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Sporesc realizările 
în întrecerea socialistă

In abatajele minei Pefrila
Cifrele înscrise pe graficul de 

întrecere din incinta minei Petrila 
constituie pentru toți minerii de 
aici un motiv de mîndrie justifi
cată. In primele 7 zile ale lunii 
curente din abatajele acestei ex
ploatări fruntașe au fost extrase 
peste plan aproape 1 000 tone de 
cărbune energetic. Noul succes ob
ținut de minerii petrileni se dato- 
rește bunei organizări a muncii în 
abataje, aprovizionării ritmice a 
brigăzilor cu materiale cît și în
treținerii utilajelor în perfectă sta
re de funcționare. La cea mai mare 
parte din brigăzi productivitatea 
muncii realizată în acest timp este 
în medie de aproape 6 tone căr
bune pe post. Brigăzile minerilor 
Bartok Iosif, Laszlo Ștefan, Tăna-
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Intr-unui din atelierele S.R.E. 
Vulcan, de curînd a început să se 
efectueze, pentru prima oară, re
parații capitale la motoarele LAM-8.

IN CLIȘEU: Ștefan Gheorghe, 
iucrind la demontarea colectoru
lui unui motor LAM-8, care ur
mează să fie supus reparațiilor 
capitale.

Printr-o bună organizare a lucrului în abataj și prin folosirea din plin a orelor de lucrii, br! 
gada lui Jurca loan, din sectorul ПІ ăl minei Petrila își depășește în fiecare lună cu 2—15 la sută 
sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Tudorache Marig din brigada lui Jurca Ioan, împreună cu ortacii 
săi Filipoaie loan. Mozoc Gheorghe și Nemeth Ioan la ponta].

se Ioan, Bartha Francisc, Cardos 
Gavrilă, bunăoară, au lucrat. In 
prinia săptămînă a lunii aprilie/ 
cu randamente de 6,5—7 tone căr-; 
bune pe post. Pe această bază ale 
au extras din abataje sute de tone 
de cărbune peste prevederile pla
nului.

Și-au majorai 
angajamentul

Minerii de lă Lupeni - ocupă un 
loc fruntaș pe bazin în întrecerea 
pentru mai mult cărbune. In pri
mul trimestru al anului ei au tri
mis centrelor siderurgice din țară 
14 564 tone de cărbune cocsifica- 
bil peste plan, depășind angaja
mentul inițial cu mai bine de 
4 500 tone de cărbune. Zilele aces- 
'ea minerii Lupeniului, analizînd 
posibilitățile de care dispun au ho- 
tărît, în cadrul unei consfătuiri da 
producție, să-și majoreze angaja
mentul iniția] cu încă 9 000 tone 
de cărbune cocsificabil. Pentru 
realizarea’’ și depășirea noului o- 
biectiv de? întrecere brigăzile frun
tașe ale minei, printre care cele 
conduse de Petre Constantin Bă- 
canu Sava. Marton Dionișie Koos 
Ladislau, Lukacs Andrei s-au an
gajat să extragă din abataj ale lor 
cantități însemnate de cărbune coc
sificării! , peste plan.
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Producție de calitate
Colectivul urinei Vulcan acordă 

o deosebită atenție îmbunătățirii 
calității ■ ■ cărbunelui. In. cadrul fie
cărui' sectdr al acestei miiie se a- 
plică măsurile prevăzute pentru e- 
liminarea șistului vizibil din căr
bune. In abataje, la gurile de rol 
și în alte '-puncte de încărcare 
șistul este ales cu grijă. La se
parație se urmărește în fiecare 
schimb cantitatea de șist în vago- 
nete, felul cum acestea sint încăr
cate etc. Toate acestea au dus la 
o simțitoare îmbunătățire a calită
ții producției la mina Vulcan. In 
zilele de..5 și; ,6 aprilie, de exem
plu, procentul de cenușă în căr
bunele brut a scăzut la 29,6 la 
sută fiind cu 1,4 puncte sub nor
mă admisă. In fruntea întrecerii 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției se situează colectivele sec
toarelor I și IV.

Comunistul Dobai Gavrilă de Ia Depoul C.F.R. Petroșani se
< nuriiără printre cei mai vrednici mecanici de locomotivă de aici.
< Lucrînd pe locomotiva nr.‘ 230 187 la remorcarea trenurilor de că- 
' iători, tovarășul Dobai Gavrilă reușește ca în fiecare’ lună, tm- 
; preună cu fochistul său, să economisească cantități însemnate de 
i .combustibil convențional, In luna martie a. c. tov. Dobai a obți
< nut o economie de 17 tone combustibil.
J IN CLIȘEU : " Mecanicul Dobai Gavrilă.
>

Pe șantieruILuperv Muncă avîntatâ

Recent , cpnstructorii șantierului 
7 Lupeni au predat în folosință un 
nou bloc de locuințe — E 2 — 
avînd 30 de apartamente confor
tabile prevăzute cu încălzire cen
trală. Acum colectivul ’ de aici lu
crează la 'finisarea altor i clădiri

> Printre acestea, cel: mai avan 
sat este blocul F avînd, 60 de a 
parlamente unde brigăzile. zugra
vilor Berciu Gheorghe, Fierăstrău 
loan. Bora Sabin, Mogoșan Ioan 
si a parchetarului Dumitfiu Au
rel au trecut la finisaje interioa
re. Constructorii din aceste bri
găzi sint hotăriți i să termine lu
crările într-un timp scurt, Incit în 
primele săptămîni ale lunii mai să 
predea în folosința minerilor în 
tregul blpc. Cu același avînt mun
cesc și brigăzile de’ zidări-tencui 
tori conduse de Avram Nicolae, 
Pîrvu loan, Pulbere Nicolae la lu

crările interioare din marele bloc 
D cu 90 apartamente. ’ ■'

Pe celelalte loturi ale șantieru
lui, se desfășoară lucrări die zi 
dării la noile blocuri; brigada lui 
Sandu Tudor la blocurile A 2 și 
A 3, a lui Pop Alexandru la A 1, 
a lui Ghebedi Iosif Іа В 3 — la 
fel și la blocurile В 5, В 6, H 
G 1, G 2, noul cinematograf și 
alte obiective aflate toate în zi
dire.

Constructorii din Lupeni sint 
hotărîți ca anul acesta să reali
zeze. integral planul de psedări în 
folosință a noilor obiective.

DRUMEȚIND PRIN ȚARĂ 

Frumuseți ale naturii 
în țara celor trei Crișuri

Coborînd” năvalnic din munți, 
cele 'trei Crișuri își poartă apele 
la vale, împărțind între ele, cu 
frățească înjelegere, pitqreștile 
plaiuri bihor ene, bogățiile faunei 
și florei acestui minunat colț. al 
țării. Aici, întocmai ca într-o o- 
glindă magică, întîlnești un vast 
univers de frumuseți. Partea _ de 
răsărit este străjuită, ea de un zid 
uriaș, de Munții Bihorului,. îmbră- 
cați in haina verde a pădurilor 
pînă la peste 1 000 m. Înălțime 
dincolo de care se înțid pășunile 
mănoase și tufele da ierburi. Din 
aceștia, spre sud se desprind, ca 
ramurile unui uriaș copac de pia
tră, culmile dințate Plopiș, Remeți, 
Budureasa. La poalele munților se 
desfășoară o zonă de dealuri, apoi 
o cîtnpie largă, o parte din fostul 
iunn al unei mări dispărute de 
milioane de an1..

O fauna bogată 
și variată

In cîmpia scăldată de apele ce
lor trei gemeni trăiesc dropii și 
pajuri. Lacurile întinse din cîmpia 
Salontei sînt împînzite de cîrduri 
de rațe sălbatice din care unele 
nimeresc cîteodată, tn tolba vână

(Hitltilm (nliltl 
uinlutiilte ie pe Hogi 
Jfatil ptulu al oraioiol 

Petroțail
Pe lingă sfaturile populare oră

șenești și regionale au fost înfiin
țate comisiile organizatorice care 
au menirea de a iritări continuu 
legăturile acestora cu masele.

