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Recent, în atelierul electric al 
preparației Lupeni a lost instalată 
o mare vază ornamentală cu brîuri 
și fieri. Florile constituie pentru 
muncitorii preparației încă un indi- 
ciural noilor condiții de muncă. To
varășul Benkovics Ștefan, vetera
nul. secției, n-a scăpat ocazia să 
le povestească tinerilor electricieni 
de vremurile cînd în toată incinta 
preparației nu se găsea nici o floa
re;

Cu o săptămînă în urmă con
ducerile sectoarelor preparației au 
fost invitate la o consfătuire în 
vederea întocmirii planului de în
frumusețare a preparației. Acest 
plan a fost întocmit adhoc, și nu
mai după cîteva zile el a început 
să prindă viață.

La depoul de locomotive a fost 
pregătită o porțiune de teren pen
tru o grădiniță cu flori. Tot aici 
au fost plantați plopi canadieni, 
iar la rondurile de pe „faleza" 
preparației din vecinătatea triaju
lui au fost sădiți 30 de trandafiri 
pitici.
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COMUNICAT
La 15 aprilie și-a început lucrările plenara lărgită a Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn, avlnd la ordinea de zi Darea 
de seamă cu privire la convorbirile avute de delegația Partidului Mun
citoresc Romîn cu conducerea Partidului Comunist Chinez, a Partidului 
Muncii din Coreea, a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 
problema unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Lucrările plenarei continuă.

Din scrisorile sosite la redacție
Pe șantierul din Lupeni

Pe șantierul din Lupeni se mun
cește cu mult elan. Constructorii 
se întrec pentru ca în cinstea săr
bătorii eliberării să înalțe blocuri 
noi și frumoase pentru cei ce mun
cesc. Unele din blocuri, cum este 
spre exemplu blocul C 1, cu 30 
apartamente, sînt pe terminate. 
Tencuielile interioare sînt termina
te. Continuarea lucrărilor de fini
sare a fost preluată de zugravii din 
brigăzile conduse de Fieresțrău 
loan și Baciu Vasile. Ele au si 
terminat deja de vopsit, din prima 
mînă, toată tîmplăria, iar în pre

zent lucrează la trasul gletului de 
ipsos în bucătării și băi pentru 

a putea începe vopsirea în, vop
sea de ulei. Concomitent cu a- 
ceasta, Rasoga Marin. Fieresțrău 
Jana și alti componenți ai acestor 
brigăzi au început spoielile în ca
merele blocului. Mozaicarii conduși 
de Pîrvu loan și-au terminat par
tea lor de finisare la cele 4 etaje, 
incepînd acum lucrul la parter. 
Cu același entuziasm se întrec ins
talatorii de apă din brigada lui Is- 
todor Vintilă, parchewii conduși 
de Maioga loan, tâmplarii în frun
tea cărora se află membrul de 
partid Boștină loan și allii.

Un sprijin prețios il primesc 
constructorii de la maiștrii Manole 
Radu și Hevele Mihai.

Și la blocurile C 2 și C 3 lucră
rile sînt avansate. Constructorii se 
străduiesc să le termine cu zece 
zile înainte de prevederile planu
lui.

CÎRSTOIU VALENTIN
corespondent

Brichete pește pian

(ontrotaff-vâ sânftatca!
Caravana de radiofotografiere medicală la Lupeni

Colectivul de „medici, surori și tehnicieni sanitari care va efectua 
controlul asupra știrii de sănătate a întregii populații din Valea Jiului 
de la vîrsta de 14 ani în sus, și-a început activitatea la Lupeni. Pre
zentăm mai jos cîteva aspecte din: activitatea acestui colectiv.

Minerii din brigada lui Rudic Constantin, din cadrul sectorului II 
al. minei Uricani, ocupă un loc de frunte în întrecerea socialistă. Ei 
lucrează cu un. randament de 8 tone de cărbune pe post și îndeplinesc 
ritmic sarcinile de plan. Numai în luna trecută, de pildă, brigada mai 
sus amintită a extras în plus de olan 275 tone de cărbune cocsificabil.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Serdeanu Gheorghe, din brigada 
kti Rudic Constantin, înainte de intrarea în șut.

Colectivul secției prelucrare din 
cadrul preparației Petrila si-a fixat 
printre alte obiective de întrecere 
depășirea producției de brichete și 
îmbunătățirea calității lor.

Organizîndu-și mai bine munca, 
folosind rațional instalațiile, co
lectivul secției a produs, numai în 
prima decadă a lunii aprilie. 383 
tone brichete peste plan. Un loc 
de frunte în obținerea acestui suc
ces îl ocupă schimbul condus de 
Molnar Ilie precum și brich,etatorul 
Pirtea loan, mecanicii de presă Bu- 
soliu Constantin, Damienoiu Pavel, 
Aprinter Haralambie, cît și mecani
cii de tambură Kerekeș Alexandru 
și Marinescu Viorel. O contribuție

Dr. Lupșa Miron (din partea M.S.P.S.) citind unul din primele 
filme urmărit de grupul de medici din regiunea Hunedoara care în
soțesc caravana.

’n pacient în fața aparatului-- de radiofotografiere.

PROBLEME COTIDIENE

АЭА POTABILA
Dezvoltarea continuă a Văii Jiu

lui prin construirea de noi obiec
tive ; industriale și social-culturale 
pune probleme serioase în privin
ța asigurării unei bune aprovizio
nări cu apă potabilă. Numai cele 
11 cartiere noi, * cuprinzînd peste 
8 000 apartamente în care locuiesc 
circa 25 000— 30 000 persoane ne
cesită un consum de apă potabilă 
care se ridică la mii de metri cubi 
zilnic.

S-au făcut multe în ultimii ani 
pentru rezolvarea acestei probleme 
și asigurarea unei bune aprovizio
nări cu apă potabilă a tuturor con
sumatorilor. S-au construit noi a- 
iimentări cu apă Jieț — Petroșani 
(două), Toplița -- Uricani, Mori- 
șoara — Vulcan, Braia — Lupeni, 
Aninoăsa — Iscroni, s-au făcut con
ducte de aducțiune și rezervoare, 
cămine de rupere a presiunii și sta
ții de filtrare. Toate acestea au 
adus o contribuție însemnată la 
asigurarea unei aprovizionări rit- 
mice cu apă potabilă a populației 
și unităților economice din Valea 
Jiului. Insă, nivelul atins nu este 
totuși corespunzător cerințelor și 
de multe ori — vara că-i „secetă" 
și iarna pentru că este „îngheț" — 
nu este suficientă apă. In special, 
se resimte aceasta la etajele supe
rioare ale blocurilor, la eentralele

DE FIECARE ZI
termice care nu au presiunea ne
cesară pentru a trimite apa caldă 
la toate apartamentele etc.

Valea noastră este înconjurată 
de masivi muntoși, care ne asigură 
o sursă apreciabilă de apă curată 
— pe fiecare văioagă curge un pî- 
rîu 1 — iar cele două Jiuri trec pe 
lîngă toate localitățile însemnate 
din bazinul riostru carbonifer. De 
ce atunci lipsa de apă ? Răspun
sul îl găsim cercetînd cîteva situa
ții. Cu vreo patru ani în urmă, la 
Lupeni a început construcția unei 
noi alimentări de apă. După atîta 
timp însă aceasta nici acum nu are 
recepția definitivă făcută. Ba mai 
mult, încă nu a fost rezolvată pro
blema ca TdATĂ APA să treacă 
prin stația de filtrare. La Petroșani, 
de asemenea, conducta începută cu 
trei ani în urmă încă nu are recep
ția definitivă.

întrebați de responsabilitatea a- 
cestei situații, proiectantul, con
structorul și beneficiarul se arată 
cu degetul unul pe altul...

Un alt aspect al aprovizionării 
cil apă îl constituie folosirea la 
capacitatea maximă a instalațiilor 
ekistente. Și în acest domeniu mai

ȘT. MIHAI

substanțială la depășirea pianului 
au adus-o și lăcătușii de tură Ștef 
Aurel și Deak Vasile care au asi
gurat buna funcționare a instala
țiilor.

