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

Suuete ale nutitiillii 
lie la 1.1. L Petrejani
In orașul Petroșani sectorul de 

reparații și întreținere al între
prinderii de locuințe -și localuri 
are în grija sa peste 4.600 apar
tamente cu o suprafață locativă 
de circa 191.900 m.p. Colectivul 
care muncește în cadrul acestu> 
sector se străduiește să asigure lo
catarilor condiții de viață tot mai 
bune, efectuînd la timp și în bune 
condiții calitative reparațiile și 
întreținerea necesară a acestui fond 
locativ. Odată cu încheierea pri
mului trimestru muncitorii și teh
nicienii sectorului au repurtat un 
succes de seamă : planul valoric 
de reparații curente a fost depă
șit cu 40 la sută. Muncitorii din 
brigăzile de reparații conduse de 
Kiss Arcadie, Kiss Grigore, Szabo 
Carol, Călinaș Eugen și alții an 
executat reparații curente în luna 
martie la peste 230 apartamente 
Valoarea lucrărilor de reparații 
curente executate de către sector 
în luna martie se ridică la peste 
308.000 lei. Faptul că în tot 
cursul trimestrului nu au existat 
reclamații asupra execuției repa
rațiilor, dovedește calitatea bună 
a acestora.

încurajat de succesele obținute 
pînă acum, colectivul sectorului 
I.L.L. Petroșani se străduiește ca 
în cinstea aniversării partidului să 
obțină rezultate tot mai bune asi- 
gurînd oamenilor muncii din Pe
troșani condiții de locuit tot mai 
bune.

MIHAI MATYAS 
corespondent

—==*=—

1000 de pionieri 
în concurs

Săptămîna trecută în toate lo
calitățile Văii Jiului au fost or 
ganizate concursuri de orientare 
la care au participat peste 1000 
de elevi.

Pionierii și școlarii partici- 
panți la concurs și-au revizuit 
astfel cunoștințele de geografie, 
făcînd în același timp și o ex
cursie plăcută. Cîștigătorilor con
cursului li s-au înmînat premii 
și diplome, treeîndu-se în același 
timp în carnetul de pionier o nouă 
probă pentru obținerea distinc
țiilor pionierești.
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AZI. Petroșani — terenul Elevul.handbal în 7 feminin. 
(Cupa regiunii Hunedoara). C. S. Oradea.— S.S.E. Petroșani 
ora 17,30; Știința Timișoara — Tractorul Brașov ora 18,30.

MIINE. Petroșani — terenul Elevul: handbal 7 feminin 
(Cupa regiunii Hunedoara^ Știința Timișoara — C. S. Ora
dea ora 10; S.E.E. Petroșani — Tractorul Brașov ora 11,15; 
C. S. Oradea — Tractorul Brașov ora 18; Știința Timișoara 
— S.S.E. Petroșani ora 19; categoria A (masculin) Știința 
Petroșani — Tehnometal Timișoara ora 20,00.

Vulcan — Stadionul Minerul: Rugbi, campionat de ca
lificare, Minerul Vulcan — C.F.R. Timișoara ora 10. Hand
bal în 11. Campionat dte calificare feminin, Minerul Vulcan - 
Știința Timișoara ora 16.00.

Clubul muncitoresc — concursul formațiilor artistice de 
amatori. Participă formațiile din Vulcan, Coroiești, Paroșeni, 
ora 10.

Lupeni — Stadionul Minerul, fotbal, pitici ora 15, Mi
nerul — Progresul București (cat. A) ora 46,30.

Petrila — Stadionul Minerul: fotbal, Minerul т Reteza
tul Hațeg (juniori) ora 14,30, Minerul — Retezatul Hațeg 
(camp, regional) ora 16,15.

Lonea — Sala clubului muncitoresc: concursul formațiilor 
artistice de amatori. Participă formațiile din Lonea, Petrila și 
a Căminului cultural Cimpa orele 17,00.'

Aninoasa — clubul muncitoresc, conferința „Asigurarea 
calității producției, sarcină principală" orele 19.

Proletari din toate

4>paq. 20 bani

Dacă ar fi să socotim după depășirea de plan obținută în 
primul trimestru al anului, colectivul sectorului III de la mina 
L țipe ni dă acum cărbune cocsificabil în contul zilelor de 13—14 a- 
prilie. In luna trecută minerii din frontalele și preabatajele sec
torului au extras peste plan 2637 tone de cărbune cocsificabil. IN 
CLIȘEUL NOSTRU, fotoreporterul a surprins o discuție asupra 
posibilităților de creștere continuă a productivității muncii sectoru
lui. Participanțif sînt: ing. Teodorescu Constantin, șeful sectorului, 
prim maistrul minier Flori Ioan și maistrul minier Brezeanu Du
mitru.

Valea Jiului se
Mii de cetățeni 

la munci voluntare
Ca* în fiecare primăvară, și în 

acest an, mobilizați de comite
tele executive, dte deputății sfa
turilor populare și de organiza
țiile de tineret, mii de cetățeni 
participă- la lucrările de înfru
musețare a localităților Văii 
Jiului

De l.a începutul anului, cetă
țenii Văii Jiului au participat 
la sute de acțiuni de curățire și 
amenajare a străzilor, parcuri
lor,. la plantarea de arbuști or
namentali efectuînd în total 
196.900' ore muncă voluntară. 
Valoarea economiilor realizate 
prin acțiunile voluntare ale ce
tățenilor se ridică la 45.150 lei.

Pe șantierul noului parc
Amenajarea unui parc în cen

trul orașului Lupeni, pe terenul 
viran din preajma spitalului u- 
nificat este o veche dorință a* 1 
lupehenilor.

Lucrările de deschideri și pre
gătiri au un rol de seamă în 
dezvoltarea producției de cărbu
ne. Ele asigură punerea în ex
ploatare a cîmpurilor de cărbu
ne și cu cît viteza de avansare 
a acestor, lucrări e mai mare cu 
atît noile rezerve sînt date pro
ducției' mai repede. De aceea a- 
ceste lucrări implică ridicarea 
productivității muncii, folosirea 
celor mai avansate metode de 
lucru, mecanizarea celor mai 
grele operații de lucru.

In sectorul de investiții al mi
nei Lupeni lucrează brigăzi cu 
o, bogată experiență, cu înaltă 
calificare, maiștri,, tehnicieni și 
ingineri bine pregătiți,' căpabili 
să ‘ ducă la îndeplinire sarcinile 
ce le revin:

Minerii de aici au obținut în
primul trimestru însemnate ■ rea- 

. lizări. La lucrări principale ca 
săparea și amenajarea puțului 
25, săparea unui plan înclinat 
la blocul zero, săparea suitoru
lui de aeraj între orizontul 650 
și 565 s-au obținut viteze de a- 
vansare cu mult mai mari decît 
cele planificate, lucrările execu
tate fiind în același timp de ca
litate corespunzătoare.

Brigăzile care au executat a- 
ceste lucrări, conduse de Bartha 
Dionisie, Ferenczi Balazs,. Mi-

Trecînd la înfăptuirea p.ropu-, 
nerile făcute dte oamenii munciii 
în cadrul campaniei elec
torale, Sfatul popular al orașu
lui Lupeni a luat măsuri pentru 
amenajarea acestui parc.
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înfrumusețează
Fostul teren viran care are o 

suprafață de cca. 1 ha. s-a tran
sformat, în ultimul timp, într- 
un adevărat șantier. Pînă în pre
zent a fost nivelat terenul. Zi
lele trecute s-a trecut la finisa
rea nivelării și taluzarea tere
nului. La această acțiune par
ticipă zilnic peste 100 de cetă
țeni printre care tineri de la 
mină, filatură, I.L.L. I.C.O. și 
alte întreprinderi din localitate.

In curînd pe terenul viitorului 
parc va începe plantarea arbuș
tilor ornamentali, in noul parc, 
precum și în celelalte, aflate în 
prezent în curs de amenajare, 
vor-fi plantați în această primă
vară 1.200 de trandafiri și a- 
proape 1.000 buc. puieți de ar
țari, salcîmi, ca-stani și alți ar
buști ornamentali.

La sectorul de investiții al minei Lupeni

Măsuri mai eficiente pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor la plan !

