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♦ AZI LA PARIS — Aduna
rea Națională Franceză își în
cepe dezbaterile asupra politicii 
generale a guvernului

+ Cu prilejul Zilei Cos
monauticii

< EVENIMENTELE DIN 
VIETNAMUL DE SUD — „Con
gresul național politic" boico

tat de liderii budiști și catolică. 
Noi manifestații declanșate în 
orașul Hue

Problema rbodesiană — 
Două noi vase care transportă 
petrol se îndreaptă spre por
tul Beira. Ian Smith sfidează 
hotăririle O.N.U.

ț

Cuvinte 
pentru 
primăvară

S-au zbătui sevele in 
tulpini și ramuri; chinui
tor .s-au mai zbătut și 
s-au izbit de carapacea 
mugurilor sau de înve
lișul bobocilor. A fost 
un zbucium ai creării, 
Căruia termometrul îi 
spunea parcă: „mai po- 
tolește-te, stai și adu- 
nă-ți forțele pentru vre
mea ta care în munți e 
mai tirzie ca în altă 
parte", A venit și vre
mea aceea. O dată s-au 
mai izbit sevele de 
crusta mugurilor și de 
învelișul bobocilor și 
le-au spart. Ultima izbi
tură a sevelor a colorat 
cu alb și clorofilă ocea
nul cenușiu. E un ames
tec de pace și neastîm- 
păr in toate.

Miini harnice au scos, 
că a venit timpul, răsa
durile din sere și le-au 
Înfipt in pămintul rea- 
j^in, pe margini de tro- 
Iware, în parcuri și scu- 
aruri, in spațiile libere 
dintre blocuri sau la 
doi pași de ferestre, în 
grădina din spatele sau 
fața casei. Laboratoarele 
intime în care, pentru 
un moment de o zi ac

tivitatea a fost întrerup
tă, au început din nou 
să funcționeze. Ar ajun
ge numai o călcătură de 
picioare ca să distrugă 
minunata și fragila in
stalație. Dar păstrate 
prin grija publică labo
ratoarele acestea vor 
fabrica mai departe clo
rofilă și culori de alb, 
albastru, galben sau vio
let pentru smaraldul 
frunzelor și catifeaua pe
talelor. Numai, tutela 
publică să le apere de 
picioarele cele nesimți
toare, căci chiar banalul 
fir de iarbă poartă în el 
atîta gingășie cită e în 
stare să poatle numai 
omul, omul acela care 
umanizează tot pe ce 
pune mina.

Am văzut undeva, la 
Vulcan mi se pare, sau 
la Petroșani ori Lupeni 
niște astfel de miini ca
re știau să umanizeze. 
Atingerea lor de tulpi
nile de pomișori sau ar
buști asimetrici făcea ca 
coroana acestora să ca
pete astfel contur aproa
pe geometric. Poate că 
de atunci o fi izbucnit 
în ramurile cele firave 
minunea cea verde. E 
ceva aproape omenesc 
în această geneză care, 
cu ajutorul omului, se 
amplifică în fiecare an, 
în fiecare primăvară, 
mai ales.
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Informații diverse

Unde dinamismul 
și pasiunea tinereasca

— DC ce nu privești în jur ? 
Întrebarea a fost rostită cu o 

profundă nemulțumire și țintea un 
tînăr care, sub scrutările celot 3 
perechi de ochi ce ¡1 împresurau 
cu reproș, își muta privirea cînd 
la unul, cînd la altul, cînd în 
podea.

O intern în sediul comitetului 
U.T.C. de Ia F.F.A. „Visco- 

za." Lupeni. O încăpere relativ mi- 
cț dominată de o masă lungă; în 
jurul mesei — 4 tineri. Intr-o par
te 3, iar în dreptul lor al patrulea, 
cel „în cauză". O fi o ședință ? 
Nu, doar o discuție tovărășească 
între membrii comitetului U.T.C. și 
tînărul lăcătuș G. V., elev în clasa 
a XI-a a liceului seral, care nu 
se prezentase la o acțiune de mun
că patriotică pentru înfrumusețarea 
incintei întreprinderii. Un fapt ba
nal. Nu. E vorba de profilul mo
ral al unui utecist.

— Ești băiat bun. Muncitor apre
ciat, inovator, n-ai abateri de ¡a 
disciplină, nu bei, nu te bați. Te 
numeri și printre seraliștii 
tași. Dar în rest ? Nu vezi 
fabrica și școala — munca 
notele tale. Ce fac ceilalți
nu te interesează; față de viata co
lectivului în care trăiești rămii 
străin. Pe cei din jur ai început 
să-i privești „de sus", te izolezi în 
„turnul tău de fildeș". Se înca
drează o asemenea comportare cu 
conduita unui utecist ?

întrebarea o rostise o tînără pu
țintică la trup, ca o școlăriță, dar 
In fața privirii ei hotărite, 
inspiră respect și seriozitate 
poți lua razna.

— Dor, înțelege-mă, Ioana,
avut ore; două de matematică, nu 
puteam intîrzia. încearcă cel „ju
decat“ să se justifice. Dar argu
mentul „nu ține". E contracarat de 
intervenția unuia dintre tinerii pre
feriți la discuție 
ctantin. secretarul 
nr. 5.

— Dar eu nu
— Dar eu am

ne al doilea tînăr Dricu Gheorghe. 
din activul comitetului U.T.C.

Cel întrebai nu răspunde. De fapt 
n-ar avea ce. Intr-adevăr, nici 
Boancă. nici Dricu nu puteau lntir-

frun- 
decit 
ta și 

tineri.

ce-ti
n-o

am

— Boancă Con- 
organizației U.T.C.

am avut ore ? 
¡níirziat ? intervi-

Macaragișlii 
Petrescu losil 
(dreapta) și Kiss 
Elisei, de la de
pozitul 
buni al 
centralei 
șeni, 
bune
depozitarea căr
bunelui:

de căr- 
Termo- 

Paro- 
asigură tn

condiț ’uni

+ Librăriile din localitățile 
Văii Jiului s-au îmbogățit cu 
noi cărți tehnice. Intre cele 
mai importante lucrări de spe
cialitate intrate în librării se 
numără : „Focuri și incendii în 
industria minieră" de Râul Băl- 
tărețu, Valeriu Iușan, Iosif 
Remete.

In cadrul Decadei cărții teh
nice — 10—20 aprilie a. c. — 
Librăria „Ion Creangă" din Pe
troșani, prin difuzorii voluntari, 
a organizat acțiuni speciale de 
vînzare a cărții tehnice la 
C.C.V.J., 
U.P.D. și 
triale din

Chiar în prima zi de la des
chidere, din această unitate 
nouă au fost cumpărate zeci 
de ghivece cu ortensii, primu- 
le, cancelarii și alte flori pen
tru a înfrumuseța tot atîtea 
apartamente din orașul nostru. 

Florăria este deschisă zilnic 
și primește comenzi 
buchete de flori și 
decorative.

+ Corespondentul 
voluntar, I. Teșcan,
mează că în vecinătatea bufe
tului „Cotnari" din Lonea a 
luat ființă o cofetărie denu
mită „Carmen". Cofetăria este 
mobilată cu gust șt bine apro
vizionată cu prăjituri, delica
tese, precum și cu răcoritoare. 
Aid se poate- servi șF Calea.

Pentru început; cofetăria 
funcționează numai în orele 
de după-amiază.

a cărții 
U.R.U.M.P., T.C.M.M,

alte unități
localitate.

indus-

zia. Și nici nu îtitlrziaseră. Nici a- 
eum după ora de muncă patriotică 
și nici altă dată. Boancă e și fa
milist, iar ca secretar U.T.C., mai 
în fiecare zi are acțiuni de organi
zat, probleme de rezolvat. Dricu e 
responsabilul brigăzii de agitație 
din fabrică. Are de trei ori repeti
ții, participă la fiecare acțiune 
muncă patriotică 
tirzie la

Ioana
— De 

loan ? E

din localurile+ Unul 
strada RepnWtcfl din 
Petroșani, renovate de curînd, 
a primit o destinație de mult 
așteptată: DE FLORĂRIE.

de pe 
orașul

școală. 
continuă 
ce n-a

și, totuși, nu
de 
in-

mai departe : 
intîrziat Ifăleanu 

se ral ist și el. E și secreta
rul organizației nr. 4 și e membru
in brigada artistică de agitație, iar 
la acțiunile patriotice e in frunte 
mereu. De ce n-au întirziat Dabu 
Florian și Fîcea Constantin care 
au toți, aceleași sarcini. Dar, ce să 
mai vorbim ? Tu vezi doar „înain
te" interesul tău. E primăvară. In 
curtea fabricii se naște un parc 
nou, sînt de astupat canale, de 
nivelat terenuri — nu te privește. 
Nu-ți place frumosul sau aștepți să 
lucreze fetele în locul tău, bărbat 
în toată firea ?!

