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NE-A PLĂCUT
Șl... PE CURÎND

In toamna anului trecut,’ la 
Școala populară de artă din Pe- 
ttoșcui s-a înființat o nouă cla
să : aceea de regie-brigăzi ar
tistice de agitație. S-au prezen
tat atunci la start șapte fete și 
opt băieți. In total cincisprezece 
artiști amatori. Veniseră să-și 
pună ui oaloare talentul, apti
tudinile, să pătrundă mai pro
fund în tainele artei și culturii. 
Atunci au pornit cu curaj la 
drum. însoțitor și dascăl le-a 
fost tovarășul Alexandru Jeles, 
persoană cu o prodigioasă acti
vitate actoricească, pe care iu
bitorii artei din Valea Jiului și 
dîh țară l-au rechemat deseori 
la rampă cu prilejul spectacole
lor în care a apărut.

Au trecut 10 luni de cînd cei 
cincisprezece elevi s-au întilnit 
prima dată cu profesorul lor la 
clasă. Joi seara s-a făcut, pen
tru ultima dată în acest an șco
lar, prezența. Au răspuns toți 
cincisprezece. Dar nu în fața 
profesorului, ci în fața publicu
lui. Și cită lume venise să le 
vadă roadele muncii, strădania 
de-a lungul anului, activitatea 
migăloasă dar perseverentă a 
instructorului.

Cirid Ticu Lucaciu a înălțat 
bagheta, în sală s-a lăsat o li-

v ÎNSEMNĂRI
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niște adlncă. Treisprezece or
chestrării și-au ațintit ochii pe 
partituri și au „atacat" piano 
începutul Prezentatorii Ion Bisa 
si Gheorghe Cociș au făcut a- 
pglul colegilor de clasă, cortina 
și-a retras în părți voalul cati- 

' felat și producția clasei de re
gie-brigăzi artistice de agitație 
de la Școala populară de artă 
din Petroșani a început.

In sală spectatorii erau numai 
ochi și urechi, așa după cum îi 
preveniseră cei doi prezentatori, 
și după fiecare număr aplaudau 
frenetic.

Au fost prezentate pe rînd 
scenete satirice, monologuri, cîn- 
tece. dansuri, ghicitori, toate 
găsindu-și o interpretare adecva
tă, vibrantă, pasionantă.

Concepute și lucrate cu mul
tă pasiune și minuțiozitate de 
către tovarășul Alexandru leles, 
textele au cuprins o mare di
versitate de aspecte, reale, au
tentice, semnificative. Tovarășul 
Jeles a cules din viața cotidia
nă noul și frumosul din viața 
oamenilor, cinstea și adevărul 
pentru a le aduce pe scenă și 
a le împărtăși Ca hrană spiri
tuală publicului. Totodată, arma 
ascuțită a satirei a fost îndrep
tată împotriva a ceea ce este 
urii și murdar în viața unor oa
meni, împotriva a tot ceea ce se 
cheamă: năravuri și moravuri. 
Semnînd in același timp și mu
zica textelor, tovarășul Jeles 
are meritul principal în realiza
rea unui spectacol de înaltă ți
nută artistică cu... cincispreze
ce artiști amatori. Activitatea 
șa conștiincioasă la clasă, grija 
părintească pe care a acordat-o 
fiecărui elev, fantezia creatoare 
în alcătuirea textelor și a între
gului repertoriu, au cules roade 
bogate.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare in pag. 3-a)
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In ultima vremeș în abatajul came
ră nr. 8 de la sectorul I al 
Anirtoasa, unde brigadier este comu
nistul Gristea Aurel, prin munca în
suflețită a tuturor membrilor brigă
zii și organizarea superioară a lucru
lui în front, în fiecare schimb se îna
intează cu două cîmpuri în ambele 
aripi. In schimbul condus de minerul 
Karll Gheorghe s-a avansat chiar cu 
trei cîmpuri pe aripă. Drept rezul
tat, pînă în cursul dimineții de ieri, 
randamentul planificat al brigăzii a 
fost depășit cu 1,50 tone pe post, iar 
la producția extrasă de la începutul 
anului sarcinile au 
1500 tone cărbune.

gajamentul asumat 
cinstea apropiatului
dului, de a extrage peste plan 1000 
tone, de cărbune, a fost depășit.

minei

fost depășite cu 
In acest fel. an- 
de brigadă în 
Congres al parti-

Zilele trecute la Imperii a început 
glisarea primului bloc cu zece etaje 
din Valea Jiului. Este vorba de blo
cul D I cu'66 de apartamente.

Pregătită în amănunțime de către 
tehnicienii șantierului, operația de 
glisare decurge așa după cum a fost 
prevăzut în graficul de execuție. Con- 
tiriuînd experiența de la Petrila, o 
dată cu glisarea blocului se execută 
și finisarea exterioară — placajul ce
ramic și tencuieiiie cu praf de piatră.

Constructorii de la Lupeni și-au 
propus să realizeze la acest bloc vi
teze de glisare și finisare exterioară 
asemănătoare celor obținute la Pe
trila.

In felul acesta brigăzile de beto- 
nîști, dulgheri, fierari, tîmplari și me
canici de sub conducerea maistrului 
Feleki Gavrilă se pregătesc să întîm- 
pine cu uri succes de seamă cel de-al 
IV-lea Congres al partidului.

Brigada fruntașă condusă de minerul Sorescu Con
stantin, de la mina Uricani, se poate mîndri cu reali
zări lunare cuprinse între 126 și 147 la sută.

In fotografie: schimbul condus de minerul Zamfir 
Nicolae în drum spre mină.

ACTUALITATEA
Consiliului 

Petroșani 
Petrila și 
în lucrări 
a puțuri-

al Premiului de Stat. Silvia Du
mitrescu Timică, artistă a po
porului, laureată a Premiului de 
Stat, Dem. Rădulescu, Coca An- 
dronescu. Mihai Fotino, Didona 
Popescu.

TRASEE VECHI
Priveliști

înflorește țara
Mă uit la ea

Ф Din inițiativa 
local al sindicatelor 
brigăzi de mineri din 
Paroșeni, specializate 
de săpare și betonare
lor de mină, au fost ieri oaspe
ții brigăzii de mineri condusă 
de Bartha Dionisie, de la mina 
Aninoasa care a 
nou record. (71 
pat și betonat 
lună). Intîlnirea 
valoros schimb

realizat Un 
m 1 de put să- 
într-o singură 

a constituit un 
de experiență.

ф La clubul sindicatelor din 
Vulcan s-a programat pentru 
mîine, ora 19, o interesantă sea
ră literară. Invitatilor le vor fi 
prezentate cu acest prilej figuri 
de eroi din romanul „Șoseaua 
Nordului" de scriitorul Eugen 
Barbu. In continuare va urma 
un program de jocuri distracti
ve și dans.

♦ Mîine, la, ora 17,30 și la 
ora 20,30 Teatrul Național „Ion 
Luca Caragiale" din București 
prezintă pe scena Teatrului de 
stat din Petroșani comedia în 
trei acte „Tezaurul lui Justi
nian" de Alexandru Voitin. in 
distribuție: Grigore Vasiliu Bir
lic, artist al poporului, laureat

ф Magazinul nr. 64 din Pe
troșani a primit pentru desfa
cere noi mărfuri. Printre aces
tea se numără un. larg sorti
ment de aparate electrice pentru 
uz casnic, stabilizatoare de ten
siune, lămpi pentru radiații- ultra- 
viclete și infraroșii, diverse ti
puri de aparate de radio.

Preg’tlrl D?ntro iotroWma caltnlaioireloi elsctroaic? 
I» marile iotreatieilen

La Institutul de pro
iectări de aparataj e- 
lectrotehnic și instalații 
de automatizare se fac 
pregătiri pentru introdu
cerea calculatoarelor e- 
lectronice în marile în
treprinderi. acest

au început lu- 
la uzinele „Tracto- 
din Brașov, 

troputere"
Fabrica de 
Arad etc., 
tuarea de 
nomice sau
științifice. De asemenea,

scop, 
crări 
rul“ „Elec- 

din Craiova, 
vagoane din 
pentru efec- 
calcule eco- 

tehnico-

sînf în curs de ' introdu
cere calculatoare univer
sale și specializate 
tru comanda unor 
cese tehnologice la 
binatul siderurgic
Hunedoara, termocen
trala Luduș și altele.