Comisiile organizatorice sint 
chemate să urmărească felul in 
care sint traduse in viață hotărî- 
rile sesiunilor sfaturilor populare 
și deciziile elaborate in scopul mai 
bunei gospodăriri și înfrumusețări 
a orașelbr, să sprijine deputății fn 
atragerea unui număr tot mai ma
re de oameni ai muncii la rezol
varea treburilor obștești.

In orașul regional Petroșani 
constituirea comisiei organizatori
ce a avut Ioc în ziua de 8 aprilie 
a. c. și este formată din vicepre 
ședinți ai sfaturilor populare al o- 
rașelor și comunelor, conducători 
ai unor întreprinderi și instituții 
locale, reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret, ai comisiilor de 
femei, lucrători din aparatul de 
stat și alți oameni ai muncii.

In funcția de președinte al co
misiei organizatorice de pe lingă 
Sfatul popular. al Orașului regional 
Petroșani a fost instalat deputatul 
Elisei Gheorghe.

VASILE TEODOR
instructor al Sfatului popular 

al orașului Petroșani ,
— — © = —

In atenția elevilor 
de lâ cursurile 
fără frecvență

Duminică 14 aprilie, la ora 9 
dimineața, în sala mică a clubu
lui C.C.V.J. din Petroșani va a- 
vea loc o ședință cu elevii din 
clasele V—XI înscriși lă cursurile 
fără frecventă ale școlilor medii 
din Valea Jiului. Ședința va a- 
naliza rezultatele obținute de e- 
levi la prima sesiune de examene 
oare a avut loc recent, se vor 
face unele comunicări importante 
privind următoarea sesiune de e- 
xamene.

In acest scop sint invitați a lua 
parte toți elevii înscriși la cursu
rile fără frecvență ale școlilor 
medii din Valea Jiului

torilor. Urcînd spre pădurile de 
stejar, binecunoscute pentru lem
nul lor tare, cele dă salcîm și tei 
din zona de dealuri, întîlnim sto
luri de fazani și potîrnichi, ispita 
celor mai încercați mînuitori ai 
puștilor de vînătoare. Dar oame
nii se îngrijesc de ocrotirea și în
mulțirea acestor păsări. Nu poți 
trece prin pădurile din jurul co
munelor Ținea și Criș fără să nu 
te oprești la cabanele cochete ale 
maiștrilor crescători de fazani. De 
aici, în fiecare primăvară, cîte 
13 000—14 000 pui de fazani Sînt 
lăsați liberi în pădurile din aceas
tă parte a țării. In jurul păduri
lor se cultivă sorg, ovăz și alte 
plante necesare hranei acestor pă
sări Йе mare valoare economică. 
In ultimii ani, în crescătoriile de 
fazani au apărut specii noi : faza
nii ornamentali aurii și argintii de 
o rară frumusețe. Varietatea fau
nei din această parte a țării este 
tot mai cunoscută, fiind apreciată 
și peste hotare, unde se trimit 
pentru „colonizare" mii de fazani, 
potîrnichi și iepuri. t

Mai sus. către izvoarele Crișu-
M. VELNICIUC 

corespondent Âgerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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SA ASIGURAM JOILOR DE TINEREI 
. UN DOGAT CONTINUI EDUCATIV

j

4 I
mină se afla tacă pe biroul tova
rășului loniță Constantin, secreta
rul comitetului U.TM. al minei. 
Nici pe șantierul de construcții Și 
nici fn celelalte unități din oraș, 
organizațiile UTM. n-au distribuit 
invitațiile din timp, și ca urmare, 
joia de tineret nu s-a putut ține. 
Tovarășul Borna Constantin, secre
tarul comitatului orășenesc U.TM. 
care era și ei de față, s-a putut con
vinge pe loc ce înseamnă lipsa 
de control asupra . modului cum 
organizează o acțiune.

Și tacă o observație. Față 
viața culturală a orașului, 
posibilitățile existente chiar

cadrul clubului, programul prevă
zut pentru această joie de tineret 
a fost totuși sărac. Se pot găsi 
forme atractive și interesante de 
evidențiere a tinerilor care mun
cesc bine și participă la acțiunile 
patriotice, de combatere a unor 
apucături străine ce se manifestă 
la unii tineri. Credem necesar să 
se găsească un mijloc prin care 
tinerii să cunoască din timp pro
gramul joilor de tineret, program 
care să-i atragă și eă-i determine 
să muncească In așa fel Incit să 
merite să fie invitați la 
truniri tinareștL

Trebuie făcut mult 
trebuie muncit cu mai
țiativă și spirit de organizare pen
tru ca joile de tineret să contri
buie din plin la folosirea plăcută, 
utilă si educativă a timpului liber 
al tinerilor!

•e

de 
de
In

♦ Joile de tineret constituie una ș 
? din formele importante de orga- J 
ț nizare a timpului liber al tineri- ș
♦ tar. Imbtaînd posibilitățile de t 
i distracție șl destindere cu cele J
♦ de educare și formare a trăsăta- ț 
J rilor specifice omului nou, joile
♦ de tineret pot și trebuie să con-
♦ sUtuie pentru organizațiile U.TM., 
ț pentru conducerile duhurilor, un 
î mijloc de educare a tinerilor, de 
ț îmbogățire a cunoștințelor lor șl
I
♦

însă frecvente cazurile cînd 
manifestări pentru tineret 
conținut sărac, cbiar foarte 
ele mărginindu-se numai la

Comitețelș U.TM. din localită
țile Văii Jiului au făcut progrese 
în organizarea joilor da tineret. 
Alături de dans, care și el trebuie 
să se bucure de toată atenția in 
scopul de a constitui un mijloc 
de apropiere între tineri și tine
re, de exprimare a unor senti
mente reciproce calde, de afirmare 
a năzuinței spre frumos, joile de 
tineret prilejuiesc o gamă tot mai 
largă de manifestări caltural-edu- 
cative și distractive mult apre
ciate de tineri, incluzînd în pro
gramul tor conferințe, seri li
terara, spectacole ale brigăzilor 
artistice de agitație, jocuri dis
tractive, manifestări consacrate ti
nerilor fruntași, ele vin să îmbo
gățească orizontul de cunoștințe ей 
tinerilor, să contribuie la educarea 
lor comunistă.

Stat
aceste
i un 

sărac,
dans, lată, de pildă, cum s-au pe
trecut lucrurile cu ultima joie de 
tineret organizată Ia clubul sin
dicatelor din Lupeni, care n-a reu
șit. Inițial s-a prevăzut ca în ca
drul acestei joi de tineret să se 
țină o conferință despre U.T.M. — 
organizația revotationară- unică з 
tinerilor din Republica Populară 
Romlită, un program i 
artistice de agitație de 
rativa „Sprijinul minier" 
Mtate, jocuri distractive 
țeles dans.
U.T.M. a mai
șură pentru ca joile de tineret să ■ 
constituie un mijloc de stimulare 
în muncă a tinerilor și anume: 
participarea la joile de tineret să 
se facă pe bază de invitații acor
date de organizațiile U.TM. tine
rilor care în săptămîna respectivă 
au obținut rezultate frumoase în 
muncă. O măsură de asemenea 
bună.

Seara Insă, la o oră și mai bi
ne după ora anunțată pentru în
ceputul întrunirii, în sală 
doar dțiva tineri și tinere, 
tetlmplase ? Invitațiile, deși 
din timp comitetelor U.T.M. 
treprinderi de către comitetul oră
șenesc, n-au fost înmînate tineri
lor. La ora 13 a zilei de joi, tean
cul de invitații pentru tinerii de la

ni brigăzii 
îa coope- 

' dtn inca
și bineîn- 
orășenescComitetul

venit cu încă o mă-

erau
Ce se 

trimise 
din în-

aceste ta-

mai mult, 
multă ini-

i
♦

narea și controlul
uilui noutăți din domeniul tehnicii 
tmniere. Dar iată ce s-a fntîmplat: 
Iov. Kalman Iosif, subapreciind or- 
ganizarea joilor tineretului, a pro
gramat o repetiție la cor în sala 
în care urma să aibă loc reuniu
nea.
neînțeles n-au 
așteptat ore 
sala. Nici 
Kalman nu 
orchestrei.

