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Voinici Ștefan este șeful urnei echipe de 
U.R.U.M.P. iată-1 în clișeul nostru (primul 
cutînd cu Man Aron, Mathe Ludovic, Șenk 
lalți tineri din echipa sa, despre 
realizarea de economii. F 
măsuri echipa sai a obținut de la începutul anului 
în valoare de peste 12.000 lei. In cinstea celui de-al 
Congres al P.M.R. echipa lui Voinici și-a mărit 
mentul inițial cu încă 10.000 lei.

tinichigii de la 
din stînga) dis- 
Ștefan și ,cu cei- 

angajamentul referitor la 
Prin recuperări de materiale și alte 

i economii 
III-lea 

angaja-

Minerii de la Vulcan dau viață 
angajamentelor de întrecere

Colectivul minei Vulcan, răs- 
punzînd chemării la întrecere în 
cinstea celui de-al III-lea Congres 
al partidului, s-a angajat să ob
țină economii peste plan în va
loare de 650.000 lei, prin reduce
rea consumurilor de materiale, îm
bunătățirea calității cărbunelui și 
alte măsuri. Rezultatele obținute 
pînă acum de minerii Vulcanului, 
dovedesc că ei au pornit cu elan 
la înfăptuirea angajamentelor a- 
sumate.

și Szekely Ignat care au depășit 
cu 4,5—21,3 m.c. sarcinile primite 
prin foile de acord.
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Citiți în pagina IV-a:
• Vizita lui Ciu En-lai în India
• Amintirea lui Lenin cinstită in lumea întreagă
• Mesajul lui N.S. Hrușciov adresat președintelui celei de-a 

15-a sesiuni a Comisiei economice O.N.U. pentru Europa
u Să se pună capăt crimelor lui Li Sîn Man
• Noi samavolnicii ale rasiștilor sud africanii

Cărbune de mai bună 
calitate

, In primul trimestru al anului, 
‘■alitatea cărbunelui extras de mi
nerii de la Vulcan a lăsat de do
rit. Exploatarea a fost penalizată 
pentru acest fapt cu 2,59 lei la 
tona de cărbune. In prezent, în 

Urma unor măsuri operative mate 
de conducerea exploatării, printre 
care și premierea din fondul de 
1 la sută a vagonetarilor care aleg 
cel mai mult șist vizibil, calita
tea cărbunelui a fost simțitor îm
bunătățită. Media procentului de 
cenușă a! cărbunelui’extras în lu
na aprilie a fost mult corectată. La 
cărbune energetic, de exemplu, 
procentul de cenușă a scăzut cu 
1,8 la sută, iar la cărbunele coc- 
sifiCabil cu 1,7 la sută. Cel mai 
bun rezultat în îmbunătățirea ca
lității cărbunelui a fost obținut 
de minerii de la sectorul III care, 
au realizat un procent de cenușă 
mai mic cu 1,3 la sută față 
eel admis.

Reduceri de consumuri 
specif’ce

In primele trei luni din acest 
an, în urma aplicării unui complex 
de măsuri tehnico-organizatorice 
s-au obținut însemnate reduceri la 
unele consumuri specifice. Prin 
sortarea și pregătirea mai rațio
nală a lemnului în depozit, prin 
refolosirea lemnului vechi, răpit, 
s-a obținut o reducere a consumu
lui de lemn de mină cu 1,300 m.c. 
pe tona de cărbune extrasă. Folo
sirea utilajelor acționate electric 
la o capacitate cît mai apropiată 
de cea maximă cît și eliminarea 
fn mare măsură a mersului în gol 
a unor utilaje a dus la reducerea 
consumului de energie .electrică 
cu 0,3 kWh/tonă față de cel pla
nificat în primul trimestru

Ș. E.

ridicat în
DRAGI TOVARĂȘI 

ȘI PRIETENI,
Inaugurăm astăzi monumentul 

genialului gînditor revoluționar, 
continuator al operei lui Marx 
și Engels, conducătorul primei 
revoluții socialiste victorioase 
din lume și făuritorul primului 
stat socialist, învățătorul oame
nilor muncii de pe întreg globul 
pămîntesc — Vladimir Ilici Le
nin,

Lenin a fost discipol fidel al 
lui Marx, dar se știe că el nu i-a 
fost simplu discipol. Aplicînd 
marxismul în condițiile capita
lismului muribund, ale imperia
lismului, geniul Iui Lenin a îm
bogățit cu tezaurul de neprețuit 
al tezelor sale noi învățătura 
marxistă despre înlocuirea socie
tății capitaliste prin societatea 
socialistă, despre strategia șî 
tactica proletariatului revoluțio
nar.

Marxism-leninismul s-a dove
dit a fi expresia științifică a ne
cesităților de neînlăturat ale re
voluției istorice a umanității, 
singura teorie în măsură să răs
pundă la marile întrebări pe ca
re această evoluție le pune în 
fața fiecărui popor, în fața în
tregii omeniri, singura teorie 
care arată drumul izbăvirii oa
menilor de mizerie, incultură și 
nesiguranța zilei de mîine, de 
sclavie și războaie sîngeroase. 
Ideile lui Marx și Lenin sînt me
reu vii, înrîurirea lor tot mai 
puternică, justețea lor tet mai e- 
videntă, tot mai clar demonstra
tă de însuși mersul istoriei.

Rod al dezvoltării de către Le
nin a marxismului a fost victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, crearea statului dic
taturii proletare — Uniu
nea Sovietică, construirea victo
rioasă a socialismului în U.R.S.S. 
Traducînd în viață învățătura 
lui Lenin, poporul sovietic re
purtează în prezent izbînzi isto
rice în construcția desfășurată a 
comunismului. Lenin prevedea 
că victoria socialismului în Uniu
nea Sovietică va exercita o forță 
de atracție crescîndă asupra al
tor țări și popoare. In vremea 
noastră popoarele unui șir de 
țări din Europa și Asia, printre

marxist-

construcției socialis- 
comunismului în 

în celelalte țări ale

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHEORGHI U-D E J 
cu prilejul dezvelirii monumentului

„Piața Scînteii" din 
care și poporul nostru, călăuzim- 
du-se de învățătura lui Lenin, sub 
conducerea partidelor
leniniste, au răsturnat dominația 
claselor exploatatoare. Țările la
gărului socialist, unite prin le
gături internaționaliste de ne
zdruncinat, făuresc socialismul, 
bucurîndu-se de un permanent 
sprijin frățesc din partea Uniu
nii Sovietice, cît și de roadele 
intr-ajutorării între toate țările 
socialiste.

Succesele 
mului și 
U.R.S.S. și
lagărului socialist sînt rezulta
tul aplicării în practică a învă
țăturii lui Marx, Engels șî Le
nin de către partidele comuniste, 
care o îmbogățesc neîncetat cu 
noi teze și concluzii de mare în
semnătate teoretică și practică. 
Deosebit de valoros este în a- 
ceastă privință aportul Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce, partid care constituie o pildă 
înaltă pentru partidele comu
niste și muncitorești din toate 
țările.

Numele lui Lenin este pronun
țat cu venerație în toate limbile 
lumii: în țara noastră el a de

venit scump întregului popor mun
citor, care știe că numele lui Le
nin este indisolubil legat de cau
za socialismului și comunismu
lui, de cauza păcii între po
poare.

Lenin a urmărit cu multă a- 
tenție frămîntările sociale și 
lupta proletariatului din toate 
țările, printre care și din țara 
noastră. In perioada avîntului 
revoluționar care a cuprins Ro
mînia după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, Lenin a 
numit Romînia printre țările pe 
care revoluția începe să Ie cuce
rească. „Flacăra a trecut în Ro- 
niînia“, scria el în 1918 iar mai 
tîrziu după greva generală din 
1920, el sublinia că în Romînia 
„mișcarea revoluționară a mun
citorilor și țăranilor crește me
reu". Lenin avea convingerea că 
în toate țările oamenii muncii 
vor cuceri pînă la urmă victoria 
asupra putredei orînduiri bur- 
ghezo-moșierești. Intr-o scrisoare 
a sa, referimdu-se la valorile ar-

lui V. I. Lenin 
Capitală
tistice care fuseseră date spre 
păstrare în Rusia: de guvernuli 
romîn în timpul primului război! 
mondial, Lenin scria că aceste 
valori „trebuie păstrate cu cea! 
mai mare grijă, spre a fi pre
date în bună stare poporului ro
mîn după doborîrea contrarevo
luției romîne“.