Ioana răsuflă cu năduf. Su- 
1 pararea ei își are motivul, 

fabrică sînt 23 seraliști, iar cu 
la f.f., numărul tinerilor

timp, o oră pe săptămînă, 
a participa la acțiunile de 
patriotică. Și iată, totuși, 

cîte unul, ca G. V. care se

In
cei de 
care învață se ridică la 35, Dar 
nici unul din ei nu se plînge că 
n-are 
pentru 
muncă 
mai e
sustrage de la o acțiune așa de 
importantă.

Dar Ioana mai face o precizare 
și iața i se înseninează :

— Avem băieți minunați, și încă 
atîția, cu care ne putem mindri. 
Precizarea asta însemna pentru re
porter o invitație prin secțiile fa
bricii pentru a identifica pe „bă
ieții minunați" ai Ioanei Mesaroș 
și a afla cauzele pentru care se
cretara comitetului U.T.C. din fa
brică le acordă acest calitativ „la 
superlativ".

începem un itinerar prin sec-
1 țiile fabricii. Intre timp se

cretara ne informează: In între-

I. DUBEK

(Continuare In pag. 3-a)

Vizita la Cluj a delegației 
Partidului Comunist din Spania

Marți dimineața, delegația Partidului Comunist din 
Spania, alcătuită din tovarășii Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comunist din Spania, 
Francisco Gutierrez, Ramon Mendesona, membri ai 
Comitetului Executiv al P.C. din Spania, și Juan 
Vazquez, membru al C.C. al P.C. din Spania, care 
face o vizită de prietenie în țara noastră, a sosit 
la Cluj.

Delegația este însoțită de tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C, al P.C.R.

In gara Cluj, oaspeții spanioli au fost întinipinați 
de tovarășii Aurel Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regional Cluj al P.C.R., 
Ion Beu și Alexandru Galoș, secretari ai Comitetu
lui regional de partid, de membri ai Biroului comi
tetului regional de partid, de activiști de partid. Nu
meroși clujeni, aflați pe peronul gării, au făcut oaspe
ților o caldă primire. Pionieri le-au oferit flori.

La sediul Comitetului regional de partid a avut 
loc o întîlnire cu membri ai Comitetului regional 
de partid. Tovarășul Aurel Duca a prezentat oaspeți

lor. aspecte ale dezvoltării econb- 
mice și culturale ale regiunii în 
anii puterii populare, precum și u- 
nele preocupări actuale ale orga
nelor de partid din regiune. 
Oaspeții s-au interesat îndeaproa
pe de experiența organizației de 
partid regionale în rezolvarea di
feritelor probleme.

La sfîrșit, membrilor delegației 
le-au fost prezentate machete și 
fotografii ale noilor ansambluri ar
hitectonice ale orașului.

A urmat apoi o vizită cu mași
nile prin Cluj. S-au făcut popasuri 
în noile cartiere ale orașului.

A fost 
Grădina 
centrului de cercetări Onoriu Ra- 
țiu, ă dat ample explicații cu pri
vire la activitatea științifică desfă
șurată pe terenurile și în Serele 
grădinii.

Ea amiatză, Comitetul regional de 
partid a oferit o masă în cifistea 
oaspeților.

Și 
de

ne

pentru 
plante

nostru 
infor-

vizitată, de asemenea, 
botanică, unde directorul

(Agerpres)
X

Ce face copilul în timpul
O dată cu venirea primăverii, e- 

levii au intrat în trimestrul decisiv 
al anului școlar, la finele căruia 
„se numără bobocii". Cît de rod
nică va fi această „numărătoare" 
se hotărăște prin strădania fiecărui 
elev, prin munca profesorilor și, 
în foarte mare măsură, prin grija 
ce o dovedește fiecare 
de copilul său. Munca 
echilibrată a copilului 
oprește aici. Pe lîngă 
multilaterală, societatea
itorilor cetățeni să aibă o conduită 
ireproșabilă în relațiile cu cei din 
jur și, în același Ump, să manifeste 
o atitudine de grijă față de bunu
rile obștești cu care vine în con
tact. Dar ca viitorul cetățean să 
posede aceste calități, în procesul 
lui de creștere — educație se im
pune un deziderat primordial:

părinte fată 
de creștere 
însă nu se 
o pregătire 
pretinde vi-

Un atribut al tinerilor 
de pe șantierul Vulcan

liber ?
familia să dovedească față de 
față de preocupările lui in 

timpului ce-1 petrece în școa- 
grijă deosebită. Cum este

ca și 
copil, 
afara 
lă, o
satisfăcut acest deziderat ?

Să luăm de exemplu cartierul

Pe teme
de educaf ie

pentru copii. Lo
in spatele blocu- 
amenajate cores-

nostru — Carpați. Aici locuiesc 
multe familii care au copii. Unele 
se ocupă foarte mult de copii, alte
le însă, chiar de intelectuali, prea 
puțin, lăsînd copilul după ce vine 
de la școală fără nici 
ghere. Așa se explică 
fiecare zi, mulți copii 
sînt lăsați să se joace

o suprave- 
de ce, în 

din cartier 
ore întregi

Dragoste de muncă 
și in vaja tura

Majoritatea construc
torilor de pe șantierul 
din Vulcan sînt tineri. 
Cu entuziasmul și ela
nul caracteristic vîrstei 
lor, tinerii înalță noi 
blocuri de locuit cu 
sute de apartamente 
confortabile. Specifice 
tinerilor de pe șantier 
sînt munca și învăță
tura. Solicitat fiind să 
ne prezinte unul din ti
nerii harnici și price- 
puți de pe șantier, to
varășul _ Cosim Petru, 
secretarul organizației 
de bază de partid a stat 
un pic în cumpănă. Ii

era greu să aleagă u- 
nul singur din cîteva 
sute.

După ce se consultă 
cu tov. Iordache Nico
lae, șeful șantierului, 
zise :

— Dacă am vorbi des
pre un singur tînăr 
am nedreptăți pe cei
lalți. Aici, Ia noi, tine
rii se străduiesc deo
potrivă să fie in pri
mele rinduri ale între
cerii socialiste. Echipe 
ca cele din care fac 
parte tinerii Varga Iu- 
liu. Pop loan — zidari. 
Tufan Alexandru —

mozaicar, Tuzson Carol 
— instalator, Scoban 
Gheorghe — electrician, 
Ardeleanu Aurel — 
mecanic, nu știu ce-i 
răminerea in urmă sau 
neîndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

In luna ianuarie, cînd 
lucrările pe șantier au 
stagnat din cauza in
temperiilor, tinerii n-au 
stat inactivi. La che
marea organizației 
U.T.C. au răspuns toți 
ca unui participind Ia 
descărcarea vagoanelor 
sosite cu agregate. Ști
ind că staționarea va
goanelor peste timpul 
prefăzut duce la loca
ții și implicit la ridi
carea prețului de cost 
al construcțiilor, ei au 
descărcat intr-o singu
ră zi 46 de vagoane, 
iar în alta 36.

Tinerilor de pe șan-

(Continuare la pag. 3-a)

printre blocuri și în casa scărilor, 
să conturbe liniștea locatarilor, să 
degradeze spațiile verzi. Acest lu
cru se datorește și preocupării in
suficiente a secției gospodărie a 
sfatului popular pentru amenajarea 
locurilor de joacă 
curi virane există 
rilor dar nu sínt 
punzător scopului.

Și încă o constatare regretabilă : 
Unor copii le lipsește respectul față 
de cei vîrstnici. Dacă faci obser
vații vreunuia, riști să primești un 
răspuns care te face să roșești, ba 
și mai mult, să ai de-a face cu 
cîte un părinte foarte „irascibil" 
pentru că ai îndrăznit să te legi de 
odrasla lui.

