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cît mai mult cărbune pesta

remarcă minerii sectorului IV 
sînt cele mai multe brigăzi

Cărbune peste plan
Apropierea marii sărbători, 1 

Mai, însuflețește în muncă brigă
zile de mineri de la exploatării 
Vulcan, care se străduiesc să ex
tragă 
plah

Se 
unde
avînd cărbune extras peste plan. 
Astfel brigada lui Hunyadi loan 
are 157 tone date peste plan. Bog
dan Gheorghe 163 tone, Șerban 
loan — 138 tone, Tucaciuc Mihai 
— 48 tone. Urmează apoi brigăzile 
lui Săbău Dumitru cu 242 tone, 
Aldea loan cu 129 tone și Nicoară 
Alexandru cu 90 tone date peste 
din cadrul sectorului I, brigăzile 
lui Mihai Vasile cu 219 tone ți 
Domokoș A., cu 82 tone din sec
torul II, brigada lui Drob Gheor
ghe cu 87 tone din sectorul III.

Minerii din Vulcan sînt hotărîți 
să întîmpine sărbătorirea lui 1 
Mai cu angajamentele realizate, 
dînd peste plan cărbune mult și 
d« bună calitate.

Lucrări 
de înfrumusețare

I
Muncitorii de la preparația Pe

trila desfășoară în cinstea zilei de 1 
Mai o intensă activitate gospodăreas
că. Astfel, in decurs de o săptămînă 
in incinta uzinei s-au adus 25 tone 
de zgură roșie pentru amenajarea 
drumurilor, s-au creat noi spații 
verzi și se află în curs de antena- i jare o alee a fruntașilor. De ase 
menea, se execută lucrări de cu
rățire și zugrăvire la spălătoile, 
tftnpiărie, strungărie, culbutor, iar 

' echipele voluntare efectuează ac- 
tftini de înfrumusețare în secții șl 
ateliere. Se remarcă prin hărnicie 
și inițiativă tovarășii Badea Marin. 
Jitea Petru. Hegy Haralambie, Surd 
Petru, Dai Patru și Drăgan loan.

C. BADUȚÂ 
corespondent

Printre brigăzile de investiții ale minei Lonea se află și cea con
dusă de Cozma Alexandru, care lucrînd la adîncirea puțului auxiliar 
Lonea II a realizat o avansare de 1.50 metri pe zi.

IN CLIȘEU: Aținerii din schimbul condus de Crîznic Liviu, înainte 
intrare în mină.de

Pe lotul doi muncă însuflețită

570 000 lei; să crească vitezele de 
avansare in galerii la 50 m.l. iar in 
abataje la 60 m.l. etc.

Pentru asigurarea traducerii in 
viață a. acestor sarcini, in hoțărîre 
s-a prevăzut ca organizațiile de 
partid din cele două întreprinderi 
să analizeze.trimestrial cum .se o- 
cupă comuniștii și conducerile teh
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Constructorii șantierului Vulcan 
au sarcina ca anul acesta să dea în 
folosință 398 apartamente noi în 
cvartalul G. Coșbuc. Lotului doi -de 
pe șantier îi revine • executarea lu
crărilor de instalații, montaje, ca
nalizări, drumuri și alei.

Terenul greu, îmbibat cu apă, □ 
produs multe piedici constructori
lor de pe acest loc în realizarea 
ritmică a sarcinilor, de plan. To
tuși, prin munca
brigăzilor, dfe săpători condusg de 
Lică loan și Rîjneț Dumitru și de 
dulgherii conduși, de Leal Gheranu, 
s-a reușit să- se. instalezi sute de 
metri conducts de canalizare șl 
pentru alimentarea cu apă a noului 
cvartal. La fel, echipele de insta
latori sanitarlști ale lui I1U Nico- 
lae și MiLeșcu loan, electricienii lui 
Peter Adalbert și instalatorii calo- 
riferiști conduși de Dușan Arbaza-

perseverentă a

Din carnetul corespondentului

OAMENI CARE ÎNVING
Remorcarea trenurilor cu tona/ 

sporit constituie una din preocu
pările de seamă ale mecanicilor 
Si' iochistilot din depoul de loco
motive C.F.R. Petroșani. In anga
jamentul luat in cinstea zilei d:- 
1 Mai ei au hotărit ca să remorce 
la fiecare tren 100 tone in plus 
peste norma fixată. Acest lucru 
contribuie in mare măsură la rc 

J ducerea timpului de staționare a 
vagoanelor prin stații, la sosirea 
mai devreme a mărfurilor la des
tinație

Mecanicii cu mai multă expe
riență, nu se mulțumesc numai cu 
atît. Ei se străduiesc să remorce 
și mai mult. Tonajele remorcate 
in plus constituie adevărate re

• cârduri în această materie. Cu cil- 
J va timp în urmă, mecanicul Rusu
• Petre, ajutat de mecancii Petre 
J Vasile și Cișmaș Petre, a remor
> cat trenul 2671 pe distanța Petro
> șam — Banița cu nu tona/ ce se 
; ridică la 2070 tone, cu 420 tone 
‘ peste tonajul normal. Acest tonai 
' ■>• чііиіе totodată un record 
I secția de remorcare 
; l.a atlarea veștii 
ț Înregistrarea acestui
• mecanici au spus :
• — Credem că s-a
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respectivă, 
care anunța 
record, muții

atins tonaiui 
Z maxim ce se poate remorca pe a- 
J coastă secție. Ca să poți menține 
J timpii de mers și să remorci tre-
• nul în depline condiții de siguran
• ta e aproape peste puterile de ie
• morcare ale locomotivelor. Nu 
J credeam că va putea cineva din 
я depoui nostru să depășească acest 
•- record.
• Erau însă alți mecanici care gtn 
J deau altfel. Printre el se afla și

mecanic Preda Pavel, 
ii erau vii1 în memorie 
spuse de către colegul
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tină tul 
cestuia 
viatele 
de locomotivă Ințălău Victor.

■ Locomotivele noastre pot 
morcacu ușurință peste 2000 tone 
pe secția Petroșani Bănița. 
ca să > demonstreze colegilor 
că are dreptate, el a remorcat 
curind un tren cu 2010 tone, 
această realizare a iui Ințălău
gîndea in orice .clipă. Preda. 'In- 
tr-una.din zile mecanicii Daju Du 
mitru și Marinescu Victor l-au în- ♦ 
trebat pe Preda la ce tot se gîn- 
dește otita.

— Vechea poveste cu remorca
rea trenurilor spre Bănița cu tona
je de peste 2000 tone — le-a răs
puns el. Nu știu pe cine să găsesc 
ca să mă ajute pentru a depăși 
acest tonaj.

- Sîntem gata să te ajutăm noi 
— ii spuseră cei doi mecanici

S au sfătuit apoi ce tonaj să 
ceară. Concluzia la care au ajuns 
a tost ; între 2000—2200. Telefoa 
neie între depou și stație au in 
ceput să sune. Toți au aflat de 
angajamentul celor trei mecanici 
Multora nu le venea să creadă că 
vor putea să remorce un astfel 
de tonaj. In curind trenul a tost 
compus și pregătit in vederea ex
pedierii. înainte de ieșire a loco 
motiveloi din depou, se știa și tu 
najul: 2 185 tone.

