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Activitatea unităților de construcții 
la nivelul sarcinilor puse

In anii puterii populare acti
vitatea în domeniul construcției 
de obiective industriale și social- 
culturale a cunoscut în Valea 
Jiului un puternic avint. Prin 
munca plină de elan a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
constructori, exploatările miniere, 
preparațiile de cărbuni au fost 
modernizate cu instalații și a- 
gregate noi. Au apărut 10 car
tiere noi, 18 cămine, școli și alte 
construcții social-culturale care 
au schimbat radical Înfățișarea 
localităților Văii Jiului.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a pus în fața muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de pe șan
tiere sarcini noi pentru scurta
rea termenelor de dare în folo
sință a obiectivelor, îmbunătăți
rea calității lucrărilor și reduce
rea continuă a costului acestora.

Pin recenta analiză făcută de 
• Biroul ^Comitetului orășe

nesc de partid Petroșani asupra 
felului cum se achită unitățile 
de construcții industriale și social- 
culturale din Valea Jiului de 
sarcinile ce le revin in lumina 
hotărîrilor celui de-al Ill-lea 
Congres al R.M.R., a reieșit că în 
activitatea șantierelor de con
strucții din Valea Jiului există 
încă numeroase deficiențe. Din 
cauza sistemului necorespunzător 
de muncă pe șantiere, termenele 
de dare în folosință a multor 
obiective de construcții indus
triale și social-culturale sînt de
pășite. Durata de execuție a unui 
bloc este cu mult mai mare decît 
ce| stabilit de Congresul al III- 
lea al P.M.R., ea variind între 
8—12. lună în toc de 4—5’ tani. 
Există deficiențe șl în privința 

lucrărilor, mai5 ales la 
finisaj, iar costul unor 

este mâi mare decît cel

calității 
cele de 
lucrări 
stabilit.

Penttu lichidarea acestor defi-' 
ciențe Biroul Comitetului orășe
nesc de partid a elaborat' o serie
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strungului, 
Gheorghe 
rește cu 
cum șpanul, ase
menea unui șarpe, 
se încolăcește pe 
lîngă cuțitul care 

taie cu lăcomie din metalul scli
pitor. Din cînd în cînd își arun
că privirile asupra unei schițe, 
măsoară cu șublerul apoi apasă 
pe manetă. și din nou universa
lul se învîrtește cu viteză.

,, De tînăr a intrat la uzina 
electrică, aici la Petroșani, ca 
muncitor necalificat. Mai' tîrziu, 
prin munca pe care a depus-o, 
a ajuns să se califice. Chiar și 
după calificare a fost ajutat să-și 
îmbogățească cunoștințele de că
tre Jurca Ștefan, secretarul or
ganizației de partid, un meseriaș 
foarte bun.

Ajutat de el a ajuns fruntaș 
în producție. Apreciindu-i calită
țile, utemiștii l-au ales secretar 
al organizației lor. De doi .ani 
își duce această muncă, îndepli- 
nindu-și sarcinile trasate. El a 
mobilizat tinerii la munci volun
tare de colectare a fierului vechi, 
la prelungirea Unei linii ferate 
care ajută pe muncitorii- de la 
stoc și altele.

Pe lîngă muncile profesionale 
și obștești el este și elev al 
Școlii medii serale Petroșani, 
unde învață cu multă, sîrguință, 
sițuîndu-se și aici între fruntași. 
Cu asemenea muncitori, a căror 
fotografii adesea pot fi văzute 
la panoul de onoăre ■ al uzinei, 
nu ne putem decît să ne. mîndrim.

D. GIURGIU
corespondent

partid
de măsuri concrete, menite să 
ducă la scurtarea duratei cte e- 
xecuție, la Ieftinirea costului con
strucțiilor și îmbunătățirea cali
tății acestora. înfăptuirea măsu
rilor elaborate sînt în strinsă le
gătură cu .activitatea politică a 
organizațiilor de partid, cu în
tărirea controlul i organizațiilor 
de partid asupra conducerilor ad
ministrative, care trebuie să ducă 
la intensificarea elanului în mun
că a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, la sporirea răspun
derii acestora . pentru a preda 
înainte de termen obiectivele de 
construcții. In scopul întăririi 
controlului de partid, plaiuri de 
măsuri elaborat de Biroul Comi
tetului orășenesc de partid cere 
organizațiilor de bază de pe șan
tiere să urmărească lunar reali
zarea ад „termen â Obiectivelor, 
stabilind în acetetă privință îm
preună ciț conducerile tehnico- 
administrative măsuri corespun
zătoare, / asigurind repartizarea 
comuniștilor la locurile de mun
că cele mai importante.

Pentru intensificarea ritmului 
de muncă, conducerile de șantie
re vor fi îndrumate să ia mă
suri în vederea respectării terme
nelor de predare a obiectivelor, 
prin completarea efectivelor nece
sare, ridicarea calificării munci
torilor, perfecționarea procesului 
de producție, introducerea meca
nizării și o mai bună organizare 
a muncit- Totodată, conducerile 
de șantiere vor defalca sarcinile 
de plan înainte de începerea fie
cărei tuni și le vor înmîna bri
găzilor împreună ..fiți fișele linul-!

- tă de materia ; organizațiile 
sindicate 'МЙ*, antrena -rituhcitbrH 
la desfășurarea dt mai largă a 
întrecerii socii l|te în vederea 
realizării s retailor.

Organizațiile i? partid de pe 
șantiere trebiîle sa devină nuclei 
care șă se afle tot timpul în mie
zul preocupărilor șantierelor și 
să militeze âctlv pentru atrage* 
rea tuturor constructorilor la o 
muncă perseverentă și entuzias
tă în vecțgteea . predării cît mal 
repede a Obiectivelor. Pentru ai- 
ceasta este insă necesar ca fie
care membru și candidat de 
partid să devină' lâ locul lui de 
muncă un agitator, un mobilizai- 
tor înflăcărat, In această privin
ță orgântâațule de partid vor 
completa și instiui colectivele de 

concrete inembrifor și candidați-
igitatoți, vor repartiza sarcini 
oncrefe

fContfauare în pag. 3-a)
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Recent, constructorii din Vulcan au predat pri - 
mul bloc .cu 24 apartamente din cele pe care 
le aw în, luc.ru. Acum, se găsește în finisaj blocul 
В cu 36. apartamente, care urmează să fie predat 
în. primele, zile ale lunii' iunie.

IN CLIȘEU : (stînga). Vedere* a noului bloc A. 
(dreăpta)'La* icara bloculdi sosesc autocamioa
ne cu. mobila noilor locatari care se mută în 
apartamentele predate.
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Toate sectoarele 

peste plan
Colectivul minei Lonea ocupă 

în prezent un loc de frunte în 
întrecerea cu celelalte exploatări 
miniere din Valea fiului. Măsu
rile tehnico-organizatorice apli
cate în viață precum și munca, 
entuziastă a brigăzilor de la a- 
bataje au permis minerilor loneni 
să obțină realizări de seamă. In 
primele 19 zile ale lunii maii ei 
au livrat peste sarcinile de plan 
2439 tone de cărbune. De remar
cat faptul că în acebt timp toate 
sectoarele productive ale minei 
și-au depășit planul la extracția 
cărbunelui. Cele mai mari Rea
lizări le-au dobîndit minerii din 
sectorul IV, care au extras 1143 
tone de cărbune peste plan. Ran
damentul obținut pe sector este 
cu peste 200 kg. cărbune pe post 
mai mare decît cel planificat. La 
rîndul lor, minerii sectorului V 
au extras din abataje 567 tone 
de cărbune, producția dată fiind 
de bună calitate.