GĂINA PETRU 
corespondent

In jurul caravanei care transportă aparatele moderne de control 
a star" de sănătate a populației.

TREI SCRISORI...
Poștașul a adus la redacție un 

teanc de scrisori. Am ales din 
teanc pe cele trimișe^-de cores
pondenții ■ voluntari noi — lăcă
tușul Wapke Vilhelm de la pre- 
parația Coroești, Șortan Lucre
ția, secretara Comitetului de 
Cruce Roșie de la mina Aninoa- 
sa și Constantin Nicolae, mun
citor la E. M. Lupeni.

„Cu luni în urmă, ne relateaza 
tov. Wapke Vilhelm, la 
preparație înălțată în 
au venit să lucreze 
— frații Pavlovschi 
Emil și Carol. Cel
Ștefan, este maistru mecanic,. Е,- 
mil este dispecerul principal al 
preparației, iar mezinul, este lă
cătuș și face parte • dintr-o- echi
pă de întreținere.- Cei trei frați 
sînt exemple demne de urmat, 
aiît în activitatea de producție 
cît și in viața de toate zilele.

Si e firesc să fie așa. Doar 
Ștefan, este membru ■ de partid,

noua 
Coroești 

trei tineri 
— Ștefan, 
mai mare,

iar mezinul a fost primit recent 
în rîndurile candidaților de 
partid".

„Cresc rîndurile donatorilor 
de sînge onorifici" este titlul 
primei corespondențe trimise zia
rului de către tovarășa - Șortan 
Lucreția. Intr-una din zilele tre
cute, ne informează corespon
denta, numeroși salariați ai mi
nei Aninoasa au donat cite o 
părticică din singele lor. Printre 
cei 
sa 
in 
ge 
rul
torul IM al

— Am venit să i 
împrumut pe care 
cind viața mi-a fost i 
ricol — s-a adresat 
Szăkely echipei de 
sîngelui. Doresc să contribui și 
eu la salvarea de vieți aflate în 
pericol. De aceea vă rog trece-

44 salariați ai minei 
care s-au 
rîndurile 
onorifici 
Szekely

Aninoa- 
acea zi 
de sîn- 

artificie-

înscris în 
donatorilor 

s-a aflat și 
Gheorghe de la sec- 
minei.

inapoiez un 
l-am primit 
in mare pe- 

t tovarășul 
recoltare a

ți-mă in rîndurile donatorilor de 
sînge onorifici".

Un alt fapt interesant ne este 
relatat de corespondentul vo- 

Tuntar Constantin Nicolae. Erou 
al faptului — tînărul muncitor 
Soldelea Alexandru de la secto
rul I В al minei Lupeni. ,

„Zi de chenzină la mina Lu
peni. Muncitorul Soldelea Ale
xandru a primit chenzina prin 
casierul plătitor Iureș Margare
ta. Ajungînd acasă și începînd 
să numere, banii el constată că 
în loc de 500 Iei cît i se cuve
nea.. a; primit 1 500 lei. Dîndu-și 
seama că trebuie să fie o eroa
re la mijloc, a venit cu banii 
primiți în plus la sector și a 
înapoiat cei 1 000 lei primiți prin 
greșeală casierului plătitor. Fap
ta sa este într-adevăr demnă".

...Iată/faptele care au consti
tuit obiectul celor trei scrisori 
trimise de tovarășii Wapke Vil
helm, Șortan Lucreția si Con
stantin Nicolae. deveniți cores
pondenți voluntari ai ziarului 
„Steagul roșu".
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Munca polttko-educatlvă 
Ir școlile profesionale $1 medii

ta рйпигйе
sarcini

In sala festiv* a Scolii cotner- 
aăole din Petroșani eu avut loc, 
recent, plenarele activelor U.TAL 
dta școlile profesionale și medii 
din Valea Jiului. In plenare a fost 
analizată munca polii ico-educailvă 
desfășurată în trimestrul U al anu
lui școlar de organizațiile U.T.M. 
din școlile respective pentru 
centrarea preocupării elevilor 
învățătură și disaplină.

Din materialele prezentate 
Biroul
U.T.M. și din discuțiile purtate a 
reieșit că de la un trimestru la 
«hui numărul notelor bune crește. 
Ce rezultat al muncii politico-edu
cative desfășurată de organizațiile 
U.T.M. in ștrlnsâ legătură cu școa
la, procentul de promovabilit’ate a 
fost la sfirșitiil trimestrului Й de 
91 la sută 
și 83,90 la 
fată de 96 
la sfîrșitul

in munca politlco-educatlvâ de». 
Ușurată de organizațiile U.T.M. 
din școli un loc important bau 
ocupat adunările generale în care 
s-a militat pentru dezvoltarea spi
ritului de răspundere laț* de în
vățătură, pentru formarea trăsături
lor înaintate de caracter ia tineri. 
S-au ținut, de asemenea, mai mull* 
adunări cti temă. Amintim cîteva: 
„Munca chestiune de glorie și 
onoare" ta anul I de la Scoate 
comercială din Petroșani, „Cum ne 
pregătim pentru viată" la anul Ш 
do la Școala profesională din La 
pern, „In pragul maturității" la cla
se a Xl-a de la Școala medie Lo
nea.

Tot în cadrul adunărilor gene
rale U.T.M s-au ținut șt o serie 
de. expunen cum au fost; „Statu
tul — legea de bază a organizației 
U.T.M." Ia anul 111 de la Școala 
comercială Petroșani, „Omul de tip 
nou", la anul 1 de Ia Școala pro- 
fosionelfi din Petroșani șî altele.

Urmărind dezvoltarea preocupă
rii față de învățătură la elevi, or
ganizațiile U.T.M. din școlile pro
fesionale Lupeni șî Petroșani șl 
din școlile medii Petroșani și Lo
nea au folosit opinia publică, po- 
pularizlnd fruntașii la Învățătură la 
panourile de onoare și eriticfnd pe 
codași în adunările generale, la 
posturile utemiste de control.

Nu in suficiente măsură se ocu
pă de aceste forme colectivul pos
tului utemlst de control de la 
Șeoala comercială din Petroșani,

Pregătirea politlco-ldeologfcâ a 
elevilor, educarea lor în spiritul 
patriotismului socialist au consti
tuit sarcini de răspundere în fața 
organizațiilor U.T.M, din școli. Ex-

comitetului

con- 
Spre

tot 
«rașeneso

la școlile profesionale 
sută la școlile medii, 
și 81 la sută cit его 

trimestrului 1.

portanta pozitivă acumulată de or- 
ganfxațiile U.T.M. de la Școala pro
fesională Lupeni și da ta școlile 
medii Ixmea și 
că informările 
lunar în școli, 
rinte, cercurile 
lutului U.T.M. au o puternic* efica
citate educativă.

0 mare eficacitate educativă au 
?i manifeetările cultural-sportive 
organizate pentru elevi în timpul 
liber. In această privință merită 
evidențiat* Școala profesională 
Lupeni. Elevii de aici au un dub 
al lor în care otgenizează cu re- 
gularitsle programe artistice, con
cursuri de șah și toni» de masă 
# alt* numeroase acțiuni cultu
rale. Rezultate bune în activitatea 
eultural-sportivă a obținut Șî Școa
la medie Vulcan precum Și școlile 
profesională șî comercială din Pe
troșani.

Lnlnd cuvintul, tovarășul Ghi- 
nea Ioan, prlm-secretar «1 comite 
tulul orășenesc U,T.M, și tovarășul 
Badea loan instructor al comite
tului orășenesc de partid, au 
citai organizațiile U.T.M. din 
Iile profesionale șl medii din 
lea Jiului pentru activitatea 
rodnică, dînd totodată 
pentru munca de viitor, 
ducerea comunistă a 
școlar.

Petroșani au arătat 
politice ținute bi- 
ciclurtle de conle- 
tle studiere a Sta-

feti- 
șco- 
Va- 
lor

indicații 
pentru e- 

tlneretului

SLĂHll 
inetructor — U.T.M.

