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i-au făcut pe amatorii 
de -frumos să apeleze 
des la serviciile apara
telor de fotografiat, i- 
mortalizînd puzderia 
de vestitoare ale, -pri
măverii; De la omu
leții de-o șchioapă pî- 
nă la moșnegi spriji
niți pe un toiag, mulți, 
foarte mulți au ținut 
în aceste zile să adu
că omagiul lor primă
verii, cutreierînd poa
lele Parîngului și înăl
țimile Strajei, bintîn- 
țeles pe măsuța, re* 
zervei de energie tâît 
din organism • cît și 
din... rucsac. Cei cdre 
s-au auîntat spre pis
curi au avut prilejul, 
să țină piept nu nu
mai vîntului de primă
vară dar să și benefi
cieze de mîngîierile 
soarelui în stare săi
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veșmînt de sărbătoare 
pe cei care, părăsind 
zgomotul orașului, au 
hotărît să se destindăI.
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Primăvara patriei i

T inerețe — ani ai visurilor înaripate, ani ai 
planurilor îndrăznețe, nlcicînd n-ai fost 

însoțită de condițiile optime de care te bucuri 
astăzi 1 Pășind spre viitor prin ani și generații, 
tineretul, sub îndrumarea .comuniștilor, înaintea
ză dăltuind pe răbojul vremii frumusețea noilor 
împliniri. Cu fruntea sus, Mforii construrițiri-țî 
comunismului își aduc, zi 4e zi, ta/prt#-
paritatea patriei noastre in contiiMS* asorimule> 
Cu entuziasmul ■ care-1 caracterizează, tineretul

t ’
se

în mijlocul naturii. 
Mestecenii dați în

răspântie cu devotament și pasiune la chemarea 
partidului, -plinind în slujba construcției socialis- 
mtiltl întfMpa sa energie creatoare. Cu pri
lejul sărbătorii lor, Ziua tineretului și cea de-a 
45-a aniversare de ia înființarea U.T.C., cîțiva 
tineri din Valea Jiului, exemple demne de ur
mat, și-au:.Mtprimat gțsdurile lor siticere, botă- 
rîrea de i 1 mereu- mai sus spre piscul îm
plinirii și desăvîrșirii.

Spre deosebire de 
anii trecuți săr

bătorirea primăverii a . 
sosit de astă dată -in 
toată plenitudinea ei 
meteorologică. .Razele 
soarelui, de d ‘intensi-: 
tate' aproape văratică 
se zbenguiau încă din 
dimineața . lui- l Mai 
prin Valea îmbrăcată 
de 1 sărbătoare. Au bă
tut la ferestrele celor 
care se pregăteau să 
înțîmpine această săr
bătoare așa cum
cuvine, au condus co
loanele nesfîrșite pe 
întreg traseul demon- frunză 
strației și au făcut ca 
întreaga Vale să fie 
Scăldată într-un torent 
de lumină.

Acest dar al primă
verii s-a .lepădat, de 
data aceasta, de orice 
Capriciu iminent, zile- 
lor de primăvară. O- 
dată cu entuziasmul 
general a dezlănțuit și 
dorința de a alcătui 
un program cu adevă
rat primăvăratic pen
tru ■ cele două zile ■ de 
odihnă.

După terminarea de
monstrației, în toată „Pădurile" de brîndu- 
Valea mtitifii l șe aliastre că ci^al de
cu frumuseții lot, Ițe* mai, cu eujbtle aidirrid 
asemuite îi așteptau în cristalelor din basme.

mism și o irezistibilă 
invitație la o masă co
pioasă pe covorul 
smarald.
S-au simțit 
fensate" de 
ța vivace a 
retor care n-au lipsit 
aproape din inventarul .lase urme estivale pe 
nici unui grup de tu- fețele celor care „fă- 
riști sau admiratori ai, ceau plajă“ 
naturii de ocazie. Cei 
dornici să imortalizeze 
iarnă în agonie s-au 
avtntat spre piscuri. 
Răsplata le-a fost mai 
mult decît meritată

de 
Păsărelele 
parcă 
concuren- 

tranzistoa-

T. KAftFATTAN

sea- 
par- 
mai 
prfa

sînt
de vreme săparea ga
s-a încredințat. Aceasta

hotărîți să tetmi-

• DlCtf' C^ISTAîWlKâ-.ffrfor,

r •

• TODAȘCA ONISIM, student, 
anul IV Facultatea de mine — 
IJtf.P.:.

„Tinerețea reprezintă anii- visă
rilor nestăvilite, a năzuințelor în
drăznețe. Una din aceste năzuințe 
este cucerirea științei. Ca student, 
consider că printro însușire te
meinică a disciplinelor predate în 
facultate, viitorii ingineri vor stă- 
ptui cu pricepere pîrghiile con
ducerii științifice a producției. In 
anii de studenție am reușit să mă 
pregătesc astfel, încît să închei 
fiecare sesiune cu note de 9 și 
10. încă pe cînd lucram' ca maistru 
minier' într-o mină din ’ - părțile 
Dornei mi-am dat seama că tine
rilor epocii noastre li se cere- să 
țină necontenit pasul cu noile des- 
coperiri ale științei. Consider că 
ei sînt chemați, ca încă de pe 
băncile facultății, să desfășoare o 
asiduă muncă de cercetare".

ai brigăzii 
ne înainte 
leriei, ce li 
prin creșterea vitezelor de înain
tare de la 53 metri la 70 metri 
pe lună. Fiecare membru al bri
găzii noastre se străduiește să se 
perfecționeze Continuu pentru a 
ține astfel pasul eu cerințele ac
tuale ale producției".

drame; ■ rolurile unor personaje' ca
re ridică- probleme psihologice".

B. FAHCAȘ

___ în toată 
regula în tovărășia u- 
nor sticle de bere, dă 
la... zăpadă. Spre 
ră dntecul zbura 
că mai cristalin, 
vioi: „Ride iară 
măvdta”... -

0 confruntare
a tinerelor talente din școli

Vulcan, montajul literar al Liceu
lui-I.upeni și altele.

Clasamentul' stabilit; în raport cu 
pregătirea,. interpretarea Șr ținuta 
scenică' a formațiilor;’ 'te pteiintă 
astfel • ' ' . ■

Pe', scene, pe stadioane, pretutin
deni în Valea Jiului, ziua de 2 Mai 
— Ziua tineretului — a prilejuit 
bogate manifestări ■ cultural-artis- 
tice și sportive. Acestui eveniment 
i-a fost închinat și concursul ar
tistic al tinerelor talente din licee ... 
și școli profesionale, organizat din Forn țiile din licee 
inițiativa comitatului-orășenesp Pe- .. ., te((1 4 Pet^afti,
troșaisi al U.T.C. și £ secției de in- Ibcdî II- Eieăiil ihSuStrijl P^trăbliiii;

. • NICOLAE GHEORGHE. 
1 ner sef de brigadă la E. 
tnija'r

„In fiecare an, de Ziua tinere
tului, facem bilanțul activității ul
timelor luni, făurim noi planuri 
pentru viitor. Brigada pe care o 
conduc, lucrează la săparea unei 
galerii de terminarea căreia de
pinde darea în exploatare a stra
tului 5., Entuziaști, cei 10 membri

Teatrul de' stat : „Valea; Jiului": 
..Fiecare îînăr își alege acea pro

fesie care răspunde mai mult as
pirațiilor Și năzuințelor Iui. Eu 
mi-aifl ales actoria. Venit îa • Pe
troșani, în urmă cu trei ani, aici 
am făcut un dublu debut — de 
actor . și regizor. Pentru că tine
rețea se caracterizează prin cău
tarea noului visez și eu, alături 
de toți tinerii epocii noastre, să 
făuresc ceva util și. măreț. Inten
ționez, ca în calitate de regizor, 
să mă dedic unui gen nou de spec
tacol — comedia de factură ' mo
dernă — care cîștigă un teren tot 
mai larg pe cele mai mari scene 
ale lumii. Doresc din tot sufletul 
să creez o echipă specială de ac
tori cu. concursul .cărora să pun 
în Petroșani 'bazele stilului nou 
al teatrului modern. Dar, pentru, că 
actoria; continuă să mă pasioneze, 
n-o voi abaridoha. Ca proiget de 
.viitor aș dori să interpretez în

VITRINA ȘTIRILOR ZILE
In turneu

Două echipe de actori de la 
Teatrul de stat Valea Jiului 
din Petroșani au plecat ieri 
intr-un turneu prin regiune. 

