ■ s-a confecționat 
prototipul acestei schele in-

de tehnicie- 
grupului, a- 
va elimina 

și din lemn.

genioase. Urmează extinderea 
ei pe scară mai largă.

Tîmplăria de la intrarea în 
apartamente poate fi făcută 
mai plăcut vederii folosind o 
imitație din lemn de foioase 
dată cu pensula de o mină 
pricepută de zugrav. Nici 
timp mai mult, nici bani mai 
mulți nu costă această vop- 
sitorie. In schimb se reali
zează un lucru de efect.

Nici plintele executate pî- 
nă acum din mozaic nu vor 
mai fi aceleași. Mozaicul 
negru de la plinte a început 
să fie detronat de un element 
nou: fîșii de geam de 4—5 
mm grosime aplicate pe un 
strat de mortar de ciment 
colorat cu oxid negru. Mai 
frumos și mult mai econo
mic.

Rod al gîndirii și al crea
ției oamenilor, al aplicării 
în mod creator a inițiative
lor altor șantiere, aceste pro
cedee de execuție Sînt menite 
să reducă timpul și prețul de

cost al lucrărilor. Ele se a- 
plică deocamdată pe șantie
rul de la Livezeni, dar se vor 
extinde și la alte șantiere.

Se mai studiază și alte 
procedee de execuție cum ar 
fi înlocuirea placajului cera
mic de la fațade cu un pla
caj din prefabricate de beton 
ușor, in a cărui compoziție 
intră diferiți coloranți. Se e- 
xecută mai rapid și se dă 
clădirilor o notă de eleganță 
in plus.

Oamenii gindesc și creează 
sau aplică inițiativele încu
nunate de succes ale altor 
oameni, constructori și el. 
Salutăm aceste eforturi crea
toare pornite din dorința de 
a accelera ritmul de execu
ție al construcțiilor de locu
ințe din Valea Jiului, de a 
realiza apartamente la un 
preț de cost mai scăzut și în 
același timp în deplină ar
monie cu ceea ce se cheamă 
frumos și durabil.

1. CIOCLEI

♦ 34 de mineri fruntași de 
la E. M. Aninoasa vor pleca 
vineri dimineața, intr-o excursie 
prin țară cu autobuzul O.N.T. 
Carpați. Excursioniștii vor tre
ce prin defileul Oltului și, du
pă un scurt popas in Bucu
rești, se vor întoarce la Pe
troșani pe Valea Prahovei.

ф Mîine, la ora 20, în sala 
palatului cultural din Lupeni 
va avea loc un spectacol cu 
piesa „Copacii mor în picioa
re" de Alejandro Casona. Spec
tacolul este susținut de actori 
ai Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani.

ф In sala clubului 
tocesc din Vulcan este 
mată pentru mîine, la 
o expunere intitulată , 
rie imaginară pe harta patriei". 
Cadre didactice de la Școala 
generală de 8 ani nr. 1 din lo
calitate vor prezenta, succesele 
obținute în anii șesertalului în 
țara noastră sub conducerea 
partidului,

: murtci- 
! progra-

ora 15, 
„Călăto-
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STHNTA PETROȘANI —
DINAMO BUCUREȘTI 0-3 (0-0)

Ia oadrul ultimei etape a campio
natului republican de rugbi, pe sta
dionul din Petrila s-au întîlnit ochi- 
рей Știința Petroșani și Dinamo Bu
curești. Meciul începe în nota de do
minare a echipei locale, care, prin- 
tr-un joc mai organizat, pune de
seori în pericol buturile dinamoviste. 
Puținele atacuri ale oaspeților, de
clanșate pe linia de treisferturi, stnt 
oprite prompt de studenți, care dez
lănțuie frumoase contraatacuri prin 
fundașul Nae Iliescu (foarte bun în 
acest meci), prin Nae Ureche și Să- 
bău. Dinamoviștii își revin, atacă în 
trombă, dar steril. In această re
priză, echipa locală beneficiază de o 
lovitură de pedeapsă de la circa 30 
m, în unghi, pe care Săbău o ra
tează.

In repriza secundă echipa oaspe 
își impune treptat jacul, datorită fap

Гază din meci.

Formațiile sportive din Valea Jiu
lui care au activat în acest an în ca
tegoriile A și В la rugbi, handbal și 
fotbal, și în campionatul regional de 
fotbal, și-au încheiat, una cîte una, 
activitatea compețițională. Apoi con
ducerile secțiilor sportive au trecut 
la analizarea muncii depuse de-a 
lungul campionatului, a succeselor 
obținute,; a cauzelor care au dus la 
înregistrarea unor rezultate nesatiș- 
făcătoare, sub posibilitățile jucători- 
lor.

Nu demult, la J.M.P. a avut loc 
ședința de analiză a activității sec
ției de handbal la care au partici
pat componenții lotului Știința, con
ducerea secției de handbal, repre
zentanți ai comitetelor de partid ?i 
U.T.M, și ai AS. pe Institut. Ra
portul prezentat de către tovarășul ’ 
Nicolae Barabaș, antrenorul echipei, 
ca și discuțiile purtate pe marginea 
referatului, au scos în evidență păr
țile pozitive, dar au insistat mai ales 
asupra lipsurilor care au dăinuit atît 
în conducerea secției, cît și. în sinul 
echipei.

Vum arăta în rîndurile ce urmează 
cîieva din lacunele semnalate în da
rea de seamă și de către partlcipan- 
ții la discuții, lacune egre au dus la 
retrogradarea echipei Știința Petro
șani din prima serie a categoriei A 
de handbal în seria secundă.

Cînd echipa a promovat în prima 
serie se puneau speranțe mari în 
băieți. Exista un antrenor bun, cu 
experiență, un bun coordonator și fi- 
nalizator, Barabaș. Au fost introdu- 
«e clemente tinere în echipă, gu 
perspectivă, talentate. Dar băieții 

tului că beneficiază de o condiție fi
zică mai bună. Jucătorii echipei lo
cale se apără cu îndirjire și, în ace
lași timp, declanșează contraatacuri 
periculoase, oprite în ultimă instan
ță de dinamoviști. La un astfel de 
contraatac, în urma unei tușe, la 
cîțiva metri de buturile dihamoviste, 
militarii comit un „înainte" nesanc
ționat inițial de arbitru ci abia du
pă ce studentul Tolu Dan marchea
ză o încercare. De altfel, în repe
tate rînduri arbitrul a tolerat jocul 
dur, nesportiv, al tutor jucători dina- 
moviști ca: Ftiglgi, Zlătoianu, lor 
dăchescu, și a trecut cu vederea cî- 
tevn placaje intîrziate ale dtnamo- 
vfștlior, prin care Săbău a fost o 
pCit din acțiuni clare.