Write delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace 

in regiunea Bacău
Membrii delegației de partid 

și guvernamentale a R.S. Ceho
slovace în frunte cu tovarășul An
tonin Novotny, însoțiți de tovară
șul Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., Mihail Florescu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei, Au
rel Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe și Mihail 
Hașeganu, ambasadorul R.P. Ro- 
mîne la Praga, au sosit vineri di
mineața în gara Borzești. Pe fron
tispiciul gării se aflau portretele 
tovarășilor Antonin Novotny și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, drape
lele de stat ale R.S. Cehoslovace 
și R.P. Romine precum și pancarte 
cu urări de bun venit și lozinci 
în cinstea prieteniei romîno-ceho- 
slovace.

Mulțimea adunată pe peron a 
făcut înalților oaspeți și persoane
lor oficiale care ii însoțesc o căl
duroasă primire.

în întâmpinare au venit tovarășii 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al Comi
tetului regional Bacău al P.M.R. 
Ștefan Boboș, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popu
lar regional Bacău și alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Salutîndu-i pe oaspeți, tov. Ște
fan Boboș, președintele Comitetu
lui executiv al sfatului popular re
gional Bacău, și-a exprimat bucu
ria că ei vor putea vedea unele 
din realizările regimului nostru de
mocrat-popular din regiunea Ba
cău, care a cunoscut o puternică 
dezvoltare economică, social-cultu- 
rală,

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă făcută delegației, tov. Vac
lav David, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, ministrul 
Afacerilor Externe, a subliniat 
printre altele că membrii delega 
ției sînt bucuroși să cunoască mun
ca și experiența constructorilor de 
la complexul petrochimic Borzești- 
Onești. Vorbitorul a arătat că suc
cesele dobîndite de oamenii mun
cii din R.P.R. în construirea so
cialismului sînt dovada uriașului 
talent și inițiâtivri creatoare au-1 
nui popor liber, un exemplu eloc
vent al colaborării frățești și al 
ajutorului dezinteresat pe care U- 
niunea Sovietică îl acordă tuturor 
țărilor socialiste.

De la gară, coloana de mașini 
s-a îndreptat spre combinatul 
chimic. De-a lungul șoselei unde 
oaspeții au fost salutați de nume
roși oameni ai muncii erau arbo
rate drapelele celor două țări.

La intrarea în combinat, mem
brii delegației au fost întâmpinați 
de un mare număr de muncitori.

huț Pavel și Huda Mihai, mun
cind cu randamente mai mari 
decît cele fixate cu peste 60 la 
sută, au obținut depășiri de plan 
de 30—40 la sută. Aceste reali
zări precum și cele ale altor bri
găzi au făcut ca în primele două 
luni ale anului sectorul să aibă 
o depășire de circa 150 m. la 
planul fizic, iar cel valoric să 
fie întrecut în medie cu 10 la 
sută.

Cu toate astea, rezultatele ob
ținute pe sector nu sînt pe deplin 
mulțumitoare. Aceasta din cauză 
că în fiecare lună din primul 
trimestru numărul brigăzilor ră
mase sub plan a fost mare. (In 
ianuarie și martie 9 brigăzi, iar 
în februarie 8). Acest lucru a 
făcut ca sectorul, în special în 
luna martie, să nu obțină rezul
tate la nivelul posibilităților e- 
xistente. Mai neplăcut este însă 
faptul că brigăzile care au ră
mas în urmă față de plan s-a-u 
dovedit mereu aceleași, în fieca
re lună. Printre acestea se nu
mără cele conduse dte Grecea 
Năstase, Matei Nicolae, Sticlaru 
Eugen și Popescu Sebastian, ele 
realizînd în medie doar 65—75 
la sută din producția planifica
tă. Cauza principală a rămîne- 
rii în urmă a acestor brigăzi o 
constituie faptul că maiștrii și 

Lin grup de muncitoare, a înmînat 
oaspeților buchete de flori.

Apoi, membrii delegației ceho
slovace și persoanele oficiale care-i 
însoțesc au vizitat combinatul chi
mic. în continuare oaspeții au vi
zitat centrala electrică de termoti- 
care, rafinăria nr. 10 Onești și 
combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice.

După aceasta, oaspeții s-au în
dreptat spre noul oraș Onești, un
de au fost întâmpinați și salutați 
cu căldură de mii de oameni ai 
muncii. în timpul vizitei, membrii 
delegației cehoslovace au fost in
formați de ing. Gheorghe Cișmașu, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
orășenesc, despre realizările în 
construcția de locuințe și unități 
social-culturale și planul de dez
voltare în viitor a orașului Onești.

în încheierea vizitei, în marea 
hală a atelierului mecanic de la 
combinatul chimic a avut loc un 
miting la care au participat peste 
3.000 muncitori; ingineri, tehnicieni 
și funcționari. Hala era pavoaza
tă cu lozinci închinate prieteniei 
dintre cele două popoare, cu dra
pele cehoslovace și romînești. 
Deasupra tribunei se aflau por
tretele tovarășilor Antonin No
votny și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și lozinca „Trăiască prietenia din
tre poporul român și poporul ce
hoslovac l‘-‘, scrisă în limbile ro- 
tnînă și cehă.

în aplauzele și uralele puter
nice ale celor prezenți au luat loc 
la masa prezidiului membrii de
legației cehoslovace în frunte cu 
tovarășul Antonin Novotay și per
soanele oficiale ce însoțesc dele
gația.

Deschizînd mitingul tov. Carol 
Cogut, secretar al Comitetului de 
partid al complexului petrochimic 
Borzești—Onești a dat ouvîntul 
tov. Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului regional Bacău al 
P.M.R.

După ce a salutat pe oaspeți, 
vorbitorul a relevat marile succese 
obținute de poporul cehoslovac 
în construcția socialistă, în înflori
rea economiei și culturii, subliniind 
că acestea sînt dovada hărniciei și 
priceperii poporului cehoslovac ca
re urmează cu încredere Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. El a 
vorbit apoi despre importanța trans
formărilor petrecute în anii puterii 
populare în regiunea Bacău, pe ba
za politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn. Vorbitorul a subliniat dez
voltarea și întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării romîno- 
cehoslovace.

Luînd cuvîntul, tovarășul Otakar 
Simunek, membru al Biroului Po- 

(Continuare în pag 4 a) 

tehnicienii sectorului au obiceiul 
de a se ocupa îndeaproape nu
mai de brigăzile cele mai bune, 
cărora le asigură cele necesare 
și nu se interesează în aceeași 
măsură de aprovizionarea cu 
materiale a celorlalte brigăzi, 
nu le acordă sprijinul cuvenit. 
Nici organizația de bază nu s-a 
preocupat îndeajuns dte acest lu
cru. Nu a căutat să analizeze 
care sînt cauzele că mereu ace
leași brigăzi, în număr atît de 
mare, rămîn luni de-a rîndul sub 
plan.

Conducerea sectorului. îndru
mată de organizația de bază, 
trebuie să analizeze în mod te
meinic această stare de lucruri, 
să ia măsuri și să aplice cele 
mai potrivite soluții pentru li
chidarea acestor lipsuri. Nu se 
poate spune că minerii din bri
găzile rămase în urmă nu vor 
să se ridice și ei la nivelul celor 
fruntași, că nu sînt interesați să 
îndeplinească sarcinile de pro
ducție și odată cu acestea să 
realizeze un cîștig mai bun. Tre
buie văzut care sînt greutățile 
pe care le întîmpină ei, can sînt 
adevăratele lipsuri și prin măsuri 
corespunzătoare, printr-un ajutor 
mai eficace să fie înlăturate în 
timpul cel mai scurt.

ȘT. EKART
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ii INTERVIU
(Acordat de gazeta de perete 
de fa E. M. Lonea unui cititor)

!’ Intr-o ramă veche, sub-un geam cu tină,
> Plinge o gazetă, plînge și suspină l
> Fiindcă, responsabilul, dulcele ei mirt,
j De mtdt a lăsat-o, să stea-n părăsire

„Duda" sună acuma; ziua jumătate, 
Prin fata gazetei, cine se abate ?
— Eu sînt draga mea, al tău cititor 
and te văd așa îmi vine să mori)

> Unde este vremea, cea de altădată 
Cînd tot colectivul știa să se zbată f 
Cînd fruntașii erau popularizați,
iar delăsătorii aspru „înțepați"- ?

;■ Unde este timpul, tind pe-a ta hîrtie
' S-arătau exemple de economie ?
; Unde-i obiceiul, cel de altădată

Cînd orice risipă, era criticată ?... \ ,
— Nbpăsarea suflă, rănile mă dor 
Și te rog pe tine, dragă cititor

J Du-te la redactori și le dă de știre
Că asta înseamnă lipsă de simțire

, Și că e rușine ca din partea lor *
J Să mă lase aicea, uitată de mor.