Crește productivitatea 
muncii

In angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă, minerii Văii 
Jiului au ca obiectiv principal 
sporirea continuă a productivită
ții muncii, in acest scop ei pun 
în valoare noi rezerve interne, 
străduindu-se totodată să? folo
sească mai bine capacitatea ‘Uti
lajelor moderne de mecanizare.. cu 
caie sînt înzestrate exploatările 
miniere.

|n cursiii acestei luni produc- 
tivțtrtea muncii, exprimată ta 
teme pfe post a crescut în medie 
pe întregul bazin carbonifer la' 
1,100 tone. Creșteri mari aii în
registrat minerii de lă Uricani 
și Vulcan care au atins o pro
ductivitate medie cu peste 6 la 
sută mai mare decît cea planifi
cată. Rezultate asemănătoare au 
obținut în direcția sporirii ran
damentelor și colectivele minelor 
Petrii a și Lonea.

miniere 
în pre- 
pentru 

care să

Cărbune de btteă 
calitate

La toate exploatările 
din Valea Jiului se duce 
zent o susținută luptă 
extragerea unui cărbune 
întrunească toți indicii de calita
te. Prin extinderea • metodei . die 
pușcare selectivă și a alegerii 
șistului din . cărbune în luna mai 
procentul de cenușă a 'scăzut pe

Duminicâ 
21 mai 

1961

în lupta pentru îm-

de astă dată harni- 
de la Uricani. Căr-
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'întregul bazin cu. aproape 1 
sută, iar la umiditate cu 0,8 
sută.

Fruntași 
bunătățfrea calității cărbunelui se 
situează și 
cii mineri 
bunele extras de ei a avut un 
conținut de cenușă cu peste 2 
la sută mai mic decît norma ad
misă. La mina Aninoasa, prin 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
cu 1,5 la sută s-au realizat eco
nomii egale cu valoarea a circa 
500 ......................tone de cărbune.

a ex-

Economii la lemn 
de mină

In activitatea economică _ _  .
ploatăriîor miniere din Valea; 
Jiului o sarcină importantă o > 
constituie economisirea lemnului 
de mină. Procedeele folosite în ]! 
prezent de înlocuire a lemnului <* 
prin armarea metalică a abata- ț 
jelor și cu inele de bolțari ai ]• 
galeriilor duc la o reducere sim- '! 
țitoare a consumului de lemn. < 
Lâ mina Lupeni, de pildă, în l 
luna trecută s-au armat în fief <• 
și cu inele de bolțari 554 m. de ! 
galerie. Ga urmare a acestui fapt ] 
cît și a unei mai bune gospodă- < 
riri a lemnului, consumul de lemn 
de mină a scăzut în aprilie cui 
5 m. С./1000 tone de cărbune.

Succese deosebite în această 
direcție au obținut minerii de la 
Lonea. Ei au redus în luna a- 
prilie. consumul de lemn pe o mie 
fone.de cărbune cu 7,2 m'.,.c. De 
ăserfteriea. lâ fnînâ Ăriino^aț, tîn 
acest timp s-a consumat la o 
mie tone .de cărbune cu 1,3 m, c. 
lemn mai puțin decît era pre
văzut.

Realizările înregistrate in luna 
trecută în reducerea consumului 
de lemn de mină, trebuie să con
stituie pentru colectivele' miniere 
din Valea Jiului un puternic în
demn pentru obținerea unor re
zultate cît mai valoroase în a- 
ceastă direcție.

C. MATEESGU I

Echipe fruntașe în întreeere
In primele două decade ale Iu" 

nii mai a.c. majoritatea echipelor 
de descărcători de la depozitul de 
lemn al exploatării miniere Pe- 
trila au obținut în mun
că rezultate bune. In această pe
rioadă ei au descărcat 350 de4va- 
goane de material diferit, au sti
vuit pe sorturi și dimensiuni 1000 
m.c. lemn de mină și au reamena- 
jat voluntar rampele de descăr-

In acest an exploatările miniere 
din Valea Jiului au fost înzestrate 
cu noi utilaje de mare producti
vitate. La minele Vulcan fi Uri
cani au fost introduse 3 mașini 
de încărcat G.N.L. Cu ajutorul 
lor minerii de la aceste exploa
tări sporesc sintțitor productivi
tatea în abataje, iar munca fizi
că la încărcarea cărbunelui este 
ușurată. La mina Lupeni, cea 
mai mare exploatare de cărbune 
cocsificabil din țară, indicele de 
mecanizare a crescut prin dota
rea în ultima vreme cu încă ! bu
căți transportoare cu raclete, o 
mașină de încărcat G.N.L.-, 2 
compresoare de ae- comprimat 
de 45 m.c. pe minut precum și Ș 
cu numeroase perforatoare pneu-
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matice. De asemenea, minerii de 2 
la Vtdcan au mai primit în acest j 
an 2 compresoare de aer campri- J 
mat de 45 m.c. pe minut, о та- t 
șină de perforat suitori SMB-30, 5 

t

peste 300 bucăți de stîlpi de aba- C ... ... • £taj cu fricțiune fi alte utilaje.
Prin înzestrarea continuă a mi

nelor din Valea Jiului cu utilaje 
fi mecanisme miniere producția, fi 
productivitatea muncii a cunoscut 
o creștere tot mai mare.

Intrecerea continuă
- In primul trimestru al anului 
între minerii de la Vulcan ți Pe
trila s-a dus. o aprigă întrecere 
pentru primul loc pe bazin. .Re
zultatul a fost că minerii de la 
Vulcan sînt acum fruntași pe ra* 
mură, iar cei de la- Petrila, frun
tași pe bazin. In aprilie, vulcă- 
nenfi au luat-o din nou înaintea cft- 
lor de la Petrila. După 20 de zile 
din mai, colectivele acestea sînt 
din nou aproape la egalitate. Vul- 
cănenii au un avans doar de 0,8 
la sută față de cei din Petrila. 
întrecerea lor- continuă, zi de zi 
tot mai aprigă.

----------

care. Introducerea în* depozit a u- 
nui circular automat pentru tăiat 
jumătăți și punerea în funcțiune a 
două locomotive pentru trans
port a ușurat activitatea echipelor 
și le-a dat posibilitate să crească 
randamentul muncii în fiecare 
schimb cu 10 la sută. De aseme
nea în această perioadă nu s-a plă
tit nici o locație. In întrecerea ce 
se desfășoară pentru o bună apro
vizionare a brigăzilor de mineri din 
subteran s-au evidențiat echipele 
conduse de tovarășii Bădîrcău Ni- 
colac, Ivanov Toma, Crețescu Ni" 
colae și Radu Irimie.

flUR IOAN 
corespondent 
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Brigada forestieră 
de pe muntele Arcanu

Pornind de la poalele munte
lui, te simți copleșit de singură
tate. Cum urci însă puțin, ești în* 
tîmpinat de ecoul izbiturilor de se
cure ce se, aud din inima muntelui. 
Aici sus, 'pe crestele munților, lu
crează brigada de forestieri соц- 
dusă de Jianu losif. Pe cei 20 de 
oameni care o compun,- îi poți ve
dea muncind de zor. Dragostea 
de muncă îi caracterizează pe toți. 
Antrenată în întrecerea socialistă, 
brigada a realizat numai în 18 
zile fasonarea și expedierea pe ca
nalul de plutire a 1050 m.c. lemn.

La ..frumoasele rezultate obținu
te de către brigadă, un aport deo
sebit l-au 
zăr Bucur 
care, alături de ceilalți, zi de zi se 
străduiesc să fie în fruntea între- 

8 cerii pentru cantitate și calitate, 
8 așa cum și-au luat angajamentul. 
8 T. CORNEA
o corespondent

adus ? tovarășii La
și Vulpe Dumitru

luc.ru
fone.de


2 STEAGUL ROȘU

И Cartea * 
pentru

fc<u este zi ca bibU&ttca ștabu
lui muncitoresc din Lupeoț: .>a 
nu fie vizitată de zeci de citi
tori de toate vîrstele. Datorită 
vieții noi pe care o trăim, car
tea care înainte abia era desci
frată de cei mulți, astăzi este 
un prieten prețuit de cititorii de 
toate vîrstele, care vizitează 
blioteca spre a împrumuta 
cărți. tehnice, ideologice sau 
letristice.

