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In ziua de 24 iunie a.c. a avut loc ședința Comisiei pentru 
proiectului de Constituție, aleasă de Marea Adunare Națională 
cli Populare Române.

Ședința a fost prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușesou, 
tar al Comitetului Central al P.M.R.. președintele Comisiei.

In cursul ședinței s-au examinat și adoptat o serie de propuneri fă
cute de membrii Comisiei precum și de un grup larg de juriști și alți spe
cialiști în vederea îmbunătățirii textului proiectului de Constituție.

Comisia a adoptat în unanimitate proiectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România și a hotărît publicarea proiectului în presă în 
cursul săptămiînii viitoare.

{ CU PLANUL SEMESTRIAL ÎNDEPLINIT

Un grup de mi
neri din brigada 
fruntașă а comu
nistului Drob 
Ghearghe din sec
torul III al mine! 
Vulcan: Pădure 
Gavrilă, Bodea
Vasile, Bivol Vio
rel și Bujor Pe
tru. In luna ce a 
trecut brigada a 
atins o depășire 
de 436 tone căr
bune, iar pe luna 
iunie și-a fiJtat 
drept obiectiv rea
lizarea unui plus 
de 500 tone.

R. C. M.-ul Petroșani
întrecerea socialistă 

ce se desfășoară în cin
stea celui 
Congres al 
cuprins toate 
de muncitori 
R.C.M.-ului

O atenție deosebită a 
fost acordată asigurării 
tuturor stațiilor cu va
goanele necesare pentru 
încărcarea mărfurilor 
prezentate la transport. 
Aceasta a făcut' ca sar
cina statică să fie în 
continuă creștere, depă- 
șindu-se norma planifi
cată cu 5,8 la sută și 
făcîndu-se în același 
timp o ECONOAME DE 
6290 VAGOANE, iar pla-

de-al IV-lea 
P.M.R. a 
colectivele 

din cadrul 
Petroșani.

• 100 000 tone mărfuri trans
portate peste plan

• 161 trenuri marșrute în plus
de transport se- Indicatorul „MARȘRU- 

TIZAREA TRANSPOR
TURILOR" a fost de
pășit cu 77,5 la sută, 
expediindu-se peste plan 
161. TRENURI MARȘ- 
RUTE.

O contribuție de sea
mă la aceste- realizări a

RAID
ANCHETA INTRE PĂDURE

nul 
mestirial să fie îndepli
nit CU 8 ZILE MAI 
DEVREME, încărcîndu- 
se peste plan, 100 000 
TONE MĂRFURI.

Au fost îmbunătățiți 
în același timp nume
roși indicatori de cali
tate.; Printre aceștia se fost adusă de colectivul 
numără, rulajul vagonu
lui de marfă, regulari
tatea circulației, marșru- 
tizarea transporturilor 
de la locul de încărca
re.

de muncitori din cadrul 
R.C.M.-ului și de către 
muncitorii din stațiile 
Vulcan, Lupepi, Banița 
și Livezeni.

BUQUR1A ѴІЕТП NOI
ÎN CÎNTEC ȘI JOC

* ...20 iunie 1965. O zi frumoasă 
& vară, cu soare cald, strălucitor 
Încă din primele ore ale dimineții, 

; grupuri de oameni ai muncii din o- 
raful Vulcan* — mineri, construc
tori, ingineri și tehnicieni, cadre di
dactice, elevi și gospodine — se în
dreptau spre Valea Morișoarei. Aici, 
pe un pitoresc platou, urma să se 
desfășoare frumosul spectacol artis

tic susținut de formațiile artiștilor 
amatori din întreagă Valea Jiului.

...Este ora 10. Semnalul de deschi- 
' dere a spectacolului intitulat „Bucu

ria vieții noi în cîntec și joc", este 
dat de fanfara sindicatului minier 
din localitate. Urcă apoi pe scenă 
formațiile artiștilor amatori. Primii 
își fac apariția artiștii amatori ai 
sindicatului minier Lonea, care-și 
deschid programul cu clntecul 
„Partid, lumina vieții noastre" de

O. Varga, după care taraful din Lo- 
hea prezintă un program de melodii 
populare.

Orchestra semisimfonică a clubu
lui sindicatelor Petroșani interpre
tează apoi potpuriul „Romînia", du
pă care urmează „Valsul minerului".

Rînd pe rînd, prin fața celor peste 
8 000 de spectatori din Vulcan s-au 
perindat apoi formațiile artistice de 
la T. C. Paroșeni, Lupeni, Petro
șani, . Uricăni, Petrila și Vulcan.

...Timpul a trecut repede. Este 
ora 19,30. Prezentatorul anunță în
cheierea spectacolului.

Formațiile artistice din Valea Jiu
lui au oferit publicului din Vulcan 
un spectacol de neuitat.

MOCUȚA TEODOR
ALBESCU DUMITRU

corespondenți

Zorile sînt de un farmec deose
bit în bătrînele păduri de la izvoa
rele Jiului. Prin văile sălbatice, fi
rele argintii ale pîraielor zglobii 
sînt însoțite de fuioarele diafane afle 
cetii, verdele întunecat al brazilor 
și cel crud al fagilor fac un contrast 
puternic cu’ stîncile negre sau albe 
— captîndu-ți atenția.

De dimineață și pînă seara ciripi
tul păsărilor se contopește în pădu
re cu zgomotul pașilor oamenilor 
care merg la muncă, cu scrîșnetul 
funicularelor, păcănitul repezit al fe- 
răstraielor mecanice, mugetul înfun
dat' al autocamioanelor care urcă 
serpentinele îndrăznețe ale drumuri
lor de munte.

Lemnul scos din pădure în zeci de 
sortimente de către forestieri, aș
teaptă însă un intermediar — trans
portul — pentru a putea ajunge jos, 
l-a gări. Acest transport se face de 
către I.M.T.F. Sebeș (autocoloana 
Lupeni) în condiții care nu-î prea 
mulțumesc pe forestieri.

Dimineața în pădure
Brigăzile complexe ale forestieri

lor Dragan Iosif, Hobican Ionel, 
Munteanu Petru, Cararhete Nicolae 
au pregătite însemnate cantități de 
lemn. îndeosebi la Cîmpe- Mielului, 
Valea Boului, Cîmpușel, Rostoveanu, 
se află însemnate cantități de buș
teni, lungi care necesită autoremorci. 
Dar, numărul mașinilor este mic, cu 
mult sub necesitățile exploatărilor, 
iar oamenii stau degeaba pe rampele 
pline.

— Pe ziua de 16 iunie, avem re-

Artiștii amatori de la U.R.U.M. Petroșani își prezintă programul în fața spectatorilor vulcăneni.

$1 6ARĂ
partizate 17 autocamioane — spune 
tov. Urban Enteric, șeful sectorului 
forestier Cîmpu lui Neag. Avem însă 
nevoie de cel puțin 20—25 mașini... 
Acestea, să facă însă și transportu
rile cum trebuie, adică fiecare mași
nă să facă cîte 3 transporturi pe zi 
din punctele mai depărtate, nu doar 
două transporturi eum fac majorita
tea din ele. Lemn avem berechet în 
exploatările noastre forestiere, pe 
rampe; transportul să facă față ce
rințelor I

Ora 9,30 la aufocoloană
Ziua de lucru este în plinul ei. In 

curtea autobazei I.M.T.F. Lupeni 
parcă ar fi însă zi de repaus: 
17 autocamioane stau înșirate de-ă 
lungul gardurilor. Sînt aici auto- 
carosatele nr. 27 340, 26 603, 26 498, 
27 062 și altele, autobasculantele 

■52 107, 51 812, 52 103, 51 799, aut’o- 
remorca 26 078, apoi o autocisternă. 
Iată că în curte intră mașina 26 948 
apoi alta și iar alta. De ce ? Pentru 
a lua... benzină I In loc să fie la 
pădure pentru a transporta lemnul 
în plină zi de lucru, cca. un sfert 
din întreg parcul de transport’ al au- 
tocoloanei I.M.T.F. stă în curtea 
sediului, sub nasul șefilor, iar alte 
mașini se perindă pentru a-și face: 
plinul de benzină.

