
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XVII
XXII Nr. 4877

Joi
24 iunie 

1965

4 pag. 25 bani

Citiți
• Sosirea la Budapesta a unei de

legații de partid și guvernamen- 
taiie a R D. Vietnam

• Ședința Consiliului de Miniștri 
al I/ranței

• Guvernul sovietic a respins 
propunerea Conferinței țărilor

în pagina a 4-a :
Commonwealthului privind pro
blema Vietnamului

• In legătură cu greva generală 
din Republica Dominicană

• Succese obținute în lupte de for
țele patriotice sud-vietnameze

IX ІХІІЧРІХЛІНЛ CONBPESIJIBI РАРТІВІІШ

FRANGISO VETRO

• Depășirea a săltat la 4 000 de tone
• Trepte urcate spre titlul de fruntași
• Cheia succesului: ordinea și disciplina

Uricani. De cum Intri pe 
poarta exploatării miniere și 
treci podul peste Jiu, intîl- 
nești primul panou cu realiză
rile minerilor. Citești: „Ur
mați exemplul brigăzilor con
duse de minerii Timofte Spiri
don. și Pinzaru Alexandru, 
care realizează și depășesc 
ritmic angajamentele de între
cere".

împreună cu ortacii săi, Ti
mofte Spiridon lucrează din 
toamna trecută la abatajul ca
meră nr. 6—7 din stratul 
17—18, loc de muncă preten
țios, cu presiuni mari. Dar 
brigada, formată din 30 de oa
meni vrednici și bine califi
cați, se descurcă bine, învinge 
greutățile. O dovedesc realiză

rile din ultimii ani. Brigada 
a fost declarată doi ani con
secutiv fruntașă in întrecerea 
socialistă.

— Brigada lui Timofte este 
una dintre cele mai harnice 
de la sectorul 1, și chiar de 
la mina Uricani, este de pă
rere secretarul comitetului sin
dicatului, tovarășul Acostă- 
chioae loan. Citeva cifre con
sider că reflectă destoinicia 
ortacilor lui Timofte. Și anu
me : randamentul stabilit bri
găzii a fost depășit cu 0,70 
pînă la 1,30 tone pe post, vi
teza de avansare s-a ridicat la 
180—273 metri liniari pe lună. 
Ca urmare în cele cinci luni 
minerii acestei brigăzi au tri
mis preparatorilor, peste plan,

3 200 tone de cărbune cocsifi- 
cabll.

In ultima vreme, rezultatele 
înscrise de ortacii minerului 
Timofte pe graficul întrecerii 
sînt mereu mai bune. Fapt ex
plicabil avînd în vedere că 
s-au angajat să extragă pină 
în ziua apropiatului Congres 
al partidului 1780 tone cărbu
ne „peste".

După cit se poate vedea 
angajamentul a fost depășit cu 
aproape 1700 tone de cărbune. 
Și întrecerea continuă. Ortaci
lor lui Timofte „le place să fie 
în frunte...". De la începutul 
lunii iunie și pină ieri dimi
neață au înregistrat cea mai 
mare depășire între brigăzile 
sectorului 1: 860 tone. Deci, 
de la începutul anului, depăși
rea a săltat la 4000 tone.

(Continuare în pag. 3-a)

Dn schimb din brigadă, cel condus de minerul 
Șerbănescu Ioan, fotografiat înainte de a intra 
în mină în schimbul II.

Oamenii sînt optimiști, încrezători în forțele 
lor. Brigada este doar evidențiată lună de lună 
și dată drept exemplu...

Cu planul semestrial 
îndeplinit

Sectorul IV Vulcan

îndeplinind și depășind ritmic sarcinile de 
plan, colectivul sectorului IV de la mina Vulcan 
a înscris în aceste zile un succes remarcabil în 
agenda întrecerii: este primul dintre sectoarele 
miniere ale Văii Jiului care îndeplinește sarcinile 
de pian semestriale. La această realizare și-au 
adus aportul în mod deosebit brigăzile conduse 
de minerii Șerban Nicolae, Sima Ilie, lucaciuc 
Mihai și Szabo Arpad. Pînă ieri dimineață, sec
torul a extras peste plan, de la începutul anului, 
20 300 tone de cărbune.

Sectorul III Lupeni

Brigăzile de frontaliști de aici sînt bine cu
noscute în Valea Jiului. Îndeplinind printre pri
mii din bazin sarcinile de plan semestriale co
lectivul sectorului a confirmat și de astă dată că 
(aima de care se bucură nu este întîmplătoare. 
Este meritul brigăzilor conduse de minerii Ghi- 
oancă Sabin, Petre Constantin, Ghioancă loan, 
Butnaru Victor și Aslău loan; este succesul în
tregului colectiv, de mineri, tehnicieni și ingi
neri. De menționat că în aceste zile, sectorul a 
raportat și îndeplinirea angajamentului asumat 
în cinstea Congresului partidului, de a extrage 
peste plan 11 500 tone de cărbune.

Sectorul II Aninoasa

Extrăgînd peste prevederi 12 700 tone căr
bune, față de planul la zi, vrednicul colectiv al 
acestui sector, prin munca entuziastă a brigă
zilor ce au în frunte pe minerii Stan Silviu, 
Palko Ioan, Asmarandei Augustin și Csogo Lu
dovic, a reușit să realizeze angajamentul asumat 
în cinstea Congresului partidului și să raporteze 
îndeplinirea, cu 7 zile înainte de sfîrșitul lunii, a 
sarcinilor de pian semestriale.

Se afirmă 
tinere 
talente

Recent, elevii Școlii' elemen
tare de muzică și arte plastice 
din Petroșani s-au prezentat 
în fața unui numeros public 
cu programul artistic de sfîr- 
șit de an. Această producție,, 
ca și numeroasele recitaluri 
susținute în timpul anului șco
lar, a confirmat stradania, con
știinciozitatea cu care s-au 
pregătit elevii. 80 de elevi din 
clasele I—VIII au urcat pe 
estrada de concert. Intonația 
caldă, sensibilitatea cu care 
mulți dintre elevi au nuanțat 
piesele muzicale, au confirmat 
rezultatul muncii lor perseve
rente sub atenta îndrumare a 
profesorilor.

Dintre elevii care s-au re
marcat în mod deosebit cităm 
pe Delioreanu Nicu, Ilieș Gra- 
țiella, Thury Zoe, Maschek Eda, 
Ilieș Camelia ș. a.

înzestrat cu un real talent, 
elevul Delioreanu Nicu a mi- 
nuit arcușul cu agilitate, a stîr- 
nit entuziasm. Interpretind so
nata pentru pian de Beethoven, 
eleva Ilieș Grațiella a cucerit 
publicul prin exuberanță și 
gingășie, prin curajul cu care 
a încercat să se apropie de 
creația beethoveniană. Grația 
și eleganța, îmbinate cu vi
goarea, au fost calitățile dez
văluite de eleva Thury Zoe în 
interpretarea dată „Sonatei" 
pentru pian de Hajjdn. „Ba
lada" de C. Porumbescu, o 
lucrare pretențioasă, mai ales 
pentru elevi, a avut unele frag
mente viu nuanțate de către 
eleva Maschek Eda. La rîndul 
său, eleva Ilieș Camelia din 
clasa a IV-a a cîntat la pian 
un vals de Chopin, cu o sen
sibilitate rareori întilnită la e- 
levii mici, reliefînd conținutul 
emoțional al lucrării.