, O echipă va prezenta trage
dia „Andromaca" iar cealaltă 
echipă — comedia „Adunarea 
femeilor". De-a lungul a 5 
zile, cele două piese vor fi 
prezentate la Hunedoara, 
Sebeș, Brad, Gura Barza, Zltit- 
na, Orăștie și Brad.

• ■ > . , - ■ - .

Doua obiective 
.: prezentate 

la recepție
Ieri, constructorii de la Șan

tierul T.C.M.M. au predat be

neficiarului — C.C:V.J.— două 
obiective industriale : stația de 
-ișentilațznare-, de Ia; planul in-- 
alinat nr. 5‘- al - minei Vrieani 
și atelierul electromecanic de 
la mtaa -Perașent.

Grădini de vară 
redeschise

T.A.P.L.- Petroșani a redes
chis în ultimele Zile grădinile 
de vară „Parc" și „Construc
torul" din. Petroșani,. „Gam- 
brinus" din Livezeni. Au mai 
fost redeschise unitățile: te
rasa. „Miherul" ! Petroșani), 
grădinile de vară de pe. lingă 
restaurantele „Cărbunele’1 din 
Lonea, „Progresul" din-Lupeni 
și bufetul mr. 60 din Aninaasa.

In excursie, ’« 
prin Valea Jiului

Vn-grup de 18 salariafi de 
la Industria optică română 
din București au vizitat în 
zilele, de 1 și 2 mai puncte, de 
interes turistic din Valea Jiu
lui — cabanele fcusu și Stra
ja, orașele Lupeni și Petro
șani.

Unitate sezonieră 
la Banița

O.O.V.L.F. Petroșani a des
chis la Bănița o unitate"sezo
nieră ; pentru desfacerea' legu
melor, și fructelor. Bste cea 
de-a 4-a unitate de aCetrt jin 
deschisă în această primăvară 
în’ Valea Jiului.

In ■ lumina rampei —. grupul vocal 

vățămînt. Concursul a constituit 
uh .bun prilej, de trecere- în revistă 
a formațiilor, artistice '-ale elevilor.

• -..Ca la un ;semn becurile din 
sală' s-au stins.- In lumina vie a re- 
fiețtoarelor. într-o explozie.de op
timism și tinerețe, s-au perindat 
pe scenă formațiile artistice ale 
Liceului Uricani, ; Liceului și Gru
pului școlar minier din Lupeni. Li
ceelor din Vulcan si Petrila, ■ Li
ceele teoretic și industrial, ale Gru
pului școlar < minier. și; Școlii profe* 
șionale comerciale din Petroșani. 
Cînțecele și recitările, .montajele li
terare. corurile,. toate punctele 
concursului au-slăvit în cîntec și, 
vers, tinerețea fericită, prosperita
tea patriei ■ care, ș sub. conducerea 
partidului, pășește , ferm» pe calea' 
construcției, socialiste. Voia bună, 
entuziasmul ? tinerjlpr „artiști" i-a 
molipsit .și ;pe:spectatori (deștul de 
numeroși de altfel) care, au aplau
dat, la . scenă- deschisă, tinerele ta
lente. , < •

Au plăcut în mod deosebit corul 
Liceului Petroșani, grupul, vocal și 
formația' de dansuri ale'Liceului

și orchestra liceului Vulcan

GRUP VOCALIC : locul L Liceul Vul
can; MONTAJ; LITERAR ;• locul, I 
Liceul Lupeni; locul II Liceul Vul
can; locul III Liceul Petrila.; SOLO 
VOCE — MUZICA POPULARA: 
locul I Lungii Mariana,: Liceul Vul
can și Bozero Stela, Liceul Petro
șani; locul II Bilț Petru, Liceul Lu
peni, Dura Gheorghe. Liceul Vul
can și Toma Rada, Liceul (Petrila; 
locul Hl Moldovan Marioarș, Liceul 

, Lupeni, Roman Emilia, Lțceul Uri- 
eahi. SOLO VOCE — MUZICA 
LTȘOARA : locul II. Beranec , Mar
gareta, Liceul Lupeni; locul II I$ai- 
nardis Elena. Liceul, Vulcan. SO
LIȘTI INSTRUMENTIȘTI;locul I, 
fluier, Vîlcică Eugen. Iiipeul Uri
cani,' acordeon, Coșcodăr ,Emil, s Li
ceul Lupeni și Daju Silvia, • Liceul 
Petroșani; pian; Ajder. Adrian, vi
oară, Ajder Ovidiu, ambii de la Li
ceul industrial Petroșani. RECI
TĂRI : locul I, Bîrsan Liana și 
Sternberg Marghit. ambele de la.Li-

M CHIOREANU
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Sarcinile de plan din cel de-al 
doilea an al cincinalului, im

perativele ce stau in fa(a unită- 
tilor carbonifere pe linia sporirii 
eficientei întregii activități econo
mice impun măsuri multiple și 
multilaterale pentru perfecționarea 
organizării producției și a muncii 
in toate compartimentele» la toa
te nivelele. Realizarea aces
tor cerințe e condiționată, in bună 
parte, de Conducerea, de coordo
narea procesului de producție. Or, 
conducătorul nemijlocit al produc
ției este maistrul minier. Bl este 
pe drept cuvînt figura centrală a 
procesului de producție, el e fii 
măsură să cunoască în orice mo
ment, potrivit tehnologiei de pro
ducție, capacitatea de producție a 
fiecărui loc de muncă, a fiecărui 
muncitor din subordine, și deci, să 

decidă in mod hotirltor asupra rea
lizării sarcinilor de plan, asupra 
perfecționării organizării producției.

Atrîbuți multiple 
și de răspundere
anemmMmBsmMmsmmmmamnmnmmmmu

In ce măsură stai la înflițimea »• 
trlDUțillol ce le incumb* rolul în 
organizarea și conducerea produc
ției maiștrii minieri de la mine 
Vulcan ?

ba această mina s-au aplicat în 
cursul ultimelor luni măsuri mul
tiple în vederea perfecționării pro

ducției și a muncii. Fructificarea 
activității de cercetare, de perfec
ționare a producției mai reclamă 
insă valorificarea deplină a mai 
multor rezerve interne. Mina este 
Inc* tributară față de o seamă de 
Cerințe ale organizării științifice a 
producției. Neajunsurile În privin
ța disciplinai, a utilizării timpului 
de lucru, a realizării ritmice a sar
cinilor de plan, neîndeplinirea in
dicatorilor calitativi, numărul încă 
ridicat al brigăzilor rămase ln ur
mă (37 din cele 96 brigăzi existen
ta au rămas sub plan în martie) 
—- denotă că in domeniul perfec
ționării organizării producției Și a' ’ 
muncii și la mina Vulcan mai, exis
tă rezerve multiple ce se cer va- 
loriiicate. Maiștrii minieri au și ei 
un cuvînt greu de spus în acuastă 
privință.

MAISTRULUI MINIER
ICit timp consacrați din Cel» 480 

de minute ale zilei de muncă în
drumării practice a brigăzilor d* 

mineri ? 2 Care sint pierderile din landul 
dv. de timp de muncă Util I

Ce propuneți pentru a ridica ca 
litaiea și a speri eficiența activită
ții de îndrdmare și control din par- 
IM personalului tehnic t

Cum vă preocupați de ridicana 
pregătirii profesionale și de cul
tură generală spre a fi în pas cu 
progresul actual ? Cum vă ajută în 
această direcție conducerea exploa
tării și C.I.T. 1

•1

■A

Un raport 
nu tocmai 
mulțumitor...