— Serviciul nostru de investiții 
din cadrul I. F. Petroșani lucrează 
la executarea drumurilor forestiere 
în exploatările Căprișoara, Mierlea-

Mihai ȘTEFAN

(Continuare in pag. 3-a)

ÎN SEMN
DE ÎNCREDERE

Un început de schimb la mr- 
na Lupeni. Zi ca oricare alta. 
In dreptul puțului Ștefan, gru
puri de mineri își așteaptă 
riadul pentru a intra în adine, 
înconjurat de cîțiva tovarăși 
de muncă, șeful de brigadă 
Ghioancă Sabin povestește ceva 
cu glas scăzut. Este ascultat 
cu atenție. Cîteva frînturi de 
vorbe, purtate de briza caldă 
de iunie, răzbat dincolo de 
grup. Din aceste frînturi se 
pot, totuși, desprinde înțele
suri care vorbesc de la sine. 
Ecoul perspectivelor luminoa
se de dezvoltare a țării, oglin
dite în proiectele de Directive 
se află pe buzele tuturor. Mi
nerii le discută cu satisfacție 
și le aprobă. Pe chipurile lor 
se poate citi hotărîrea de a 
face totul pentru a îndeplini, 
ca și pînă acum — cu cinste 
— sarcinile ce le revin...

Cîteva minute mai ttrziu, 
colivia oprește lin, la orizon
tul 480. Ortacii lui Ghioancă 
coboară. Apoi, pe galeria de 
bază se înșiră luminițe, care 
se mișcă în ritmul pașilor, 
spre blocul IV. Aici, in drep
tul galeriei de cap, înainte, de 
intrarea în abataj, se ține tra
diționala „operativă". Ca la 
fiecare început de schimb, 
Ghioancă Sabin informează pe 
scurt despre rezultatele obți
nute de brigadă în ziua pre
cedentă. Celor harnici li se a- 
dresează un cuvînt de . laudă, 
dar nici cei certați cu disci
plina nu sînt trecuți cu vede
rea... Se stabilesc măsuri or
ganizatorice și pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui ce 
urmează să fie extras.

— Cu calitatea stăm bini
șor, zice Ghioancă cu glas do
mol, ardelenesc. In ultimele 
șase săptămîni brigada noastră 
a extras numai cărbune de 
calitate, fără șist vizibil. Cu 
angajamentul luat în cinstea 
Congresului ^partidului stăm 
bine — l-am îndeplinit cu 24 
de zile înainte de termen, dar 
calitatea trebuie să ne preo
cupe permanent. Ortacii, cu 
fețele luminate de lămpi au 
murmurat un da, simultan, în 
semn de aprobare. Anii care 
au trecut de tind lucrează 
împreună, i-au obișnuit pe 
membrii acestei brigăzi să se 
înțeleagă fără prea multe vor
be. Dar pentru ei vorbesc sem
nificativ faptele — steluțele 
de fruntaș pe care le-au obți
nut doi ani consecutiv, cele 
aproape 3 000 de tone de căr
bune extrase peste plan de la

VIOREL SJRAUȚ

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA
• Azi la ora 18, în sala 

C.C.V.J. din Petroșani, are loc 
un simpozion cu tema „Aspec
te din creația, literară și plasti
că a secolului XX în țara 
noastra".

• Actorii Teatrului de stat 
din Petroșani prezintă azi du- 
pă-amiază în orașul Vulcan 
piesa „Măsură pentru măsură" 
de. Wiliam Shakespeare.

ф Un colectiv de interpret 
ai Operei maghiare de stat 
din Cluj se află în turneu ѳ- 
ficial prin Valea Jiuilui cu o- 
pereta „Contesa Marița". Prî-

melp spectacole vor fi prezen- . 
tate sîmbătă la ora 18 și la 
ora 20, în sala Palatului cul
tural din Lupeni.

• Teatrul Național „I. E. 
Caragiale" din București pre
zintă azi, la ora 20, în sala 
Palatului cultural din Lupeni, 
comedia „Tezaurul lui Justi
nian" de Al. Voitin.

ф Incepînd de săpt'ămîna 
viitoare Teatrul de estradă din 
Deva va prezenta, în cadrul 
unui turneu oficial prin Valea 
Jiului, spectacolul muzical 
„Concert magazin".

Aranjamente muzicale — Șt. 
Răduț, regia artistică — M. 
Maximilian, coregrafia — T. 
Burducea.
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Prezente 
noi 

pe harta 
industrială 

a 
tării

Cu toate motoarele sub presiune, 
vasul răzbește gireu prin Porțile de 
Fjer, în susul apelor învolburate. 
Ore în șir, urcușul prin temutele Ca
zane este răsplătit de un peisaj săl
batic de rară frumusețe, completat 
cu relicve istorice milenare: Tabula 
Trajană, drumul Legiunilor Romane, 
săpat în peretele prăpăstios pînă la 
verticală.

La ieșire, „Baba Gaia" — o stîn- 
că în mijlocul valurilor, rezistînd cu 
încăpățînare apei și timpului — ne 
dă un ultim semn ai teribilei încleș
tări de forțe de la încrengătura Car- 
paților cu Balcanii.

Albia fluviului se lărgește deodată 
între pantele dealurilor cultivate cu 
vii și livezi. Neașteptate în acest 
loc, se profilează șirurile de blocuri 
noi, în culori pastelate, din preajma 
noului port românesc de la in
trarea Dunării în țară. Legînd Mol
dova Veche de Moldova Nouă, o 
șosea proaspăt asfaltată duce către 
unul din noile complexe miniere ale 
țării. Dimensiunea acestui important 
obiectiv al planului șesenal este sin
tetizată în cifra rotundă de 1 000 000 
tone minereuri complexe și cuprife
re pe. am, reprezentînd capacitatea 
de extracție și prelucrare în etapa 
finală.

• Prima pușcare
Metamorfoza trecerii de la faza 

„Șantier" la „exploatare" s-a pro
dus la Moldova Nouă în mai puțin 
de doi ani. Semnalul acestei treceri 
l-a dat o bubuitură înfundată la a- 
batajul „C-05“.

Folosindu-se un explozor „Gigant" 
cu 2 000 capse, o singură apăsare 
pe buton a dizlocat — pe un panou 
înalt de 44 metri — mii de tone de 
minereu. Asemenea pușcări, realizate 
cu concursul specialiștilor de la In
stitutul de cercetări miniere din Bu
curești, caracterizează metodele de

[ИІІІ1ІІ ЗПЕЗІ 
ie plete leti-oe act 
„Vacile lleuaalîl"

In scopul îmbogățirii continue a 
repertoriului celor peste 12 000 de 
formații teatrale de amatori de la o- 
rașe și sate cu noi piese de teatru 
inspirate din contemporaneitate, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă organizează — prin casa cen
trală a creației populare — o nouă 
ediție a concursului anual „Vașile 
Alecsandri" de piese într-un act.