Se părea că meciul se va termina 
cu un rezultat de egalitate, dar in 
minutul 72 arbitrul dictează, in urma

n-au putut ține piept partenerilor 
lor de întrecere, jucători eu vechi 
state de serviciu in categoria A și 
иі lotul republican. Și, deși a făcut 
uneori meciuri frumoase (cel cu Di 
natno București), echipa a pierdut 
tubei după meci, ajungînd Ia șfîrși- 
tul campionatului pe locul 10 din 10 
echipe. La această stare de lucruri 
au concurat mai mulți factori: lipsa 
de experiență, de rutină a multor 
jucători, lipsa omogenității și a spi
ritului colectiv, fricțiuni și disensiuni 
între jucători, unele abateri discipli

Pe marginea analizei 
activității secției de handbal 

a asociației „Știința" Petroșani
nare. Gruia, de pildă, nu s-a înca
drat întotdeauna în disciplina spor- 
tivă, n-a luptat pe teren eu ardoare 
pențfu culorile asociației, afirmînd că . 
el nu-și rupe oasele pe' teren și mai 
apoi că... el nu-1 jucător de .seria a 
II a (? I). Florea, Șuvăială și Ba- 
rabaș au manifestat stări de nervo
zitate. Ultimul a avut și ieșiri ne
sportive pe teren atît față dg adver
sari eft și fșță de coechipieri, pare 
au provocat nemulțumiri în sinul e- 
ehipej șj în rîndurile spectatorilor. 
De altfel, tovarășul Barabaș a re
cunoscut toate acestea, așumîndu-șl 
o bună parte din vină pentru pier
derea meciului oii Voința Sighișoara

De ajstmenea, jucător ui Dumitru 
пц s-a conformat ftidieațiilor antre- 

unui „înainte", grămadă la circa 40 
m de buturile .echipei locale. Un ju
cător dinamovist introduce mingea în 
mod flagrant în linia a doua, arbi
trul nu-1 sancționează, balonul ajunge 
la Coravu și acesta, pătrunzînd în 
terenul de țintă al echipei Știința, 
marchează o încercare. Cu tot efor
tul depus în continuare de echipa lo
cală, rezultatul de 3-—0 pentru Di
namo nu se modifică. De remarcat 
că în ultimele minute de joc, echipa 
locală a beneficiat de o [lovitură de 
pedeapsă însă, distanța fiind prea 
mare, nu a permis jucătorului Să
bău să o fructifice.

De-a lungul întregii partide azn 
remarcat jocul bun prestat de în
treaga echipă locală și în mod spe
cial de Ilieaeu. Săbău, Ureche, Zal
man și Jpsilante. Din echipa dina- 
movistă au plăcut Dăiciuleșcu, Țuțu- 
ianu și Coravu.

Arbitrajul lui Horovitz din Bucu
rești a fost slab, părtinitor. Astfel, 
echipa Djnamo București termină 
prima parte a campionatului cu un 
avantaj substantial de puncte, care-i 
dă speranțe spre mult rîvnitul titlu 
d* campioană republicană.

C. REUS 
student

Concurs do orientare 
turistica

Sîmbătă și duminică, în masivul 
Paring s-a desfășurat etapa regio
nală a concursului de orientare tu-1 
rustică la- care au participat forma 
ții ale coopera ti vejgr meșteșugărești 
din orașele Hunedoara, Deva, Brad, 
l.upeni și Petroșani. Timpul frumos 
a înlesnit desfășurarea concursului 
în condiții optime. Locul I a fost 
obținut de echipa Voința Petroșani, 
iar locurile II și III gu revenit echi
pelor Voința Hunedoara și, respec
tiv;, Voința L.upeni.

GERȘTEMBRE1N ANDREI 
membru al comisiei regionale 

de turism — alpinism

norului, lucru pentru care a lost scos 
din echipă o perioadă de timp. In 
calitate de antrenor, tovarășul Ba- 
rabgș s-a dăruit trup și suflet echi
pei șî poate ей tocmai această dă
ruire. de. sine l-a pus în situația de 
a greși, de a-și jigni și chiar brusca 
coechipierii, de a fi prea nervos în 
situațiile critice ale meciurilor, de a 
fi pripit -în luarea unor măsuri. Stnt 
lipsuri ce se pot corecta pe viitor.

Lacune au existat și în conduce
rea secției de handbal, a cărui pre
ședinte a fost tov. Teodor Szilagyi. То- 

varășul Szilagyi a vrut să facă lu
cruri bune, dar. a lucrat fără con
vingere. nu a folosit cele mal efi
ciente metode de educare/.si, îndru
mare a jucătorilor, a avut ieșiri ne
principiale fate, de unii jucători. De 
asemenea, nu a operat întotdeauna 
schimbările cele mai potrivite in e- 
ehlpă. De altfel, tovarășul Szilagyi 
n-a colaborat cu tovarășii din con
ducerea asociației sportive, din comi
tetul U.T.M. și A.S-, nu le-a cerut 
sprijinul, crezînd că. ceea ce face 
dînsul, alături de tovarășul Barabaș, 
e‘ lucrul cel mai bun. Dar nu a fost 
așa. Au tolerat prea mult lipsurile, 
au luat măsuri pripite, fără a se 
consulta сц al fi tovarăși competente, 
n-aa folosit metode pedagogice de e-

însemnare
i

In urmă cu două săptămini, la 
Aninoasa s-a luat hotărțrea ca la 
ana din foile de tineret să se vor
bească despre felul cum se tipărește 
un star. La cererea comitetului 
U.T.M. la proiectata fote de tineret 
a fost delegat un redactor al ziaru
lui nostru. S-a înarmat omul cu plăci 
de zinc, șpalturi, machete, ctteva e- 
xemplare de ziar, o matriță — pen
tru a le folosi la expunere șl s-a 
înfățișat la Aninoasa. La ora 19^&, 
in sala tineretu
lui se afla or
chestra și cîțiva 
flăcăi. După o 
oră, au mai apă
rut cițiva tineri...