Producția de muzică a ele
vilor de la Școala elementară

In localitățile Văii Jiului s-au con
struit în anii noștri cartiere noi de 
blocuri cu apartamente confortabile, 
care oferă locatarilor condiții opti
me de locuit și de conviețuire civi
lizată. Aceste condiții trebuie așeza
te pe temeliile solide ale respectu
lui reciproc, ale eticii vieții noastre 

IMPERATIVE
CETĂȚENEȘTI:

RESPECTUL RECIPROC 
Șl LINIȘTEA LOCATARILOR

noi — conviețuirii civilizate între 
locatari.

Acolo unde comitetele de cetățeni 
și de bloc, sprijinite de grupele de 
partid, de organizațiile U.T.M. și de 
femei împletesc munca de păstrare 
și de gospodărire a bunului obștesc 
cu cea de educare cetățenească, lo
catarii participă cu însuflețire la ac
țiunile de înfrumusețare a cartiere
lor și trăiesc în deplină! înțelegere, 
respectînd normele conviețuirii socia
liste Dacă ai să intri, bunăoară, în 
blocul В din cartierul Braia I Lu
peni, sau în blocul 48 din orașul U- 
ricani, încă de la intrare vei avea 
impresia că ai pătruns într-o locu
ință care adăpostește o mare fami
lie, în care fiecare membru al ei se 
străduiește să contribuie la respecta
rea frumosului și a armoniei. Și în 

alte zeci de blocuri din orașele Văii 
Jiului, păstrarea în condiții cît mai 
bune a locuințelor merge mînă în 
mînă cu respectarea liniștei, a bunei 
înțelegeri, cu dezvoltarea unor rela
ții noi între oameni, de conviețuire 
socialistă.

Pornind de la ideea că acei care 

locuiesc în același bloc trebuie să 
respecte reciproc orele de repaus, 
să nu se deranjeze unii pe alții, co
mitetul cetățenesc din cartierul Con
structorul — Petroșani a elaborat un 
program de odihnă a copiilor. Ca li
niștea locatarilor să nu fie tulburată 
nici de bătutul covoarelor în orele de 
repaus, gospodinele din cartier au 
fost chemate să respecte orarul pre
văzut pentru odihnă. Tot pentru res
pectarea liniștei, deputatele Szellan 
Paraschiva din circumscripția nr. 5 
a orașului Uricani, Zamfir Iuliana 
din cartierul Viscoza III Lupeni, 
Borza Cornelia din cartierul Live- 
zeni — Petroșani precum și comi
siile de femei de aici desfășoară o 
muncă intensă în rîndurile femeilor, 
ca acestea să cultive la copii respec
tul față de toți cei cu care con
viețuiesc.

In multe din blocurile orașelor 
Vulcan, Uricani, Pctrila, Lupeni, Pe
troșani, mijloacele folosite pentru e- 
ducarea cetățenească în spiritul con
viețuirii socialiste au dat bune re
zultate. Mai sînt însă blocuri în ca
re unii locatari — e drept din ce în 
ce mai puțini la număr — nu res

pectă regulile de conviețuire. Neți- 
nînd seama de colectivitatea în care 
trăiesc, ei fac zgomot în ore nepo
trivite, trîntesc uși, dau drumul a- 
paratelor de radio pînă la refuz, nu 
respectă orele indicate pentru bătu
tul covoarelor. Unii părinți lasă co
piii de capul lor, să facă gălăgie, să 
mîzgălească pereții scărilor de la blo
curi și să provoace stricăciuni.

In cele mai multe cazuri sfaturile 
și criticile tovărășești, intervenția 
promptă a comitetului de bloc, a de- 
pulaților au dat rezultate bune. To
tuși mai sînt unii oameni c-are încă 
nu s-au încadrat în normele de con
viețuire civilizată. Așa de exemplu 
familia locatarului Angelescu Dumi
tru de la blocul 23 din cartierul Li- 
vezeni nu ține seama că vecinii lor 
au nevoie de liniște pentru a se o- 
dihni și recrea. Alții cum sînt Ratz 

Zoltan de la blocul U 3 Uricani și 
Dumbravă Ilie din cartierul Livezeni 
tulbură liniștea în bloc, dînd dru
mul aparatelor de, radio pînă la re
fuz. Dănacu loan și Romănaș Gheor- 
ghe ea și soții Keisser din Petroșani 
provoacă scandaluri. Locatarul To- 
bărdău Vasile din cartierul Livezeni, 
blocul 7, se amestecă în cearta co
piilor făcînd „dreptate cu pumnul". 
Locatarul Colț Dumitru din blocui 
D 1, cartierul Braia I Lupeni, a fost

MARGARETA MICA

(Continuare în pas. 3-a) 

de muzică și arte plastice din 
Petroșani s-a bucurat de un 
frumos succes.

MOLDOVAN MARTIN 
activist cultural 

_____________________________ i

Mărturii grăitoare despre 
condițiile noi de viață din lo
calitățile Văii Jiului: o stra
dă din orașul Vulcan, cu blo
curi moderne și multă, multă 
verdeață.



2 STEAGUL ROȘU

PDOIECÎEEE DE DIRECTIVE
n DEZBATERE

CALE LIBERĂ
SPRE NOI SUCCESE

Cadre inginerești cu o înaltă pregătire
Proiectele de Directive pun un 

accent deosebit pe dezvoltarea învă- 
țămîntului superior, îndeosebi a ce
lui tehnic și economic, care va tre
bui să asigure economiei naționale, 
în viitorul plan cincinal, circa 110 000 
de tinere cadre cu pregătire superi
oară. Ne dă un elan sporit faptul cfi 
partidul dovedește o mare grijă pen-

Conf. ing. ІЦЕ CONSTANT1NEȘCU 
prorectorul Institutului de mine 

Petroșani

forțele lor creatoare construcția so
cialistă.

Pe această linie de preocupări, în 
anul 1965 inștitutul a încheiat 11

• Studiul viitorilor ingineri împletit cu cerceta
rea științifică O Practica de vară a studenților — 
orientată în direcția noilor sarcini • Măsuri efi
ciente pentru ridicarea nivelului calitativ al învă- 
țămîntuiui.

tru dezvoltarea bazei materiale a în- 
vățămîntului investind în acest scop, 
în- perioada 1966—1970, circa 3,5 mi
liarde lei, din care 40 la sută vor 
reveni învățămîntului superior.

Institutul de mine pregătește de 
aproape 17 ani ingineri pentru in
dustria minieră.

Proiectele de Directive acordă o 
mare atenție promovării tehnicii a- 
vaneete și dezvoltării cercetărilor 
științifice. Institutul nostru dă o ma
re atenție acestei sarcini; cadrele 
didactice din institut, cercurile știin
țifice studențești șînt hotărîte să a- 
ducă o contribuție în plus la progre
sul tehnic, la dezvoltarea cercetări
lor fundamentale,, cât și a celor apli
cative. Prin aceasta, viitorii ingineri 
sînt ajutați, încă din anii de studen
ție, să fie permanent și nemijlocit în 
slujba producției, să ajute cu toate

contracte șl convenții tehnlco-științi- 
fice cu întreprinderile de producție 
și Academia R.P.R.