La acest concurs se pot prezenta 
lucrări dramatice de orice gen — 
comedii, vodeviluri, drame, tragedii 
etc. — piese pentru școlari și pen
tru teatrul de păpuși, scrise în pro
ză sau versuri, care să exprime în- 
tr-o formă artistică înaltă, emoțio
nant și convingător, aspecte semni
ficative ale epocii noastre de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, rea
litățile, viața și aspirațiile poporului 
nostru.

La concurs pot participa scriitori, 
precum și alți oameni ai muncii cu 
aptitudini literare. Piesele pot fi pre
zentate în limba romînă sau în lim
bile minorităților naționale și se vor 
trimite pe adresa: Casa centrală a 
creației populare, București, str. Sna- 
gov nr. 21—23, raionul 30 Decem
brie, cu mențiunea „Pentru concurs".

Termenul de predare al lucrărilor 
este 1 septembrie 1965.

Regulamentul prevede numeroase 
premii și mențiuni ce vor fi atribuite 
de juriu.

NOTE DE REPORTER

(OfllUIXll MIM!» 
NOIDOÎX МОНД
mare randament' aplicate la noua 
mină.

In vreme ce h orizontul 0 și plus 
44 metri a început' exploatarea, în 
subteran continuă în ritm intens lu
crările de deschidere a abatajelor și 
construcția tunelului betonat destinat 
transportului de minereu de la ex
ploatare pînă la stația de flotare.

• Coincidentă
Pe măsură ce înaintăm în tunel, 

în zumzetul produs de mersul va- 
goneților, de susurul izvoarelor sub
terane, de respirația de oțel a pom
pelor de apă și ventilatoare, se dis
tinge tot mai olar scrîșnetul perfora
toarelor. La lumina lămpilor de car
bid se conturează trupurile minerilor 
aflați in luptă încordată cu roca.

După tradiționalul „noroc bun", 
șeful brigăzii — un bărbat yînjos, 
în stare — asemeni titanilor, să ți
nă stînca pe umeri — se prezintă:

— Crișan.
— Același de la Leșul Ursului ? 

Am întrebat, amintindu-mi de mo
mentul în care doi mineri, porniți 
cu ortacii lor să străpungă din am
bele părți masivul muntos Aluniș, 
s.-au întîlnit întir-o călduroasă îm
brățișare în inima muntelui, în tu
nelul ce leagă Valea Bistriței cu 
Valea Moldovei.

— Nu. acela-i Petru Grișan, tot 
moț și el. Eu îs Vasile.

Un Crișan ia tunelul Aluniș, alt 
Crișan la cel de la Moldova Nouă. 
Amîndoi sînt moți. Coincidență de 
loc întîmplătoare. Prin tradiție, lo

DARURI DIN INIMI
In întlmpinarea celui de-al lV-lea 

Congres al P.M.R., colectivul de. 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la Secția de reparații electrice Vul
can s-a angajat s6 depășească sar
cinile de producție cu 2 la sută, să 
reducă prețul de cost al reparațiilor 
țață de valoarea devizelor cu 20 0Ѳ0 
lei și să instaleze in secție, din re
surse proprii, un banc, de încercare 
a motoarelor electrice la supraten
siune. Să aruncăm o privire in 
atelierul de bobinaj greu, condus de 
tehnicianul Olaru Teodor. Prin mii- 
nile celor 30 de bobinatori de aici 
trec zilnic zeci de motoare electrice. 
Spun trec, pentru că aceste motoa
re, scoase la zi din minele Văii 
noastre, nu stau in intinile de „aur" 
ale acestor „doctori" dealt piuă își 
recapătă viața, De citeva luni bă
tălia pentru a trimite minerilor cit 
mai multe motoare reparate inainte 
de termen a luat o mare amploare. 
Pentru E. M. Lupeni, Burghel Mi
hai a reparat cu 28 de Zile înainte 
de termen un motor de 90 k\V. Co
muniștii Nemeș Ladislau și Ghilă 
Mihai au conceput două inovații

, care reduc cu 25 la sută activita
tea manuală in atelier ,și ridică cu 
4 la sută productivitatea muncii, 1 
alți doi membri de partid — Caprlș 

Trei oameni apreciați în colectivul S.R.E. Vulcan: Matei loan, 
Ilie Elisabeta și Tudorache Gheorghița (în clișeu, de la la яйя-
ta). Fotoreporterul nostru a surprins această harnică echipă executînd 

prelucrarea amestecului de bachelită la valț.

cuitorii Țării de piatră sînt meșteri 
neîntrecuți în lucrări de deschidere 
a minelor.

• în probe 
tehnologice

I
Recent, primele linii de flotație au 

intrat în probe tehnologice. Puse în 
mișcare, agregatele de antezdrobire, 
granulare, cu uriașele lor concasoa- 
re, morile cu bile, avînd fiecare o ca
pacitate de 500 tone în 24 de ore, 
liniile de flotare și filtrele cu vid 
pregătesc minereul pentru circuitul 
industrial ulterior. Toate aceste a- 
gregate moderne poartă mărci ale 
diferitelor fabrici din țară : „Progre- 
sul"-Brăila, „Independența“-Sibiu, 
„Unio"-Satu Mare.

Probele tehnologice deourgînd în 
bune condițiuni, complexul minier 
Moldova Nouă, ca și cel de la Le
șul Ursului, își înscrie prezența pe 
harta industrială a României prin 
două concentrate prețioase: calcopi- 
rifă, pentru secția de cupru electro
litic construită la Combinatul chirni- 
co-metalurgic din Baia Mare și pi
rită, pentru fabrica de acid sulfuric 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu Măgurele. Sînt 
nume noi care întregesc imaginea 
preocupării ample pentru atragerea 
în circuitul economic și valorifica
rea la un nivel superior a tuturor re
surselor naturale ale țării.

ION CERNEA 
redactor la Agerpres

Alexandru și Păstrăreanu Viorel 
au introdus și extins în atelier, cu 
ajutorul tehnicianului Olarii Teodor, 
o nouă metodă de lucru pentru re- 
condiționarea unor piese de motoare 
electrice. Asemenea activități au 
contribuit la depășirea planului pe 
secție cu 18 la sută.

La atelierul pentru repararea mo
toarelor electrice acționate de cu
rent continuu există același entu
ziasm în muncă:

— In aceste zile — spun soții 
Bercia loan și Maria, ambii bobina
tori de frunte care se bucură la 
S.R.E. Vulcan de o îndreptățită fai
mă — ne străduim să dăruim parti
dului nostru toată dragostea și căl
dura inimilor noastre. Credem că a- 
ceasta ne-a permis să obținem fru
moasele realizări de plită acum.

Cumulate, aceste daruri ale ini
mii realizate în cinstea istoricului 
eveniment care va avea loc la 19 
iulie a. c. se concretizează în zeci 
de motoare electrice reparate peste 
plan, în zeci și sule de piese de mo
toare electrice recondiționate, in e- 
cortomii la prețul de cost ce întrec 
pînă acum 118 000 lei: Și toate a- 
cestea Intr-o mică unitate a C.C.V.J. 
care numără mai puțin de 100 de 
oameni.