S-a propus să se aștepte pină ies 
spectaioru de la film că doar-doai 
se vor înmulți tinerii In sală. La ora 
21 filmul ș-a terminat dar tineri in 

sală n-au mai apărut. Tovarășul 
Gali Praacisc, secretului comitetu
lui U.T.M. de la Mină, a oftat, loc
țiitorul său s-a mlniat. cei din or

chestră și-au împachetat instrumen
tele și ia ora 22 luminile candelabru- 
lui din sala tineretului s-au stins. 
Ziaristul a fost invitai să-și prezinte 
expunerea peste o sâptămînă.

Ș-a înființat la Aninpașa și in 
joia următoare. Dar tineiii n-au 
venit nici de astă dată. S-a propus 
iar să fie așteptați cei care ies de 
la film. Zadarnic, in sală doar cițiva 
băiețandri șe hirfoneau in tact de 
twist. Redactorul n-a avut cui pre
zenta expunerea; cum s-ar zic? a

A IV-a bienală 
de artă plastică

Zilele trecute s-a deschis în holul 
clubului sindicatelor din Lupeni faza 
pe cerc a celei de-a IV-a bienale de 
artă plastică a artiștilor amatori de 
la orașe șl sate. Sînt expuse peste 
100 de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, artă decorativă de la 37 
de artiști amatori plastici din loca
litate.

Expoziția este deschisă zilnic, pu 
tind fi vizitată de fiecare iubitor șl 
artei plastice.

ducere și îndrumare, n-au reușit să 
creeze un climat favorabil, armonios 
în sinul echipei.

La rîndul lor, comitetul U.T.M., 
A.Ș, și conducerea asociației nu l-gu 
tras la timp la răspundere pe tova
rășii Szilagyi șl Barabaș; i-au 
schimbat fraze neprincipiale de o par
te șl de alta șl... echipa a suferit.

In cuvîntid lor. Jucătorii Barabaș, 
Horea, Gruia, Dumitru au discutat 
cu spirit de răspundere, și-au recu
noscut lipsurile și s-au angajat să 
iacă tot ce le va sta în putință pen
tru obținerea unor rezultate bune în 
vjitorul campionat.

De asemenea, tovarășii Nicojae 
Țoderfcî, locțiitor de secretar al co 
mîteiuliH de partid pe inșțitut, Ioan 
Suciu, secretarul comitetului U.T.M. 
și Cornel Hirean, secretarul A,S., au 
criticat cu tărie lipsurile ce s-au ma
nifestat în activitatea secției de hand
bal și au asigurat tot sprijinul e- 
chipei în noul ati conipetițional.

— Am fost, prea apropiat! de a- 
ceasfă echipă — spunea tovarășul 
Su ciu — și această apropiere a noas
tră a fost greșit înțeleasă de către 

conducerea sa-tiei de handbal. Pe 
viitor vom fi la fel de apropiați, dar 
vom fi mai receptivi la mersul echi
pei, la munca de educare și îndru
mare a jucătorilor.

Toate aceste aspecte au fost ridi
cate și dezbătute în cadrte ședinței 
de analiză. Semnatarul rîpdurilor de 
față nu fact altceva decît să contra- 
semnez^ părerile participantelor la 
discuții-

D. GHEQNEA 

fost păcălit pentru a doua pară.
Asemenea eșecuri s-au mai înre

gistrat in acest an la Aninoasa. 
Membrii comitetului U.T.M. se con
solează cu amintirea unor joi de 
tineret reușite, care au fost organi
zate ceva mai demult, mai precis 
prin iarna trecută. Oare nu s-ar pu
tea, tovarăși din comitetul U.T.M. 
Aninoasa, să luafi exemplu de la 
vecinii dvș. din Vulcan de felul cum 
se organizează joi de tineret intere

sante și educative ? 
Nu s-ar putea 
să înjghebați o or
chestră jormptă 
numai din tineri 
pentru a fi rezol

vată, în sflrșit, această chestiune 
mult discutată ? Bine ar fi dacă in 
formarea orchestrei ș-ar primi un 
sprijin eficient din partea comitetu
lui sindicalului.

Și mai ește ceva de pus ia punct 
Sala tineretului, care a fost odată ■ 
frumoasă, are azi un aspect dcirn- 
cal neglijat și neprimitor. Cu pere
ți’ pătați și parchetul neîngrijit, cu 
un cendelabru prăfuit la care din 
20 de becuri ard doar 8 - această 
încăpere mi mai atrage tineretul. 
Să nu existe posibilități la Aninoasa 
ca această sală să redevină un loc 
de recreere instructivă și plăcută 
pentru țineri ? Considerăm, că în a- 
ceastă privință Comitetul orășenesc 
U.T.M. Petroșani poate și trebuie să 
intervină nelntîrzip.1.

F. V,

ÎNTRE OAMENI 
LUCRURILE 
NU SE PIERD

Călătoream spre București. 
Am ajuns la Craiova noaptea, 
la ora 23, l.n gară era frig. 
Trenul de București pj.eca 
abia peste o oră și jumătate. 
Mi-am amintit atunci că la 
plecarea din Aninoasa luavem 
cu mine fulgarinul bej. Totuși 
nu-1 mai aveam, pentru a-1 
îmbrăca. Се-am făcut cu el ? 
— mă întrebam cu regret. 
N-am putut să-mi amintesc a- 
tunci nimic precis. Cînd am 
ajuns acasă mi-a fost teamă 
șă-i spun mamei de fulgarin.

DN FAPT

dar părinții aflaseră de la o 
persoana cu care am călătorit 
că eu mi-am pierdut fulgari
nul. Mama i-a scris atunci lui 
tata, la Aninoasa. despre cele 
întîmplate. N-au trecut decît 
10 zile și am aflat că fulgari
nul meu a fost găsit.

II uitasem în autobuz, pe 
ruta Aninoasa — Petroșani. 
Tovarășul Banyai Iosif, șofer 
pe această cursă, t-a găsit și 
l-a predat la biroul dispeceru
lui din Petroșani. Acolo a gă- 
sit tata fulgarinul meu bej.