Paralel cu aceasta, în ultimul an 
universitar au fost editate un număr 
de 7 cursuri redactate de cadra di
dactice din institut. In acest an sînt 
prevăzute 5 lucrări noi, iar pînă în 
1967 toate disciplinele din cadrul 
institutului vor dispune de cursuri și 
manuale.

Pe lîngă acestea, pe plan local, 
au fost multiplicate cursuri, îndrep
tare de laborator, culegeri de proble
me, îndrumătoare pentru proiecte de 
an, iar de curînd a început să fie e- 
dităt, în colaborare cu C.C.V.J. un 
buletin de informare tehnică.

Organizațiile U.T.M. și A.S. au or
ganizat, de asemenea, simpozioane, 
întîlniri cu specialiștii cursuri profe
sionale pe ani.

Ne străduim, de asemenea, să an

trenăm cît mai mulți studenți în 
munca de cercetare științifică, în ca
re un loc important îl ocupă studiul 
de perspectivă al problemelor de 
specialitate. Activitatea cercurilor 
științifice, care cuprind peste 300 
studenți, a înregistrat un însemnat 
salt calitativ. Dacă înainte activi
tatea lor se rezuma în general la 
prezentarea unui referat audiat de 
ceilalți membri ai cercului, în ultima 
perioadă dezbaterile acestor cercuri 
se caracterizează prin participarea 
activă la dezbateri, prin competența 
discuțiilor, soluții practice care con
tribuie la perfecționarea producției.

In urma dezbaterii proiectelor de 
Directive, conducerea institutului a 
preconizat noi măsuri privind ridi
carea nivelului calitativ al învățămîn
tului. Una dintre măsuri, cu aplica
re imediată, se referă la mai buna 
organizare a practicii studenților în 
timpul verii, în unitățile miniere ale 
țârii, prin adaptarea în mai mare 
măsură a acestei activități la reali
tățile locului de muncă și orienta
rea ei în direcțiile a căror impor
tanță este subliniată în proiectele de 
Directive.

Astăzi, cînd fiecare zi aduce noi 
mărturii ale avîntului cu care Oame
nii muncii întîmpină cel de-a] iV-lea 
Congres al partidului, însuflețite de 
mărețul program trasat de partid, 
cadrele didactice sînt hotărîte să-și 
consacre toate forțele, întreaga lot 
capacitate înfăptuirii programului lu
minos al înfloririi șl prosperității 
patriei socialiste care va fi adoptat 
de Congresul partidului.
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Recent a avut loc plenara lărgit! 
a comitetului de partid din comple
xul C.F.R. Petroșani consacrată dez
baterii proiectului de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidului. 
Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
caracterului reallst-ștllnțiffc al pro
iectelor de Directive-

In cuvîntul său, tovarășul Trifu 
Atanasie, șeful R.C.M.-ului Petroșani 
a arătat că sarcinile 
ților de cale ferată 
C.F.R. Petroșani 
sînt mari. Ele sînt 
înșă pe de-a în
tregul realizabile. 
Aceasta, datorită 
ridicării în perma
nență a gradului de pregătire profe
sională ă muncitorilor, a îmbogățirii 
zestrei tehnice а căilor ferate cu lo
comotive de mare putere, instalații 
de centralizare electrodinamică.

Ridicarea calificării, Înzestrarea 
tehnică au dus la îmbunătățirea sub
stanțială a rulajului vagoanelor de 
marfă. Astfel, de la 2,5 zile cît era 
rulajul în anul 1957 — an cînd a 
luat ființă R.C,M.-ul Petroșani — s-a 
ajuns la un rulaj de 0,9 zile îfl 
1965, deci c îmbunătățire substan
țială a acestui indicator de calitate 
în exploatarea feroviară. Realizări 
de seamă au fost' obținute și la alți 
indicatori de calitate. Astfel, planul 
de încărcări a fost lună de lună rea
lizat și depășit, încăreîndu-se peste 
plan pînă acum 329 000 tone, față de 
angajamentul nostru anual care este 
de 100 000 tone,

Tovarășul Cimpu Virgil, secretarul 
organizației de bază de la Secția L 
5 Petroșani, a a-rătat că planul de 
producție a fost realizat în mod rit
mic și depășit cu 4,25 la sută, iar 
prețul de cost al lucrărilor efectua
te a fost redus cu 1,05 la sută, rea- 
lizîndu-se o economie de 80 525 lei 
(angajamentul anual era de 80 000 
lei, iar colectivul l-a realizat în nu
mai 5 luni I). In același timp, s-a 
îmbunătățit în permanență calitatea 
lucrărilor și reparațiilor, efectuate. 
Acest lucru a fost constatat și cu o- 
cazia verificărilor făcute cu vagoane 
de măsurat calea la data de 17 iunie, 
cînd s-a constatat o reducere de 50 
la sută fațâ de procentajul găsit la 
verificarea anterioară.

„Pentru perioada 19U6 1970, pro
iectul de Directive prevede o extinde
re și mai însemnată a tracțiunii cu 
locomotive Diesel'', urmînd ca în a- 
nul 1970 acesta să cuprindă trei sfer
turi din volumul transportului fero
viar — a spus mecanicul instructor 
Cosma Mihai de ia depoul de loco
motive. Pentru a putea face față sar
cinilor de viitor în transportul fero
viar, trebuie să pregătim din timp 
necesarul de cadre corespunzătoare

făcut în
Măndoiu,

ce revin unită- 
din complexul

noilor lo-exploatării și întreținerii 
comotive.

Propuneri valoroase au 
cuvîntul lor și inginerii 
șeful stației Petroșani, Tripsa Re-
vente, de la revizia de vagoane, A- 
tanasiu Dumitru, șeful recepției de 
cărbune, Huică Gheorfhe, șeful sta
ției Livezeni și alții.

In cuvîntul său, tovarășul Marcu 
loan, secretarul 
din complexul

CUVÎNTUL CEFERIȘTILOR 
DIN PETROȘANI

comitetului de partid 
C.F.R. Petroșani a 

scos în evidență 
realizările obținute 
de ceferiști în dez
voltarea și moder
nizarea transportu
lui feroviar. Vorbl- 

că în ultimii ani întorul a arătat
Petroșani s-a realizat sistematizarea 
stațiilor Petroșani călători și triaj, 
centralizarea electrodinamică a sta
țiilor Petroșani călători și triaj, Peș
tera Boli și Livezeni. S-a dat în ex
ploatare blocul de linie automat în
tre stațiile Iscroni—Peștera Boli. In 
vederea sporirii capacității de circu
lație a acestor secții, în curînd se vw 
da în exploatare primul punct dis
pecer care va coordona întreaga 
activitate a circulației trenurilor de 
la un singur panou de comandă a- 
flat' în stația Petroșani. Sarcini mă
rețe revin colectivului din complexul 
Petroșani, prin mărirea volumului de 
transport, cu atît mai mult cu cît va 
crește considerabil producția de Căr
bune în Valea Jiului. Noi, muncito
rii ceferiști nu vom precupeți efor
turile, vom face totul pentru a spri
jini în muncă toate unitățile din Va
lea Jiului, prin aprovizionarea la timp 
cu vagoane precum și transportarea 
produselor în cele mai bune condiții 
de siguranță și regularitate a circu
lației, pentru a îndeplini sarcinile 
trasate de partid.