(Agerpres)

pen- 
pro- 

Com- 
din

T ntr-adehăr, inima tresaltă, 
crește parcă de mîndrie și bu

curie atunci cînd radioul, presa ne 
pune la curent, in fiecare zi, cu noile 
realizări obținute de oamenii muncii 
din patria noastră pe drumul desă- 
vîrsirii construcției socialiste. Versu
rile poeților, cintecele compozitorilor, 
sculptorii, pictorii, fotografii, nu pol 
cuprinde decît doar cr'tmpee din mun
ca trepidantă, din înnoirile ce au 
loc pe întreg cuprinsul țării. Trans
formările ce au avut loc în anii 
noștri apar în toată amploarea și 
semnificația lor cînd le vezi cu pro
priii tăi ochi. Și dorința aceasta de 
a vedea, de a cunoaște, îi face pe 
minerii aninoseni să pornească la 
drumeție prin țară. Unii o fac cu ma
șinile ori motocicletele lor, alții cu 

trenul, ori cu autocarele O.N.T. Car- 
pați. In 7 iunie, au pornit într-o ex
cursie de 3 zile, 34 de mineri. Prin
tre ei se aflau David Ioan, Carii 
Gheorghe, Ilie Nicolae, Bud Gheor
ghe și mulți alții. S-au întors unii, 
au, plecat alții. Ruta a fost un pic 
schimbată. Traseele sînt, e drept, 
vechi, dar pretutindeni i-au întîmpi- 
nat priveliști noi, de-a dreptul im
presionante. Să pornim un pic la 
drum cu cei 34 de mineri, tehnicieni, 
artificieri și electromecanici excursio
niști.

...Autocarul a pornit la drum pe 
panglica netedă a soselei asfaltate.

inima..

drumul vechi

mea
și simt că-mi crește

Ieșiți din Petroșani, 
i-a primit puțin ospitalier. In schimb,
peste tot se lucra vîrtos spre a-l face 
trainic, frumos și neted ca-n palmă.

Banița se află „cartierul ge- 
al constructorilor de drumuri, 
apărut ca din pămînt un aâe- 
orășel din case prefabricate.

La 
neral" 
Aici a 
vărat
Locuințele de aici sînt frumoase, cu
rate și confortabile. Frumoasă Și 
trainică e și șoseaua asfaltată care 
a ajuns deja în satul Crivadia. Case 
noi te intîmpină în fiecare localita
te. La intrarea în Hațeg, o clădire 
mare, cu linii moderne. E combina
tul de industrializare a cărnii con
struit aici. La Caransebeș, Hercula- 
ne. Orșova, la Porțile de Fier noul 
te intîmpină măreț, impunător. Turna 
Severin, bătrînul port dunărean a 
întinerit și el. Peisajul portuar se 
îmbină aici în mod armonios cu .cel 
industrial. Giganticul combinat da 
industrializare a lemnului, monumen
te istorice, toate sînt demne de că
zut. • 1

Minerii excursioniști o porneM 
mai departe spre Craiova, vechea 
reședință a „banilor Olteniei".' Uzi
na Electroputere, modernul combinai 
de uleiuri vegetale și zahăr ,,Olte
nia", Combinatul chimic de la Ișal- 
nița, sînt doar cîteva din peisajele

D. G.
(Continuare în pag. 3-a)

Hațeg: Combinatul de industrializare a căoill
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VIITORULUI CINCINAL
Ample 'INVESTIȚ 

lucrări de( M J
Proiectul de Directive ale celui de-al 

IV-lea Congres al P.M.R. prevede 
continuarea Intr-im ritm susținut a 
industrializării socialiste a țării. Pen
tru asigurarea necesarului de energie 
primară se prevede un program larg 
de punere în valoare a rezervelor de 
huilă din bazinul Văii Jiului, astfel 
ca extracția de cărbune să crească 
Intr-Un ritm mult mai susținut decît 
Ir, anii i960—1965 și să se ajungă 
la o producție anuală în 1970 de 
8,5 milioane tone.

Investițiile care se vor aloca tn 
perioada 1966—1070 în Valea Jiului 
pentru descinderea de noi mine pi 
dezvoltarea minelor existente în ve
derea obținerii nivelelor de producție 
vor ajunge la 2,5 miliarde lei, adică 
cu 1 miliard iei mai mult decît în 
anii 1961—1965. Se vor deschide mi
nele Livezeni, Bărbătenl și Paroșeni, 
țja crește capacitatea de producție ă 
minelor existente prin investițiile deja 
alocate. Astfel la E. M. Lonea pro
ducția celor trei mine se va concentra 
iă orizontul 400 și va fi scoasă ia ziuă 
prin puțul cu schip Lonea 2 de con
strucție modernă, complet automati
zat, cu o capacitate de peste 6000 
tone/zi. In incinta minei- Lonea 2 se 
construiesc complexul administrativ 
(taie, lămpărie și sală de apel), a- 

lelterul electromecanic, depozite, ma
gazii, circuite, silozuri, iar alimenta
rea cu energie electrică a minei se 
va realiza printr-o linie, de 6 kV din
tre Petrila și Lonea. Lucrările mi
niere ce se execută la Orizontul 400 
(puțuri oarbe de mare capacitate, 
circuite cu pante automotoare în ju
rul puțului) vor permite concentra
rea producției și creșterea capacității 
de producție de la 580 000 tone cît 
а-s realizat în 1960 la 1.3 milioane 
taie/ап.

V* crește capacitatea de producție 
* minți Dîlja, exploatare pusă în func
ție la începutul anului 1965.

Obiective de mare importanță vor 
fi puse în funcțiune în această pe
rioadă și la celelalte exploatări. Pen
tru concentrarea producției se vor 
săpa puțuri cu schip a căror turnuri 
•e vor executa cu cofraj glisant. Ma
șinile de extracție de la Anjnoasa- 
aud. Dîlja, Vulcan, Paroșeni și Uri- 

. cârti vor fi complet automatizate; 
pentru rezolvarea problemelor de 
transport, acraj, rambleu se vor con
strui noi funicular®, stații principale

N I E R E
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și secundare de aeraj, stații de ram
bleu hidraulic. Alimentarea cu ener
gie electrică a exploatărilor va fl 
definitiv rezolvată prin liniile electri
ce de 35 kV și 6 kV ce se vor con
strui încă în primii api ai perioadei 
1665—-1970. Astfel, se va pune în 
funcție linia electrică de 35 kV Lu
pani — Uricanij liniile de 6 kV din
tre puțurile 10-11 Vulcan, de ia 
Paroșeni, Ldhfta și Livezeni.

Pentru ridicarea presiunii aerului 
comprimat la lociiril| de muncă din 
subteran s-au montat și se vor mon
ta turbo-compresoare cu debite 'de 
270 m c/minut la minele Urlcani, 
Litpeiu (Carolina și Victoria) și Pe- 
tniă. Se. prevede construirea de com
plexe administrative la fiecare/mină 
cu băi moderne. Lămpăriile vor fi 
dotate cu aparate automate de încăr
care și control a lăhipilor.

In subteran se Va continua. în 
adlncime, deschiderea de noi orizon
turi pentru asigurarea și creșterea 
rezervelor de producție. Se vor pune 
în funcție orizontul XIV, puțul 2 est 
E. M. Petrila, orizonturile IX și XI 
Aninoasa, 480 Vulcan și altele.

Se v-a pune un mare accent pe me
canizarea lucrărilor de deschidere și 
pregătire prin folosirea generală a 
mașinilor de încărcat cu cupă, a per
foratului umed, a săpării și betonârii 
puțurilor de la suprafață cu ajutorul 
cofrajelor glisaițte; încărcarea se va 
la<e la toate puțurile în săpare cu 
ajutorul greiferelor. Se va extinde 
folosirea cofrșjelar glisante și ,1a pu
țurile oarbe. Pentru reducerea con
sumului de material lemnos la lu
crările de investiții se va generaliza 
susținerea provizorie cu inele din 
fier complet recuperabile, le betonârj 
cofrajele de iemn se vor înlocui cu 
inele metalice și bandaje din tablă, 
iar bandajarea lucrărilor susținute în 
fier Т.Н., acolo unde roca permite, se 
Va executa cu plase metalice.