Maistrului îi revin atribuții de 
răspundere în asigurarea eficienței 
practice a măsurilor de perfecțio
nare a producției și muncii. Or, în
deplinirea acestor atribuții e de
terminată, la tîîlcul ei, de folosirea 
timpului de care dispune maistru) 
de-a lungul celor 480 minute ale 
Zilei de muncă.

A folosi timpul în mod util e 
sinonim cu a-1 consuma la locurile 
de muncă — în abataje sau la îna
intări, in mijlocul formațiilor de 
lucru, acordîndu-le asistența tehni
că necesară ■— în mod concret, 
prompt Și eficient — tot sprijinul 
tahnico-matarial spre a-și îndeplini 
sarcinile de plan in mod ritmic șl 
a atinge indicatori tehnico-ecoHo- 
mici cît mal superiori. Dar cum 
se petrec lucrurile in realitate ? Să 
dăm cuvîntul maiștrilor minieri:

DUMITRU 1OAN, sectorul I:
— ReUșesc să folosesc Cel mult 

180 minute pentru îndrumarea con
cretă a brigăzilor, pentru controla
rea locurilor de muncă. In restul 
timpului mă ocup da aprovizionarea 
brigăzilor cu materiale și vagonete 
goale. Intr-adevăr, raportul nu e 
satisfăcător... dar altfel nu văd cum 
s-ar putea. Problemele transportu
lui îmi răpesc, ca de altfel șl ce
lorlalți maiștri din sectorul nostru, 
mult timp. Traseul e lung, locurile 
de muncă sînt dispersate iar din 
partea sectorului de transport a- 
vem încă destule greutăți, învin
gerea cărora necesită din partea 
noastră Să consacram o parte din 
timp problemelor de aprovlzonare. 
Cum să putem cîștiga mai mult 
timp în favoarea îndrumării con
crete a brigăzilor? Să fim ajutați 
fn privihța transportului și atunci 
se vor rezolva multe, iar noi am 
putea 19 ne vedem de treburi la 
locurile de muncă.

N1ȚĂ CONSTANTIN, sectorul VI:
— Efectiv la locul de muncă... 

tehșeSC să stau vreo 250 minute. 
Restul timpului mi-l ia transportul. 
Cred că uh supraveghetor pentru 
dirijarea transportului ne-ar ușura 
mult' Situația, ne-ar crea condiții 
*& stăm mai mult în abataje. In 
sectorul nostru socotesc că nici ta
tonarea nu s-a făcut destul de ju- 
dîcioii raionul meu, de pildă, e 
mult mai întins decît celălalt, am 
de controlat 7 „numere", plus lo
curile de munca neplasate. Și toa
te ae extind pe 4 orizonturi...

Se poate reduce 
din... rabat

D»m raportul i timp uui — timp 
pierdut cu supravegherea transpor
tului etc. nu e tocmai mulțumitor.

Aproape jumătate, șl uneori chiar 
mai mult, din ziua de muncă a 
maistrului minier se irosește cu 
„goana" după material», vagonete 
•te. Se poate Insă Îmbunătăți ra
portul ? Da.

CSIKI EMERJC, sectorul II:
— Eu reușesc să fiu in abataje 

3 ore. Restul la... transport, sec
torul » departe, aprovizionarea Se 
desfășoară anevoios. Personalul de 
regie trebuie supravegheat. $1 încă 
un necaz, dacă nu sîntem atențî 
„dispar" plinele. Propun Ca regia 
— mecanicii, însoțitorii, efectivul 
de la colector — să fie trecuți în 
acord. Altfel personalul de deser
vire nu e cointeresat și trebuie să 
te ții mereu de capul lui... Neca
zuri intimpinăm și cu partea me
canic*. Personalul electro-mecapic 
nu țin» cont de indicațiile noastre. 
Or noi, maiștrii minieri, cunoaștem 
cel mal bine cerințele producției, 
noi purtfim in primul rind răspun
derea pentru realizarea prelimina
rului. Iată de ce cred c* soluțio
narea relațiilor dintre noi și perto- 
nalul electro-mecanic ar fi foarte 
oportun*.

MUNTEANU STEFAN, sectorul 
VIII “ investiții:

— Jumătate din schimb sîtit,.. ai 
brigăzilor, tistul mă îngrijesc de 
transport. Cred că noi, cei de la 
investiții sîntem mai vitregiți fn 
privința aprovizionării cu vagone
te. Se fuge după,., cărbune, iar in
vestiția rămîne mal la urm*. Apoi 
și locurile de muncă sînt dispersa
te. Or, mai ales noi, maiștrii de la 
investiții ar trebui să fim mai mult 
ia locurile de muncă. Astfel am 
putea influența mai mult spre bine 
calitatea lucrărilor miniere.

ING. CONSTANTINESCU N1CO- 
LAE, șeful sectorului VI:

— Maiștrii sînt în mijlocul bri
găzilor cam jumătate din schimb. 
Restul timpului se ocupă de trans
port, supravegherea oamenilor din 
regie etc. Propun deci ca pentru 
transport să tie cite un suprave
ghetor In fiecare sector, In fiecare 
schimb, iar pentru personalul de re
gie să se introducă plata în acord. 
Astfel s-ar crea condiții maiștrilor 
ca cel puțin 6 din cele 8 ore să și 
le petreacă in abataje, să facă Cu 
adevărat îndrumare și control teh
nic.

Ing. STANC1U VASILE, șeful sec
torului VIII:

•“ Cu mai multă disciplină ia 
sectorul XII transport, aproviziona
rea ar decurge măi bine iar maiștrii 
minieri ar avea mai mult timp să 
se ocupe de locutile do muncă din 
subordine, de calitatea lucrărilor.

Dar multe depind și de maistru, 
de pregătire», experiența și conști
inciozitatea lui. Ih sectorul nostru 
sint maiștri ca Alioșa Vasile, Vi
sări Cohstantin, Dubinschl Carol 
Cat» nu fac față cerințelor ce le 
revin. Am spus că multe depind 
de conștiinciozitatea maiștrilor, aș 
mai adăuga: de spiritul lor de răs
pundere.

Dor consider că mai multă aten
ție' s-gr cere acordată specializării

PUNCTĂRI
PENTRU ABEND* 
PREOCUPĂRILOR 

DE VIITOR
• Pentru cointeresarea sa lu 

deservirea ritmică a brigăzilor 
de mineri, să se extind* plata 
în acord și la personalul de 
regie, îndeosebi de la trans
portul de materiale și vago
nete.
• In cadrul acțiunilor de 

perfecționare a pregătirii maiș
trilor să se Includ* lecții sau 
prelegeri șl pe teme de pro
tecție a muncii, de organizare 
și normare a muncii.
• Periodic, Consiliul local al 

U.G.S.R. st inițieze schimburi de 
experiența intre maiștri mi
nieri de la diferite exploit*™ 
din bazin.
• s* se mărească tirajul Bu

letinului de informare tehnică 
al C.C.V.J. spre a ajunge și tn 
posesia maiștrilot minieri,
• ln programul de instrui

re proiesional* s* se prevăd* 
acțiuni specifice și pentru 
maiștri minieri din sectorul de 
investiții.
• Comitetul sindicatului prin 

C.I.T. și comisa cultural* s* 
inițieze acțiuni recreallv-edu- 
cative menite s* contribuie la 
dezvoltarea și Îmbogățirea pro 
tiiului profesional și cultutal ol 
maiștrilor minieri.

maiștrilor pentru lucrările de in
vestiții, atit ia școala de maiștri 
Cît și în cadrul exploatării. Deo
camdată in această privință se face 
prea puțin.

Multe depind 
de maistrul însuși

Calitatea asistenței tehnice, efi
ciența activității de Îndrumare și 
control ce-l desfășoară maiștrii mi
nieri depind intr-o măsură hotărî- 
toate de ei înșiși, de competența, 
de autoritatea lor.

Dar care sînt factorii ce deter
mină cele două atribute ?

— In primul rind pregătirea, ni
velul profesional al maistrului —• a 
fost de părere tov. Jurca Alexan
dru, prim maistru miniet in seCto- 
rul IV — precum și comportarea lui.