I. CRIȘAN
M. ȘTEFAN

PROPUNERI
ф Pentru extinderea puș

cării și în abatajele unde nu 
se poate utiliza explozivul, in 
vederea Sporirii productivității 
muncii și creșterii gradului 
de securitate în subteran’ să 
se treacă la aplicarea pușcării 
cu aer comprimat.

♦ Depozitele de material 
lemnos ale minelor să fie în
zestrate cu macarale portal 
de tipul U. M. Timișoara, 
pentru mecanizarea încărcării 
și descărcării lemnului. x

Și acum, tovarăși, cine se înscrie 
la cuvint.

Curînd numărul celor înscriși a 
luat proporții... Fiecare dintre mi
nerii, inginerii și tehnicienii parti
cipant la adunarea pentru dezbate
rea proiectelor Directivelor partidu
lui ținea să-și exprime satisfacția, 
și mindria pentru acest nou luminos 
program de înflorire a patriei, să-și 
reafirme voința, de a munci cu pu
teri sporite pentru ca ceea ce as
tăzi ne înflăcărează imaginația și 
ne entuziasmează să devină, în anii 
care urmează, imens izvor de bu
curie, de bunăstare și fericire pen
tru toți cei ce muncesc.

Ascultam cuvîntul particlpanților 
la discuții, din care se desprindea 
încrederea fermă că ei, minerii Vul
canului, își vor îndeplini sarcinile ce 
le revin.

Spunea tovarășul Brînzan Vaslle, 
Inginerul șef al exploatării, că vo
lumul producției acestei exploatări, 
redeschise in anii noștri, va spori 
de la un milion tone In 1965, la 1.3 
milioane în 1970. Alți vorbitori a- 
rătau In fața celor prezenți că s-au 
luat din timp măsuri pentru produc
ția de viitor a acestei exploatări. 
Astfel, In timpul minier afectat mi
nei Vulcan au fost deschise rezerve 
care se cifrează la 4 000 000 tone, 
iar cele pregătite — la 2 500000 
tone.

Dar ceea ce a caracterizat discu

țiile, a fost preocuparea pentru gă
sirea și folosirea resurselor și posi
bilităților de îmbunătățire a procesu
lui de producție, de sporire a pro
ductivității muncii.

— Creșterea gradului de sprijinire 
a muncii direct productive de către 
oamenii de la regie constituie o im
portantă rezervă internă — spunea 
top. ing. Mateescu Gheorghe, șeful 
serviciului planificare.

La această problemă s-au referit 
mai mulți tovarăși și Intr-adevăr ea

De pe acum 
la nivelul noilor sarcinii

merită atenție. Deși numărul sala- 
riaților indirect productivi e destul 
de tnare în raport cu al minerilor 
din abataje, la regie și întreținere 
timpul de lucru nu e folosit din plin. 
Ața cum au subliniat tovarășă Radu 
Nicolae, Blrlea Aurel și alții, folo
sirea din plin a fondului de timp de 
către muncitorii de la regie și în
treținere, mecanizarea operațiunilor 
de transport de lemn, automatizarea 
stațiilor de ventilatoare, mecaniza
rea circuitului de la suprafață și alte 
măsuri de acest gen vor duce la îm

bunătățirea fluxului tehnologic, a 
deservirii brigăzilor de mineri din 
punct de vedere al aprovizionării 
în condițiile reducerii efectivelor de 
regie.

Inginerii Avramescti Traian, Pă- 
trașcu loan, Doczi Ludovic și alții 
au arătat că mecanizarea în conti
nuare a operațiilor din abataje, în
deosebi a tăierii și încărcării căr
bunelui, constituie o rezervă impor
tantă pentru creșterea productivită
ții muncii. Abatajele frontale ale mi

nei Vulcan oferă un larg timp de 
activitate pe acest tărîm. Paralel cu 
aceasta, s-a cerut să se insiste pen
tru aplicarea Inițiativelor valoroase, 
care duc la creșterea randamentelor 
și a vitezelor de avansare.

Legat de aceasta s-a pus întreba
rea : în cite abataje cameră de la 
mina Vulcan se aplică inițiativa 
„două timpuri pe schimb și aripă" 2 
Inițiativa aceasta a condus multe 
brigăzi de la Aninoasa, Petrila și 
alte exploatări spre succese de sea
mă în creșterea randamentelor. Din 

motive lesne de înțeles, întrebarea a 
rămas fără răspuns. In schimb, șe
ful sectorului V al minei a arătat că 
în cursul acestei luni, două brigăzi 
vor trece 'la aplicarea acestei iniția
tive. Dar aceasta nu trebuie să fie 
decit un început.

Din nou s-a subliniat necesitatea- 
întăririi disciplinei, a îmbunătățirii- 
asistenței tehnice și a deservirii aba
tajelor în toate trei schimburile. 
Pentru a sublinia cit de mare este 
importanța pe care o reprezintă a- 
cești factori, tovarășul Săbău loan, 
șeful exploatării, arăta:

— Așa cum s-a subliniat in re
centa plenară cu activul a Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, în 
cadrul căreia s-au dezbătut proiectele 
de Directive, am luat măsuri pentru 
îmbunătățirea asistenței tehnice, pen
tru control în toate schimburile. Am 
repartizat inginerii pe toate trei 
schimburile, milităm pe toate căile 
pentru întărirea disciplinei, pentru 
folosirea timpului de lucru. Am in
trodus norme la transportul lemnu
lui In abataje, am discutat cu cei 
de la transport asupra a ceea ce au 
de făcut pentru ca minerii să poată 
da din plin cărbune. Aceste măsuri 
organizatorice ne-au adus, în trei zile 
de la aplicarea lor, 1200 tone de căr
bune peste plan /

Dovadă că de pe acum se poate 
munci la nivelul noilor sarcini.

I. BRANEA

♦ Asigurarea aprovizionă
rii minelor din Valea Jiului 
cu lemn uscat, intrucît lem
nul verde nu corespunde ce
rințelor impuse de securitatea 
muncii in subteran.

♦ Să se "construiască la 
mina Petrila un siloz de căr
bune în circuitul puțului prin
cipal. pentru a se preintim- 
pma astfel întreruperea ex
tracției în subteran în cazu
rile cînd preparația nu poale 
prelua producția de cărbune.

♦ In straiele subțiri ale 
minei Aninoasa să se treacă 
la mecanizarea abatajelor 
prin folosirea plugurilor de 
cărbune de mare randa
ment.

♦ In scopul promovării cu 
perseverență a tehnicii noi. 
să se înființeze în Valea Jiu
lui un sector de experimentare 
a utilajelor noi.

♦ Pentru extinderea largă 
a susținerii metalice, să se 
întreprindă studii în scopul 
realizării unor stîlpi metalici 
de greutate mică, ușor de 
transportat și montat.