Consiliul 
buiui în frunte cu tov. 
Iosif consideră că organizarea joi
lor tineretului, asigurarea conținu
tului educativ al acestora cade 
numai în sarcina organizației 
U.T.M. Tov Kalman se ocupă nu
mai da organizarea balurilor, a re
uniunilor tovărășești cu bilete 
contra cost. Pentru aceste reunii.ni 
organizează bufete, muzică, progra
me ale brigăzii artistice de agi
tație. Sfat bune și acestea, dar nu 
trebuie neglijate nici joile tinere
tului. Conducerea clubului, in co
laborară cu organizația U.TM., 
slnt datoare să acorde atenția cu
venită organizării joilor tineretului 
și să asigure acestora un conținut 
bogat educativ.

_____ ^—0—

In urmă cu mai multe luni, joi
le tineretului dta orașul Petrila 
se organizau minuțios. In cadrul 
acestor joi ale tineretului se fă 

. ceau expuneri despre eroii ute- 
ciști, se învățau cinlece revolu 
ționare, se organizau conferințe 
educative, concursuri, montaje li- 
terar-muzicale. Tinerii veneau cu 
drag la joile tineretului, deoarece 
știau că de fiecare dotă li se ofe
ră posibilități de recreere și dv 
îmbogățire a cunoștințelor.

După o perioadă de timp îrisa, 
comitetul orășenesc U.T.M. 
la nu a mai controlat 
comisiei 
liber al
acestei 

Rakoczi
taxandru, Greu Victor, Kalman A- 
dalbert au încetat să mai activeze. 
Lipsind controlul și îndrumarea 
comitetului orășenesc U.T.M. 
rourile organizațiilor 
U.TM. din sectoarele I, 
la mina Petrila, I și 
S.M.S., cadre didactice

In acest fel tinerii (care bt- 
plecat acasă) au 

întregi să se eliberate 
de

a

ș 
« 
ț
4

f
* 
t
I

♦*
♦
*
♦

de

data
asigurat

aceasta tov.
prezența

conducere ai clu- 
Kalman

da stimulare a activității tar ta 
producție și pe tlrim obștesc.

Organizațiile V.TM an deta
șă vegheze ca posibilitățile 

care joile de tineret le oferă 
direcția folosirii plăcute și

ria
Pe 
in 
utUe a timpului liber al tineri- | 
lor să tie folosite din pita. Tre
buie generalizată șl studiată ex
periența doblndită plnă acum ta 

i organizarea joilor de tineret. Iar 
♦ 
» 
j 

r 
i 
9 
9 
9 
9 
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brigăzile artistice de agitație, 
formațiile duhurilor să fie atra
se fn mod organizat ia îmbogă
țirea programelor joilor de ti- • 
neret.
U.T.M.

♦ 
»
♦ 
»a

Este util ca organizațiile I 
să se consulte cu tinerii 

asupra posibilităților de îmbună
tățire a programelor joilor de 
tineret șl să ia toate măsurile ca 
aceste manifestări 
scopul.

s
t«
* 
a 

să-șl atingă i
i
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In perioada de iarnă, comitetul 
U.T.M. de la mina Antaoasa a ma
nifestat o grijă deosebită pentru 
organizarea cu regularitate a joi
lor și serilor de tineret. Conferin
țele „Ce a dat regimul democrat- 
popular tinerilor din patria noas
tră", concursurile 
tigă" pe teme ca:
„Drepturile tinerilor 
noastră 
jocurile 
netar",
au fost bine apreciate de

Din păsate însă, asemenea seri 
devin tot mai rare ta ulttanri timp.

răS-
or-

de organizare 
tinerilor. Unii 

comisii, printre
Adalbert,

Petri- 
activitatea 

a timpului 
membri ai 

care tov.
Buciuman A-

l., bi- 
bază 

ѴН de 
cartier, 
au în

cetat și ele să mai mobilizeze ti
nerii la joile tineretului.

In ultima perioadă a slăbit preo
cuparea pentru a asigura fiecărei 

reuniuni un conținut atractiv și 
educativ bogat. Joia tineretului din 
28 martie a. c., de pildă, de a că
rei pregătire și desfășurare a răs
puns organizația U.TM. din secto
rul I.LX. Petrila (secretar tov. Ste- 
panek loeif) nu și-a atins scopul. 
Organizatorii du s-au îngrijit din 
timp pentru a asigura expunerea 
care trebuia prezentată. In afară de 
aceasta, tinerii veniți la joia tine
retului nu au putut nici să dan
seze. Tov. Kahnan Iosif,

a
și

rul clubului, nu 
ceasta reuniune 
garat muzica.

La c altă joie

de 
IV, 
II 

etc.

directo- 
participat la a- 
nici nu a asi

tineretului, ras-

Be ее la Loaea ne se țin 
joi ale tineretatai ?
Nu o dată, numeroși tineri din 

au eerut 
mină să 

localitate 
să-și pe-

„Cine știe cîș- 
„Eroif uteciști", 

din
consfințite prin 

distractive „Dansul 
„Nimerești ținta" și

patria 
lege", 
scau- 
altele 
tineri.

ммчтмвмйимѵч^

Atît responsabilul cultural din co
mitetul U.T.M., cit și cei se 
pund de munca culturală ta
ganizațiile de bază desfășoară o 
activitate slabă.

Pentru remedierea acestei 
de lucruri e necesar ca la 
irizarea 
lorlalte 
ce să
răspund de acest resort, 
centrul atenției acestora 
ta permanență întrebarea: 
face pentru ca tinerii
să-și petreacă timpul liber în mod 
plăcut și instructiv î

stări
orga-
a ceserilor de tineret și 

manifestări euMurai-artistf- 
fie antrenați toți cei ce

iar în 
să stea 
ce vom

aninoseni

a
pectiv cea din săptămîua trecută, 
tinerii au avut aceeași surpriză i 
nici de data aceasta tov. Kalman 
nu s-a interesat ca tinerii să aibă 
muzică. A fost prezent doar un 
trompetist și un toboșar. Intr-o 
asemenea situație, joia tineretului 
nu s-a mai putut tine.

$i acum, un alt aspect: este 
vorba tot de o joia a tineretului 
din acest an, la care au venit nu
meroși tineri din oraș. Au venit 
aproape toate fetele de la mină, 
ingineri și tehnicieni tineri. A ve
nit și tovarășa Marinescu Lia, șe
fa cabinetului tehnic de la mină 
să prezinte ta cadrul joii tinere-

ȘfrujjijW*.

Programe care sa răspundă dorințelor 
și preocupărilor tinerilor !

Joi seara, după ora 20, în sala 
de reuniuni a clubului central al 
sindicatelor din Petroșani s-au a- 
dunat zeci de perechi, fete și bă
ieți. Stau în grupuri și discută. 
Uneori își aruncă privirile între
bătoare spre colțul unde e insta
lată orchestra. După ce în sală 
s-au strîns mai mulți tineri, or
chestra și-a început programul și 
o dată cu aceasta — dansul. Sala 
devine animată. In ritmul muzicii 
se rotesc zeci de perechi. Atmos
fera e plăcută. Cei mai mulți dan
sează corect și decent și au o ți
nută îngrijită. De altfel nici nu 
Ș-ar putea altfel. Cîțiva din orga
nizatorii joii de tineret s-au pos
tat la intrarea în sală și pe cei 
cunoscut: de la joile precedente 
ca adepți ai dansului în „figuri" 
extravagante, le refuză intrarea în 
sală. Dacă totuși s-a strecurat 
vreunul dintre aceștia în sală și 
încearcă să introducă scălămbăie!! 
ta dansuri, este „luat în primire" 
de către tineri și dacă nu se co
rectează, este invitat 
că sala.

Intre timp tinerii 
să sosească In sală, 
meat dat, muzica se

se anunță o seară literară taahi- 
nată aniversării nașterii lui V. L 
Lenin.

In sală se face liniște, iar doi 
tineri citesc fragmente din lucrări 
închinate vieții și activității hti 
V. I. Lenin. Seara literară s-a bu
curat de aprecierea tinerilor. Apoi 
se reia dansul. După vreo oră, 
joia tineretului a luat sfîrșit. Așa 
s-a desfășurat ultima joie a tine
retului. Dar oare și-a atins ea 
pe deplin scopul ?

Pe Iîngă alte numeroase mani
festări destinate tineretului, „joile" 
oferă organizațiilor U.T.M. un ctaip 
larg de activitate politico-educa- 
tivă. Depinde de priceperea și in
ventivitatea organizațiilor U.T.M. 
ea la joila tineretului tinerii să-și 
petreacă plăcut timpul liber și să 
plece totodată cu mintea și sufle
tul îmbogățite.