...încet 
mișcare 
patinară
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iace! trenul se puse in 
La început locomotivele 
dar după ce pe linie

1. CRI ȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

ci

novici au executat toate instala
țiile respective în blocul 5, urmîi 
să se. facă probele respective,. iar 
la blocul 2 sau făcut montajele 
cu toate coloanele, dar fără cana
le termice. -

Zilele trecute, colectivul acestui 
lot a început lucrul și la punctul 
termic de lă bocul 2, prin- cate se 
va face încălzirea întregului' cvar
tal C. Coșbu«. ’' ' ' ’ ’

Primii în întrecere
Sectorul V de la mina Lonea se, 

situează în fruntea întrecerii pe 
exploatare. Din abatajele acestui 
sector s-au dat peste plan, în inter
valul 1—20 aprilie, 1000 tone de 
cărbune energetic. Sporul de, pro 
ducție a fost . obținut pe ,seama
creșterii .productivității muncii cu 

la sută față de cea planificată 
majoritatea abatajelor sectorului 
s-au realizat randamente - medii 
jurul a 6 tone cărbune pe post

Minerii din sector au obtinut re 
zultate frumoase și în privința îm 
bunătățirii calității producției. Căi 
bunele extras de ei în cursul aces 
tei luni a avut un conținut de ce 
nușă cu peste 2 la sută mai- mic 
față de planificat . ■ .

întregul colectiv al sectorului V 
este hotărît ca pîhă la 1 Măi să 
■extragă 
600 lone 
litate. :

9,3
In 
V 
in

în plus înCă cel puțin 
de cărbune de; bună ca

Sarcinile crescînde care stau iu 
fața organizațiilor de partid impun 
ridicarea la un nivel mai înalt a 
muncii lor organizatorice; perfec
ționarea continuă a metodelor de 
muncă, exercitarea unui control sis 
tematic și operativ asupra felului 
în care se îndeplinesc hotărîrile. 
Eficacitatea muncii de partid de
pinde fără îndoială în mare măsură nîco-administrative 8e îndeplinirea 
de felul, în care se orientează orga 
nizațiile de partid asupra celor mai 
importanțe probleme, de măsura în 
care acestea sînt temeinic dezbătu
te, de hotărîrile care se iau.- Cînd 
o hotărîre reflectă cu claritate ,cele 
mai importante sarcini, cînd cuprin
de termene și responsabilități pen
tru înfăptuirea acestor sarcini, ea 
oferă posibilitatea unei activități 
bogate și în același timp a unul 
control practic care să asigure a 
plicarea ei in viață.

Orlcît de bună ar fi însă o ho
tărîre, ea rămîne pe hîrtie dacă nu 
se asigură 
pra felului 
prevederile 
zațiilor de 
oferă numeroase exemple pozitive 
în această privință. O experiență 
bună in organizarea muncii pentru 
asigurarea îndeplinirii hotărîrilor a 
acumulat comitetul orășenesc de 
partid Petrila și unele organizații 
de partid din raza lui de activitate. 
Aici se acordă multă atenție . nu 
numai analizării temeinice a celor 
mai importante probleme pe care 
le ridică viața ci și adoptării unor 
hotărîri sau planuri de măsuri jus
te și organizării muncii în vede
rea îndeplinirii sarcinilor ce decurg 
din aceste hotărîri.

în cursul ultimului trimestru al 
anului trecut, de pildă, în una din 
plenarele comitetului' orășenesc de 
partid s-a analizat cum se îndepli
nesc angajamentele luate de colec
tivele exploatărilor miniere Petrila tiv care a studiat amănunțit toate 
Si Lonea în. întrecerea <

-cum se preocupă conducerile celor 
două mine de crearea' condițiilor' 
pentru asigurarea îndeplinirii sar
cinilor de pțan pe anul 1963, mun
ca politică, desfășurată de organi
zațiile de partid de la aceste ex
ploatări în vederea mobilizării Co
lectivelor de muncă respective la 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

In hotărîrea adoptată de plena 
ra comitetului orășenesc pe baza 
analizării temeinice a acestor pro
bleme s-a acordat o atenție deose
bită stabilirii principalelor obiecti
ve ce trebuie să stea în fața colec
tivelor celor două exploatări pe 
anul 1963. Astfel, în urma studie
rii posibilităților existente și ți- 
nind seama de angajamentele luate 
de colectivele de mineri, în hotă
rîre s-a prevăzut ca productivita
tea muncii să crească la mina Pe
trila la 1,290 tone pe post (față de 
1,280 tone pe post cît prevede 
planul) iar la Lonea la 1,205 tone 
pe post (față de 1,190 tone cît pre
vede planul); să se realizeze eco
nomii peste plan la mina Petrila 
de 600 000 lei iar la Lonea de

un control practic asu- 
în care se înfăptuiesc 
ei. Activitatea organi- 
partid din Valea' Jiului

acestor sarcini, să repartizeze just 
forțele de partid in așa fel incit 
Га fiecare loc de muncă să lucreze 
comuniști,*' să mărească numărul 
de agitatori ca ei să cuprindă țoa
le schimburile. De asemenea, in 
hotărîre s-a prevăzut ■ ca birourile 
organizațiilor de bază să analize
ze decadal cum 
sarcinile de plan 
să se formeze in 
colective alcătuite 
mineri, tehnicieni 
să studieze principalele aspecte e- 
conomice etc.

Biroul comitetului orășenesc de 
partid nu s-ă rezumat’ numai la a- 

doptarea acestor hotărirf. După ple
nară, biroul a repartizat pentru 
fiecare membru al său sarcini con
crete în vederea controlării și 
sprijinirii aplicării în practică , ■ 
măsurilor luate. O atenție deose
bită s-a acordat îmbunătățirii ac
tivității în sectoarele I și IV ale 
minei Petrila, sectoare care întfm- 
pinau greutăți mai mari din cauza 
unor dificultăți ivite în exploata* 
rea. șiretelor de cărbune, la care 
contribuia faptul că sectorul de 
rambleu nu asigura ritmicitatea 
rambieierii abatajelor. Unul din 
membrii ; biroului comitetului oră
șenesc de partid ă sprijinit direct 
organizația de bază- și conducerea 
acestui sector în luarea unor mă
suri eficiente pentru îndreptarea 
situației. Astfel, din inițiativa a 
cestili tovarăș, s-a format un coleC-

își îndeplinește 
fiecare brigadă, 
fiecare sector 

din cei mai buni 
și ingineri care

socialistă, aspectele procesului, de, producție 
din sector și a făcut : propgiwtl 
concrete pe baza cărora |htt
măsuri pentru întărirea conducerii 
sectorului cu cadre tehnice cores 
punzătoare și pentru îmbunătățirea 
organizării procesului .de produc
ție. Paralel cu aceasta s-au luat 
măsuri menite să ducă la îmbuna 
tățirea activității politice și orga 
nizatorice a organizației de bază 
In prezent sectorul 
merge 
tor a 
sporit 
gurînd 
ductive I și IV să-și realizeze sar
cinile de plan.

Tot așa procedează și majorita
tea comitetelor de. partid și orga
nizațiilor de bază din raza comi
tetului orășenesc de partid Petrila. 
Organizații de bază cum sînt cele 
din sectoarele I și III de Ia mina 
Lonea, II și III de la mina Petrila 
II de la preparația de cărbune, 
I.L.L. Petrila și altele analizează 
periodic cum se îndeplinesc pro-

de rambleu 
bine, colectivul acestui sec 
reușit să execute un volum 
de lucrări de asanare, asl- 
condiții ca sectoarele . pro-

(Continuare in pag. 3-a)

Reparațiile necesare rotorului generator sincron, de 2000 kW, îrcredințată echipei conduse de Imling 
Eugen, de la S.R.E. Vulcan, se află-în curs de terminare.

Iată-1 pe șeful 'echipei; (al doilea din stînga), executînd împreună cu membrii echipei * sale ultimile 
lucrări din cadrul reparațiilor.
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O gazdă mă Intlmpină în cale, 
Fără cuvinte mari, necontenit, 
La poalele marilor furnale, 
in griul pînă-n umere zidit.

Cinstire gazdei, deci ei nemurire ! 
Pînă-n coperți ei sufletu-mi deschid, 
Cunosc o lume nouă in suire 
Pe mari coordonate de partid!

MINERII
...In adine, prin nopțile de-a rîndul,
Jos, la rădăcinile luminii 
l-am văzut pătnîntul traversîndu-1, 
Cum tăiau din stîncă ritmuri, linii.