PROPUNERI
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( Brigada de lăcătuși condusă de Nîcolaescu Miron de la T.C.M.C., 
.(pontează instalația de troliu pentru ridicarea betonului necesar la glisarea 

' turnului de extracție Aninoasa-sud.

Pildă altor brigăzi
(Urmare din pag. l-a)

fiind evidențiată fi în acest an 
lună de lună, brigada a urcat pri
mele trepte spre inaltul titlu de frun
tașă iar minerii Ștefan /uliu, Hăloiu 
Marin, Mimat loan, Negrușa Nico- 
lae 1, ajutorii de mineri Clrstea Con
stantin, Luca Gheza, Bunescu loan. 
Moraru Constantin, vagonetarii Cio- 
bartu Vasile, Neagu Alexandru și 
Chelaru Mircea sini printre primii 
candidați la cucerirea mult rlvnitei 
insigne rubinii de fruntaș in între
cerea socialistă.

Respectul reciproc
și liniștea locatarilor

(Urmare din pag. l-a)

găsit de Ghieiuc Gheorghe demon- 
tînd instalația electrică din casa scă
rii. De atunci s-a dus liniștea loca
tarilor din acest bloc. Cele două fa-
mil\\ se ceartă zi de zi neputîndu-îe 
împăca nici comisia de împăciuire a 
Sf* tulul popular aii orașului Lupenî. 
Pe la aceeași, comisie a trecut — în 
drum spre tribunal — și gospodina 
Flintea Ecaterlna din blocul 31 din 
cartierul Viscoza III. Motivul ? Ne
înțelegeri, certuri cu vecinele.

Desigur opinie publică nu rămfrie 
/«sivă față de asemenea atitudini, 

locatarii care dovedesc un nivel ri
dicat de conștiință nu pot rămîne și 
nu rămîn indiferenți la asemenea 
comportări. Prin intervenție comună, 
caută să-i determine pe cei certați 
cu regulile de conviețuire civilizată 
să se încadreze și ei în aceste nor
me. Comitetele cetățenești de bloc, 
comisiile de femei, deputății, prin 
mijloacele care le au la îndemînă, 
trebuie să-i ajute pe acești oameni 
să se ridice la nivelul unei conștiințe

— Care considerați a fi cheia succe
selor brigăzii de la nr. 6—7 ? — am 
întrebat pe maistrul minier princi
pal Matei Vasile. La care am primit 
răspunsul :

— Ordinea și disciplina din bri
gadă, locul de muncă bine întreținut 
— cu toate că presiunea le dă de 
furcă — și faptul că se străduiesc 
să fie mereu în frunte...

Mai este de mirare că tot mai 
mulți mineri din Uricani urmează 
pilda brigăzii care are în frunte pe 
minerul Timojte Spiridon?

cetățenești demne de etica zilelor 
noastre. Iar împotriva celor refrac
tari. care manifestă o inadmisibilă 
lipsă de respect și grijă tovără
șească față de vecinii lor, să se a- 
plice măsurile cuvenite I

I.C.R.A.
Filiala Petroșani
Angajează de urgență 

pentru depozitul din Vulcan:

• 2 șefi He setlie
• On гиейіопег

Doritorii se vor adresa 
la I.C.R.A. Petroșani ser
viciul plan, telefon 4 6 1.

Rețeaua unităților comerciale s-a 
dezvoltat mult ?i * în comuna Ani- 
noaea.

Sfatul popular ai comunei s-a 
preocupat în permanență de aprovi
zionarea populației cu mărfuri ali
mentare și industriale, de îmbunătă
țirea deservirii. Cantitatea de măr
furi ce va fi pusă anul acesta la dis
poziția consumatorilor este, potrivit 
prevederilor, cu 12 la sută mai mare 
decît anul trecut.

Aceste realizări, și încă multe al
tele. au fost reliefate în recenta se-

Apfovizioiarea 
канііоі until 
în li«i|ia depDlaliloi
siune a sfatului popular al co
munei. Referatul prezentat de 
tovarășul Ledrer Iosif, vicepreședin
tele sfatului popular, precum și cel 
13 deputați și 5 invitați care au luat 
cuvîntul au arătat însă și unele lip
suri și greutăți, au venit cu propu
neri concrete de remediere a lor. Vor
bitorii au criticat faptul că în anu
mite perioade, din magazinele ali
mentare au lipsit unele sortimente de 
conserve de carne, produse lactate, 
boia de ardei, ape minerale ș. a.

Apariția unor goluri în aprovizio
narea unităților de desfacere se da- 
torește mai multor cauze. Iată două 
din ele. Organizațiile comerciale nu 
urmăresc cu destulă perseverență fe
lul în care furnizorii își respectă 0- 
bligațiile contractuale. O altă cauză 
este neonorarea Operativă de către 
I.C.R.A. a comenzilor.

Participanții la discuții au scos la 
iveală unele lipsuri și în ceea ce 
privește amplasarea unor unități, 
condițiile de păstrare a mărfurilor 
alterabile, aprovizionarea cu produ
se lactate. și pîine.

In sesiune s-a propus înființarea 
unui punct alimentar și a unei uni
tăți O.L.F. la blocurile de lîngă a- 
rena de fotbal, precum și a unui ma
gazin de produse lactate.

Sesiunea a adaptat o hotărîre în 
•ir a re se prevede organizarea de con
sfătuiri între cumpărători și lucră
torii din comerț, aprovizionarea cu 
pîine a magazinelor în timpul nopții, 
dotarea centrelor de distribuire a 
produselor de panificație cu coșuri.

SIMO IOSIF 
deputat. Aninoasa

GRUPUL ȘCOLAR MINIER 
PETROȘANI
AN UNT *

In anul școlar 1965-1966 ȘCOALA PROFESIONALA DE UCE
NICI din cadrul Grupului școlar minier Petroșani va funcționa cu 
următoarele specialități:

— Electricieni de mină
— Electricieni stații și rețete
— Lăcătuși montatori
— Lăcătuși construcții metalice
— Strungari
— Sudori
Durata de școlarizare este de 4 ani. Se primesc absolvenți a 8 

clase elementare care au vîrsta între 15—18 ani șl domiciliază în raza 
orașului Petroșani. înscrierile se fac direct la școală. începînd cu data 
de 21 iunie 1965 pînâ la 30 iunie 1966.

Candidații vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:
— Cerere de înscriere
— Certificat de naștere (copie legalizată de școală)
— Certificat de absolvire a 8 clase (în original)
— Buletin de analiza singe lui, care a fost efectuată cu maximum 

3 săpiămîni înainte de concurs
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar
— Adeverință de sănătate

Concursul de admitere se va ține între 1—12 iulie 1965 și na' 
consta din:

— Vizita medicală
— Probe scrise și orale la matematică și limba română.

I. [. I. I. ІІПИІ9
Angajează pentru Fabrica 
de produse lactate Live- 
zeni:

• nn ШИц tn sta
dii saperloare

• in tehalclan energetic
• un maistru întreținere 

utilaje
Informații suplimentare la 
Oficiul I.C.I.L. Petroșani, 
Str. Dr. Petru Groza nr. 5.