A trecut de atunci un sfert de 
secol și clasa muncitoare, în a- 
lianță cu țărănimea muncitoare, 
sub conducerea partidului comu
nist, a doborît contrarevoluția 
burghezo-moșierească în țara 
noastră devenind stăpînă pe toa
te avuțiile țării, care înainte 
slujeau la îmbogățirea minori
tății exploatatoare iar azi sînt 
puse în valoare și înmulțite pen
tru dezvoltarea economică și 
culturală a patriei, pentru bună
starea 
făurire 
nostru 
după 
după învățăturile lui Lenin pri
vind trecerea de la capitalism 
la socialism și construirea o- 
rînduirii socialiste, aplicînd a- 
ceste adevăruri la condițiile spe
cifice ale țării noastre. Din ope
rele iui Lenin, din experiența 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, învață partidul nostru 
să unească spiritul creaior, ela
nul revoluționar, perspectiva is
torică largă cu studierea temei 
nică a realităților, a condițiilor 
și necesităților concrete ale mo
mentului dat a etapelor ce tre
buie parcurse în drumul sore țel.

Lenin arăta că factorul hota- 
rîtor pentru victoria noii orîn
duiri este construirea economiei 
scr’aliste. făurirea bazei econo
mice a socialismului. Noi pre
țuim comunismul, spunea el, nu
mai atunci cînd el este funda
mentat economicește. După cum 
se știe, partidul nostru își concen
trează eforturile principale în 
direcția dezvoltării economice a 
țării, a sporirii producției in
dustriale și agricole, a ridicării

poporului. In opera de 
a noii orînduiri, partidul 
se călăuzește neabătut ■ 
teoria marxist-leminlstă,<

(Confinuare în pag. 3-a)

de

Pentru realizarea 
obiectivelor fixate

La sectorul de investiții al mi
nei Vulcan, toate brigăzii» sînt 
în întrecere, luptînd pentru rea
lizarea obiectivelor fixate : crește-: 
• ea vitezei de avansare, sporirea 
productivității muncii, lucrări de 
cît mai bună calitate, reducerea 
consumurilor de materiale. In lu
na aprilie, întrecerea se desfășoa
ră cu mult avînt. In frunte, după 
două decade, se află brigada de 
mineri condusă de Uici Aurel care 
a escavat peste plan 32 m.c. Bri
gada de avansări rapide condusă 
de minerul Ionașcu Ioan, a obținui 
în aceeași perioadă o înaintare de 
60 m. în galeria spre Aninoasa 
de la orizontul 630. Randamentul 
obținut de minerii din brigadă în
trece pe cel planificat cu 0,490 
m.c. pe post. Rezultate mulțumi
toare au obținut și brigăzile con- 
dllSP Hp Mit.ro- Mihoi

Pinii succes conferinței științifice studențești
Azi, se deschid la Institutul de 

mine lucrările Conferinței științi
fice studențești pe țară — secția 
mine, petrol, gaze și geologie. Vor 
fi expuse cu acest prilej cele mai 
valoroase lucrări selecționate în 
sesiunile științifice studențești ce 
au' avut loc în cele două institu
te participante la conferință — 
Institutul de mine Petroșani și 
Institutul de petrol, gaze și geo
logie — București.

Cu ocazia acestui eveniment 
deosebit de important se vor pu
tea vedea roadele unirii cerce
tării teoretice cu necesitățile prac
tice ale economiei noastre națio
nale. Astăzi tineretul nostru are 
posibilități mai mari decît oricînd 
pentru a, porni impetuos pe calea 
specializării, pentru creerea unei 
pleiade de harnici cercetători, ca-

pabili să ducă pe culmi cerceta
rea științifică din țara noastră. 
De acest lucru și-au dat cu pri
sosință seama studenții care tra
tează în lucrările lor probleme 
ale realității de fiecare zi din 
procesul de producție. Studenții 
noștri își fac ucenicia în cercurile 
științifice din institute considerate 
ca o primă treaptă în 
specialiștilor de mîine.

In numele conducerii- 
lui, salut Conferința, 
studențească din Petroșani și urez 
succes deplin lucrărilor ei care 
reprezintă expresia reală a legă
turii învățămîntuiui nostru de 
practica construirii socialismului 
în patria noastră.

ILIE CONSTANTINESCU
prorector al I.M.P.

pe ridicarea productivității mun
cii cu circa 90 la sută, reducerea 
prețului de cost cu 30 la sută etc 
Conferința va aprecia la justa va
loare lucrarea noastră.

FODOR DUMITRU 
student anuț IV — I.M.P.

formarea

institutu- 
științifică

Din părerile referenților
> „Tema noastră — Analiza teh- 
nico-economică a metodei de ex
ploatare aplicată la stratul 13 A- 
ninoasa — a fost oferită de 
C.C.V.J. catedrei de exploatare 
minieră. De la început ne-am dat 
seama de importanța practică deo
sebit de mare a lucrării. Trebuia 
să stabilim metoda corespunză-

cru de la o adâncime mai mare 
Timp de aproape cinci luni, colec
tivul nostru a depus eforturi deo
sebite atît pentru cercetarea ac
tualei metode cît și pentru stabi
lirea celei noi. In fața conferin
ței de azi vom propune două va
riante noi pentru condițiile amin
tite. Metodele noi nronuse se ha.

Din R.P.D. Coreeană studiem 
la Institutul de mine din Petro
șani 7 studenți. Dacă ar fi să 
vorbim 
tea cu 
despre 
studiu 
însuși 
studenții dintre noi prezintă 
Conferința științifică studențească 
pe țară o lucrare științifică este o 
dovadă grăitoare a nivelului știin
țific înalt la care ne pregătim. 
Studiind lucrarea noastră ne gîn- 
deam adesea la bazinele carboni
fere din Phenian sau Aogi din ța
ra noastră unde vom putea apli
ca toate cunoștințele căpătate 
aici. Iată pentru ce noi ținem să 
mulțumim tuturor prietenilor din 
R.P.R. — muncitori, profesori, 
colegi pentru ajutorul dat în în
sușire meseriei atît de grea dar 
atît de frumoasă de inginer mi
ner.

eiM vom m

despre atenția și dragos- 
care am fost înconjurați, 

condițiile optime pentru 
ar trebui să scriem mult, 
faptul că un grup de trei 

la

Adunarea festivă 
din Petroșani

Ieri, 22 aprilie, în sala A.S.I.T. 
din Petroșani a avut loc aduna
rea festivă consacrată celei de a 
90-a aniversări a nașterii lui Vla
dimir Uici Lenin.

La adunare au participat acti
viști de partid și ai organizații
lor de masă, conducători de între
prinderi și instituții, muncitori, 
ingineri fruntași în producție, in
telectuali. In prezidiul adunării 
au luat loc tovarășii Barna Ioan, 
membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului raional 
de partid. Almășan Bujor, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
Plic Alexandru și Vîjdea Gheor- 
ghe, secretari ai Comitetului raio
nal de partid. Cătană Vasile. 
membru în Biroul Comitetului 
raional de partid, Karda Zoltan, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, Șulea Gbeor- 
ghe, președintele Sfatului popular 
raional, Szuder Wiliam, director 
general al G.C.V.J., Mîrza loan, 
redactor șef al ziarului „Steagul 
roșu ‘, Cornea Elena, președinta 
Comitetului raional de femei, Ko
vacs Alexandru, 
la U.R.U.M.,

In fața celor 
mășan Bujor a

muncitor fruntaș

prezenți, tov. Al- 
expus conferința



E variat și bogat în frumusețe portul țărănoilor din Valea 
Jiului. Iile măestrit cusute, redau natura cu frumusețile ei. Doina 
Cocotă și Anuța Pantiloiu, artiste amatoare fruntașe din Coro- 
iești poartă cu mîndrie ii cusute cu gust și migală.

-----------------O-----------------

DIVERSE
Măsuri pentru proiecția 

muncii minerilor
In Cehoslovacia se acordă o 

mare atenție înlăturării din mi
ne a prafului dăunător sănătă
ții minerilor. In bazinul carbo
nifer Ostrava-Karvina a fost 
construită o instalație al cărei 
principiu de funcționare constă 
în faptul că sub o presiune de 
cîteva atmosfere ea formează o 
perdea de ceață din apă. In mi
nele „Petr Cingr“ și „General 
Eremenko'*,  unde se și folosește 
această instalație, conținutul de 
praf din aer a scăzut cu 93—97 
la sută.