Organizatorii joilor de 
din Petroșani au făcut pași 
nați pe calea îmbogățirii 
nutului educativ al acestor
airi. Se prelucrează tinerilor par
ticipant materiale închinate dife
ritelor aniversări, se organizează 
conferințe, recenzii, iar ta ultimul 
Hmp s-ou eitit diferite caoitole dta

interesante, s-au inițiat 
jocuri distractive, con
dens etc. S-a ffcut lasă

lucrarea „Dragoste, prietenie, fa
milie". Pentru a face joile de ti
neret mai 
uneori și 
cursuri de 
totul?

— Intr-adevăr, am avut joi de 
tineret interesante — ne-a decla- 

Tomescu Dumitra, tini- 
U.R.U.M.P., dar de multe 
noastre au un program

să p&răseas-

continuat
un mo-

au
La 
întrerupe și

tineret 
însem- 
conți- 
întru-

rat tov. 
chigiu la 
ori joUe 
sărae.

La Întrebarea ce 
de tineret, de ce 
am primit următoarele răspunsuri 
de la două tinere: „îmi place să 
dansez", spunea tlnăra Franco Vio
rica, muncitoare la I.I.L. „6 Au
gust" și „Vin să mă distrez" 
firma tlnăra Cojocaru Elvira, vop
sitoare pe șantierul 9 construcții. 
$1 adevărul e eă foarte multi ti
neri vin la joile de tineret doer 
pentru a dansa, pentru a 
Deși e firesc ca tinerii 
aibă predilecție pentru 
slot preocupați totodată 
gățirea cunoștințelor lor,

de cultură, știință 
mijlocul pentru a- 
scop sonată ta or- 
programe bogate.

terizează setea 
și frumos. Or, 
tingerea acestui 
ganizarea unor
atractive, pregătite dta time.

le 
le

place la Joile 
frecventează.

se distra, 
noștri să 
dans, ei 

de îmbo-
li cerac-

Este deei necesar ca materia
lele prezentate ta fața participan- 
ților să fie inspirate din munca, 
viața și comportarea tinerilor din 
uzinele și întreprinderile orașului. 
Pentru asemenea materiale s-ar pu
tea inspira organizatorii chiar !n 
cadrul joilor. Una din tinerele 
participante la joile tineretului, 
de pâdă, nu a vrut să-și destăi- 
nuiască meseria, aceea de vopsi
toare pe șantierul de construcții, 
pe motiv, recunoscut de ea ulte
rior, că n-ar fi potrivită pentru o 
fată. Sa uită că manca ei este 
utilă, frumoasă. Pe baza unor a- 
semenea constatări s-or putea În
tocmi un material educativ In le
gătură cu dragostea pentru mese
ria aleasă. S-au găsit și tineri care 
și-au permis să invite partenera 
la dane cu basca pe cap și mii- 
nile în buzunare, lată o temă pen- 

a-, tru un materia! despre politețe.
Și cite asemenea teme nu ne o- 
feră viața și comportareo tineri
lor I Trebuie organizate mai mul
te eoncursurî distractive, progra
me ale brigăzilor artistice de a- 
gitație. expuneri.
insă, comitetul U.TM.
U.R.UMP, ta colaborare

sectoarele E. M. Lonea 
comitetului U.T.M. de la 
organizeze și în această 
joi ale tineretului unde
treacă timpul liber in mod plăcut 
și educativ. De fiecare dată Insă 
tov, Bueevschi Mifiai, secretarul 
comitetului U.T.M., ie spune tine
rilor aceleași

— Nu vin 
sală unde să 
tineretului I

Dar tinerii au venit cu sugestii 
și au arătat «ă se pot organiza 
joi aie tineretului ta bolul noului 
club ai sindicatelor, ta sala de re» 
petiții a fanfarei, la căminul cui* 
tural din Cimpa.

— Organizația noastră de ban* 
numără aproape 50 de fete, spu
nea tovarășa Slrbu Laura, secre
tara organizației U.T.M. dta car
tierul 1 Lonea. Toate slntem dor
nice să ne distrăm și să porttei- 
păm la joile tineretotai. Dar unde, 

tovarășii din comitetul U.TM 
se interesează să 
ale tineretului și 
noastră.

Intr-adevăr, mai bine 
de zile în Lonea nu s-au ținut joi 
ale tineretului. Acest lucru trebuie 
să dea 
cevschi 
jește să 
tinerilor 
dicatului i-a promis sprijin.

ouvinte: 
fetele si nu avem 
putem tine joi ale

Pentru aceasta 
de la 

cu cele
lalte organizații ‘©.TM. din oraș 
și «onducerea clubului trebuie să 
dovedească o preocupare mai per
severentă pentru asigurarea unor 
programe bogate și atractive fie
cărei joi de tineret

că
au organizeze 

in Iocalita-

de doi ani

de gindit tovarășului Bu- 
Mihai care nu se ingrt- 
organizeze timpul liber al 
cu toate că comitetul sur

©

se 
o deosebită atenție orga- 

joilor de tineret, astfel ca 
asigure un cadru plăcut 
pentru folosirea timpului

inițiativei 
întruniri, 

luat măsura 
cr
u
de 

or-

Pentru cea mai buna 
joie ck tineret

La t rmocentrala Paroșeni 
acordă 
nizării 
ele să 
și util
liber al tinerilor.

In scopul dezvoltării 
ta organizarea acestor 
comitetul U.T.M. a
de a încredința, prin rotație, 
ganizațiilor U.TM. din secțiile 
zinei, sarcina de a ține joile 
tineret. In felul acesta, între
ganizațiile U.T.M. din termocen
trală există o adevărată întrece
re pentru cea mai bună joie de 
tineret.

Organizarea joii de tineret dta 
această săptămînă, dc exemplu, a 
fost încredințată biroului U.T.M. 
dta secția reparații. Intre altele, 
f-au prevăzut ținerea unei expuneri 
despre chipul omului de tip nou, 
jocuri distractive etc.
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Ca urmare a succeselor obținute în producție brigada minerului Sabău Dumitru din seetorul Ш al 
minei Vulcan a realizat în luna trecută un ciștig de 112 lei pe post de miner.

Iată-i pe ortacii lui Sabău, cei din schimbul condus de Șelaru Marin. t

0 nouă ediție la gazeta de perete 
„Minerul"

Despre gazeta de perete „Mine
rul", organ al comitetului de 
partid și al comitetului sindicatu
lui de la mina Lupeni, se poate 
^tune pe drept cuvînt eă tratează 
problemele cele mai arzătoare ce 
frămîntă colectivul exploatării. 
Nu-i zi în care la intrarea și ie
șirea din șut, în fața gazetei de 

^.perete să nu se oprească grupuri 
de mineri. Numărul lor este însă 
mai mare în zilele cînd apar noile 
ediții. Recent, au fost din nou 
muiți mineri în fața gazetei. A- 
păruse prima ediție din cele două 
planificate pe luna aprilie. Majori
tatea articolelor abordau probleme 
•ul turale.

Articolul de fond intitulat „Să 
folosim din plin tezaurul culturii" 
reliefează eondițlile ce stau la dis
poziția locuitorilor din Lupeni pen- 

jtru a-și putea ridică nivelul cultu- 
«*ral. Biblioteca centrală din Lupeni 

numără 22 000 volume, far cele 
mobile fn număr de 9, ajută pe ci
titori să-și procure ușor cărțile 
preferate. O aetivitate multilate
rală se desfășoară In fiecare zi la 
dubul sindicatelor din oraș. For
mația de dansuri, echipa de tea
tru, orchestra semisimfonică, fan
fara, cercurile de artă plastică, ba
let și foto, cele 6 brigăzi artistice 
de agitație, atrag tot mai muiți 
mineri.

Articolul intitulat „Universitatea 
muncitorească, mijloo de îmbogă
țire 
nat 
cu 
de
arată interesul cu care cei 95 de 
cursanți au ascultat lecțiile cu ca
racter tehnico-economic strins le
gate de viață, cele din domeniul 
științelor sociale etc. Autorul cri
tică insă comitetele de secții sin
dicale care nu asigură frecvența 
la cursuri a celor înscriși.