Chipurile lor un chip adună 
Repetat, cinstit, neabătut, 
Cînd surîd e-un răsărit de lună 
Sub noian de vîrste și de lut.

Aș fi vrut, privindu-le pe cale, 
Dintr-un tărîm să cad spre celălalt 
Năruit sub frunze și petale 

rfcnîn în fața lor, înalt.
Florile să picure de rouă 
Pe cărbunii-n pantă, lucitori, 
Și să-mi ardă brațele-amîndoul 
De miresme, roze și culori !

RACHETA SOVIETICĂ
duci în sus prin stelele cunună 
flacără a dragostei, albastră 

O clipă arzi pustiul de pe lună 
Cu sufletul, cu nerăbdarea noastră.

POrți zăvorîte-n anii milioane
In jurul sferei noastre au fost sparte 
Și sfărîmînd noian de zări'dușmane 
Te-nșurubezi în cer, tot mai departe.

? Alunecă spre laudă pe file 
Creionul, iar secundele, într-una, 
Străbat cu tine eăi de mii de Zile 
Și-apropie de ochii noștri luna.

i
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ILIE CONSTANTIN

Odată cu sosirea primăverii au 
început să-și facă apariția tot mai 
des în fața librăriilor standurile 
de vînzare a cărții. Și de fiecare 
dată, amatorii de noutăți literare 
sînt prezent! în număr mare.

IN CLIȘEU : Un stand de cărți 
cu vînzare aparținînd librăriei 

j din Petroșani.

Sătenii îndrăgesc cartea
Tovarășa profesoară Voin Eufi- 

mla, care răspunde de biblioteca 
căminului cultural din Bănița se 
preocupă cu dragoste și pasiune de 
răsplndirea cărții in cele mai înde
părtate case ale Băniței. In acest 
an a înscris 300 de noi cititori.

Printre cei mai activi cititori din 
Bănița se numără Poienar Ilina, 
Nistor Eleonora, Trotuș Mihai, Pan- 
țiru loan, Săbâu Teodor, Ungur 
lohel și alții.

PJ E C R A NJE

17a film despre Lenin
Cu ocazia împlinirii a 93 de ani 

de la nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, în data de 22 aprilie a. c., 
pe ecranul cinematografului „7 No
iembrie" din Petroșani va rula fil
mul „V. I. Lenin".

Filmul redă aspecte din viața șl

activitatea unuia din cele mai pro
eminente figuri ale omenirii, din 
munca și lupta marelui Lenin, mi
litant neobosit pentru cauza prole
tariatului și pentru victoria revolu
ției proletare.

Cînd lipsește 
bunăvoință

Șeoala populară de artă din Pe
troșani, creație a regimului nostru 
democrat-popular, are un rol deo
sebit în culturalizarea oamenilor 
muncii. Ea trebuie să pregătească 
cadre de instructori și artiști ama
tori, viitori artiști plastici, atît de 
necesari formațiilor eristice din Va
lea Jiului.

Deși s-au obținut unele rezultate 
pozitive, în activitatea Scolii popu
lare de artă se mai manifestă lip
suri privitoare la profilul școlii, 
alcătuirea programei, frecventa ele
vilor, predarea lecțiilor, activitatea 
eultural-obștească, învățămîntu! i- 
deologic. Slab stă Școala populară 
de artă în ceea ce privește pregă
tirea unui program artistic de sine 
stătător, deși de la începutul anu
lui școlar au trecut atîtea luni de 
zile.

O tendință ne justă manifestată în 
cadrul școlii este aceea a directo
rului ei de a împiedica cadrele di
dactice să activeze în orchestra 
semisimfonică a clubului sindicate
lor din Petroșani și refuzul de a 
sprijini unele acțiuni culturale și 
programe artistice, de a nu trimite 
instructori la formațiile artistice de 
amatori.

Toate aceste lipsuri ar putea fi 
lichidate dacă directorul școlii, tov. 
Mihăilă, ar manifesta mai multă 
bunăvoință.

--- 0=-

Cărți vîndute 
4a Іоеиі de muncă

Unitatea de librărie din Lupeni 
dispune de un numeros aetiv de 
difuzări voluntari. Prin intermediul 
lor, cartea — eel mai bun prieten 
al omului — pătrunde zilnic în fie
care loc de muncă. La gura minei, 
la sonde, în parchetele forestiere 
sau lîngă mașina de filat viscoză, 
muncitorii primesc la timp ultimele 
noutăți literare apărute în editura 
politică, tehnică, științifică sau be
letristică.

In luna martie, de exemplu, la 
standurile din întreprinderi au fost 
vîndute cărți în valoare de 13 530 
lei. Rezultatele cele mai frumoase 
au fost obținute de difuzorii volun
tari Tudor Vasile, Raicu Florea și 
Chirculescu Doina (mina Lupeni), 
Meszaroș Gheorghe, Mirt Catalina, 
(preparația Lupeni) și Baciu Gheor
ghe (Viscoza Lupeni).

„Inelele
Multe talente au pornit din sa

tele sovietice. Artiști, scriitori, spor
tivi. Un astfel de talent în sport

gloriei*
Fără a realiza un film cu carac

ter documentar regizorul a luat mo
mentele cele mai hotărîtoare din

IN CLIȘEU : O scenă din film.

este tînărul fierar Armen Azarian 
dintr-un sat al Armeniei.

De fapt filmul „Inelele gloriei" 
e un film biografic închinat talen
tatului sportiv sovietic Albert Aza
rian, campion mondial la gimnasti
că care a cîștigat de curînd și 
titlul de campion olimpic.

viața eroului pe care le-a transpus 
pe pelicule intr-un mod artiști». 
Valoarea artistică a filmului spo
rește prin imaginile sportive su
prapuse la întrecerile unionale ale 
gimnaștilor din Uniunea Sovietică.

Filmul „Inelele gloriei" rulează 
de ieri pe ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie" din Petroșani.

notA: NU EXISTA SPAȚIU?!
ka recenta plenară a Comitetului 

orășenesc de partid Petroșani s-a 
discutat foarte mult problema Îm
bunătățirii activității culturai-artis- 
tice in cadrul cluburilor muncito
rești din Valea Jiului.

Cu această ocazie s-a arătat că 
unele cluburi, ca cel de la Petro
șani, de pildă, deși și-au îmbună
tățit activitatea iață de anii pre
cedent, nu з-аи ridicat încă la 
nivelul dorit.

Bunăoară, conducerea clubului 
sindicatelor din Petroșani în do
rința de a avea cît mai multe ac
tivități, s-a orientat spre înființa
rea a numeroase cercuri cum sini 
cele de croitorie, illatelie, balet 
etc. în dauna activității cultural- 
artistice în general. Pâră îndoială 
că aceste cercuri sînt utile dar nu
mărul membrilor lor este mic iar 
ele пи-și pot aduce o contribuție 
mai substanțială la ridicarea vieții 
culturale din Petroșani.

In repetate rinduri iov. Andraș 
Garol, directorul clubului arăta că 
nu dispune de spațiu suficient pen
tru a desfășura acțiunile pe care 
Ic organizează. Considerăm că a- 
coastă motivare este prea puțin în
temeiată și ea ascunde o oare
care fugă de răspundere. Spațiu

există suficient. Este necesară însă 
o planificare mai judicioasă a ac
tivităților pe fiecare., zi. Sînt unele 
zile ca miercuri, joi sau vineri cînd 
toate cercurile și formațiile artis
tice au repetiții concomitent. Or, 
este clar că în aceste zile clubul 
se aglomerează, iar formațiile și 
cercurile, spre nemulțumirea artiș- 
ti'oi amatori, sînt deplasate dintr-o 
sală în alta, sînt deranjate.

In plus, clubul mai dispune de 
o sală de biliard, sală deastiel des
tul de spațioasă și frumos amena
jată, care zilnic este folosită de 
3—4 oameni. Este oare bine veni
tă această sală de biliard cînd tov. 
Andras se plînge că nu are spa
țiu destul ?