A. NJCH1FOREL

Stilonil III ViliiD ji-a îBdepliBit plano! ішшіаі
Aproximativ la vremea 

cînd din rotativă ieșeau 
primele numere ale zia
rului de azi, din abata
jele sectorului III al 
minei Vulcan se extră- 
geau ultimele tone de 
cărbune în contul pla
nului pe primul semes
tru al anului. La această 
realizare, o contribuție 
deosebită au adus-o bri

găzile conduse de mi
nerii Gant'z Ștefan, Drob 
Gheorghe, Marghitan 
Tiberiu și Păcurar Tra
ian. Prin munca entu
ziastă depusă de între
gul colectiv de mineri, 
ingineri, tehnicieni, arti
ficieri, electricieni și 
mecanici, în primele 
cinci luni ale anului,

PUBLICITATE 
GRUPUL ȘCOLAR MINIER 

PETROȘANI 
ANUNȚA

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

— Electricieni de mină
— Eleciricieni stații și rețele
— 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 și domiciliază în raza 
orașului Petroșani. înscrierile se fac direct la școală. începînd cu data 
de 21 iunie 1965 pînă la 30 iunie 1965.

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 sîngelui, care a fost efectuată cu maximum

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

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

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

I.C.T. Paroșeni
anunța 
următoarele posturi 

vacante:

■ 1 post șef manevră 

в 1 post mane vr ani 

r ■ 3 posturi acari

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

I« С. R. T. !• 
PETROȘANI

Recrutează tineri pentru a fi școlarizați în meseriile de vînzători. 
contabili, merceologi produse industriale pentru comerț.

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

la data de 1 iulie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
— vîrsta 14—17 ani
— să posede diploma de absolvire a 7 clase elementare.

Pentru contabili 
și merceologi s

Examenul de admitere va avea Ioc Ia Școala tehnică comer
cială din Craiova în luna septembrie a.c. CONDIȚII DE ÎNSCRIE
RE :

— vîrsta 17—25 ani
— studii medii cu diplomă de maturitate. /

Încheierea contractului ți alte informații se obțin la sediul 
LC.R.T.I. Petroșani — Serviciul personal, str. M. Eminescu nr. 17. 
zilnic între orele 7-9.

sectorul a reușit să de
pășească lună de lună 
sarcinile de plan la pro . 
ducția extrasă și randa
ment, să obțină 132 000 - 
lei economii la prețul 
de cost. Pînă în cursul 
dimineții de azi, din 
sector au fost extrase 
peste plan mai mult de 
3 000 tone de cărbune.

C. F. R.
Depoul Ut Igionotlit 

Petroșani 
Anunță

că va ține un concurs, peț 
data de 10 iulie 1965. pentru 
ocuparea unui post de maistru 
ins’alator cu un salar lunar йе 
1200—1500 lei plus permise de 
călătorie gratuită pe C.F.R,

CONDIȚII DE ANGAJARE :
•— să aibă terminată școala 

tehnică de maiștri instalații;
— să domicilieze în Petro

șani ;
— să aibă o vechime de cei 

puțin 4 ani în funcția de 
maistru instalații.

Cei interesați vor putea ob
ține lămuriri suplimentare la 
biroul personal al depoului, te
lefon C.F.R. 55.

I
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INTRE PĂDURE
(Urmare din pag. l-a)

pa, Straja I, Jigoreasa, Cimpșoara, 
Aușel — spune ing. Ștefan Nicolae, 
șeful serviciului. Ce bine ne-ar prinde 
acum, la reconstrucția drumurilor 
stricate de ape, aceste 4 autobascu
lante și celelalte mașini care stau 
aici degeaba I

Benzinarul et Co.
Programul de lucru al mașinilor 

cuprinde multe ore din zi. Șoferul 
I.M.T.F.-ului este pus însă în fața 
unei dileme neplăcute: benzinarul 
de la depozitul de combustibil ca și 
mecanicii atelierului de reparații 
auto ai coloanei, lucrează numai în- 
tr-un schimb, schimbul I.

Ce să facă șoferul ? Să plece di
mineața devreme (la ora 5) la drum 
pentru a fi în pădure la ora 7 cînd 
vin forestierii și se poate încărca 
lemnul, sau să stea în curtea auto-
coloenei așteptînd benzinarul ori me
canicul ? Și, unii șoferi, mai bucuros
stau și așteaptă „legal" fără se le

4 pese cum trec orele bune de lucru...
Faptul că atelierul mecanic și de

pozitul de benzină al I.M.T.F. lu
crează numai pe un singur schimb, 

'constituie o frînă în buna deservire
a mașinilor, duce la reducerea curse
lor efectuate în pădure.

9 000 mc bușteni 
așteaptă

Unele exploatări forestiere au fost 
blocate în ultimele săptăimîni de inun
dațiile pîraielor Bilugu, Mierieasa, 
Jigoreasa, Valea de pești, Tusu, ea-

ÎN SEMN DE ÎNCREDERE
(Urmare din pag. l-a)

începutul acestui an, angajamentele 
lunare depășite cu regularitate... Se 
mindresc cu succesele pe care le ob
țin, așa cum se mindresc cu șeful 
lor de brigadă. Și pe bună dreptate / 
Cine nu-l cunoaște la Lupeni pe 
Qhioancă Sabin ? Mulți dintre mi
neri au primit ștafeta meseriei de la 
el și o duc mai departe cu cinste. 
Așa fac în prezent Cîrdei Mihai, Ri- 
șitaru Hie, Boca Samoilă, Butnaru 
Victor, care conduc alte brigăzi evi- 
'tbtnțiate în întrecerea socialistă, sau 
Cîmpeanu Mănase, Ghiucă Petru, 

■Ч Gandore Vasile și Prisăcaru Gheor
ghe, care, la îndemnul lui Ghioancă, 
s-au înscris la cursurile de ridicare 
a calificării. In cartierul unde locu
iește, Ghioancă Sabin și-a clștigat 
stima și prețuirea cetățenilor. O do
vadă o constituie faptul că a fost 
ales din nou, în acest an, deputat 
îri Sfatul popular al orașului Lu- 

У peni. La fel de bine ii este cunoscută 
calitatea de membru de partid. Co
muniștii de la mina Lupeni l-au a- 
Ies in comitetul de partid al minei, 
l-au însărcinat să se ocupe de pro
blema calității cărbunelui pe exploa
tare. Și despre felul in care comu

$1 6ARA I
ie au stricat drumurile de acces ori 
au luat podurile. întreprinderea fo
restieră Petroșani are însă alte zeci 
de exploatări unde activitatea poate 
ti impulsionată și —- în bună parte
— recuperate unele rămîneri în urmă.

— La Jieț avem un „tason“ (gră
madă) de 9 000 m c bușteni de brad 
care așteaptă transportul — spune 
tov. Drăgan Virgil, responsabilul cu... 
relațiile cu întreprinderile auto. In 
Jieț se poate circula, dar I.M.T.F.-ul 
nu ne asigură un număr suficient 
de mașini pentru a scoate acest stoc 
mare de lemn înainte ea el să se 
deprecieze.

— Mașinile I.M.T.F.-ului trebuie 
utilizate mai dîn plin, nu ținute în 
garaj. Ele să fie dimineața la orele 
6—7 în pădure pentru încărcatul pri
mei curse, iar seara ultima încărcă
tură Să fie luată în Jurul orei 201 
La nevoie, mașinile să lucreze cu 
două schimburi de șoferi, acum vara,
— spune tov. Stancău Ion, șeful 
sectorului forestier Lupeni. Este a- 
devărat' că în prezent inundațiile au 
stricat unele drumuri, dar în restul 
exploatărilor transportul se poate 
desfășura în condiții bune.