AUREL

TINERE
Masca de protecție a 

acoperit o față mică în
cadrată de bucle blonde. 
Apoi mina care tine cleș
tele atinge cu electrodul 
masa de fier și lumina 
albastră a ateului voltaic 
învăluie dintro dată chi 
pul. Ochii nu mai văd 
altceva decît masa Incan
descentă de oțel care 
„fierbe" sub tensiunea 
Curentului electric. Aici 
fiu se sudează numai me
tale. Aici s-a s&vîrșit o 
sudură mult 
© fală care 
Încă 19 arti 
cat atit de 
letllvul în 
si muncește

ii-a 
s-a 

bine 
care

rtlei trainică. 
Împlinit 
identlfl-

Cu co- 
trăieșțe

fntît acesta 
a deVeiiit peflttu ea 
doua familie. Lunge 
ghita se nuntește 
despre care vorbim,
colectivul în care trăieș
te și lucrează este cel al 
atelierului de confecții

O a
Brl 
fate
tai

îndeplinirea de către organiza
țiile U.T.M. a sarcinilor încredin
țate este posibile numai în condi
țiile unei planificări judicioase a 
muncii. Alcătuite cu răspundere, 
legate ile preocupările tinerilor, 
planurile de muncă lunare sînt 
ghiduri prețioase în munca de fie
care zi a comitetelor și organiza
țiilor u.t.m.

Cum procedează comitetul U.T.M. 
și organizația de bază de la mina 
Fetrlla la alcătuirea planurilor 
muncă?

Se pornește întotdeauna de 
sarcinile trasate de comitelui 
partid al exploatării și biroul
miletului orășenesc U.T.M. Petro
șani. In practică comitetului U.T.M. 

la mină s-a încetățenit obiceiul 
Înainte de întocmirea planului 
muncă, mefflbriî Comitetului să 
consulte cu secretarii organiza-

de

la 
de 
со-

de 
că 
de 
se 
tiilor de bază U.T.M. din sectoare, 
Cu propagandiștii și alți tovarăși 
din activul U.T.M. Aceste discuții 
ajută pe membrii comitetului să 
cuprindă în planurile de muncă 
cele mai importante sarcini ale 
muncii de organizație. De exem
plu, In planul de muncă al comi
tetului U.T.M. pe luna aprilie s-a 
prevăzut analizarea aportului adus 
de tineri în procesul de producție, 
sprijinirea mai activă a organiza
ției U.T.M. nr. 10 în realizarea 
sarcinilor ce-i stau în față.

In mijlocul forestierilor

brigăzii 
sectorul 
Si erau 

Cu pu-

In sală 
Cor

Pîoâ ta ora stabilită cînd trebuia 
s* înceapă programul brigăzii ai- 
tlstice de agitație nu mai era mult. 
Se toceau ultimele pregătiri. Publi
cul, compus din muncitori fores
tieri ai exploatării Voievodul, era 
nerăbdător. Artiștii erau și ei e- 
motionați și agitați. Nouă dintre 
cei unsprezece membri ai 
artistice d« agitație dm 
forestier Lonea sînt tineri 
ia prima lor confruntare 
Micul.

Programul a început.
s-я făcut o liniște desăvîrșltă. 
tina se deschide și tinerii artiști 
au apărut in fața forestierilor Rînd 
pa rind, artiștii 
erau programului 
teși în producție 
«a este apreciată 
mai delăsători — a căror atitudi
ne frlnoez* buna desfășurare a 
procesului de producția- Celor din
ții, tinerele soliste Dumitrascu Va
leria și Krujelak Elisabeta le-au 
prezentat cîfttecele preferate, ce
lorlalți Sarea Florian, Kiss loan, 
în versuri satirice, le-au adus o

amatori, prezintă 
: muncitori ffUn-
- a căror mun-
— dar și pe cei

ȚE Șl DĂRUIRE
metalice al I.CM.M. Pe
troșani.

Cînd a venit aici, știa 
din toate dte ceva. Acum 
învață sudura. Termenul 
e depășit căci Brighlta 
a trecut de mult de li
tera „fi" a alfabetului 
meseriei. Nimic mai co
mun pentru zilele noas- 
ire. O fată se califică. 
Un om crește, muncește 
și învață într-un mediu 
sănătos, muncitoresc...

...La biblioteca centra
lă din oraș s-a prezentat 
o fată cu o față ea de 
copil încadrată cu bucle 
blonde.

— Aș vrea să SCMihb 
cUeVa din cărțile din bi
blioteca volantă a secto
rului nostru.

Fata e cunoștința noas
tră. De astă dată preocu
pată nu de tainele me
seriei de sudor ci de răs- 
pîndlrea luminii cărții ia 
marea masă a tinerilor.

■00000009- 00000090000900000000000000000000000

Brfghita vorbește сц mîn- 
drie de cele peste 150 de 
cărți pe care le-a Împru
mutai colegilor săi de 
muncă de la luceputul a- 
nulul pînă in prezent..

...Din clubul Întreprin
derii se revarsă afară prin 
ferestre acordurile melo
diei unui dans popular. 
Șapte sau opt perechi se 
i’iVlrtesc în acordurile 
muzicii. Aici se repetă. 
Echipa artistică g între
prinderii va avea în cu- 
rtnd „ieșire pe teren". 
Intr-una din aceste pe
rechi O regăsim pe cunoș 
ținta noastră. Cum reu
șește fata aceasta să fa
că atitea lucruri, nu msl 
mire pe nimeni, pentru că 
toți 11 cunosc puterea de 
dăruire a elanului său 
tineresc. Aceasta e Bti- 
ghlib — o fată care încă 
nu a Împlinit 19 mii,

G. MATASÂRBANU 
corespondent

critica constructivă, le-au del 
drumărl pentru a-și Îndrepta 
tudinea, pentru a se încadra în 
jind cu ceilalți muncitori care isî 
îndeplinesc cu cinste îndatoririle.

Din culise instructorul Bucur 
Vasile trăia și el în emoții. La in
trările în scenă încurajează pe ti
nerii mterpreți -. utemiștii Rostaș 
Constantin, Craioveanu Gabriel 
muncitori la sectorul forestier.

Spectatorii printre care șefii de 
brigăzi Dascălii Gheorghe, Kiss 
Gheorghe, maistrul Pahonțu Ioan, 
sortatorul Matei Gheorghe au par
ticipat cu tot sufletul la progra
mul brigăzii. Nu odată aplauzele 
lor au venit să încurajeze pe in
terpret),

Actul de naștere al acestei bri
găzi este destul de recent: înce
putul lunii martie. Brigada instrui
tă de Bucur Vasile și Rusu loan, 
cu sprijinul Organizației U.T.M, a 
ajuns la un nivel de interpretare 
ridicat. începutul acestei brigăzi 
artistice de agitație este bun. Sîn- 
tem convinși că ea Iși va atinge 
scopul de a fi un sprijin de real 

folos în lupta 
pentru îndepli
nirea sarcinilor 
de plan, pentru 
Întărirea 
plinei in 
cesul de 
diiclie.

în- 
at i-

de muncă — 
actuale

Comitetul U.T.M. sprijină activ 
birourile organizațiilor de bază în 
întocmirea planurilor de muneă, 
le orientează activitatea spre cele 
mai importante probleme. La reco
mandarea comitetului U.T.M., bi
roul organizației de bază din sec
torul II (secretar Avram Vaier) a 
prevăzut printre altele în planul 
de muncă pe luna aprilie analiza
rea contribuției tineretului la rea
lizarea angajamentelor luate de 
colectivul sectorului in cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Dar, în afara sarcinilor ce revin 
tinerilor în producție, in planurile 
lunare ale comitetului și organi
zațiilor U.T.M, sint Înscrise și ac
tivități politice și dUltUfal-Sportive 
de masă cum ar fi: organizarea 
timpului liber, a joilor tineretului 
și a duminicilor cultural-sportive, 
desfășurarea concursului „Iubiți 
cârtea" etc. Sarcini concrete legale 
de îndeplinirea acestor acțiuni au 
fost cuprinse în planurile de mun
că ale organizațiilor U.T.M. din 
sectoarele I, III, VI, iar îfi planul 
de muncă al organizației de bază 
din sectorul VII! (secretar iov. 
Cazma Andrei) в-g prevăzut anali
zarea In cursul acestei luni a felu
lui cum se desfășoară practica lit 
producție a ucenicilor școlii profe
sionale din Petroșani aflati in sec
tor bl electromecanic al minei.