Biblioteca din Lupeni este 
din cele mai bine înzestrate 
Valea Jiului. In prezent ea numă
ră peste 20.000 volume. In cursul 
anului 1961 biblioteca a fost îm
bogățită cu încă 500 de volume 
noi. Faptul că fondul de cărți al 
bibliotecii este mereu împrospă
tat, cu noile opere ale scriitorilor 
apărute în librării, face ca și 
numărul cititorilor care împru
mută cărți de la această biblio
tecă să sporească mereu. In pre 
zent biblioteca are circa 3000 de 
cititori. Numai în intervalul de 
timp cuprins între 1 ianuarie-— 
15 mai a. c au cerut să fie în 
scriși ca cititori ai bibliotecii 
peste 1.100 de cetățeni. Dintre 
aceștia aproape 900 sînt munci
tori la întreprinderile din locali
tate,. iar restul sînt elevi, gospo
dine. Dacă răsfoiești fișele de 
evidență ale cititorilor poți în
tâlni numele multor lucrători de 
la mina Lupeni Electricianul Po
pa Constantin, de pildă, care lu
crează în sectorul IX C, este 
unul dintre cititorii cei mai ac
tivi ai bibliotecii Numai în a- 
ceste cîteva luni ce au trecut din 
anul curent, el a citit aproape 40 
cărți din care majoritatea sînt 
de literatură. Un cititor apreciat 
este și minerul Sandu llie care 
muncește în sectorul IV В al mi
nei Lupeni. Printre cele 70 de 
cărți citite în acest an, pe fișa 
sa

ț”

• prieten prețios 
te vl
■mfnfd estates! t“ de Botahoy, „Ul
timul batalion" de Ludo, Tot 
printre cititorii de frunte se nu
mără și electricianul Gâll Fran
cisc, vagonetarul Vasilescu Ni
co e

Problema atragerii unui nu
măr cît mai mare de cititori preo-trebuie să fie atrași 

culturală!
rea secretarului comitetului, ci 
și prin atragerea în această mun
că și a celorlalți membri ai bi
roului și comitetului U.T.M. 
Prof. Ancuța loan (responsabil 
cu munca .culturală în comitet), 
Rasa loan,' Rovența Nicolae și 
alții, se găsesc mereu prezenți 
în mj locul tineretului. Această 
colaborare a dat și roade bune. 
La club funcționează mai multe 
formații artistice cum ar fi eo- 
rul, echipele de teatru, dansuri, 
orchestra, brigadă artistică de 
agitație și alte formații care în 
diferite concursuri au obținut lo
curi fruntașe. Dar dacă comitetul 
orășenesc U.T.M. Vulcan, spri
jină și îndrumă îndeaproape mun
ca culturală, nu același lucru se 
poate spune despre organizațiile 
U.T.M. din oraș și în special 
despre organizația U.T.M. de la 
mină.
U.T.M.
Stei ian, 
cientă 
blemă Dacă îl întrebi cîte întâl
niri a organizat între fruntașii 
în producție ai minei și tineret, 
sau cîte joi de tineret a organi
zat, răspunsul este : nu știu. To
varășul Popescu tratează cu foar
te puțin simț 
ceastă sarcină

Din această 
participă doar 
mină, nici un 
de teatru un singur tânăr și atât. 
O situație asemănătoare se gă
sește și la organizația de U.T.M, 
de la spital. Aici sînt foarte mul
te cadre sanitare tinere, dar care 
nu iau parte la activitatea cul
turală a clubului.

Din organizația de U.T.M. car
tier din ede 44 de utemiste doar 
două fac parte din formațiile ar
tistice ale clubului. In organiza
țiile U.T.M. de la I.C.O. și I.L.L. 
sînt 28 și, respectiv, 30 de mem
bri, dar nici unul din ei nu par
ticipă la activitatea clubului.

Este necesar ca organizația o- 
rășenească U.T.M. Vulcan să tra
gă la răspundere comitetele și 
birourile U.T.M. de la întreprin
deri și instituții,’ luînd măsuri 
pentru încadrarea cît mai multor 
tineri în formațiile artistice.

C. COTOȘPAN

Tinerii din Vulcan 
la munca

In rezoluția Congresului 
IIT-lea al U.T.M. 
„în colaborare cu 
dicale, sfaturile . . 
buri, organizațiile U.T.M., 
buie să se ocupe 
organizarea și îmbunătățirea con
ținutului activității cultural-artis- 
tice de masă, să mobilizeze în-г 
tregul tineret la activitatea clu
burilor, căminelor culturale, col
țurilor roșii, parcurilor de cultu
ră și odihnă, caselor de cultură 
ale tineretului și studenților".

Iată așa dar că organizațiilor 
U.T.M. le revine importanta s-ar- 
cină de a susține, iniția și parti
cipa la manifestările culturale.

Să luăm, de exemplu, activita
tea culturală care se desfășoară 
în orașul Vulcan. Aici întreaga 
muncă culturală se desfășoară la 
club. Cum sprijină comitetul 
U.T.M. orășenesc Vulcan și cele
lalte organizații U.T.M. din oraș 
munca culturală ? La această în
trebare ne-a răspuns tovarășul 
Bîldea, directorul clubului din 
localitate.

— Comitetul orășenesc U.T.M. 
ține o strînsă legătură cu con
ducerea clubului. Aproape zilnic 
secretarul comitetului orășenesc 
U.T.M., Buciu Anton, vine la club, 
se interesează de manifestările 
care au loc, ia parte la organi
zarea și desfășurarea acestor ac
țiuni. De multe ori a venit cu 
propuneri bune, care apoi au 
fost trecute în planul de activi
tate al clubului. Tovarășul Buciu 
participă aproape cu regularitate 
la repetițiile formațiilor artistice.

Dar sprijinul Comitetului oră
șenesc'U.T.M. dat clubului nu se 
manifestă mimai prin participa- 
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bi- cupă, ÎRjpermewiță' atît Cpndu-
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ț treacă timpul liber în mod util. 
î In cadrul acestui club funcțio-
* nează și două brigăzi de agitație :І .. . .
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încăperi ale clubului muncito
resc al sindicatelor din Petroșani, 
se desfășoară o vie activitate. 
Zeci de tineri vin aici să-și pe-
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una e a muncitorilor de la 
U.R.U.M.P., compusă din 22 de 
persoane, iar alta a muncitorilor 
de la I.I.L. „6 August"- din Pe
troșani, compusă din 12 persoane. 
Deși nou înființată, brigada de 
agitație ’ de la 1.1.L. ;,6‘ August", 
a prezentat pînă acum două pro
grame artistice: unul la stația de 
radioficare, iar altul pe < 
din Piața Victoriei, închinat celei 
de a 40-a aniversări a partidu
lui nostru intittdat: „Părinte

i

, *tafta de j 
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de agitație sînt: j

i drag".
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I Cu toate acestea a obținu* deja
• unele realizări în munca ae bi- 
I bliotecară. Așa de pildă, la bi- 
ț bliotecă au fost înscriși peste 700 
î de cititori care au citit 4774 de 
J cărți și broșuri, s-au organizat 3
• biblioteci mobile ș. a.
« Printre acțiunile organizate pot 
{ fi amintite recenzia romanului
* „Clocote" de G. Vaida, seara li
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Cei mai activi membri ai bri
găzii artistice < _ .
Tismănaru llie, lordăchescu Vio- « 
rel, Rusu Vasile, Ciorăscu Elena, • 
Fiiniș Elena și alții. •

La bibliotecă
Tovarășa Vîlceanu Constanța, î

î 7 «««•>« Io e'lttrl lurTfifi-
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n-ате decît 3 luni de cînd lucrea
ză ca bibliotecară la acest club.

terară pe tema .- „Figura comu
nistului oglindită tn literatura 
noastră".