☆

Lemn există suficient în pădure, 
pe rampele din exploatări. Trebuie 
adus însă jos, la gară. Intervine 
deci transportul auto. Dar, după cum 
arată și constatările raidului, acest 
transport... șchioapătă. Este necesar 
ca organele respective din D.R.E.F. 
Hunedoara să ia măsurile necesare 
pentru a pune odată pe... roate acest 
transport 1 

nistul Ghioancă Sabin iși duce la în
deplinire această sarcină, oorbesc tot 
faptele. In sectorul III, unde lucrea
ză și brigada lui, inițiativa „nici un 
vagonet rebutal pentru șist vizibil" 
este aplicată de toate brigăzile. Re
cent, in calitate de reprezentant al 
organizației de partid a minerilor din 
Lupeni, Conferința regională de 
partid l-a ales pe comunistul Ghioan
că Sabin delegat la cel de-al IV-lea 
Congres al partidului. In semn de 
mulțumire pentru înalta calitate pe 
care i-a acordat-o Conferința regio
nală, comunistul Ghioancă Sabin 
și-a manifestat hotărirea de a obține 
noi succese in muncă. Fire nevăzute, 
dar trainice, de legătură sufletească 
intre el și ortacii săi din brigadă, îl 
ajută să-și transforme in fapt hotă- 
rirea de care e animat. Aprobarea 
unanimă a hotărlrii sale obținută la 
începutul fiecărui schimb, este doar 
o secvență a dragostei de care se 
bucură comunistul, in rîndul ortaci
lor. Aceasta constituie o cheză
șie sigură a viitoarelor lor succese, 
un semn al încrederii ce o acordă 
minerii, din toată inima, comuniști
lor, celor ce conduc țara pe drumul 
luminos al socialismului.

Pe urmele materialelor 

publicate

Sesizarea 
a fost justă

In urma publicării notei critice 
„Magazin sau... magazie ?“, serviciul 
comercial al O.GL. Alimentara Pe
troșani ne-a răspuns: Sesizarea cu 
privire la aspectul necorespunzător 
a! magazinului alimentar nr. 17 din 
Petroșani s-a dovedit a fi justă. 
S-au luat măsuri pentru ca depozitul 
I.R.V.A. să respecte graficul de ri
dicare a ambalajelor și pentru aran
jarea în mod estetic a mărfurilor ce 
șe vînd Ja magazin.

O măsură blîndă
Ln nota critică „Imblînzitoarea de 

Iei" a fost semnalat un fapt ieșit 
din comun. Barmana Biro Maria, de 
la unitatea T.A.P.L. nr. 11 Lupeni, 
își însușea în mod necinstit, sume 
de bani de ia consumatori. Este re
gretabil că, pentru faptele de care 
s-a făcut vinovată, barmana a fost 
sancționată doar cu „mustrare scri
să", așa cum ni se relatează în răs
punsul primit de la tov. Semenescu 
Pet're, șeful unității nr. 11. Pentru 
astfel de comportări, inadmisibile 
vînzătorilor din comerțul nostru so
cialist, se cer măsuri de așa natură, 
încît să nu se mai repete în viitor. 

Ce s-a făcut în cazul nostru ? Aceeași 
barmana continuă să vîndă la ace
lași raion. Or, înlocuirea ei de la 
bar, cel puțin pentru o anumită pe
rioadă de timp, sau trecerea în altă 
muncă ar fi fost mult mai indicată. 
Față de cei ce înșeală cu nerușinare 
cumpărătorii, nu se pot admite mă
suri blînde.

Stația de compresoare de la puțul Aninoasa-sud.

în obiectiv :
! ORIZONTUL 400

Topograful sectorului ne prezintă 
harta lucrărilor de la orizontul 4Q0. 
Brigăzile de săpare și betonare, pla
sate La opt locuri de muncă, sînt 
răspândite în întregul cîrnp minier 
Lonea, de la Jieț și pînă la Cimpa. 
Se lucrează cu o intensitate sporită, 
munca celor_ de la orizontul 400 se 
află în atenția conducerii exploatării 
și combinatului. Și e firesc ținând 
seama de faptul că aici, la orizontul 
400, într-un viitor apropiat se va con
centra întreaga producție a exploa
tării. Puțul, cu o instalație moder
nă și care leagă suprafața de ori
zontul 400, a fost săpat și betonat; 
turnul puțului, înalt de 55 metri, do
mină împrejurimile, iar jos, la ori
zontul 400, brigada minerului Sichi- 
Йй Gheorghe execută lucrări de pio
nierat la săparea și betonarea silo
zului de cărbune și a rampei de în
cărcare.

In ce stadiu se află lucrările de 
la orizontul 400 ? întrebarea am a- 
dresat-o inginerului Rebedea Miron, 
locțiitorul șefului sectorului investi
ții de la mina Lonea.

— Privind în ansamblu, se poate 
trage concluzia că vom fi în măsură 
ca să predăm la termenul fixat lu
crările din subteran — ne-a infor
mat inginerul Rebedea. Astfel, la cir
cuitul puțurilor gemene, unde sînt 
plasate brigăzile minerilor Simion 
Ioan, Muller Eduard, Triff Roman și 
Sandu Gheorghe, lucrările de săpare 
și betonare se apropie de sfîrșit. In 
circuitul puiului orb nr. 10 — prin 
intermediul căruia va fi coborîtă pro
ducția sectorului III — mai sînt de 
săpat 60 m i de galerie. Lucrări că
rora le acordăm o deosebită atenție 
și care sînt considerate urgente sînt 
galeriile de legătură cu puțul orb 
■nr. 8 și puțul orb nr. 1. Săparea pu
țului orb nr 8, prin care va fi diri
jată producția sectarului II se va 
termina în cursul lunii iunie.

Spre deosebire de anul trecut, 
cînd sarcinile de plan au fost rea
lizate doar în trimestrul IV, în a-

• La termenul fixat
£ Rezultate mereu mai 

bune
ф La loc de cinste — 

tehnica avansată

cest an, sub conducerea organizației 
de partid, sectorul de investiții de la 
ruina Lenea a obținut rezultate mai 
bune. Jn trimestrul I, cu toate greu
tățile cauzale oe timpul friguros, 
sarcina la metri liniari săpare plus 
betonare a fost îndeplinită în pro
porție de 105,5 la sută, iar la me
tri cubi săpați plus betonați de 112,9 
la sută. La fel și în lunile aprilie și 
mai sarcinile de plan la săpări și be- 
tonări au fost depășite.

Din punct' de vedere al calității, 
lucrările executate se ridică la ni
velul cerințelor. Explicația . acestor 
succese, a ritmicității îndeplinirii 
prevederilor de plan, lună de lună, 
se găsește în aprovizionarea brigă
zilor cu materialele necesare și a- 
sigurarea din timp a documentației 
tehnice; prin repartizarea judicioasă 
a maiștrilor pe schimburi și revire 
s-a îmbunătățit asistența tehnică; a 
fost' completat efectivul conform ne
cesităților.

Și tehnica nouă și-a făcut loc aici, 
la orizontul 400. Prin instalarea unui 
recomprimator, presiunea aerului 
comprimat la locurile de muncă s-a 
ridicat la 4,5 atmosfere. La lucră
rile de adîncire a puțului orb nr. 8 
se folosesc la încărcarea sterilului 
greifere, iar la două locuri de mun
că, se utilizează mașini de încărcat 
de tipul E.P.M.-2. Din cadrul colec
tivului sectorului, prin aportul adus 
la bunul mers al muncii, se remar
că îndeosebi brigăzile conduse de 
minerii Crisnic Liviu, Sichitiu Gheor
ghe, Simion loan, Vîrdea Avram, 
maistrul minier principal Țif Eugen, 
artificierii Rancea Alexandru și Țip- 
țer Alexandru, lăcătușul Bădiță Pe
tru și electricianul Mîțu loan. Condu
cerea exploatării consideră că meri
tă a fi relevat totodată aportul adus 
Ia coordonarea lucrărilor de investi
ții de către inginerii Bot'eă Alexan
dru, inginer șfef adjunct al exploată
rii, Cioată Constantin și Rebedea 
Miron.