Interesante și bine documentate 
sînt și articolele intitulate : „Mai 
mult sprijin bibliotecilor în con

curs", „Propaganda tehnică în spri-

Pe urinele materialelor puhl :aie

Șantierele să fie bine pregătite 
pentru sezonul de primăvară"

a cunoștințelor generale" sem- 
de tovarășul inginer Marines- 
Ioan, directorul acestei forme 
ridicare a nivelului cultural.

Ѳ

Tîmolari harnici
Colectivul atelierului de tîm- 

, plărie de la Livezeni a depășit 
planul de producție pe primul tri
mestru din acest an cu 4,16 la 
sută, binalele produse fiind expe
diate șantierelor din Valea Jiului 
Cu cfteva zile înainte de termen.

In cursul primei decade din tri
mestrul II, brigăzile de tîmplari 
conduse de tov. Costescu Napo
leon, Udroiu Constantin și Șandru 
Ovidiu 
binale 
ții, iar 
secția
acum o cantitate suficientă de ma
terial lemnos pentru ca tîmplarii 

. manuali să aibă de lucru pentru 
toată luna.

Muncitorii tîmplari de la Live
zeni sînt hotărîți ca în cinstra 
zilei de 1 Mai să termine cu două 
zile mai repede sarcinile de plan 
pe luna aprilie.

au expediat un nou lot de 
pe șantierele de construc- 
brigada de muncitori de la 
„mașini" a prelucrat pînă

se repetă mereu a- 
că unele din ele su- 
de eombativitate cînd 
critice stările de lu-

ținui producției", „Pentru o te
meinică organizare și desfășurare 
a celui de-al Vl-iea concurs al 
formațiilor artistice de amatori".

Este pozitiv faptul că o ediție 
Întreagă a gazetei de perete tra
tează despre această problemă im
portantă. Negativ e însă, că în u- 
nele articole 
celeași cifre, 
feră de lipsă 
e vorba să 
cruri necorespunzătoare.

Apariția cu regularitate a edi
țiilor se datorește unei munci te
meinice și planificate.

Metoda colectivului de redacție 
de a-și desfășura activitatea pe 
bază de planuri de muncă lunare 
este bună. Bun e și faptul că el 
se întrunește cu regularitate și 
din timp spre a elabora planul e- 
diției următoare. Toate acestea, 
precum și folosirea colaboratori
lor externi la scoaterea edițiilor, 
vor trebui aplicate și acolo 
nu s-a încetățenit pînă acum 
menea obicei.

Perseverînd pe acest drum 
dgsfășurînd de aici înainte o ac
tivitate și mai rodnică, colectivul 
de redacție ’"al gazetei de perete 
de la mina Lupeni se va achita 
cu și mai mult succes de sarcinile 
ce-i revin.

tinde'
ase- I

bun,

i

D. CRIȘAN

(Urmare din pag. l-a)

Frumusefi ale naturii în fara celor trei Crișuri
Izvoare de sănătate

un pitoresc 
vreme în a- 
carpatini, că- 
munte, vulpi, 
au descoperit

nu 
De 
el 

da

rilor, în Munții Apuseni în preaj
ma apelor repezi care ferestruiesc 
un lanț întreg de munți, trăiesc 
vidrele, iar în adlncul pădurilor 
— jderul, vulpile și rîsul, cunos
cute pentru varietatea și frumuse
țea blănurilor lor valoroase,

...Apoi Valea Iadului, Vîrful 
Poienii, Bazarul Someșului, Cetă
țile Ponorului, de 
care-ți rămîne multă 
mintire, vedem cerbi 
prioare, cocoși de 
mistreți. Silvicultorii 
prin părțile acestea de curînd un 
animal rar intllnit: clinele „Enot". 
Se spune că în tara noastră 
sînt decît cfteva exemplare, 
mărimea unui cline mijlociu, 
are picioarele scurte și blana 
culoare galben murdar. Părul lung 
îi acoperă aproape complet ure

chile. De altfel,’ unul din aceste 
exemplare este acum admirat de 
vizitatorii Grădinii zoologice din 
Oradea.

...Valea Finișului. In apa crista
lină a Crișultu se zbenguie păstră
vii și lipanii, ca și în crescătoriile 
special amenajate la Finiș și Vaș- 
cău, unde se produc anual peste 
un milion de puieți, folosiți pen
tru repopularea rîuritor de munte.

Rarități florale
Prin luna iunie, parfumul tăs- 

pîndit de liliacul sălbatic înflorit 

Manuale și cursuri 
universitare 

apărute in Editura didacticâ 
și pedagogică

Introducere In 
și magnetice,

V. TUTOVAN — 
măsurări electrice 
323 pag., 10,65 lei.

I.GH. GHEORGHE, 
— Instalații interioare 
combustibile, 120 pag..

RAPAPORT 
de gaze

7,30 let

I. DUMITRESCU — Curs de geo
logie structurală cu principii de 
geotectonică și cartare geologică, 

292 pag., 12 lei.

N. SUTĂ — Comerț internațio
nal, 886 pag, 20,90 lei.

M. BIJI și alții — Curs de sta
tistică teoretică, 320 pag., 11,65 lei.

— Economia, organizarea și 
industriei socialiste, 

lot

* *

planificarea
voi. ii, 1056 pag* 31

E. ARGHIRIADE — 
gebră superioară, vot. 
12,40 let

E. MURGULESCU și alții — Geo
metrie analitică și diferențială, 766 
pag., 30,39 lei.

Curs de al- 
II, 218 pag.,

G. MACOVESCU — Introducere 
în știința literaturii, 216 pag., 9,50 
lei.

GH. POA1ELUNGI — Istoria lim
bii romine, vol. I — dialectologia, 
519 pag„ 16,70 lei.

din Valea Iadului înmiresmează 
împrejurimile pînă departe. Pe șo- 

i șeaua spre Gurahonț, o placă in
dică rezervația naturală pentru o- 
crotirea laurului, unicul loc In 
țara noastră unde crește această 
plantă. Mai spre nord își înalță 
tulpina „ghimpele", frate rătăci
tor al familiei de arbuști de prin 
pădurile raioanelor Marghita și 
Ineu. Să trecem și prin parcurile 
regiunii, prin rezervațiile natura
le... In parcul din comuna Ineu, 
arborele „Tisa" ne privește de la 
înălțimea celor 15 metri. Doi oa
meni abia îi pot îmbrățișa trun
chiul. Are peste 800 de ani. La 
băile „1 Mai" nu există oaspete 
sau trecător să nu se oprească 
în fața arborelui „ 
înrudește cu specia din 
Este cu circa trei metri 
decît „Tisa" din parcul 
străjuiește aici de mai
100 de ani. La ieșirea din comuna 
Bobota, la
Chieșd, te întîmpină falnic gigan
ticul stejar

virsta trees de 10 secole. Ca 
un prinos adus capilor răscoalei 

1784, locuitorii comunei au de-

.lalea",, care se
California, 
mai înalt 
Ineului și 

mult de

orizont, spre comuna

„Mihai Viteazu", a Că-
rai

din
numit cele trei brațe ale acasutî 
stejar „Horia, Cloșca și Crișan".

In lacurile termale se oglindește 
cu toată splendoarea „lotusul", o 
altă plantă supraviețuitoare peste 
multe milenii. Vegetația din jur 
formaază o adevărată oază sub
tropicală.'

La articolul cu titlul de mai sus 
publicat in „Steagul roșu" яг, 4161 
din 1 martie a. c„ biroul organi
zației de bază și conducerea șan
tierului 7 Lupeni au trimis redac
ției următorul răspuns, despre mă
surile luate în urma articolului 
respectiv.

„Conducerea șantierului. a eon- 
vocat o ședință la care au parti
cipat tehnicieni, membri de partid 
și muncitori fruntași de pe 
în sare au fost analizate 
mele ridicate în articol.