Toți maiștrii anchetați au fost de 
părete că in ceea ce privește per
fecționarea pregătirii lor profesio
nale, la mina Vulcan s-au făcut lu
cruri bune în ultimul timp. A de
venit un obicei ca, lunar, conduce
rea exploatării să organizeze întîl- 
niri cu maiștrii minieri. Aceste în- 
tîlniri, în care se fac și diferite co
municări asupra ultimelor noutăți 
din domeniul tehnicii miniere $1 1* 
care participă toți maiștrii, a deve

nit o valoroasă formă de perfecționa
re. Aprecierile pozitive asupra utili
tății acestor Intllfilri sint unanime. 
Exist* doar cîteva propuneri i în 
programul acestor Întruniri s* fie 
expuse șl citeva lecții pe teme de 
protecție a muncii, organizarea 
producției și să se organizeze un 
cete in cadrul căruia maiștrii s* lie 
sprijiniți in studierea problemelor 
de normare și organizare a muncii 
(ing, Volculeacu Vâsli», șeful secto
rului Vllljî s* se țin* leețH I» mod 
diferențiat, in funcție de specificul 
activități) maiștrilor: exploatare, 
lucrări miniere etc. (maietral minier 
Munteanu ștefan, sectorul VIII): 
să se organises» periodic schimburi 
de experiența intre maiștrii minieri 
de la diferite exploatări (Jurca 
Alexandru, prlm-maistru, sectorul 
IV). Dar am pus în discuție încă o 
chestiune: cum se ocupă maiștrii 
minieri înșiși de perfecționarea pre
gătirii lor. Cei mai multi de la 
terminarea școlii de maiștri, nu au 
mai citit nici o carte tehnică, ln 
rest......Cîteodată citesc din Buleti
nul de informare tehnică al com
binatului, dar aceasta la cîteva 
luni. Din Buletine primim un Sin
gur exemplar la sector și deci e 
greu să ajungi în posesia lui (Cslki 
Șmer ic).

Am mai putea cita cîteva din de
clarațiile maiștrilor minieri anche
tați. Ar fi aproape toate Identice : 
recunoașterea faptului că citesc 
foarte puțin, unii aproape nimic, 
că lectura lor se rezumă la citirea 
din cînd în Cînd a ziarelor. E to
tuși, prea puțin ! Aceasta e conclu
zia. Dar se face ceva pentru a 
stimula interesul, gustul maiștrilor 
minieri pentru lectură, pentru cul
turalizarea lor ? La această între
bare ni s-au dat, de asemenea, răs
punsuri aproape identice. De aceea, 
ne rezumăm la părerea unui sin
gur interlocutor, a tehnicianului 
Ursu virjn, șeful sectorului ii :

— in general comitetul nostru de 
sindicat manifest* prea puțin* ini
țiativa pentru organizarea unor 
acțiuni cultural-educative pentru 
maiștri, pentru culturalizarea lor. 

Cum lucrăm cu 
maiștrii numeri?

Eficiența asistenței tehnice din 
partea personalului mediu tehnic, 
rezultatele activității maiștrilor mi
nieri depind într-o bună măsură 
și de felul cum se lucrează cu ei. 
Ce se face în acest sens la mina 
Vulcan ? Ne răspunde tov. ing. 
Surtilescu Dan, inginer șef adjunct 
al exploatării :

— Folosirea cu folos a timpului 
de lucru al maistrului minier si, în 
general, eficiență activității lui de
pind de mal mulți factori. Aș pre
ciza doar cîteva: extinderea raio
nului de car» răspunde sau numă
rul locurilor de muncă, col iute» de
servirii din partea sectoarelor au

xiliare și, în fine, pregătire» *Lox- 
periența maistrului. \ *S?

Cum sînt folosiți acești factori 
la mina noastră ? In primul rind, în 
cadrul activității de perfecționare a 
organizării producției o atenție deo
sebită se acordă ia mina noastră 
concentrării producției la mai pu
ține blocuri si orizonturi, ceea ce 
va reduce extinderea raioanelor de 
care- răspund maiștri minieri.. Stu
diem, de asemenea, posibilitatea ca 
transportul subteran să fie preluat 
de un singur sector — cel de trans
port, astfel ca sectoarele produc
tive să fie scutite totalmente de 
problemele transportului, lncepînd 
din luna mai, în zona vestică a 
minei, transportul va trece în în
tregime la sectorul XII. Dar aici să 
facem o precizare: Există 0 me
teahnă la maiștri noștri. Deși la 
sectorul I transportul a trecut deja T 
la sectorul XII, maiștri minieri 
continuă să-și piardă o bună parte 
din timpul de lucru cu probleme 
de aprovizionare.

Eu socotesc că un maistru cu ex
periență, conștient de meninfa lui 
poate folosi și 400 de minutA^din 
ziua Iul de muncă fn abataj». Ade
vărul e că deocamdată m pierde 
mult timp cu activitățile auxiliare. 
Depinde mult și de conștlindoxlta- 
tea maistrului, de grija Iul pentru 
gospodărirea propriului s*u And 
de timp de lucru. Fără îndoială, 
avem maiștri buni. De exemplu, 
Szakacs Mihai, Munteahu Sabin, 
Jurca Alexandru. Udroiu Gheor- 
ghe, Constantin Mihai, Brîulung 
Năstase, Cslki Emeric. Dcsbner 
Francisc, Mihai Carol. Dăr avem 
și mulți pe care n-am ajuns să-i 
determinăm să folosească la maxi
mum. în mod judicios timpul lor 
de muncă, fn primul rind, pentru 
îndeplinirea atribuțiilor lor prin- 
cipale. Ce eficiență ar putea avea 
activitatea unora sau ce autoritate 
pot avea maiștrii David Văsile, 
Zenk Ștefan și Luca Vasile care 
au fost găsiți dormind ln mină ? Sau 
alții, ca Negrescu Ioan, care se 
poartă ca niște zbiri cu subalternii.

In cadrul minei au fost între
prinse în acest an acțiuni multiple 
pentru întărirea rolului maiștrilor. 
Controalele la locurile de muncă 
din partea personalului ineineresc 
se face doar în prezența maistru
lui. indicațiile, ordinele se dau ,x 
brigăzilor tot prin maiștri. Perso
nalul Hlediu tehnic e consultat la 
stabilirea primelor, eșalonarea con
cediilor etc. E adevărat că mai sint 
Unele excepții cînd conducerea 
sectoarelor neglijează aceste forme 
de stimulare a inițiativei maiștri
lor, dar în viitor vom remedia și 
acestea. S-a mai amintit de în- 
tîlnirile lunare ale conducerii mi
nei cu personalul mediu tehnic. 
Este doar un început în preocupa
rea noastră pentru întărirea conți
nu* a rolului maistrului minier... „

Anchetă realizată de 
Ion DUBEK



Re&arsare de bucurie și entuziasm Medalion muzical
Sărbătorind a 45-a aniversare a 

creeril organizației salt răvolttflp-, 
nare, tineretul VM Jluhti, alături' 
d» toți viitorii constructori ai co
rnul tului din întreaga țară ți-a 
manifestat, cu ocazia zilei de 2 
Mai — Ziua tineretului din Româ
nia — atașamentul ți tltăgOltea 
fierbinte față de partid, patrie și 
popor. Sărbătoarea primăverii pa
triei, Situată simbolic in luna flo
rilor, in anotimpul primăverii pli
ne, reprezintă pentru fiecare tinăr 
prilejul unei mobilizatoare retro
spective asupra propriilor reali
zări, asupra drumului parcurs eu 
dăruire ți -abnegație in anii con
strucției socialismului. Iii această

0 confruntare
(Urmare din pag. I)

ceul Petroșani; locul II Bocan Zo- 
rița, Liceul Uricani, Rad Minerva, 
Liceul Lupeni, Senk Ileana, Liceul 
industrial Petroșani, Urițescu Stela, 
Liceul Petroșani. DANSURI: lo
cul I, Liceele Vulcan și Uricani; 
locul II Liceul Lupeni. ORCHES
TRA DE MUZICA UȘOARA : lo
cul it Liceele Petrila și Lupeni.