Modernizarea gării 
centrale din Leipzig

Recent au început lucrările 
pentru modernizarea gării cen
trale din Leipzig, orașul în ca
re se organizează renumitul Tîrg 
Internațional de Mostre. Lucră
rile au început prin construirea 
unei uzine moderne care va per
mite o mai bună iluminare a să
lii centrale a gării. In viitor sala 
centrală, care a fost grav ava- 

’riată în timpul celui de-al doilea

Dimineața pe o 
stradă din Petri- 
la. O stradă obiș
nuită ca atîtea al
tele. Oamenii își duc viața obiș
nuit, fiecare cu rostul lui. Și ros
tul fiecăruia este munca, acea 
muncă aparent obișnuită, prin ca
re el se încadrează organic, pu
ternic, în efortul comun al tutu
ror celor care, muncind, își fău
resc o viață nouă, mereu mai bu
nă.

Aici, ca în întregul oraș, vuie
tul sirenei care cheamă oamenii 
spre mină, spre ateliere e conven
țional. Dacă n-ar fi, i-ar simți ci
neva lipsa ? Oamenii se simt che
mați de dorința de a munci. Tină- 
ra Frățilă Ana se îndreaptă spre 
locul de muncă poate prima de 
pe stradă. Nu lucrează nici la mi
nă. nici la vreun atelier. Are o 
muncă modestă: la cantina minie
ră. Dar o face cu drag, cu răspun
dere căci acolo iau masa mulți 
din cei care în adîncuri dau bătă
lia cărbunelui. întunericul nopții 
abia se destramă și strada se a- 
nimă. Pleacă la șut Neagu Ghe- 
orghe, Baciu Grigore, mineri care 
conduc brigăzi de tineret, ale că
ror nume le găsești pe panourile 
de onoare ale minei. Li se alătură 
minerul Horvath Iosif, utemistul 
Toderici Gheorghe, muncitor la 
mină. Tînărul Marcu Ion e totdea
una grăbit. El lucrează mai de
parte, e turnător la U.R.U.M.P. 
și-l așteaptă trenul.

Oamenii pleacă la muncă. E un 
tablou obișnuit, dar măreț. Fie
care dintre ei va da societății 

război mondial, va fi iluminată 
„a giorno**  atît ziua cît și noap
tea cu ajutorul a sute de becuri 
cu vapori de mercur acoperite 
de geamuri uriașe de plexiglas. 
Cu marele său număr de 
restaurante, cafenele și alte 
magazine gara din Leipzig 
se va număra în curînd printre 
cele mai moderne construcții de 
acest fel din lume.

Plantafii de trandafiri 
la Tirana

In Albania a început de cu- 
rind amenajarea primei planta
ții de trandafiri în vederea ex
tracției uleiului din aceste flori.

Deocamdată astfel de planta
ții sînt amenajate numai în două 
gospodării de stat din Tirana 
care vor planta pe o suprafață 
de cîteva hectare aproximativ 
11.000 fire de trandafiri din cele 
mal renumite varietăți.

Pentru a se asigura culturilor 
de trandafiri cele mai bune con
diții agrotehnice și climaterice 
s-au și început lucrările la cîmp. 
Totodată se iau măsuri pentru 
extinderea în viitor a suprafețe? 
acestor culturi. ~

încotro te îndrepți, tinere ?

FOILETON

asigură dreptul de a trăi cu frun
tea sus, demn.

Nu peste mult, strada e inun
dată de cei mici. Ii așteaptă șco
lile. Sînt cei care mîine se vor 
îndrepta spre mină, ateliere, bi
rouri, sau tot spre școli, ca pro
fesori. Apoi liniștea se așterne din 
nou

Dacă întîmplător te.-ai afla pe 
strada de sub dealul Piscului la 
ora aceea cînd se 
așterne liniștea, 
după plecarea ce
lor mici spre 
școli, în fața ochi
lor (i-ar apare o
adevărată arătare. Pe poarta u- 
neia din case se strecoară în stra
dă un tinăr destul de înalt, solid 
purtînd de zgardă un cîine mare, 
lup. Dacă ar fi mai bine îmbrăcat 
l-ai putea lua drept fecior de bani 
gata. Dar nu-i fecior de bani gata. 
E fiul pensionarului Ignat Vasile, 
om care a muncit 30 de ani la 
mină, cuplător pe la puțuri, la 
transport de lemn. A muncit toa
tă viața, și-a făcut datoria. Are 
dreptul la o bătrînețe tihnită ; fiul 
său, Nicolae, i-o tulbură însă. Tî
nărul Ignat n-are de cît 21 de 
ani. E în pragul vieții, dar, pe 
cum se vede, pășește acest prag 
cu stîngul. Tat-său l-a îndrumat 
spre muncă încă de acum ti ani. 
L-a dus la mină și a fost anga
jat ca muncitor. Nu i-a plăcut, a 
dezertat. Bătrînul l-a luat din 

z»/ <?; (nrnci rt nrfmit.

MICĂ PUBLICITATE
Unitatea de închiriat biciclete 

a cooperativei „Jiul" din Petro
șani pune la dispoziția clienți- 
lor biciclete cu ora. Bicicletele 
se închiriază numai acelora ca
re au roți, șăi, piulițe de re
zervă pentru a le înlocui pe cele 
care se pot pierde din cauza stă
rii proaste a bicicletelor. Cei ca
re închiriază biciclete trebuie să 
aibă de asemenea asupra lor și 
truse de scule. Altfel în loc să 
se plimbe pe biciclete, se vor 
plimba cu bicicletele în spinare.

*

O.C.L. Produse Industriale vă 
pune la dispoziție prin magazi
nul pentru articole de copii, un 
bogat sortiment de paltoane, cos
tume călduroase de lînă, căciu
lite. Pardesie, costumașe și alte 
articole pentru sezonul de pri
măvară și vară lipsesc, fiind re
zervate pentru a fi puse în vîn- 
zare la... iarnă.

Frumos e la grădiniță 
învățăm poiezioare...
Ne jucăm, băieți și fete 
Pe tăpșanul plin de soare

★

la lucru. Dar nu pentru multă 
vreme. „Poate nu-i place la mi
nă" șt-a zis bătrînul. Atunci a 
cerut lucru pentru fiul său la pre
par ație. Aici a fost primit, dar nici 
la preparație n-a făcut purici. A 
plecat să lucreze la gospodăria de 
locuințe, de acolo pe șantierul de 
construcții, apoi la fabrica de sa
lam a întreprinderii „6 August" 
și iarăși la preparație. N.a găsit 

acolo oameni ca
re să-l ajute să 
învețe o meserie ?, 
Nu. Nu-i place 
să muncească. 
Din septembrie a

nul trecut nu mai lucrează nică
ieri. Are programul lui: își ia 
clinele lup de zgardă și bate stră
zile. își întîlnește vecinii, tineri 
de o seamă cu el venind de la lu
cru. Ii privește de sus, îi conside
ră „fraieri" care muncesc, dar cu
rînd e nevoit să-și moaie glasul 
și să ceară o țigară. Fumează, 
dar n-are țigări. E supărat pe bă
trînul său tată că nu-i dă bani de 
țigări. Nici de film. Nici de o 
țuică. Ii dă doar mîncare, atît și 
el o înghite fără pic de rușine. E 
băiat mare, și nu-i urît. Pe stradă 
sînt fete, dar fetele nu se uită la 
el. Nicu aruncă asta pe seama 
faptului că nu e îmbrăcat. In pri
măvara asta, tat-său a cumpărat 
un costum de haine pentru fraiele 
său mai mic, Vasile, care-i școlar 
în clasa a iV-a Lui nu i-a cum- 
ndrat Fetelp îl ocolesc, dar nu

Un șofer
Nu se știe precis dacă Noroc 

Ioan și-a ales meseria de șofer 
pentru că i-a plăcut sau pentru 
că se consideră... norocos și îi 
va „merge**  bine. Precis încă nu 
se știe, dar fapt cert este că 
Noroc e șofer pe unul din au
tobusele I.C.O. ce face curse în
tre Gara mică — Surduc.