In ședință s-au trasat 
pentru rezolvarea preparării can
tităților necesare de betoane și 
mortare prin centralele de betoa
ne și mortare de la tranzit și blo- 
eul IX, pentru ca lucrările de la 
blocurile recent începute — В 5, 
В 6, G 1, G 2, H, școală să se 
poată desfășura fn trei schimburi. 
De asemenea, s-a luat legătură cu 
I.P.l.P. Livezeni pentru a ne tri
mite încă o betonieră de rezer
vă ai o capacitate de 250 litri în

— indice important 
al activității constructorilor"

„Prețul de cost

LCM.M.-ului privind do- 
utilaj greu (excavatoare, 
etc.). Astfel pentru a- 
s-a prevăzut in planul

La redacție au sosit răspunsuri 
atît din partea serviciului de in
vestiții al C.GV.J. cit și din par- 
tea I.C.M.M. referitoare la artico
lul menționat.

Serviciul de investiții al C.CV.J. 
răspunde: „Combinatul carbonifer 
Valea Jiului a avut in vedere ne
cesitățile 
tarea eu 
buldozere 
nul 1962
de aprovizionare procurarea a 4 
tractoare cu lamă de buldozer Ki
rov însă pentru care nu am pri
mit nici în prezent comunicare de 
contractare. S-a reușit în schimb 
ca în trimestrul IV 1962 să se ob
țină prin transfer un excavator pe 
pneuri eu cupă de 0,3 m.c.

Pentru anul 1963, C.C.V.J. a pre
văzut din nou In planul de utilaje 
2 excavatoare pe pneuri cu cupă 
de 0,3 m.c. și 4 tractoare Kirov 
eu lamă de buldozer. Din preve
derile de mai sue I.C.M.M. a pri
mit un excavator pe pneuri cu 
«upă de 0,3 mc. Ia Începutul tri
mestrului 1 1963 și avem comuni
care eă al doilea se va primi în 
trimestrul 11 In luna iunie.

In problema aprovizionării 
materiale pe trimestrul I 1963, 
reeția comercială a luat măsuri

cu 
Dl- 
de

lacurile termale, se 
balneo- climatice „1

Apuseni, 
Craiului,
iarna ferite de 
vara de căldu- 
băile ,.l Mai", 
țiganilor", se

Aici, lingă 
află stațiunile 
Mai" și „Victoria". Parafrazlnd cu
noscutul dicton că Egiptul este un 
dar al Nilului — aceste perle sînt 
un dar al condițiilor naturale deo
sebite din apropierea Oradai: 
izvoare nenumărate, microclimat cu 
caracteristici mediteraniane. 
așezarea lor geografică, la 
lanțului Munților 
propierea Pădurii 
două stațiuni sînt 
vînturile reci, iar 
rile excesive. La 
în lacul „Ochiul 
află mai multe izvoare da apă ter
mală cunoscute pentru proprietă
țile curative — potrivit documen
telor aflate la stațiune — încă de 
prin anul 1552. Cel mai mare izvor 
de aici este „Izbucul" — cu un 
debit de aproape 500 m.c. apă în 
24 de. ore și cu o temperatură 
de 42 grade C, Temperatura 
lorlalte izvoare oscilează între 
36 grade. La băile „Victoria", 
vorul mai vechi și cu un mare 
bit este „Felix", forat încă în anul 
1600, urmat de izvorul „Balint", 
forat în 1885. Temperatura apei 
este de 49 grade C.

Izvoarele termale, bogat mine
ralizate, sînt indicate in tratamen
tul a numeroase

Dacă natura a
nunate acestor 
au creat condiții

Prin 
poalele 

în a- 
aceste

ce-
28- 
iz- 

de-

afecțiuni.
făcut daruri ші- 
locuri, cei care 

pontru ca odihna

vederea acoperirii necesarului de 
mortar pentru echipele de tencui- 
tori ce lucrează la blocurile F și 
D și s-au luat măsuri pentru
provizlonarea cu praf hidrofob și 
plăcuțe mozaicate întrebuințate la 
acoperirea blocurilor D și F. Men
ționăm că ne-ат aprovizionat cu 
întreaga cantitate de praf hidrofob 
necesară la blocul F urmînd ca în 
decurs de 10 zile să se asigure 
cantitatea necesară de praf hidro
fob și pentru blocul D. Biroul or
ganizației de bază a șantierul*! 
? Lupeni a forinat colective 
3—4 membri de partid care să 
formeze biroul organizației de 
ză și conducerea șantierului 
fiecare ședință operativă 
sfîrșitul săptăminii asupra 
lui lucrărilor și greutățile 
pinate în decursul fiecărei 
mini.

Bazați pe aceste premize 
încredințați că șantierul 7 
cupera fămînerea în urmă
va încadra în termenele de pre
dare a apartamentelor".

de 
ritmu- 
întîm- 
săptâ-

sîntem 
va re- 

și se

cu ша-

in răs- 
pentru

a repartiza cu prioritate I.CMM- 
ului materialele cerute. C.C.V.J. se 
va preocupa și pe mai departe de 
dotarea corespunzătoare а 1.С.М.М. 
și asigurarea aprovizionării 
teriale".

Iată măsurile preconizate 
punsul conducerii I.C.M.M.
reducerea prețului de cost pe șan
tiere : „Pentru anul 1963 l.C.MJM 
va căuta să realizeze sarcinar da 
reducere a prețului de cost lulnd 
următoarele măsuri:

1. Folosirea resurselor locale 
(piatră concasată, bolovani de rim, 
piatră brută, balast etc.).

2. Executarea unui yoluni mare 
de confecții in cadrul întreprinde
rii sub 
care în 
executa 
schimb

3.

se
In

ră-

prețul de deviz, confecții 
deviz sînt prevăzute a 
în exterior, încasînd 

prevederile devizelor.
înlocuirea cherestelei de 

șinoase <xi panouri de inventar 
din tegofUm.

4. Reducerea cheltuielilor la lu
crările de organizare de șantier.

5. Creșterea 
cil ca urmare 
ză de norme a 
re de lucrări, 
mecanizării la
mente în ultima perioadă".

productivității mun- 
a executării pe ba- 
unui volum mai ma
cii $i a extinderii 
lucrările de terase-

desfășoare in 
care au pus 

curative In 
sint osmanii,sănătății

lor creatoare. Recent au 
„Victoria" lucră- 

forare prin care s-au cap- 
îzvoare cu un debit de a- 
800 vagoane de apă In 24 
(cea mai mare sursă tar- 

be- 
tot 
ai 

tă-

și tratamentul să se 
condiții optime, cei 
apele cu proprietăți 
slujba 
munca
fost terminate la 
rile de 
tat noi 
proape 
de ore
mală din Europa), cu o temperatu
ră de 50 grade C.

Aici își petrec concediul și 
neficiază de tratament în 
cursul anului mii de oameni 
muncii din diferite regiuni ale 
rii. Pentru continua dezvoltare a 
capacității de cazare au fost cons
truite, în ultimii ani, 10 pavilioa
ne de mare capacitate. Un ștrand 
cu apă tet mală, unicul de acest 
fel din țară, a fost, de asemenea, 
recent construit. O baie făcută 
aici la numai cițiva pași de năme
ții de zăpadă, nu prezintă valoa
rea unei performanțe sportive, de- 
oarecee, în ștrandul stațiunii „Vio 
toria", apa termală oferă amato
rilor da sporturi nautice condiții 
ca în luna lui cuptor.

...Aceste cunoscute stațiuni au 
devenit și un important obiectiv 
turistic. An de an, tot mai muiți 
vizitatori din 
tare poposesc

țară și de peste ho- 
aici.

tr
cîteva din frumuse-...Sînt doar

țile tării celor trei Crișuri... Ruc
sacul la spinare, bastonul încrus
tat la subsuoară... și cu siguranță 
veți afla și veți înregistra și mul
te alte splendori de care vă vsți 
auririi multă ѵГОШе.



STEAGUL ROȘtr------

tn preajma sărbătoririi zilei cosmonauticii Declarația deputatului brazilian
Кдашііе tete te leii OwiiD 

le шіеітііе ші іаднйззі зі ageiliei IKS
MOSCOVA 
In legătură 

cii, care se 
aprilie, Iuri Gagarin, cosmonautul 
nr. 1, a avut o convorbire cu un 
corespondent al TASS, în cadrul 
căreia și-a exprimat dorința de a 
păși primul pe suprafața Lunii.