Formațiile din școlile profesio
nale :

COR : locul 1 Școala profesională 
comercială Petroșani; Locul II Gru
pul școlar minier Lupeni. BRIGĂZI 
ARTISTICE DE AGITAȚIE ; Grupul 
școlar minier Lupeni. MONTAJ LI
TERAR ; locul II, Școala profesio
nală comercială Petroșani. SOLO 
VOCE — MUZICA POPULARA: 
locul I Cetinoiu Marin, Grupul șco
lar minier Lupeni; locul II, Perța 
Ioan, Grupul școlar minier Petro
șani și Boldei Stela, Școala profe
sională comercială Petroșani. SOLO 
VOCE — MUZICA UȘOARA : lo
cul III, Cetean Rodica, Școala pro
fesională comercială Petroșani și 
Takacs Iuliu, Grupul școlar minier 
Petroșani’. INSTRUMENTIȘTI : lo
cul I Solo saxofon, Rus Viorel, Gru
pul școlar minier Lupeni și 
Costin Francisc, Grupul șco
lar minier Petroșani; Echipa 
de fluierași, Grupul școlar minier

TELEVIZIUNF
4 mai

18,00 Pentru cei mici.
18,07 Pentru tineretul școlar: Stu

dioul pionierilor.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul meteorologic.
19,30 „Mult e dulce și frumoasă*'.
19,40 La ordinea zilei...
20,00 Interpret! de muzică popu

lară.
20,15 Teleglob.
20,45 Studioul mic: „La Plevnă" 

piesă de George Sion.
21,50 Parada vedetelor.
22,00 fie la Glotto la Brîncuși (emi

siunea a IlI-a).
22,20 Seară de balet — dansuri 

din opere.
'S3,Op Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

Si frumoasă de mai dntecsle au 
liunat pared mai puternic, jocul 

și voioșia au determinat un entu
ziasm parcă mai dezlănțuit ca oți- 
ctnd. In toate localitățile Văii' 
noastre, din Cimpa pînă în Vri- 
cani, pe terenurile sportive, în 
săli, pe podiumuri special amena
jate, manifestările cultural-artisti- 
ce și distractive âu făcut ca voia 
bună — oaspete statornic al tine
retului — să nu contenească. Ac
țiunile inițiate, remarcate prin va
riație, fantezie, au culminat prin 
retragerea cu torțe. Revărsare de 
bucurie, entuziasm și încredere 
in viitor! Fluviu de sentimente 
înaripate convergînd spre un țel

a tinerelor talente din școli
Lupeni; Fanfară, Grupul școlar mi
nier Lupeni; Orchestră de muzică 
ușoară: locul II, Grupul școlar mi
nier Lupeni. RECITATORI : locul 
II, Rașca Măria și Bardoș Maria 
ambele de la Școala profesionala 
comercială Petroșani; DANSA
TORI ; locul I, Grupul școlar minier 
Petroșani, locul II, Grupul școlar 
minier Lupeni.

Câteva observații
Concursul cultural-artistic, care s-a 

desfășurat la Petroșani, a demon
strat, că în școlile din Valea Jiu
lui, există o adevărată pepinieră 
de talente, tineri dotați care, insă, 
nu sint suficient îndrumați. Și con
cursul care a avut loc, dacă era 
temeinic organizat (a lipsit insta
lația de amplificare) putea reuși 
mai bine. De altfel, el a scos în evi
dență, că marea majoritate a ca
drelor didactice din licee au ma

S PQ RT
Cu Minerul Lupeni... e ceva

In minutul 80 al partidei de du
minică dintre Minerul Lupeni — 
Minerul Baia Mare, rezemat de 
bara stingă, un băiat plingea. Era 
tânărul și talentatul portar localnic 
Hlopețchi. El făcuse tot ce putuse 
pentru echipa sa, dar dacă ceilalți 
colegi de echipă...

l-am înțeles supărarea lui Ges
tică i în șase etape echipa lui n-a 
cîștigat decît un meci — acasă cu 
C.S.M. Sibiu. Și de notat că din 
cele șase întâlniri, patru le-a avut 
acasă.

Am urmărit alături de puținii 
spectatori lupeneni partida de du
minică dintre Minerul Lupeni — 
Minerul Baia Mare, și am trăit îm
preună cu ei bucuria acelui 1—0 
la pauză pentru gazde. Urmărisem 
o primă repriză de fotbal frumos 
prestat de localnici și-i vedeam (în 
sfîrșit) învingători. Ocaziile lor de 
gol au început în minutul 1 al în
tâlnirii, s-au succedat în minutele 
3, 4, 5 pentru ca în minutul 7 Co- 
troază să deschidă scorul. Alte oca- 
21! au fost ratate în minutele 12, 
2L 27, 30, localnicii avînd în <3o- 

comun — cucerirea piscurilor ce
lor mai înalt» ale culturii ți civi
lizației.

Odată cu lăsarea cortinei în
tunericului serile de dans, carna
valurile tinereții, organizate pre
tutindeni, au prilejuit, de aseme
nea, calde erupții de veselie'.

Ângajîndu-se hotărît de d-și a- 
iLuce partea de contribuție la pro
pășirea și înflorirea patriei, prin 
realizări demne de entuziasmul și 
vigoarea, de hărnicia șt forța virs- 
tei sale, tineretul Văii Jiului ți-a 
sărbătorit ziua într-o atmosferă cu 
adevărat sărbătorească.

V. T.

nifestat interes pentru pregătirea 
formațiilor artistice în vederea a- 
cestui concurs. Totuși, au fost și 
excepții. Formația Liceului Petrila 
a dovedit lipsă de disciplină. Este 
inexplicabil cum se poate ca or
ganizatorii acestei formații să ad
mită acordeonistului, care acompa
nia echipa de dansuri, să părăseas
că scena tocmai in clipa clnd co
legii lui urmau să apară în fața pu
blicului. Nici la Școala profesională 
comercială din Petroșani nu S-a a- 
cordat suficientă grijă selectării so
liștilor vocali care s-au pre
zentat slab in fata spectatori
lor. Aceste aspecte, care au um
brit confruntarea echipelor artis
tice din licee și școli profesionale, 
vorbesc de la sine de ușurința cu 
care au fost admise unele puncte 
din programul formațiilor artistice 
fără să se țină seăma de calitatea 
interpretativă și ținuta Scenică ne
cesară oricărui spectacol.

troază pe cel mai bun și mai peri
culos atacant^ (în prima repriză). 
In acest timp oaspeții ău Jucat cris
pat, și-au studiat mai mult adver
sarul. Ei s-au apărat supranume- 
ric și au contraatacat de cîteva ori

FOTBAL

destul de periculos ’ prin Sasu și 
Drăgan, primului revenindu-i și 
misiunea de a executa cele trei lo
vituri libere la poarta Iui Hlopețchi, 
lovituri rămase fără rezultat.

După pauză lucrurile se schim
bă — pe teren și pe tabela de mar
caj. După un colocviu în cabină 
cu antrenorul Andrei Șepci, băimă- 
renii ies la atac și sînt deciși să în
cline balanța victoriei de partea 
lor. înlocuirea Iui Miculaș cu Ro
man dă un plus de agresivitate a- 
tacului. Sasu și Drăgan devin tot 
mai periculoși, și-l vor obliga pe 
Hlopețchi să se remarce de mai 
multe ori; Ujvary și Cromely ac-

T1BER1U BREDICEANU
Sărbătorim, în această pri

măvară, 90 de ani de cind S-a 
născut, la Lugoj, compozitorul 
și folcloristul român TIBER1U 
BREDICEANU, artist al po
porului.

După terminarea studiilor 
muzicale la Sibiu ți Blaj, Bre- 
diceanu a desfășurat o neobo
sită activitate folcloristică, a- 
dunind peste 800 de melodii 
populare românești din dife
rite regiuni. Dintre lucrările 
cele mai frumoase, in care 
adie suflul motivelor popu
lare românești amintim: poe
mul muzical etnografic „Tran
silvania, Crișana, Banatul și 
Maramureșul, in port, joc și 
cintare", „La seceriș", „La șe
zătoare", „Seara mare" etc. 
In aceste lucrări Brediceanu 
urcă pe scenă nu numai pe 
aei ce dntă, ci și întreg po
porul adunai la această mun
că in comun, în care fețele 
torceau sau coseau, feciorii 
desfăceau porumb, iar un cio
ban cânta din fluier.