Cei care merg zilnic cu auto
busul au început să-l cunoască 
pe șoferul nostru. II cunosc 
chiar dacă în autobus e aglo
merație și nu-i chip să-l vezi la 
față. II poți cunoaște, spre e- 
xemplu, după aceea că totdeauna 
lîngă el, pe capota motorului, 
stă cîte un prieten de al lui, cu 
care discută aprins. Iar dacă 
nu-i chip să vezi ce-i în față, a- 
tunci îți poți da seama după 
mersul autobusului : cînd por
nește din stație omoară moto
rul, smucește autobusul, de nu 
ești atent, cazi în spate. Dar 
cel mai bine îi reușesc șoferu
lui Noroc frînările. li place s-o 
țină în viteză pînă aproape în 
stație și atunci apasă cu toată 
puterea pe frînă. Toți care nu 
sînt pe scaune „curg" deodată 
în față. Țipete, înghesuială, ce 
mai... distracție pentru șoferul 
Noroc.

Se întîmplă uneori ca autobu-

Clopoțelul sună tare 
Anunțînd pauza mare. 
Iar după atîta joacă 
Ah 1 ce bună-i o gustare.

atît pentru că e 
urît îmbrăcat, ci 
pentru că e urît 
la suflet. Parazit.

— Și mie îmi trebuie haine!
a zbierat el în timp ce fra- 

te-sau cel mic își încerca costu
mul nou.

— Ai 21 de ani, ești bun de 
muncă. Poți să-ți cumperi singur 
cîte costume vrei. Numai să mun
cești, l-a spus bătrînul.

S-a supărat foc Nicu Și-a luat 
clinele de zgardă și a ieșit pe 
poartă... Clinele se gudura. îi 
place la plimbare, îi linge mina 
lui Nicu, îi sare în piept. Dar el 
e încruntat. N-are costum. Nici 
bani de țigări, de film... Ce-i 
de făcut?

Nicu ridică din umeri: ntt știe 
ce să facă. Se scoală tîrziu, n-are 
cum să-i vadă pe brigadierii Nea
gu Gheorghe, Baciu Grigore, pe 
turnătorul Marcu loan, pe munci
toarea Frățilă Ana, pe minerul 
Horvath Iosif și pe atîția alții de 
pe strada lui mergînd spre șut. 
Preferă să trăiască fără să fa
că nimic. Stă departe de mi
nă, de atelier, de șantierele care 
îl cheamă. își duce clinele de 
zgardă ? Nici atît. Cîinele îl tîrîie 
după el. Nu-i vede pe cei care se 
îndreaptă zi de zi spre locurile lor 
de muncă și trăiesc demn. Și cine 
știe unde va ajunge, încotro se 
îndreaptă el, căci are 21 de ani și 
i-ar place să se îmbrace frumos, 
să fumeze țigări bune, să meargă 
la film, să aibă bani în buzunar...

Dacă nu înspre muncă, încotro 
te îndrepți, tinere ?

B. 1ONESCU

cu... noroc
sul să nu oprească în cîte o sta
ție pe motiv că „e întîrziat". 
N-ai ce face, mergi pînă la sta
ția următoare și cînd te dai jos, 
treci prin fața autobusului ca să 
vezi cine-i Șla care te obligă să 
mergi cîteva sute de metri în 
plus : e șoferul Noroc. In schimb 
dacă întîmplător Noroc vede un 
prieten pe stradă, pune o frînă 
așa cum știe el, scoate capul pe 
geam și se așterne pe discuții. 
Atunci autobusul nu mai are îri- 
fîrziere.

Intr-o zi șoferul Noroc era la 
volan și se destăinuia unui prie
ten care așezat pe capota moto
rului îl asculta cu gura căscată.

— Să-ți spun una... Intr-o zi, 
ploua... Mașina era plină ochi. 
Mergeam așa cum îmi place mie 
și deodată mă trezesc în șanț! 
Erau în mașină 42 de cetățeni. 
Dar să vezi drăcia : nici unul nu 
s-a pocnit mai ca lumea. Am au
zit doar de unu cu ceva coaste 
rupte. Ce norocoși, nici nu-ți 
vine să crezi!

— $i te-au mai lăsat pe au
tobus ? — întrebă prietenul.

— Precum vezi I Nu sînt la 
volan ? Nu mi s-a luat nici mă
car un talon. Nu degeaba, mă 
cheamă Noroc...

Se vede însă treaba că, șoferul 
Noroc uită că, precum spune un 
proverb, și ulciorul a mers de 
cîteva ori la apă. Pe urmă n-a 
mai mers...

1. B.

Un nou tio de mașină 
de cusut

La Uzina „Lada" din Sobes- 
lav (Cehia de sud) s-a terminat 
cu succes experimentarea noii 
mașini de cusut electrice porta
tive de tip „Lada-132-A“. Spre 
deosebire de tipul inițial care 
era adaptat pentru tighele sim
ple și în zig zag noua mașină 
de cusut este înzestrată cu un 
dispozitiv automat care permite 
să se efectueze aproape 200 di
ferite modele de broderii.

—O-----

Termoficarea 
agriculturii 

în Bielorușii
Specialiștii bieloruși au pro

iectat cazane — generatoare de 
abur care produc pe oră între i 
300 și 500 kg. de abur, folosit 
la prepararea furajelor în fer-; 
mele zootehnice, la uscarea pro- ! 
duselor agricole, la încălzirea; 
serelor și în alte scopuri. Chel
tuielile pentru instalarea aces
tor generatoare se recuperează j 
în mai puțin de un an. Totodată ! 
exploatarea lor revine foarte ief
tin, întrucît ele pot fi încălzite- 
nu numai cu cărbuni sau lemne, 
ci și cu turbă, paie, deșeuri lem
noase.

Numeroase colhozuri din Bie- 
lorusia au început să folosească j 
instalații combinate de forță cu; 
abur, care produc concomitent e- 
nergie electrică și termică și sînt 
de cîteva ori mai rentabile decît 
termocentralele sătești obișnuite.

Anul acesta, o treime din nu
mărul total al colhozurilor și 
sovhozurilor republicii vor fi în
zestrate cu noile instalații gene
ratoare de abur, iar pînă la sfîr- 
șitul septenalului toate colhozu
rile și sovhozurile Bielorusleî 
vor folosi energia termică.

Un nou tip de motor 
de navă

Recent, uzina „Vasil Kolarov“ 
din Varna a realizat un motor 
de navă cu patru cilindri tip 
„Vamo-490 m.“. Noul motor, cu 
o putere de 60 C.P., la 1.650 tu
rații pe minut, funcționează per
fect și satisface toate cerințele 
registrului maritim. Motorul a 
fost montat pe nava de pescuit 
delfini „Gumni" care se depla- 
nează acum cu o viteză de 9 no
duri pe oră. __ j



TRIBUNA AGITATORULUI

Brigada
Cuvîntarea tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
i

Pentru a asigura desfășurarea 
unei munci politice susținute în 
vederea mobilizării colectivului 
sectorului la înfăptuirea angaja
mentelor luate în întrecere, bi
roul organizației de bază din sec
torul II al minei Lonea s-a îngri
jit ca toți agitatorii, membri și 
candidați de partid, îndeosebi teh
nicienii și artificierii comuniști, 
să fie repartizați judicios pe lo
curi de muncă, pe brigăzi. Mie mi 
s-a trasat sarcina să răspund de 
brigada condusă de tov. Mîrza 
Vasile.

Brigada tov. Mîrza este un co
lectiv tînăr, format din mineri 
tineri. Acestei brigăzi i s-a în 
credrn^at o lucrare importantă și 
urgentă : săparea unei galerii pen
tru deschiderea abatajului nr. 
904 din blocul 9. Acest bloc, ne- 
fiind exploatat la timp, a rămas 
înt.r-o denivelare față de abatajele 
vecine. Intîrzierea deschiderii blo
cului nr. 9 prezenta pericolul în
chiderii unor porțiuni de strat.