Vă mulțumesc, toyarăs; de 
Ia I.C.O. I

ȘETRARU IRINA 
elevă, clasa VI a

N. R. Și aîți călători gr^. 
biți, și-au regăsit віесЦіе .tf 
le pierduseră in vreuna din 
cursele cafe străbat Valea Jiu
lui. Doi sportivi și-;in pierdut 
sacoșele pline eu echiparrimit. o 
tînără poșeta cu actele, o femeiț 
un portmoneu <Ле conținea 
2000 tei și două bilete de p- 
dihna. Cu toții le-au regăsit 
la biroul dispecerului din Piața 
Victoriei. Aici se afla în
Z®nt depuse două umbrela, o 

■ pelerină din nylon, un suman 
și țj caschetă Și aceste dbișe- 
te își așteaptă proprietarii.
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(Urmare din pag. l-a)

ale

Viitorul „Victoriei" 
1L 
Л;

' tal eu caracteristici identice cu 
panoului III. Lucrarea e executată 
corespunzător, armată cu Т.Н.-uri. 
La frontul de lucru, brigada lipșeșt? — 
din aceleași motive. Aici ne mai aș
teaptă încă o surpriză. Ortul e puș- 
cat. iar cel puțin 50 tone cărbune 
șe „odihnesc". De ce nu a fost eva
cuat ? Doar 50 tone cîntăresc totuși 
mult în balanța de producție a sec
torului. mai ales cînd sectorul este 
încă dator pe luna iunie cu peste 
200 tone. Aflăm explicația pe loc; 
transportorul e defect, are lanțul 
rupt. Deci, din nou dovadă de negli
jentă. In zilele cît brigada lipsește 
de la ort transportorul se putea re
para foarte bine, iar doi muncitori, 
chiar de Ia întreținere, puteau e- 
yacua cărbunele.

Continuăm itinwariul. In drum tra
versăm panoul II, abatajul frontal 
al brigăzii Iui Sirop Constantin. 
Despre brigadă se spun lucruri bu
ne. In abataj se realizează randa
mente de cîte 8 tone pe post. Totuși, 
de astă dată, lucrurile nu par a fi 
în regulă. In axu) colector ne întîm- 
pină șeful de schimb Lăsteanu Radu, 
prof- id nemulțumit: nu merg trariș- 
portoerele. In fiecare zi brigada are 
de luptat cu defectele mecanice de 
la transportoare. De ce ? Fără îndo
ială din cauza unei întrețineri super
ficiale.

Există reproșuri și la adresa șe
fului de schimb. Nici un cîmp din 
abataj nu are tavanul bandajat. 
„Roca e tare, nu prezintă pericol" 
x- se justifică minerul. Dar mono
grafie de armare ce prevede ? E o 
întrebare care ră-mine fără răspuns, 
deoarece monografia ce p scoate Ia 
lumină șeful de schimb e indescifra
bilă, zgîriată, nu poate folosi la ni
mic. lată încă o dovadă a neglijen
ței. față de respectarea N.T.S. 
care se face vinovat și maistrul 
revir Fodor Mihai.

Ne aflăm in galeria de bază 
cere se va ataca un panou în stra
tul 15, între orizonturile 480 -440. 
Aici lucrează, adică ar trebui să lu
creze, brigada lui Demeter Ioan. Bri
gada e prezentă. Lucrează în schimb 
la amenajarea și curățirea galeriei, 
deoarece la ort sînt emanații de me
tan. Cauza : pe o distanță de 
de la front lipsesc lugnele.

Stratul 18, blocul VI. Aici 
xecută două lucrări paralele : 
rii de bază pentru transport cu era 
țebe, respectiv, cu vagonet*. Prin a- 
eeste lucrări se pregătește cel mal 
măre abataj frontal al sectorului. 
Galeriile de bază vor înainta încă 
20 de metri, apoi se va săpa suito-

U

"Кч 
/

de
de

din

15 m

se e-
gale-

ru! de atac, lingă falie- Abatajul va 
avea 100 metri lungime, va fi do- 
tal сц plugul Lobe Hobbel, și va fi 
susținut cu stupi hidraulici și grinzi 
V.D.U.

Deci, în perspectivă fronturi sufi
ciente pentru a acoperi necesitățile 
sectorului.
luna iunie 
nu sînt de 
gură cifră 
Atnbruș Dionisie e edificatoare în a- 
cest sens: planul de pregătiri ta 
steril pînă în data de 17 iunie a fost 
realizat abia în proporție de 26,2 
la sută-

E ora 13. Ne îndreptăm spre ziuă, 
hi galeria de transport luăm telefo
nic de la dispecer rezultatele recep
ției pe mină în schimbul I : 1500. 
Preliminarul va ieși I Mina își re
vine. Sectorul IV В stă, de aseme
nea, bine în schimbul respectiv. Deci 
sînt garanții că „minusul" atît pe 
sector cît și pe mină se va recupera.

Dar ce facem in viitor? lată în
trebarea pe cefe atît muncitorii eîț 
și tehnicienii minieri și-o pun întot
deauna. Aici, la „Victoria", situația 
lucrărilor de pregătiri promite. To
tuși, pentru g asigura linia de front 
necesară la termenul stabilit, lucră
rile de pregătiri fțviamă un ritm 
de muncă mai susținut.

Și acum cîteva din imperativei* 
ce se află în fața qwdtwii «ete
rului IV B :

• In scopul desperării lucrărilor

Totuși, rezultatele pe 
la lucrările de pregătiri 
loc mulțumitoare. O sin- 
aflată de la tehnicianul

de pregătiri, precum și pen-
tru ' îmbunătățirea aprovizionă-
rii brigăzilor de mineri să șe
ia măsuri pentru a întreține in con
diții optime căile de acces. In primul 
tind, să se evacueze din galeriile de 
pe orizonturile 4(Ю, 535, 56p ma
terialele risipite.

• Să se pună accent pe lucrările 
de amenajare a lucrărilor de pregă
tiri. care să meargă paralel cu a- 
vansarea.

■ • Intensificarea lucrărilor de între
ținere a utilajelor, mai ales a trans
portoarelor din partea electromeca
nicilor.