Pentru consolidarea succeselor de 
pînă acum va trebui ca îndeosebi 
tehnicienii sectorului să persevereze 
pe linia închegării și omogenizării 
brigăzilor, pentru întărirea disciplinei 
(numărul celor care întârzie sau lip
sesc nemotivat de la lucru este încă 
destul de ridicat), ier serviciul de 
aprovizionare al exploatării să acor
de mai mult sprijin sectorului de 
investiții în ceea ce privește apro
vizionarea cu materiale de strictă 
necesitate — balast, ciment, betonite, 
diferite tipuri de armături Т.Н.

FR. VETRO

PROGRAM DE RADIO
26 iunie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Cîn- 
tă sextetul vocal feminin „Perinița"; 
5,15 Jurnalul satelor; 5,45 
Zori de zi cu melodii; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 6.10 
Inlerpreți de muzică ușoară; 7,00 
Radiojurnal; 7,15 Acuarelă muzica
lă; 7,30 Sfatul medicului : Trata
ment cu aerosoli; 7,35 Anunțuri, 
muzică; 7,45 Salut voios de pionier; 
8,00 Sumarul presei; 8,06 Gintă or
chestra de muzică populară a Ra- 
dioteleviziunii; 8,30 Uverturi la o- 
pereteie lui Suppe; 9,00 Cu muzica 
ușoară pe meridianele globului; 
10,00 Buletin de știri; 10,03 Cîntece 
pentru cei mici; 10,15 Valsuri vocale 
ș> orchestrale; 10,45 „Tinere talen
te"; 11,04 Soliștj de muzică popu
lară din diferite regiuni ale tării; 
11,26 Opera .,Othello" de Verdi — 
actul al IV-lea; 12,00 Buletin de 
știri; 12,03 Jacques Thibaud și Tasso 
Ianopu’o interpretează Sonatina o

pus 137 nr. 3 în sol minor de Franz 
Schubert; 12,20 Muzică de estradă;
12.40 Din folclorul muzical al po
poarelor; 13,10 Concertul în Re ma
jor pentru vioară și orchestră de 
Constantin Bobescu; 13,42 „Viața 
noastră înflorește" — emisiune de 
cîntece și jocuri; 14,00. Buletin de 
știri; 14,10 .Pentru tine" — muzică 
ușoară; 15,00 Din operele lui Lort- 
zing; 15,30 Săptămâna literară; 
15,45 Interpreți de muzică populară; 
16,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 16,15 Program de lieduri;
16,30 Emisiunea . muzicală de la 
Moscova; 17,00 Recital de muzică 
ușoară: Tino Roșsi; 17,15 „Chipul 
de rnîine al patriei" — însemnări de 
scriitor; 17,30 Fragmente din opere
ta „Valsurile Vienei" de Strauss- 
Monezy; 18,00 „De ce? De unde? 
De cînd ?“ (emisiune științifică pen
tru copii); 18,20 Muzică ușoară;
18.40 Tribuna radio; 18,50 Romanțe 
pentru toate vîrstele; 19,10 Varie-' 

tăți muzicale; 19,40 Cântă Connie 
Francis; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Muzică ușoară interpre
tată de Margareta Pîslaru; 20,45 
Recitalul pianistului Arthur Ruibin- 
ștein; 21,00 Interpreți ai muzicii 
populare; 21,15 Dansatorii pe ring; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,20 Cîntă orchestra 
Les Brown; 22,35 Rapsodia în La 
major de George Enescu; 22,47 De 
la un ritm la altul; 23,52 Buletin 
de știri;

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Scurt program de val
suri; 7,50 Cîntece și jocuri populare; 
8,05 Melodiile dimineții — muzică 
ușoară; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Arii, duete și scene din opereta 
„Fiica doamnei Angot" de Lecocq;
9,30 Roza vînturilor; 10,00 „Poves
tea lui Gruia cel viteaz", suită sex
tet pentru cvintet de suflători și 
pian de Grigore Ghidionescu (mon
taj); 10,30 Muzică populară; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Arii din o- 
pere; 11,30 Piese interpretate de 
fanfară; 11,45 Lucrări corale de Ni

colae Oancea, Alexandru Pașcanu 
și Constantin Palade; 12,00 Muzică 
populară; 12,28 Suita simfonică 
„Țara de piatră" de Carmen Petra- 
Basacopol; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Melodii de dragoste — mu
zică ușoară; 13,35 Concert de prînz; 
14,35 Pagini orchestrale din muzi
ca de estradă; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 Popas pe plaiuri dobro
gene — muzică populară; 15,30 
Concertul nr. 2 în re minor pentru 
pian și orchestră de Felix Men- 
delssohn-Bartholdy; 16,00 Muzică 
din operetele compozitorilor noștri 
înaintași; 16,30 Soliști de muzică 
ușoară; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Muzică de pro
menadă interpretată de fanfară;
17,30 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Seară de operetă: „Vînt de 
lilbertatje" de Dunaevski; 19,00 Bu
letin de știri; 19,05 Melodii populare 
pe placul fiecăruia; 19,30 Pagini de 
călătorie: Vă prezentăm colecția „ln 
jurțțl lumii" a Editurii tineretului; 
20,00 Toată lumea cîntă și dansea
ză; 20,30 Noapte bună, copii; 20,40 

Muzică de jazz; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 Mic dicționar de mu
zică ușoară; 21,35 Ritmuri și melo
dii; 22,15 Canțonete; 22,30 Din scri
nul cu discuri; 23,00 Buletin de știri; 
23,05 Simfonia a IV-a în Si bemol 
major de Beethoven; 23,41 Păstrea
ză-mi ultimul dans; 1,52 Buletin de 
știri.

Cinematografe
26 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pățaniile lui Tolea Kliukviin; REPU
BLICA : Logodnicele văduve; PE- 
TRILA: Cei trei mușchetari; LO
NEA : Diavolul deșertului; IS- 
CRONI: Frații corsicani; VUL
CAN : Ghinionistul; CRIVIDIA: Re
belul; PAROȘENI: Tînărul de pe 
vasul Columb; LUPENI — MUN
CITORESC : Soții în oraș; LU
PENI — CULTURAL : Joe Limona- 
dă; BARBATENI : Cele 3 lumi ale 
lui Guliver.



4 STEAGUL ROȘU

îndemnul adresat popoarelor 
de John Bernal

LONDRA 24 (Agerpres).
Președintele executiv al Prezidiu

lui Consiliului Mondial al Păcii, 
John Bernal, a adresat tuturor or
ganizațiilor luptătoare pentru pace, 
opiniei piublice mondiale, îndemnul 
de a-și intensifica eforturile pentru 
a se pune capăt războiului din 
Vietnam, pe baza respectării dreptu
rilor legitime ale poporului vietna
mez.