Brigada — fiind nou creată, ne
închegată încă suficient și întîm- 
pinînd la început unele greutăți 
— n-a obținut rezultatele dorite. 
Lucrînd ca artificier, mi-arn dat 
seama că brigada trebuie ajutată 
și îndrumată pentru a deveni un 
colectiv puternic, capabil să în 
vingă greutățile, să realizeze sar
cinile ce-i revin. Iu calitate de 
agitator am ținut convorbiri cu 
minerii din această brigadă, atît 
la locul de muncă cît și la supra
față. Am arătat minerilor sarcini
le mari care revin colectivului 
«'■“torului în acest an, cît și fap-

. că lucrarea ce li s-a încredin
țat — deschiderea blocului 9 — 
are o mare însemnătate pentru 
producția viitoare a sectorului. 
Am vorbit totodată despre posi
bilitățile concrete pe care le are 
brigada pentru terminarea la timp 
a deschiderii noului abataj. Calea 
sigură spre obținerea unor rea
lizări însemnate — am subliniat 
cu ocazia convorbirilor — este 
sporirea continuă a productivită
ții muncii. Pentru aceasta însă e 
necesar ca cele opt ore de mun*  
că să fie folosite din plin, prin- 
tr-o judicioasă organizare a mun
cii, printr-o muncă disciplinată. 
Cu multă atenție m-am preocu
pat de asemenea, de îndrumarea 
minerilor din brigadă pentru a 
plasa judicios găurile de mină în 
scopul de a asigura o rupere bu
nă' la pușcare — lucru foarte im- 
p lanț la lucrările de pregătire.

brigada tov. Mîrza a terminat 
la timp deschiderea abatajului 
904. Ea a rămas în continuare la 
exploatarea abatajului. Aici am
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Tineri din Aninoaaa
la acțiuni patriotic®

Fier vechi pentru oțel ari

a devenit un colectiv 
închegat

îndrumat cu multă atenție briga
da pentru a lucra economicos, 
pentru a da o producție de cali
tate. Și în această privință briga
da a obținut realizări bune. Ale- 
gînd cu grijă șistul vizibil ea a 
extras o producție de calitate 
Brigada a recuperat de asemenea 
cu ocazia prăbușirii abatajului 
cîte 20 bucăți de lemn de mină, 
care au fost refolosite.

Brigada tov. Mîrza Vasile a ob
ținut lunar realizări frumoase. Ea 
și-a depășit cu regularitate sarci
nile de plan și, un lucru impor
tant : a executat lucrări de cali
tate. Realizările sînt un rezultat 
și al faptului că șeful de brigadă, 
tov. Mîrza Vasile, ajutat de co
munistul Bălășim Aurel, membru 
al brigăzii, acordă multă atenție 
ridicării calificării profesionale a 
tinerilor mineri și disciplinei la 
locul de muncă.

Nu de mult brigăzii toV. Mîrza 
Vasile i s-a încredințat o nouă 
lucrare importantă. Cu siguranță 
că și de data aceasta ea își va 
îndeplini sarcina încredințată.

Cu ocazia unei convorbiri avute 
cu brigada am discutat despre 
noile obiective de întrecere în 
cinstea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului. Cu această o- 
cazie brigada a hotărît să se preo
cupe mai mult de realizarea de 
economii, de îmbunătățirea calită
ții lucrărilor executate, să întîm- 
pine cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. cu succese cît mai însem
nate.

1OAN BELU
agitator — sectorul II Lonea

Orașul devine tot mai frumos
Prin grija Sfatului popular al 

orașului Petrila tot mai multe 
străzi din localitate își schimbă 
înfățișarea. 7.ilele trecute tinerii 
din căminele 1, ‘2 și 3 sub îndru
marea tovarășului Lungu Eusța- 
siu, membru ,în comitetul U.T.NJ. 
pe mină, au participat la acțiu
nea de înfrumusețare a străzii 
Tudor Vladimirescu, unde pe o 
lungime de aproape 200 m.l. au 
așternut piatră concasată și au 
săpat șanțuri de scurgere a apel.

Mobilizați de grupa de partid.

SCHIMBURILE
Realizarea de cît mai însem

nate economii prin reducerea 
consumului de materiale și e- 
nergie, prin reducerea sub li
mita admisă a procentului de 
cenușă din cărbune — iată pro
blema nr. 1 care preocupă co
lectivul exploatării miniere Lo
nea. Aceste obiective stau și la 
baza întrecerii socialiste în care 
sînt antrenați toți minerii secto
rului II. Schimbul condus de
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In sprijinul mai bunei 
gospodăriri a depoz tului

■ — Au muncit bine și azi tine
rii noștri — spunea cu satisfac
ție tov. Codreanu Cornel, secre
tarul organizației U.T.M. nr. 10 
de la mina Vulcan. 10.000 bu
căți scînduri stivuite, aranjarea 
cîtorva stive de material lemnos, 
e un bilanț rodnic pentru o zi de 
muncă voluntară.

Brigada utemistă de la depo
zitul de lemne al minei Vulcan, 
care în ziua de 17 aprilie a. c. 
a muncit cu atîta însuflețire, 
are la activul ei multe fapte cu 
care se poate mîndri. In anul 
trecut această brigadă a efectuat 
2700 ore de muncă voluntară 
realizînd cca. 10.000 lei econo
mii, iar de la începutul acestui 
an și pînă în prezent orele de 
muncă voluntară prestate se ci
frează la peste 1100, iar econo
miile la aproape 4000 lei.

S. VLADIMIR 
corespondent

zeci de cetățeni de pe strada Mo. 
lotov au luat parte la muncă vo
luntară pentru înfrumusețarea 
străzii Pe o lungime de peste 
250 m.l. s-a nivelat piatra con
casată și s-au reparat șanțurile.

Pe terenul de lingă tunelul din 
Petrila, unde se va construi au
togara pentru autobuse, din ini
țiativa grupei de partid și a de- 
putaților s-au plantat arbori. Nu. 
mărul orelor de muncă patriotică 
efectuate la aceste lucrări se ri
dică la psste 300.

O----------------

ÎN ÎNTRECERE
tov. Cizmas Ludovic a chemat 
la întrecere celelalte schimburi 
din sector în vederea realizării 
de economii, reducerii procenta
jului de cenușă, ținerii în ordi
ne a locurilor de muncă. In sec
tor se desfășoară de asemenea 
o vie întrecere pe profesii pen
tru obținerea titlului de cel mai 
bun șef de brigadă, șef de 
schimb, artificier, electro-lăcătuș 
de mină, mecanic de crater, mais
tru miner etc.

(Urmare din pag. l-a)

nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Aceste obiective se vor 
afla în centrul dezbaterilor apro
piatului Congres al partidului 
nostru, care urmează să adopte 
schița planului de perspectivă 
de 15 ani și planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 — program măreț de 
luptă a poporului nostru munci
tor pentru avîntul continuu al e- 
conomiei și culturii, pentru în
florirea patriei noastre, pentru 
desăvîrșirea operei de construi
re a socialismului.

TOVARĂȘI,
Este cunoscut rolul uriaș ai 

lui Lenin ca învățător și condu
cător al mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale. Azi a- 
proape nu există țară în care să 
nu acționeze partide marxist-le- 
niniste, pe care masele munci
toare le privesc ca pe purtătorii 
de drapel al luptei pentru demo
crație, pentru condiții de viață 
mai bune, pentru progres social, 
pentru pace. Partidele comunis
te și muncitorești care numără 
în prezent peste 33 de milioane 
de membri sînt urmate de sute 
de milioane de oameni, iar rîn- 
durile acestei mari armate a 
muncii cresc an de an, în ciuda 
opreliștilor, terorii și calomniilor 
prin care clasele dominante din 
lumea capitalistă încearcă să 
înăbușe mișcarea comunistă. Ad
versar neîmpăcat al tuturor fal
sificatorilor marxismului, al re
formiștilor, revizioniștilor și o- 
portuniștilor de tot soiul, Lenin 
cerea comuniștilor din toate ță
rile să păstreze ca lumina ochi
lor unitatea lor, să fie intransi
genți față de dușmanii marxis
mului, să fie credincioși internai 
ționalismuiui proletar. Tăria 
partidelor comuniste și muncito
rești stă în aceea că ele urmea
ză cu fidelitate aceste învățămin
te ale lui Lenin, stă în unitatea 
și coeziunea indisolubilă a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Țările socialiste, partidele co
muniste și muncitorești din toa
tă lumea duc o luptă perseveren
tă pentru traducerea în viață a 
principiului leninist al coexisten
ței pașnice între toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială.