'i Cititorul vede, că nu-l treaba bună
! Merge la redactori; și pe toți i-adună 

Ș-arătînd că munca, aici lîncezește 
Cu o voce fermă, astfel le vorbește

; — Nk e mare lucru, voi ca responsabili
'! Să fiți cu gazeta, puțin mai amabili

Ea fiind oglindă, la al nostru plan
? N-o schimbați, fîrtați, doar odat’ pe an.
5 1. MAGAZIONERII

Briliante din diamantele 
de lakufia

Fabrica de bijuterii > 
de șlefuit diamante din 
Sverdlovsk a realizat din 
diamante de Iakuția cel 
de-al 3.000-lea briliant.

Aid, paralel cu bri
liantele mari pe care se 
execută peste 100 de fa
țete, se produc și brilian
te mid, a căror greutate 
nu depășește 0,03 carate 
și care au 57 de fațete. 
Iscusitul șlefuitor Ivan 
Koșkin din Sverdlovsk

a reușit să execute fațete 
la un briliant dintr-un 
diamant de numai 0,007 
carate.

Fabrica a început să 
producă și bijuterii in
crustate cu briliante a 
căror fațetare s-a exe
cutat tot aici și care sint 
mult căutate atît în 
U.R.S.S- cît și în străi
nătate.

în prezent aici se cons
truiește o nouă secție de 
fațetare a diamantelor.

ȘTIAȚI C A...
...In 24 de ore, după 

ce a răsărit din pămlât. 
bambusul crește pînă la 
35 cm ? în 60 de zile el 
atinge înălțimea de 20— 
22 m. Trunchiul lui a- 
junge în acest scurt in
terval pînă la grosimea 
mîimi unui om.

...deși este o plantă
specifică anumitor re

giuni tropicale, bambusul 
crește în mod natural și 
in Europa, în localitatea 
Pre Franc din Franța 
(în apropierea orașului 
Nimes), singurul loc din 
Europa unde crește a- 
ceastă plantă și unde 
există o adevărată pădu
re de bambuși, care se 
prezintă ca un fenomen 
curios al naturii ?

♦ Rezemat în itita ciobănească,
♦ Marincoiu Gheorghe urmărea pitc-
♦ tisit forfota turmei care dauna 
X iarba rămasă încă verde pe lun-
♦ ca Baniței în acea zi însorită de
♦ toamnă tinde.
« Păscutul lacom al oilor ii zgîn-
♦ dărea supărător propria-i poftă de
♦ mîncare, și așa agitată de alergâ-
♦ tură și de aerul tare de munte. 
X La tîrlă erau ele destule alimente 
X — slănină, fasole, mălai dar
♦ de toate acestea Marincoiu era
♦ tare săturat. Rlvnea la un prinz 
X mai aparte. De aceea prin minte 
X i se perindau diferite planuri. In
♦ cele din urmă se opri asupra «-
♦ nuia din planuri. Văzuse el săge-
♦ tind apa cristalină a riului Băni- 
t ța, păstrăvi Păstrăvi m.-lți și ar- 
X ginții. Și de fiecare dgti tind își
♦ aducea aminte dă pești ii lăsa gu-
♦ ra apă. „Се-ar putea fi mai apar-
♦ te. mai bun dedt m prinz bogat 
ț de păstrăvi"- — se gindtra cioba-
♦ md.
X Păstrăvii au devessit astfel o- 
X biectul poftei sale. Ei dar cum
♦ puteau ei fi țfrinșll'.fiiobanul 
o Marincoiu nu poseda rdct o auto- 
X lizațic pentru pescuirea legală a 
X acestora. Nu avea mei unelte a-
♦ decvate. Și dacă ar fi avut, legea 
X interzicea pescuirea păstrăvilor în 
X acea vreme. Avea în schimb cîte-
♦ va sticle cu soluție de uz veteri-
♦ nar „uitate" de organele sanitare 
X veterinare din Petroșani la tîrla 
î lui. Și priceput cum era in ale 
X braconării apelor de munte, în-
♦ demrust tot mai stăruitor de pof-
♦ ta de păstrăvi s-a apucat omul Șt 
X a golit conținutul cîtorva sticle în
♦

врв furată ..a piriului. In josul* 
punctului de unde au fost golite ♦ 
sticlele au început și- aperp păs- X 
trăvi sufocați; la început cițiva, X 
apoi mei mulți, tot mai mulți și* 
cu cît apa contaminată de soluție ♦ 
cobora spre vale creștea continuu* 
și numărul peștilor sufocați. Au* 
murit mulț, păstrăvi, de la cei* 
mari pînă la cei mai mici. A ..au- X 
nat i trincoiu Діп ei cfți i-au tre- X 
buit; au adunat și alți cetățeni. ♦ 
Apoi s-a ospătat dțn 'belșug, r, X 
fost un prinz pe cinste 1 X

Cicrînd însă, mai curînd ca in - 
alte diți, ca urmare a lăcomiei * 
cu care mincase i s-a făcut... rău ; X 
a fost descoperit de miliția din X 
Banița și trimis în fața justiției. ♦ 
Apredindu-i fapta nedemnă T ribu X 
naiul popular din Petroșani l-a X 
condamnat la un an închisoare ș X 
9200 tei despăgubiri civile. ♦

Ce-i drept cam scump a plătit X 
ciobanul Marincoiu pentru prin- * 
zul bogat de păstrăvi, mai precis * 
pentru contaminarea apei Banița * 
pe o porțiune de 3,5 km. și im- X 
plicit distrugerea peștelui — bun ♦ 
obștesc — pe aceeași porțiune, ♦ 
dar... face. Face deoarece lui tu, * 
i-au fost suficiente cele două con- X 
damnări anterioare pentru speculă ♦ 
cu bringă. l-a lipsit neapărat « 
treia condamnare. Și a primit-o ’ X

S-ar putea ca și acum gîndurilr ♦ 
лН zboare tot la păstrăvi, da ♦ 
acum nu mai are nici soluție d. a 
uz veterinar și nici libertatea i X 
să-i distrugă. I

Atenție amatori întru asemenea X 
fapte) ♦

T. D. TUFARU X

Desecarea unei
în răsăritul Kazabsta

nului, în apropierea ora
șului Zîreanovska s-a în
ceput desecarea unui ma
re bazin de apă subte
ran. Este vorba de o 
originală mare, cu un 
volum de 100‘ milioane 
metri cubi care ascunde 
sub ea bogate zăcăminte 
de minereuri de metale 
neferoase. Desecarea a 
fost întreprinsă în vede
rea organizării extracției 
minereurilor pe scară in
dustrială.

Pînă în prezent au și 
fost săpate două puțuri

mări subterane
dintre care unul a între
tăia! un orizont acvifer 
de 100 metri. în jurul 
puțului a fost congelat 
un cilindru protector im- 
permiabil cu grosimea 
de un metru. Puternice 
pompe vor evacua din 
puț la suprafață 18.000 
metri cubi de apă pe 
oră.

Pentru desecarea bazi
nului de apă se foloseș
te o dragă refulantă plu
titoare de felul celor u- 
tîlizațe la construirea 
prin sedimentare a bara
jelor de hidrocentrale.

: IN PATRU RINDURIІ
I Unor barmani:
I Barmani — făceți-ne plăcerea t
J (Căldurile venind acuma) J

I
I Să ne „udați** mai mult cu berea 

Și ceva mai puțin... cu spuma.

Sfatului popular Petrila, І
din partea pietonilor; ț

Să respirăm mai degajat *
Și praful să nu mai apară •
Noi cu respect vă dăm un sfat ;
Să udați străzile la vară !

J Fotbaliștilor de la „Minerul" Lupeni, care ■
♦ au pierdut meciul cu „Dinamo" Bacău, I
X din partea minerilor dfn Lupeni:
I Scorul ne dezamăgește
I (Adversarii nu-s prea tari)
I Dar jucînd mai „minerește**
• V-au avut... vagonetari.
. I. DRAGOMIR

**«»«»»«**<*»«««***««»«»»***«»*•«*»«*<

De toate pentru toți
• Cea mai originală grădină 

botanică din lume se află, desi
gur, la Grungesberg (Suedia). 
Ea este așezată la 410 fti. sub 
pămînt. O instalație electrică 
specială furnizează căldura și 
lumina necesară creșterii plan
telor.