Cosmonautul nr. 1 a subliniat 
că după părerea lui, înainte ds a 
fi trimis un om pe Lună vor fi 
trimise aparatele speciale necesare, 
probabil laboratoare întregi. „Dorim 
să știm, de exemplu, dacă supra
fața Lunii este acoperită de praf 
sau este spongioasă. Acest 
lucru prezintă importanță pen
tru elaborarea metodelor de 
aselenizare a navei. Este posibil, 
a spus Gagarin ca primii oaspeți 
ai Lunii să fie organisme vii. Da
tele pe care le va obține știința 
cu privire la modul lor de com
portare pe 
excepțional, 
aceia care 
a subliniat

Gagarin a declarat că „pericolul 
de iradiere nu constituie o piedică 
de netrecut pentru zborurile cos
mice", arătînd că „influența ra
diației asupra organismului poate 
fi redusă printr-un sistem special 
de protecție a navei". El a adău-

Lupta revendicativă 
a oamenilor muncii 

din Vietnamul de sud

care

10 
cu 
va

(Agerpres). 
ziua cosmonauti- 
sărbători la 12

Lună vor avsa un rol 
în primul rînd pentru 

vor zbura spre Lună", 
el.

gat: „In afară de aceasta există 
posibilitatea ca traiectoria de zbor 
spre Lună a navei cosmice să fie 
astfel calculată, încît nava să 
poată ocoli zonele cele mai peri
culoase ale centurilor de radiație".

După cum a subliniat Iuri Ga
garin știința sovietică înfăptuiește 
experiențe noi în legătură cu pla
nurile ds cucerire a spațiului cos
mic. „Scopul acestora nu este de 
a repeta ceea ce s-a realizat, ci 
urmărește progresul, cunoașterea 
continuă a legilor naturii".

La întrebarea corespondentului 
TASS dacă pentru zboruri cosmice 
se pregătesc femei, Gagarin a răs
puns în glumă: „In țara sovietică 
s-a realizat egalitatea deplină din
tre bărbați și femei".

In încheierea convorbirii,
garin a subliniat utilitatea unirii 
eforturile oamenilor de știință so
vietici și americani pentru: cuceri
re., Cosmosului. In această pri
vință, a spus el, a fost făcut pri
mul pas, prin semnarea acordului 
în legătură cu studierea în co
mun a Cosmosului. „Am avut o- 
cazia să arăt în repetate rînduri 
ce foloase mari ar aduce studierea 
în comun a Cosmosului, popoare
lor din ambele țări, progresului 
întregii omeniri".

și îmbunătă- 
muncă.
și dat prinie- 
luptă de mai 

constructori

victorie, 
le spo-

revendi-

Ga-

Ѳ

Acțiuni agresive ale Portugaliei 
împotriva Senegalului

DAKAR 10 (Agerpres).
Guvernul Senegalului a anun

țat că patru avioane militare por
tugheze au bombardat la 9 aprilie 
satul sanegalez Boumack situat 
în apropiere de granița cu Guine
ea portugheză. Guvernul a ținut 
o ședință specială în care a ana
lizat situația creată de agresiunea 
portugheză. Președintele Senegalu
lui, Leopold Senghor, a adresat 
Consiliului de Securitate o tele-

ale Portu- 
în discuție

trupele co- 
im- 
pa- 

por-

gramă în care protestează împo
triva actelor agresive 
galiei și îi cere să ia 
această problemă.

După cum se știe,
loniale portugheze desfășoară 
portante operațiuni împotriva 
trioților africani din Guineea 
tugheză care luptă pentru elibera
re. Unitățile de partizani acționea
ză îndeosebi în nordul țării, în a- 
propiere de granița Senegalului.

SAIGON 10 (Agerpres).
In pofida unei stricte cenzuri, 

din orașele Vietnamului de sud 
parvin tot mai des informații des
pre acțiuni colective ale munci
torilor și funcționarilor care cer 
majorarea salariilor 
țirea condițiilor de

Aceste acțiuni au 
le roade. După o
mulii ani, muncitorii 
din Saigon au obținut draptul la 
un concediu plătit de 12 zile.

Acțiunile muncitorilor de la plan
tațiile de cauciuc au fost, de a- 
semenea, încununate de 
Patronii au consimțit să 
rească salariile.

Textiliștii duc o luptă
cativă dîrză. Neputînd rezista con
curenței societăților străine, care 
aruncă mărfuri iaftine pe piețele 
sud-vietnameze, numeroși patroni 
ai unor întreprinderi mici s-au 
ruinat. Au rămas fără lucru 10 000 
de muncitori. Textiliștii cer ca în
treprinderile indigene să fie puse 
la adăpost de concurența firmelor 
străine, astfel încît ei să capete 
de lucru.

!

k.

!j

L Brizola
RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o reuniune a 

studenților din Rio de Janeiro, de
putatul brazilian Leonal Brizola, a 
declarat că „anul acesta va fi 
marcat în istoria țării ca anul 1- 
nițierii transformărilor 
pe 
tul

profunde 
care poporul nostru are drep- 
să le realizeze". El a menți-

trebuie 
psntru

UîlQJ

onat că poporul brazilian 
să-și caute căile proprii 
cucerirea libertății.

Referindu-se la uneltirile
ultrareacționari de tipul guvernato
rului statului Guanabara, Carlos 
Lacerda, Brizola i-a calificat drept 
„farisei" și a amintit recentele ac
țiuni polițienești dezlănțuite de 
acesta împotriva poporului.

--------------©---------------

lifiriiiirea unui ctspiot Htiimnineiitil In Imn
LOME IC (Agerpres).
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, guvernul 
al Republicii Togo, în 
Nicholas Grunitzky, a 
cității la 9 aprilie, în

provizoriu 
frunte cu 

dat publi- 
urma unei

fost 
este 
Ku-

guvernamental condus de un 
ministru, T. Mally, și în care 
amestecat și actualul ministru 
tuklui, care a fost arestat. Comu
nicatul precizează că scopul com
plotului era răsturnarea guvernu
lui, arestarea sau uciderea unor 
personalități, precum și acțiuni de 
sabotaj.

ședințe a Consiliului de Miniștri, 
un comunicat în care se anunță 
descoperirea unui complot anti-t

HAVANA. Casa’ celor
două Americi" din Havana a avut 
loc un miting organizat de „Uni-

Convorbirile dintre Mc Namara 
și Thorneycroft

LONDRA 10 (Agerpres).
La 10 aprilie au loc tratative 

la Londra între ministrul de răz
boi american, Mc Namara, și Pe
ter Thorneycroft, ministrul britanic 
de război.

Faptul că s-a considerat nece
sar să aibă loc, tratative întră 
cei doi miniștri de război este 
considerat la Londra ca o dovadă 
a divergențelor care continuă să 
existe atît în N.A.T.O. în general 
cît și între 
special, ca 
încheiata, la 
Anglia este
de inferioritate. După cum se a- 
preciază în cercurile bine infor
mate, problema nr. 1 a discuțiilor 
va fi crearea forțelor nucleare 
ale N.A.T.O. și înlăturarea diver
gențelor anglo-americane în aceas-

S.U.A. și Anglia în 
urmare a acordurilor
Nassau și prin care 
pusă într-o situația

tă problemă. După cum se știe, 
guvernul britanic continuă să ai
bă o atitudine de rezervă față de 
concepția americană a creării for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

Pe de altă parte, prașa britanică 
relatează că Mc Namara va pune 
la ’curent pe Thorneycroft cu pla
nurile pentagonului de a înlocui 
treptat prin rachete bombardierele 
strategice americane care își au 
baza în Anglia și în alte țări 
vest europene.
------- =©=—

unea patriotică din Guatemala 
la care a luat cuvîntul fostul pre
ședinte al Guatemalei Jacobo Ar
benz. El a arătat 
la există condiții 
o nouă revoluție.

că în Guatema- 
obiective pentru

};
V

—- La Leopold- 
Congresul sindi-

LEOPOLDVILLE, 
viile a avut loc 
catelor învățătorilor și profesori
lor din Congo. In cursul dezbate
rilor participanții la congres au 
subliniat starea jalnică în care se 
află învătămîntul în Congo și si
tuația proastă a cadrelor didactice.
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Lupta pentru pace, pentru 
dezarmare generală, pentru in
terzicerea experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen, a deve
nit un fenomen caracteristic al 
timpului nostru, Cu fiecare zi 
care trece tot mai mulți oameni 
Înțeleg că în secolul atomic, răz
boiul este o crimă împotriva în
tregii omeniri.