Autobaza I.R.T.A. Petroșani
Angajează muncitori necalificați pentru cursurile 
de calificare de scurtă durată în meseria de 
mecanici auto.

So li ci ta nț ii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

— să fie absolvenfi a 7-8 clase elementare
— să albă stagiul militar satisfăcut
— să nu depășească vîrsta de 35 de ani 

Relații suplimentare la sediul autobazei Petro
șani, serviciul personal, strada Cărbunelui nr. 4.

С. E. C.
Casa Orășenească de Economii 

Petroșani
Anunță depunătorii că în data de 30 iunie 1965, în sala cine

matografului „7 Noiembrie" Petroșani, orele 17, va avea loc trage
rea la sorți pe țară pe trimestrul II 1965 a libretelor de economii 
cu cîștiguri și a libretelor de economii cu dobîndă și câștiguri.

La aceste trageri, Casa de Economii și Consem
na țiuni va acorda îmior fante cîștiguri în bani și obiecte'

După efectuarea tragerii, va rula filmul „Laleaua neagră".

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R. Petroșani angajează Imediat:

— 4 lăcătuși cu școală profesională — salar 806 —1020 lei

— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și utilaje — salar
1000 — 1142 lei

— 1 turnător lagăre — salar 908 lei

PROGRAM DE RADIO
25 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri Buletin meteorologic; 5,06 Mu
zică ușoară; 5,25 Mici piese instru
mentale; 5,45 Melodii populare; 6,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic: 
6,10 Muzică ușoară; 6,35 Valsuri de 
Waldteufel; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
Cîntă Sylvie Vartan; 7,30 Sfatul 
medicului: Cura de ape minerale în 
bolile de stomac; 7,35 Anunțuri, 
muzică; 7.45 Salut voios de pionier; 
8.00 Sumarul presei; 8,35 De la fluier 
la marile ansambluri; 9,00 La mi
crofon muzica ușoară; 10,00 Buletin 
de știri; 10,03 Teatru la microfon: 
..Pentru fericirea poporului"; 12.00 
Buletin de știri; 12,30 Muzică popu
lară; 13,00 Muzică din opera „Car
men" de Bizet; 14,00 Buletin de 

știrj; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii; 15,00 Pre
lucrări de folclor; 15,30 Muzică u- 
șoară 16,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 16,15 Din cîntecele con
structorilor; 16,30 Emisiune de bas
me : „Vîrtelnița fermecată"; 17,00 
Parada instrumentiștilor de muzică 
ușoară; 17,30 In slujba patriei; 18,15 
Cîntece din folclorul nou cerute de 
ascultători; 18,35 Muzică ușoară in
terpretată de Mara Ianoli și Florin 
Dorian; 18,50 Tribuna radio: In
vestițiile și construcțiile în cincinal. 
Vorbește Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al C.S.P.; 19,00 Caleidoscop 
muzical; 19.40 Din repertoriul lui 
Paul Anka; 20,00 Radiogazeta de 

seară; 20,30 Melodii fredonate și de 
dumneavoastră — muzică ușoară; 
21,00 Soliștii noștri pe scene mon
diale : Dan lordăchescu; 21,15 Lec
tură dramatizată din romanul „Ca
lea Victoriei" de Cezar Petrescu; 
21,45 Muzică ușoară; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. Sport; 
23,05 Melodii lirice; 23.52 Buletin 
de știri;

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,45 Recomandări din program; 
7,50 Melodiile dimineții; 8,30 Arii și 
duete din opera „Elixirul dragostei" 
de Donizetti; 9,00 Buletin de știri; 
9,03 Folclor muzical din Muntenia; 
9,30 Radioracheta pionierilor (re
luarea emisiunii din 22 iunie); 10,31 
Cîntece de dragoste — muzică u- 
șoară; 11,00 Buletin de știri; 11.03 
„Cuvînt de pionier" — emisiune de 
eîntece; 11,15 Din viața de concert a 
Capitalei; 12,00 Cîntece și jocuri 

populare; 13,00 Buletin de știri; 13,30 
Limba noastră: „îndreptări și stri
cări". Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare); 13,40 Concert de prînz; 
14,35 De la o melodie la alta; 15.00 
Buletin de știri; 15,10 Interpret! de 
operă; 15,30 Din țările socialiste; 
16.00 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de Stat din 
Arad; 16,20 Sport; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,15 Arii din 
operete; 18,00 Muzică ușoară; 18.45 
Popas folcloric muzical; 19.00 Bule
tin de știri; 19,05 Suită din operele 
lui Rudolf Friml; 19.30 Școala șl 
viața; 19,50 Poemul simfonic „Eoli. 
dele" de Cesar Frank; Concertul nr. 
2 în si minor „La Campanella" de 
Paganini; 20,30 Noapte bună, copii; 
20.40 Muzică populară; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,20 Muzică ușoară; 
21,45 Ciclul „Cîntece italiene" de 
Hugo Wolf; 22,12 Melodia și inter

pretul preferat; 22,30 Poeme noi, au
tori : Nina Cassian și Alexandru An- 
drițoiu; 22,40 Potpuriu din opereta 
„Vînzălorul de păsări" de Zeller; 
23,00 Buletin de știri; 23,55 „Visare" 
— program de muzică ușoară; 0,52 
Buletin de știri.

(inematoarufe
25 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE. 
Ucigașii de femei; REPUBLICA: 
Logodnicele văduve; LONEA: Dia
volul deșertului; ISCRONI : Frații 
corsicani; ANINOASA : Aventură )g 
miezul nopții; VULCAN; Ghinio
nistul; LUPENI — CULTURAL: 
Joe Limonadă. BARBATEN1: Cele 
3 lumi ale lui Guliver.
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Sosirea la Budapesta 
a unei delegații de partid 

și guvernamentale 
a R. D. Vietnam

BUDAPESTA 23 (Agerpres).
La 23 iunie a sosit la Budapesta 

o delegație de partid și guvernamen
tală a R. D. Vietnam condusă de 
Le Thanh Nghi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Oaspeții au fost întîmipiinați de 
Fock Jeno, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, și de 
alte persoane oficiale.

In aceeași zi, Janos Radar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., preșe
dintele guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar l-a primit 
pe Le Thanh Nghi.

Succese obținute în îuște de 
sud-vietnaroeze

HANOI 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

referindu-se la agenția Eliberarea, în 
cursul zilelor de 20 și 21 iunie for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au pricinuit pierderi g-rele trupelor 
guvernului de la Saigon. Intr-o serie 
de ambuscade, forțele de eliberare 
sud-vietnameze au ucis 27 și au ră
nit grav 28 de soldați guvernamen
tali. După cum relatează agenția de 
presă Eliberarea, în primele zece 
zile ,ale acestei luni detașamentele 
forțelor patriotice au lansat 20 de 
atacuri, scoțind din luptă 313 soldați 
ai armatei guvernamentale și cinci 
americani. In cursul acestor opera
țiuni au fost capturate trei aruncă-

Iarnă grea 
în Africa de sud

PRETORIA 23 (Agerpres).
In Africa de sud bîntuie o iarnă 

grea. Zăpada, care cade de zece zi
le, a izolat numeroase ferme din 
districtele îndepărtate ale provinciei 
Cap. Un mare număr de oameni sânt 
alimentați cu ajutorul elicopterelor. 
Valul de frig a făcut pînă în pre
zent 3 victime omenești. .