Copiii au nevoie de destindere, 
recreare. E firesc. Dar nu e firesc 
să calce spațiile verzi, să facă mur
dărie, să scrie pe blocuri, să jig
nească pe cei mari, cînd aceștia le 
atrag atenția. Un exemplu demn de 
relevat privind folosirea judicioasă 
de către copii a timpului liber, de 
păstrarea frumosului, am văzut în 
unul din cartierele Capitalei. Pio
nierii fac de serviciu în cartierul în 
care locuiesc, întrețin spațiile verzi; 
rondurile de flori. Ei atrag pe loc 
atenția acelora care ignorează cu
rățenia, aruncînd hîrtli pe stradă 
sau pe spațiile verzi. Pionierii ri
dică hîrtia și o dau celui care a 
aruncat-o spre a o duce la coș. 
Acest lucru nu l-ar putea face și 
pionierii noștri ?

Nici cadrele didactice, cred, nu 
au făcut totul pentru folosirea ju
dicioasă a timpului liber al elevu
lui, pentru a-I' educa cum să păs
treze bunul obștesc. Ar fi bine ca 
în orele de dirigenție să se insiste 
mai mult asupra felului cum tre
buie să se comporte elevul în afara 
școlii și totodată, atît școala cît și 
părinții, să urmărească cu ce se 
ocupă copiii în timpul liber.

R. TEODORESCU



STEAGUL RQSW

Este cunoscut faptul că harnicul colectiv al minei Ani
noasa a obținut cu consecvență succese de seamă în îndepli
nirea sarcinilor de plan, a angajamentelor de întrecere. In 
ani trecut, colectivul minei a extras aproape 20 000 de tone 
de cărbune peste sarcinile de plan, realizînd totodată circa 
un milion lei economii la prețul de cost. Ca o încununare a 
activității desfășurate, a prețuirii de care se bucură, colec
tivului minei 1 s-a decernat diploma de întreprindere evi
dențiată în întrecere pe ramură.

Mergind pe linia ascendentă a consolidării și dezvoltării 
succeselor, minerii din Aninoasa au extras in prunul tri
mestru din acest an circa 4 000 tone de cărbune peste sar
cinile de plan. Randamentul mediu pe exploatare se ridică 
la 1,425 tone pe post, întrecind cu șapte kilograme pe cel pla
nificat Pe această bază, minerii aninoseni au obținut eco
nomii suplimentare la prețul de cost de peste 100 000 lei.

Ce a stat Ia baza acestor succese î Fără îndoială că 
munca politică șl organizatorică desfășurată de organizațiile 
de partid, sindicat U.T.C., de conducerea tehnico-administra- 
tivă pentru a stimula și canaliza hărnicia, entuziasmul șl 
priceperea întregului colectiv pentru a asigura ritmicitatea 
producției. La mina Aninoasa a fost lichidată practica dău
nătoare a asaltului de sfirșit de lună. Aici planul se rea- 
Hxeaxă din prima decadă fără să cunoască oscilații profund 
dăunătoare întregului proces de producție.

In vederea extinderii experienței pozitive dobindlte de 
colectivul minei Aninoasa in domeniul ritmicității. Consi
liul local al sindicatelor, în colaborare cu conducerea C.C.V.J., 
a organizat un util schimb de experiență. La schimbul de 
experiență au participat mineri șefi de brigadă, maiștri, teh
nicieni, ingineri, președinți de comitete sindicale, șefi ai ex
ploatărilor carbonifere din Valea Jiului.

Prima parte a schimbului de experiență s-a desfășurat în 
subteran, în abataje cameră și frontale, la lucrări de pregă
tiri și deschideri. Aici, partidpanții Ia schimbul de expe
riență au putut constata „pe viu" cum este organizat pro
cesul de producție, aprovizionarea, toți factorii ce asigură 
ritmicitatea. După ieșirea din mină a avut loc partea teo
retică a schimbului de experiență. Au iost prezentate trei 
referate, unul din partea conducerii E. M. Aninoasa, altul 
de inginerul Burlec Cornel, șeiul sectorului IV Priboi, și ul
timul de maistru] minier Bănică Mihai. Pe marginea celor 
constatate in mină și a 
participanți la schimbul de 
leresante.

referatelor prezentate, numeroși 
experiență au purtat discuții in-

S*.

CIMP LARG

Aspect de la schimbul de experiență.

Păreri ale participantilor 
la schimbul de

I
DROB OHEORGHE, 
miner șef de brigadă, 
E M. Vulcan

— In sectorul IV Priboi, unde am 
fost cu prilejul schimbului de ex
periență, am văzut într-adevăr aba
taje frumoase, curate, în care ți-e 
mai mare dragul să lucrezi. Pare 
de necrezut dar totuși e adevărat. 
Am văzut abataje unde se mătură, 
iar utilajele sînt bine îngrijite. La 
noi, la Vulcan, și aceasta n-o spun 
Ca o scuză, avem încă mari difi
cultăți de exploatare din cauza lu- 

.crărilor vechi prin care trecem. U- 
tllajele însă se pot îngriji tot la

fel de bine ți la noi, iar curățenie 
poate fi ca în abatajele pe care 
le-am vizitat. îmi pare rău că din 
sectorul nostru n-a participat nici 
un maistru minier la schimbul de 
experiență. Consider că ar fi avut 
multe de învățat.

Reîntors la locul meu de muncă 
voi căuta să împărtășesc din cele 
Învățate aici. In încheiere fac o 
propunere. Ținînd seama de utili
tatea lor, ar fi necesar să se orga
nizeze asemenea schimburi de ex
periență între brigăzi cu locuri de 
muncă asemănătoare. Sînt convins 
că ar da rezultate bune.

experiență

I
CIORIC ȘTEFAN, 
maistru principal, 
E M. Dîlja

EXPERIENȚEI ÎNAINTATE !
KMCITATEA și factorii care contribuie la realizarea ei

către fie-
Ing. BURLEC CORNEL 

șeful sectorului IV Priboi

unui sec- 
înțeleasă 

a realiză- 
brigăzi.ale fiecărei

să arăt pe scurt, felul 
desfășurat procesul de 
cadrul sectorului nos- 

îndelun-

sută; decada a II-a — 102 
decada a IlI-a — 103,3 la

cum . se poate observa a- 
sínt sensibil apro-

Realizarea ritmică, de
care brigadă în parte, a sarcinilor 
de plan a constituit una din preo
cupările conducerii tehnice a sec
torului nostru, aceasta deoarece ex
periența a dovedit că ea influen
țează favorabil $i alte comparti
mente ca: îmbunătățirea protecției 
muncii, folosirea rațională a utila
jelor și instalațiilor care alcătuiesc 
fluxul tehnologic, calitatea produc
ției etc.

Ritmicitatea la nivelul 
tor de producție trebuie 
ca o consecință firească 
rflor ritmice

Voi căuta 
în care s-a 
producție în
tru într-o perioadă mai 
gata. Astfel, gradul mediu de rea
lizare a planului de producție pe 
parcursul a 9 luni pentru cele 3 
decade este următorul: decada I — 
102.5 la 
la sută; 
sută.

După
ceste realizări 
plate și, cu toate că în decada a 
m-a realizările sînt ceva mai mari, 
s-a înlăturat situația cunoscută de 
• termina prima decadă sub sarcina 
planificată, a realiza planul spre 
sflrșitul decadei a II-a și a lucra în 
asalt in cursul ultimei decade.

Realizările arătate s-au făcut în 
condițiile respectării legislației mun
cii și repausului duminical. In zi
lele de repaus s-a executat un mi
nimum de lucrări cu caracter de re
parație, revizie și întreținere a lu
crărilor miniere și a utilajelor din 
dotare, lucrări care In cursul săp- 
tămlnii ar fi 
producție.