Cele 10 caiete de doine și 
cîntece populare românești 
atit de îndrăgite de iubitorii 
de muzică sint o întruchipare 
a cugetului și simțirii româ
nești.

Paralel cu activitatea com
ponistică, T. Brediceanu a des
fășurat și o rodnică activitate 
obștească. El a jucat un rol 
însemnat în fondarea Teatru

La nedeie-n poieniță
Lume multă și de toate vîrstele 

venise să-și petreacă după tradi
ție, ca-n fiecare an. Tinerii veni
seră îmbrăcați în portul pe care-1 
știu de cînd erau de-o șchioapă. 
Babele își schimbaseră șl ele poa
lele, catrința și ciupeagul chiar de 
nu erau „imoase". Și își mai aran
jaseră pletele sub broboadă. Moș
negii ș-au îngrijit și ei ca de astă 
dată să poarte pantaloni de aba, 
cămașă nouă, iar brîul să.— scli
pească. Cu pălăria, cît un cuib de 
rînd unică, pe ureche, pornesc spre 
poienița ticsită de lume, din Ploș- 
tina Paroșenilor,

Toți așteaptă începerea nedeii. 
Dar nu așteaptă oricum : care cu o 
sticlă de vin, care cu un pahar de 
coniac sau de țuică, dar cei mai 
mulți preferă berea. După mici și 
clmăclori iți vine o sete pe care 
n-o stîmperi nici cu... apa Baleii! 
Copiii nu sînt nici ei neglijați. Se 
găsesc mingi din hîrtie cu elastic, 
umplute cu rumeguș. Sînt șl ardei, 
trenuri, fluiere din... Zahăr. 
Tinerii însă preferă jocul. Muzica 
își face „încălzirea". începe sîrba. 
Flăcăii se prind de umeri, chiuind. 
Printre ei «e află mecanicii de ca
zane Cocota Alexandru șl Poienaru 

ționează ca două pistoane vii, iar 
Donca și Vaida sînt de netrecut. In 
minutul 51 Sima scoate un gol si
gur din picioarele impetuosului Sa
su, pentru ca peste 8 minute Oas
peții să obțină egalarea : același 
Sasu primește mingea într-o dis
cutabilă poziție de ofsaid, șutează 
puternic și mingea ce se îndrepta 
spre poartă e ajutată de Roman să 
se odihnească în plâsă. Stupoare în 
tribune. Plumb în picioarele local
nicilor. Vulgarități la adresa arbi
trului (suveran pe terenul de joc). 
Băimărenii prind aripi. Localnicii 
în schimb îh Ioc Să forțeze nota jo
cului, se resemnează din nou cu un 
egal. Dar oaspeții nu se mai mulțu
mesc cu 1—1. Vor victoria. Ea le 
surîde în minutuJ 80 șl va fi sem
nată aproape în întregime de cel 
mai bun jucător de pe teren, Sasu. 
Drăgan doar ajută mingea ușor, 
ca, și Roman la primul gol, să in
tre în plasă. Este 2—-1 pentru băi- 
măreni.

Acest joc al nervilor a scăzut cu 
alți cîțiva numărul spectatorilor lupe
neni, a îndîrjit lupta pentru pro
movarea în A dintre ocupantele lo
curilor I ți II, a adus și mai mult 
formația locală în zona perie ulosă 
a retrogradării- Nu trebuie uitat că 
în continuare Minerul Lupeni va 
avea două meciuri in deplasare, 
iar acasă va primi replica formați

lui național și a Conservato
rului din Cluj; a fost printre 
primii directori ai Operei Ro
mâne din Cluj (1920) — pri
ma operă de stat din țara 
noastră.

De asemenea, îl găsim și 
la conducerea Operei Române 
din București, unde încura
jează și prezintă publicului
— pe atunci un adevărat act 
de curaj — lucrări de com
pozitori români.

Activitatea lui depășește 
granițele capitalei — unde a 
fost ți unul din fondatorii So
cietății Compozitorilor Români
— gășindu-l la conducerea 
Conservatorului „Astra" din 
Brașov. Lucrările cît și în
treaga activitate a lui T. Bre
diceanu au contribuit, de-a 
lungul celor 90 de ani, la tre
zirea interesului pentru muzi
că românească atit în țară cit 
și peste hotare. Pentru calită
țile sale deosebite, artistul 
poporului T. Brediceanu a 
fost ales membru corespon
dent al Academiei R. S. Ro
mânia și al Societății france
ze de muzicologie din Paris.

Aniversarea a 90 de ani de 
viață și intensă activitate mu
zicală a compozitorului este 
un moment de neuitat șl o ga
ranție in plus a stimei șl cin
stirii iubitorilor de muzică.

Prof. T. JURCA

Dumitru, mecanicul de turbine Co
cota Gheorghe, barajistul Drăghici 

v Simion toți de la I.E.C. Paroșeni;
lăcătușul Pop Gheorghe și mecani
cul Mihăiasă Mircea, ambii de la 
E. M. Lupeni; minerul Drăghici loh 
de la E. M. Vulcan. Sînt socotiți cei 
mai isteți feciori de Săteni.,, 
fala satului; heîntrecuți la treabă, 
dar șl cei mai inegalabili la joc, 
precum și la strigături. Invită fe
tele la joc astfel: Busuioc, busuioc, / 
ia haide-ți fete la joc... Și fetele 
lărgesc cercul nedeii, intrând în 
sîrbă, fiecare lingă alesul... inimii. 
Tehniciană Stroia Susana' de la 
I.E.C. Paroșeni, lucrătoarea din 
comerț Popa Maria, laboranta Șer- 
ban Angela de la F.F.A. Viscoza 
Lupeni, profesoara Munteanu Doi
na de la Liceul Uricani, gospodina 
Căbulea Doina sînt de asemenea 
sufletul nedeii. In ritmul înfocat al 
muzicii, perechile de tineri se în- 
vîrtesc ca sucala. Cei mai vîrstnici 
nu se lasă nici ei pînă nu „fac una". 
Nedeia se desfășoară plăcut, pînă 
noaptea târziu. Pe chipurile tuturor 
citești satisfacția pe care ți-o dă 
una din cele mai frumoase tradiții 
locale.

P. BREBEN

ilor A.S.A. Tg. Mureș, Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii și Vagonul 
Arad, echipe cu potențial și pre
tenții. Cineva va trebui să ia mă
suri cît mai repede.

Duminică, arbitrul Mircea Rotaru 
din Iași a condus următoarele for
mații : Minerul Lupeni : Hlopețchi
— Pralea, Pali, Ambruș, Popescu — 
Foca, Sima — Cotroază, Șopterea- 
nu, Cărare, Precup. Minerul Bala 
Mare : Moricz — Vaida, Donca, Uj
vary, Czako — Cromely, Pînzaru
— Miculaș (Roman), Sasu, Drăgan, 
Szilagy.

D. GHEWEA

PRONOEXPRES
La tragerea nr. 18 Pronoexprts 

din 3 mai 1967 s-au extras din Ur
nă următoarele numere :

Extragerea I: 35 10 33 21 11 39
Rezervă 24 9
Extragerea a II-a : 15 47 39 5 37 14
Rezervă 31 19
Fond de premii:
Extragerea 1 : 422 272
Extragerea a II-a 282 331



STEAGUL ROȘU

Sesiunea Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O.

Intervenția reprezentantului României
PARIS 3. — Cores

pondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, trans
mite : La cea de-a 76-a 
sesiune a Consiliului E- 
xecutiv al U.N.E.S.C.O., 
comisia programului a 
aprobat statutele unor 
comitete consultative 
Internationale constitu
ite de U.N.E.S.C.O. 
pentru aplicarea pro
gramului său de acti
vitate.