Nu s-ar ii putut da acestei săli 
o altă destinație ? Ce fel de aport 
aduce biliardul la viața culturală 
a orașului ? De nenumărate ori i 
s-a cerut tovarășului Andraș Carol 
să lichideze această stare de lu
cruri pentru a i se da sălii o altă 
întrebuințare, dar n-a făcut nimic 
în această direcție.

Ar fi cazul ca tov. Andraș sd se 
gtndească serios la folosirea mai 
judicioasă a spațiului existent la 
club, să-i dea o întrebuințare cit 
mai bună I

Spectacole mai multe și grijă 
pentru popularizarea lor

Este îndeobște cunoscută pasiu
nea oamenilor muncii din Valea 
Jiului pentru spectacol ale de tea
tru, concertele de muzică populară, 
ușoară și simfonică, spectacolele 
de operă și operetă.

Iubitori ai artei, oamenii mun
cii din Valea Jiului manifesta exi
gență față de calitatea spectaco
lelor, doresc să vadă cit mai multe 
spectacole și cit mai reușite. Din 
păcate însă numărul spectacolelor 
este mic față de necesități.

Atît formațiile teatrale din țară 
cit și cele din regiune au făcut 
prea puține turnee prin centrele 
miniere din Valsa Jiului. Și lumea 
se întreabă pe bună dreptate da 
ce?

Conducerea Teatrului da stat din 
Petroșani, analizînd într-una din șe
dințele sale din ultimul timp acti
vitatea pe care » desfășeară în

centrele muncitorești din Valea 
Jiului, a luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității de 
viitor în această direcție. Fiecare 
piesă de teatru care va fi pusă în 
scenă, va fi prezentată In toate 
centrele muncitorești din Valea Jiu
lui.

Pentru popularizarea spectacole
lor din partea comitetelor sindica
telor și a conducerilor cluburilor 
se cere a se desfășura o activitate 
organizată. Uneori din cauza lipsei 
de preocupare pentru popularizarea 
turneelor, spectacolele au fost vi
zionate de un număr redus de 
spectatori. Așa s-a întîmplat în 
luna martie la Lonea cu spectaco
lul „Fata cu pistrui". Deși tovară
șul Gabor Iosif, directorul clubu
lui a primit afișele din timp, nu a 
afișat decît unul singur în fața 
duhului și acesta doar cu o zi

înaintea prezentării spectacolului 
Acest lucru a făcut ca spectacolul 
să nu fie vizionat decît de 71 de 
spectatori. Situații asemănătoare 
s-au întîmplat în luna martie la 
Vulcan și Petrila, unde același 
spectacol a fost jucat în fața a 
104 și respectiv... 33 de spectatori. 
La Lupeni, din cauza neglijentei 
tovarășului Hroștea Nicolae care a 
datat afișul greșit, spectacolul cu 
piesa „Portretul" n-a putut avea 
loc, deoarece pentru ziua respec
tivă nu s-a vîndut nici un bilet.

Directorii de cluburi nu trebuie 
să uite că oamenii muncii sînt 
dornici să vadă cît mai multe 
spectacole și programe artistice, că 
ei tind tot mai mult spre cultură, 
spre frumos. Acolo unde există 
preocupare, fără eforturi se pot 
obține rezultate bune. Iată numai 
uz> caz elocvent în această privin

ță : datorită unei acțiuni organi
zate de popularizare a spectacolului 
și afișarea lui la timp, piesa de 
teatru „Fata cu pistrui" a fost ju
cată de colectivul Teatrului de 
stat din Petroșani рэ scena clubu
lui muncitoresc din Uricani în fața 
a peste 350 de spectatori. Condu
cerea clubului muncitoresc din Uri
cani se preocupă întotdeauna 'e 
pregătirea sălii pentru spectacolele 
programate și de popularizarea din 
timp a spectacolelor ce urmează 
a fi jucate.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui vor să. vadă cît mai multe spec
tacole. De aceea, turneele teatrale 
sînt invitate să se oprească mai 
des și prin Valea Jiului, iar forma
țiile teatrale din regiune și în pri
mul rînd Teatrul de stat din Petro
șani să-și întocmească în așa fel 
programul turneelor, îneît să mul
țumească din plin pe exigenții săi 
spectatori din cșntrșle muncitor șști 
ale Văii Jiului.
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Planul îndeplinit 
lună de lună

Grija manifestată pentru apro
vizionarea magazinelor la timp șl 
cu cantități suficiente de mărfuri, 
preaum și interesul dovedit pen
tru o deservire exemplară a cum
părătorilor; au răsplătit pe deplin 
activitatea din primul trimestru din 
acest an a colectivului de munci 
tori de Ia O.C.L. Produse Indus
triale. Depășindu-și în fiecare lună 
planul cu 101, 102 și, respectiv, 
117 la sută în luna martie, lucră 
torii acestei organizații au înche
iat trimestrul cu planul îndeplinit 
tn procent de 108 la sută.

In cele peste 100 unități eo- 
mereiale din Valea Jiului ale acea 
tei organizații au fost vindute pes
te plan în trimestrul I mărfuri în 
valoare de 4 112 000 lei. La obți 
nerea acestui succes au contri 
buit îndeosebi magazinele de mo 
bilă și cele de confecții.

In rîndul fruntașilor
Prin depășirea ritmică a planu

lui de desfacere a mărfurilor și da 
torită atitudinii cuviincioase față 
de cumpărători, cele mai bune re 
zultate în Întrecerea pe trimestrul 
I au fost obținute de brigăzile de 
luerători ce deservesc magazinele

------- 0-----------
FOTBAL

A tpeia înfpîngepe a echipei 
din Lonea

\ Așteptată cu viu interes, întil- 
nirea restanță dintre echipele Mi
nerul Vulcan și Parîngul Lonca a 
satisfăcut numai în parte dorința 
spectatorilor de a viziona un fotbal 
de calitate. Și aceasta datorită ce
lor două echipe care au prestat 
un joc sub posibilitățile lor, cu 
unele goluri în pregătirea fizică. 
Așa cum iu început lonenii me
ciul. se întrevedea o victorie la 
scor în favoarea acestora. încă din 

> primele minute de joc, poarta lo 
calnicilor este încercată pe rlnd 
de înaintașii Parîngului. Ocaziile 
n-au putut fi fructificate din cauza 
impreciziei în șuturi a celor cinci 
Înaintași.

in plină dominare a lonenlioi, 
echipa din Vulcan înscrie în ші- 
tutul 20 primul gol din cauza unei 
greșeli a fundașului Citcu și cu 
concursul portarului Duk care a 
ieșit neinspirat din poartă. La nu
mai două minute după gol, citeva 
șuturi ale înaintașului lonean Ujo- 
ra întîlnesc bara sau trec cu pu
țin pe lingă poartă. Cu toate aces 
tea, tot vulcănenii sînt aceia care 
ridică scorul li 2--0

La reluare, în minutul 47, Mine
rul Vulcan înscrie din nou. Acest 
gol demoralizează echipa oaspe și 
jocul începe să devină dur, cu 
multe faulturi. In minutul 64 s* 
înscrie încă un gol ; 4—0 în fa 
voarea echipei locale, rezultat cu 
care se încheie partida. Toate cele
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Oameni care înving
(Urmare din pag. l-a)

fost împrăștiat puțin nisip începu- 
rd să tragă normal. Viteza trenu
lui creștea tot mai mult. Datorită 
atenției și grijii celor trei me ■ 
canid, in stația Peștera Boli au 
intrat cu o viteză mai mare ca de 
obicei, iar curba iu învinsă cu des. 
tulă ușurință. La trecerea prin 
dreptul cantoanelor, cabinelor, ce
lor trei mecanici li se făceau sem
ne de salut

In Bănița trenul sosi contor m 
gr aticului. Cele doua locomotive 
duble au fost detașate râmfnlna 
numai locomotiva mecanicului pre
da.