Principalul 
rat la aceste
torul: s-a făcut o încadrare judi
cioasă a tuturor brigăzilor din ca
dra] sectorului sub aspectul nive
lului de calificare și de experiență 
al componențllor ei. Acest lucru a 
permis ca pînă la sfîrșitul anului 
1985 toate brigăzile să-și realizeze 
sarcina anuală de plan. Ca o con- 
SKfnță firească salariul mediu pe 
unelti ir a avut In această peri
oadă o evoluție ascendentă atingînd 
la hma martie a.c. 2 015 leu

procesul de producție, de suprave
ghere, conirol și așisțpnța tehnică, 
la toate brigăzile din revirul in 
subordine, să se ocupe în special 
de una din brigăzile sectorului.

In această perioadă s-a completat 
personalul tehnic sl sectorului. In 
prezent fiecare schimb este condus 
de către un maistru minier principal, 
iar două din cele 3 schimburi. au 
cîte un inginer minier responsabil 
de schimb. Acest lucru a permis a- 
coperirea unei arii mai întinse de 
activitate și un control mai efi
cient ai tuturor locurilor de mun
că. In acest fel s-a ridicat capaci
tatea de soluționare mai operativă a 
problemelor curente ele producției 
de către colectivul de conducere al 
sectorului.

Pentru permanentizarea , caracte
rului ritmic al procesului de pro
ducție, ne preocupă 
probleme mai 
imediat ;

— punerea 
pei vestice a 
zonturile VIII

— pregătirea in cursul acestui an 
a orizontului IX mediu la stratul 3 
care va deveni orizont de bază 
in cursul anului viitor, ceea ce 
îmbunătăți simțitor condițiile 
lucru în cadrul sectorului.

Alte probleme care ne vor 
ține atenția în viitorul apropiat t 
legate de îmbunătățirea organiza
torică a activității personalului teh
nic din cadrul sectorului. Pentru 
aceasta este necesar să se cristali
zeze sarcinile fiecărui cadru tehnic 
în funcție de pregătirea acestuia.

Este necesar să ne orientăm mai 
mult atenția spre activitatea econo
mică a sectorului, unde rezultatele 
sînt destul de modeste raportate la 
volumul de producție realizat. Mă 
refer mai ales la micșorarea consu
murilor specifice.

Urmărirea atentă a tuturor aces
tor laturi ale activității noastre va 
ridica, desigur, nivelul realizărilor 
noastre viitoare.

itrmătoarele
importante de interes

in exploatare a ari-' 
stratului 4 intre ori- 
și IX;

L

I
LASZLO ȘTEFAN, 
miner șef de brigadă, 
E. M. Petrila

— Cu prilejul schimbului de ex
periență am putut constata că la 
mina Aninoasa procesul tehnologic 
este bine organizat, Iar acolo unde 
există preocupare 
maistrul poate să-și 
rolul de organizator 
de producție. După 
acestea, împletite cu disciplina și 
ordinea la locul de muncă, aprovi
zionarea cu materiale și vagonete 
goale, sînt factorii care asigură rit
micitatea producției la mina Aninoa
sa. Aici n-am văzut, așa cum se în- 
tîmplă la noi, vagonetarii alergînd 
pînă la put după vagonete goale, 
W maiștrii minier'. b6iîpffîtfâ-se de 
acest lucru. Sînt convins că reali
zările minerilor din Aninoasa sînt 
o Urmare firească și a îndrumării 
și controlului conducerilor tehnico- 
administralive ale minei șl sectoa
relor de către comitetul de partid 
șl organizațiile de bază. Pe mine, 
personal, m-a impresionat plăcut a 
gitația vizuală coneretă, panoul deo
sebit de sugestiv cu calitatea căr
bunelui. Ca membru în comitetul 
de partid al minei Petrila voi cău
ta șă împărtășesc din cele învățat?

aici și în această direcție.

și in minerit 
Îndeplinească 
al procesului 
părerea mea.

— Fără îndoială că la obținerea 
unei producții ritmice concură o 
seamă de factori printre care con
ducerea și îndrumarea tehnică compe
tentă are o mare importanță. Sec
torul I, pe care l-am vizitei, mi-a 
produs o impresie deosebită prin 
condițiile tehmioo-organinatorice cre
ate la toate locuirile de muncă, or
ganizarea transportului și îngrijirea 
căilor de acces. Există însă con- 
diții și condiții. La E. M. Dîlja, ex
ploatarea nerațională din becul a 
cărbunelui ne dă mult de furcă. 
Trecind prin lucrări vechi, iatlD*g>- 
năm tot felul de greutăți nepr^K- 
zute a căror Înlăturare cere /Ai 
soluții tehnice ce trebuie taste o- 
perativ și cu tnult discernămînt.

Revenind la schimbul de expe
riență țiin să arăt că pe lîngă mul
te lucruri potative pe cere le-am 
văzut și pe care ne vom strădui 
să le aplicăm 
am constatat 
Șistificarea și 
de muncă lasă 
jarea cu plasă
ba-taje și pregătiri

și la mina noastră, 
și unele deficiente, 

stropirea locurilor 
de dorit, iar banda- 
de sîrmă a unor a- 

nu este aplicată.

I
HRIȚCAN VA SILE, 
miner șef de brigada, 
E. M. Uricani -

— Pe minerii Cristea Aurel și 
David Ioan îi cunosc de mult. 
Niciodată însă nu am avut prilejul 
să le fac o vizită în abatajele unde 
lucrează. Făcînd această vizită cu 
prilejul schimbului de experiență, 
m-a impresionat organizarea . mun
cii, disciplina exemplară și felul 
în care Sînt păstrate utilajele. Nu

in 
cele două brigăzi au fost cultivate 
cu răbdare de către tovarășii Da
vid și Cristea, iar acum se culeg 
roadele. In abatajele lor se acordă 
multă grijă și calității cărbunelui.

mă îndoiesc că aceste calități j 
tuturor minerilor ce lucreaz“

deianjat procesul de

factor care a concu- 
realizări a fost urmă-

A existat preocupare permanentă 
și pentru crearea de fronturi de re
zervă care să acopere golurile de 
producție provocate de terminările 
de felii și atacări de felii noi, ram- 
bleierea spațiilor exploatate etc. 
In acesta condiții, o brigadă care 
termina felia la un abataj putea 
să producă în schimbul următor la 
abatajul de rezervă; în cadrul fie
cărei brigăzi s-a creat opinia ca 
aportul său la realizarea sarcinilor 
de plan ale sectorului este deose
bit de important, ceea ce a mărit 
responsabilitatea tuturor membrilor 
brigăzilor în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Ita realizarea sarcinilor ce revin 
brigăzilor 
reprezintă 
tehnicianul 
punde de 
recție încă 
pentru
sectorului a fost numit un respon
sabil din cadrul personalului teh- 
nico-ingineresc care are menirea 
ca, pe lîngă sarcinile ce-i revin în

un factor important îl 
sprijinul dat de către 
sau inginerul care răs- 
brigadă. In această di- 
de la începutul anului

fiecare brigadă din cadrul

Gheorghe, 
tehnic 

membru
al 
al

a întrecerii

Pagină realizată de 
D. CRIȘAN

va 
de

re- 
sînt

In încheierea schim
bului de experiență a 
luat cuvintul tovarășul 
Davidescu 
director 
C.C.V.J,
C.L.S. Petroșani.

Vorbitorul a subli
niat faptul că multe 
colective miniere din 
Valea Jiului nu reu
șesc să-șl realizeze în 
prima decadă a lunii 
sarcinile de plan ce le 
revin. In decada a 
doua se ajunge la plan 
ca, spre finele lunii, să 
înceapă asaltul. Scopul 
acestui schimb de ex
periență 
de a se 
lichidare 
practici 
nătoare. 
pune întrebarea : De ce 
s-a ales în acest scop 
tocmai mina Aninoa
sa ? Răspunsul e sim
plu și concludent, el 
bazîndu-se pe fapte 
palpabile. Mina Ani
noasa este de mai mulți 
ani fruntașă în între
cere și acest lucru se 
datorește in bună par
te ritmicității produc
ției. Bineînțeles că la 
obținerea unei produc
ții ritmice concură o 
seamă de factori de 
ordin tehnico-organiza- 
toric, desfășurarea pe 
bază de angajamente

este tocmai 
arăta căile de 

a acestei 
profund dău- 

Mulți fși vor

concrete 
socialiste.