• Plasarea electivelor, eșalonarea 
concediilor, realizarea coeficientului 
de prezență să preocupe mai mult 
conducerea sectorului.

Pentru conducerea minei;
• Să completeze efectivul sectoru

lui strict necesar pentru plasarea 
lucrărilor de pregătiri conform 
nului și 
niere.

lată aîteva din criteriile de 
trebuie să se țină seama pentru că 
ele contribuie substanțial la valorifi
carea rezervelor de cărbune al sec
torului IV в Lupeni.

întreținerea lucrărilor
pla- 
mi-

care

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI
A M U N T a

PRCSF^SlQNALA DE UCE- 
Peirosani va funcționa cp

In anul școlar 1965 - 1066 ȘCOALA
NICI diu cadrul Grupului școlar minier 
următoarele specialități.;

— Electricieni de mină
Electricieni stații și rețele

— Lăcătuși montatori
— Lăcătuși construcții metalice
— Strungari
— Sudori ■■
Durata de școlarizare este de 4 ani. Se prințese absolvenți a 9 

clase elementare carț au vîrsta între 15—18 ani și domiciliază ta raza 
Orașului Petroșani, 
de 21 iunie (965

înscrierile se fac direct la școală. începind cu data 
pînă la 30 Iunie 1965

prezenta pentru Inșoripre următoarele acte:
înscriere

3

Candidata vor
— Cerere de
— Certificat de naștere (copie legalizată d« școală)
— Certificat de absolvire a 8 clase (în originalii

— Buletin de analiza stage lui, sare 
săptămini înainte de concurs

— Rezultatul examenului radiologie
— Adeverință de sănătate

a fost efectuată eu tflaSHflwtm

pjilmon^ț

Concursul 
consta din;

— Vizita
— Probe

de admitere se va ține Intre 1—12 iulie I96& Și vă

medicală
scrise și orale la matematică ai limba română.

C. F. R.
Depou fi iMOtin 

Peiroieol 
в u n t â 
ține un concurs, p».
IO iulie 1965, pentru 
unui poet de maistru 
cu un salar lunar de

A
că va 

data de 
ocuparea 
instalator 
1200—1,500 lei plus permise de
călătorie gratuită pe C.F.R.

CONDIȚII DE ANGAJARE:

— să aibă terminată școala 
tehnică de mgțiștrj instalații;

domicilieze în Petro-— șă
«ani ;

— «fi 
puțin 4 
maistru

Cei interesați vor putea 
ține lămuriri suplimentare 
biroul personal a! depoului, te. 
Hon G.F.R. 55.

aibă o vechime de 
ani în funcția 

instalații.

cei 
d«

ola-
11

I.C.T. Paroșeni
ANUNȚA
următoarele postvri 

vacante;

■ 1 post fef manevră

• 1 post maree vrant

a 3 posturi acari

I elicltanții vor prezen
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform
normelor u.F.R.

foto nr.
. cu ușu- 
matemati-

MATURITATEA
A început oralul. Prima gru- in foto nr. 2, candidații au

pâ s-a prezentai la răspuns. început lucrul. Aștern pe cior-
Ețnoțiiles... emoții. Ele persistă ne răspunsurile pe care le vor
plnă în clipa tragerii bilețelului expune apoi în fața comisiei de
și citirea subiectului. Indiferent examinare. Timp pentru gîndire
ce materie este: chimie, mate- au suficient, numai că unii nu
matică, socialism sau română, prea sînt... inspirați. „Ce ghi-
reacția la tragerea biletului піоц am l Cunosc toată mate-
este aceeași: bucurie sau,., nu ria afară de... subiectele, din 

bilet. De fapt pe astea nu le-am
prea. Depinde de candidat, de citit niciodată. Nici nu-mi a-
felul cum s-a pregătit in cei mintesc dacă le-am făcut" —
11 ard de școală. Iși spun... nelnspirații. Din. a-

Candidata din foto nr. i se ceșția sitit insă mști puțini.
pare cțj* și-a învins ușor emp- . Numai să nu intre in criză de
(iile. Cunoaște subiectele și... timp. Să sperăm că nu.

1

Candidata din
3 se descurcă 
rlnță prin formulele 
di și exercițiul merge lin, fără 

poticneli. E atlt de concentra
tă Incit nu ia seama la ceea 
ce. se petrece in jurul ei. Doar 
sclipirea fulgerătoare a blitzului 
a deranțat-o pentru o clipă,
Dar nu Și-a întrerupt lu
crul la tablă și a continuat 
calculul cu același calm neper- 
turbabil.

Așa au decurs examenele de 
maturitate din prima zi la oral. 
ЛШпе ii așteaptă alte examene.