Colectivele de ingineri și tehni
cieni vor trebui să acorde o mai ma
re atenție combaterii prăfuiții silico- 
gen prin folosirea măștilor contra 
prafului iar sistemul actual de per
fora j umed va trebui, de asemenea, 
mult îmbunătățit. Consider că în a- 
ceasfS problemă institutele de pro
iectare ICEMlN, vor trebui să reia 
în studiu această problemă, pentru 
ca în scurt timp combaterea prafu-

lui șiiicogen să fie rezolvată defini
tiv la condițiile rocilor din Valea 
Jiului.

In, vederea asigurării lucrărilor de 
Investiții cu documentație, institutele 
de proiectare vor trebui să acorde 
o mai mare atenție îmbunătățirii ca
lității proiectelor; Să adopte soluțiile 
cele mai economice în dimensionarea 
construcțiilor și să le predea ta 
timp, conform contractelor prevăzute, 
tără a mai cere decalaje de termen.

Aș dori sfi ridic și problema că 
actualul mod de «Aținere a autori
zațiilor și avizelor nu este corespun
zător și aduce greutăți în deschiderea 
finanțării lucrărilor (în medie pdhtru 
deschiderea finanțării unor lucrări 
șînt. necesare 14 aprobări). Sistemul 
Va trebui mult îmbunătățit în vede
rea simplificării modului de avizare 
și elaborare a documentațiilor, sar- 

ocină care 
rezolvare

Ing.

ve trebui să-și găsească 
rit mai operativă.

IOAN UNGUREANU 
șeful serviciului

C.C.V.J.
taveștiții

Proiectul de Directive ale celui de-al 
IV-lea Congres al partidului a foșt 
dezbătut cu însuflețire de către mun
citorii, inginerii și tehnicienii de pe 
șantierul Trustului de construcții și 
montaje carbonifere dîrt Valea Jiului. 
Din dișcuțiile purtate și angajamen
tele luate a-a desprins hotărîrea fer 
mă a acestor* de a realiza întocmai 
sarcinile economice prevăzute pentru 
unitățile de construcții industriale în 
scopul accelerării ritmului de execu
ție și predării la termen a lucrărilor. 
Aceasta cere perfecționarea metodelor 
de execuție a lucrărilor preeum șl o 
mai temeinică aprofundare a soluți
ilor tehnice.

Pe linia perfecționării metodelor 
de execuție colectivul nostru propu
ne . o soluție tehnică utilă: înlocui
rea instalației provizorii de săpare a 
puțurilor noi prin instalații definiti
ve (turnuri de beton armat) cu aju
torul cărora se pot executa atît să
parea puțului cît și extracția cărbu
nelui prin puțurile puse în funcțiutle. 
Soluția conduce pe de o parte la rea 
lizârăa unor economii de ordinul, su
telor. de mii (valoarea instalațiilor 
provizorii), iar pe de altă parte lâ 
scurtarea duratei de execuție a lu
crărilor privind deschiderile de thine 
cu circa 6 
u- ntate și 
provizorii).

Proiectul 
tensificaraa 
dustria construcțiilor ia nivelul teh
nicii avansate, orientarea spre cele 
mai judicioase amplasamente și so
luții constructive menite șâ contri
buie la scurtarea substanțială a du-

lttnî de zile 
demontare a

(durata de 
instalațiilor

prevede ип-de Directive 
progresului tehnic în iti-

ratel de execuție a construcțiilor, la 
îmbunătățirea calității lucrărilor.

Perfecționarea metodelor de execu
ție, experiența acumulată de Către 
muncitorii și tehnicienii Trustului de 
construcții și montaje carbonifere, 
posibilitățile tehnice materiale majo
rate creează condiția principală pen
tru executarea unor lucrări de cali
tate din ce în ce mai bună.

Este grăitor faptul că în perioada 
viitorului cincinal volumul investi
țiilor alocate utilării organizațiilor de 
ccflstfucții-montaj cu un bogat parc 
de utilaje cu dispozitive și seule per
fecționate, este de circa 6,5 miliarde 
lei. Pentru ridicarea nivelului tehnic 
ai execuției se prevede ca mecaniza
rea complexă a lucrărilor terasiere și 
ă lucrărilor de betoane să atingă în 
1970 nivelul, de circa 80 la sută.

Astfel, lucrările de oale ferată și 
de terasamente din incinta minei 
Parcșeni йи fost complet mecanizate. 
Au fost instalate stații de betoane 
prevăzute cu dozatoare automate la 
Animase-aud, V ulcan și Paroșeni. O 
;iltă preocupare a noastră este de a 
înlocui schela și eșafodajele din 
lemn cu griqzi extensibile și .schele 
metalice. Această mustiră и foste a- 
plicată la lucrările de la Anhroasa- 
sud, stația de compresoare și atelie
rul electromecanic de la Paroșeni. In 
acest fel se reduce timpul de execu
ție și se realizează importante eco
nomii de material lemnos.

mg. VASILE SUC1L 
șafol șantierului T.C.M.C, 

Valek JiplW

PROIECTE LA NIVELUL 
EXIGENȚELOR

----- ----------------------- [

Mai Tntîi
------------1

Unitatea de proiectare și devize a 
Combinatului carbonifer Valea Jiului 
execută proiecte în diferite faze — 
studii tehnico-economice, proiecte de 
ansamblu și proiecte tehnice de exe
cuție — pentru cea mâi mare parte 
a iucrărilor de construcții industria
le și montaje necesare exploatărilor 
miniere tn curs- de modernizare și 
sistematizare, precum și pentru ex
ploatările miniere în fază de deschi
dere.

ІП anii ce au trșirut. la U.P.D. s-au 
întocmit proiecte pSntru construcțiile 
moder pe ce se execută în 
inineiie Lonea 11, Dîlja, 
sud, Vulcan și Uricani.

Proiectul de Directive 
de-al IV-lea Congres al
privire la dezvoltarea economiei na
ționale in perioada 1966—1970 pre
vede pentru industria carboniferă 
sarcini mărețe din care o bună parte, 
și anume 8,5 milioane tone cărbune 
extras, in anul 1970 revine explpa 
țărilor miniere din Valea Jiului.

Pentru realizarea -acestui obiectiv, 
pe planșetele proiftefanților de la 
U.P.D,, cu un păs înaintea execuției, 
vor fi concepute și executate noi pro
iecte, la nivelul tehnic și falitătiv 
corespunzător cerințelor tot mai exi
gente, de a realiza construcții și in
stalații cu eficiență economică mare,

Proiectele și devizele ce se vor în-

prezent la 
Aninoasa-

ale celui
P.M.R. cu
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tocmi la U.P.D. în anii viitorului cin
cinal vor acoperi investițiile anuale 
de aproximativ §0 000 000 Йі, dirt câ
rc 50 ®G 4<n) lei construcții și mon
taje.

in toate proiectele de viitor o sar
cină de primă importanță este folo
sirea în munca de concepție a unor 
soluții prin care șe asigură execuția 
obiectivelor în ritm ra-pid, prin me
tode industriale, cu posibilități de e- 
con&ftîisire a materialelor, mai ales 
a celor deficitare.

Se Impune pc această linie extin
derea folosirii elementelor prefabri
cate acolo unde numărul de elemen
te de aceiași fel este mare; în con
strucțiile monolite vor fî extinse so
luțiile executabile cu cofraje gli
sante, precum și utilizarea de mate
riale noi cum sînt 
miase materialele 
etc.

Pentru ca Sindicii 
stalațiiior ce se vor proiecta îh vi 
itor să fie corespunzători nivelului 
productivității muncii ce se impune 
în exploatare, va fi necesar ca, pe 
baza unor documentații temeinice, 
pioiectanții noștri să aleagă și șS 
propună pentru montaj utilaje, insta
lații și agregate la nivelul celei mai 
avansate tehnici, după un flux rațîo 
nai și bine conceput.

plăcile fibro-lem■ 
de Vinilin, sticla

ck utilizare al In>

Printre obiectivele mai importante 
de viitor ее revin proiect anților de la 
U.P.D. её numără realizarea pînă în 
faza finală de execuție a proie-telor 
pentru Obiectivele din viitoarea in
cintă UricSni-vest, unde se concepe 
pentru prima dată în țară utiliza
rea turnului definitiv de beton ar
mat și pentru perioada de săpare a 
puțului. De asemenea, pentru mirtele 
ie la Livezeni și Bârbăteni se vor 
proiecta instalații cu cOfraj glisant.