Subliniind justețea pozițiilor gu
vernului R. D. Vietnam și a Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud, Bernal a declarat1 că 
guvernul Statelor Unite merge 
calea extinderii războiului, 
du-se la poziția guvernului 
care pe de o parte sprijină 
S.U.A. în Vietnam, iar pe
parte a propus la conferința Com-

monwealthului așa-numita „misiune 
Wilson" penttu a duce tratative în 
legătură cu războiul care se duce 
în această țară, Bernal a spus : „Es
te clar, că orice efort spre menține
rea păcii va fi periclitat dacă el va 
fi inițiat de acei conducători care 
susțin necondiționat politica State
lor Unite. In legătura cu obiectivi
tatea și rezultatul 
astfel de măsuri 
iel,i și neîncredere, 
astfel 
ti te 
lipsă 
pace

de inițiative

posibil al unei 
apar mari îndo- 
Respi agerea unei 

din cauzele amjn-
nu poate fi considerată ca o 
de dorință de a se obține o 
adevărată în Vietnam".

Comunicarea 
unui purtător de cuvînt 
al guvernului cipriot

NICOSIA 24 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al guvernu

lui cipriot a făout cunoscut miercuri 
seara că actualul guvern cipriot nu 
mai recunoaște pe liderul comunită 
ții ciprioților turci Kuciiuk, drept vi
cepreședinte al Republicii Cipru, în
trucât acesta a abandonat funcția sa 
îneă din decembrie 1963. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului a subliniat, îp 
același timp, că și-au pierdut dreptul 
de a mai face parte din guvern și 
ceilalți trei miniștri ciprioți turci 
care au părăsit guvernul o dată cu 
izbucnirea conflictului dintre 
două comunități din insulă.

20 de ani de la semnarea Chartei Națiunilor Unite

Mesajul Iui U Thant

cele

NEW YORK 24 (Agerpres).
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la semnarea Chartei Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a dat publicității un 
mesaj în care se arată că, atunci 
cînd această organizație a fost 
creată, s-a avut în vedere în pri
mul rînd, menținerea păcii, împie
dicarea unui nou război.

Relevînd că Națiunile Unite 
obținut 
privește 
general 
nizația
pentru reglementarea pașnică a di
vergențelor, a ușurat în mare mă
sură ducerea de discuții și negocieri.

Dar, se arată în mesaj, războiul 
rece a condamnat organizația la 
insucces în numeroase cazuri. Slă-

în care erau implicate una 
mai multe mari puteri. In me
se relevă că, în afara sarcinii 
menținere a păcii, activitatea

au 
cesuccese importante în 

întărirea păcii, secretarul 
al O.N.U. a spus că orga- 
a servit’ drept catalizator

Pe
Referin- 
britanic, 
politica 

de altă

BILANȚ 8

248 de avioane americane 
doborîte de forțele armate 
nord-vietnameze

HANOI 24 (Agerpres).
Agenția V.N.A. anunță că la 

Iunie forțele armate nord-vietnameze 
au doborît în regiunea Son. La din 
nord-estul R.D. Vietnam, 3 avioane 
piraterești americane care au bom
bardat și mitraliat populația. Aceas
tă 
rul 
la 
să

23

nouă victorie a făcut ca numa- 
avioanelor americane doborîte de 

5 august 1964 și pînă în prezent 
se ridice Ia 248.

sud-vietnamez
24 (Agerpres).

afacerilor externe al
Do,

Roperea relațiilor cu Franța 
de către 
guvernul

SAIGON 
Ministrul

Vietnamului de sud, Tran Van 
a anunțat că guvernul său a hotă- 
rît ruperea relațiilor diplomatice cu 
Franța, pe care a acuzat-o de a fi 
acordat „ajutor direct sau indirect 
adversarilor Saigonului" și de a fi 
„creat confuzie în rîndurile forțelor 
armate sud-vietnameze".

Interesele Franței în Vietnamul de 
sud urmează să fie reprezentate prin 
consulatul francez de la Saigon.

ALGERIA

h Uitării 
геіваіеа artivitătil normale

ALGER 24. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite :

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
întrunit sub președinția colonelului 
Houari Bumedienne a examinat si
tuația din țară și rezultatele con
vorbirilor pe care Houari Bumedien
ne le-a avut cu mareșalul Arner, re
prezentantul special al președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Naser, care 
a făcut recent o vizită la Alger.

Intr-un comunicat difuzat joi se 
arată că guvernul algerian a hotă- 
rît reluarea activității normale în 
țară, inclusiv restabilirea legăturilor 
telefonice și telegrafice. Se precizea
ză că au fost suspendate, de aseme
nea, toate măsurile restrictive și a 
fost asigurată funcționarea normală 
a tuturor serviciilor publice.

Guvernul a examinat, de aseme
nea, probleme referitoare la pregă
tirea celei de-a doua conferințe a 
țărilor din Asia și Africa și cu pri
vire la cel de-al nouălea Festival 
mondial al tineretului și studenților.

ИешоіаоіІшііІ дишвиіпі В. P. D. Согевое
PHENIAN 24 (Agerpres).
După cum transmite agenția Cen

trală Telegrafică Coreeană, guvernul 
R.P.D. Coreene a dat publicității la

geri generale libere, ținute pe o 
ză democratică.

Se subliniază, de asemenea, 
trupele americane trebuie să se

ba-

biciunile și insuficiența mijloacelor 
de care dispune O.N.U. pentru men
ținerea păcii au ieșit la iveală 
atunci cînd ea s-a ocupat de situa
țiile 
sau 
saj 
de
O.N.U. s-a concentrat asupra încu
rajării progresului economic și so
cial în lume, iar în -acest domeniu 
s-au obținut succese importante.

Națiunile Unite, Conchide mesa
jul, sînt înainte de toate organiza
ția micilor state, deoarece acestea au 
mai multă nevoie de O.N.U. Viito
rul O.N.U. depinde în primul rînd 
de statele mici, de simțul lor de 
răspundere, de independența lor, de 
obiectivitatea lor, de respectarea, 
principiilor Chartei.

că
re-

23 iunie un memorandum tragă din Coreea de sud, pentru ca
în legătură cu împlinirea a poporul acestei țări să poată înfăp-
15 ani de la începerea răz- tui liber reunificarea pașnică a ță-
boiului de agresiune dezilănfuit de rii.
Statele Unite împotriva Coreei.

In memorandum se arată, printre 
altele, că guvernul R.P.D. Coreene 
susține cu consecvență faptul că 
reunificarea Coreei trebuie să fie re
glementată de poporul coreean fără 
nici un amestec din afară, prin ale-

In încheierea memorandumului, gu
vernul R.P.D. Coreene își exprimă 
convingerea că guvernele și popoa
rele tuturor țărilor din lume vor 
acorda sprijin activ poporului co
reean în lupta sa pentru retragerea 
forțelor americane și pentru înfăp
tuirea reunificării pașnice a țării.

La Seul continuă demonstrațiile 
studențești

SEUL 24 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Co

reei de sud, Lee Dong Won, s-a 
înapoiat joi după-amiază la Seul, 
venind de la Tokio, unde a semnat 
acordurile privind stabilirea de re
lații diplomatice japono-sud-coreene.

iNoi incidente la frontiera 
dintre Pakistan și India

Mii de studenți au organizat de
monstrații de protest în principatele 
orașe ale țării. La mitingul de la 
Seul, la care au participat 3 000 
de studenți, numeroși vorbitori au 
condamnat tratativele ou Japonia și 
stabilirea de relații diplomatice. Deta
șamente întărite de polițiști 
împiedicat ieșirea în stradă a 
monstranților. Se anunță că au 
operate sute de arestări.

Dezbaterile 
din parlamentul

ATENA 24 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite:

In parlamentul grec au început 
dezbaterile în legătură cu votul de 
încredere în guvern, prezentat de 
premierul Papandreu.