Deși de la Bămța trenul coboa
rd, nu-i tocmai ușor să ții in trîu 
acest tonaj Și să respecți și timpii 
de mers. Cu toate acestea experi
ența acumulată de zi cu zi și-a 
spus totuși cuvintul, Timarul me
canic a reușit să remorce în bune 
condiții pe acest traseu trenul 
2673 cp tonaj record de 213$ tone.

nr. 71 Lupeni, nr. 4 Petroșani, nr. 
29 Lupeni, nr. 35 Petrila, precum 
și nr. 68 — Vulcan. Demnă
de laudă este și activitatea lucră 
lorilor din Lupeni.

Printre muncitoarele fruntașe ale 
O.CL. Produse Industriale se numă
ră tov. Mihai Ana, Rădulescu 
Ecaterina, Barabaș Irina și altele, 
care se străduiesc ca magazinele 
ce le deservesc să se ridice în per
manență la nivelul cerințelor 
cumpărătorilor.

Atitudini nejuste
La O.C.L. Produse Industriale se 

mai găsește cîte unul care mani
festă nepăsare față de bune deser
vire a cumpărătorilor. De astfel de 
manifestări dau dovadă Șerb Ana 
și Mîrza Doina, responsabilele ma
gazinelor nr. 17 Cimpa și, respec
tiv, nr. 24 Crividia, precum și vîn- 
zătoarele Vass Polixenia de la ma
gazinul de încălțăminte Vulcan șl 
Florea Antigona de la magazinul 
nr, 21 Anfnoasa.

Conducerea 0.C.L., preeum și 
organizația de partid trebuie să 
analizeze atitudinile de neglijență 
de care dau dovadă aceste tova
rășe față de cumpărători, indru- 
mîndu-Ie că in munca lor de viitor 
să urmeze exemplul lucrătorilor 
fruntași din comerțul socialist.

patru goluri pentru echipa locală 
au fost înscrise de Pali. S-au evi
dențiat de la localnici Racolță, Ha- 
da și Nicol а e, iar de la oaspeți 
Pui, Buci și Zemberg.

Odată cu jocul de la Vulcan e- 
chipa din Lonea a suferit trei în- 
frîngeri consecutive. Acest lucru 
trebuie să dea de gîndit conduce' 
rii asociației sportive care trebuie 
să pună frîu abaterilor săvîrșite 
de unii jucători care duc o viață 
nesportivă. In meciul de la Vulcan 
jucătorii Krajbik, Petcu și Mac 
abia s-a mișcat pe teren și a- 
ceasta din cauză că nu participă 
la antrenamente și pierd serile prin 
restaurante. Foarte slab s-a com
portat și Dan. Achim deși este un 
jucător cu perspectivă nu a avut 
eficacitate în linia de atac din 
cauza driblingurilor inutile, pier- 
zînd majoritatea duîelurilor la 
mingi. Echipa din Lonea poate șt 
trebuie să dea un randament mal 
mare în jocurile de campionat atît 
în meciurile susținute acasă cit și 
în deplasare.

Z. ȘUȘTAC
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Organizarea aplicării și controlul îndeplinirii hotărîrilor — 
garanția eficacității muncii de partid

(Urmare din pag. l-a)

priile hotărîri precum și sarcinile 
ce izvorăsc din hotărirlle organe
lor de partid superioare. De exem 
piu, oganizația de bază din secto
rul III de la mina Petrila a ana
lizat nu de mult cum se îndepli
nește o hotărire anterioară în le
gătură cu organizarea timpului li 
ber al muncitorilor iar organizația 
de bază din sectorul II de la mina 
Petrila a analizat stadiul îndeplini
rii hotărîrii cu privire la respecta
rea N.T.S. și protecția muncii. De 
asemenea, unele organizații de ba
ză de la mina Lonea au analizat 
recent cum se îndeplinesc sarcinile 
ce decurg dîntr-o hotărire a comi
tetului de partid al acestei mine 
cu privire Ia Întărirea rîndurilor 
partidului.

Experiența comitetului orășenesc 
de partid Petrila și a multor orga
nizații de bază din raza sa de ac
tivitate demonstrează că numai 
printr-o muncă organizatorică sus
ținută, printr-un control temeinic 
se poate asigura ca hotărîrile lua
te să prindă viață. Lucrul cel mai 
important în controlul îndeplinirii 
hotărîrilor este asigurarea eficaci
tății lui, iar aceasta se măsoară cu 
îaple, eu rezultatele practic*»' obți-

Nou tip de avion 
romînesc

In țara noastră a tost realizat 
un nou avion utilitar — IAR 818.

Principalele caracteristici tehnice 
ale avionului sînt : raza de acțiune 
500—1000 km. rularea la decolare' 
80—100 m. tar la aterizare 30—60 
m., viteza maximă 185 km. pe oră. 
Cabina, izolată termic și acuâtic șt 
bine climatizată, permite utilizarea 
avionului în bune condiții de coli
lor. tot timpul anului.

Avionul este construit pentru 
scopuri agricole și sanitare dar 
poate fi utilizat și. ca avion de 
transport, poștă etc. De asemenea, 
el poate satisface misiunile avia
ției sportive de remorcat planoare, 
parașutate de colete sau oameni, 
precum și prospecțiuni geologice, 
conducerea pescuitului etc. Prin
tr-o înlocuire ușoară a echipa
mentelor specifice poate trece re
pede de la o misiune la alta, fără 
modificări structurale și fără să 
necesite pentru aceasta utilaje com
plicate.

Incepînd din acest an aviația 
utilitară va fi dotată cu asemenea 
aparate de zbor.

(Agerpres)

Una din plenarele comitetului de partid al minei Lupeni care a 
avut loc nu de mult, a stabilit măsuri eficace pentru intensificarea 
luptei colectivului acestei exploatări în vederea îmbunătățirii calității 
producției. Tovarășii Florii loan, locțiitorul secretarului comitetului 
de partid, împreună cu tovarășii litiu Mihai și Feher Vasile, membri 
’n comitet, urmăresc modul cum sfnt îndeplinite prevederile planului 
de măsuri.

nute. Unele organizații de bază, 
cum sint nr. 6 și 4 de la mina Lo
nea, nr. 1 și 11 de la mina Petrila, 
nr. 1 și 5 de la preparațfa de căr
bune uită de unele hotărîri luate, 
nu controlează în suficientă măsu
ră aplicarea lor. La ce folosește 
faptul că unele din aceste organi
zații adoptă hotărîri bune dacă nu 
asigură traducerea lor în viață ? 
De pildă, organizația de bază nr. 
6 de la mina Lonea a analizat in 
mai multe rinduri cauza neindepli- 
nlrii planului de investiții și a luat 
de fiecare dată măsuri juste. Da
torită însă faptului că nu s-a ur
mărit aplicarea acestor hotărîri, 
ele au rămas doar pe hirtie. Se
sizat de această situație, comitetul 
orășenesc de partid a analizat nu 
de mult in una din ședințele sale 
de birou stilul de muncă al unor 
birouri de organizații de bază de 
Ia această exploatare. In urma a- 
cestei analize, s-a hotărît să se 
dea un ajutor eficient birourilor 
organizațiilor de bază de la ex
ploatarea Lonea care desfășoară o 
activitate mai slabă. Astfel, el a 
trimis în sectorul VI al minei Lo
nea un colectiv de tovarăși din 
care au făcut parte secretari de 
organizații de bază, tehnicieni, in
gineri de Ia mina Petrila care au

■■.Illi

COLECTIV
Minerii din sectorul de investiții 

al minei Vulcan desfășoară o lar
gă Intreaere socialistă pentru spo
rirea vitezelor de săpare în gale
rii și realizarea de economii.