. dezvoltînd și îmbunătățind instalațiile 
anterior proiectate de tipul celor cu 
care în zilele trecute la puțul auxiliar 
Aninoasa-sud s-a realizat 
republican de 71 m l/lună 
c.al săpat și amenajat.

Ca să putem face față 
mari ce ne așteaptă, va 
se facă uz toi mai mult de refolosî- 
rea proiectelor și elementelor tipiza
te care S-ău dovedit corespunzătoare 
în exploatare, va fi necesar să siste
matizăm și să organizăm tot mai 
ne mttnca, să ne baztjm lucrările 
o documentare tehnico-științifică 
mcinică, să muncim cu sîrguință

recoidul 
puț verti-

sarcinilor 
trebui să

bi- 
pe 
te
și 

conștiinciozitate pentru a ne aduce 
aportul cuvenit la traducerea în via
ță . a vastului program de dezvoltare 
a industriei extractive din Valea fiu
lui.

ALEXANDRU MICLEA 
inginer țel U.P.D,

Se 1 FOLOSIREA JUDICIOASA
impune , A FONDURILOR

Proiectul de Directive cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970 prevede în
făptuirea unui volum de investiții 
din fondurile centralizate ale statu
lui de 250—260 miliarde Iei, cu circa 
5C la sută mai mare decit cel atacat 
în perioada 1961—1965.

In Valea Jiului, volumul sporit de 
investiții va contribui la dezvoltarea 
bazinului carbonifer, astfel îricît, pî- 
n£ la sfiitul viitorului cincinal, a- 
cest bazin să dea patriei a producție 
de cărbune mai mare cu aproximativ 
50 la sută fată de cea prevăzută 
pentru acest an.

Dat fiind că în perioada 1966— 
1970 creșterea producției de cărbune 
în Valea Jitdiii se va realiza în pro* 
porție de circa 50 la sută prin des
chiderea minelor noi, constructorilor 
de la 1.С.М.М. Petroșani șl T.C.M.G. 
Vulcan, le revine o sarcină de mare 
rlspundatt în ce privește urgentarea 
execuției lucrărilor industriale <jle su-

prafață de la minele Dîlja și Pato- 
șeiii, la care, fața de prevederile din 
giaficele de execuție, s-au înregistrat 
rătnîneri în urmă. Aceeași sarcină 
revine și E.D.M.N. Petroșani pentru 
lucrările miniere subterane de ia mi
na Dîlja, unde în prezent betonfirile 
sini mult sub prevederile de plan.

Un accent deosebit trebuie 
respectarea termenelor 
atît a lucrărilor 
prefață cît și a 
subterane dă Ia 
Anirtoasa spre a 
ția Corcești să funcționeze la capa
citatea proiectată.

Este necesar să Se acorde 
ție mare asigurării din timp 
mentației complete și pe cît 
bil se evite schimbările

pus pe 
predare 
de su- 
miniere 
minieră

de
industriale 
lucrărilor 

exploatarea 
asigura ca prepara-

o aten- 
a doeu * 
e posi- 

«te so
luții tehnice care influențează durata 
de execuție și măresc costul investi
ției. Astfel de situații s-au creat la 
Dîlja unde modificarea soluției pen
tru fundații la lucrarea „turn și

h

* •

casa mașinii de 
auxiliar tir. 1" a 
sumei de 123 000 
tarea, lucrării.

Ca organ de finanțare și control, 
Banca di investiții trebuie să con
tribuie mai mult la ridicarea acti
vității economice în sectorul inVești- 
ții-eonstrucții. Manifestînd o 
pență sporită față de utilizarea 
toacelor materiale și bănești in 
detea obținerii unei rentabilități
xime .și ă unei eficiente economice 
înalte, ne Vom achita de o obligație 
a profesiei noastre și vom sprijini en 
mijloacele ce ne stau la îndemînă 
realizarea importantului volum de 
investiții prevăzut în proiectele de 
Directive ale Congresului ăl IV-lea 
td

extracție la puțul 
condus la cheltuirea 
lei pentru reproiec-

e«i- 
mij- 
ve- 

ma-

P.M.R.

N. CERBU 
dirifeterul ЕШаІёі Petroșani 

a Bâfleii de investiții
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ORGANIZAREA STUDIULUI COMUNIȘTILOR
PREOCUPARE DE RĂSPUNDERE
’ Ultima adunare generală a orga
nizației de bază din sectorul III 
Rișcu, mina Aninoasa, a fost consa
crată activității desfășurate de mem
brii și candidații de partid, în . cer
curile și cursurile de partid, pentru 

I ridicarea nivelului lor politic și ideo
logic, pentru însușirea temeinică a 
politicii partidului în vederea apli
cării ei în viață. Deși а fost făciitâ 
în această perioadă, cînd cercurile 
și .cursurile învățămîntului de partid 
șl-ău încheiat activitatea, această a- 
naiizâ a fost binevenită. Ea a permis 
tragerea unor învățăminte prețioase 
privind activitatea desfășurată în a- 
nui școlar încheiat de curînd, în ve
derea îmbunătățirii, în noul an de 
Învățămînt, a muncii desfășurate 
pentru înarmarea comuniștilor cu în
vățătura, politica și hotărîrile parti- 
ditiui.

Din referatul prezentat în fața a- 
dunării generale, precum și din cu- 
vîntul mai multor participant la 
discuții a reieșit că încadrarea tutu
ror membrilor și candidaților de 

, ,,^țrtid, în anul școlar trecut, în cer
curi și cursuri ale învățămîntului de 
partid, grija propagandiștilor, a bi
roului pentru calitatea expunerilor și 
discuțiilor, pentru o legătură strînsă 
a învățămîritulUi cu sarcinile econo
mice, eu viăța, â dus Ia îmbunătă
țirea întregii activități a sectorului.

Din nou s-a putut vedea că mem
brii și candidații de partid care mun
cesc stăruitor pentru ridicarea nive
lului lor de pregătire, pentru însuși
rea temeinică a sarcinilor puse de 
partid, se situează în primele rîn- 
duri ale luptei pentru realizarea sar
cinilor economice. Muncitorii Ghițu 
Constantin, Bolțaru Ștefan, Ciobănit 
Gheorghe, Achim foan, Ciung Dezi- 
deritt, Hodor Emetic, Petrjc loan și 
alții care s-au remarcat la învăță- 

7 tură în cadrul cercurilor și cursu
rilor în care au fost încadrați, sînt in 

Comunistul Șomoldoc Constantin se bucură de aprecierea unanimă 
• colectivului l.R.T.A. Petroșani unde lucrează ca mecanic auto. El exe
cută lucrări de bună calitate la autocamioanele încredințate echipei sale 
pentru reparații. In clișeu, tovarășul Șontoldoc Constantin (dreapta) împre
ună cu utemistul Olteanu Ioan lucrînd la reglarea casetei de direcție de 
la un camion aflat în reparație capitală.

același timp fruntași sau evldențiați 
în întrecerea socialistă.

Un exemplu convingător în această 
privință îi oferă membrii de partid 
din brigada condusă de comunistul 
Schneider Francisc. împreună cu șe
ful brigăzii, tovarășii Bogdan Sa
bin, Costinaș Sabin și ceilalți au 
frecventat cu regularitate ședințele 
de învățămînt, au studiat cu răspun
dere materialul bibliografic, au parti
cipat activ la discuții. Creșterea ni
velului lor de pregătire, de conștiin
ță, este reflectat de exemplul îna
intat în producție, de preocuparea

VIAfA DE PARTID

pentru mobilizarea celorlalți mineri 
din brigadă spre succese de seamă 
în întrecere. Brigada lor se află în 
primele rînduri ale întrecerii pe 
sector.

învățăminte! a contribuit la pre
gătirea celor mai buni tovarăși din 
activul fără de partid pentru a fi 
primiți în partid. Alături de cei 94 
membri de partid și 6 candidați, în 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid organizate în acest sector 
iu fost încadrați 12 tovarăși din ac
tivul fără de partid. Majoritatea to
varășilor din activul fără de partid 
au fost încadrați în cercul de studie
re a Statutului partidului condus de 
propagandistul Finișeru Florian. Din
tre aceștia, tovarășii Chirița Gheor
ghe, Dănila Gheorghe, Vueric Adal- 
bert ș. a. au cerut să fie primiți în 
partid.