Primul a luat cuvîntul vicepreșe
dintele guvernului, Stefanopoulos, 
care s-a referit Ia situația economică 
actuală a țării, . la necesitatea asi
gurării stabilității monetare și eco
nomice. El a subliniat că în ulti- 
mii ani capitalul străin a pătruns 
în
decît în trecut. In încheiere/ el 
făcut apel la deputați să 
că în jurul guvernului, și 
de sprijinul necesar.

Liderul partidului de
E.R.E., Canelopoulos, a criticat po
litica internă și externă a guver
nului și a calificat dezbaterile asu
pra votului de încredere „o afacere 
de familie a partidului Uniunea de 
Centru". El a anunțat că deputății

Grecia, într-o măsură mai mare 
a 

se uneas- 
să-i 'acor-

dreapta

au 
de- 
fost

grec
E.R.E. nu vor participa la vot.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
partidului E.D.A., I. Iiliu, a declarat, 
printre altele: Mușamalizarea aface
rilor scandalurilor financiare ale 
dreptei a provocat uimire în rîndurile 
opiniei publice și uri cutremur po
litic în cele ale Uniunii de centru. 
Nu este vorba, a spus vorbitorul, de 
o afacere de familie a Uniunii de 
centru, ci votul de încredere a fost, 
provocat de reacția puternică a ele
mentelor democratice împotriva com
promisului făcut de guvern.

Problema legalizării Partidului co
munist, ca element fundamental al 
unei vieți politice normale, a fost 
din nou ridicată în dezbaterile din 
parlament de către liderul partidu
lui progresist Markezinis în cursul 
cuvîntării sale despre .situația politică 
din țară.

El a 
buiie să 
comitet 
tuturor 
Sofocles
Partidului comunist

Problema legalizării Partidului co-r 
munist a fost ridicată și de deputa
tul Iliu, care, după ce a criticat gu
vernul pentru refuzul său de a per
mite activitatea legală a acestui 
partid, a subliniat că legalizarea 
Partidului comunist ar constitui un 
element important pentru democrații 
zarea țării.

CALCUTTA 24 (Agerpres).
La frontiera dintre Pakistan

India s-au produs noi incidente, 
raport publicat de autoritățile 
diene arăta că miercuri, timp 

; două ore, între trupe de frontieră
celor două țări a fost declanșat 
schimb de focuri.

și 
Un 
în
de 
ale 
un

LONDRA. La cererea sa, ambasa
dorul Turciei la Londra Zeki Kune- 
ralp, a avut miercuri seara o între
vedere cu ministrul de externe bri
tanic, Michael Stewart.

Agenția Reuter relatează că cei 
doi miniștri au discutat situația din 
Cipru. După cum s-a mai anunțat, 
in aceeași zi situația din Cipru a 
fost dezbătută în cadrul Conferinței 
primilor miniștri din țările membre 
ale Commonwealthului, ale cărei lu
crări se desfășoară la Londra.

LUSAKA. La 23 iunie, liderii a 
trei organizații patriotice din Mo- 
zambic: Uniunea națională de
mocratică, Uniunea națională 
Monomotape și Congresul na
țional african mozambican au a- 
nunțat fuziunea acestor grupări.

Cele trei organizații s-au unit în- 
tr-un singur bloc, a declarat Elo- 
rnulo Gwambo, unul din fruntașii 
mișcării de eliberare, în vederea in
tensificării luptei împotriva ocupan- 
ților portughezi.

BERLIN. La 22 iunie, la Berlin 
s-a deschis al doilea seminar inter
național de muzicologie marxistă. 
La seminar participă muzicologi și 
compozitori din Bulgaria, Cehoslova

Cu prilejul Zilei eliberării Africii de sud
LONDRA 24 (Agerpres).
Potrivit tradiției, la 26 iunie, cînd 

se sărbătorește Ziua eliberării Afri
cii de sud, în Piața Trafalgar din 
Londra va 
strație de 
cii rasiale 
african.

avea loc o mare demon
protest împotriva politi- 
duse de guvernul sud-

Numeroase personalități politice, 
printre care, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, primul ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri, preșe
dintele Tanzaniei, Nyerere și alții au 
adresat mesaje Comitetului de or
ganizare a demonstrației, sprijinind 
această manifestare.

„tre- 
un 

reprezentanți ai 
propunerea lui 
privind situația 
grec".

repetat propunerea că 
se examineze, de către 
format din 
partidelor,
Venizeios

t

cia, R.D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S.

Din R. P. Română la seminar 
participă Vasile Tomescu, secretar 
al Uniunii compozitorilor, Lauren- 
țiu Profeta, compozitor, muzicologii 
Adrian Rațiu și Octavian Cosma.

Seminarul are ca temă probleme 
ale realismului socialist în muzică.

DELHI. Valul de căldură, care s-a 
abătut de cîteva săptămîni asu
pra regiunilor de nord ale Indiei,

zent, la institut învață peste 3 000 
de studenți.

BAMAKO. Luînd cuvîntul în A- 
dunarea Națională, cu prilejul exa
minării bugetului de stat, președin
tele Modibo Keita a declarat că 
principiile diplomației Republicii Ma
li au fost și vor rămîne respecta
rea neabătută a politicii de neanga- 
jare, consolidarea solidarității afro- 
asiatice și a unității africane.

In cîteva rînduri
continuă să facă noi victime. Po
trivit știrilor sosite din statul Bi
har, în ultimele trei săptămîni și-au 
pierdut viața din cauza insolației 
130 de persoane. Se apreciază însă 
că numărul victimelor este mult mai 
mare.

BUDAPESTA. Institutul de Ști
ințe Agricole din Godollo (R.P.U.) 
împlinește anul acesta 20 de ani de 
existență. In acești ani el a pregă
tit peste 7 000 de mecanizatori, me
dici veterinari, horticultori, specia
liști în economia forestieră. In pre

PEK.IN. După cum anunță agen
ția China Nouă, la 23 iunie a sosit 
la Pekin o delegație a Republic 
Populare Democrate Coreene con
dusă de Kan-Rian Ug, vicepreședin
te al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene.

Delegația va participa la mani
festările organizate cu prilejul Lu
nii de solidaritate cu lupta anliim- 
perialistă a poporului coreean.

ATENA. La Atena au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Comisiei per
manente interministeriale greco-iu-

goslave. Comisia a examinat proble
mele legate de colaborarea dintre 
cele două țări în domeniul indus
trial, tehnic, turistic și cultural. S-a 
recomandat stabilirea unor contacte 
cît mai frecvente și a unei colabo
rări cît mai strînse între întreprin
derile și instituțiile industriale din 
cele două țări și s-a propus exami
narea utilității înființării unei Came
re industriale greco-iugoslave.

NEW YORK. La Philadelphia con
tinuă greva șoferilor de camioane, 
încercările autorităților locale de 
a pune capăt grevei prin măsuri 
represive au eșuat. Aproximativ 60 
de greviști, participanți la pichete, 
au fost arestați.

VARȘOVIA. La Varșovia a sosit 
ministrul oțelului și al minelor al 
Indiei, Sanjîva Reddy. La 23 iunie, 
ministrul indian a fost primit de 
J. Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone.

WASHINGTON. Camera Reprezen
tanților a Congresului S.U.A. a apro
bat miercuri seara un proiect de 
lege care prevede alocarea sumei 
de 45188 244 000 dolari pentru buge
tul militar al S.U.A. pe anul fiscal 
care începe la 1 iulie 1965.
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