In ultima perioadă, colectivul 
acestui sector a executat un suitor 
de puț, galerie de legătură șt ae- 
raj, suitor și îmbinare de puț cu 
circuit, reușind să depășească cu 
27,1 la sută planul de săpări la me
tri liniari, Prin buna organizare a 
muncii, s-a reușit ca la săparea 
suitorului de aeraj din blocul 8 să 
se obțină o înaintare de 66 m.l. 
în rocă tare, iar pe întreg secto
rul viteza medie de avansare in 
săparea lucrărilor miniere să spo
rească pe trimestrul trecut cu 19,8

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

folosită din plin"„Fiecare zi să fie
De curtnd a fost publicat arti

colul cu titlul „Fiecare zi să fie 
folosită din plin". Pe marginea 
acestui articol, conducerea șantie
rului 9 Petroșani ne-a trimis un 
răspuns cuprinzător, arătînd situa
ția existentă.

„Cele arătate in articol sînt rea
le. Colectivul șantierului întîmpină 
o serie da greutăți în munca ce 
o depună pentru realizarea sarcini
lor de plan. Problema aprovizio- 

ajutat concret la îmbunătățirea 
muncii de partid și a activității de 
producție în acest sector.

De activitatea organizațiilor de 
bază depinde în cea mai mare mă
sură aplicarea în viață a hotărîri
lor partidului și guvernului. Ca ur
mare a sprijinului acordat de co
mitetele de partid, ele reușesc să 
pună în centrul activității lor cele 
mai importante probleme, iși sta
bilesc planuri de măsuri concrete, 
organizează un control sistematic 
asupra îndeplinirii acestor sarcini. 
Este bună practica încetățenită în 
multe organizații de bază din raza 
orașului Petrila de a cere membri
lor și candldațllor de partid să pre
zinte periodic informări în fața bi
rourilor sau a adunărilor generale 
în legătură cu munca desfășurată 
pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate. De asemenea este bu
nă practica unor birouri de orga
nizații de bază de a prezenta cu 
regularitate în fața adunărilor ge
nerale informări asupra stadiului 
îndeplinirii unor hotărîri luate în 
adunările precedente. In felul a- 
cesta toți membrii de partid simt 
controlul organizației, ceea ce are 
o mare importanță pentru întărirea 
disciplinei, răspunderii șl exigen
ței în muncă.
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la sută și calitatea lucrărilor exe
cutate să fie bună.

Paralel cu aceasta, s-a depus , 
mult interes pentru realizarea de I 
economii. Rezultatele nu au întîr- | 
ziat să set arate i numai în trimes
trul trecut, colectivul see torul ui
de investiții de la mina Vulcan a 
realizat economii fn valoare de 
493000 lei, dintre care suma de 
135 092 lei la lucrările de betonări, !
34 450 lei ,1a lemnul de armare, 
126 000 Iei la energie electrică, i
35 000 lei la cheltuieli indirecte, | 
16 000 lei la manoperă.

Brigăzile de mineri din acest, 
sector sint hotărîte ca in cinstea 
zitei de 1 Mal să obțină succese 
tot mai frumoase in munca lor.

nării șantierului cu praf hidrofol? 
și plăcuțe, atît de necesare la aco
perirea blocurilor, nu este încă re
zolvata. Șantierul are nevoie ur
gentă de 200 tone praf hldrofob și 
circa 50 000 plăcuțe. Or, în ritmul în 
care ne putem aproviziona de la 
І.Р.І.Р., respectiv cu 20 de tone 
de praf hidrofob pe săptămînă și... 
fără nici o plăcuță, insaunnă că 
numai peste două luni de zile vom 
putea acoperi blocurile care sînt de 
predat în trimestrul II. Ne între-; 
băm și noi cînd vom mai execută 
lucrările de finisaj interior?

in privința executării canalului 
colector ovoid la blocurile Live- 
zeni, intr-adevăr ritmul da execu
ție este mult prea Încet. Acest ritm 
de execuție nu asigură darea în 
folosință a unor blocuri care se 
vor termina in luna aprilie (blocul 
В 4) și de la care evacuarea ape
lor menajere se face prin acest 
canal. Nu putem insă să lucrăm 
mai repede din lipsă de du
lapi, necesari Ia sprijinirea șanțu
lui. De aceea, șantierul a luat mă
sura de a despica bile de brad pe 
care să le folosească in loc de 
dul tpi".

PR06RAM DE RADIO
22 aprilie

PROGRAMUL 1. 7,10 Mici piese 
de estradă, 8,00 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8,30 Muzică din operete, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 9,20 
Cîntece, 9,30 Muzică populară, 
10,00 Melodii de muzică ușoară, 
11,05 Fragmente din opera „Boe
ma" da Puccini, 12,00 Lucrări ale 
compozitorilor noștri înaintași, 12,25 •!
Muzică populară din Moldova, 13,10 
Muzică ușoară, 14,00 Concert de 
prînz, 14,30 Soliști și formații de 
muzică populară din țări socialiste, 
15,30 Muzică instrumentală, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,10 Program 
de cîntece din țări socialiste, 18,00 
Melodii de estradă, 19,20 Cintăre’.i 
laureâți la concursul internațional 
„George EneScu”, 20,15 Muzică u- 
șbară de Noru Demetriad, 21,25 
Concert de muzică ușoară romî- 
nească, 23,07 Concert de noapte. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică u- 
șoară din țări socialiste interpre
tată de soliști și formații romînești, 
13,22 „Răsună cînlecul și jocul pe 
întinsul patriei", 14,10 Muzică din 
opere, 15,30 Muzică populară inter
pretată de Eugenia Frunză, Grigore 
Kiazim, Pavel Tornea, 16,10 Pro
gram de cîntece, 17,00 Muzică u- 
șoară, 18,05 Concertino pentru or
chestră de coarde de Doru Po- 
povici, 18,40 Folclorul in prelucra
rea compozitorilor noștri, 19,15 Citi
tă coiul de copii al Radiotelevizu- 
nii, 20,20 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 21,15 „Sub steagul glo
rios al lui Lenin" — program de 
cîntece, 22,20 Cîntece de dragoste.

—— m un --

CINEMATOGRAFE
22 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Inelele gloriei; .41. Sahia: Came
lia ; PETRILA: Omul amfibie ,■ 
ANINOASA ; Mici drame; VUL
CAN : Alarmă pe insulă; URI • 
CÂNI: Acțiunea Cobra.
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О crimă monsiruoasâ

J. GRIMAU A FOST EXECUTAT
MADRID 20 (Ag6rpr.es).
Sfidînd opinia .publică mondială 

autoritățile franchiste au săvîrșit 
o crimă monstruoasă : Julian Grimau' 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, a 
fost executat.

Agenția Reuter relatează că a- 
vocatul lui Grimau a declarat zia
riștilor că curajosul luptător co
munist a fost împușcat în zorii zilei 
de sîmbătă, după ce guvernul spa
niol a refuzat să comute sentința 
de condamnare la moarte.

-----------0-----------

Situația din Valea Ulcioarelor 
se menține încordată

VIENTIANE 20 (Agerpres).
In Laos, situația din Valea Ul- 

cioarelor se menține încordată. Pos
tul de radio Vocea Laosului a a- 
nunțat că la 18 aprilie elementele 
reacționare din cadrul forțelor ne- 
utraliste, sprijinite de trupe ale 
grupării de la Savannaket, au în
cercuit un convoi de vehicule al 
forțelor Patet Lao care trecea prin 
localitatea Phong Savan, atacîndu-I. 
Unitățile Patet Lao au fost nevoite 
să respingă atacul.

La 18 aprilie un avion american 
a zburat deasupra regiunii Khang 
Khai, aflată sub controlul forțelor 
Patet Lao. Unitățile antiaeriene au 
deschis un tir de avertisment îm
potriva avionului, care s-a înde
părtat.

Elementele reacționare s-au dedat 
Ia acțiuni provocatoare și la Vien
tiane. După cum relatează agenția 
Reuter, unități de poliție conduse 
de colonelul Siho, colaboratorul 
cel mai apropiat al lui Fumi No- 
savan, au înconjurat la 19 aprilie 
clădirea Ministerului Informațiilor 
din capitala laoțiană.