PR08RAM DE RADIO
23 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Pro
gram de muzică populară; 5,25 Cîn- 
tece sportive; 6,00 Radiojurnal. Bu
letin rtieteprologic; 6,10 „Zori de zi 
eu melodii": 6,30 Recomandări din 
program; 7,00 Radiojurnal; 7,15 In
terprete de muzică ușoară; 7,30 Sfa
tul medicului: îngrijirea dinților; 
f,35 Anunțuri, muzică; 7,45 Saluți 
voios de pionier; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,35 Concertul melodiilor; 9,30 
Muzică populară; 10,00 Bufetin de 
știri; 10,03 Muzică ușoară; 10,45 Q- 
pera „Gianni Sehicchi" de Puccini; 
11.40 Piese alese din repertoriul co
rurilor de copii; 12.00 Buletin de 
știri; 12,03 Cînfă Georg Ots — mu
zică ușoară; 12,51 Melodii din ope- 
teie interpretate de soliști și forma
ții de muzică ușoară; 13,10 Concert 
de prînz; 14,00 Buletin de știri; 14,05 
Recomandări din program; 15,00 U- 
yerturi și potpuriuri; 15.20 Ciclul 
„Pagini dtn isteria muzicii româ
nești; 16.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 16,30 Roza vînturilor: 
17,00 Duete din opere; 17,30 Muzică 
populară cerută de ascultători; 18.QQ 
Buletin de știri; 18.05 Varietăți mu
zicale; 19,15 „Participant |« între
cere raporteazâ"; 19.45 Cîntg Timf 
Yuro; 20,00 Radtogazete de seară; 
20.3Q , Vino să dansăm", 21.10 
„Autograf pe o carte nouă"; 22,00 
Radiojurnal, Buletin 
22,20 Cîntg Roxana 
Concertul melodiilor 
Simfonia a IX în Re
Bruckner; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II 7 30 Buletin de 
știri. 7,35 Rapsodie pentru fanfară 
de Mircea Popa: 7,45 Recomandări 
din program; 7,50 „Bună dimineața 
dragi melodii"; 8,30 Program 
muzică populară; 9.00 Buletin 
știri; 9,03 Albumul soliștilor de 
Zică ușoară; 10,00 Cvartetul 
coarde nr. 1 în do minor de
mancti Ghecîu; 10,30 Jocuri populare; 
10.45 „Patria otntinerim“ — emișțu- 
ве de cîntece; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 „In parc" — muzică ușoară; 
12,07 Emisiune de eînteee și jocuri 
populare; 12,45 Pagini alese dir» 
muzica corală; 13,00 Buletin da 
știri; 13.30 De toate pentru toți (re
luare); 14,25 „Reverie" de Grigor© 
Fkri-an; 14,35 Muzică ușoară; 15.00 
Buletin de știri; 15.10 Caleidoscop 
muzical; 15,30 știința în slujba pă
cii; 15,40 Dansuri de estradă; 16,00 
Melodii populare; 17,15 Gintă Sara 
Montiel; 17,35 Anunțuri, reclame^ 
muzică; 18,1Ю Pagini din opens „Or- 
feu în infern'* de Offenbach; 18,30 
Capodopere ale literaturii: „Balta, 
gul" de Mihail Sadcveanu;
Buletin de știri; 19,05 „Ani îndră
git o meh die"; 19,30 Teatru la mi
crofon ; , Visul unei nopți 
de W. Shakespeare; 12.15 
rial. Sport; 21,45 Invitație 
22.22 Ope.ra ..Othell' ” de 
actul al 11 lea: 23,00
știri; 23,05 In liniștea nopții; 24,00 
Muzică de cameră; 0,52 Buletin de 
știtl.

meteorofogiț;
Matei: 22,31 

preferate; 22,53 
major de Anton

de
do

d*
Dia-

19,00

de vară"
Radiojur- 
la dans; 
Verdi —

Buletin de

<inem af owrafe
23 iunie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE; 
Ucigașii de femei; REPUBLICA: 
Logodnicele vădnyș; PE TRIL A : So
ție pentru un șțystralian; l.ONEA; 
Armata -codobaturilor: VULCANt 
Q-law ratc nil CEK A; GRIVIDIA : 
Foto Haber; PAROȘENI ; M-arn 
îndrăgostit ia Copenhaea; LUPENl 
— MUNCITORESC; Drum perisu- 
los; LUPENl - CULTURAL- Joț 
Limonadă; BARBATENI; lolantha
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Manifestări cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la eliberarea Italiei

ROMA 21. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

In'cadrul manifestărilor cu prile
jul împlinirii a 20 de ani de la eli
berarea Italiei, la Livorno a avut 
loc- o manifestație de o amploare 
deosebită. Aproximativ 40 000 de per
soane din diferite regiuni ale Ita
liei au participat la o demonstrație 
ce a avut loc pe străzile centrale 
ale orașului sub lozinca : „Mișcarea 
de rezistență continuă pentru liber
tatea și independența popoarelor, 
pentru o lume fără războaie, pentru 
democrație și socialism". La aduna
rea care a avut loc cu acest prilej 
a luat cuvîntul președintele Aso
ciației naționale a partizanilor, ita
lieni (A.N.P.I.), deputatul Arrigo Bol-

drini, dacorat cu medalia de a or 
pentru merite militare.

Cu acest prilej, a avut loc și o 
adunare consacrată comemorării fos
tului comandant de partizani, erou 
în lupta împotriva fascismului, Ilio 
Barontini. Au luat parte delegați din 
partea organizațiilor foștilor partizani 
din Italia și din alte țări europene. 
Din R. P. Română a participat tov. 
Victor Ionescu.

Luigi Longo, secretar general al 
P.C. Italian a adresat participanților 
la adunare un apel în care cheamă 
la luptă pentru unitatea clasei mun
citoare și a tuturor forțelor politice 
italiene care se pronunță pentru 
triocrație, pace și socialism.

ALGERIA

de-

bazele lor. Pe 
în timp patrule

Houari Boume- 
de

Lucrările conferinței 
primilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului

SITUAȚIA DIN
PARIS 21 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Fran

ce Presse, duminică a fost liniște 
la Alger. Tancurile, care se aflau 
în diferite puncte strategice ale 
orașului și în fața reședinței guver
nului, au revenit Ia 
străzi trec din timp 
militare.

Sîmbătă colonelul
dienne a luat cuvîntul la postul 
televiziune și a citit Declarația Con
siliului revoluției. Abdel Buteflika, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe șefi ai ambasadelor străine acre
ditați la Alger și i-a informat asu
pra situației din țară în legătură 
cu formarea Consiliului Revoluționar. 
El a făcut ulterior o declarație în 
care se arată, printre altele, că po
litica externă a Algeriei se bazează 
pe principiile expuse în programul 
de la Tripoli și confirmate de Carta 
de la Alger, principii care cer ca 
țara să promoveze o politică națio-

nală independentă, de neaderare și 
de prietenie cu toate țările.

La New York, însărcinatul cu afa
ceri al Algeriei a făcut o vizită se
cretarului general al O.N.U., U 
Tbant, căruia i-a înmînat un mesaj 
în care se arată că politica externă 
a Algeriei întemeiată pe principiul 
neangajării nu se modifică. Este, 
de asemenea, reînnoită invitația a- 
dresată lui U Thant de a participa 
la conferința afro-asiatică. Abdelka- 
der Azzout șeful ad-interim al de
legației algeriene la 
tat ziariștilor, după 
U Thant, că la 24 
Ia Alger conferința
miniștrilor afacerilor externe, iar la 
29 iunie va avea loc conferința șefi
lor de state și guverne. „Algeria ră- 
mîne Algeria — a declarat el. Pro
gramul intern ■ socialist al țării va 
fi aplicat în continuare, iar politica 
sa de neangajare și de legături cu 
țările asiatice, africane și arabe va 
rămîne neschimbată".
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O.N.U., a rela- 
o convorbire cu 
iunie va începe 
preliminară a

MINSK 21 (Agerpres).
Președintele Iugoslaviei, Iosip 

Broz Tito, care face o călătorie prin 
Uniunea Sovietică, a petrecut ziua de 
duminică la Minsk, capitala Bieloru- 
siei, împreună cu Anastas Mikoiari.