• Pentru regiunile bîntuite de 
cicloane, un arhitect bolivian a 
construit o interesantă căsă de 
aluminiu în formă... sferică. In 
caz de inundație, casa aceasta, 
asemănătoare unei mingi dte pro
porții considerabile, se desprmde 
de pe sol și plutește pe apă.

• Un nou lac natural s«-a for
mat în cantonul Uri din Elveția. 
El provine din topirea ghețarului

Hiifi. In locul ghețarului dispă
rut, s-a născut lacul Hiifi 1

• Intr-o firidă mascată din 
castelul Hamar, în Norvegia, s-a 
găsit o bucată de pline făcută 
ce vikingi (sec. XIV). Ea este 
preparată din orez, ovăz și ma
zăre.

• Un grup de zoologi și filo
logi de la universitatea japoneză 
Kyolo a constatat că maimuțele 
se înțeleg prin sunete și uneori 
prin fraze întregi. Profesorul 
Imaniahi, conducătorul grupului 
a stabilit chiar un dicționar de 
100 de expresii, folosite în mod 
curent de maimuțele din insifia 
Kiu-Siu, precum și „traducerea" 
lor.

ITINERARII TURISTICE

Un ocol prin Munfii Sebeșului
O excursie de cîteva zile prin 

Munții Sebeșului, un scurt ocol 
prin inima acestui masiv, consti
tuie un bun prilej de odihna acti
vă, în deosebi pentru tineret. Un 
amănunt interesant al acestui tra
seu turistic îl constituie faptul că 
excursiomstul are posibilitatea ca 
în decurs de 4—6 zile să străba
tă munți și plaiuri situate pe te
ritoriile a trei raioane și a unu; 
oraș regional și să facă cunoștin
ță cu bazinele a trei rîuri impor
tante : Jiul, Sebeșul și Lotrul.

. ...De la Sfatul popular al ora
șului Petrila excursionistul o ia pe

Cabana Șurianul 
drumul ce duce pe Valea Tăii, pe 
lingă linia ferată forestieră. După 
trei sferturi de oră a ajuns la 
cheile Tăii, un frumos monument 
al naturii și după încă trei sfer
turi de oră poate poposi la cabana 
Lunca Florilor. Așezată la margi
nea poienii cu același nume, caba-

na Lunca Florilor este situată la 
o altitudine de 780 m. și are con
diții optime de cazare. Drumul 
pînă la această cabană se poate 
face și cu drezina și, pe timp bun 
și cu motocicleta.

Valea Tăii sau a Aușelului. cum 
i se mai spune, este un loc minu
nat și pentru excursii de o zi.

De la Lunca Florilor, după un 
drum de două — două ore jumă
tate pe firul apei și apoi, de la 
capătul liniei ferate forestiere, pe 
o potecă de munte ajungi la casa 
de odihnă Aușelul, care aparține 
Filialei A.G.V.P.S. Petroșani. Și 

aici sînt condiții 
pentru o bună 
găzduire.

înainte de a 
pleca mai departe 
spre cabana Șuria
nul, este utilă o 
odihnă de o noap
te la Aușelul.

...A doua zi di
mineața, bine o- 
dihnit, excursio
nistul urcă serpen
tinele de la Au- 
șelul spre Șurian. 
E un drum de 3- 
4 ore. la înce- 
apoi mai ușor șiput mai greu, apoi mai ușor și 

foarte frumos. De sus, de pe Dea
lul Bradului, se deschide o pano
ramă de rară frumusețe. înspre 
nord-est se înalță cel mai înalt 
vîrf al Munților Sebeșului, Vîrfut 
lui Pitru de 2133 metri, ier sure

Cantonul de vînătoare Canciu

se află cabana Obîrșia Lotrului. 
Din acest loc se poate vedea ver
santul de nord-estic al munților 
Paring.

...In a cincea zi, excursia se a- 
propie .de sfîrșit. Urmînd drumul 
ce duce la cunoscuta Poiană a 
Muierii, locul vestitelor nedei, du
pă ce a ajuns la o înălțime de 
1700 metri, excursionistul zărește 
în față panorama pitorească a 
Jiului de est.
cu numeroase 
Sterminosului 
Vnevodul de

Excursia s-a sfîrșit. dar

sud, în depărtare; 
se zăresc piscu
rile Parîngului.

Urmînd o pote
că de culme a- 
jungt apoi la ca
bana Șurianul, 
raionul 
care este
la . cea mai mare 
altitudine din re
giunea noastră (1.743 metrii).

Un popas de o zi la cabana Șu
rianul, cabană care poate găzdui 
peste 50 de excursioniști, nu este 
lipsit de interes. Aici, la două sute 
metri depărtare de cabană se află 
Lacul Șurianul, lac alpin situat 
la peste 1700 metri altitudine.

...A treia zi, încărcat cu bogate 
impresii, cu imagini de neuitat 
prinse pe pelicula aparatului de fo
tografiat, excursionistul pornește 
mai departe pe poteca marcată (și 
de la Aușel la Șurian poteca este 
marcată^ spre Valea Șurianului. 
După un drum de 3—3 ore și ju
mătate a ajuns la cabana Qașa 
situată în raionul Sebeș, pe rîul cu 
același nume, la o altitudine' de 
1400 metri. Și aici sînt multe lo
curi frumoase de v&zjd, în deo
sebi barajul și lacul de acumulare 
ce servește la pluttted lemnului 
pe rîul Sebeș.

...A patra zi 
mai frumoasă, 
șoseaua alpină 
spre sud, după un drum de 6 ore, 
excursionistul trece din bazinul

de excursie este șt 
De la Oașa, pe 
care se îndreaptă

De aici, pe o 
serpentine pe 
se ajunge la 
lie Lonea.

potecă
Dealul 
cabana

imagi-

riului Sebeș în bazinul Lotrului și 
din regiunea Hunedoara în regiu
nea Argeș. Intr-o mimtnatd poia
nă, străjuită de munți cu pante 
line, acoperiți cu păduri de brazi

nite minunatelor priveliști nu vor 
fi uitate ani de-a rîndul.

VASILE POP 
directorul Întreprinderii regionale 
pentru exploatarea bazelor turistice
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Mobilizarea muncitorilor energeticieni la înfăptuirea angaja
mentelor pe care și le-a luat colectivul uzinei in cinstea aniver
sării partidului — iată preocuparea principală a organizaților 
sindicale de la termocentrala Paroșeni.

IN CLIȘEU: Tov. Chireață Florea, președintele comitetului 
sindicatului de la termocentrala Paroșeni di scuti nd cu tov. Nico- 
lae Alexandru, Dragomir Gheorghe, Fieraru Dumitru, președinți ai 
comitetelor sindicale din secțiile terntomecanică, turbine și repara
ți i-construcții, despre obiectivele întrecerii socialiste în cinstea жйеі 
de 8 Mai.

Preocupare permanentă pentru 
întărirea rîndurilor organizației de bază
. Cu 3 ani în urmă, organizați 

■de buză de la preparata Petri- 
Га număra doar circa 120 mem
bri de partid. In prezent nu
mărul membrilor și candidați- 
lor de partid se ridică la 200.

Paralel cu creșterea rîndurilor 
organizației de partid, biroul său 
se preocupă conținu-.: de educarea 
candidaților de partid, pentru ca 
atunci, cînd li se expiră stagiul 
să fie bine pregătiți, capabili să 
îndeplinească sarcinile pe care 
partidul le pune în fața membri
lor săi.

Pentru a realiza această impor
tantă sarcină, biroul s-a îngrijit 
ca fiecare candidat să aibă sar
cini concrete. Toți candidata frec
ventează diferite forme ale învă- 
țămîntului de partid și îndeosebi 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. O parte dintre noii mem
bri de partid, cum sînt maiștrii 
Florescu loan, Dălălău loan, E- 
nache Gicii și candidatul de 
partid Crăescu loan, urmează 
cursurile școlii serale economice 
de doi ani ce funcționează pe 
Ungă Comitetul orășenesc de 
partid Petroșani.

Organizația de bază s-a îngri
jit ca toți cei primiți în rîndurile 
membrilor și candidiaților de par
tid să aibă sarcini concrete, 
strîns legate de problemele eco
nomice din uzină. Așa de exem
plu, tovarășul Ardelean Mihai,

Pe ивпНйса аймйгН generale а ШПйогПм* 
$i pescarilor sportivi

Duminica trecută, în sala clu
bului A.S.I.T. din Petroșani a avut 
loc adunarea generală a visători
lor și pescarilor sportivi membri 
ai filialei A.G.V.P.S. Petroșani și 
ai subfilialei Hațeg pentru prezen
tarea dării de seamă asupra acti
vității depuse in cursul anului 
1960 și alegerea noului comitet.