La 19 aprilie primul ministru 
Suvanna Fummă a avut întrevederi 
cu ambasadorii Uniunii Sovietice 
și Angliei la Vientiane în legătură

Rezultatele alegerilor 
din Japonia

TOKIO 20 (Agerpres).
La Tokio au fost date publicității 

rezultatele definitive ale alegeri
lor municipale din Japonia. Potri
vit acestor rezultate, forțele de
mocratice și-au întărit în mod con
siderabil pozițiile. Candidații spri
jiniți de forțele democratice au 
cîștigat alegerila pentru postul de 
guvernator în prefecturile Fukuoka, 
Iwate și Oița. înainte de alegeri 
numai un singur post de guverna
tor era deținut de forțele demo
cratice. In cinci orașe mari au 
fost aleși primari sprijiniți de par
tidele democratice.

In alegerile pentru adunările 
prefecturile. Partidul Comunist din 
Japonia a obținut 22 de locuri 
față de 10 cît deținea pînă în pre
zent. Partidul socialist și-a sporit 
numărul de deputați în aceste a- 
dunări de la 422 la 519. Partidul 
liberal-democrat de guvernămînt a 
pierdut 108 locuri în aceste adu
nări.

După încercarea 
de lovitură de stai 

din Haiti
PORT AU PRINCE 20 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că la 19 aprilie la Port au Prince 
au avut loc ciocniri între un grup 
de prizonieri militari și poliție. 
Unul dintre ofițerii prizoneri a fost 
omorît.

După cum se știe, în urma încer
cării de lovitură de stat Care a a- 
vut loc în Haiti un grup de mili
tari a fost arestat. Barăcile în sare 
au fost închiși se află in imediata 
apropiere a palatului prezidențial 
In după-amiaza zilei de 19 aprilie 
un grup de prizonieri a înGercat 
să evadeze.

LONDRA 20 (Agerpres).
Aflînd despre executarea sen

tinței de moarte împotriva lui Ju
lian Grimau, Manolis Glezos, care 
în prezent se află în Anglia, și-a 
exprimat mîhnirea și indignarea sa 
profundă. Intr-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS, el 
a declarat i Pentru mine este de 
neconceput că în epoca cînd o- 
menirea cercetează Cosmosul, oa
menii, sînt omorîți pentru convin
gerile lor politice. Trebuie să se 
pună capăt acestor crime I 

cu înrăutățirea situației din Laos. 
După cum se știe, reprezentanții 
Uniunii Sovietice și Angliei sînt 
copreședinți ai conferinței de la 
Geneva în problema laoțiană.

Declarațiile președintelui Kennedy
WASHINGTON 20 (Agerpres).
La 19 aprilie, John Kennedy, pre

ședintele! S.U.A., a rostit un dis
curs la Congresul anual al Aso
ciației americane a redactorilor de 
ziare. In discursul său, care a fost 
consacrat în linii mari situației e- 
conomice a S.U.A., Kennedy a ci
tat o serie de date pentru a sub
linia necesitatea adoptării de că
tre Congres a proiectelor de lege 
și programelor prezentate de el. El 
a respins reducerea bugetului fe
deral cu 15 miliarde de dolari pro
pusă de republicani.

Potrivit spuselor lui Kennedy, în- 
tr-o localitate oarecare, numită 
convențional „Random Village", în 
care trăiesc 100 de oameni, fami
liile pot cu greu să-și agonisească 
banii necesari pentru cazul de boa
lă sau pentru a suporta cheltuie
lile legate de învățămîntul copii
lor lor la colegii. Fiecare a cincea 
persoană care lucrează la „Random 
Village", a spus președintele, va 
fi șomer un timp anumit din cursul 
anului.

Din 16 tineri americani absol
venți ai școlii secundare, șapte nu 
se vor putea înscrie la colegiu, 
deoarece taxele de învățămînt sînt 
prea ridicate — 1 500 dolari pe an

MOSCOVA. — „Drama subma
rinului „Thresher" poate să aibă 
consecințe grave pentru omenire", 
a declarat ihtiologul sovietic Ghe- 
orghe Nikolski, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. G. Nikolski presupune că 
reactorul atomic al submarinului 
dispărut va contamina peștele in 
partea de nord a Oceanului Atlan
tic pe o rază de cîteva mii de mi
le.

HAGA, — Consiliul Păcii din 
Olanda cheamă pe olandezi să ia 
parte la marele marș de protest 
împotriva stocării armei atomice 
în Olanda, marș care urmează să 
aibă loc în zilele de 2 și 3 iunie

LONDRA. — Potrivit datelor pu
blicate de Ministerul Comerțului 
al Angliei, deficitul balanței co
merciale s-a cifrat în luna martie 
ia 23 milioane lire sterline.

NAIROBI. —- La 18 aprilie, au
toritățile colonialiste engleze au 
dat publicității la Nairobi consti
tuția provizorie a Kenyei. In luna 
mai vor avea loc alegeri generale 
în urma cărora Kenya va obține 
autonomia internă. Potrivit noii 
constituții. Kenya va fi condusă de 
un guvernator care va concentra 
în mîinile sale și problemele apă
rării, politicii externe și siguran
ței interne a statului, „inclusiv 
toate problemele privind forțele

Lucrările Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres).
La 19 aprilie a avut loc o nouă 

ședință a Consiliului de securitate 
al O.N.U. consacrată examinării 
problemei acțiunilor agresive ale 
Portugaliei împotriva Senegalului. 
Luînd primul cuvîntul reprezen
tantul Portugaliei, Vasco Garin, a 
încercat să dezmintă declarațiile 
reprezentantului Senegalului și al
tor vorbitori. Fără a aduce nici un 
argument, reprezentantul portughez 
a negat pur si simplu, în pofida fap-' 
telor dovedite, că aviația portu
gheză a violat spațiul aerian al 
Senegalului, bombardînd o locali
tate senegaleză.

„Portugalia constituie pentru A- 
frica un flagel prezent și o amenin
țare viitoare", a declarat reprezen
tantul Republicii Congo (cu capi
tala la Brazzaville), Emanuel Da- 
det.

la universitatea statului sau 2 200 
dolari înti-un institut particular.

Președintele a subliniat în con
tinuare că, din cauza discrimină
rii rasiale, cîștigul familiilor de 
negri din „Random Village" repre
zintă jumătate din cîștigul fami
liilor de albi, copiii negrilor au 
de trei ori mai puține șanse de a 
absolvi școala secundară. Posibi
litatea de a rămîne șomeri este 
dublă față de cea a albilor.

Referindu-ss apoi la problema 
cubană, Kennedy a declarat că 
Statele Unite vor înfăptui ca și îna- 
inte politica da „înfrînare a comu
nismului în Cuba". Nu socotim 
însă, a adăugat el, că o invazie în 
Cuba ar corespunde intereselor 
S.U.A. și ale emisferei occidenta
le. Nu putem să nu ținem cont de 
implicațiile pe care o asemenea 
acțiune le-ar avea în întreaga lu
me, a spus președintele,

Răspunzînd la întrebările redac
torilor de ziare americane, Ken
nedy și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu faptul că „numeroși 
refugiați cubani" s-au înrolat în 
forțele armate ale S.U.A. și a afir
mat speranța că acești contrarevo
luționari se vor dovedi „oameni 
utili".

polițienești", precum și dreptul de 
a decreta „starea excepțională".

ATENA. — După cum anunță 
agenția Reuter, peste 3 000 de lup
tători pentru pace din Marea Bri- 
tanie au semnat un apel pentru 
dezarmarea nucleară. Acest apel a 
fost înmînat la 18 aprilie unui re
prezentant ai guvernului Greciei 
de către un grup de partizani ai 
păcii veniți în mod special din 
Anglia pentru a participa la mar
șul antinuclear Marathon-Atena.