OTTAWA. Greva de două săptă- 
mîni a lucrătorilor din transportul 
orășenesc din Montreal s-a încheiat 
cu victoria greviștilor. Ei au obți
nut sporirea salariilor in medie cu 
15 la sută, precum și satisfacerea 
a o serie de alte revendicări în do
meniul asigurărilor sociale și îmbu
nătățirii condițiilor de muncă.

TOKIO. Consiliul japone.z al știin
țelor a anunțat că intenționează să 
plaseze pe orbită în anul 1967 primul 
satelit japonez construit în țară. El 
va fi folosit în scopuri exclusiv ști
ințifice. Satelitul va fi lansat cu a- 
jutorul unei rachete „Mu" cu patru 
trepte, proiectată de oameni de ști
ință japonezi.

TEHERAN. In noaptea de 22 spre 
23 iunie, în regiunea de sud a Ira
nului a fost resimțit un puternic cu
tremur de pămint. El a cauzat în
semnate pagube materiale satelor 
din regiunea respectivă.

HOLLYWOOD. Marți a încetat 
din- viață la Hollywood, în, vîrstă 
de 63 de ani, producătorul de filme 
David O. Selznick. In cariera sa el 
a realizat un mare număr de filme 
de succes, printre care : „Viva Villa", 
„Pe aripile vîntului", „David Copper- 
field", „Rebecca", „Tom Sawyer", 
„Anna Karenina", „Manhaotan", 
„Adio armelor".

LEOPOLDVILLE. Un detașament

Ședința Consiliului de Miniștri 
âl Franței

PARIS 23 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Paris o șe- 

dință a Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de generalul de 
Gaulle, în cursul căreia au fost tre
cute în revistă probleme privind si
tuația din Algeria și vizita vicepre
ședintelui S.U.A., Humphrey, în ca
pitala Franței.

In legătură cu situația din Alge
ria, ministrul informațiilor, Alain 
Peyrefitte, a declarat' la sfârșitul șe

Guvernul sovietic a respins propunerea 
Conferinței țărilor Commonwealthuluî 
privind problema Vietnamului
MOSCOVA 23 (Agerpres).
Din însărcinarea Conferinței țări

lor Commonwealthului de la Londra 
ambasadorii Angliei, Ghanei și Ni
geriei au adresat Ia 23 iunie, guver
nului sovietic rugămintea de a primi 
o misiune a șefilor guvernelor An
gliei, Ghanei, Nigeriei și Trinida-

foițele patriotice
toare de mine, 22 mitraliere și 50 000 
de gloanțe. Pe șoselele numărul 1 
și 20, traficul a fost în întregime 
paralizat, iar patru poduri au fost 
aruncate în aer.

Delegația guvernamentală a R. D. Vietnam 
și-a închegat vizita în R. A. U.

CAIRO 23 (Agerpres).
La 22 iunie s-a încheiat vizita ofi

cială în Republica Arabă Unită a 
delegației guvernamentale a R. D. 
Vietnam, condusă de Nguyen Duy 
Trinh, vicepreședinte al Consiliului 
de .Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne. Intr-o declarație făcută cu 
acest prilej, Nguyen Duy Trinh a

O declarație de protest
a guvernului cambodgian
împotriva atacurilor patrulelor tailandeze

PNOM PENH 23 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

la Pnom Penh, guvernul cambod
gian a protestat împotriva atacuri
lor patrulelor tailandeze și respinge 
acuzațiile care i se aduc că trupe 
ale sale ar fi pătruns în mai multe 
rînduri pe teritoriul tailandez. In 

In citeva rînduri
al forțelor insurgente din Congo 
(Leopoldville) a ocupat localitatea 
Nioki, centru minier situat în regiu
nea de la nord-est a Leopoldville- 
ului. Mai mulți polițiști și locuitori 
ai orașului s-au alăturat insurgen
ților. împotriva lor au fost trimise 
urgent trupe ale armatei guverna
mentale.

DELHI. Autoritățile indiene au 
declarat că un număr de 116 persoa
ne din statul Kerala au murit de 
holeră. Guvernul statului a ordonat 
vaccinarea întregii populații.

COPENHAGA. După vizita oficia
lă făcută in Suedia, delegația eco
nomică guvernamentală a R. P. Chi
neze condusă de Lei Ien-min, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, a 
sosit la 22 iunie la Copenhaga, la 
invitația guvernului danez. Delega
ția a fost salutată pe aeroport de 
Henry Grunbaum, ministrul econo
miei Danemarcei.

NEW YORK. In orășelul Griffin 
(statul Georgia), poliția a arestat 21 
de negri care au încercat să viziteze 
un club de tineret rezervat albilor. 
In legătură cu acțiunile antisegre- 
gaționiste ale populației de culoare, 

dinței că „Consiliul de Miniștri al 
Franței a luat act de declarațiile fă
cute de personalitățile algeriene pri
vind dorința de a coopera cu Fran
ța".

In ce privește problema recunoaș
terii noului guvern, Peyrefitte a de
clarat că politica Franței constă în 
recunoașterea statelor și nu a gu
vernelor. Ca atare nu se pune o 
astfel de problemă pentru Franța.

dului și Tobago, în problema Viet
namului.

Potrivit informației transmise de 
agenția TASS guvernul sovietic a 
respins această propunere declarînd 
că el nu este împuternicit de ni
meni să ducă tratative pentru re
glementarea situației din Vietnam.

Potrivit acelorași informații, gu
vernul sovietic consideră că cele 
patru state ar trebui să se adreseze 
victimelor agresiunii — guvernului 
R. D. Vietnam și Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Ele ar trebui, de asemenea, du
pă părerea guvernului sovietic, să 
se adreseze guvernului S.U.A. che- 
mîndu-1 să înceteze amestecul în 
Vietnam.

arătat, printre altele, că a discutat 
cu conducătorii R.A.U. despre lupta 
poporului vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A. El și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul că 
guvernul și poporul R.A.U. sprijină 
pe deplin cauza poporului vietna
mez.

declarație se precizează că, dimpo
trivă, soldații tailandezi s-au infil
trat pe teritoriul Cambodgiei, și că 
în generai, în ultima vreme, guver
nul tailandez desfășoară o campanie 
expansionistă vizînd anexarea pro
vinciei cambodgiene Koh Kong.

o oficialitate din localitate a decla
rat că municipalitatea „va închide 
mai degrabă parcurile și cluburile de 
tineret decît să permită integrarea 
rasială în aceste locuri".

VIENA. Agenția France Presse a- 
nunță că sediul O.P.E.C. (Organiza
ția țărilor exportatoare de petrol) 
va fi transferat de la Geneva la Vie- 
na. La cererea ministrului afacerilor 
externe. Consiliul ministerial al Aus
triei, care s-a întrunit marți seara la 
Viena a aprobat un acord încheiat 
recent cu această organizație, rela
tiv la alegerea Mieriei ca nou sediu. 
După agenția internațională pentru 
energie atomică (A.I.E.A.), O.P.E.C. 
va fi a doua organizație internațio
nală cu sediul in capitala Austriei.