Solia de pace a tovarășului 
Hrușciov în mai multe țări ale 
lumii, inițiativele de pace perse
verente ale Uniunii Sovietice și 
ale altor țări socialiste în vede
rea lichidării războiului rece și 
izbăvirii omenirii de ororile și 
suferințele unui nou război au un 
profund ecou în cele mai largi 
straturi populare din lumea ca
pitalistă ; succesele mari pe care 
le obține Uniunea Sovietică, sis
temul socialist mondial în între
cerea pașnică cu capitalismul 
sporesc imens prestigiul țărilor 

socialiste, prestigiul soctatlsmu 
iui și comunismului

In vremea noastră învățătura 
leninistă cu privire la coexisten
ța pașnică a fost îmbogățită cit 
teza despre posibilitatea, exclu
derii războiului mondial din via
ța omenirii încă înainte de vic
toria deplină a socialismului iu 
lume. Această teză decurge din 
însăși realitatea contemporană, 
din existența Uniunii Sovietice 
și a celorlalte țări ale lagărului 
socialist, a unor țări nesocialiste 
iubitoare de pace, din creșterea 
forțelor păcii în întreaga lume, 
din amploarea pe care a luat-o 
lupta antiimperialistă a popoa
relor din Asia și Africa. Posibi
litatea înlăturării războaielor din 
viața omenirii poate deveni rea
litate prin acțiunea unită a tu
turor acestor forțe, prin luptai 
lor împotriva promotorilor răz
boiului rece și ai încordării in
ternaționale, împotriva oricăror 
încercări de subminare a păcii 
în orice parte a lumii,

DRAGI TOVARĂȘI
Șl PRIETENI,

Ideile marxism.leninismului po
sedă o uriașă putere mobiliza
toare, ele pun în fața omenirii 
muncitoare scopuri luminoase 
pentru a căror înfăptuire luptă 
cu abnegație milioane de oa
meni simpli din toată lumea. 
Chiar și apologeții convinși ai 
capitalismului mărturisesc că 
sistemul capitalist nu este în 
stare să contrapună ideilor so
cialismului idealuri care să în
suflețească poporul. Vechea so
cietate capitalistă, vechile clase 
dominante, teoriile și concepțiile 
lor și-au trăit traiul; viitorul 
este al socialismului, al comu
nismului !

A 90-a aniversare a nașterii 
lui Lenin este un înalt imbold 
pentru comuniștii din toate ță
rile, pentru partidele comuniste 
și muncitorești din toate colțu
rile lumii, pentru toți oamenii 
devotați ideilor progresului, de
mocrației și păcii de a lupta cu 
avînt și bărbăție pentru triumful 
acestor idei nobile.

Pentru oamenii muncii din 
țara noastră această glorioasă 
aniversare este un nou îndemn 
de a-și înzeci eforturile pentru 
a înălța mărețul edificiu al so
cietății socialiste.

Monumentul pe care-1 inaugu
răm este un omagiu adus de 
poporul nostru lui Vladimir Ilici 
Lenin — marelui geniu al ome
nirii muncitoare a cărui învă
țătură ne luminează drumul spre 
un viitor de fericire și bună
stare.

Trăiască nemuritoarea învăță
tură marxist-leninistă 1

Trăiască unitatea frățească a 
țărilor lagărului socialist, ai 
partidelor comuniste si munci
torești din toate țările !

Trăiască socialismul 1
In cursul ultimelor patru săp- 

tămîni tinerii din Aninoasa, mo
bilizați de organizația U.T.M. 
au colectat prin muncă volun
tară și au predat I.C.M.-ului o 
cantitate de 14.840 kg. fier 
vechi. La această acțiune au 
participat utemiștii de la șantie 
rul O.C.M.M. Aninoasa, care au 
expediat 10.000 kg. fier vechi și 
pionierii din clasele a Vl-a și a 
Vll-a a școlii de 7 ani, care 
au predat cantitatea de 4.840 
kg. fier vechi.

La înfrumusețarea 
comunei

Zilele trecute, din inițiativa 
comitetului U.T.M. al minei, la 
Aninoasa a fost organizată o 
acțiune de înfrumusețare a îm
prejurimilor comunei. La aceas
tă acțiune au participat un nu
măr de peste 40 de tineri. Au 
fost plantați peste 1400 de pu
teți de arbori. La acțiune au 
participat tinerii din căminul 7 
Noiembrie și de la sectorul Vil 
Ml minei Aninoasa.

I. ARAMA 
j L. corespondent

Cartierul Live- 
zeni este cel mai 
tînăr cartier al 
Petroșaniului. De 
abia a trecut un an de cînd pri
mii locatari ai cartierului și-au 
ocupat apartamentele. De atunci, 
cartierul a crescut lună de lună. 
S-au dat în folosință 12 blo
curi cu încălzire centrală în- 
sumînd 384 de apartamente, 
2 centrale termice de mare ca
pacitate, un chioșc alimentar etc.

Lucrările de construcție conti
nuă însă. In acest an vor fi pre
date încă 3 blocuri cu cîte 32 
apartamente, 6 blocuri cu cîte 
24 apartamente și 35 blocuri a 
cîte 4 apartamente, în total 44 
blocuri cu 380 apartamente noi. 
Darea în folosință a acestor a- 
partamente reclamă executarea 
unui mare volum de finisaje 
(tencuieli) exterioare.

In fața constructorilor șantie
rului Petroșani stă deci sarcina 
organizării în așa fel a muncii 
la finisaje, pentru ca aceste lu
crări să se desfășoare cu conti
nuitate de la un bloc la altul și 
în același timp să fie de bună 
calitate. Din păcate însă, la a- 
cest capitol, în activitatea con- 
• f-rMorilor de la Livezeni se 
manifestă încă multe lipsuri.

Lucrărilor de finisaj

PE ȘANTIERE

In cadrul angajamentului de 
a cinsti ziua de 1 Mai cu noi 
succese în muncă, constructorii 
șantierului Petroșani au finisat 
și pregătit pentru predare blo
cul nr. 10 avînd 32 apartamen
te. Vizitînd însă noul bloc, rămîi 
neplăcut surprins de slaba cali
tate a unor lucrări de finisaje 
interioare. De pildă, într-o sea
mă de camere, seîndurile dușu
melei au spații 
largi între ele, 
nu sînt rîndelui- 
te cum trebuie.

Nu se pot spu
ne multe lucruri 
bune nici despre felul cum este 
șlefuit mozaicul pe coridoare, la 
bucătării, trepte, cum sînt potri
vite cercevelele la ferestre. Peste 
multe radiatoare s-a dat cu vop
sea fără ca acestea să fie bine 
Curățate de rugină, la subsolul 
blocului țevile de scurgere ale 
canalizării nu au fost ancorate.

Constructorii șantierului Petro
șani au făcut pînă acum multe 
finisaje de bună calitate. Așa 
sînt cele de la blocurile 7, 13, 
14 și altele. De ce la blocul 10

o atenție deosebită
sînt atîtea lipsuri ? Pentru că 
maistrul constructor Nistor A. 
nu a supravegheat cu atenție ca
litatea muncii unor echipe de 
constructori, iar maistrul insta
lator Șmaiovici Eugen și-a fă
cut socoteala că „vopseaua acope
ră atît rugina cît și neglijența".

Se pune însă întrebarea : unde 
au fost și cum au admis execu
tarea unor asemenea lucrări in

ginerul de lot 
tov. Stroie Vasile 
și îndeosebi diri
gintele de șantier 
inginerul Suciu 
Alexandru ? Rolul

dirigintelui de șantier este toc
mai acela de a lupta pentru e- 
xecutarea unor lucrări de cît mai 
bună calitate, de a apăra intere
sele viitorilor locatari!

Este necesar ca la finisarea 
viitoarelor blocuri, să se dea 
toată atenția îmbunătățirii cali
tății lucrărilor de finisaj. Pen
tru aceasta însă trebuie să se 
organizeze brigăzi specializate și 
brigăzi complexe de finisaj, de 
la care maistrul să preia lucră
rile executate pe bază de proces 

verbal, punîndu- 
se un deosebit 
accent pe calita
te. Prin forma

rea de asemenea brigăzi s-ar 
putea organiza și un lanț con
tinuu de finisaje care ar duce 
la mărirea simțitoare a vitezelor 
de lucru și la reducerea timpu
lui de finisare a unui bloc. In 
prezent, lucrările de finisaje se 
desfășoară mult prea încet, vi
teza medie fiind de peste o lună 
de zile pentru . un bloc (avînd 
tencuielile interioare făcute).