In planurile de muncă ale altor 
organizații de bază au fost prevă
zute sarcini legate de viața inter
nii de organizație ea s primirea de 
noi membri In rinduriie organiza
ției U.T.M., pregătite* pentru În
chiderea ifivătămintului politic 
U.T.M, etc.

Planifidndu-și judicios activita
te*, comitetul U.T.M. și organiza
țiile dă bază de la mina Fetrila 
pot controla și coordona mai bine 
activitatea fiecărui utomist, pot 

1 îndruma mai bine acțiunile și ini
țiativele tineretului spre realixaeea 
sarcinilor actuale.

Din activitatea 
tinerilor loneni

Fler vechi pentru
Prin grija organizațiilor U.T.M., 

in majoritatea sectoarelor minei 
Lonea se întreprind acțiuni de co
lectare a fierului vevhi, attt din 
subteran cft și de la suprafață. 
Numai în primul trimestru al anu
lui, tinerii din sectoarele exploa
tării au colectat mai birie de 15 000 
kg. fier vechi pe câre l-au trimis 
oțelăriiior. In acțiunea de strtfi- 
gere a fierului vechi s-au eviden
țiat tinerii din organizațiile de ba
ză nr. 1, 3, 8 și 9.

Cercuri cu activitate Ьмяі
In organizațiile U.T.M. de la 

mină Lonea funcționează 14 cercuri 
de învățăffiînt politic U.T.M. din
tre Care cinci cercuri „Să ne cu
noaștem patria", cinci cercuri de 
studiere a Statutului U.T.M. Printre 
Cercurile de învățămînt cu activi
tate bună se numără cele conduse 
de propagandiștii Fuiu Gherasim, 
Dorotân Carol, Kleh Vilhelm și al
tele.

Prieteni ai cărții v
in ultima vreme la clubul din 

Lonea s-au ținut recenziile asupra 
romanelor ■. „Străinul" și „Risipito
rii" la care au participat peste 
300 de tineri. Cu prilejul rpcen- 
ziilor ținute, utemista Ferchezău 
Aurica, bibliotecara clubului, în
drumă tinerii să-și formeze biblio
teci personale. Numai in ultimele 
două luni, tinerii din sectoarele 
minei Lonea au cumpărat cărți tn 
Valoare de peste 7 000 lei. Tot in 
ultimele luni, Sa de tineri de la 
Cimpa $i diet s-au Inserts în cen- 

. cursul „iubiți cartea"..

Se pregetate 
pentru concur»

Zeci de tineri din sectoarele mi
nei Lenea participă 1* activitatea 
culturală ce se desfășoară ia club. 
Brigăzile artistice de agitație for
mate recent în sectoarele 1 și Vi, 
alcătuite din tineri se pregăteso 
intens io vederea participării ia 
etapa a 11-a a celui de-al Vll-lee 
concurs.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent
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Zilele trecute, elevii școlii de 
maiștri din cadrul Grupului șco
lar minier Petroșani au fost vi
zitați de un giup de elevi ai unei 
școli de maiștri mineri din st. P. 
Ungară. Cu prilejul acestei vizite, 
între oaspeți și elevii școlii teh
nice de maiștri din Petroșani a 
avui loc un schimb de experien
ță. A fost vizitată expoziția Gtu- 
ptilui șColar minier, unde colec
țiile de roci, machetele executate 
de elevi înfățîșlnd diferite me
tode de exploatare a strofelor de 
cărbune au fost cercetate cu Inte
res de către oaspeți.

Cu prilejul întîlnirii care a avut 
loc în sala de festivități, tov. Biro 
Martin, directorul Grupului școlar 
minier Petroșani a vorbit despre 
organizarea învbțămîntului in ca
drul școlii tehnice de maiștri.

Grupul de etevi-maiștri din 
r.P.U. a făcut, în continuat*, • 
vizită la mina Lupeni, unde Ou 
itimărit organizarea muncii îfi Й- 
teva din abatajele acestei mari ex
ploatări carbonifere.

CONSTANTIN POPA 
elev, Școala tehnică de maiștri 

Petroșani

A.

ЙГ

M >■
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fe ед»
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Tinerii part talpă activ la acțiunile patriotice de înfrumusețare a străzilor și car
tierelor orașului nostru.

IN CLIȘEU ; Un grup de tineri de la Școala profesional* Petroșani amenajează 
un teren pentru ronduri cu flori.
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KM lipotifl, Conducta Toplița — 
WtOEffii a fâSt proiectată pentru un 
debit de 12- litri apă pe secundă, 
prima conductă Jîeț — Petroșani 
cu 50 lltri/seCUbdă, conducta Braiă 
— Lupeni cu 60 litri/secendă — fie
care alimentare și conductă avînd 
prevăzute caracteristici bine deter
minate de astre preiectanti. Prac
tic insă, acești indici nu sînt atinși 
ІП exploatarea Ctirentă a alimen
tărilor de apă, lipsurile acestea 
fiind datorate atît constructorilor 
«tt și І.С0. oare le exploatează. 
Iată o însemnată RBZERVA IN
TERNA оме poate f> folosita în 
direcția bunei aprovizionări a popu
lației cu apă.

Prevederea este mama înțelep
ciunii — spiîne un proverb popu
lat. Din păcate, de multe ori, lu
crările de esîgurare cu apă au 
mats în urma construcției de blo
curi. după ce blocurile au fost pre
date și locuite — nu înaintea lor ! 
Utt exemplu curent: Actuala con- 
ductă de apă Jîeț — Petroșani a 
fost executată (atei acum Încă nu-i 
recepționată) pentru asigurarea u- 
nei mai bune aprovizionări cu apă 
a orașului și a actualului cartier 
LiVMMl. Anul acesta iasă, aici 

' vor Stai fi construite Încă 15 blo
curi cu 700 apartamente — dintre 
care 260 ăpartăfflente vor fi pre
date pînă ta 23 August — și tot
odată se ve da apă și ta noua fa- 

r ferică de produse lactate. Și, a- 
Seastă fabrică, va consuma apă se
rios. De unde însă apă peatw toți 
boii consumatori?

■*- Vom mai face încă două СОП-

—Ф--

L* îrtfrofflttsețaFea 
orașului

Recent, Sfatul popular ăl sta- 
șului Vulcan в inițiat e acțiune 
patriotică de înfrumusețare a loca
lității. Locuitorii Vulcanului au 
răspuns cu entuziasm la această 
inițiativă. Ei au participat în nu
măr mare la amenajarea spațiilor 
din jurul blocurilor. Aleile an fost 
curățate si greblate, tar rondurile 
de flori frumos aranjate. La blo- 

- curile date de, Curînd în folosință, 
s-a curățat terenul de resturile de 
ffioloz, s-au astupat gropile și s-a 
Săpat terenul pentru amenajarea 
de Spații Verzi. Locatarii blocuri
lor 5 și 6 au săpat gropi pentru 
pomi Și au plantat numeroși puieți.

Ій această acțiune, de înfrumu
sețare a orașului, s-au evidențiat 
tovarășii Resu Sabina, Matei loan, 
веем Augustin, Călin Elena, Tuca- 
CÎUC Marcel, Nicoarâ Viorica, Mu- 

Andrei, Eențe Eve.
TÂTARU VALERIU 

corespondent '

PRIMUL SPECTACOL - PRIMUL SUCCES
Soața îți cobora alene cortina 

Mit* paste ultimele raze <rie zilei. 
Soarele a mai aruncat o privire 
taspoi apoi s-a ascuns undeva de
parte porte cresțele semețe, albite 
de ninsoare ale munților, in car
tierul energeticlenllor de la Fare- 
șeni — Sohodol •*— lumina lăptoa
să a lămpilor iiuorercante și cu 
vapori de mercur a inundat aleile, 
întregind imaginea de basm a ibi- 
OOiUi orășel.