Comisia programului 
a examinat, de aseme
nea, convocarea reuni
unii de experți guver
namentali menită să 
examineze aplicarea a- 
cordurilor U.N.E.S.C.O. 
referitoare la importul 
de obiecte cu carac
ter educativ, științific 
și cultural.

In intervenția sa, re
prezentantul român, 
acad. Andrei Oțetea a 
protestat împotriva in
vitării Ia această reu
niune a ciankaișistului, 
arătînd că guvernul 
român consideră că

singurul reprezentant 
legitim al poporului 
chinez este Republica 
Populară Chineză. El 
și-a exprimat totodată 
regretul că state ca 
R.D.G.. R.D. Vietnam 
și R.P.D. Coreeană 
sînt împiedicate să 
participe la această 
reuniune. Declarații a- 
naloge au făcut și re
prezentanții U.R.S.S. 
și Ungariei în Consi
liul Executiv. Lista 
participanților la a- 
ceastă reuniune guver
namentală a fost a- 
d optată cu 17 voturi 
pentru, nici un vot 
contra și șapte abți
neri (România, U.R.S.S., 
Ungaria, Franța, 
R.A.U., Finlanda și Ca- 
înerun).

Plenara Consiliului 
Executiv a ascultat ra
portul de activitate 
prezentat de directorul 
general al U.N.E.S.C.O., 
Rene Maheu. Anali- 
zînd principalele ac

țiuni întreprinse recent 
de Organizație, el a 
subliniat importanța 
programului de studii 
culturale balcanice, 
pentru a cărui reali
zare U.N.E.S.C.O. va 
acorda sprijinul său. 
El a insistat, de ase
menea, asupra însem
nătății și realizării cu 
succes a primei con
ferințe a miniștrilor 
învățămîntului din Eu
ropa, conferință care 
se va ține la Viena 
între 20 și 25 noiem
brie. Analizînd măsuri
le luate de U.N.E.S.C.O. 
pentru pregătirea aces
tei conferințe guver
namentale europene, 
Rene Maheu a apre
ciat ca pozitive legă
turile stabilite de co
mitetul special inter
național de pregătire 
al conferinței de Ia 
Viena, al cărui pre
ședinte a fost ales în 
februarie reprezentan
tul român Jean Li- 
vescu.

Acord privind crearea unei comunități 
economice africane
ACCRA 3 (Agerpres). — Parti- 

■ cipanții la cea de a doua conferin- 
. țfi regională a Comisiei economi
ce țJ.N.U. pentru Africa au 
Căzut de acord asupra creării ti
flei comunități economice a 12 
state din Africa de vest. Potrivit 
prevederilor acordului, orice țară 
din' Africa occidentală poate ade
ra Ia această comunitate care va 
avea un Consiliu de Miniștri, un 
secretariat și cîteva organisme 
permanente.

Comunitatea are ca obiectiv să 
ofere posibilități mai bune de • co
laborare între țările membre în

domeniul industrial și agricol și 
de stabilire a unor acorduri pri
vind înlăturarea taxelor vamale 
care împiedică comerțul dintre ele. 
O folosire mai bună a resurselor 
hidrologice, a mijloacelor 'de trans
port și comunicații și a resurselor 
energeticii, va constitui uhul din
tre primele programe adoptate de 
comunitate.

La conferința care se va încheia’ 
astăzi (joi), participă Ghana, Da
homey, Coasta de Fildeș, Liberia, 
Mali, Mauritania, Niger, Volta Su
perioară, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leone și Togo.

Acțiuni victorioase 
ale aviației vietnameze

HANOI P — Corespondentul A- 
gerpres, .Adrian Ionescu, transmi
te: In ultimele zile, aviația nord- 
vietnameză s-a angajat în lupte 
aeriene împotriva escadrilelor a- 
mericane, împiedicîndu-le în mai 
multe rînduri să bombardeze Ha
noiul și alte orașe din R.D. Viet
nam. Așa s-a întîmplat, de exem
plu, cu o formație de 50 de avi
oane ce se îndreptau spre capitala 
R.D. Vietnam și care au fost ne
voite să renunțe la intenția lor 
de a ataca orașul în urma apari
ției reactoarelor vietnameze.

Presa vietnameză subliniază fap
tul că acțiunile aviației vietname
ze au loc într-o perfectă coordo
nare cu apărarea antiaeriană, in
terceptarea avioanelor inamice fi
ind în aceste condiții încununată 
de succes. Primele victorii din 
luna măi au și- fost obținute, ca 
urmare a doborîrii mai multor a- 
parate de zbor ale S.U.A. de către 
reactoarele nord-vietnameze. Ast
fel numărul total al avioanelor a- 
mericane doborîte pînă în prezent 
pe teritoriul R.D. Vietnam se ri
dică la 1 840.

Problema intrării Angliei în C:ER 
larg comentată în Franța

Lucrările sesiunii 
C.E.P.A.L.

CARACAS 3 (Agerpres). — In 
capitala Venezuelei au început 
marți lucrările celei de-a 12-a se
siuni a Comisiei economice O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.). 
Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise 17 puncte, printre care a- 
nalizarea situației economice a ță
rilor latino-americane, planificarea 
în America Latină, progresele și 
obstacolele întîmpinate de la ultima 
sesiune a C.E.P.A.L., desfășurată 
în 1965 la Ciudad de Mexico, pre
cum și stabilirea unei politici co
merciale comune a acestor țări în 
vederea celei de a doua conferințe 
a Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, programată pentru 
anul viitor în capitala Indiei. La 
lucrările actualei sesiuni participă, 
pe lîngă membri și membri asocia- 
ți ai C.E.P.A.L., observatori ai in
stituțiilor specializate ale O.N.U., 
precum si ai altor țări membre ale 
O.N.U.

PARIS 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges. Dascal . transmi
te : Presa pariziană consacră largi 
comentarii problemei intrării An
gliei în Piața comună. ,,L’Aurore", 
printre altele, scrie: „Șansele Ma
rii Britanii de a fi admisă în Pia
ța comună nu sînt, pare-se, consi
derabile, candidatura sa nu este 
prea bine primită la Paris, deși 
este sprijinită cu hotărîre de Ita
lia, Olanda și Belgia și susținută, 
dar nu fără rezerve, de Republica 
Federală a Germaniei, în măsura 
în care aceasta nu se opune con
cepției franceze. Simpla anunțare 
a faptului că nici o adaptare spe
cială a Tratatului de la Roma nu 
va fi făcută, echivalează cu un 
veto al Parisului. Apărarea inte
reselor esențiale ale Angliei și 
Commonwealth-ului impun însă în 
mod efectiv un anumit număr de 
modificări în acest tratat".

„Paris Jour“. apropiat cercurilor 
oficiale, scrie: „Ceea ce atrage a~ 
tenția de la început este că' pro
blemele cele mai dificile și, apa
rent, imposibile de rezolvat au ră

mas neschimbate. De exemplu, se 
poate considera că Anglia, . după 
cit se pare, nu dorește să renunțe 
la nici unu] din angajamentele 
sale față de opinia publică brita
nică, față ; de Commonwealth si 
Asociația Liberului Schimb,'și > cu 
atît mai mult față de Statele U- 
nite". . . ,

„Les Echos", organul cercurilor 
de afaceri: „Sînt greu de între
văzut avantajele pe care politica 
externă a guvernului francez ar 
putea să le obțină din intrarea 
Marii Britanii în C.E.E.. Prin in
trarea ei, Anglia ar aduce ceva 
din acel aer atlantic pe care ge- t 
neralul de Gaulle îl consideră, ne
potrivit pentru Europa. De ase
menea, în consiliu, în cadrul C.E.E„ 
Anglia ar întări opoziția față de 
politica franceză. Generalul de 
Gaulle își dă seamă de aceste ris
curi. Dar nu uită nici faptul câ 
pentru englezi cuvîntul de ’ ț>J|ra* 
naționalitate este, fără îndoială, 
tot atît de neacceptabil ca .șLperl- 
tru el însuși".