Din dezbateri au ieșit însă în e- 
vidență și anumite neajunsuri care 
se datoresc unui control slab în U- 
nele perioade asupra învățămîntului 
din partea biroului. Membrii de 
partid Andrișan Eugen, Ghimilevschi 
Anton, Cotlet Aurel, Diaș Andrei. 

Ungă Paraschiv și alții n-au avut, 
in anul .școlar trecut, decît 1—2 pre
zențe la învățămînt. In adunare s-a 
arătat acestor tovarăși că partidul 
cere membrilor săi șă tnunceâbcS 
stăruitor pentru « fi la nivelul cerut 
unui comunist. „Fiecare membru de 
partid este, obligat —- se arată iii 
proiectul de Statut al Partidului Co
munist Român -- Să-și ridice, ne
contenit nivelul politic și ideologic, 
să-și însușească învățătura marxist- 
leninistă, linia politică generală, di
rectivele șî hotărîrile partidului". 
Pentru îndeplinirea acestei îndatoriri 
este necesa r ca toți menMWW tfe 
partid să participe cu regtrlsrifatd 
la învățămîntul de partid, să stu
dieze cu stăruință. Biroului organi
zației de bază i s-a cerut să tragă 
învățăminte, din această stare de 
lucruri și. în noul an de învâță- 
mînt, Să acorde o deosebită atenție 
controlului activității cercurilor și 
cursurilor de partid, studiului comu
niștilor, să-i tragă la răspundere pe 
aceia care neglijează această impor
tantă îndatorire statutară. Aceasta 
va contribui la ridicarea nivelului 
de conștiință al comuniștilor, la 
creșterea rolului lor de mobilizatori 
ai maselor pentru realizarea rioilcir 
sarcini pe cax- proiectele Directive
lor partidului le pune în fața celor 
ce muncesc.

Trasee vechi
(Urmare din pag. l-a)

industriale ule acestei regium. Ex
cursioniștii pleacă din Craiova pur- 
tind in țnimi satisfacția Pt cars ți-o 
insuflă imurile transformări ce au 
tivul loc in anii noștri pe aceste me
leaguri. Traseul următor e presărat 
cu peisaje naturale de o frumusețe 
neasemuită. Defileul Oltului, tăiat de 
ape In stincă, In multe milenii, In
cintă ochiul. Drumul șerpuiește pe 
malul apei oferind la tot pasul noi 
p-lveliști. Pe această vale este o «-

Noi dregem, alții strică
De Ia alegerile de deputați în sfa

turile populare au trecut aproape 4 
luni. In cartierul Livezem din ora
șul Petroșani, circumscripția electo
rală nr. 1, comitetul de cetățeni îm
preună cu deputatul Thaller Ludovic, 
au întreprins în perioada care s-a 
scurs de la alegeri importante ac
țiuni gospodărești: au extins spa
țiile verzi, au ajutat la acoperirea 
unei canalizări, au spălat de mai 
multe ori trotuarele și partea caro
sabilă a străzii, prestînd peste 1700 
ore de muncă patriotică. La aceste 
munci s-au evidențiat Szekely Alexe, 
lonuț loan, Coconet Tiberiu, Takac» 
lidiu. Bakoș losif, Costin luliu, T8- 
rok Mihai, gospodinele Dițrigh Eli- 
sabeta. Ardelean Rozalia, Medveș E- 
lisabeta și alti cetățeni.

Deși s-a muncit cu simț gospo
dăresc pentru a înfrumuseța eircitm- 
Scripțta, rezultatele obținute, aspectul 
sub care se prezintă strada și zo
nele verzi, grădinițele cu flori ale

Ne-a plăeut și *a»
(Urmare din pag l-a)

La riridul lor, tinerii artiști ama
tori (decan de vlrstă — tovarășa 
i.ia Padiireanu) au depus mult interes 
în pregătire, au ascultat întotdeauna 
cu plăcere și încredere sfaturile pro
fesorului lor, s-au străduit și au reu
șit să fie... la înălțime cum se spune. 
Alături de cei doi prezentatori și in- 
terprețî loan Bișa și Gheorghe 
Ctțeiț —, tineri cu frumoase calități 
ariistire. cu fantezie și inițiativă, 
s-au remarcat deopotrivă Și ceilalți 
elivi-artiști amatori. Tinăra Adriana 
Băilescu a cucerit prin vocea sa cal
dă. prin finețea și naturalețea cu ca
re a interpretai, prin gingășia și 
iXnberemța sa. A plăcut .îndeosebi In 
scenetele: „Logodnicul de profesie" 
Șt .(Tineri căsătoriți". Lîa Pădureanu, 
S&nia Hațeganu și Frapat 1Ы, artiste 
amatoare cu,.. vechime, au fost con
vingătoare. și-au condus inteligent 
rolurile, au dat prospețime și vigoa
re spectacolului Prima a fost exce
lentă în sceneta „Depunerea defec
telor". In aceeași scenetă, ca dealt
fel in toate în cile au jucat, au im
presionat artiștii a,matori Gheorghe 
Doroftei. Ioan Șomănescu, Ștefan 
Șovăială și Friederich Oravett. Tine
rele Irina Dosa, Profira H risen și 
Elena Spmogyi au stăplnit,. de ase
menea. cp siguranță, rolurile, reușind 
interpretări valor'Oose. Irinâ Doșu este 
lit plus solistă de muțită ușțarȘ și 

— priveliști noi
devorată îmbinare de frumuseți natu
rale, monumente istorice și stațiuni 
bairteo-climaterice. Călimărtești. Gă- 
ciulata. Coiia, Hint doar citeoa din
tre ele.

Odată ieșit din defileu, autocarul 
se îndreaptă cu viteza spre Sibiu. 
Un scurt popas aici, vizitarea Mu
zeului Brukentai și apoi spre casă. 
Reîntorși din excursie, .minerii păs
trează amintiri de neuitat, iar in a- 
dinc munca reîncepe cu forțe spori
te. Sînt doar și ei făuritorii noilor 
peisaje de pe vechile trasee ale țării.

locatarilor, nu sînt la nivelul aștep
tărilor. Care sînt motivele ? Am să 
le aîât: Circumscripția electorală 
nr. I Petroșani este formată din 35 
blocuri mici, a cîte 4 apartamente, 
care se înșiră de-a lungul unei străzi. 
Qr, această stradă eăte folosită ca 
drum de acces la șantierul de con
strucții din spatele blocurilor pentru 
motivul că tovarășii din conducerea 
șantierului și a Grupului 2 construc
ții Petroșani n-au luat din timp mă
suri pentru a construi drumuri pen
tru accesul la noile construcții.

Faptul că se folosește strada noas
tră ca drum dă acces la șantier nu 
spune încă totul, dacă aceste trans
porturi s-ar efectua cu simț gospo
dăresc. Dar, dm cauză că autobas
culantele au defecțiuni, la fiecare 
transport se risipește pe stradă 100- 
200 kilograme de mortar sau beton, 
uneori chiar mai mult, care murdă
resc și strada, și trotuarele, și zo
nele verzi. La acestea se adaugă și

pe curînd
dansatoare. Deosebit de talentați, ti
nerii Cornel Polhac și Adrian Medrea 
au jucat cu multă naturalețe, cu de- 
ftnooltură șl stăpînire de sine, re
plicile dale de ei și monologările in
terpretate fiind mult gustate de pu
blic.

întregul spectacol a fost urmărit 
cu înfrigurare din culise de un om 
cu părul nins de ani., care,.: la sflrșlt, 
și-a îmbrățișat cu căldură elevii Era 
profesorul clasei de regie-brigăzi ar
tistice de agitație, Alexandru leles.

Desigur că spectacolul a avut, pe 
alocuri, și unele carențe: mici disto- 
nanțe intre soliști și orchestră, ine
rentul trac, Intirzierea unor replici, 
stăplnirea in mai mică măsură a tex
tului de către unii (aceasta datorită 
unor cauze obiective). In generai, 
însă, spectacolul a plăcut.