Tot în acest scop au fost or
ganizate și două expoziții de cărți 
pe temele: „Lupta dusă de Le- 
nin pentru făurirea partidului de 
tip nou" și „Lupta partidului nos
tru pentru industrializarea socia
listă a țării".

t

*
Alte activități

Tot în cadrul acestui club 
desfășoară activitatea o formație 
de dansuri compusă din 8 pe
rechi, un cerc filatelic compus din 
10 tovarăși, precum și două cer- 
curi de croitorie, cu un număr de j 
42 de persoane. De asemenea, j 
aici există o stdă de șah unde ti- I 
nerii vin cu plăcere să joace o î 
partidă sau să ia parte la diferite j 
concursuri organizate. _ *

Astfel, zi de zi la clubul din 
Petroșani au loc diferite activi
tăți interesante și educative.
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In sprijinul viitorilor 
muncitori calificați

In cadrul Grupului școlar mi
ner din Petroșani funcționează o 
bibliotecă a cărei activitate e mai 
puțin cunoscută. Această biblio
tecă numără 15.240 de volume 
de cărți și broșuri, iar un număr 
însemnat din acestea sînt cărți 
tehnice. In cursul acestui an, bi
bliotecara Dinculescu Elena a 
înregistrat în fișe 455 de cititori, 
care au citit în acest timp 1488 
de volume de cărți și broșuri. 
De remarcat e faptul că din căr
țile citite 517 sînt cărți tehnice 
care de fapt se studiază și stau 
un timp mai îndelungat la citi
tori. Astfel, se poate spune că 
biblioteca prin cărțile difuzate 
vine în sprijinul procesului de 
învățămînt al elevilor, ajutîndu-i 
să-și îmbogățească cunoștințele.

Printre cei mai frecvenți citi
tori ai bibliotecii se numără: 
Csiki Emeric, Binder Francisc, 
Mărcan Viorel.

R. BALȘAN 
corespondent

De citva timp, pe scena Teatrului de stat Valea Jiului din 
Petroșani se prezintă cu succes spectacolul cu comedia nJPCUl dra
gostei și al întâmplării" de Marivaux, tn regia lui D. Căpitanu.

IN CLIȘEU : O scenă din spectacol. Una din amuzantele con
vorbiri dintre Lizette (Paula Enăchescu) $1 Pasquin (Dumitru Dră- 
cea).

Secretarul comitetului 
de la mină, Popescu 
nu s-a ocupat în sufi- 
măsură de această pro-

de răspundere a- 
de organizație, 

cauză la dansuri 
patru tineri de la 
solist, la formația

Moș Timofte 
spuse într-o 
nă zi soției 
le:

— Draga 
atit de bătrîni. O să mai trăim 
mulți ani. Ce zici, n-ar fi bine 
să ne clădim in locul căsuței moș
tenite de la strămoși o casă ca 
lumea ? Pensia de miner ce o 
primesc e frumoasă, ne-ajunge 
pentru trai, ba ne și prisosesc 
banii...

— Bine, bine, dar de unde luăm 
cărămida ?

— Doar asta ți-i grija ? In 
vara asta o s-o avem toată. Lu
tul din ogradă e numai bun, plea
vă avem, nisipul și apa ne sînt 
la îndemînă, doar Jiul e colea...

Zis și făcut. Cît ce s-a despri- 
măvărat, bătrînii s-au apucat de 
treabă.

Pionierii care treceau prin fața 
colibei lor, în drum spre școală, 
le dădeau binețe, urmirindu-le 
munca. Lucrul mergea destul de 
anevoie. Lutul amestecat cu ni
sip, apă și pleavă, trebuia frămin- 
tat bine, apoi îndesat în forme 
dreptunghiulare de lemn și bătut 
îndesat cu o lopățici.

Intr-o bună zi, un grup de co
pii cu cravate pionierești la gît, 
se opri în fața colibei lui Moș 
Timofte':

— Dacă nu tri-i cu supărare, 
am vrea să v-ajutăm și noi în tim
pul liber...

Cei doi bătrîni s-au bucurat de 
ajutorul neașteptat.

Și așa se face că în zilele ce

mea, încă nu sîntem

sînt trecute și titlurile : „Pă-

cereă clubului, cît și pe biblio
tecară. In acest scop s-au orga- 

' nizat diferite acțiuni care au dat 
rezultate mulțumitoare. Așa. bu
năoară, în anul curent, din ini
țiativa bibliotecarei s-au organi
zat două concursuri „Drumeții
vesli". La concursul pe tema
„N. Băleescu" au participat ele
vii, claselor a IX-a de la ri și 
serai, de la școala medie din lo
calitate. Ea cel de-al doilea Con
curs pe tema „Topîrceanu — via
ța și opera" — au participat e- 
levii claselor a X-a de la zi și 
seral.

O mare atenție se acordă în 
cadrul bibliotecii popularizării 
cărții, tehnice. In această direc
ție s-au obținut, de asemenea, 
unele succese. Pentru a aduce la 
cunoștința celor interesați conți
nutul unor cărți tehnice, s-au ți
nut referate attt în întreprinderi 
precum și în cadrul clubului. 
Nici popularizarea literaturii be
letristice nu este . neglijată. In 
cadrul bibliotecii, se țin cu грди- 
laritate recenzii ia care partic‘?ă 
un număr însemnat de cititori.' *

De asemenea, în anul acesta 
s-au ținut tot cu acest scop se
rate literare iar pentru copii 
s-au organizat numeroase dimi
neți de basm. Datorită muncii 
multilaterale ce se duce în ca
drul bibliotecii clubului din Lu- 
peni, cartea a devenit în această 
așezare minieră, un prieten per
manent atît al' copiilor, tinerilor 
cît și a celor vîrstnici.

M. CHIOREANU
■O

MERIDIANE SOVIETICE
<<

»

• La Leningrad a avut loc premiera baletului într-im act 
„Simfonia șaptea" ^Iffica primei părți a lucrării cu ăcelași 
nume a lui Dmitri Șostakovici, Baletul este consacrat apărării Le- 
ningradul-â în ami celui de-al doilea război mondial. A fort pus 
în scenă de Tect.ul Academic de Operă și Balet ,JCirov".

Pictorul scenograf Mihail Gordon a conceput decorurile într-o 
manieră ckr totul originală : de fapt nu există decoruri, locul ac
țiunii este indicat în mod convențional pe un ecran, care apare 
pe o pînză neagră întinsa în partea din spate a scenei.

La balet iau parte 58 de artiști, inclusiv doi soliști.

• In curînd, în Editura dc Stat „Iskusstvo" va apare ІойіЙН 
bumul „Primul cosmonaut". Albumul va cuprinde 50 de fote*- 
grafii care oglindesc viața lui Iuri Gagarin și eroica lui faptă de 
vitejie — primul zbor în Cosmos pe nava-satelit „Voștok".

Textul la album va fi tipărit în șapte limbi : rusă, engleză, 
franceză, germană, arabă, chineză și spaniolă.

PENTRU CEI MICI

urmară, pe malul Jiului, lingi 
ograda lui Moș Timofte, numărul 
cărămizilor creștea văzind cu o- 
chii. Curînd se înălțară aproape 
mai sus de acoperișul căsuței.

— De-acum gata ! le spuse bă- 
trînul pionierilor, mul(umindu-le 
pentru ajutorul dat. Cărămida tre
buie uscată și arsă. Abia după-

aceea o s-o folosim pentru clă
dit...

— Si nu ne dai uitării 
Timofte... Si ne .chemi și la cons
truit si te ajutăm! — 
pionierii.

— N-o si vă uit...
Și timpul a trecut, 

aștepta pe malul rîului, 
ni pentru a fi zidită.

in ultima vreme însă cerul fu
sese tot moborît. De două zila 
ploua într-una, des și repede. Sus, 
la munte, ploia căzuse cu găleata.

Intr-a treia zi se mai luminase. 
Doar rtul de aproape, care vuia 
și bolborosea mînios, amintea de 
zilele urîte. Către prînz apele 
crescură dintr-odati atit de mult, 
incit ajunseră- la citeva palme de 
load unde se afla cărămida ce
lor doi bătrîni. Amîndoi ieșiseră

Moț

în ogradă și pri
veau Cu 

care creștea 
văzînd cu ocbd, 

amenințînd truda muncii lor și-a 
pionierilor.

Acum apele spălau deja cără
mizile aflate mai aproape de mal.

Moșul și baba începură să care 
din cărămizi spre un loc mai fe
rit. Dar aricit de repede ar fi 
cărat ei, Jiul se arăta tot mai nă
valnic. Una, cite una, pornise a 
fura din cărămizi.