Lucrările de finisaj — interi
oare și exterioare — au un vo
lum precumpănitor în anul a- 
cesta în activitatea constructori
lor cartierului Livezeni. De a- 
ceea, este necesar ca tehnicienii 
din cadrul conducerii șantierului 
Petroșani să analizeze cu toată 
atenția diferitele aspecte ale a- 
cestor lucrări, luînd măsuri ho- 
tărîte pentru îmbunătățirea ca
lității finisajelor interioare, pen
tru reducerea timpului lor de e- 
xecuție și mecanizarea lucrărilor 
de tencuieli exterioare.

Numai așa se va putea face 
față sarcinilor de plan pe acest 
an în ce privește predarea noilor 
blocuri din cartierul Livezeni.

MIHAI ȘTEFAN



Vizita lai Ciu
DELHI 22 ((Agerpres).
In după-amiaza zilei de 21 a- 

pnlie, a avut Ioc cea de-a treia 
convorbire între J. Nehru, prii 
mul ministru al Indiei și Ciu 
Ep-Iai, premierul Consiliului de 
Stat at R. P. Chineze, care a 
sosit în India la invitația lui 
Nehru.

-----------------O-----------------

Mesajul lui N. S. Hrușciov adresat 
președintelui celei de-â 15-a sesiuni 

a Comisiei economice O. N. U. 
pentru Europa

TâccSGOV^-22 <AgerPresy — 
1ASS anunța:

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a adresat lui Tomasso Notaran- 
geli, președintele celei de a 15-a 
sesiuni a Comisiei economice 
O.N.U. . pentru Europa, și lui S. 
Tuomioja, secretarul executiv al 
acestei comisii un mesaj prin care 
urează participainților la sesiune 
succes în rezolvarea sarcinilor pe 
care le are de îndeplinit sesiunea, 
. Acest organ economic internai 

• țional util, se spune în mesaj, 
, constituie în perioada de după 
război un exemplu de colaborare 
rodnică între țările europene în 

; problema dezvoltării și întăririi 
. legăturilor economice și tehnico* * 
științifice. Rolul și însemnătatea 
Comisiei economice O.N.U. pentru 

' Europa crește și mai mult în pre
zent, cînd ideia coexistenței paș
nice capătă noi și noi adepți în 
întreaga lume.

MOSCOVA 22 (Agerpres) — 
TASS anunță:

Comitetul sovietic de solidari
tate cu țările Asiei și Africii cere 
să se pună capăt monstruoaselor 
crime ale lui Li Sîn Man.

In declarația publicată de acest 
comitet în legătură cu evenimen
tele din Coreea de sud se spune 
că în aceste zile grele pentru 
populația sud coreeană oamenii 
sovietici își exprimă solidaritatea 
cu lupta poporului sud coreean.

★
LONDRA 22 (Agerpres)
Săptămînalul laburist „New Sta

tesman" scrie în articolul de fond 
consacrat evenimentelor din Co
reea de sud că corupția guvernu
lui lisînmanist amintește „de ulti
mele zile ale regimului gominda- 
nist". Săptămînalul laburist de
numește demonstrația de protest 
împotriva alegerilor falsificate 
„răscoală populară". „New Sta
tesman" subliniază că evenimen
tele din Coreea de sud sînt rezul
tatul sprijinului nelimitat acor
dat de americani lui Li Sîn Man.

Exprimîndu-și indignarea în le
gătură cu împușcarea demons-

Uniunea Sovietică, scrie N. S. 
Hrușciov, luptă cu consecvență 
pentru dezvoltarea continuă a le
găturilor culturale, economice și

-----O-----

Soligorsk — 
un nou oraș sovietic

MINSK 22 (Agerpres) TASS 
anunță :

Noul oraș Soligorsk care va 
avea o populație de 40.000 de lo
cuitori ia naștere în sudul regiu
nii Minsk, din Bielorusia, unde se 
construiește cel mai mare combi-> 
nat de potasiu din Uniunea So
vietică. El va asigura cu îngrășă
minte minerale nu numai Bielo
rusia ci și Lituania, Letonia, Es
tonia și regiunile învecinate din 
R.S.F.S.R.

In stepă au apărut primele 
străzi și cvartale de clădiri cu 2 
și 3 etaje.

En-lai în India
DELHI 22 (Agerpres).
In seara zilei de 21 aprilie 

3 Pan Tzî-li, ambasadorul R. P. 
^Chineze în India, a oferit o mare 

recepție în cinstea lui Ciu En- 
țlaî, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze care se aftă în 

’India la invitația președintelui1 
Nehru.

tehnico-știinfifice existente între 
toate țările Europei, considerînd 
aceste legături drept unul din fac-*  
torii principali care contribuie la 
cauza păcii și colaborării priete-: 
nești între state.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. își exprimă spe
ranța că cea de a 15-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, respectînd principiile 
coexistenței pașnice, va aduce un 
aport important la cauza întăririi 
acestei colaborări și prin aceasta 
la cauza întăririi păcii în lumea 
întreagă 
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Să se pună capăt crimelor lui Li

Evenimentele din Coreea de sud

răniți din ambele

Au reînceput demonstrațiile împotriva regimului lisînmanist. 
Incderare între membrii parlamentului

SEUL 22 (Agerpres-).
In dimineața zilei de 22 aprilie, în parlamentul sud co 

reean întrunit în ședință extraordinară pentru analizarea eve
nimentelor sîngeroase din ultimele zile au izbucnit incidente 
între deputății partidului liberal de guvemămînt și ai parti
dului democrat de opoziție. După cum transmite agenția 
France Presse atunci cînd ministrul de război a încercat să 
arunce răspunderea pentru victimele represiunilor lisînma
niste asupra manifestainților, deputății partidului de opoziție au 
protestat și în scurt timp între membrii parlamentului s-a 
produs o încăierare. Ședința a trebuit să fie suspendată.

Pe de altă parte, potrivit comentatorilor agențiilor de 
presă, în Coreea de sud au reînceput demonstrațiile împotriva 
regimului lisînmanist. Agenția United Press International 
transmite că 20.000 de persoane au organizat o nouă de
monstrație în orașu Incion, la vest de Seul, cerînd demisia 
lui Li Sîn Man și protestînd împotriva atacurilor barbare ale 
poliției cărora le-au căzut victime aproape 1000 de sud co
reeni. Poliția din Incipn a intervenit trăgînd focuri de armă 
în aer dar demonstranții au refuzat să se împrăștie. In urma 
ciocnirilor care au avut Ioc se semnalează 
părți.

Comentînd situația din Coreea de sud 
Seul al agenției Reuter subliniază că pe 
sud coreene continuă să patruleze care blindate și trupe. Re
ședința lui Lî Sîn Man este înconjurată de tancuri, posturi 
de mitraliere și baraje de sîrmă ghimpată.

tranților din Goreea de sud săptăi 
mînalul laburist „Tribune" și re
vista conservatoare „Spectator" 
arată că răspunderea pentru eve
nimentele sîngeroase din această 
țară revine Statelor Unite ale A- 
mericii. America, scrie „Tribune" 
a dotat cu arme și a instruit ar
mata care a împușcat săptămîna 
aceasta pe demonstranți.

★
GANBERA 22 (Agerpres)'
Exprîmînd indignarea opiniei 

publice australiene, presa austra
liană protestează împotriva repre
siunilor sîngeroase la care recurg 
autoritățile sud coreene împotri
va numeroșilor adversari ai regi
mului putred lisînmanist. După 
evenimentele sîngeroase din Afri
ca de sud au sosit știri despre 
exterminarea demonstranților din 
Coreea de sud scrie ziarul „Ve
ra Id" care apare la Melbourne.

Ziarul influent „Sydney Mor
ning Herald" publică la 21 apri
lie un articol redacțional în care 
scrie că guvernul lui Li Sîn Man 
este un guvenn trădător care nu 
corespunde intereselor poporului 
coreean.

0 nouă hidrocentrală 
pe rîul Angara

MOSCOVA 22 (Agerpres).
Ziarul „Trud" a publicat un 

articol semnat de N. Grigorevici, 
inginerul șef al șantierului de 
construcție a Hidrocentralei de la 
Ust-Uim, în legătură cu lucrările 
care au început acolo. Au început 
lucrările de prospecțiuni în regiu
nea hidrocentralei de la Ust-Uim 
care va fi construită pe rîul si
berian Angara la 200 km. în aval 
de hidrocentrala de la Bratsk 
aflată în curs de construcție, scrie 
autorul articolului.