In blocuri —- mare forfote, pregă
tiri pentru spectacol. Zeci de gla
suri voioase coborau de ia man
sardele bloctiil’or venind parcă să 
dea răspuns la întrebările unor 
locatari mai... curioși.

— Dar ce-o fi cu larma att-i 
prin blocuri, fraților î

—- Se merge la spectacol, ve
neau pe rlnd răspunsurile celor 
întrebați. îl vom vedea pe scenă 
pe «Regii noștri de muncă. Va fi 
ceva... jos cu pălăria. I-am văzut 
pe băieți la repetiții. Merg strună. 
Veniți și dumneavoastră și n-o să 
regretați.

Grupuri, grupuri, băieți și fete, 
mari și mici se îndreptau Spre sala 
cinematografului. Printre ei puteau 
fi zăriți și tinerii artiști amatori. 
Strada feeric luminată de brațele 
tatlnze ale lămpilor fluorescente 
le asculta parcă și ea ritmul saca
dat ei pașilor lor tinerești. Vese
lie. optimismul șf... emoțiile tot
odată îl stăpîneau pe fiecare. Di

duete <ta la rezervoare la Cartie
rul LiVOZeni — spune tov. Boita 
Gtațafi, șeful serviciului investiții 
ăl I.C.O. (beneficiarul). Deci alte 
străzi sparte pentru conducte — 
cate vot fi gata probabil peste un 
an, noi cheltuieli eu săpături, ex- 
cavații, cînd doar cu putini ani în 
urmă s-a montat O conductă în 
acea direcție. Și pînă vine apa pe 
conducte, locatarii ее vor face ? 
Ori au se dă apă la noul cvartal 
Livezenl V, ori se împarte și pu
țina apă ce sosește în cartier, cu 
noii.,, vecini. De ce însă nu s-atu 
început lucrările la noua rețea 
încă dă anul trecut, eînd s-au în
ceput șl primele blocuri? Aeta-i 
prevedere gospodărească ?

Apă avem suficientă in Valea 
Jiului dar trebuie mai bine utili
zată, gospodărită. Se cere ca ali
mentările de apă Braia — Lupeni 
și Jîeț — Petroșani să fie odată 
puse ta punct și recepționate com
plet, ca actualele eapacități — cap
tări, rezervoare, conducte — să fie 
folosite Ia indicii planificați prin 
proiect, ier în ce privește preve
derea viitoarei dezvoltări a loeoli- 
tăților, măsurile de asigurare a a- 
Iimentării cu apă potabilă să fie 
cu un pas înaintea construcțiilor !

Crete cartierele, orașele, spo
resc unitățile economice. Proiec
tant!, constructori, beneficiari sînt 
chemați ca printr-o conlucrare rod
nică să ia măsurile necesare ca 
ziua și noaptea, iarna și vara, la 
toate etajele blocurilor, din robi
nete să curgă apă curată I 

Szasz Adalbert conduse o echipă de reparații în cadrul atelierului 
electromecanic al minei Lupeni. Pentru reeultetelc obținute el este evi
dențiat în întrecere.

IN CLIȘEU: Muncitorul Szasz Adalbert lucrînd le repararea unui 
controler pentru o locomotivă eiec trică de mină.
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fuzorul de ta intrare răsplndea în 
jur o melodie vioaie, tinerească, 
îmbietoare. Pe neașteptate sala s-a 
umplut pînă ta refuz. In culise 
se făceau ultimele pregătiri. Gînd 
cortina s-« deschis, în sală au iz
bucnit ropote de aplauze -- dova
dă a simpatiei de Care se bucură 
tinerii artiști amatori de ia Paro- 
șeni din partea tovarășilor lor de 
muncă. Farsa în doua acte a Cons
tanței Bratu „Postul X" și-a găsit 
o bună interpretare din partea ti
nerilor energeticieni. Alături de 
Gheorghe Nicoară, unul dintre cei 
mai telentațl artiști amatori din 
Paroșeni și bpn susținător moral 
al formațiilor clubului, alături de 
Gheorghe Dompa, Valeria Căpruci, 
Lucia Arhire, Marie vsss, au evo
luat la înălțime si Nîcolae Berea, 
Iuliu Popa, Ioan Vess, Traian Al- 
bu, loan Cazan țț ștefan Bîzdîc, 
acesta din urmă demortstrlnc! reale 
calități comice, cu toate că a apă
rut pentru prima dată pe scenă.

De asemenea, regia spectacolu
lui «părtinind tovarășului Alexan
dru Stănescu, directorul școlii ge
nerale de в ani din localitate, a 
fost cit se poete de Izbutită. Așa 
că emoțiile cu care tovarășul Stă- 
nescu privea din sală desfășurarea 
spectacolului l-au fost spulberate 
de succesul elevilor săi de pe sce
nă.

Spectatorii i-au aplaudat cu căl
dură pe artiștii amatori din PUro-

Util dar... nefolosit
Cu efteva luni în urmă sectorul 

l.P.I.P. Livezeni a tost înzestrat 
cu un defectoscop. Modern și deo
sebit de util în activitatea celor 
Care întrețin o parte din mijloacele 
de transport ale întreprinderii, a- 
paratul a fost montat în atelierul 
de reparații auto. Lucru firesc. Aici 
Se execută și se prelucrează doar 
o parte din piesele de schimb pen
tru bascule, autocamioane, tractoa
re etc. Bucuria oamenilor a fost 
fbsă de scurtă dutată. Deși în per
fectă state de funcționare, defecto- 
scopul stă nefolosit ca și cum ar 
avea el însuși vreun defect'. Cau
za ? Inginerii și tehnicienii Care se 
pricep să lucreze cu noul aparat 
Sînt zilnic „ocupați" cu diferite 
treburi, tar dintre muncitori ni
meni nu-și ia răspunderea să se 
„specializeze" singur pentru a lu
crai la noul aparat. Se iscă întreba
rea : oare conducerea întreprin
derii nu găsește nici ea tiffip pen
tru a numi un tehnician sau pen
tru a instrui un muncitor în mînui- 
sea defectoscopului ?

Apă, au promisiuni
Pentru a soluționa lipsa de apă 

potabilă la dispensarul medical 
din Aninoasa, conducerea acestuia 
a adresat sectorului I.G.Q. și uni
tății I.L.L. dfe localitate mai ttrulte 
cereri, Int'r-una din ele, trimisă cu 
3—4 luai m urmă, s-a arătat: sînt 
aUe cînd din cauza lipeei de apă,

șenl pentru străduința ce tai de
pus-o în realizarea unui spectacol 
de calitate, ca și pe regizorul spec
tacolului.

Această tinără formație de tea
tru a energeticienilor de la Paro- 
șeni a luat ființă odată cu orches
tra de muzică ușoară a clubului 
cu cîtva timp în'urmă. De atunci, 
sălile clubului răsună pînă tîrziu 
in noapte de cintec, de replici, de 
voie bună.

Tineri entuziaști, fie ei electri
cieni sau cazangii, fie turbiniști 
sau funcționari, vin zi de zi la 
club pentru a-și petrece în trtod 
plăcut, recreativ și util timpul li
ber.

Sub îndrumarea tovarășilor Ghe 
orghe Nicoară și Corfiatis Arpadie 
orchestra de muzică ușoară pre
gătește un frumos program cu care 
va Ieși în curînd pe scenă. For
mația de teatru în schimb, a luat-o 
puțin înainte. Zilele trecute ea a 
prezentat în fața energeticienilor 
primul său spectacol cu „Postul 
X". In ciuda faptului că s-a por
nit cam anevoie.) succesul a fost 
deplin.

Dar cu aceasta activitatea for
mației de teatru a energeticteni- 
lor n-a încetat. Ea se pregătește 
în continuare cu „Postul Xм In ve- 
derea unui turneu prin Valea Jiu
lui și totodată va pregăti o noiift 
piesă de teatru.