Bătrînii obosiți încetaseră- să 
mai țină piept valurilor reci, hră
părețe.

Deodată amîndoi se luminaseră 
la față. Spre ei veneau în goană 
toți pionierii care-i ajutaseră la 
lucru, la cărămidă. Pringînd de 
veste că vin apele mari, ei bă- 
nuiseră ce se va întîmpla în ogra
da lui Moș Timofte.

— Curaj, curaj, Moș Timofte...
In citeva clipe se formaseră 

două șiruri de copii, care și in
traseră pînă la genunchi în apă. 
Purtînd-o din mină în mină, în 
citeva zeci de minute, ei salvase
ră astfel toată cărămida celor 
doi bătrîni...

Cînd terminară, din pieptul tu
turor izbucniră strigăte de bucu
rie. Cel mai mic dintre ei, privind 
cu ochi strălucitori Jiul învolbu
rat, care acum se arăta și mai mî
nios, îi strigă, portă pentru a-i 
face în ciudă :

— Te-am învins, urîtule t

D w

l-au rugat-

Cărămida 
numai bu-

teamă

1RIM1E STRAUȚ
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ILOR! PE LUNCA JIULUI
motivele cu vagoanele «de la diferite detașamente, 
materiale necesare șan
tierului.

...Printre utilajele im
portante de pe șantier 
se numără și puternice 
excavatoare. Iată exca
vatorul Nobas condus de 
mecanicul Dănăricu Ion, 
(clișeul din mijloc stânga) 
lucrind la excavarea te
renului pentru fundația 
viitoarelor 
de șist In 
decade din 
s-au excavat 
m.c. pămînt.
to Zoltan, Cocotă Aurel, 
Neagu Luca și alții

îngropătoare 
numai două 

luna mai, 
peste 15.000 
Șoferii Fos-

executînd izolarea cu bi
tum a țevilor conductei.

De aceea, buldozeristul 
Sava Gheorghe, fruntaș 
pe șantier (clișeul ,de sus, 
dreapta) art permanent 
de lucru. Pînă acum, a 
nivelat terenuri cuprin- 
zînd zeci de hectare.

...Brigada de instala
tori a lui Văduva Cons
tantin, din care fac .par
te tinerii Vlad Gheor- 
ghe, Proca loan, Dțag- 
nea Gheorghe și Cojoca- 
ru Dumitru lucțează la 
instalarea unei noi con
ducte de apă. Iată (in 
clișeul de jos dișapta) 
pe unul din instalatori

(Urmare din pag. l-a) 

lor de.partid, precum și celor. 
m*f buni tovarăși din *4< vul-fă
ră de partid în legătură ca mo
bilizarea muncitorilor la spori
rea productivității muncii, reali
zarea de economii, îmbunătățirea 
calității lucrărilor.

Prin îmbunătățirea agitației 
vizuale, a organizării întrecerii 
socialiste, organizațiile de partid, 
U.T.M. și de sindicat vor urmări 
ca muncitorilor să li se aducă 
din timp la cunoștință sarcinile 
ce le stau tn față precum și re
zultatele obținute tn îndeplinirea 
angajamentelor privind scurtarea 
termenelor de execuție, îmbunătă
țirea calității lucrărilor și reali
zarea de economii.

Mai mult ajutor trebuie acor
dat pe viitor șantierelor și de că

tre sfaturile populare. Ele .trebui г 
să asigure din timp documenta
țiile necesare construcțiilor pen
tru lucrările prevăzute pentru a 
ii executate in cursul anului 1961, 
precum și pentru organizarea 
fronturilor de lucru pe anul 1862.

In viitor șantierelor de con
strucții industriale și social-cul- 
turale din Valea Jiului le revin 
sarcini sporite. Ele sînt chemate 
să aducă o contribuție mai mare 
la dezvoltarea economică a ba
zinului nostru carbonifer.

Muncind cu perseverență pen
tru ridicarea activității șantiere
lor la nivelul sarcinilor puse de 
partid, organizațiile de partid 
din construcții vor contribui în- 
tr-o măsură tot mal mare la ob
ținerea de noi succese în dome
niul construcțiilor industriale și 
social-cirlturale.

Primăvara zilelor pe 
care le trăim, a adus 
viața nouă și pe melea
gurile bătrînului Jiu. De-a 
lungul malurilor lui, au 
început să înflorească 
flori ale bunăstării, fău
rite de mâinile harnice 
ale oamenilor muncii ca
re clădesc. socialismul. 
Printre ele se numără ce
le-Г0 cartiere noi de blo
curi muncitorești cu cir
ca 6000 apartamente spa
țioase, minele Cimpa I,

folosește o largă mecani
zare a operațiunilor gre
le de muncă, în punctele 
mai importante ca beto- 
nări, terasamente etc., 
se lucrează în mai multe 
schimburi, există o preo
cupare deosebită pentru 
asigurarea brigăzilor cu 
materialele necesare bu 
nului mers al muncii.

Multe sînt succesele 
obținute de constructorii 
noului șantier Coroiești. 
lată, în imagini, cîteva

Organizarea întrecerii socialiste în centrul 
preocupării organizațiilor sindicale

Qiupâ II, Vulcan, Uri- 
cani, centrala termoelec
trică Paroșeni și multe 
alte asemenea obiective.

De curînd, pe lunca 
Jiului și-a deschis peta
lele o nouă floare : Co
roiești. Aici, ca urmare 
a hotărârii Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., se 
construiește o nouă și 
modernă uzină de pre
parare a cărbunelui, unul 
din importantele obiecti
ve ale bazinului nostru 
carbonifer.

Muncitorii și tehnicie
nii șantierului Coroiești 
muncesc cu mult elan 
pentru realizarea în ter
men a obiectivelor pe 
care le au în lucru. In 
acest scop, pe șantier se

aspecte din munca rod
nică desfășurată de har
nicul colectiv al acestui 
șantier.

...Echipa lui Vilea 
Constantin lucrează la 
construirea și montarea 
noilor linii ferate din cu
prinsul viitoarei uzine 
(primul clișeu sus). Cei 
17 oameni din echipă 
printre care Lungu Ilie, 
Olaru Nicolae, Tutuian 
Gri gore, Gherghel Vir
gil, Raț Ioan au făcut 
montaje la pqste 10 ra
mificații de transport, 
montând mii de' metri 

liniari șine și execu
tînd numai lucrări de 
bună calitate. In urma 
lor, pe șinele proaspăt 
așternute, pot veni loco-

transportă în continuu 
cu autobasculantele Ier 
pămîntul excavat.

...Au fost începute lu
crările la corpul princi
pal al noii preparații. 
Aici, cuvîntul îl au a- 
cum fierarii-betoniști 
Chiabure Vasile, Gridan 
loan, care execută armă
tura metalică a clădirii, 
beboniștii Ffllop Samoi- 
lă, Simion loan, Tomes- 
cu Anghel, Ionică Nico
lae, Moșmolea Gheor
ghe care au turnat pînă 
acuma (clișeul de jos 
stingă) cantitatea de 3258 
m.c. beton, dintre care 
2065 m.c. în fundații și 
527 m.c. în planșee. Lu
crind în schimburi, ei 
toarnă cca. 100 m.c. be
toane pe zi.

...Tot materialul re
zultat din exeavări este 
folosit pe loc în șantier

Cîteva aspecte din rod'1 
nica activitate a acestui 
mate șantier. Ele arată 
munca intensă ce se des
fășoară aici, pentru cons1 
truirea în termenul pre
văzut a noii preparații 
de cărbuni.

Colectivul minei Lonea conti
nuă să obțină în întrecerea socia
listă succese frumoase. In pri
mele două decade alte lunii mai, 
minerii de la această exploatare 
au mai adăugat 2440 de tone de 
cărbune la cele 8.600 extrase, 
peste prevederile de plan de la, 
începutul anului 1961 și pînă la 
30 aprilie.