Tratative turco-polone 
■tu,.,. • ' •

tării obligațiilor internaționale, 
s-a străduit întotdeauna să facă

ANKARA 3 (Agerpres). — 
Ankara au avut loc tratative în
tre miniștrii afacerilor externe ai 
Poloniei și Tiirciei — A. Rapacki 
și Sabri Caglayangil, în cursul 
cărora au fost abordate cele mai 
importante probleme internațio
nale. După tratative, ministrul 
turc Caglayangil a oferit o‘ recep
ție în cinstea oaspetelui polonez. 
In cuvîntarea rostită la recep
ție, Caglayangil a declarat că Tur
cia, credincioasă politicii sale de 
întărire a relațiilor cu toate ță
rile pe baza principiilor inde
pendenței, neamestecului în tre
burile interne, precum și respec».

față dificultăților priii mijloace 
pașnice. Turcia, "a subliniat vor5- 
bitorul, consideră <ă deosebirile 
în ceea ce privește 'înțelegerea ’ â* 
nor probleme f ternaționale și*u«sbs- 
sebirile de sisteme politice ntî. con
stituie o piedică pentru dezvolta
rea relațiilor turco-poipneze. în -ac- \ 
tual'a situație politică,. a jlini : 
el, contactele personale contribuie 
substanțial la crearea linei atmos
fere de încredere și înțelegere re
ciprocă. 1 '

In cuvîntul său de îișruns, 
Adam Rapacki a arătat că cele 
două popoare trebuie să năzuiască

Urmările cutremurului din Grecia
Numărul victimelor cutremurului ce s-a produs luni în nordul Gre

ciei crește pe măsură ce sosesc noi știri din regiunea afectată. Marți 
după-amiază se stabilise că 24 547 de persoane au rămas fără adăpost, 
6 664 de case fiind complet distruse. Au fost înregistrați pînă acum 9 
morți și aproximativ 80 de răniți.

O hoiărîre
a guvernului Algeriei

Guvernul algerian a hotărît să 
protejeze întreprinderile naționale 
împotriva concurenței firmelor 
străine, acordîndu-le prioritate pe 
piața internă. Consiliul de Miniș
tri a aprobat două hotărîri în care 
se prevede crearea unei Comisii 
centrale a, piețelor și Codul alge
rian al piețelor. Aceste hotărîri 
vor fi supuse spre aprobare Con
siliului revoluției, organul suprem 
al țării.

132 americani | 
evacuați din Yemen I

In cursul ultimelor trei zile, 
; circa 132 de americani, majo
ritatea din cadrul Agenției in
ternaționale pentru dezvoltare 
(A.T.D.) au lost evacuați din 
Yemen. Măsura de evacuare a 
acestora este urmarea hotă- 
rîrii anunțate de S.U.A. de a 
suspenda asistenta acordată Ye- 
manului, ca răspuns la puter
nicele manifestații antiameri- 
cenc caie au avut loc săptă- 
■tina trecuta în orașul Taez 
(Yemen),

DESTITUIREA UNOR PRIMARI ÎN GRECIA
Printr-un ordin al comandan

tului militar al orașului Pireu, pri
marul acestui oraș, precum și alți 
patru primari din regiune au fost

VINOVAT DE NAUFRAGIUL PETROLIERULUI „TORREY CANYON**
Comisia guvernamentală a Libe

riei, însărcinată cu elucidarea îm
prejurărilor naufragiului petrolie
rului „Torrey Canyon" a ajuns Ia 
concluzia că principalul vinovat 
este căpitanul vasului. Guvernul 
Liberiei, se spune în raportul dat

Mari inundații în Asia Centrală Sovietică
Topirea rapidă a zăpezilor și 

ploile torențiale căzute în ultimul 
timp au provocat mari inundații 
în unele regiuni din Asia Centrală 
sovietică. In unele locuri, unde 
în mod obișnuit cantitatea de pre
cipitații este egală cu aproxima
tiv 56 milimetri pe lună, într-o 
singură zi au căzut precipitații de 
peste 35 milimetri. Apa a umplut 
canalele de irigații și a distrus u- 
nele instalații hidrotehnice.

Puhoiurile de apă și pietre ve
nite din munți au provocat im
portante distrugeri. Printre altele, 
a fost inundat orașul Andijan din

imml brilanit ta renane 4 000 le militari din Hf.fi. |
Guvernul britanic a informat ofi

cial Consiliul Europei Occidentale 
că își va retrage de pe teritoriul 
R. F. a Germaniei 4 000 de soldați.

destituiți. Persoanele destituite au 
făcut parte din partidele Uniunea 
de Centru și E.D.A. și acesta con
stituie motivul înlăturării lor.

publicității, va propune țărilor par
ticipante la Conferința Organizației 
maritime consultative internaționale, 
ale cărei lucrări încep la 4 mai 
la Londra, încheierea unui acord 
internațional care șă prevadă iti- 
nerarii precise de navigare a va
selor care transportă petrol.

Uzbekistan, cu o populație de 
170 000 de locuitori. Amenințat cu 
inundațiile este și orașul Djalal- 
Abad, cu o populație de 38 000 de 
locuitori.

tun contacte cu reprezentanții ce--l 
lor șase țări membre ale C.E.E. în • 
vederea aderării sale la Piața co- | 
mună. Deocamdată, a precizat Lah- . 
ge, vom urmări reacțiile la cere- | 
rea Marii Britanii. | 

LISPARIȚII MISTERIOASE PE LUNA
Specialiștii de Ia Centrul de cercetări spațiale din Pasadena (statui 

California) studiază în prezent așa-zisele dispariții misterioase pe' Lună1. I 
In două rînduri, luni, materialul excavat de „Surveyor-3" șl depus la J 
trepiedul vehiculului pentru a fi fotografiat a dispărut. Pînă în prezent.’ 
nu a fost găsită nici o explicație acestui fenomen. Specialiștii se mărgi-’ 
nesc să constate doar că „dispariția misterioasă" s-a petrecut în mai! 
puțin de un minut, cit durează de obicei depunerea materialului excavat* 
la picioarele trepiedului și fotografierea în prim plan a acestui materiali 
de camera de luat vederi de pe „Surveyor-3". •

în conformitate cu înțelegerea in- I 
tervenită la 28 aprilie între repre- ’ 
zentanții Angliei, S.U.A. și R. F. a | 
Germaniei. .

Concomitent, ministrul1 apărării | 
al Angliei, Denis Healey, a anunțat 1 
în Camera Comunelor că guvernul • 
britanic este hotărît sâ retragă pînă I 
la 1 aprilie 1968 un efectiv de 20 000 
de ofițeri și soldați britanici aflați 
la bazele militare engleze situate la 
est de Suez.

VA ADERA SUEDIA
LA C.C.E.? I

Ministrul comerțului al Suediei, I 
G. Lange, a declarat că Suedia este | 
hotărîtă să înceapă Ia timpul opor-.|

spre lichidarea focarelor de în
cordare, spre destinderea încor
dării în relațiile dintre popoare, 
spre sistarea cursei înarmărilor, 
spre realizarea securității și co
laborării între toate statele. In 
lume, îndeosebi în regiunea geo
grafică în care este situată Po
lonia. a adăugat el, se adîncește 
conștiința faptului că problemele 
internaționale dificile pot fi re- 
zolvate pe baza principiilor res
pectării dreptului popoarelor ■ ia , 
independență și suveranitate, nea
mestecului în- treburile interne, 
respectării obligațiilor asumate.

Provocări 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 3 (Agerpres). — Un. pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
părării Naționale al R. P. Chineze, 
a fost autorizat să protesteze îm
potriva repetatelor provocări să- 
vîrșite de aviația americană, care i 
violat miercuri din nou spațiul ae
rian al țării. Potrivit declarațiilor 
sale, patru avioane ale S.U.A. au 
întreprins în această zi raiduri dea
supra districtului Ninmin din r re
giunea autonomă Guanși (Șjuați, 
Iansînd cîteVa bombe, care âu pro
vocat pagube materiale. Purtătorul 
de cuvînt a dat Statelor Unite un 
serios avertisment. >
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