Conform proiectului, hidrocen
trala de la Ust-Ilim cu o putere 
de 4—4,5 milioane kW urmează 
să fie construită în regiunea pe
ticului de pădure Tonltîi Mis.

In prezent, amplasamentul vii
toarei hidrocentrale este o regiu
ne de taigă, unde a fost construi
tă recent o așezare pentru pros- 
pectori și a fost amenajată o pis
tă de aterizare pentru avioane.

Barajul hidrocentralei de la 
Ust-Uim va ridica apele Angarei 
cu 90 m. va inunda pragurile rîu- 
rilor Angara și Ilim și va forma 
un lac de acumulare cu o supra
față de aproximativ 1900 m. p. 
pe malurile căruia vor fi construi
te un port și o radă pentru re- 
cepționarea materialului lemnos.

8

comentatorul din 
străzile capitale?
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Un alt ziar australian, „Age“ 
subliniază într-un articol de fond 
că indignarea populației din Co
reea de sud față de regimul lui 
Li Sîn Man este determinată de 
neîncrederea totală a poporului în 
conducătorii lui actuali.

★
DJAKARTA 22 (Agerpres)
Ziarul indonezian „Pemuda" pu

blică la 21 aprilie un articol de 
fond intitulat „Teroarea din Co
reea de sud". In articol se înfie
rează exterminarea în masă de că
tre autoritățile din Coreea de sud 
a participanților la demonstrațiile 
pașnice din țară care cer lichida
rea regimului putred lisînmanist 
care nu se bucură de popularitate 
Evenimentele din Coreea de sud, 
scrie ziarul, atrag atenția între
gii lumi. Ga națiune care cunoaș
tem prețul independenței, libertă
ții și păcii ne pronunțăm întruto- 
tul de partea poporului și stu
denților din Coreea de sud care 
luptă în prezent împotriva nedrep
tății, terorii și corupției autori
tăților lisînmaniste.

Amintirea lui Lenin 
cinstită în lumea întreagă

PRAGA 22 (Agerpres).
La 21 aprilie a avut loc la 

Praga ședința festivă consacrată 
celei de a 90-a aniversări a naș
terii lui V. I. Lenin. La ședința 
convocată de C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, de comitetul oră
șenesc Praga și comitetul regio
nal de partid Praga au partici
pat membrii Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, în frunte cu An
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
membrii guvernului, conducători 
ai organizațiilor de masă, repre
zentanții opiniei publice din ca
pitala R. Cehoslovace. La ședin
ță a participat de asemenea 
M. V. Zimeanin. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. Cehoslovacă. Ra
portul consacrat celei de a 90-a 
aniversări a nașterii fondatoru
lui Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și al statului sovie
tic, V. I. Lenin, a fost prezentat

■ i
Noi samavolnicii 

ale rasiștilor sud africani
LONDRA 22 (Agerpres).
In marile orașe din Uniunea 

sud-africană continuă raziile po
lițienești în suburbiile locuite de. 
africani. Presa informează că 
în timpul raziilor poliția ares
tează în masă pe africani. Intr-o ; 
știre difuzată de agenția ameri
cană United Press International 
se arată că la 21 aprilie poliția 
a reținut peste 150 de africani 
în suburbiile Port Elisabeth și 
Eifenfag. In total, în săptămîna 
aceasta au fost arestate 1450 de 
persoane. La Port Elisabeth au 
compărut la 21 aprilie în fața 
tribunalului' 186 de africani care 
sînt acuzați că au încălcat fai
moasa „lege cu privire la circu
lație".

Opinia publică engleză conti
nuă să protesteze cu vehemență 
împotriva politicii rasiste a gu
vernului Uniunii sud africane. 
Sindicatul național al ziariștilor 
a adoptat la conferința sa o re
zoluție care condamnă această 
politică și a protestat împotriva 
restrîngerii libertății presei în 
Uniunea sud-africană și împotri
va arestării corespondenților.

Sîn Man !
ULAN BATOR 22 (Agerpres) 
La 21 aprilie au avut loc la 

U.Ian Bator mari mitinguri stu
dențești de protest împotriva re
presiunilor lui Li Sîn Man. Ei au 
condamnat fărădelegile marionetei 
americane Li Sîn Man care doreș
te să înnăbușe prin forța ^armelor 
și a unor represalii fără prece
dent lupta populației din Coreea 
de sud pentru drepturile ei.

In patru rînduri
ț Recentele evenimente din ț
( Coreea de sud arată o- 5
> dată mai mult că poli- (
[ tica menită să impună ț
[ unor popoare un regim >
[ pe care ele îl detestă, $ 
! este falimentară. ?
[ (ziarele) <
1 Ah ! am ajuns la ananghie 2 

Wall Street îți cer ajutor <
; Nu mă lăsa, rugă-ți-nalț ție < 
' M-alungă întregul popor. $ 

de Jiri Hendrych, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

★

BERLIN 22 (Agerpres).
Mii de berlinezi au partici

pat la 21 aprilie la ședința fes
tivă consacrată celei de a 90-a 
aniversări a nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin. In marea sală 
„Friedrichstadt-Palasta" erau a- 
dunați muncitori' și funcționar: 
de Ia întreprinderile din capi
tala Republicii Democrate Ger
mane, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, cunoscuți oa
meni de știință și artă, locuitori 
din Berlinul occidental. Partici
pants Ia ședința festivă au în- 
fîmpinat cu căldură apariția în 
prezidiu a lui Walter Ulbricht, 
Heinrich Rau, A. Neumang, W. 
Stoph, H. Warnke, E. Honecker 
și a altor conducători ai Parti
dului' Socialist Unit German, 
precum și a Iui M. G. Pervuhin, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în R. D. 
Germană și a generalului colo
nel I. I. Iakubovski, comandan
tul trupelor sovietice din Ger
mania.

Raportul consacrat celei de a 
90-a aniversări a nașterii "•'i 
Lenin a fost prezentat de Er.m 
Honecker, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

PROGRAM OE RADIO
24 aprilie

PROGRAMUL L 7,15 Muzică 
distractivă, 8,10 „Tot înainte pio
nieri" — emisiune de cîntece 
pionierești, 9,00 Teatru la mi
crofon pentru copii, 10,00 Alelo- 
dii populare romînești, 10,50 
Muzică din opereta „Silvia" de 
Kalmann, 12,30 Cîntă Dorina 
Drăghici și Gică Petrescu, 13,10 
De toate, pentru toți, 17,00 Con
cert de muzică ușoară, 18,00 
Drumeții veseli, 19,05 Muzică u- 
șoară, 19,30 Teatru la microfqn : 
„Romeo și Julieta" de Will 'ti 
Shakespeare, 21,30 Album de 
romanțe. PROGRAMUL II. 8.00 
„Spre stadioane" —• program de 
muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,30 Cîntecul săptămînii: 
„1 Mai" de Ciprian Porumbes- 
cu, versuri de Maria Ranteș, 
10,30 Revista presei străine,- 
10,50 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,15 Muzică 
ușoară, 14,30 La microfon: Sa
tira și Umorul, 15,30 Pagini a- 
lese din muzica de operă. 16,00 
Vorbește Moscova 1 17,15 Puș- 
kin în amintirea contemporani
lor. Fragmente din volumul cu 
același titlu, 18,27 „Cu cîntecul 
prin locurile pitorești ale țării" 
— program de muzică ușoară, 
20,05 Din dansurile popoarelor, 
20,35 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri : Programul I — 7,00,
13,00, 19,00, 22,00, 23,52: Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

CINEMATOGRAFE
24 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : In zgomotul roților; AL. 
SAHIA: Despre prietenul meu; 
MUNCITORESC : Omul cu pan
taloni scurți; PETRILA : Tele
grame; LONEA : Fata din Kiev 
(seria I-a); ANINOASA • Un 

meci neobișnuit; VULCAN : Vise 
de duminică; CRIVID1A: Idio
tul (seria I-a); LUPENI : N-a 
fost în zadar: BARBATENI : 
Nauris; URICANI : Mai tare ca 
moartea

REDAGTIA SI ADMINISTRAȚIA- Petroșani. Str. Crh. Ghpnrohin-npi nr Sfi Toi • inbrnrhan «99 Tinaml • .6 Alienist' Poligrafie