La adunare au participat aproa
pe 250 vînători și pescari sportivi 
din toate localitățile Văii Jiului 
și de la Hațeg.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Truța Emil, președintele fi
lialei, a acordat, în prima parte 
a sa, atenție rolului grupelor de 
vînători și pescari — prima formă 
de asociere a visătorilor și pescari
lor izolați, de obișnuire а acestora 
cu viața colectivă de asociație. 
Membrii vînători ai filialei au fost 

organizați anul trecut în 30 grupe 
pe străzi, cartiere și localități ur- 
mărindu-se ca ei să fie cît tnai a- 
proape unii de alții și de respon
sabilii grupelor. Rolul grupelor a 
crescut mult în ultimul an prin 
repartizarea în gospodărirea lor, 
sub îndrumarea comitetului filia
lei. a fondurilor de vînătoare și 
pescuit și atribuirea unor sarcini 
privind înarmarea membrilor cu 
cunoașterea normelor de practicare 
corectă, ca sporturi, a vînătoarei și 
pescuitului.

în centrul atenției comitetului 
filialei în cursul anului 1960 a 
stat mobilizarea vînătorilor la în

candidat de partid a primit sar
cina să răspundă de ridicarea ca
lității unor lucrări de reparații 
electrice, iar inovatorului Ștolea 
Pavel, tot candidat de partid, i 
s-a trasat ca sarcină să antrene
ze cît mai multi tineri în mișca
rea de inovații și raționalizări.

Candidații de partid primesc 
un ajutor prețios din partea co
muniștilor cu experiență în mun
că, cum sînt tov. Pohl Anton, 
Cupșan Alexandru, Cernică Con
stantin. Andervald Franciec, Bu- 
tuza Pavel și alții care îi ajută 
să ducă la îndeplinire sarcinile 
trasate de partid.

Repartizați pe lîngă comu
niști, ascultînd de îndrumările și 
sfaturile lor, urmîndu-le exem
plul în producție și în conduita 
morală, candidații de partid au 
crescut din punct de vedere po
litic și profesional. Ca dovadă, 
mulți dintre ei, cum sînt îanc 
Iosif, Gontzi Sigismund, Feșcan 
Dumitru, în urma expirării sta
giului de candidat s-au prezen
tat în fața adunării generale 
bine pregătiți pentru a fi pri
miți în partid.

Prin primirea de noi membri 
și candidați de partid organiza
ția de bază și-a spcgjt forța de 
mobilizare a colectivului în lupta 
pentru înfăptuirea sarcinilor de 
plan.

Z. ȘUȘTAC

deplinirea sarcinilor de plan, mun
ca de educare a membrilor, buna 
gospodărire a fondurilor de vînă
toare și 'pescuit fi a celorlalte bu
nuri ale filialei.

Prin vînătorile colective fi în 
grupuri mai restrinse organizate, 
prin otrăviri etc., au fost distruși 
in cursul anului trecut 21 lupi — 
principalii dușmani ai vînatului și 
ai animalelor domestice, au fost 
împușcate sau otrăvite 140 vulpi și un 
mare număr de alte răpitoare cu păr 
și pene. Membrii vînători ai filia
lei au predat D.C.A, în cursul a- 
anului 1960, 1990 piei de cîine, 
1998 piei și blănuri de vinat (cu 
498 bucăți mai mult decît preve
dea planul), au trimis spre cen
trele frigorifice 1119 kg. carne de 
vinat. Un însemnat număr de 
membri pescari din Petroșani, Lu- 
peni, Petrila și Lonea au participat 
voluntar la acțiunile de amenajare 
a unor ape prin construirea de 
cascade, toplițe și alte adăposturi 
și la acțiunea de repopulare a a- 
cestora prin deversarea celor 
125,000 puieți păstrăvi indigeni.

Ca urmare a muncii educative 
desfășurate de comitetul filialei 
prin conferințe și instructaje s-a 
întărit disciplina vînătorească, au 
scăzut abaterile de la normele le
gale și de la etica sportului vînă
toarei. și pescuitului.

In ce privește gospodărirea fon
durilor de vînătoare, darea de 
seamă a reliefat, ca măsuri mai

NT O T E
Cîfi ani mai trebuie să treacă...

I
Cu 2 ani în urmă, districtul 
de drumuri Livezeni a început 
pavarea porțiunii de șosea în
tre U.R.U.M.P. și podul Dără- 
nești. Lucrarea a fost executată 
în bune condițiuni, dar neeom- 
plet. Au rămas de făcut pentru 
anul 1960 cca. 100 m. 1. de șanț 
și parapetul pe marginea șose
lei Ia zidul de sprijin.

fn planuri una
Cu cîteva luni în urmă a în- 

*ceput construcția noii școli me
dii de la Petrila. Construcția, 
așezată pe malul Jiului, va cu- 

1; prinde 16 săli de clasă, două 
], laboratoare și alte spații și va 
j avea încălzire centrală.
S Constructorii au depus pînă 

acuma multă strădanie pentru 
I a înălța cît mai repede noua 
1 școală. Zidarii lui Budică Ghe

orghe, dulgherii din echipa lui 
/ Grener Matei, fierarii betoniști 

' conduși de Horvath Ludovic se 
, străduiesc să urgenteze lucră- 
, rile, pentru ca școala să fie ga- 
I ta la Йтр.
> După planurile de lucru ale 

J șantierului 6 Petroșani, noua 
' școală (trebuie să fie predată 

? Іа 15 august. Pentru aceasta, 
i' după planuri intern al șantleru- 

i lui, în luna aprilie școala din 
Petrila trebuie să se găsească 
într-un - stadiu înaintat, cu aco
perișul pus, pentru a se putea 
începe de -pe acum finisajele in- 

; terioare.
(' Care«este însă situația de pe 
(’ teren ? Departe de planuri. In 
C( prezent, nu este turnat planșeul 
<i peste etajul I, aripa clădirii în 
\ care este centrala termică, se 
\ găsește* cu zidăria de-abia la 
’> parter. Gînd va ajunge clădirea 
’/ la etajul TI ? De asemenea, sub- 

> solul unde va.fi centrala termi- 
j că este inundat de o pătură 
‘ groasă,‘de peste 2 metri de apă Idin infiltrații subterane. Cît 

despre Începerea finisajelor ni
ci pomeneală.

N u-i
Călătoria cetățenilor cu auto- 

f buzele către Petrila se desfășoa- 
Iră, cea mai mare parte a dru

mului, lin. Numai într-un sin
gur punct, la Tunelul mic că
lătorii au parte de un hop ! A- 
ceasta. din vina conducerii U- 
zinei electrice Petroșani și a 
conducerii minei Lonea care fo
losesc linia ferată îngustă ce 
trece pe aici și care nu vor să

importante înfăptuite în anul tre
cut, colonizarea a 70 iepuri pe 
fondul Bretea Romînă, strîngerea 
a 6500 kg, fin de bună calitate și 
a 11.000 kg. frunzare pentru cer- 
videe, a 1100 kg. semințe pentru 
potirnichi, construirea a 142 sărării 
și distribuirea în teren a 475 kg. 
sare, construirea de cascade și alte 
adăposturi pentru înmulțirea «al- 
monizilor, oprirea vînării iepuri
lor pe fondurile sărăcite de acest 
vinat și admiterea vinării lor pen
tru plan și uzul vinătorilor numai 
pe fondurile Cîrnești și Ciula 
Mică.