DELHI. Ziarul indian „Assam Tri
bune" relatează că în statul Assam 
a avut loc prima conferință a parti
zanilor păcii la care au participat 
numeroși reprezentanți din această 
regiune a Indiei. Participanții la 
conferință au adoptat o rezoluție ce- 
rînd retragerea trupelor S.U.A. din 
Vietnamul de sud și respectarea a- 
cordurilor de la Geneva de către 
Statele Unite. S-a hotărît ea în sta-

In legătură cu greva generală 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 23 (Agerpres).
In ciuda represiunilor polițienești 

întreprinse de junta militară de 
dreapta, din Santo Domingo se a- 
nunță că chemarea la grevă gene
rală lansată de Confederația sindi
catelor creștine autonome, Uniunea 
muncitorilor dominicani și Confede
rația națională a muncitorilor din 
Republica Dominicană a fost totuși 
urmată în principalele orașe ale ță
rii. Apeastă grevă, declarată pentru 
o durată de 72 de ore a început luni 
în sprijinul guvernului constitutio
nalist și în semn de protest împo
triva intervenției armate a S.U.A. 
în Republica Dominicană. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, deși 
autoritățile imbertiste, cu ajutorul ar
matei, dețin controlul în provincie, 
activitatea a fost paralizată, în 
special în regiunile producătoare de 
zahăr, Barahona. Haina și la Ro
mana. La Cabo Rojo, muncitorii fa
bricii. de aluminiu, aparținând unei 
societăți nord-americane au încetat 
lucrul, la fel ca și în peste alte 40 
de fabrici. Corespondentul din San

O descoperire acuzatoare
SANTO DOMINGO 23 (Agerpres).
O comisie de anchetă a Organi

zației Statelor Americane (O.S.A.) 
a descoperit marți sub un pod situat 
pe una din fermele fostului dictator 
dominican Trujillo cadavrele a șapte 
persoane executate.

După cum a declarat președintele 
comisiei, juristul chilian Daniel 
Schweitzer, deși cadavrele se aflau 
într-un stadiu avansat' de. descompu
nere, s-a putut constata, totuși, că

ȘTIRI SPORTIVE
La sediul federației române de 

fotbal a avut loc stabilirea orașelor 
care vor găzdui la 30 iunie jocurile 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei R.P.R.“. Iată programul me
ciurilor: Tirgoviște: Dinamo Pitești- 
Rapid București; Brăila: C.S.M.S. 
Iași-Progresul București; Rm. Vîlcea : 
Metalul Tîrgoviște-Dinamo București;

tul Assam să fie înființat un Con
siliu al păcii. !

PARIS. Un avion militar cu re
acție vest-german de tip „F-104" s-a 
prăbușit în apropiere de Laon în 
nordul Franței. Pilotul avionului, ca
re a căzut într-un cimp după ce s-a 
ciocnit de trei vîrfuri de copaci, și-a 
pierdut viața.

SVERDLOVSK. Președintele Iu
goslaviei, Iosip Groz Tito, și mem
brii delegației iugoslave, care fac 
o călătorie prin Uniunea Sovietică, 
au părăsit la 23 iunie orașul Sverd
lovsk, plecând cu avionul la Irkutsk:

DALLAS. Judecătorul Louis Hol
land a fost însărcinat cu conduce
rea în continuare a procesului lui 
Jack Ruby, ucigașul lui Le Harvey 
Oswald. Holland a fost desemnat în 
locul judecătorului Joe Brown, care 
și-a dat demisia.

PARIS. Cu prilejul unei vizite la 
Paris, președintele societății „Dou
glas Aircraft Company" a declarat 
că intenționează să realizeze un 
avion de transport care ar putea par
curge distanța dintre Los Angeles 
și Paris in 30 minute.

- Viitorul aparat, cu decolaj verti
cal, va fi propulsat cu ajutorul unor 
rachete și va putea transporta 170 de 
pasagerii, precum și 18 tone încărcă
tură. El va atinge o viteză de 27 500 
km pe oră. 

to Domingo al agenției Associated 
Press arată că și în capitala domi
nicană muncitorii din mai multe fa
brici au aderat la grevă.

Manuel Soto, președintele „coman
damentului suprem" sindical, care a 
organizat greva, a făcut o declara
ție în care protestează împotriva re
presiunilor poliției și armatei im
bertiste care a împiedicat extinderea 
acestei greve asupra tuturor sectoa
relor. S-a anunțat că un mare nu
măr de muncitori au fost arestați în 
orașele San Francisco de Macoris, 
Bonao, Moca și în alte localități, în 
timp ce comunicațiile telefonice cu 
provincia continuă să fie întrerupte 
din ordinul juntei militare.

După cum transmite agenția Reu--, 
ter, postul de radio constitutionalist 
din Sant'o Domingo a anunțat 
că în orașul Santiago de los Cabail- 
leros, al doilea oraș din țară, âr fi 
început o răscoală populară- împo
triva juntei de dreapta. Mulțimea 
aflată pe străzile capitalei domini
cane, arată agenția, a salutat cu 
entuziasm această știre.

victimele fuseseră legate cu mâinile 
la spate înainte de executare. Agen
ția United Press International men
ționează că una dintre victime a 
fost decapitată. De asemenea, ace
eași agenție relatează că alte 11 ca
davre au fost găsite într-un cimitir 
improvizat la 15 mile depărtare de 
Santo Domingo.

Potrivit comisiei, se crede că vic
timele au fost asasinate de poliția 
juntei generalului Antonio Imbert 
Barreras.

Hunedoara: A.S.A. Tg. Mureș-Ștl- 
ința Cluj. j!

Regulamentul competiției prevede 
că în caz de egalitate după țcele 
90 de minute de joc, meciul va fi 
prelungit cu cite două reprize a cite 
15 minute. Dacă și după această pre
lungire scorul r amine egal, atunci 
pentru semifinale se va califica for
mația de categorie inferioară, iar 
dacă echipele sint de aceeași 
gorie, va juca în continuare A. țț 
ția cea mai tînără. Meciurile -ț 
începe la ora 17,15. Semifinalele vor 
avea loc la 4 iulie.

Atletismul va avea la sfîrșitul a- 
cestei săptămâni un bogat' program 
campetițional. Stadionul Republicii 
din Capitală găzduiește sâmbătă și 
duminică întâlnirea internațională 
dintre selecționata cluburilor bucu- 
reștene și reprezentativa Cracoviei, 
întrecerile vor începe la ora 17,30.

Tot sîmbătă și duminică pe sta
dionul din Poiana Brașov se va 
desfășura : întâlnirea dintre reprezen
tativa regiunii Brașov și formația 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname din Sofia.

ROMA 23 (Agerpres).
La sfîrșitul acestei luni, la Roma 

se va desfășura tradiționalul concurs 
de înot' dotat cu „Trofeul celor 7 
coline". La întreceri, care vor аѵей?< 
ioc în zilele de 28 și 29 iunie, vor 
lua parte și 4 sportivi români. Este 
vorba de Vasile Costa și Anghel 
Soptereanu (bras), Vladimir Mora- 
ru (liber) și Titeriu Șerban (spate).
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