DUMITRU GHEONfiA 

curățenie, spălatul lenjeriei Și une
ori prepararea mîncfifii pentru bei- 
navi întirzie ore Întregi.

— Fîți liniștit tovarășe — au 
răspuns cei solicitați doctorului 
Weinb«rg David, taOota o comisie, 
venim ta fața locului și vă rezol
vam doleanțele în doi timpi și trei 
mișcărt Reparăm, modificăm și 
dacă Debttie vs conectăm la re
țeaua de apă potabilă а *dfiei.

Au trecut săprtâmîni, luni, iar 
personalul dispensarului continuă 
să procure apă... tot св sacaua.

Pe bună dreptate cofiducerea dis
pensarului se întreabă: Oare to
varășii de ta I.C.O. șl 11.1. Afti- 
noaăi gătesc, spală și fac euiat 
in casele lor cu protntaiuoi?

Pierderi 
саге put fi evitate

Trimisă recent redacției atacului, 
sesizarea unui muncitor de la 
I.M.C.E. Paroșeni, glăBuiește:

Oamenii de pe șantierul nostru 
se pot mîndri cu multe realizări 
frumoase. Ceea ce lasă de dorit 
îtwă aste grija față de colectarea 
fierului vechi. Intr-adevăr, pe șan
tier, îfi Special acolo unde se exe
cută lucrări de montare, sudură 
sau de dimensionare a pieselor me
talice, ia locurile de depozitare și 
pe rampele de descărcare se gă
sesc împrăștiate zeci și sute do 
bucățele de fier beton, fracțiuni de 
tuburi, colțuri de tablă, sîrme etc. 
Pe unele timpul le acoperă eu praf 
și pătnfnt, pe altele cu stive de 
materiale noi sosite. Lunar se pierd 
în acest fel 2—-3 tone de fier vechi, 
de neîntrebuințat pe șantier — dar 
neșpus de prețios pentru oțelării.

Pentru ă evita aSCfflefiea pierde
re ar fi bine ca organizația U.T.M. 
de pe șantier care are și un anga
jament în acest sens, să dea do
vadă de ffiăi nStiftă inițiativă în 
domeniul colectării flerului vechi.

A, NICULESCU

Evidential pentru muncă rodnică
Luarâtorii Oficiului P.T.T.R. Pe

troșani desfășoară o susținută mun
că pentru realizarea angajamente
lor de întrecere. Ei acordă o deo
sebită atenția difuzării prozei, mă
ririi numărului de abonamente, îm
bunătățirii muncii de deservire a 
cetățenilor la ghișeele oficiului și 
la domiciliu.

Pe baza rezultatelor obținute în 
ртш rriffieatrii al acestui an, ы

19 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 7,45 Clntace despre Cefe
riști șl petroliști, 8,30 Muzică din 
«pare, 9,00 Melodii populare, 10,03 
Muzică distractivă, 11,00 Arii din 
operetele lui Lopez, 12,30 Din crea
ția de muzică ușoară a compozito
rilor noștri, 13,00 Arii și duete din 
opere, 14,30 Emisiune de basme, 
15,00 Muzică populară, 16,10 Piese 
distractive interpretate de orches
tre de mandoline, 16,40 Muzică u- 
șoară de Temistocle Popa, 17,00 
Melodii populare, 17,30 In slujba 
patriei, 18,05 Program muzical 
pentru fruntași și evidențiat! în 
întrecerea socialistă, 18,40 Muzică 
vocală interpretată de George Ni- 
culescu-Basu și Alexandra Fer ar u. 
19,30 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul îl, 21,00 Momente din isto
ria literaturii rOmîne (XV). Alecu 
Russo. Prezintă prof, tiniv. Ai. Di
ma, membru corespondent, al Aca
demiei R.P.R., 21,45 Părinți și co- J 
pii. PROGRAMUL II, 8,30 Sumarul 
presei centrale, 8,40 Muzică popu
lară, 10,00 Cfntâ Elena Crivăț și 
Titus Moraru. In program arii din 
opere, 10,30 Piese de estradă, 12,00 
Din folclorul muzical al popoare
lor, 12,30 Lecția de limba france
ză. Ciclul I (reluarea emisiunii din

■иввввиляі

la Ca Ra Aa 
Filiala Petroșani

ANGAJEAZĂ

Șef secție produse 
zaharoase la depo
zitul nr. 2 Lupeni.

Cei mtereiați sc ver pft‘ 
Zenta la conducerea Fiii- 
alei L Ct R» A. Petroșani 
stf. Clemenței nr. 1.

i ________ _________________

Ș I.E.I. N> №№№ 
Petrsțani

Anunță cumpărătorii că au 
sosit cantități importante de 
materiale de construcții ca: 
var, ipsos, țiglă, cărămizi, ca
re se găsesc în depozitele de 
materiale de construcții din 
Petroșani și Lupeni.

De asemauea, în magazinele 

68 Vulcan, 77 Aninoasa, Я8 Pe- 

trila, 67 Lenea, găsiți var pre
cum și vopsele diferite de apă 
și ulei.

Vizitați magazinele speciali

zate în desfacerea materialelor 

dn construcții.

consfătuirea de producție oara a 
avut loc de curînd au fost eviden- 
țiați numeroși lucrători poftalt. 
Printre aceștia se numără Stslescu 
Constastifi, Corbu Vasiîe, Petra 
Dumitru, Stelescu Petru, Plăvițiu 
Angelica, Ciocîrlan Viorica, VîrzOb 
Ioana, Dragotă Eugenia, CriStOa 
Lucretia, Scoroșan Maria și taț*.

C. IOAN 
corespondefit

I

10 aprilie), 12,45 Arii din operetele 
lui Lehâf, 13,30 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. вмиг, 
despre: „Expresii frazeologica"
(reluare), 14,03 Melodii populare 
interpretate la diferite instrumen
te, 14,30 Scene celebre din opere, 
15,05 Soliști de muzică ușoară, 
15,30 Actualitatea în țările socia
liste, 16,30 Muzică populară dte 
Muntenia, 17,15 Spartachiada re
publicană 1964, 18,40 Lecturile
dumneavoastră preferate, 19,05 
Muzică ușoară romlnească, 19,30 
Teatru la microfon : Medalion „Au
rel Ghițescu", artist emerit; Stu
dioul actorului amator: „Deșteaptă 
pămîntului". Comedie de Victor 
fon Popa, 21,40 Muzică de dans.

17 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tragedia optimistă; REPUBLICA: 
O zi ca leii; LONEA — MINERUL • 
La răspîntie; PETRILA; La VÎMta 
dragostei; ANINOASA: Mila re
gească; BĂRBĂTENI: Patru inimi
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Semnarea Conferința 0. N. EL pentru comerț 
și dezvoltare

încordare în Cipru

Palatul Congre- 
avut loc un mi- 

sovieto-polone 
aniver-

GENEVA 15. Trimisul special A- 
gerpres Adrian Ionescu transmite :

Cele cinci comisii ale Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare își continuă lucrările.

In după-amiaza zilei de marți au 
ținut ședințe comisiile 1, 2 și 3. In 
această ultimă comisie au fost 
purtate discuții în legătură cu 
proiectul de rezoluție prezentat de 
R.A.U., în care se cere ca ritmul 
minim de creștere anuală a veni
tului național să fie de 5 la sută 
pe cap de locuitor pînă la sfîrșitul 
anului 1970. Reprezentantul R.A.U. 
a apreciat că aceasta ar permite 
țărilor pe cale de dezvoltare să a- 
tingă în 50 de ani

pe cap de locuitor al țărilor indus
trializate, în timp ce în obiectivele 
ce și le-a propus O.N.U., ar fi ne
voie de peste 100 de ani pentru 
atingerea acestui 
roși delegați, în 
lor în curs de 
înscris Ia cuvînt 
problema ridicată 
tul R.A.U.

Tot în această 
rit crearea unui
compus din experti, care să stu
dieze problemele legate de trans
porturile maritime urmînd ca Ia în
ceputul lunii mai să prezinte un 
raport.