Rezultatele înregistrate și bă
tălia care se duce în prezent în 
abatajele minei pentru calitate, 
cantitate și economii se datoresc 
în bună măsură și activității or
ganizațiilor sindicale din sector 
conduse de organizațiile de ba
ză. De pildă, la sectorul V ao- 
mitetul secției sindicale (preșe
dinte tov. Iancu Nicolae) a or
ganizat întrecerea între brigăzi 
după specificul abatajelor. Con
dițiile de muncă asemănătoare 
au permis minerilor să se ajute 
reciproc și să realizeze obiectivele 
urmărite cu mai multă ușurință. 
Sporirea productivității muncii 
cu >5—20 la sută și depășirile 
там obținute la fiecare loc de 
muncă oglindesc că acest fel de 
organizare . a întrecerii socialiste 
este rodnic.

Un alt exemplu care explică 
în mod edificator succesele ob
ținute în întrecere este inițiativa 
comitetului sindical de la sectorul 
I (președinte tov. Lăcătuș Ioan). 
Pentru a crea condiții de lucru 
bune la toate locurile de muncă, 
comitetul sindical a lărgit cola
borarea cu maiștrii și inginerii 
din sector. Rezolvarea operativă 
a sarcinilor organizatorice a eli
minat multe neajunsuri și a dus 
la o mai bună repartizare a for-

>
) De cauți pe cineva care 
r locuiește în vreun aparta- 
t ment din zCcile de blocuri 
( ce se înalță semețe în cen- 
> teul orașului Vulcan, musai 
} să întrebi pe vreun trecător 
,[ ci altfel nu știu zău cum 
,r te-ai putea descurca. Așa 
< s-a descurcat mai deunăzi 
’’ o cunoștință în timp ce-și 
{ căuta un prieten. A luat ca 
) ghid un băiețel de vreo 
f 11 ani care cunoștea toate 
f blocurile de la A pini la 
I* ultima literă cu care sînt

t notate. Ajunși în fața unui 
I bloc, numai ce dau de un 
panou de onoare.

I — Dar ăsta cînd a ră-
1 sărit aici ?
( — Nu prea de multă
, vreme...
1 — Cm pozele astea ce-i ?

— Sînt ale locatarilor ce 
Is-au evidențiat în acțiunile 

de înfrumusețare, a cartie
rului — veni explicația. 
Poza asta e a tovarășului 
Kelemen, deputatul nostru. 
Cea de acolo e a lui Sava 
Sergiu. E elev pe 
VIl-a. Drept e că-i

dar e tare harnic. Asta e 
a tovarășului Jurca Alexan-

dru. El e președintele co- ... E 

nord. Alături e tanti Sil
via, sofia președintelui de 
bloc.

Bând pe rîrtd, ghidul a 
vorbit despre Trif Nicolae, 
lies Prancisc, Conta Teo
dor și Fekete loan a căror

mitetului de bloc la

cocooaoooooooooojoooaoao

ООО QOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

clasa
mic.

fotografii erau la loc de 
cinste pe panou.

— Dar tu cum de ii cu
noști pe toți?

— Cum să nu-i cunosc, 
tovarășe, că doar locuim 
cu toții în blocul E nord. 
Vedeți diploma asta de 
merit ? Tot blocul nostru 
a primit-o pentru că-i frun
taș în acțiunile obștești.

Pe panou a mai jrămdș 
doar p singură fotografie ' 
fără explicație.

— Asta a cui este ? 
întrebă cunoștința mea.

Puștiul se roși pînă 
albul ochilor apoi spuse 
jumătate de gură^

în
cu

— Ea lui Lungu Gbeor- 
gie. J

— Și cine-i Lungu ăsta ? ij 
Puștiul se încurcă de tot 

apoi spune abia șoptit.
— E tatăl meu, tovarășe.
— Bravo i voinicule, și 

eu care credeam că nu-l r 
cunoști ? I,

— Dar dumneavoastră de 
ce ați vrut să-i cunoașteți '• 

■ pe toți — începu de data t 
aceasta gbidtd, interogate- ,■

— Să-i scriu la foaie <’ 
că-s oameni harnici și buni <( 
gospodari.

— Dacă-i așa atunci n-a- ț 
veți loc pentru toți că mai) 
sînt mulți. Dar... să-l tre- 
cețt măcar pe prietenul meu ( 
Udroîu Anton. (

— Și ce-i prietenul tău?\
— Elev în clasa IV-a. | 

Sîntem și colegi de clasă. \
— Deci și tu ești pe cla- ,) 

sa patra ? ?
— Da. <
Cit privește despre ei' 

„ghidul" a tăcut mîlc. Că ч 
Șt el, Lungu loan, ghidul, ) 
a contribuit la înfrumusc- 
tarea cartierului, au spus o ) 
alții... )

D. CRI ȘAN )

1

țelor de muncă în sector. Aju
tate astfel, brigăzile din sectorul 
I au reușit să sporească depăși
rea de plan în perioada 1 ianua
rie — 20 mai la 4000 tone și să 
realizeze importante economii la 
prețul de cost.

In întrecere, o activitate nu 
mai puțin importantă au desfă
șurat comitetele sindicale de la 
sectoarele II, VI, VII și IX. Pen
tru a obține rezultate dt mai 
bogate în procesul de producție 
ele au organizat consfătuiri de 
producție bine pregătite, schim
buri de experiență, au extins în 
sectoarele lor cele maii bune me
tode de lucru. In decurs de 4 
luni muncitorii au făcut peste 
70 de propuneri menite să îmbu
nătățească diferite procedtee teh
nice de lucru; au sporit cu 7 la 
sută economiile provenite din re
cuperări, s-a întărit disciplina.

Nu tot așa de bine.se prezintă 
lucrurile la sectorul III. Aici 
încă de la începutul anului, atît 
activitatea.de producție cît și cea 
sindicală șchioapătă. Deși con
dițiile de lucru permit îndeplini
rea și depășirea angajamentelor 
luate, întrecerea pentru realiza
rea obiectivelor lîncezeșfe. Lipsi-, 
te de sprijinul membrilor corni-: 
tetului sindical din sector, bri
găzile desfășoară întrecerea în 
mod sporadic, fără ca rezultatele 
să fie urmărite. Nici consfătui
rile de producție nu se țin cu 
regularitate și cînd se țin sînt 
formale. In procesul de produc
ție acest lucru se reflectă nega
tiv. Unii tehnicieni, ca de exem
plu, Cristache Chiru se ocupă su
perficial de munca minerilor din 
abataje și le acord® o asistență 
tehnică cu mult sub nivelul ce
rințelor.

Tovarășul Biro Iuliu, președin
tele comitetului sindical pe sec-; 
tor, deși ajutat în repetate rîn- 
duri, neglijează și acum reacti- 
vîzarea unor membri de sindi
cat, el însăși fiind inactiv. Aces
te lipsuri au generat în în
trecere rămânerea în urmă a sec
torului și minusul de 3000 tone 
de cărbune față de plan. Acest 
minus poate fi recuperat. Condi
ții1 sînt. Comitetul sindicatului! 
minier Lonea trebufe' însă să a- 
corde un ajutor mai ihare secto
rului; ПІ și organizației sindicale 
de aici și să tragă la răspundere 
pe cei ce dovedesc nepăsare în 
muncă.

A. NICHIFOREL

Lexiconul tehnic roptfn
Volumul IX apărut recent cu

prinde literele H, I, J și K, con
ține circa 4150 termeni directori, 
800 termeni secundari explicați 
în text și aproximativ 1200 de 
figuri.

Lucrarea se adresează ingine
rilor, tehnicienilor, cercetătorilor, 
proiectanților, cadrelor didactice, 
studenților și muncitorilor cu un 
niveT tehnic mai rjdicat.

bine.se
activitatea.de
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ȘTIRI DE PESTE HOTARE

din

„Viena îi așteaptă 
pe Hrușciov și Kennedy"

VIENA 20 (Agerpres)
Știrea că Ia Viena va avea loc 

o întâlnire între președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și președintele 
S.U.A., J. Kennedy, a înconjurat 
rapid Austria. Ea este pe buzele 
tuturor.

încă acum cîteva zile, șeful gu
vernului Austriei, dr. Alfons 
Gorbach a declarat că Austria 
va fi bucuroasă să acorde ospi
talitate lui N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy.