Subliniind succesele obținute, 
darea de seamă și mai mulți vi- 
nători și pescari participant la 
discuții au stăruit de asemenea 
asupra lipsurilor din activitatea 
filialei. Tov, Munteanu Ion. de 
exemplu, s-a declarat de acord cu 
aprecierea din darea de seamă și 
a criticat pe așa-ziții vînători „se
zonieri" care sînt activi numai în 
anumite perioade, îndeosebi în se-* 
zonul de vînare a iepurilor, în rest 
răminind pasivi față de sarcinile 
și acțiunile filialei. Vînătorul Mar
tin Eleraer a criticat slaba orga
nizare a unor vînători colective și 
activitatea nesatisfăcătoare a unor 
paznici salariați. Cei mai mulți 
dintre vorbitori au făcut propuneri 
bune a căror înfăptuire de către 
comitetul filialei va duce la acti
vizarea pe linia îndeplinirii sar
cinilor, a majorității membrilor

A trecut tot anul 1960, a tre- ( 
cut și trimestrul 1 <lin 1951, < 
dar șanțul și cei cca. 30 de j 
stflpi de beton ai parapetului 
n-au fost executați. i(

Cîți anj mai trebuie să treacă '> 
pentru ca tovarășii de la dis- (> 
trictul de drumuri Livezeni să ' 
execute aceste lucrări restante? î

— pe teren alta
Rămînerea în urmă a lucră- ) 

rilor la această importantă con- ? 
strucție se datorește în primul 
rind nepăsării inginerului Ba- 
dea Victor, șeful șantierului 6 
Petroșani, care nu dă nici un 
sprijin acestui obiectiv atît de, 
important. Pe șantierul școlii 
sînt dulgheri puțini. O singură 
echipa, cea a lui Grener Matei < 
nu poate face față lucrului, sînt 
necesare materiale, scînduri' 
pentru cofraje de planșeu, circa ' 
100.000 buc. cărămizi pentru 
zidărie, trebuie să vină insta- ' 
latorii care să înceapă monta- i 
rea conductelor și instalațiilor , 
centralei termice. <

Dirigintele de șantier, tov. 
Osnaga, manifestă o inadmisi- r 
bilă îngăduință față de întîrzie- < 
rea în care se găsește acest o- 1 
biectiv important, proiectantul', 
Smaiovitz Ladislau de la U.P.D. 1 
tărăgănează rezolvarea proble- 
mei drenajului apelor freatice la . 
centrala termică a școlii.

Interesant este că noua clă- І 
dire se află în vecinătatea sfa- ? 
tukii popular Petrila, dar de- ? 
putații sfatului nu văd în ce r 
stare se găsesc lucrările pe a- ? 
cest șantier. <

Conducerea grupului de șan- ) 
fiere din Valea Jiului al T.R.C.L. ? 
(inginer șef tov. Auner Carol), \ 
trebuie să intervină imediat. )
Școala din Petrila trebuie pre- ?
dată la 15 august. s

ST. M1HA1 >

d ѳ a r e:............ <
amenajeze pasajul de nivel. De \ 
patru ani se tot cere ca spațiul S 
între șinele acestei linii să fie ) 
pavat, podit, betonat, amenajat ) 
cumva pentru trecerea în bune ) 
condițiuni a mașinilor. Dar de- ) 
geaba, pentru că tovarășii din ; 
cele două conduceri se fac că < 
nu aud cererile respective, nu-î \ 
doare că se strică mașinile la I 
această trecere! {

Pînă cînd însă ? }

vinători și pescari, la mai buna 
instruire tehnică a vînătorilor, la 
intensificarea luptei pentru comba
terea braconajului .

Din păcate, din discuții nu a 
lipsit nici concepția înapoiată față 
de gospodărirea apelor de munte 
al cărei ecou s-a făcut pescarul 
Kadar Ștefan. El a „propus" ca 
toate apele arendate de filială, 
fără excepție, să fie libere la pes
cuit pentru că, spunea el, numai 
astfel pot fi păzite mai bine. Ab
surditatea acestei concepții este e- 
videntă. Să avem în vedere fie 
chiar șl numai următorul aspect. 
După ce, ca urmare a pescuitului 
îndelungat și intens, am secătuit 
apele de ultimul pește, la ce bun 
să ie mai păzim ? „Paza" pro
pusă de tov. Kadar rămîne în e- 
ceste condiții fără obiect. Ori da
că vrem să menținem și pe cît po
sibil să înmulțim salmonizii în ape
le de munte trebuie să înfăptuim 
și anumite măsuri de ocrotire și 
repopulare pentru a preîntîmpina 
depopularea lor completă.

După încheierea discuțiilor pe 
marginea dării de seamă, a fost 
ales noul comitet al filialei alcă
tuit din 9 persoane în frunte cu 
tov. Truța Emil, ca președinte.

în încheierea lucrărilor șale a- 
dunarea generală a adoptat o ho- 
tăr"re în care sînt cuprinse princi
palele sarcini ce revin comitetu
lui și membrilor vînători și pes
cari ai filialei pentru îmbunătăți
rea continuă a activității lor.

T. ȚIȚIRCA
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ANUNȚ
Atelierul de zonă C.F.R. 

Petroșanii Triaj angajează 
imediat UN SUDOR AUTO- 
GEN ȘI ELECTRIC cu un 
salariu lunar de 800—1006 
lei.

fel de 
și bău-

T.l. P.L. РЕШІПІ
anunță publicul consuma

tor că a organizat la restau
rantele Minerul și Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice 
mîncăruri, dulciuri 
turi.

înainte de a face 
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. L38). 
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncărurile pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp posibil.

li • J ij •I I*

;! 
•C

»• 
li 
>1 It
I*

iiI

сотен

H

PRMRAM DE RADIO
9 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Concert)' 
de dimineață, 8,00 Clubul voio
șiei, 9,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 10,30 Valsuri, 11,00 
Formații artistice de amatori în 
studiourile noastre, 12,15 Pagini 
alese din muzica de operetă, 
13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Din comoara folclorului nostru, 
14,30 Interpreți și formații so
vietice dte muzică ușoară, 15,00 
Arii din opere în interpretarea 
soliștilor noștri, 16,30 Concert 
popular, 18,30 Album de melo
dii, 19,30 Teatru la microfon: 
„Anii negri". Adaptare radiofo
nică după piesa lui N. Moraru 
și A. Baranga, 21,25 Muzică de 
dans. ~ PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică distractivă interpretată 
de mici formații de muzică u- 
șoară, 8,30 Școala și viața, 
9,00 Ansambluri corale pionie
rești, 10,00 Cîntă Feodor Șalia- 
pin, 10,30 Revista presei străine, 
10,40 Muzică de estradă, 10,50 
Transmisie din sala Palatului 
R.P.R. a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 13,35 Muzică 
ușoară romînească creată în anii 
puterii populare, 14,30 Cine știe 
cîștigă ! 15,15 Muzică ușoară in
terpretată de Gloria Lasso, 16.00 
Vorbește Moscova ! 16,53 Din
creația de cîntece a compozito
rilor sovietici Tulicov și Holmi- 
nov, 17,30 Muzică ușoară, 19,00 
„Sub steagul partidului" — mon
taj, 19,30 „Vitrina cu noutăți 
muzicale”. 20.05 Muzică de dans, 
22,00 Săptămîna muzicii ma
ghiare

CINEMATOGRAFE
9 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Frumoasa aventură; AL. 
SAHIA: Steaua tăcerii; LIVE
ZENI : In zgomotul roților; A- 
NINOASA : Visul spulberat; 
VULCAN : Oameni $i stînci; 
LUPENI : O iereastră deschisă 
spre cer; BARBATENI : Casa de 
pe două străzi. (Responsabilii 
cinematografelor Muncitoresc — 
Petroșani, Petrila, Lonea, Crivi- 
dia și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna apri
lie).



Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. S. Cehoslovace 

în regiunea Bacău

STEAGUL RO$i

(Urmarerdin pag. l-a)

litic al. Comitetului Central ai 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. și președintele Comisi
ei de Stat a Planificării, a tran
smis salutul frățesc al muncitorilor 
țăranilor și intelectualilor din R. 
S. Cehoslovacă.

El a arătat că și poporul cehos
lovac și poporul romîn își trasea
ză sarcini mărețe în planurile lor 
economice. In timpul vizitei scurte 
de pînă acum în Republica Popu
lară Romînă a spus vorbitorul, 
am putut să ne convingem la fie
care pas de entuziasmul și gradul 
de conștiinciozitate cu care se în- 

; făptuiește grandiosul progralm de 
construcție trasat de cel de-al 
Ш-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Asemenea întreprinderi cum sînt 
cele pe care le construiți aici; vor 
rămîne ca o dovadă grăitoare a 
măreței și istoricei epoci contem
porane. El s-a referit apoi la dez
voltarea continuă a colaborării 
multilaterale romîno-icehoslovace.

Cuvântările au fost subliniate în 
repetate rînduri de îndelungi a- 
plauze și puternice urale. Parti- 
cipanții la miting au scandat mi
nute în șir pentru C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, în frunte cu to
varășul Antonin Novotny, pentru 
C.C. al P.M.R., în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
pentru prietenia trainică dintre 
cele două popoare.