Cuvinte calde se pot spune și des
pre direcția muzicală, bine servită 
de către dirijorul Ticu Lucaciu, ca 
și' despre orchestranți. In rtndul a- 
cestora din urmă s-au întrecut în 
măiestrie vlrste și profesii diferite. 
Și-au acordat împreună arcușul ele
vul Constantin Gărnan din anul II 
și profesorul său, Alexandru Pataki, 
a cântat oirsta de 11 ani a lui Costi- 
că Gâman alături de cea de в7 de 
ani a pensionarului Gheorghe Bru
net. De altfel, tovarășul Brunet este 
unul dintre puținii veterani ai Școlii 
populare de artă din Petroșani, este 
Uii muzicant priceput, convins de 6a- 
toarea artei.

La lăsarea cortinei, după ce pre
zentatorii au anunțat printr-uri scheci 
hazliu finele spectacolului, publicul 
0 ovaționat îndelung succesul lideri
lor artiști amatori, adresîndu-ll-se Cu 
căldură: „Ne-a plăcut și... pe curînd".

înainte de. a pune punct însemnă
rilor mele, aș vrea sâ-i felicit pe ti
nerii artiști amatori, pe soliști, or- 
chestranți- și instructori și. să-mi ex
prim îndemnul ca aceste elemente ta
lentate să fie in continuare educate 
cu grijă, iar după absolvirea celor 
doi ani de școală să nu fie „pier
dute" ca alitea altele. Avem nevoie 
de instructori artistici. Și iată Că 
.materia primă" există. S-o folosim.

apa de la preaplinul gropii de v«r 
a șantierului, care tot pe stradă 
curge.

Față de aceste lipsuri —- care eu 
le-ași numi nepăsare pentru folosi-, 
rea rațională a materialelor și lipsă 
de respect pentru munca oamenilor 
-— conducerea șantierului, în frunte 
cu tov. Sasu Nicolșe. ridică din u- 
meri. Spune că mașinile trebuie Să 
le folosească așa cum sînt, că n-are 
oameni, că nu poate face mare lu
cru.

Cetățenii din circumscripția noas
tră și-йи propus să întreprindă noi 
acțiuni de muncă patriotică în cinstea 
Congresului al IV-lea al partidului. 
Ei cer însă secției gospodărie a 
Matului popular, constructorilor să 
i« măsuri pentru a nu se rhai strica 
ceea ce s-a făcut cu trudă.

OLVEDI IOSIF 
președintele comitetului de cetățens 
el circumscripției electorale nf. 1 

Petroșani

PROGRAM DE RADIO
34 iunie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Melodiile dimineții; 5,15 Jur
nalul satelor; 5,35 Gimnastica 
de înviorare; 5,t5 Concert de dimi
neață; 6,00 Radiojurnal; 6,10 Ilus
trate muzicale; 6,35 Melodii distrac
tive; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Din re
pertoriul cîntărețului Bryan Milland;
7.30 Sfatul medicului : Afecțiunile â- 
paratului respirator la copii; 7,35 
Anunțuri, muzică; 7,45 Salut voite 
de pionier; 8,00 Sumarul presei; 
8,06 Interpreți preferați de muzică 
ușoară; 8.55 Muzică din operete;
9.30 Melodii populare; 1,0,00 Buletin 
de știri; 10,03 In ritm de’tango;
10.15 Antologie poetică : Râul Goti- 
ZSles Tunon; 10.30 Simfonia în sol 
minor de Edouard Lalo; 10,50 ОреГа 
..Cthelo" de Verdi — (actul al Ill- 
lea); 11,43 Suita clasică de Aurel 
Stroe; 12,00 Buletin de știri; 12.03 
Jocuri interpretate de fanfară; 12,15 

Muzică ușoară interpretată de Mi- 
haela Cot а г u și Nicu Stocnescu;
12,30 Pagini din volumul „Scrieri 
alese" de Georges Courteline; 12,45 
Divertisment pentru orchestră de 
coarde și două clarinete de Dumi
tru Capoianu; 13,05 Din muzica 
popoarelor; 13,40 Pagini din opera 
„Mefistofele" de Boita; 14.00 Bule
tin de știri; 14,10 Formații de mu
zică ușoară; 15,00 Concertul în Re 
major pentru pian și orchestră de 
Joseph Haydn; 15,30 Soliști și or
chestre de muzică populară; 16.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
16.15 Din cele mai cunoscute me

lodii de Tiberiu Brediceanu; 16,30 
Prietena noastră cartea; 17.00 Re
citai de operă Dimitrie Onofrei;
17.15 Cu microfonul prin regiunea 
Crișana; 17.35 Pentru fiecare melo
dia populară preferată; 18,00 Seara 
pentru tineret; 19.00 Cîntă, dansează 
— tinerețe; 20,00 Radiogazeta de 

seară; 20,30 Varietăți muzicale;
21,15 Părinți ȘÎ copii; 21,30 Dansul 
celor șapte note; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Cîntă Mireille Lacoste; 22,30 Con
certul nr. 2 în fa minor pentru pian 
și orchestră de Chopin; 23,02 Melo
dii sub clar de lună; 23,23 Sonata 
nr. 2 opus 26 în Do major pentru 
violoncel și pian de George Enescu; 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL 1І: 7,30 Buletin
de știri: 7,35 Doi interpreți și o me
lodie; 7,50 Cu cînteclil și jocul pe 
plaiurile Olteniei; 8.15 Pagini din o- 
perele lui Rimski Korsakov; 8.40 
Muzică din filme; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 Muzică ușoară de pretu
tindeni; 9,80 Vreau să știu; 10,00 
Program interpretat de orchestra 
Școlii de muzică nr. 2 din Bucu
rești; 10,30 Soliști români de operă; 
11,00 Buletin de știri; 11,03 Din 
creația compozitorului Ion Morozov; 
11,17 Duete vocale; 11,32 Muzică 
de estradă; 11,45 Festival Opatija 
1964 — muzică ușoară; 12,15 Sona
tina pentru vioară șl plan de Paul 

Constăntinescu; 12,30 Formații ar
tistice de amatori din fabrici și u- 
zine; 13,00 Buletin de știri; 13.03 
Concertul pentru chitară de Manual 
Ponce; 13,30 Meridiane; 13,40 Con
cert de prînz: 14,35 Muzică din o- 
pera ..Fata de la Cozia" de Emil 
Monția; 15,00 Buletin de știri; 15,10 
File cunoscute dititr-un vechi al
bum;, 15,30 Retrospectivă — Volume 
de proză ale lui D. R. Popescu și 
Szabo Gyulă apărute în ultimii ani; 
15,44 Sonata „A lunii" de Beetho
ven; 16,00 Interpreți de muzică 
populară: Arta Pacatiuș și Florea 
Netcu; 16.20 Dialog Cu ascultătorii;
16,30 Poemul simfonic „Acteon" de 
Alfred A less a ndfescU; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 17,15 
Un nume... o melodie — muzică u- 
șoară; 17,30 Sfatul medicului; Afec
țiunile aparatului respirator la co
pii; 17,35 Anunțuri, reclame, muzi
că; 18,00 Cîntă Mina: 18,15 Carnet 
plastic: Arta românească pe meri
dianele lumii; 18.30 Arii din opere 
interpretate de Grace Bumbry și 
Sandor Konya; 19,00 Buletin de 

știri; 19,05 Romanțe de demult;
19,30 „Slavă partidului" — montaj 
literar-muzical; 19,45 Momente mu
zicale de Schubert; 20,00 De la un 
dans la altul; 20,30 „Actualitatea 
muzicală"; 21,00 Radiojurnal; 21,20 
Cîntă formația dirijată de Alexan
dru Intre; 21,35 Ciclul „Mari diri
jori" : Herbert von Karajatl; 22.30 
Arii și duete din operetele lui Franz 
Lehar; 23,00 Buletin de știri; 23,Об 
Concert nocturn; 0,52 Buletin de 
știri.

Cinematografe
24 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Ucigașii de femei; REPUBLICA: 
Logodnicele văduve; PETRILA: So
ție pentru un , australian; LONEA : 
Diavolul deșertului; ANINOASA: 
Aventură la miezul nopții: VUL
CAN : Program de filme documen
tare; LUPENI — MUNCITORESC: 
Drum periculos; LUPENi —• CUL
TURAL : Joe Limonadă.