Seara, în cinstea președintelui Ti
to. a avut loc o recepție. Au toastat 
Vasili Kozlov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem .al Bielorușii, 
Anastas Mikoian și Iosip Broz Tito.

Acțiuni ale detașamentelor 
de partizani 
din Arabia de sud

LONDRA 21 (Agerpres).
Conferința primilor miniștri ai ță. 

rilor Commonweal th ului și-a reluat 
luni dezbaterile la Marlborough Hou
se. Atît discuțiile de dimineață cît 
și cele de după-amiază au fost consa
crate problemei Rhodesiei . de sud.

Proiectele primului ministru ra
sist al acestei colonii Ian Smith, 
privind proclamarea unilaterală a 
„independenței" Rhodesiei de sud, au 
fost întâmpinate cu o puternică îm
potrivire de mulți șefi de state afri
cani In intervențiile lor de luni, nu
meroși delegați africani, în special 
reprezentanții Kenyei, Tanzaniei, 
Zambiei și Ghanei, au cerut guver
nului britanic, să convoace de ur
gență o conferință a mesei rotunde 
cu participarea tuturor liderilor afri
cani din Rhodesia de sud aflați în 
închisori, care să pregătească for-

marea unui guvern african și elabo
rarea unei noi constituții care să 
acorde drept de vot tuturor cetățe
nilor din Rhodesia de sud. fără nici 
un fel de discriminare. In cuvînta- 
rea sa, relatează agenția Associa
ted Press, ministrul de externe al 
Kenyei, Joseph Muruimbi, a acuzat 
guvernul britanic „de lipsă de cu
raj" în abordarea problemei rhode- 
siene.

La Londra se remarcă, totodată, 
faptul că guvernul britanic conti
nuă să apere punctul de vedere po
trivit căruia o soluție în Rhodesia 
de sud este de competența numai 
a guvernului din acest' teritoriu. A- 
ceastă poziție, scrie agenția Reuter, 
ar putea da naștere însă la serioase 
disensiuni cu consecința unei, posi
bile „rupturi în cadrul organizației".

Vicepreședintele S.U.A 
și-a încheiat vizita la Paris

ln regiunea minieră boliviană 
domnește un climat de teroare

LA PAZ 21 (Agerpres).
Știri de presă sosite în capitala 

boliviana, La Paz, arată că în re
giunea minieră a țării, care după 
cum se știe se află sub controlul ar
matei, domnește un climat de te
roare. Sînt operate arestări masive 
în rîndurile muncitorilor și liderilor 
sindicali. Mulți dintre aceștia au 
dispărut fără urmă. Măsurile au 
fost luate pentru a infringe rezis
tența minerilor, ca urmare a hotă- 
rîrii juntei militare boliviene de a 
efectua mari concedieri și reduceri

de salarii în industria minieră. Zia
rul „Presencia" scrie că în urma 
acțiunilor juntei, în întreaga regiu
ne minieră boliviană „situația este 
confuza".

< PARIS 21 (Agerpres).
Vicepreședintele S.U.A., Hubert 

Humphrey, și-a încheiat duminică 
vizita pe care a făcut-o la Paris. 
Duminică el a fost' primit de preșe
dintele Franței, de Gaulle. După în
trevedere, Humphrey a declarat zia
riștilor că a avut cu președintele „o 
conversație foarte prietenească asupra 
a numeroase probleme". El a spus 
apoi că a înmînat lui de Gaulle un 
mesaj din partea președintelui John
son. întrebat asupra posibilității 
unei întâlniri între Johnson și de 
Gaulle — vicepreședintele S.U.A. a 
declarat că nu este la curent 
un astfel de proiect. Humphrey 
arătat că „i

Potrivit surselor franceze, în cursul 
întrevederii au fost abordate pro
bleme ale conflictului din Vietnam, 
arătîndu-se că în acest' sens a avut 
loc „un larg schimb de vederi".

Duminică seară, vicepreședintele 
S.U.A. însoțit de cei doi cosmonauți 
americani Edward White și James 
McDivitt — au sosit la Washington.

Sedinfa Comisiei 
permanente 
interministeriale 
greco-iugos I a ve

ATENA 21 (Agerpres).
La Atena — anunță Taniug — a 

avut loc prima ședință plenară a 
Comisiei permanente interministeria
le greco-iugoslave, în cadrul căreia 
s-a făcut un schimb de păreri re
feritor la probleme economice și 
formele colaborării reciproce. Dele
gația iugoslavă este condusă de Ni
kola DjuverovicJ, secretar federal 
pentru problemele comerțului exte
rior, iar delegația greacă — de J. 
Giavanis. ministrul comerțului. Co
misia are ca Sarcină dezvoltarea tu
turor formelor de colaborare econo
mică și culturală între Iugoslavia 
și Grecia.

cu 
a

.discuțiile purtate nu au
implicat probleme politice de fond".

MOSCOVA — Răspunzînd invi
tației Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernului sovietic, 
la 21 iunie au sosit la Moscova, în- 
ir-o vizită oficială de 10 zile, șa
hul Iranului Mohammed 
levi, împreună cu soția 
nele care îi însoțesc.

Reza Pah- 
și persoa-

Urmările inundațiilor 
și alunecărilor de teren 
din Japonia

TOKIO 21 (Agerpres).
Șaptesprezece 

ucise și peste 
inundațiilor și 
provocate de 
s-au produs sîmbătă și duminică în 
regiunile de vest și de sud ale Ja
poniei. Cele mai mari inundații au 
fost înregistrate în prefectura Hiro- 
șima, în vestul Japoniei, și în in
sula Kiusiu, unde mai bine de 19 000 
de locuințe au fost acoperite de apă. 
Autoritățile au luat urgent măsuri 
de salvare. Cele două regiuni inun
date au fost decretate regiuni si
nistrate.