Chemarea înflăcărată pentru 
apărarea păcii, lansată de parti
zanii păcii acum aproape 14 ani, 

— și simbolul ei, porumbelul 
alb pe fond albastru, care și-a 
luat zborul fn lume din mina 
ușoară a bătrînului maestru ce 
l-a creat — a trezit cercurile 
largi ale opiniei publice mon
diale, a pus în mișcare mase de 
milioane de oameni, ridicîndu-Te 
Ia luptă împotriva forțelor agre
sive. In cursul luptei pe care o 
desfășoară împotriva pregătirilor 
dezlănțuirii unei noi conflagrații, 
oamenii au început să creadă cu 
tărie în forțele lor, s-au convins 
că popoarele sînt în stare să in
fluențeze hotărit evoluția isto
riei, să împiedice războaiele.

Ca in fiecare început de pri
măvară și în acest an în nume
roase țări ale lumii se desfășoa
ră o vastă campanie a partizani
lor păcii în favoarea dezarmării, 
împotriva experiențelor nucleare, 
pentru pace. Demonstrații și mar
șuri ale păcii, au loc, sau sînt 
în curs de organizare în Japo
nia, Italia, R. F. Germană, Gira

na. Belgia, Anglia, Franța și 
S.U.A.

In Franța sînt prevăzute pen
tru săptămîna care vine mitin
guri și demonstrații pentru pace 
in departamentele Haute Ga
ronne și Rhone. De asemenea, 
orașele Nancy, Villerupt și 
Longwy, vor găzdui importante 
colocvii privind problema dezar
mării, organizate de mișcarea 
pentru pace din această țară. In 
Japonia comitetul japonez pen
tru apărarea păcii a luat hotă- 
rirea de a începe in întreaga 
țară o campanie pentru dezar
mare și pace. La 7 aprilie in 
Ghana a început „Săptămîna 
păcii" care are ca scop intensi
ficarea luptei poporului ghanez 
pentru pace împotriva cursei 
înarmărilor, pentru interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară, 

pentru încheierea imediată a unui 
tratat de dezarmare generală și 
totală. Aceste manifestații vor 
dura pînă la sfîrșitul lunii mai. 
In Anglia se fac pregătiri inten
se pentru mobilizarea tuturor 
forțelor iubitoare de pace in toa
te orașele acestei țări. Demon

strațiile se vor încheia la 25—26 
mai printr-un miting uriaș in a- 
propiere de Holy Loch. Un ma
re număr de partizani ai păcii 

vor sosi la Holy Loch pe o „navă 
a păcii". Paralel cu aceste de
monstrații au început pregătirile 
pentru tradiționalul marș al pă
cii spre Alddermaston care se

va organiza sub lozinca „O lume 
fără bombe". Marșul este orga
nizat de toate forțele din An
glia care luptă pentru pace și 
dezarmare. La acest marș șl-a a- 
nunțat participarea și eroul po
porului grec, Manolis Glezos.

Crește șl se dezvoltă în S.U.A. 
ideia convocării Ia San Fran
cisco, a unei Adunări mondiale 
pentru pace. Lansată pentru pri
ma dată în ziarul „American Li
beral" de Burton H. Wolfe, ideea 
a trezit un viu ecou în opinia 
publică iubitoare de pace din 
S.U.A.

Referindu-se la necesitatea 
convocării unei Adunări mon
diale pentru pace la San Fran
cisco, ziarul „Independent" scrie 
că „acestei idei trebuie să i se 
acorde toată atenția. Pînă în pre
zent 
pace 
ținut 
unei 
pace 
dorit
unească și mai 
unui front' unit, diversele forțe 
care luptă pentru pace fn S.U.A.".

Se poate constata deci că 
lupta pentru pace cfștigă tot mai 
mult teren pe plan internațional, 
întreaga omenire năzuiește spre 
pace, spre încetarea cursei înar
mărilor și a „războiului rece", 
se pronunță pentru încheierea 
unui tratat de dezarmare gene
rală și totală.

toate conferințele pentru 
— subliniază ziarul — s-au 
în afara S.U.A. Convocarea 
adunări mondiale pentru 
Ia San Francisco este de 
fntrucît ea va reuși să 

mult in cadrul
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Livrări de armament englez 
rasiștilor sud-africani

LONDRA 10 (Agerpres).
Răspunzînd la 9 aprilie la o 

interpelare în Camera Comunelor 
din Marea Britanie, Thorneycroft, 
ministrul de război, a declarat că 
guvernul englez nu intenționează 
să-și schimbe poziția în ceea ce 
privește livrările de avioane și 
echipament militar Republicii Sud 
—Africane.

In felul acesta, împotriva pro
testelor opiniei publice engleze, 
rasiștii sud-africani vor avea po
sibilitatea să-și achiziționeze în 
continuare armament și echipament 
militar în Anglia în vederea lup
tei împotriva mișcării de elibera
re națională din țară.

BUENOS AIRES. — Agenția 
France Presse arjunță că genera
lul Enrique Rauch a fost numit 
Oficial ministru al Afacerilor In . 
terne al Argentinei. Pînă acum 
două săptămîni, funcția de minis
tru al Afacerilor, interne a fost 
ocupată de Rodolfo Martinez, a- 
utorul pianului guvernamantal ca
re acordă peroniștilor dreptul de 
a participa la alegeri, plan îm
potriva căruia a fost dezlănțuită 
recenta rebeliune a militarilor ul
tra reacționari din Argentina.

ATENA. ;— După cum relatează 
ziarul „То Vima", potrivit date
lor publicate de sindicatele din 
Grecia; prețurile la principalele 
produse alimentare au crescut în 
această tară cu 60 la sută în com
parație cu anul 1955.

PARIS. — Emigrantul spaniol 
Angelo Nieto a fost condamnat 
de autoritățile franceze la doi ani 
închisoare urmați de expulzarea 
din Franța pentru simplul fapt că 
a făcut o colectă în favoarea fa
miliilor greviștilor din Asturia.

DE RADIO .1

me- 
cen-
DiD

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,08 Muzică vocală, 9,00 
cîntecele și dansurile popoarelor,
9,35 Fragmente din operete, 10,00 
Cîntă corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 10,30 Estrada 
melodiilor, 12,00 Cîntăreți sovietici 
de operă, 12,40 Dansuri fantastice 
de Turina, 13,10 Melodii de es
tradă, 14,00 Concert 
15,20 Soliști vocali și 
tali de muzică ușoară, 
bește Moscova 1 16,45
na Constantinescu, 17,10 Piese de 
estradă, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Universitatea tehnică radio, 
18,30 Lecția de limba 
18,40 Muzică ușoară 
de Roxana Matei și 
20,15 Cîntece despre 
nauți sovietici, 20,40 
serenade, 21,30 Din
tutului de folclor (montaj). PRO
GRAMUL II. 12,15 Program inter
pretat de orchestre simfonice din 
tară, 12,40 Muzică populară, 13,15

de prînz. 
instrumen- 
16,15 Vor- 

Cîntă Ilea-

engleză, 
interpretată 

Vasile Micu, 
eroii cosmo- 
Canțonete si 
arhiva Insti-

noastră : Vorbește acad. 
Graur (reluare), 13,25 U-

PROGRAM
12 aprilie

Limba 
prof. Al
verturi la opere, 14,30 Muzică da 
estradă, 15,00 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților națio
nale, 15,35 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,10 Melodii vechi, 
veșnic noi — în program muzică 
ușoară, 16,45 Potpuriuri din ope- 
reta ..Fetița olandeză" de Emerick 
Kalman, 19,00 Muzică ușoară ro- 
mînească, 19,30 Teatru la micro
fon : „Nud cu vioară". Comedie 
de Noel Coward, 20,50 Muzică de 
dans, 21,45 Cîntă Bob Azzam, 
22,00 Muzică populară.

---- ©-------

CINEMATOGRAFE
12 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Divorț italian; AL. SAHIA : Po
vestea unei nopți stranii; PETRI- 
LA: Vikingii; ANINOASA : Gar- 
dianul; VULCAN: Omul amfibie; 
URICAN'I : Omul cu două fete.

Tiparul: „6 August" Petroșani