După miting, delegația de par
tid și guvernamentală a R. S. Ce
hoslovace, în frunte cu tovarășul 
Antonin Novotny și persoanele o- 
ficiale ce o însoțesc, și-a continuat 
vizita în regiunea Bacău. La ple
carea din gara Borzești, mulți
mea adunată pe peron a făcut so
lilor poporului cehoslovac o cal
dă manifestare de prietenie.

Tovarășul Anțonin Noyoțny se 
îndreaptă spre mulțime și, în nu
mele membrilor delegației își ia 
rămas bun de la cei veniți pe pe
ron. In aplauzele și uralele mul
țimii, șeful delegației cehoslovace

DIN U. R. S. S.

Gări noi pentpu liniile aepiene
Conform hotărîrilor Congresului 

al XXI-lea al P.C.U.S., transportul 
aerian va deveni în U.R.S.S. unul 
din principalele mijloace de trans
portare a călătorilor. Avioanele 
flotei aeriene civile vor transporta 
în anii septenalului milioane de 
călători. Pentru a face față fluxu
lui tot mai mare de călători, atît 
în capitală, cît și în multe alte 
orașe sovietice s-au construit sau 
sînt în curs de construcție nume
roase aerogări noi.

Construirea unei noi clădiri de 
aerogara s-a început la aeroportul 
Seremetievo din Moscova. Este 
vorba de o clădire cu etaj, în lun
gime de 190 m. și lățime de 40 
m.; construită din beton armat, 
aluminiu și sticlă. Sala de operații 
cu suprafața de 2.000 m.p. va fi 
amplasată în parterul clădirii. Aici 
vor funcționa serviciile de dispe
ceri, de bagaje și altele. Sala de 
așteptare va ocupa la etaj o su
prafață de 3000 m.p.

Noua clădire a aerogării va pu
tea deservi cîteva sute de călători 
pe oră.

O aerogară orășenească se va 
construi și pe Bulevardul Lenin
grad — una din cele mai lungi 
artere din capitala sovietică. De 
asemenea se mărește aerogara de 
la aeroportul Vnukovo.

O mare aerogară se construiește 
și la Odesa — o clădire cu un 
volum de 30.000 m.c. din sticlă, 
beton și metal. Vitraliile din sticlă 
colorată, ca și galeriile suspendate 
vor imprima aerogării un aspect 
cu totul deosebit. Proiectanții au 

îmbrățișează pionieri, strînge mîi- 
nile?a numeroși cetățeni.

Trenul oficial a pornit apoi 
spre Bicaz. în gările de pe traseu 
pavoazate sărbătorește, mii de oa
meni ai muncii i-au salutat cu 
dragoste pe înalții oaspeți. La Ad- 
jud și Bacău, unde trenul s-a o- 
prit cîteva minute, cetățenii au 
venit lingă vagonul oficial și au 
oferit oaspeților flori; scandînd 
lozinci în cinstea prieteniei din
tre cele două popoare. Tovarășul 
Antonin Novotny și ceilalți mem
bri ai delegației au mulțumit pen
tru această caldă și emoționantă 
primire și au adresat celor prezenți 
cuvinte de salut.

In drum spre Bicaz, oaspeții au 
vizitat Uzina de fire și fibre ar
tificiale de la Săvinești.

în gara Bicaz, înalții oaspeți au 
fost primiți de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, de cadre de conducere ale 
întreprinderilor și șantierelor, pre
cum și de numeroși oameni ai 
muncii.

Tovarășul Gheorghe Condrea, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal P.M.R. Bicaz, a adresat oas
peților un cuvînt de bun sosit. 
Apoi a fost vizitată hidrocentrala.

După o plimbare cu vaporașul 
pe lacul de acumulare al hidrocen
tralei, oaspeții au plecat spre 
Cheile Bicăzului. în drum s-au o- 
prit în comuna Bicazui Ardelean.

în continuare au fost vizitate. 
Cheile Bicăzului și centrala electri
că de la Stejarul.

Pretutindeni constructorii și cei
lalți oameni ai muncii din Bicaz 
au făcut delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste Cehoslovace o primire priete
nească, plină de dragoste. Mem
brilor delegației li s-au oferit al
bume cu fotografii reprezentînd 
aspecte din munca constructorilor 
hidrocentralei „V. I. Lenin".

Seara, în cadrul vizitei pe care 
o fac în țara noastră, înalții oas
peți cehoslovaci și persoanele ofi
ciale care îi însoțesc, au plecat spre 
regiunea Galați.

(Agerpres)

asigurat clădirii mult aer, lumină, 
spațiu. Aerogara din Odesa va fi 
dată în exploatare în ultimul tri
mestru al anului curent.

Sînt în toi și lucrările de cons
trucție a aerogării de la aerodro
mul Borispolski din apropiere de 
Kiev. Aceasta va fi una din cele 
mai mari din U.R.S.S. La construi
rea clădirii se folosesc elemente 
din beton armat și multă sticlă 
perejji vor fi în întregime din stic
lă, încadrați în rame de aluminiu.

La aerogara de la aerodromul 
Borispolski vor putea sosi și pleca 
de cîteva ori mai mulți călători 
decît în prezent. Arhitecții de la 
„Kievproiekt" s-au îngrijit să asi
gure pasagerilor care trec prin 
noua aerogară maximum de con
fort. La aceasta va contribui siste
mul de aer condiționat, mecaniza
rea tuturor operațiilor de manipu
lare a bagajelor. Informarea călă
torilor se va face cu ajutorul tele
viziunii, radioului și al unor pa
nouri luminoase. La fel ca la ma
rile gări feroviare sau debarcadere 
din porturile maritime, călătorii 
vor ajunge la avioanele care îi 
așteaptă prin galerii acoperite. în
soțitorii lor vor putea ieși pe niște 
balcoane largi.

Aerogara Borispolski va fi dată 
în exploatare în 1962.

Gări ale liniilor aeriene se cons
truiesc și în multe centre regio
nale. Recent a fost dată în exploa
tare aerogara de la Ternopol, iar 
în curînd, numai în Ucraina vor fi 
terminate aerogările din Cernigov, 
Poltava; Cerkassî și altele.

Betlaraiia Biroului Politic 
al 1. (. al P. [. francez

PARIS 7 (Agerpres)
Biroul Politic al C.C. al Parti

dului Comunist Francez a dat 
publicității în seara zilei de 6 
aprilie o declarație în legătură 
cu manevrele guvernului fran
cez de amînare a tratativelor cu 
guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria. Prin manevrele sale 
„guvernul de Gaulle a dus la 
amînarea începerii tratativelor, 
se arată în declarație. In felul 
acesta el poartă răspunderea 
pentru continuarea războiului cu 
toate urmările care decurg din 
aceasta".

Subliniind necesitatea de a 
înfrîna bandele ultracolon ialiș- 
tilor. Biroul Politic cheamă pe 
comuniști să dea dovadă de ini
țiativă maximă și să participe 
activ la lupta pentru începerea 
imediată a tratativelor cu guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria.

Guvernul de Gaulle poate fi 
cpnstrîns din nou să dea înapoi 
și să înceapă tratativele cu gu
vernul provizoriu al Republicii 
Algeria. Nu trebuie să se negli
jeze nimic pentru ca să obținem 
cît mai grabnic acest rezultat, 
care va însemna un pas impor
tant pe calea păcii, se spune în 
declarație.

In legătură cu vizita lui Home în Spania
LONDRA 7 (Agerpres)
Comentînd apropiata vizită 

a ministrului Afacerilor Externe 
al Angliei, Home în Spania, săp- 
tămînalul laburist „Tribune" a- 
trage atenția asupra faptului că 
această vizită va avea loc aproa
pe îndată după sesiunea din mâi 
a Consiliului N.A.T.O.

De aceea pare probabil, scrie 
săptămînalul, că lordul Home 
va discuta la Madrid problema 
admiterii Spaniei franchiste în 
N.A.TiO.. deoarece această idee 
„devine din ce în ce mai atrăgă-

----- O-----

Procesul unui grup de patrioți 
algerieni

PARIS 7 (Agerpres)
La tribunalul militar francez 

din Lyon a început procesul 
unui grup de algerieni, mem
bri ai Frontului de eliberare 
națională din Algeria.

’ Tahar Temzi — unul din a- 
cuzați, a declarat la proces : 
„Nu luptăm împotriva Franței, 
ci împotriva colonialismului fran
cez".

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

Noi atentate Ia Alger
PARIS 7 (Agerpres)
In cursul nopții de 6 spre 7, 

aprilie la Alger și în împreju
rimi au avut loc noi atentate 
pușp la cale de elementele ul- 
itracolonialiste.