Pozitiv este 
relatat vorbitorul. 
Ia E. M. Aninoasa, or
ganizarea procesului de 
producție sub toate as
pectele, este cunoscut 
de la nivelul exploa
tării pînă la ultimul om. 
Asigurarea unei apro
vizionări 
materiale 
proape de locurile 
muncă, activitatea 
nă a muncitorilor 
cadrul sectoarelor 
xiiiare, atenția ce 

îndeplinirii la

faptul, a
că

ritmice ou 
cît mai a- 

de 
bu
din 
au- 
se

acordă 
timp a planului de pre
gătiri, calității acestora 
— toate concură la ob
ținerea realizărilor, a 
ritmicității producției,

O mare importanță 
în conducerea și or
ganizarea procesului de 
producție o au cadrele 
tehnico-inginereștii, ni
velul lor de calificare. 
Repartizarea lor judici
oasă, pe schimburi, a 
dat rezultate pozitive. 
Vorbind despre cadre 
nu se poate trece cu 
vederea rolul maistru
lui în producție. Mai
strul minier poate și 
trebuie să devină fi
gura centrală în pro
cesul de producție. El 
trebuie să fie receptiv, 
plin de inițiativă cînd 
e vorba să introducă

metodele înaintate de 
muncă, tehrnca nouă, 
să dovedească spirit 
practic și dlscarnămînt 
in rezolvarea proble
melor neprevăzute ri
dicate de condițiile noi 
de exploatare.

In minerit o mare im
portanță are cunoaște
rea temeinică de către 
fiecare salariat aN.T.S.- 
ului, respectarea lui 
riguroasă.

In încheiere, vorbi
torul a scos în eviden
ță necesitatea organi
zării mai temeinice a 
adunărilor organizați
ilor sindicale, a con
sfătuirilor de produc
ție, subliniind îndeo
sebi felul în care sînt 
înfăptuite propunerile 
venite din mase.

Prin tema abordată 
și felul în care a fost 
organizat, schimbul de 
experiență de la E. M. 
Aninoasa constituie un 
mijloc important de 
remediere a deficiențe
lor ce se manifestă la 
celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului 
în domeniul ritmicită
ții. Organizarea și în 
viitor de asemenea 
schimburi de experien
ță, pe temele majore 
ce le reclamă produc
ția, se vor dovedi cu 
siguranță utile si efi
ciente.



• ' bi s II Ji

ttJrmare din pag. l-ai

200 de U 
ei

prindere lucrează peste 
teciști. Mai bine de 100 dintre 
șira fruntași In producție. Iar lunar, 
cite 110—120 de tineri ișl află nu
mele pe panoul evidențiațtlor in 
întrecere. Există însă o dovadă ca
re exprimă și mai pregnant meri
tele uieciștilor fabricii: aproape 
100 de uteciștl au fost primiți în 
marea familie a comuniștilor. Cine 
sínt acești tineri ?

îngrijirea mașinilor și reduce- 
deșeurilor. Prin grifa organiza
ți.T.C. și a comuniștilor. tine- 
Orban lolanda. Kileni Beri a

Dragoste de muncă și invătătură
fii ratare din pag. l-a)

I a secția l-a chimică al cărei 
colectiv a produs in primul 

trimestru 21,5 tone de sulfura de 
carbon peste plan, șeful secției li 
evidențiază pe tineri împreună cu 
muncitorii mai vîrstnici. No
tăm citeva nume: Tașcău Pe
tru, Munteanu Ilie, Stanciu 
Vasile, Nicolaescu Toma, Rizea 
Mar ia, Sîrbu Nicolae — tineri și 
vîrstnici, oameni de bază ai sec
ției. Pornim spre secția filatură. 
Aici tinărul maistru Văduva Ilie 
ne vorbește cu plăcere despre ute- 
ciștii Dobroiu Viorel, Drăghici Du
mitru, Mitroi Constantin, Gocolea 
Nicolae, care urmind exemplul co
muniștilor, nu-și precupețesc efor
turile și pasiunea tinerească pen
tru respectarea riguroasă a para
metrilor de fabricație spre a trans
forma viscoza din băile de acid 
sulfuric in fire de mătase 
mai bună calitate.

continua a calificării tinerelor de
panatoare și a răspunderii lor pen
tru 
rea 
tiei 
rele
Valea S.. au ajuns și ele eviden
țiate in întrecere. Tinărul ingi
ner Barcan Teodor ne vorbește, de 
asemenea, cu multă căldură despre 
însuflețirea ce a cuprins colectivul 
secției finisaj-textil. in majoritate 
tineret, pentru a realiza o produc
ție sporită și a nu avea nici un fir 
rupt. Notăm și citeva nume.- bobi
natoarele Ceaușu Margareta, Loji- 
gan Ana, Puia Paraschiva, Vasiliu 
Florica, Simon Ana, Cimpeanu Ma
rin, Sini doar citeva din muncitoa
rele secfiei care produc in fieca
re lună cite 50—110 kg de mătase 
peste plan. De la șeful secției 
C.T.C., inginerul Martonoși Fran- 
cisc, aflăm că 
întreprinderea 
indicatorul de 
din producția 
la calitatea 
producției de mătase și sulfura de 
Carbon, la încadrarea în normati
vul de calitate, la realizarea celor 
131 000 lei economii din primul tri
mestru tineretul fabricii, și-a adus 
din plin contribuția.

vor ști să-l readucă pe druaul cel 
bun. Doar e un băiat vrednic și 
el. Iar discuția ce avusese ioc in 
legătură cu izolarea lui de testul 
tinetHor, cu siguranța nu Se va mai 
repeta. Asta promite și G. V.

Așa credem și noi.„

Her le place să studie
ze, să afle cit mai mul
te lucruri noi. Dragos
tea față de muncă și 
carte e caracteristică 
tuturor. Fierar betonis- 
tu! Ni stor Nicolae, dul
gherul Neagoe Gheor
ghe, forjarul Căplescu

Ioan, sini doar cîțlva 
dintre ei. In acest an 
școlar 29 de tineri în
vață la cursurile serale 
și fără frecvență, iar 
alți 42 sînt încadrați în 
cursurile de calificare.

Frații Andrianu Con
stantin și Alecu. de 
meserie instalatori, sînt 
cititori pasionați fiind

nelipsiți de ia 
teca șanKcnitati. 
tre cărțile citite 
tima vreme 
Andrianu se 
„Răscoala" 
breanu.
Slavici, 
de K. SimonoV, 
tarul republican" de L 
Kașșil și altele.

biHio- 
Prin- 

ln ul- 
frații

nUmără 
de L. Re- 

„Mara" de I. 
„Vii și morți"

„Por-

SPORT • SPORT
Campionatul orășenesc la fotbal

s-au dispu 
etapei I a returului 
orășenesc de fotbal, 
întîlnirile disputate 

cu rezultate așteptate,

Herul Uricani — Minerul Banița 5-2.

ETAPA VIITOARE: Minerul Ba
nița — Preparația Lupeni; Energia 
Paroșeni — Minerul Uricani; Con-

structorul Petroșani — Preparatorul 
Petrila; Constructorul Lupeni — Mi
nerul Petroșani. C.F.R. Petroșani stă.

Și acum iată clasamentul după 
etapa din 10 aprilie a.c.

de cea

mașin i - 
de bo-

pătrundem in imperiul 
lor de răsucit. Miile 

Ime ce-și desfășoară firele rteas- 
tlmpărate fără de sfirșit sînt su
pravegheate cu atenție de tinere 
răsucitoare. Exigența, grija deose
bită pentru calitatea fiecărei bobi
ne și reducerea deșeurilor sînt cu-» 
vintele de ordine din secție. Amarie 
Agiaia, Galben Gristina, Laboti Eli- 
sabeta, sînt muncitoarele cele mai 
vrednice, prezente lună de lună pe 
liota evidențiatelor. La secția depă
nat, tînăra Moga Mar ia, secretara 
U.T.C., ne relatează despre preocu
pările organizației pentru ridicarea

in primul trimestru 
și-a realizat integral 
calitate, 65 la sută 
fabricii s-a Încadrat 

„extra“. La depășirea

P evenind la sediul U.T.C,, ti- 
‘' nărui lăcătuș Kovacs Ptan- 

cisc, responsabilul cu munca patria 
tică in comitetul U.T.C. ne inlor- 
rttează despre încă un bilanț al ti
neretului fabricii. In primul trimes
tru tinerii filatori au efectuat a- 
proape 4 000 ore de muncă patrio
tică, colectind importante cantități 
de metale vechi și 
odată, efectiv la 
incintei fabricii.