4 STEAGUL ROȘU

\

PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

PARIS 22. Corespondentul Ager- 
pres, Georges Dascal, transmite:

La noul muzeu al artelor frumoa
se din Le Havre s-a deschis o expo
ziție c.e pictură română contempora
ni, organizată cu concursul Muzeu
lui de Artă al R.P.R. din București. 
Sint expuse 47 de tablouri, opere ale 
pictorilor Spiru Chintilă, Jon Gheor
ghiu, Ion Pacea și Vladimir Șetran.

La vernisaj au asistat numeroase 
personalități precum și reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Române la Paris,

COPENHAGA 22 (Ager preș).
La Muzeul național al Danemar

cei din Copenhaga a avut loc ver
nisajul expoziției „Pictura pe sticlă 
și xilogravura in arta românească".

La vernisaj au luat parte peste 
2S0 de invitați, printre care Hans 
Solvhoi, ministrul culturii, Hans 
Haekkerup, ministrul de interne, 
funcționari superiori ai M.A.E. danez, 
șefi ai unor misiuni diplomatice, oa
meni de știință și cultură. La festi
vitatea de deschidere au luat cuvin- 
tul ■ ministrul culturii Hans Solvhoj 
și C. Băbeanu, însărcinat cu afaceri 
ad-imeiim al R. P. Române în Da
nemarca

SOFIA 22 (Agerpreș).
Colectivul de estradă al Teatrului 

„C. Tănase" condus de N. Stroe, ca
re întreprinde un turneu în R. P. 
Bulgaria, a prezentat un spectacol 
’a Teatrul de vară din Sofia. Publi
cul a răsplătit cu vii aplauze pe ar
tiștii români.

După 14 ani de tratative sinuoase, 

A fost semnat tratatul 
japono-sud-coreean

TOKIO 22 (Agerpres).
Etsusat.uro Shiina, ministrul afa

cerilor externe japonez și Lee Dong, 
ministrul de externe al Coreei de 
sud. au semnat marți în prezența 
primului ministru al Japoniei, Eisaku 
Sat», tratatul privind stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări. Semnarea acestui act reprezintă 
încheierea unor tratative sinuoase 
desfășurate de-a lungul a 14 ani în
tre Japonia și Coreea de sud, în ve
derea „normalizării" relațiilor dintre 
ele. Tratativele au întîmpinat însă o 
puternică opoziție din partea unor 
largi, cercuri democratice din cele 
două țări. In capitala Japoniei, chiar 
în timpul semnării tratatului, mii de 
studenți au participat la manifesta
ții de protest. In ciuda puternicelor

Un nou succes 
al răsculafîlor congolezi

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres).
Un grup de răsculați congolezi a 

luat luni cu asalt localitalea Nioki, 
situată la 200 mile nord-est de Leo
poldville. După cum relatează agen
ția Associated Press, detașamentele 
de jandarmi și poliție ale guvernu
lui au suferit pierderi mari. Răscu- 
lații au ocupat o întreprindere din a- 
ceastă localitate.

Călduri toride în India
DELHI 22 (Agerpres).
In statele Bengalul de vest, Orissa 

și Bihar continuă de o lună să se 
înregistreze călduri toride. 225 de 
persoane au murit din cauza inscla- 
țiiior Numai în cursul zilei de luni 
au murit 28 de copii din localitatea 
Jamshedpur.

VIZITA PREȘEDINTELUI TITO
LA SVERDLOVSK

SVERDLOVSK 22 (Agerpres).
In cadrul vizitei sale la Sverd

lovsk, Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, însoțit de A. P. Kirilenko, йййй- 
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
plim-vicepreședinte al Biroului CC. 
al P C U.S. pentru R.S.F.S.R.^ a feM 
oaspetele muncitorilor de la . Ufetaa 
„Uraimașzavod". După vizitarea u- 
zine: a avut loc un miting al priete
niei sovieto-iugoslave. Au luat cuvîn- 
tul K. Nikolaev, prim-secretar al Co
mitetului regional al P.C.U.S. Sverd
lovsk și Iosip Broz Tito.

S. U. A.

Mari inundații 
în vestul sfatului 
Kansas

NEW YORK 22 (Agerpres).
Ca utmare a revărsării rîului Ar

kansas în regiunile din vestul sta
tului Kansas (S.U.A.) s-au înregis
trat cele mai grave inundații din is
toria acestui stat. Luni întreaga popu
lație de 2 500 locuitori a orașului 
Kinsley a fost evacuată din cauza 
inundațiilor. Cîteva mii de persoane 
au rămas fără locuințe, iar pagubele 
materiale se cifrează la zeci de mi
lioane de dolari.

cordoane organizate de poliție, adu
nării!. studenților nu au putut fi îm
piedicate. Agenția France Presse re
lata că în urma ciocnirilor interve
nite între polițiști înarmați cu bas
toane de cauciuc și miile de studenți, 
s-au înregistrat aproximativ 120 de 
răniți. Numeroși studenți au fost a- 
restați Agențiile de presă au făcut 
cunoscut, de asemenea, că și în ca
pitala Coreei de sud s-au desfășurat 
demonstrații împotriva semnării tra- 
tatuliii Agenția A.P. în coresponden
ța sa de la Seul, scria că 8 000 de 
studenți au ieșit în stradă unde,, de 
asemenea, au avut loc puternice cioc
niri cu forțele polițienești. Numărul 
total al celor arestați este de peste 
900 Zeci de tineri au fost grav ră
niți. In mai multe colegii din Coreea 
de sud, aproximativ 700 de studenți 
au. continuat greva foamei, manifes- 
tîndu-și astfel protestul față de tra
tatul de „normalizare" a relațiilor 
japonc-sud-coreene.

Guvernul grec cere
Parlamentul grec a hotărît prin 

vot deschis ca prescrierea afacerilor 
financiare scandaloase ale lui Ka- 
tatnanlis și a foștilor miniștri Papa- 
liguras și Martis, votată acum cî
teva zile să se extindă și asupra 
scandalurilor provocate în legătură 
cu lipsurile constatate în fondurile 
secrete ale ministerelor în timpul 
anilor de guvernare a partidului de 
dreapta E.R.E.

Mulți deputați ai Uniunii de cen
tru împreună cu deputății E.D.A. au 
votat și de această dată împotriva 
prescrierii și au criticat guvernul 
pentru poziția sa inconsecventă.

După cum s-a mai anunțat, în ur
ma anchetei ordonată de guvern, s-au 
constatat mari lipsuri de bani în 
fondurile secrete aJe ministerelor. 
Pe baza concluziilor anchetei, vă- 
ztixi că guvernul tărăgănează luarea 
de măsuri, deputății partidului E.D.A.

împotriva amestecului militar american în Vietnam

Dezbateiea televizată de li Washington
WASHINGTON 22 (Agerpres).
Problema amestecului S.U.A. în 

Vietnam a: fost examinată din nou 
luni cu prilejul unei dezbateri radio
televizate care a avut loc la Univer
sitatea Georgetown din Washington. 
1 imp de o oră, cu acest prilej,. și-au 
expus punctele de vedere mai mulți 
IpreîWteri universitari care critică ac- 
ѴйЛі “©ziție a guvernului american 
$ $>t«&torul de cuvînt al administra
ției. McGeorge Bundy, consilier spe
cial al președintelui Johnson pentru 
problemele de politică externă.

Hans Morgenthau, profesor de ști
ințe politice la Universitatea Chi
cago, a arătat, potrivit agenției As
sociated Press, că „întreaga bază a

Demonstrație io fala PeniaaonaiQî
WASHINGTON 22 (Agerpres).
Agenția Associated Press relatea

ză că în fața Ministerului Apărării 
S.U.A. a avut loc luni o demonstra
ție împotriva intervenției militare a 
S.U.A. în Vietnam. Manifestanții pur
tau pancarte pe care se aflau foto
grafii reprezentînd femei și copii vic
time ale războiului. Unul dintre ma- 
nifestanți, Staughton Lynd, profesor

lesajele h protest ale misiioii le legiuiri
i liil№i comanlament al tatei pagilaie tfetaaw

HANOI 22 (Agerpres).
La 21 iunie misiunea de legătură 

a înaltului comandament al Armatei 
pcptilare vietnameze a adresat Comi
siei internaționale un mesaj prin ca
re protestează împotriva hotărfrii gu
vernului american de a trimite în 
Vietrfatffijl de sud un nou efectiv de 
20 000 de soldați, numărul total al 
trupelor americane aflate în această 
regiune ridicîndu-se astfel la aproa
pe 80 000 de oameni.