• Cartiere ale Nicosiei supuse unui
• O declarație a guvernului cipriot

puternic foc de arme automate

obiectiv. Nume- 
special ai state- 
dezvoltare, s-au 

în legătură cu 
de reprezentan-

comisie s-a hotă- 
grup , de lucru,

de cartiere ale capi- 
au fost supuse unui 

de arme automate de 
domină șoseaua ce

declarației comune 
sovieto-poloneze 
MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 aprilie în Palatul Mare al 

Kremlinului a fost semnată decla
rația Gomună în legătură cu vizita 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Polone. 
în Uniunea Sovietică.

Declarația comună a fost sem
nată de N. S. Hrușciov, Wladyslaw 
Gomulka și Jozef Cyrankiewicz.

In aceeași zi,’în 
selor din Kremlin a 
ting al prieteniei
consacrat celei de-a 19-a 
sări a Tratatului de prietenie, a- 
sistență mutuală și colaborare post
belică între U.R.S.S. și R. P. Po
lonă și vizitei în Uniunea Sovie
tică a delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Polone. La 
miting au luat cuvîntul N. S. Hrus- 
ciov și Wladyslaw Gomulka.

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
guvernul U.R.S.S. a oferit în Pala
tul Mare de la Kremlin □ recepție 
în cinstea delegației polone.

Diferendul

ROMA. Ziarul „L'Unita" pu
blică o informație în care arată 
că la 10 aprilie .1964 numărul 
membrilor înscriși in Partidul 
Comunist Italian era de 1 583 346, 
iar Federația Tineretului Comu
nist număra 142 256 de membri.

I
4»

t
♦

1
VIENA. Recent a fost desco
perit la Viena, în prăvălia unui 
anticar, de către muzicologul 
H. C. Robbins Landon un bazo-

I relief al lui Mozart, atribuit cu-xT noscutului artist Leonard Posch. 
Bazorelieful este montat pe 

satin negru, avînd o ramă auri
tă. Pe dos este reprezentată o 
liră și sînt scrise 
cuvinte: „W. A.

I 
î 
I 
Г t • ♦
♦

următoarele 
Mozart/1788".

ANKARA. Flota 
la baza navală de 
a fost pusă din nou în stare de 
pregătire. Pentru întărirea efec
tivului naval de la această bază 
au fost aduse noi 
aflate , în porturile 
natoliei.

turcă aflată 
la Iskenderun

unități navale 
din sudul A-

Guvernul a-

nivelul actual

o

(
WASHINGTON.

merican a prezentat Congresului 
două proiecte de legi privitoare 
la acordarea unei autonomii lo
cale insulelor 
Proiectele de 
populația din 

, obține dreptul
i vernatorii care pină 
' erau numiți
■ S.U.A. Noile alegeri urmează să 
I aibă loc în termen de patru ani.

Virgine și Guam, 
legi prevăd că 
aceste insule va 
de a-și alege gu- 

în prezent
de președintele

f.

BERNA. Un avion sportiv vest- 
' german s-a prăbușit în apropie- 
1 rea localității Thurgau din Elve- 
‘ția. Pilotul avionului a murit.

incidentele din 
Cipru, guvernul 
o declarație ofi- 
arată că au fost

NICOSIA 15 (Agerpres).
Situația din Cipru a devenit din 

nou încordată marți după-amiază, 
cînd o serie 
talei insulei 
puternic foc 
pe colina ce
leagă Nicosia de Kyrenia, contro
lată de ciprioții turci. Agenția 
France Presse relatează că, în 
urma schimbului de focuri un ci
priot grec a fost omorît, iar alți 
doi au fost grav răniți.

Ținînd seama de situația care 
s-a creat, generalul Gyani, coman
dantul forței O.N.U. a cerut din 
nou marți reprezentanților comuni
tății turce să părăsească colina

fortificată din apropierea șoselei 
Nicosia—Kyrenia. Apelul coman
dantului forței O.N.U. a fost însă 
respins de ciprioții turci.

NICOSIA 15 (Agerpres).
In legătură cu 

ultimele zile din 
a dat publicității 
cială în care se
date instrucțiuni pentru protejarea 
vieții cetățenilor și menținerea 
păcii și ordinei în insulă. Declara
ția apreciază că deschiderea focu
lui de către ciprioții turci face 
parte dintr-un plan organizat pen
tru a zădărnici eficacitatea forței 
O.N.U. și a activității mediatoru
lui O.N.U. în Cipru.dintre armatorii din S.U.A 

cei vest-europeni
(Agerpres).
dintre armatorii din 
vest-europeni asupra 

a atins o

Și
ѳ

PARIS 15 
Diferendul

S.U.A. și cei 
taxelor de navlu, care
fază ascuțită săptămîna trecută, nu 
este încă aplanat, scrie ziarul „Les 
Echos", dar de ambele părți se ac
ționează în căutarea unui com
promis.

ALGER. Marți a sosit la Alger, 
ia invitația ministrului Econo
miei al Algeriei, Boumaza, mi
nistrul industriei al 
nesto Che Guevara.

La sosire Guevara 
timpinat de primul 
Algeriei Ben Bella și 
soane oficiale.

Cubei, Er-

a îost fn- 
ministru al 
de alte per- j li

Secretarul asociației armatorilor 
Atlanticului de nord, R. G. Walton, 
a propus întrunirea unei confe
rințe internaționale a reprezentan
ților guvernelor interesate, precum 
și a armatorilor pentru reglemen
tarea conflictului în legătură cu 
tarifele de navlu pe care comisia 
federală maritimă americană vrea 
să le impună. Făcînd cunoscută a- 
ceastă inițiativă, Walton a decla
rat : „Americanii ar fi acum feri
ciți să se retragă din acțiunea în 
care s-au angajat. Ei au încercat 
să impună propria lor legislație 
altor țări, dar nu au fost lăsați să 
facă acest lucru. O conferință in
ternațională le-ar furniza prilejul 
să iasă din această afacere și vor 
accepta bucuroși concluziile con
ferinței".

LONDRA 15 (Agerpre-, .
Conferința internațională pentru 

examinarea problemei instituirii 
unor sancțiuni economice împotriva 
Republicii Sud-Africane a fost des
chisă marți de Mongi Slim, minis
trul de externe al Tunisiei și pre
ședintele conferinței. In cuvîntarea 
sa, Mongi Slim a condamnat ezi
tările și îndoielile exprimate de 
unele țări cu privire la posibilita
tea, utilitatea și eficacitatea sanc
țiunilor economice. O asemenea a- 
titudine, a spus el, nu face decît 
să încurajeze în mod indirect gu
vernul sud-african care, în ciuda 
protestelor întregii lumi, continuă 
politica de discriminare rasială.

ІЩИШП В. S. 1.

guvernului sud-afriean, 
că sancțiunile economi- 
momentul de față ultî- 

de soluționare pe cale 
singurul mijloc care ar

KUALA LUMPUR, 
clarație făcută marți, 
nistru al Federației 
Abdul Rahman, a respins propu- ♦ 
nerea primită recent din partea I 
președintelui Indoneziei, Sukarno, î 
de a se întîlni în cadrul unor J ; 
tratative bilaterale pentru rezol- * 
varea problemelor în suspensie 
între Indonezia și Federația Ma- J 
layeză.

KUWEIT. La 14 aprilie, in Ku- * 
weit, a fost semnat un acord e- • 
conomic între oficialitățile gu- * 
vernamentale kuweitîene și dele- 1 
gația economică a R.A.U. Acor- J 
dul prevede, acordarea de către • 
Kuweit Republicii Arabe Unite, * 
a unui împrumut de 25 milioane ț 
dinari kuweitieni. Au fost sem- * 
nate, de asemenea, un acord 
mercial și unul tehnic.

Intr-o de
primai mi- JȚ 
Malayeze, j 
ins propu- T

I

co-

MALE. La Male, capitala 
sulelor Maldive, a avut Ioc

in- 4 
_____  _______ _ ______ __ ol 
puternică demonstrație cu prile- j 
jul căreia participanții au cerut j 
retragerea reprezentanților 
gliei din acest teritoriu.