Corespondentul din Alger al 
agenției France Presse relatează 
că în seara zilei de 6 aprilie 
a explodat o bombă în cartierul 
Belcourt rănind cinci persoane. 
Pagubele materiale sînt impor
tante. In cursul nopții alte trei 
explozii au avut loc la Bone în 
fața Camerei de Comerț și a cen
tralei electrice a orașului.

In sprijinul poporului 
cuban

NEW YORK 7 (Agerpres)
Comitetul de luptă pentru o 

atitudine justă față de Cuba a 
făcut o declarație presei în care 
condamnă intrigile Washingto
nului împotriva Cubei.

In declarație se arată că nu
meroși americani se pronunță 
împotriva politicii dușmănoase a 
Statelor Unite față de Cuba re
voluționară. Ei nu vor privi cu 
brațele încrucișate cum Statele 
Unite își pun în aplicare complo
turile lor criminale împotriva 
poporului cuban.

IN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

Discutarea problemei congoleze 
se apropie Oe silrșlt

NEW YORK 7 (Agerpres) 
La cea de-a XV-a sesiune a A- 

dunării Generale a O.N.U. se a- 
propie de sfîrșit discutarea pro
blemei congoleze care a fost in
clusă pe ordinea de zi din inițiati
va delegației Uniunii Sovietice. La 
discuția în această problemă, care 
a trezit un mare interes în rîn- 
durile delegațiilor și opiniei pu 
blice mondiale, au luat parte pî
nă în prezent aproape 50 de țări. 
Pe lista vorbitorilor figurează încă 
10 persoane. Este însă limpede 
de pe acum că majoritatea covîr- 
șitoare a delegațiilor condamnă cu 
hotărîre agresiunea colonialiștilor 
împotriva poporului congolez și 
cer retragerea tuturor trupelor și 
mercenarilor belgieni. Această ce
rere, întruchipată în proiectul de 
rezoluție prezentat la 5 aprilie de 
cadre reprezentantul Indiei spre 
examinarea ședinței plenare, a în
grijorat serios pe colonialiști. Ne
îndrăznind să ia atitudine fățișă 
împotriva acestei rezoluții ce se 
bucură de sprijinul a 16 țări, 
care au declarat că ele sînt co
autori ai acesteia, colonialiștii au

toare pentru comandamentul su
prem al N.A.T.O.

Săptămînalul subliniază că 
primirea lui Franco în blocul 
militar al Atlanticului de nord 
ar contribui la „prăbușirea a- 
cestei uniuni, care se destramă 
în mod vizibil".

Tratative între Macmillan 
și Kennedy

WASHINGTON 7 (Agerpres) 
— TASS transmite :

La Washington continuă tra
tativele dintre primul ministru 
al Marii Britanii Macmillan și 
președintele S.U.A. Kennedy. 
După consfătuirea din după-a 
miaza zilei de 6 aprilie, care a 
avut loc pe bordul iahtului pre
zidențial pe fluviul Potomac, 
purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe pentru problemele presei 
Salinger a făcut cunoscut cores
pondenților că Kennedy și Mac
millan au discutat, pe lîngă si
tuația din Laos și Vietnam, pro
blema Berlinului, problema de
zarmării și problema interzicerii 
experiențelor nucleare.

------ ■ — •-== • • -- ==  

Ședința Consiliului de Securitate> •
NEW YORK 7 (Agerpres)
La ‘6 aprilie a avut loc ședin

ța Consiliului de Securitate. 
Luînd cuvîntul la ședința Con
siliului, reprezentantul Iordani
ei a declarat că răspunderea 
pentru situația încordată dintre 
Izrael și statele arabe vecine re
vine în întregime guvernului Iz- 
raelului. Vorbitorul a menționat 
numeroase fapte care confirmă 
intențiile agresive ale autorități
lor izraeliene și a avertizat că 
dacă guvernul Izraelului nu va 
înceta cu zăngănirea armelor a- 
ceasta poate duce la ciocniri 
militare în regiunea respectivă.

Reprezentantul Izraelului ca
re a luat apoi cuvîntul a respins 
toate acuzațiile delegatului Ior
daniei și a învinuit Iordania de 
provocarea incidentelor de fron
tieră.

Lutfi, șeful delegației R.A.U. 
a sprijinit plîngerea guvernului 
Iordaniei și. a chemat pe mem
brii Consiliului de Securitate să 
analizeze cu toată seriozitatea 
această plîngere, care după pă
rerea lui cuprinde numeroase 
date ilustrînd că autoritățile iz
raeliene își concentrează forțele 

întreprins o manevră de ocolire. 
Pe de o parte, agentul lor cre
dincios Hammârskjoeld a încercat 
să abată atenția delegaților prin 
atacuri împotriva delegațiilor 
U.R.S.S. și R.S.S. Ucrainene. Pe 
de altă parte, ca urmare a influen
țării de culise a cîtorva delegații, 
a doua zi, adică la 6 aprilie, pro
iectului de rezoluție prezentat de 
India i-a fost opusă rezoluția Pa
kistanului și a altor 13 țări afro- 
asiatice. în proiectul acestei rezo
luții este trecută sub tăcere acti
vitatea agresivă a colonialiștilor 
belgieni și a altor colonialiști, pu- 
nîndu-se accentul principal pe ne
cesitatea reluării activității par
lamentului și pe constituirea unei 
comisii de conciliere.

Totuși, toate încercările de a se 
minimaliza sau de a se justifica 
agresiunea colonialiștilor belgieni 
in Congo întîmpină o ripostă ho- 
tărîtă în Adunarea Generală. în 
ședința plenară din 6 aprilie re
prezentantul Irakului, Pachachi, x» 
demascat fățărnicia și falsitatea 
asigurărilor date la 5 aprilie de 
către delegatul belgian în sensul 
că Belgia și-ar fi retras deja 
trupele din Congo. Este îndeobște 
cunoscut, a declarat Pachachi, că 
în Congo abundă „consilieri" pa
ramilitari și mercenari belgieni. 
Mai mult decît atît, a subliniat 
el, „personalități" ca Mobutu, 
Chombe și alții, sînt agenți direcți 
și marionete ale colonialiștilor bel
gieni.

Reprezentantul R.S.S. Ucrainene, 
Palamarciuk, a dat o ripostă dis
cursului demagogic al lui Ham- 
marskjoeld.

Reprezentantul Ungariei, Janos 
Peter, a demascat activitatea lui 
Hammarskjoeld care se manifestă 
ca agent fățiș al colonialiștilor.

în ședința plenară de joi după- 
amiază a luat cuvîntul de aseme
nea reprezentanții Greciei, Belgiei, 
Tunisiei, Noii Zeelande și Italiei.

Delegatul Belgiei, Loridan, a 
încercat din nou să dea asigurări 
delegaților că Belgia ar îndeplini 
Conștiincios hotărîrile ConsilFTui 
de Securitate și ale Adunării Ge
nerale în problema congoleză. To
tuși, reprezentantul Tunisiei, Mongi 
Slim, care a luat cuvîntul după 
Loridan, a arătat în mod convin
gător că aceste „asigurări" ale de
legatului belgian nu au nimic 
comun cu realitatea. Citind fapte, 
el a dovedit că un mare număr 
de belgieni fac serviciul în rîn- 
durile trupelor lui Chombe, Ka- 
lonji și Mobutu.

armate în apropiere directă de 
Iordania, ceea ce poate duce 
în orice moment la un conflict 
militar.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice V.A. Zorin a declarat că 
problema prezentată Consiliului 
de Securitate de către guvernul 
Iordaniei trebuie examinată prin 
prizma destinderii încordării și 
menținerii păcii în Orientul A- 
propiat și Mijlociu. Faptele citate 
de reprezentantul Iordaniei, a 
declarat el în continuare sînt 
confirmate și în scrisoarea Co
misiei mixte de armistițiu și în 
fața dovezilor de neîngăduit gu
vernul Izraelului nu este în stare 
să respingă acuzația ce i-a fost 
adusă. Vina pentru încălcarea 
acordului de armistițiu revine 
guvernului Izraelului și Consi
liul de Securitate trebuie să o- 
blige autoritățile izraeliene să 
nu încalce pe viitor acest acord 
de armistițiu.

Cu aceasta șediința Consiliu
lui de Securitate a luat sfîrșit. 
Consiliul de Securitate va 
continua discutarea acestei pro
bleme la 10 aprilie. j
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