„Viena îi așteaptă pe Hrușciov 
și Kennedy", Viena salută în
tâlnirea conducătorilor celor două 
state — cele mai puternice 
lume" scriu ziarele austriece.

întrevedere 
Intre Macmillan 

și Burghiba
LONDRA 20 (Agerpres)
La 19 mai a fost dată publi

cității Declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al Angliei cu 
privire la încheierea tratativelor 
care au avut loc la Londra în
tre primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan, și președin
tele ; Republicii Tunisia, Bur
ghiba. In declarație se spune că 
în cursul tratativelor s-a discu
tat un larg cerc de probleme ca
re prezintă un interes reciproc, 
inclusiv probleme cu caracter in
ternațional general și în special, 
probleme ale țărilor africane.

Acord anglo-sovietic
LONDRA 20 (Agerpres)
La 19 mai o fost semnat la 

Londra un acord anglo-sovietic 
cu privire la colaborarea în do
meniul folosirii pașnice a ener
giei atomice, pe termen de cinci 
ani.

Acordul 
informații, 
ferințe și 
atomice de 
cialiști.

.Cele două părți își vor acorda 
ajutor reciproc, pe măsura posi
bilităților, în ceea ce privește 
schimbul de aparate noi și echi
pament științific, de radioizotopi 
și utilaj pentru folosirea aces
tora în 
dustrie.

prevede schimbul de 
organizarea de co-n- 
vizitarea instalațiilor 
către grupuri dte spe-

medicină, biologie și in-

congres al scriitorilor 
cubani
20 (Agerpres) 
va avea loc la Ha- 
congres național al 

și artiștilor cubani.

Primul

HAVANA 
In curînd 

vana primul 
scriitorilor 
Comitetul de pregătire, condus 
de cunoscutul poet Nicolas Gui
llen. a întocmit ordinea die zi. 
Problemele ce vor fi discutate 
la conferință se referă la răs
punderea scriitorilor și artiști
lor față de revoluția cubană și 
față de poporul cuban. ~

pe șo-

„MARȘUL
ROMA 20 (Agerpres)
Un numeros grup de oameni 

purtînd ochelari negri și bastoa
ne în mîini înaintează 
șeaua care duce de la Florența 
la Roma. Este „marșul durerii" 
inițiat de orbii din regiunea Tos
cana care luptă spre a obține

--------------- a

Măsuri reacționare în
NEW YORK 20 (Agerpres) 
La re mai guvernul Uniunii 

Sud-Africane a interzis pe timp 
de șase săptămîni toate întruni
rile și mitingurile publice de pe 
teritoriul Uniunii Sud-Africane 
și Africii de sud-vest.

Această măsură este îndrep
tată împotriva populației băș
tinașe. Se știe că conducătorii 
partidelor politice și organiza-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA В Petroșani, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. TeL interurban 322 automat 269.

Conferința internațională pentru Laos
GENEVA 20 (Agerpres)
După cum s-a anunțat, în șe

dința din după-amiaza zilei de 
19 mai a conferinței internaționa
le pentru Laos, prezidată de Mac
Donald (Anglia); a luat cuvîptul 
Ung Van Khiem, ministrul Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam.

Șeful delegației R.D. Vietnam 
a vorbit în amănunțime despre si
tuația din Vietnamul de sud. În
câlcind acordurile de la Geneva, 
S.U.A. au trimis în această țară 
o uriașă cantitate de armament și 
o mulțime de consilieri militari, 
extind rețeaua de baze și cons
truiesc drumuri cu destinație stra
tegică.

Trecînd la situația din Laos, 
reprezentantul R. D. Vietnam a 
subliniat că nu este suficient să 
se vorbească despre neutralitate — 
ea trebuie să fie respectată.

Delegatul american, a subliniat 
Ung Van Khiem, a vorbit la a-

Senatori democrați se opun politicii 
nucleare a S. U. A.

WASHINGTON 20 (Agerpres) 
La 19 mai cinci membri demo- 

crați ai Camerei reprezentanților 
au adresat o scrisoare secretarului 
de Stat Dean Rusk în care își ex
primă îngrijorarea în legătură cu 
propunerea guvernului american de 
a livra organizației blocului atlan
tic cinci submarine prevăzute cu 
rachete „Polaris". După cum se 
știe delegația S.U.A. a făcut a- 
ceastă propunere 
cută la sesiunea 
Oslo.

săptămîna tre-
N.A.T.O. de la

4
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CUVÎNTAREA
ROMA 20 (Agerpres) — TASS 

transmite :
Reprezentanții opoziției de stin

gă din parlament au cerut schim
barea politicii agrare a guvernu
lui italian și înfăptuirea unei am
ple reforme agrare. Rostind o 
amplă cuvîntare în Senat, Emilio 
Sereni, președintele Uniunii na? 
ționale a țăranilor din Italia, a 
criticat cu asprime „planul verde" 
guvernamental care prevede alo
carea a 550 miliarde lire pentru 
sprijinirea gospodăriilor „solide" 
(adică ale moșierilor și chiaburi
lor) în dauna intereselor maselor 
largi ale țărănimii. La baza ac
tualei crize din agricultura Italiei; 
a spus vorbitorul; stau două cau
ze principale : sistemul proprietă
ții funciare și dominația monopo
lurilor. „Planul verde" se situea
ză în aceste probleme pe o pozi
ție contrară intereselor țăranilor.

De aceea, a declarat Sereni, 
luptăm și vom lupta împotriva

ve-
DURERII"
pensii pentru cei lipsiți de 
dere.

Pe pancartele pe care le poar
tă participanții la acest marș se 
poate citi că parlamentul nu a 
început să examineze, cele șapte 
proiecte de lege cu privire la 
pensiile invalizilor prezentate în
că demult. 

Uniunea Sud-Africană
țiilor obștești africane au hotă- 
rît ca în ultimele trei zile ale 
lunii mai să organizeze în în
treaga țară greve și demonstra
ții împotriva politicii rasiale a. 
guvernului Uniunii Sud-Africa- 
ne. Aceste greve și demonstrații 
trebuiau să coincidă cu procla
marea Republicii Uniunii Sud- 
Africane, care este fixată pentru 
31 mai.

ceastă conferință despre necesita
tea respectării acordurilor de la 
Geneva, dar să ne fie permis să 
menționăm că tocmai 
Fținji Sananikone, creat 
tple Unite este cel care 
fățiș acordurile de la

In încheiere, ministrul Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a 
spus că ideile formulate de șeful 
delegației guvernului regal al 
Laosului și de șeful delegației 
Partidului Neo Lao Haksat în le
gătură cu reglementarea proble
mei laoțiene, sînt foarte juste.

După cuvintarea rostită de 
Ung Van Khiem, a cerut cuvîntul 
reprezentantului Vietnamului de 
sud. După cum era de așteptat, el 
șî-a consacrat discursul încercări
lor de a justifica politica a cărei 
consecință a fost încălcarea acor
durilor de Ia Geneva din 1954.

Următoarea ședință are Ioc la 
22 mai.

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

guvernul 
de Sta- 

a respins 
Geneva.

cinci congresmeni — Tho-Cei
mas Ashley (stuful Ohio), John 
Blatnik (statul Minnesota), Robert 
Kastenmeier, (statul Wisconsin), 
Frank Kowalski (statul Connecti
cut) și William Fitts (statul New 
York) — exprimă părerea că о 
asemenea propunere „mărește po
sibilitatea izbucnirii unui război 
nuclear" și cer secretarului de stat 
să amine luarea unei hotăriri de
finitive pînă după 
va discuta această

ce Congresul 
problemă.

o

LUI E. SERENI
politicii oglindită în „planul ver
de". Această luptă nu se limi
tează numai la acțiunile parlamen
tare. Ea este sprijinită de oamenii 
muncii de la orașe și sate : ărgați, 
dijmași, țăranii proprietari de pă
mânt — toate forțele vii ale po
porului italian.