LENINGRAD. — La 
a îr.ceput cea de-a 7-a ediție a tra
diționalului festival artistic . „Nop
țile albe", consacrat anul acesta 
muzicii lui Serghei Prokofiev.

Leningrad

irul comerțului exterior al R. P. 
Bulgaria, și-a încheiat vizita oficia
lă la Paris. In timpul șederii sale 
în capitala Franței el a discutat 
probleme ale colaborării economice 
și culturale bulgaro-franceze cu 
Couve de Murville, ministrul de ex
terne al Franței, a avut întrevederi 
cu alte oficialități și cu 
afaceri francezi.

V1ENA. — La Viena 
iat lucrările Congresului

oameni de

s-au înche-
Partidului

au 
în 
de

persoane
41 rănite, 

alunecărilor 
ploile torențiale

fost 
urma 
teren 

ce

TORONTO. — In orașul canadian 
Toronto a avut loc un miting al 
organizației Comitetul studențesc 
de coordonare a acțiunilor neviolen
te, care se pronunță împotriva dis
criminării rasiale.

LONDRA. — După cum relatează 
ziarul „The Scotsman". Ministerul 
britanic a! Coloniilor va ține luna 
viitoare o conferință la Oxford pen
tru a examina situația teritoriilor 
coloniale britanice mai mici în le
gătură cu care în prezent nu există 
planuri de acordare a independenței.

PARIS. — Ioan Budinoo, minis-

ț-
Na

de

(Agerpres).
Cairo al Frontului

CAIRO 21
Oficiul din

de Eliberare din Araba.* 
dat publicității un comunicat
operațiunilor militare desfă- 

de detașamentele de partizani

țicnal 
sud a 
asupra 
șurate
împotriva forțelor armate colonialis
te dislocate în această regiune. In 
timpul unui atac lansat împotriva 
bazei militare engleze de la Dha- 
Iea au fost scoși din luptă mai 
mulțî militari englezi, au fost cap
turate muniții și arme.

Criza de guvern din Belgia 
a intrat într-o nouă fază

BRUXELLES 21 (Agerpres).
Criza de guvern din Belgia, de

clanșată acum patru săntămîni prin 
demisia fostului cabinet Theo Lefe
vre, a intrat într-o nouă fază prin 
însărcinarea de către regele Bâu- 
douin a unuia din liderii Partidului 
social-creșt'in, Pierre Harmel, cu 
formarea noului guvern. Observato
rii subliniază că Harmel a început 
o serie de noi tratative cu liderii 
principalelor partide politice din Bel-

gîa — social-creștin, socialist șî 
liberal — în vederea realizării unui 
compromis, care să ducă la forma
rea unui cabinet alcătuit de către 
cele trei partide. Agenția U.P.I. 
consideră însă că „șansele sale de 
succes sînt scăzute ca urmare a di
vergențelor esențiale care separă 
pe social-creștini și socialiști de li
berali în problemele reformei con
stituției".

0 flelegalle ile partid sl gneinameiitali a H. P. tataia 
a »ilt la Fraga

PRAGA 21 (Agerpres).
La 21 iunie a sosit la Praga în

tr-o vizită oficială de prietenie, la 
invitația Comitetului Gentral al P.C 
din Cehoslovacia și a guvernului 
R. S. Cehoslovace, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. P. 
.Mongole condusă de Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al С. C. al

ședinți ai Statelor Unite printre care 
Woodrow Wilson și Franklin D. 
Roosevelt.

BONN. — In orașul Bamberg 
din R.F. Germană s-au semnalat din 
nou manifestări antisemite. In fața 
clădirii comunității religioase izrae- 
liene a fost așezat un panou cu 
Inscripții injurioase la adresa evrei
lor.

CANBERRA. — Conferințele Par-

In câteva, rânduri
Socialist din Austria (P.S.A.). In 
ședința de închidere a luat' cuvîntul 
Bruno Pittermann, președintele par
tidului care a dat citire „Programu
lui pentru Austria" elaborat de 
conducerea P.S.A.

tidului laburist, care au aout loc 
in New South Wales și Victoria — 
cele mai mari state ale Australiei — 
au condamnat hotărlrea guvernului 
pricind trimiterea de trupe in Viet
nam.

Revoluționar
Consiliului de

Partidului Popular 
Mongol, președintele 
Miniștri al R. P. Mongole.

Pe aerodromul din Praga oaspe
ții au fost întîmpînați de conducă
tori de partid și de stat ai R. ^5, 
Cehoslovace, in frunte cu Anton 
Novotny, prim-secretar al C.G.
P.C: din Cehoslovacia și președinte1 
le R.S.C.

Festivalului Soarelui, Ziua indieni
lor.

FLORENȚA. — Cu prilejul împli
nirii a 700 de ani de la nașterea 
marelui poet italian Dante Alighie
ri, Franța prezintă la Florența o 
expoziție dedicată acestuia.

YAOUNDE. — Adunarea regiona
la din Camerunul de est a ales pe 
Vincent de Paul Ahamda în funcție 
de prim-ministru al guvernului re
gional.

SAIGON. — Luni dimineața, la 
palatul guvernamental din Saigon a 
avut loc o ceremonie, în cadrul că
reia fostul șef al statului. Sau, și 
fostul premier Quat, au predai func
țiile succesorilor lor militari — Ngu
yen Van Thieu și Nguyen Cao Ky.

NEW YORK. — La New York 
s-a anunțat încetarea din viață a 
lui Bernard Baruch, fost consilier 
apropiat în probleme militare și 
economice a unui număr de opt pre

LIMA. — Aproximativ cinci mi
lioane de indieni care trăiesc în 
Peru vor sărbători la 24 iunie, prin 
ceremonii tradiționale, în cadrul

SANAA. — Postul de radio Sa
naa a transmis o declarație а pri
mului ministru yemenit, Ahmed Mo
hammed Noman, potrivit căreia în 
cursul vizitei delegației Kuweitului 
la Ryad, regele Feisal al Arabiei 
Saudite și-a exprimat dorința, de a 
primi o delegație yemenită, repre- 
zentînd t'oate părțile în conflict, 
pentru a dezbate și a găsi o solu
ție a problemei yemenite.
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