Tineretul fabricii 
lan, învață cu sirguință. Trăiește 
ca o mare familie unită.

La despărțire, secretara comite
tului U.T.C. din fabrică ne-a adre
sat o rugăminte: Dacă amintim in 
ziar de G. V., să nu-i redăm nu
mele întreg. Uteciștii din jurul lui

Simbătă și duminică 
tat jacurile 
campionatului

In general, 
s-au încheiat
excepție făcînd doar victoriile la 
scor. Echipele Preparatorul Petrila, 
C.F.R. Petroșani, Preparatorul Lu
peni, Minerul Uricani au acumulat 
puncte prețioase in clasament.

Echipa Preparatorul Lupeni a 
debutat cu o victorie categorică: 
6-0 (scorul etapei) obținută în dau
na echipei Constructortal Petroșani 
care 
eșec 
rată 
jocul
rul evoluînd cu mult sub posibili
tățile din tur.

Preparatorul Petrila, care urmă
rește ca o umbră pe liderul cla
samentului, Constructorul Lupeni, a 
realizat o victorie la scor, în dau- 

t 

na echipei Minerul Petroșani. Evi
denta

a suferit astfel cel mai sever 
din ultimii ani. După cum a- 
scorul. Preparatorul a avut 
aproape la discreție, adversa -

CLASA M E N T II
1. Constructorul Lupeni 13 12 1 0 44— 3 25
2. Preparatorul Petrila 13 12 0 1 45— 9 24
3. C.F.R. Petroșani 13 9 1 3 32—17 19
4. Minerul Bănița 13 8 1 4 35—20 17
5. Constructorul Petroșanii 13 8 0 5 26—19 16
6. Mjnerul Uricani 13 7 0 6 29—21 14
7. Preparatorul Lupeni 13 7 0 6 24—25 14
8. Știința II Petroșani 13 5 0 8 19—35 10
«. Energia Paroșeni 13 4 0 9 24—35 8

10. Mineral Petroșani 13 4 0 9 14—33 8
11. Minerul II Lupeni 13 2 0 11 10—33 4
12. Sănătatea Petroșani 13 1 1 11 2—40 3
13. Jiul H Petrila 13 1 0 12 4—36 2

L

participînd tot- 
înfrumusețarea

muncește cu e-

N. R. Echipele Jiul II, Minerul Ii, Sănătatea 
s-au retras din campionat în acest retur, așa că 
gramate să joace cu aceste formații vor cîștiga

VOLEI

a fost
scrise

superioritate a Preparatorului 
concretizată prin golurile În
de Lesu, Berar, Vele, Mihai

și Buruianu din 11 m.

Selecfiuni din
Joi, 14 aprilie

ALTE REZULTATE: C.F.R. Petro
șani — Energia Paroșeni 6-2,- Mi-

Știința
După un joc sub orice critică, 

studenții petroșăneni au trebuit să 
părăsească duminică învinși sala 
unde s-a desfășurat intîlnirea din
tre Știința — Progresul București.

Pe drept cuvînt spectatorii pre- 
zenți la această intîlnire au plecat 
nemulțumiți de calitatea jocului 
prestat de favoriții lor. Și asta nu 
numai pentru faptul că au pierdut, 
cît mai ales cum au. pierdut.

In timp ce oaspeții și-au orga
nizat bine blocajul, au șutat necru
țător, studenții erau dezorientați, 
lipsiți de inițiativă, ca niște înce
pători.

Jucătorii de la Progresul iau

Progresul București

și Știința 
echipei* pro- 
cu 3-0.
A. SLÂB11

1-3
chiar de la început inițiativa, 
punctează în serie clștigînd detașat 
setul cu 15-3, Setul al doilea ă 
fost cîștigat și mai ușor de bu- 
cureșteni: 15-2. De abia în setul 
al treilea jucătorii Științei, treziți 
de spectrul unei înfrîngeri cate
gorice și lamentabile, organizează 
acțiuni frumoase și la capătul uno-r 
eforturi- mari reușesc să-l cîștige. 
Setul al patrulea a- fost cîștigat tot 
de oaspeți cu 15*12. In această par
te jucătorii gazdă au luptat mai 
mult, dar dezorganizat astfel că în- 
tîlnirea ia șfîrșit cu 3-1 pentru Pro
gresul București.

1. DRĂGOTOIU
Ptimele greu

tăți ale începu
tului școlii au 
trecut. Alfabetul 
a fost învățat. 
Acum eleva Ta- 
maș Viorica de 
la școala gene
rală nr. 3 • din 
Lupeni așterne 
cu migală și răb
dare un rind du
pă altui.
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PROGRAMUL I.
La orele : 5; 6; 7; 10; 12; 14; 

16; 18; 20; 22; 23,52 Buletine de 
știri și radiojurnale; 5,06 Cu 
cîntecul și jocul în zori de zi; 
6,10 Muzică ușoară; 6,15 Tran
smitem pentru sate: 6,45 Salut 
voios de pionier,- 8, Sumarul 
presei; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 10,30 Vreau să știu; 
11 Intîlnire cu muzica ușoară 
12,50 Concert de prînz; 14,08 
Parada cîntecelor; 15,20 Coordo
nate culturale; 16,20 Muzică 
populară din Moldova,- 17,20 
Dinamica industrială; 18,35 Fi
guri și momente din istoria mu
zicii românești; 19 Seară pentru 
tineret,- 20,45 Noapte bună, co
pii,- 21,15 Cronică literară; 22,20 
Festival internațional de jazz 
..Fraga 1965".

programul de
PROGRAMUL II.
La orele : 7,30; 9;

17; 19;
leitine 
jurnale,-

tic,- 23,07 Intîlnire cu jazz-ul;
23,40 Muzică ușoară.

lămuriri suplimentare, cei interesați 
se vor adresa la Secția rețele din Petroșani, 
str. Republicii nr. 60, telefon int. 543.

11; 13; 15;
0,52 Bu

și radio- 
Sub mîndre

flamuri tinerești" — program 
de cîntece,- 8,30 Călătorie mu
zicală prin regiunile patriei; 
9,25 Pe meridiane cu muzica 
ușoară,- 10,40 Selecțiuni din 
opereta „Casa cu trei fete“ de 
Schubert-Berté; 11,07 Cîntece și 
jocuri populare; 11,30 Din țările 
socialiste,- 12,30 Aspecte de la 
seara omagială Ion Barbu; 13,36 
Melodii fără vîrstă; 15,10 Suite 
instrumentale de compozitori 
români; 17,40 Sfatul medicului: 
18,15 Ziare, ziariști, opinii; 
19,03 Romanța dragostei; 19,50 
Transmiterea concertului or
chestrei simfonice a Radiote- 
leviziunii,- 22,30 Moment pee-

Cinematografe
14 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Vinetou II; REPU
BLICA .- Ce s-a intîmplat cu 
Baby Jane; PETRILA: Nunta 
cu peripeții; LONEA — MI
NERUL : De-aș fi... Harap Alb; 
7 NOIEMBRIE: O stea cade 
din cer; LIVEZENI: Pe urmele 
lui Ahmed; ANINOASA: Fa
ta lui. Bube; VULCAN: Păcat 
de benzină,- CRIVIDIA: Patru 
fete într-o curte; PAROȘENI: 
Viață ușoară,- LUPENI — MUN
CITORESC : Catifeaua neagră; 
CULTURAL: Tom Jones; BĂR- 
BĂTENI : Jungla tragică; URI
CANI : Romulus și Remus.

T. A. P. L. Petroșani 
anunța publicul 

că prepară în laboratoarele sale 
de cofefărie-paiiserie 

din orașele Petroșani, Lupeni, Vulcan 
O gamă variată de prăjituri, tor

te, fursecuri și cozonaci pentru toa
te ocaziile.

Comandați la laboratoarele sau cofetăriile 
T.A.P.L. preparatele de cofetârie-patiserie de ca* 
re aveți nevoie.