In aceeași zi misiunea de legătură

Un interviu al ministrului 
afacerilor externe algerian

ALGER 22 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat corespon

dentului radioteleviziunii franceze, A. 
Bouteflika, ministrul afacerilor exter
ne algerian, s-a referit la viitoarele 
relații franco-algeriene, subliniind Gă 
„colaborarea cu Franța este un prin
cipiu fundamental al politicii noastre 
externe’. Răspunzînd la o întrebare 
priyitoare la apropiata conferință afro- 
asiatică. BOuteflika a răspuns: „Cea 
mai importantă conferință a „lumii 
a treia" se va ține la Alger, așa cum 
s-ă prevăzut". In continuare, el a fă
cut cunoscut că la 20 iunie a avut 
loe o Ședința extraordinară a Comi
tetului de pregătire, la nivelul am
basadorilor, care a hotărît să-și con- 
'inue lucrările și să asigure convo
carea conferinței.

vot do încredere parlamentul л
au depus în parlament o propunere 
de trimitere în judecată a celor vi- 
novați de administrarea necorespun
zătoare a acestor fonduri.

Referindu-se la votul din parla
ment, ziarul „Avghi" scrie că „gu-

forespiidantă Sin
vetTiul a iertat partidul E.R.E. pen
tru scandalurile în administrarea fon
durilor secrete. Dînd uitării promi
siunile sale electorale, guvernul a o- 
bligat deputății săi să accepte pre
scrierea și a împiedicat pînă și dez
baterile asupra fondului problemei".

Ziarul de centru „То Vima" rele
vă condițiile în care s-a desfășurat 
votarea. „Ședința parlamentului pri
vind prescrierea scandalurilor legate 

politicii S.U.A. în Vietnamul de sud 
este greșită". El a declarat că Viet
namul de sud a fost creat de Statele 
Unite. Morgenthau s-a pronunțat în 
favoarea retragerii Statelor Unite din 
Vietnam, dar a ținut să sublinieze 
.’ă aceasta trebuie făcută în așa fel 
„încît să fie salvate onoarea și pres
tigiul S.U.A.".

Profesorul John Donald, de la U- 
nîversîtatea Michigan, pronunțîndu-se 
împotriva amestecului militar ameri
can în conflictul vietnamez a decla
rat că poporul Vietnamului de sud 
este ostil guvernului acestei țări ca
re, după părerea lui, nici nu repre
zintă poporul.

la Universitatea Yale, a declarat' 
presei că această demonstrație con
stituie numai un punct de plecare, 
alte manifestații urrnînd să aibă loc 
în viitor. „Pichetele instalate în fața ( 
Pentagonului — subliniază agenția 
citată — constituie începutul unei 
campanii ce se va întinde în tot 
cursul verii în semn de protest îm
potriva acțiunii militare a S.U.A. în 
Vietnam".

a adresat un mesaj de protest în le
gătură cu raidurile aeriene efectuate 
de S.U.A. în ziua de 18 iunie împo
triva poporului vietnamez.

in mesajele de protest se cere ca 
S U.A. să pună capăt războiului a- 
gresiv din Vietnamul de sud și a- 
tacurilo.’ aeriene asupra R.> D. Viet
nam și să-și retragă toate trupele și 
materialele de război din Vietnamul 
de sud. în conformitate cu prevede
rile acordurilor de la Geneva din 
1954

Agenția „Algerie Press Service" a 
anunțat că mai mulți trimiși alge
rieni au părăsit luni capitala pentru 
a remite mesaje diferiților șefi de 
state afro-asiatici reprezentate la 
Conferința primilor miniștri ai Com- 
monwealthului de la Londra.

ALGER 22 (Agerpres).
Colonelul Houari Boumedienne l-a 

primit pe Tseng Tao, ambasadorul 
Republicii Populare Chineze în Al
geria. la cererea acestuia. In cursul 
întrevederii a avut loc o convorbire 
prietenească. Agenția China Nouă 
re'atează că, din însărcinarea guver
nului chinez, ambasadorul a transmis 
sprijinul guvernului său pentru Con
siliul Revoluției.

de întreprinderea publică de electri
citate, scrie ziarul, a constituit o lec
ție, dacă se ține seama că 55 de 
deputați ai Uniunii de centru și 10 
miniștri sau miniștri adjuncți au re
fuzai să urmeze linia oficială a gu
vernului sau au absentat intenționat 
de Ia vot".

Faptul că în problema prescrierii 
scandalurilor E.R.E. privind fondu
rile secrete un mare număr de de- 
pulați ai centrului au refuzat să se 
supună „disciplinei de partid" a 
constituit un semnal de alarmă pentru 
șeful guvernului care a întreprins ac
țiunea, considerată dramatică de cer
curile politice, de a cere parlamen
tului să acorde guvernului vot de 
înciedere. Votul de încredere va a- 
vea loc sîmbătă.

C. ALEXANDROAIE

f)i> sen i't
MOSCOVA. La 22 iunie, condu

cătorii sovietici au avut o convorbi
ri la Kremlin cu sediul Iranului, 
Mohammed Reza Pahlevi și cu per
soanele care îl însoțesc. Din partea 
sovietică la convorbire au participat 
Leonid Brejnev, Anastas Mikoian, 
Alexei Kosîghin, Andrei Gromîko și 
alții.

NEW YORK. Comisia specială 
O.N.U. pentru examinarea politicii 
de apartheid din R.S.A. s-a întîlnit 
la New York unde a stabilit progra
mul de lucru pe viitor și a hotărît 
să-și întrerupă activitatea pînă la 
sfîrșitul lunii iulie 1965.

SAM.4A. Abdulah al-Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen,, „ 
emis un decret privind conștituirea 
unui Consiliu al forțelor osmate. 
Potrivit decretului. Consiliul va lua 
toate măsurile necesare pentru asi
gurarea securității interne și a inte- 
giității teritoriului R.A.Y.

RIO DE JANEIRO. La Rio de Ja
neiro au început tratative economice 
între Iugoslavia și Brazilia. Infor- 
mînd despre începerea acestor trata
tive, agenția Taniug relevă că va
loarea schimburilor economice din
tre Iugoslavia și Brazilia se ridică, 
în prezent, la suma de 20 milioane 
dolari pe an.

DALLAS. Judecătorul Joe Brown, 
care a condus procesul lui Jack 
Ruby, ucigașul lui Lee Harvey Os
wald, a adresat o scrisoare ofițeru
lui juridic din districtul Dallas în 
care cere să fie desemnat un alt ju
decător pentru a continuă conduce
rea procesatul lui Ruby.

I

NEW' YORK. Reprezentanții per
manent ai Danemarcei, Islandei, 
Norvegiei și Suediei la Organizația 
Națiunilor Unite au comunicat, după 
o întrevedere cu secretarul generai 
al O.N.U., U Thant, că țările lor 
vor contribui voluntar la înlăturarea 
greutăților financiare ale organiza
ției. *

'■r-
BUENOS AIRES. Aproximativ \ 

240 000 de cadre didactice de la șco
lile elementare, medii și tehnice din 
Argentina au declarat o grevă de 24 
de ore in sprijinul unor revendicări 
economice.

NEW YORK. La Philadelphia^^, 
tul Mississippi, a avut loc un Us -î 
comemorativ al populației de сіГйк. 
re. Cu un an în urmă. în împrejur^ 
mile acestui oraș elemente rasiste 
au ucis trei tineri luptători pentru 
drepturile civile ale negrilor.

Л0М/1. După vizita întreprinsă la 
Bonn unde a avut convorbiri cu o- 
ficialitățile vest-germane, președin
tele Republicii Africa Centrală, Da- 
via Dacko, a sosit marți la Roma 
într-o vizită neoficială. El va avea 
convorbiri cu oficialități ale guver
nului italian.

WASHINGTON. Camera reprezen
tanților S.U.A. a aprobat prin vot 
deschis un proiect de lege care sti
pulează că asasinarea președintelui 
sau vicepreședintelui țării constituie 
o crimă federală.

CAIRO. Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.), 
Diallo Telli, a sosit marți într-o vi
zită de două zile la Cairo, venind, 
de la Addis Abeba. In capitala 
R.A.U. el va avea întrevederi cu I 
ministrul afacerilor externe a! RiA.U., 
Mahmud Riad, și cu alte oficiali- ' 
tdți.
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