BAGDAD. Postul de radio 
nunțat 
R.A.U. 
preda 
kiene.

An-

a a- 
din 

aleși pentru a 
secundare ira-

că 400 de profesori 
au fost

în școlile

MazziHi 5 „Anul acesta Brazilia va avea 
un deficit de 1 500 miliarde de cruzeiros4*
BRASILIA 15 (Agerpres).
Președintele interimar Ranieri 

Mazzilli a semnat un decret prin 
care generalul Humberto Alencar 
Castelo Branco, noul președinte 
al Braziliei, este ridicat la rangul 
de mareșal și trecut în cadrele de 
rezervă.

Un alt decret semnat de Mazzilli 
prevede suspendarea consiliului de 
conducere al Universității din Bra
silia și al institutului superior de 
studii braziliene.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată 
Mazzilli a avertizat că anul acesta 
Brazilia va înregistra un deficit 
de 1 500 de miliarde de cruzeiros.

El a spus că noul guvern va lua 
măsuri radicale pentru a pune ca
păt inflației, printre care reduce
rea cheltuielilor publice și a sala
riilor funcționarilor de stat.

Intre timp, după cum relatează 
agenția France Presse, poliția din 
statul Guanabara continuă „opera
țiile de curățire" arestînd persoa
nele care au colaborat cu fostul 
regim al președintelui Joao Gou- 
lart. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării a declarat că 
pînă în prezent au fost anulate 
mandatele parlamentare și suspen
date drepturile politice ale unui 
număr de 62 de persoane.

SAS

Lucrările Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa

Cuvin tul reprezentantului R, P. Romîne —
GENEVA 15 (Agerpres).
Comisia economică O.N.U. pen

tru Europa și-a consacrat cea de a 
treia zi a lucrărilor sale discutării 
activității Comitetelor pentru ener
gie electrică, oțel, gaze și mina 
de lucru.

Exprimînd, în numele delegației 
romîne, aprecierile favorabile asu
pra activității Comitetului de e- 
nergie electrică, reprezentantul ță
rii noastre, Ion Olteanu, a vorbit

Semnificația

ob-
o

In-

corpului 
perioadă 

pentru 
Succesul
pentru Consi-

elee- 
deo- 
viața 
labu-

Alegerile municipale au readus 
în actualitate problemele politice 
ale Angliei. Aceste alegeri au co
incis cu cele care s-au desfășurat 
în 54 de distride provinciale ale 
Angliei pentru desemnarea consi
lierilor municipali. Chiar înaintea 
aflării rezultatelor definitive 
servatorii politici pronosticau 
victorie a partidului laburist,
tr-adevăr, în alegerile municipale 
laburiștii au obținut 64 de locuri 
din cele 100, față de 36 obținute 
de conservatori. După cum arată 
agenția France Presse, au fost de
pășite previziunile cele mai opti
miste ale laburiștilor, rezultatele 
oglindind orientarea 
toral britanic într-o 
sebit de importantă 
politică a Angliei, 
riștilor în alegerile
liul municipal al Londrei a fost în
soțit de importante succese și în 
alegerile districtuale, unde labu
riștii au obținut cu 160 de locuri 
mai mult decît în alegerile trecute 
în timp ce conservatorii au pierdut 
66 de locuri.

Comentînd faptul că odată cu 
aceste alegeri, speranțele conser
vatorilor s-au spulberat, ziarul 
„Daily Herald" scrie : „Noul ca
pitol , s-a. încheiat după prima pa
gină”, iar „Daily Telegraph" men-

REDA CU A SI ADMINISTRAȚIA s Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

dedespre dezvoltarea producției 
energie electrică în R. P. Romînă. 
însemnătatea problemelor ridicate 
de dezvoltarea industriei energiei 
etectrice, a spus el, explică inte
resul pe care energeticienii romîni 
îl acordă lucrărilor acestei comisii.

Vorbitorul s-a referit
forme de activitate ale 
făcînd cunoscut punctul 
al delegației romîne.

la diferite
comisiei, I 

de vedere

unei consultafii
lui Home ca 
ajutat deocam- 
partidul conser- 
făcut de Home

departe de

britanici a 
faptul că □

ționa că numirea 
prim-ministru „n-a 
dată în nici un fel 
vator. Pronosticul
cu cîteva săptămîni în urmă că si
tuația se va schimba în bine pen
tru guvern, este încă 
a se realiza”.

Masa alegătorilor 
fost influențată și de
serie de pronosticuri electorale nu 
au fost îndeplinite. încercarea gu
vernului conservator de a găsi o 
soluție a problemelor economice 
ale țării prin intrarea în Piața 
comună s-a dovedit a fi irealizabilă. 
Politica „de apărare" a Angliei a 
suferit de asemenea un eșec.

La alegerile precedente conser
vatorii au promis să consolideze 
economia și să asigure folosirea 
deplină a brațelor de muncă. In 
realitate însă, de la ultimul război 
mondial în Anglia s-a înregistrat 
o creștere fără precedent a șoma
jului. Scăderea considerabilă a 
nivelului producției în ramurile 
industriale principale, inactivitatea 
șantierelor navale, elaborarea „pla
nului Beaching", (care prevede re
ducerea rețelei feroviare), precum 
si închiderea unor mine, au dat 
lovituri din cele mai grele vechi
lor regiuni industriale ale tării. 
Creșterea chiriilor, a arendelor și

Diallo Telli, președintele Comi
tetului special al O.N.U., însărci
nat cu cercetarea politicii de a- • 

partheid a 
a declarat 
ce sînt în 
ma șansă 
pașnică și
putea să readucă la rațiune pe ac
tualii conducători sud-africani. In 
momentul de față, a subliniat Diallo 
Telli, în ceea ce privește Republi
ca Sud-Africană, nu sînt decît două 
soluții : calea războiului și a văr
sării inutile de sînge sau calea 
pașnică pentru care se pronunță 
toate statele africane.

Președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a adresat conferinței un 
mesaj, în care își exprimă speran
ța că ea va elabora un program 
efectiv pentru lichidarea aparthei
dului din R.S.A.

*
A

DAR ES SALAM 15 (Agerpres).
Julius Nyerere. președintele Tan- 

ganicăi, a adresat conferinței de 
la Londra pentru examinarea pro
blemei sancțiunilor economice îm
potriva guvernului sud-african o 
telegramă, în care cere o analiza
re detailată 
sancționare a
reamintind că statele independențe 
africane s-au declarat de mai multă 
vreme gata să instituie un boicot 
total mărfurilor ce provin din a- 
ceastă țară.

a posibilităților de 
guvernului R.S.A.,

electorale
impozitelor a îndepărtat, de ase
menea pe alegători de conser
vatori.

Ținînd seama de actuala situa
ție, observatorii din Londra sînt 
de părere că dacă o consultare ge
nerală a corpului electoral ar fi 
avut loc în primăvara aceasta, ea 
ar fi putut aduce la putere un gu
vern laburist. Ei afirmă însă că si
tuația nu se va schimba în mod 
substanțial nici pînă la toanmă. 
Astfel, ziarul „Times" scrie că re
zultatele alegerilor municipale „în
curajează speranțele laburiștilor de 
a obține o majoritate covîrșitoare 
la toamnă".

In prezent în Anglia domnește 
părerea că în toamnă vor veni la 
putere laburiștii. Rămîne însă de 
văzut dacă acest lucru va aduce 
o schimbare a liniei politice bri
tanice și în ce direcție anume.

Nu sînt excluse însă, nici sur
prizele, cu toate că sondajul efec
tuat de ziare în rîndul cititorilor 
indică deocamdată o superioritate 
considerabilă a laburiștilor. Totuși 
între aprilie și octombrie, cînd vor 
avea loc alegerile generale, atît în 
situația economică cît și în cea 
internațională se mai pot produce 
schimbări care să influențeze <e- 
zultatui alegerilor.

Tiparuls I.PH. Subunitatea Petroșani 40 309