BOGOTA. — Comitetul pentru 
apărarea intereselor producătorilor 
de cafea din orașul Armenia (Co
lumbia) a dat publicității o decla
rație în care se spune printre al
tele : „Trebuie să ni se plătească 
preturi mai bune pentru producția 
noastră de cafea și să nu ni se 
propună bani cu dobîndă sau sub 
iorma unei pomeni înjositoare".

NEW YORK. — Agențiile de 
presă anunță numirea lui Max Dor- 
sinville de naționalitatea haitian 
în funcția de șef al operațiunilor 
O.N.U. în Congo.

SYDEY. — La 19 aprilie s-a 
reîntors în Australia ministrul afa
cerilor Externe, Barwick, care ai 
luat parte la Sesiunea de ia Pa
ris a Consiliului S.E.A.T.O. Pe ae
roportul Sydney Warwick a decla
rai că în cursul tratativelor cu 
„reprezentanții guvernului francez".

Sesiunea Comisiei economice 
a O. N. U. pentru Europa

GENEVA 20 (Agerpres).
In cadrul celei de-a 18-a sesiuni 

a Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, au început la Geneva 
discuțiile în legătură cu activitatea 
diferitelor comitete.

Vorbind despre activitatea Comi
tetului pentru problemele agricole 
Titus Sinu, reprezentant al R. P. 
Romîne, a arătat că încheierea pro
cesului de colectivizare a agricul
turii în Romînia a determinat mo
dificări profunde în acest sector de 
activitate.

In cadrul discuțiilor cu privire 
la activitatea Comitetului pentru 
problemele locuințelor, a luat cu-

-----------©

CHOMBE AMENINȚĂ...
LEOPOLDVILLE 20 (Agerpers).
După cum relatează agențiile 

occidentale de presă, Chombe a 
început să se manifeste din nou 
ca dușman neîmpăcat al unității 
Congo-ului. El a adresat la 19 apri
lie ministrului rezident al guvernu
lui central la Elisabethville, Ileo 
o scrisoare redactată în termeni 
violenți, în care își exprimă nemul
țumirea pentru activitatea organe
lor guvernului central în Katanga.

In același timp, la Elisabethville 
a fost descoperit un depozit de 
arme secret menit ă fi folosit de 
mercenarii lui Chombe în cazul 
unui conflict deschis cu autoritățile 
guvernului central și cu forțele 
O.N.U.

---------- ©-----------

Discursul radiotelevizat 
al președintelui de Gaulle

PARIS 20 (Agerpres). niune Europeană" (Proiectul unef
In seara de 19 aprilie președin

tele Franței, de Gaulle a rostit un 
discurs la posturile de radio și te
leviziune în care s-a ocupat de 
unele probleme privind N.A.T.O. și 
de situația internă din Franța.

De Gaulle s-a declarat împotri 
va concepțiilor anumitor guverne 
vest-europene care preconizează 
crearea unor organe „supranațio- 
nale" menite să dirijeze activitatea 
statelor membre în proiectata „U- 

el și-a exprimat „regretul profund" 
în legătură cu intenția Franței de 
a efectua experiențe cu arma nu
cleară în Oceanul Paciiic.

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Potrivit agenției Prensa Latina, co
lonelul Enrique Peralta, șeful jun
tei militare din Guatemala, a emis 
la 18 aprilie un decret prin car a 
se permite deținerea oricărei per
soane „suspecte" „pe o durată da 
o lună și chiar mai mult dacă este 
necesar".

ROMA. — In cursul zilei de 19 
aprilie, instalațiile seismice de la 
Observatorul „San Domenico de 
Proto" de lingă Florenfa au înre
gistrat un cutremur de gradul 7. 
Se crede, arată agenția France 
Presse, că epicentrul cutremurului 
ar fi situat undeva într-o regiune 
la aproximativ 7 800 km. sud-vest.

CIUDAD DE PANAMA. — Agen
ția Associated Press relatează că 
David Samudin directorul planifi
cării din Panama, a declarat re
porterilor că „statul Panama va 
cere Statelor Unite să renunțe la 
controlul asupra zonei Canalului 
de Panama și să înapoieze poporu
lui din Panama acest canal".

NICOSIA. — La 19 aprilie s-a 
deschis la teatrul „Palas" din Ni
cosia cei de-al 13-lea congres al 
Federației Muncii din Cipru, la 
care participă peste 1 100 de dele
gați aleși Ia conferințele organiza
țiilor sindicale pe ramuri. La con
gres participă reprezentanți ai 
F.S.M. 

vîntul reprezentantul R. P. Romîne 
Iacob Ionașcu.

Volumul de construcții de lo
cuințe în 1961 raportat la 1000 de 
locuitori, a spus el, situează Ro
mînia printre primele țări în E- 
uropa din punct de vedere al rit
mului construcțiilor.

Republica Populară Romînă, a 
spus vorbitorul, va avea prilejul în 
conformitate cu planul de studii 
al comitetului, să primească în vi
itorul apropiat experți din țările 
membre ale Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa și speră că 
rezultatele acestui voiaj de studii 
să fie utile pentru participanți.

Agenția France Presse relatează 
că într-o altă provincie din Congo 
— Coquilhatville — domnește o 
situație foarte încordată. Autorită
țile centrale au introdus starea ex
cepțională în această provincie în 
urma unor ciocniri între populația 
și unități ale armatei. Agenția arată, 
citind ziarul congelez „Le Courriere 
d’Afrique", că incidentele au iz
bucnit joi cu prilejul sosirii noului 
comisar adjunct al guvernului cen
tral pentru această provincie. A- 
cesta a fost nevoit să părăsească, 
de urgență Coquilhatville-ul, re- 
întoreîndu-se la Leopoldville. Re
ședința sa a fost devastată de gru
puri de locuitori care au afirmat că 
sînt nemulțumiți de guvernul 
Adoula.

Piețe comune lărgite — N.R.).
Președintele de Gaulle a lăsat 

să se înțeleagă în mod clar că 
Franța nu intenționează să facă 
concesii în problema condițiilor 
de aderare a Angliei la Piața co
muna, afirmînd că Anglia trebuie 
să se supună revendicărilor înscri
se în tratatul cu privire la Piața 
comună.

De Gaulle a declarat că Franța 
nu ar putea să se lipsească de ar
ma atomică. El a căutat să prezin
te argumente în sprijinul politicii 
cursei înarmărilor nucleare promo
vată de cercurile guvernamentale 
franceze în vederea creării udei 
forțe de șoc atomice proprii, decla- 
rînd că „Franța trebuie să meargă 
înainte pe calea destinului ei".

Referindu-se la această parte a 
cuvîntării președintelui de Gaulle, 
agenția Reuter consideră că poli
tica guvernului francez în acest 
sens urmărește să aibă „mai multe 
tunuri decît mai mult unt".

Analizînd situația economică din 
Franța, președintele a încercat s-o 
prezinte în culori trandafirii. El a 
recunoscut că au existat „unele e- 
rori" în legătură cu recenta gre
vă a minerilor francezi și a atras 
în același timp atenția asupra pe
ricolelor inflaționiste din țară. Pe 
de altă parte, de Gaulle, expri- 
mîndu-și nemulțumirea față de fap
tul că sindicatele franceze apără 
interesele oamenilor muncii, le-a 
cerut să dea dovadă de „spirit de 
colaborare națională" în relațiile 
lor cu guvernul.

Caracterizînd discursul președin
telui Franței, agenția U.P.I., subli
niază că discursul său a reprezen
tat în fapt „o nouă respingere a 
planului american de creare a for
țelor nucleare multilaterale ala 
N.A.T.O.". In același timp, agenția 
France Presse, citind primele reac
ții ale presei străine, relevă. că 
nu există nici o schimbare față de 
politica prezentată în discursul din 
14 ianuarie și că de Gaulle a pus 
accentul pe necesitatea creării for
ței de șoc franceze al cărei preț 
trebuie plătit de poporul francez.
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