STEAGUL ROȘB

AZI IA PARIS

Adunarea Națională Franceză 
igi începe dezbaterile asupra 
. » politicii generale a guvernului
MBB 12 (Agerpres). — Aduna-

Națională Franceză urmează
tfgi'ince^iă astăzi (miercuri) dez- 
haăarBe asupra politicii generale 
a gaBM'DukH. După cum relatează 

France Presse, aceste dez
batieri sur dura trei zile și se vor 
■eteri. printre altele, la poziția a-
teptetă de președintele de Gaulle 
«* privire Ia dezangajarea Fran
ței din comandamentele integra
te- aie NAT.O., precum și în le
gatară cu cererea adresată alia- 
tOCr de a evacua bazele militare
Si sediile unor organisme ale 
XA.T.O. de pe teritoriul francez. 
Agenția consideră că în centrul 
dezbaterilor se va afla, de aseme- 
■en, situația economică a Franței 
șf recentele acțiuni greviste. Toa
te aceste probleme vor fi incluse

în declarația primului ministru 
Georges Pompidou asupra politi
cii de ansamblu a guvernului, de
clarație oare va fi citită de Pier- 
re Dumas, secretar de stat pentru 
relațiile cu Parlamentul pe lângă 
primul ministru.

Tot miercuri se va ține și șe
dința săptămânală obișnuită a Con
siliului de Miniștri care va hotărî 
dacă guvernul va trebui sau nu 
să ceară aprobarea politicii sale 
din partea deputățiilor. Agenția/ a- 
mintește că grupul socialist din A- 
dunarea Națională Franceză a pu
blicat recent un comunicat* în care 
se arată că va depune o moțiune 
de cenzură împotriva guvernului 
dacă acesta nu solicită votul A- 
dunării Naționale pentru aprobarea 
politicii sale.

Problema rhodesiană
Dttuă noi vase care transportă petrol se îndreaptă 
spre portul Beira

BEIRA 12 (Agerpres). — Citind 
ane din Mozambic, agenția Fran
ce Presse relatează că două noi 
vm ■ „Eeonidas" și -„Nichos-V" 
care transportă petrol desti-nat fă
ră îndoială Rhodesiei se găsesc în 
<k* spre portul Beira. „Leoni- 
das" are un deplasament de 24 000 
tone. „Nichos-V" aparține „Cor
porației Varnikos" din Panama, 
care are aceeași misiune de a fur- 
ateh petrol regimului de la Salis- 
bury.

O știre transmisă de agențiile 
de presă marți după-amiază men- 
fiătB că nava „Iona-V" ar fi arbo

rat acum pavilionul panamez în lo
cul celui grec și continuă să fie 
ancorată în rada portului Beira.

lan Smith sfidează 
hofărîrile O.N.U.

SALISBURY 12 (Agerpres). — In 
prima sa declarație publică privi
toare la rezoluția Consiliului de Se
curitate care împuternicește Marea 
Britanie șă folosească forța pentru 
a împiedica transporturile de petrol 
spre Rhodesr șeful guvernului ra
sist de la Salisbury, Ian Smith, a 
spus în.mod. sfidător, că nu ia ,în 
considerație hotărîrile acestui or
ganism.

I Iuti ii riioni a oowroiiol 
amintii li mM 
gtooralilil ii Saille

PARIS 12 (Agerpres). — Mârți 
după-amiază, ambasadorul S.U.A. 
la* Paris, Charles Bohlen, a remis 
secretarului general al Ministeru
lui Afaiceriilor Externe al Franței, 
Herve Alphand, răspunsul guver
nului american la memorandumul 
generalului de Gaulile din 29 mar
tie privind transferarea persona
lului și instalațiilor militare de pe 
teniitoriul Franței.

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, „guvernul S.U.A. ia no
tă - de: faptul că Franța a hotărât 
să se retragă începind de Ia 1 iu
lie 1966 din Comandamentul in
tegrat al N.A.T.O., dar afirmă că 
nu vede pentru ce această ho- 
tfirîre ar trebui să antreneze în 
mod automat transferarea Coman
damentului Suprem al forțelor mi
litare N.A.T.O. din Europa cu sediul.la 
Parii, în altă capitală a țărilor membre 
ale acéstdi organizații". „Guvernul 
S.U.A., se- spune în 'nota de răs
puns, este dispus să accepte exa
minarea problemelor pe care le 
ridică bazele sale militare din 
Franța cu condiția ca dispozițiu- 
nile referitoare la aceste consultări 
să fie respectate". In același timp, 
în notă se fac referiri la obliga
țiile financiare ce ar reveni Fran
ței în cazul cînd instalațiile mili
tare americane și ale. N.A.T.O. ur
inează să fie mutate de pe teri- 
toriuil Franței.

In cercurile guvernamentale de 
la Washington se consideră că 
cheltuielile pe care le implică 
transferarea bazelor americane din 
Franța s-ar ridica la aproximativ 
700 milioane dolari.

Cu prilejul
MOSCOVA 12 (A-

gerpres). — „Nu știm 
cîte nave se vor mai 
avînta spre Oceanul 
stelar, cîte trasee noi 
vor fi deschise în ne
mărginirea sa, dar un 
lucru este sigur: echi
pajele lor trăiesc prin
tre noi", scriu în Prav- 
da cu prilejul Zilei 
Cosmonauticii cores
pondenții speciali ai 
ziarului din „Orășelul 
stelar".

Intr-un interviu a- 
cordat cu același pri
lej ziarului „Krasnaia

Greva minerilor americani s-a extins
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Creva începută duminică noap
tea jn industria carboniferă a- 
mericană s-a extins cuprinzînd 
-M000 de ' mineri. La această 
acțiune, declanșată în sprijinul

cererilor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de ma
jorare a salariilor, participă 
acum mineri din cinci state: 
Pennsylvania, Virginia, Ohio, 
Kentucky și Illinois.

Reuniunea Consiliului de Miniștri
al R. A. Yemen

SANAA 12 (Agerpres). — La Sa- 
naa a avut loc o reuniune a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Yemen, în cadrul căreia pri
mul ministru, - Hassan al-Amri, a 
făcut o expunere asupra convorbi 
riior pe care delegația yemenită 
le-a avut la Cairo cu oficialitățile 
din ‘ R-AU. în problemele privind 
situația din Yemen și cele refe
ritoare la reluarea lucrărilor con
ferinței de la Harad.

Ijrtr-un interviu acordat agenției 
M.E.N., primul ministru al Yeme- 
nuhu a declarat, printre altele că gu
vernul va lua măsurile necesare în 
vederea apărării cuceririlor revo
luției și Că în acest scop o atenție 

ec îbită va fi acordată întăririi 
capacității de apărare a armatei 
republicane. Vorbind despre poli
tica internă a guvernului său, Has- 
sanv al-Amri a arătat, că conferința 
națională, care urmează să aibă 
loc. la sfârșitul acestei luni în lo
calitatea Zamar, va contribui la uni
ficarea eforturilor poporului yeme- 
nit In vedere apărării regimului re
publican. In cadrul conferinței va 
fi. expusă evoluția situației din 
Yemen, ceea ce va da poporului 
yememt posibilitatea să-și afirme 
responsabilitățile în apărarea revo- 
InfieL

Referindu-se la stadiul actual al 
activității diplomatice care se des
fășoară în vederea reluării lucră
rilor celei de-a doua etape a con
ferinței de la Harad, Hassan al- 
Amri a declarat că Arabia Saudită 
se face vinovată de încercarea de a 
crea disensiuni în rîndurile po
porului yemenit, sprijinind forțele 
regaliste.

Zilei Cosmonauticii
Zvezda", cosmonautul 
sovietic Iuri Gagarin, 
primul om care a zbu
rat în spațiul cosmic, 
arată că pentru cuce
rirea Lunii și a plane
telor Marte și Venus 
trebuie rezolvate o se
rie de sarcini tehnice 
și științifice, „dar e- 
xistența dificultăților 
nu exclude îndrăznea
la visului".