Politica agrară a guvernului a 
fost de asemenea condamnată de 
senatorii Simonuci, De Luca, Mar- 
chisio, Risttri (comuniști), Bardel- 
lini și Marazzita (socialiști).
------  --------— . — oc ♦« =--------

Pentru succesul tpatativelop 
fpanco-algepiene

EVIANf-LES-BAINS 20 (Ager 
preș) — TASS transmite:

Organizațiile locale ale partizar 
nilor păcii în Algeria se pregătesc 
să organizeze manifestații cu pri
lejul tratativelor franco-algeriene. 
Ei vor face o primire solemnă 
grupurilor de partizani ai păcii 
care vor înmîna la Evian-Les- 
Bains participanților la tratative 
petiții cu nenumărate semnături 
ale francezilor colectate în întrea
ga țară. In aceste 
sit expresia voința 
porului francez.

Primarii comunelor făcînd 
te din cantonul Evian-Les-Bains 
au aprobat aproape în unanimitate 
— cu 14 voturi din 15 — o re
zoluție în care își exprimă spe
ranța că în timpul tratativelor, 
care încep la 20 mai, se va găsi 
o soluție a problemei algeriene 
pe baza autodeterminării poporu
lui algerian. In rezoluție se ex
primă speranța că se va ajunge 
la pacea spre care aspiră întregul 
popor. Primarii cer ca reprezen
tanții partizanilor păcii să fie pri
miți de reprezentanții celor două 
părți participante la tratative.

■O-----------------

Atentate ultracoloniaiiste în Algeria
ALGER 20 (Agerpres) 
In tot cursul zilei de 

precum și în noaptea de 
spre sîmbătă — în ajunul 
derii tratativelor de la Evian-Ies 
Bains — în principalele orașe din 
Algeria au continuat ^tentatele 
ultracoloniaiiste cu bombe și gre
nade.

La Alger, Oran, Bone și altele 
au explodat numeroase bombe ră
nind mai multe persoane și pro- 
vocînd importante pagube mate
riale.

In Piața Victoriei, din centrul 
orașului Oran, ultracolonialiștii au 
organizat o manifestație. Huliga-

petiții și-a gă 
de pace a po-

vineri 
vineri 

deschi-

„SI m se lase pe dup 
ild o tiljlil 

lie trestie te ulii”
HAVANA 20 (Agerpres)
In Cuba e în toi strîngerea re

coltei trestiei de zahăr. S-au 
și obținut peste 6 milioane tone 
de zahăr, — cel mai bun' rezul
tat din ultimii opt ani. După 
calculele Institutului național 
pentru reformă agrară pînă la 
sfîrșitul sezonului de strîngere 
a recoltei se presupune că va fi 
obținut încă un milion de tone.

„Să nu se lase pe ctap nici o 
tulpină de trestie de zahăr" — 
acesta este apelul adresat oame
nilor muncii cubani de Râul 
Castro, ministrul Forțelor Ar
mate revoluționare și președin
tele Consiliului de coordonare, 
executare și control din provin
cia Oriente.

„Zahărul, bogăția patriei 
noastre — a declarat Raul Cas
tro — nu mai aparține para- 
ziților, capitaliștilor și compa
niilor imperialiste".

Muncitorii de pe plantațiile de 
trestie de zahăr din provincia 
Oriente care termină strînsul 
recoltei, au hotărît să se depla
seze în alte regiuni pentru a-și 
ajuta tovarășii să-și strîngă mai 
repede recolta.

----- O-----

„Țări din America Latină, 
fifi cu ochii în patru”

BUENOS AIRES 20 (Agerpres) 
Ziarul argentinian „Frente Ar

gentine" publică un articol inti
tulat „Țări din America Latină, 
fiți cu ochii în patru !" în care 
scrie : „Există dovezi concrete că 
S.U.A. se pregătesc să repete in
vazia împotriva Cubei". Se inten
sifică „recrutarea de mercenari 
pentru a doua invazie, care va fi 
îmbinată cu acte diversioniste, 
s-au creat noi centre de recrutate 
a mercenarilor pe tot teritoriul 
S.U.A.".

„Organizația emigranților con
trarevoluționari din Chicago, 
„Frontul revoluționar democrat", 
scrie ziarul în continuare, 
că să recruteze nu numai 
ci și cetățeni ai Ș.U.A. 
centrală de investigații 
mercenarilor 300 de dolari pe lu
nă".

„Cu toate acestea, subliniază 
ziarul, s-a reușit să se recruteze 
doar cîțiva oameni".

încear 
cubani, 

Agenția 
plătește

par-

nii ultracolonialișți au pătruns in 
birourile consulatului Elveției din 
Oran, devastînd arhiva consula
tului, aruncînd dosarele în stradă 
și dîndu-le foc, pentru a „protes
ta" împotriva faptului că delega
ția Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria la tratativele 
franco-algeriene se află în mo
mentul de față în Elveția.

Atentate cu bombe de acest fel 
au fost semnalate în cursul nopții 
de vineri spre sîmbătă și în Fran 
ța. In plin centrul orașului Lyon, 
o bombă a explodat în fața sediu
lui unui ziar local.

• PUBLICITATE

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați", filiala 

Petroșani a pus în vînizare 
bilete pentru locuri în sta
țiunile Eforie, Vasile Roaită, 
iechirghiol, Mangalia, Cos- 
tinești.

De asemenea, mai sînt lo
curi și pentru alte stațiuni 
bailneo-climaterice din țară.

Doritorii se pot prezenta 
la sediul filialei din Petro
șani, str. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 23.

♦

î

I

Petroșani — Triaj
Angajează imediat

— Lăcătuși
— Tîmplari
— Sudor electric și 

autogen

♦♦

A N U N Г>
T.C.M.C. Grupul de 

șantiere Coroești an
gajează un economist 
financiar și un contabil.

Condițiile de studii 
și stagiu sînt prevăzu
te în nomenclatoarele 
în vigoare.

PR06RAM DE PAD10
22 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece 
de muncă, 7,45 Jocuri populare 
romînești, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Muzică ușoară din țări so
cialiste, 9,30 Tinerețea ne e dra
gă, 10,10 Soliști de muzică popu
lară românească din diferite re
giuni ale țării, 11,03 Muzică din 
opere 12,00 Muzică ușoară, ТЗ'іЬб 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare romînești, 13,30 Muzică vo
cală, 14,00 Lucrări de compozi
tori romîni, 14,30 Orchestre de 
muzică ușoară, 15,10 Muzică 
populară din R.P. Bulgaria, 16,15 
Note de lector, 17,15 Cîntece in
terpretate de Octav Enigărescu,
17.30 Roza vînturilor, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntașii in 
producție din industrie și agricul
tură, 19,00 Almanah științific, 
20,50 Tribuna Radio, 21,30 Cîntă 
orchestra de muzică populară 
„Doina Moldovei" a Filarmonicii 
de Stat din Iași, 22,30 Cîntă corul 
Radioteleviziunii dirijat de Ale
xandru Șumski. PROGRAMUL 
II. 12,10 Muzică populară romî- 
nească, 13,20 Concert de estradă, 
14,03 Cîntă fanfara reprezentativă 
a Armatei 14,30 Melodii popu
lare romînești, 14,50 Prin noile 
unități spitalicești, 15,35 Compo
zitori sovietici de muzică ușoară,
16.30 Vorbește Moscova ! 17,00
Lucrări de tineri compozitori ro
mâni, 18,05 Muzică din operete, 
19,40 Noi înregistrări de muzică 
populară mexicană, 20,30 Carpet 
de reporter, 21,15 Muzică popu
lară romînească interpretată de 
Vlad Dionisie, 22,00 Muzică de 
cameră, 22,30 Concert de muzică 
ușoară.

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

CINEMATOGRAFE
22 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Unde nu ajunge diavolul ; Al. 
Sahia : Unul din doi ; PETRI- 
LA : Ivanna ; LON EA : Doamna 
cu cățelul ; ANINOASA : In pra
gul furtunii ; VULCAN : Hokeis- 
tul de rezervă ; CRIVIDIA : Zile 
furtunoase ; LUPENI : O fereastră 
deschisă spre cer.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