Prim-mareșalul de a- 
viație Konstantin Ver- 
șinin amintește în 
„Pravda" că savantul 
rus Konstantin Țiol-

kovski a pus acum 
peste 60 de ani bazele 
cosmonauticii moderne 
și a fundamentat căile 
și perspectivele dezvol
tării ei. In cei cinci ani 
care au trecut de la 
zborul lui Gagarin >în 
Cosmos, scrie el, alți 
zece cosmonauți sovie
tici au realizat perfor
manțe importante în 
cucerirea spațiului cos
mic : Titov, Nikolaev, 
Popovici, Bîkovski, Te- 
reșkova, Komarov, Fe
oktistov, Egorov, Be- 
leaev și Leonov. !

EVENIMENTELE DIN VIETNAMUL DE SUD
• „Congresul național politic“ boicotat de liderii budiști 

și catolici
• Noi manifestații declanșate în orașul Hue

ȘAIGON 12 (Agerpres). — Marți 
dimineața s-a deschis la Saigon, fă
ră participarea reprezentanților bu- 
diști, ședința așa-zisului „Congres 
național politic". Corespondentul a- 
genției France Presse precizează 
că nu numai liderii budiști au boi
cotat congresul, dar și cei catolici, 
precum și reprezentanți ai altor 
organizații sau personalități con
vocate. Astfel, încercarea de a da 
regimului de la Saigon o mantie cît 
de cît reprezentativă, cel puțin pen
tru teritoriul pe care-1 ocupă, a 
eșuat încă în fașă.

Șeful statului, generalul Nguyen 
Van Thieu, a prezentat un program 
de creare a unor ¡instituții civile.

Noi provocări ale Tailandeî 
la granița Gambodgiei

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
Tailanda continuă provocările la 
frontiera cu Cambodgia, îndeosebi 
îh zona postului de frontieră de la 
Preah Vihear, transmite agenția cam
bodgiana de presă. Astfel, la 9 a- 
prilie, avioane americano-tailandeze 
au pătruns în spațiul aerian cam
bodgian din regiunea mai sus amin
tită, în timp ce trupe terestre tai- 
lăndeze au deschis focul asupra

postului de frontieră de la Preah 
Vihear și au atacat cu arme anti
aeriene un elicopter cambodgian ce 
ateriza în apropiere.

Agenția cambodgiană de presă 
reamintește că atacuri tailandeze au 
mai avut loc și în provincia Koh 
Kong, unde schimbul de foc cu 
patrulele cambodgiene a durat pes
te o jumătate de oră, semnalîndu- 
se morți și răniți.

Falernită leatîie montan 
le Omilia lai Isiiinokos

NICOSIA 12 (Agerpres). — Demi
sia anunțată luni seara la Atena a 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor 'exter
ne al Greciei Ilias Tsirimokos a 
provocat o puternică reacție .șîn 
cercurile politice din capitala ci
priotă. Potrivit agenției France Pres
se, această demisie va accentua di
vergențele dintre Cipru și Grecia 
cu privire la întinderea atribuțiilor 
comandamentului militar al gărzii 
naționale și ar putea duce la o se
rioasă criză între guvernele celor 
două țării

la Kiniia

Tsirimokos, care a sprijinit pe 
președintele Makarios 'în diferendul 
dintre acesta și generalul Grivas, 
se pronunțase împotriva proiectului 
elaborat de guvernul grec referitor 
la rezolvarea problemei comanda
mentului gărzii naționale din Cipru. 
Acest plan, care dădea cîștig de 
cauză generalului Grivas, a fost 
remis sîmbătă președintelui Ma
karios, fiind, însă, considerat de 
acesta ca inacceptabil, deoarece nu 
încerca să limiteze atribuțiile lui 
Grivas.

Generalul Thieu a declarat în dis
cursul său că stabilirea unor „in
stituții democratice" va fi realizată 
pînă în toamna anului 1967. El . a 
precizat apoi că „puterea a fost 
remisă forțelor armate de către un 
guvern civil" și că „directoratul mi
litar este hotărît să nu transfer Jgin 
nou puterea decît celui ce i-aNk- 
dat-o“, fără a preciza cum ar .^pea 
lua ființă un asemenea guvern.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Saigon Daily News", liderul bu
dist, Thich Tri Quang, a precizat 
că „opoziția sa față de politica a- 
mericană este determinată de fap
tul că reprezentanții americani in 
Vietnam împiedică alegerea unei 
adunări naționale".

La Saigon, Da Nang și Hue a fost 
difuzat un comunicat purtînd sem
nătura „Forțelor unite militare și 
populare pentru lupta revoluționa
ră“ în care se cere S.tLA să în
ceteze a mai sprijini guvernul de 
la Saigon.

Marți dimineața, în orașul Hue 
au fost declanșate noi manifestații. 
După cum anunță corespondentul a- 
genției France Presse, peste 10 000 
de persoane s-au masat în fața se
diului guvernatorului pentru a pro
testa împotriva ședinței „Congresu
lui național politic", convocat de 
guvernul militar. Liderii studenților 
demonstranți din acest oraș au res
pins oferta guvernului de a Otaîn- 
cepe noi negocieri pentru rqȘza- 
rea unui compromis. W

★

Agenția Associated Press anunță 
din Saigon că luni noaptea, într-un 
cartier al Saigonului, patrioții au 
atacat un post de poliție. A fost 
ucis un civil și rănit un polițist. 
In același timp, între patrioți și 
forțele americano-saigoneze s-au 
semnalat lupte în jurul localității 
Quang Ngai, din zona de coastă. 
Marți dimineața, cel de-al treilea 
batalion de pușcași marini sai- 
gonezi, trimiși la Da Nang cu 10 
zile în urmă în legătură cu de
monstrațiile antiguvernamentale, a 
fost îmbarcat pentru Quang Ngai.

*

• BELGRAD. La Belgrad au început convor
birile dintre Marko Nikezici, secretarul de stat 
pentru afacerile externe ai R.S.F. Iugoslavia, 
și Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, care se află în vizită în Iugo
slavia. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la problemele internaționale 
actuale.

9 SANTIAGO DE CHILE. Un puternic cu
tremur a fost înregistrat în partea centrală a 
Republicii Chile. Pagube materiale au fost sem
nalate în localitatea Felipe, situată în partea 
ele nord a capitalei chiliene, precum și la Se- 
rena și Rancagua.

9 HELSINKI. La Ministerul Afacerilor Ex
terne al Finlandei s-a anunțat că secretarul de 
stat al S.U.A, Dean Rusk, va face o vizită ofi
cială in Finlanda la sfîrșituâ lunii mai, la invi
tația ministrului de externe finlandez. Ahti 
Karjaîainen.

9 MANILA. După cum anunță agenția As-

SCURTE ȘTIRI
sociated Press, Camera reprezentanților din Pi- 
lipine a aprobat luni trimiterea în Vietnamul 
de sud a unui batalion de 2 000 de militari. In 
aceeași zi, Camera reprezentanților a aprobat 
un proiect de lege care prevede alocarea su
mei de 9 milioane dolari, destinați echipării 
acestui batalion ce va acționa alături de tru
pele americane în războiul din Vietnamul de 
sud.

9 NEW YORK. Specialistul american Théo
dore Maiman a anunțat realizarea celui mai lu
minos laser cunoscut pînă în prezent. Lumino
zitatea fasciculului emis de acest laser este de 
t50 miliarde ori mai puternică decît cea a ra
zelor solare.

9 OSLO. Numeroși cetățeni din Oslo au 
participat luni la manifestațiile organizate pe

străziie capitalei norvegiene împotriva înar
mării nucleare.

Participanții la demonstrații purtau pancarte 
cu inscripții care cereau dezarmarea nucleară, 
neparticiparea Norvegiei Ia strategia nucleară 
atlantică și blocarea accesului Germaniei occi
dentale spre arsenalul atomic.

9 DAR-ES-SALAAM. Intr-o declarație dată 
publicității la Dar-es-Salaam de Frontul de Eli
berare din Mozambic (Frelimo) se arată că 
în cursul luptelor desfășurate în luna martie în 
două provincii din Mozambic, patrioții au ucis 
70 de soldați portughezi. Totodată, ei au do- 
bof^j un elicopter în provincia Cabodelgado.

9 WASHINGTON. Luni, la cimitirul națio
nal Arlington din Washington a fost pusă pri
ma piatră la construcția monumentului de pe 
mormîntul președintelui Kennedy.

Construcția monumentului din granit și mar
mură va fi terminată in toamna acestui an și 
va costa 2 milioane de dolari.
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