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REALIZĂRI Șl ANGAJAMENTE
Recent, la exploata

rea minieră Aninoasa

ÎN PLIN AVÎNT

» a avut loc o consfătui-
♦ re de producție. Au par- 
? ticjpat un mare număr 
ț de muncitori tehnicieni 
f și ingineri. Din refera-
♦ tui prezentat de to\. 
f Ledrer Iosif, șeful ex-
♦ ploatării a reieșit că în 
' trimestrul din acest 
J an colectivul minei A- 
ț ninoasa a reușit să ex-
♦ tragă peste sarcinile ele
♦ plan 5 827 tone de căr- 
ț bune, să depășească
♦ randamentul planificat 
l cu 5,1 la sută, iar la 
i prețul de cost să reali-
♦ zeze economii în va-
♦ loare de 35 000 lei.
Ț Pe lingă aceste reali- 
j zări însă, în primele trei 
r luni din acest an, mi- 
Ț nerii aninoseni au con- 
? tinuat să extragă căr- 
ț bune cu mult șist vizi 
f bii, ceea ce a făcut у 
i țxr.loatarea să fie oe-
♦ nalizată cu 2 330 tone
♦ cărbune. Dintre brigă- 
? zile care au extras căr- 
j bune de slabă calitate 
ț au fost cele conduse de 
i minerii Roman Petru,
• Asmarand.ei Augustin, 
: Crișan Traian și Nicoa- 
: ră Traian. Din referat 
i. a mai reieșit că rezul-
— țațele puteau fi și mai

4♦* ♦ ♦
irumoase dacă numărul • 
brigăzilor, rămase sub • 
plan nu ar li lost citii *. 
de ridicat. Astfel, pe tri-*■ 
rnesi'iil l din totalui j 
de 0:0 de brigăzi de la ț 
abataje și pregătiri au ț 
rămas sub plan 22, ră- ♦ 
minere sut> plan dato- * 
rată mai ales neplasă J 
riî corespunzătoare a * 
locurilor de muncă și ț 
nerea'izării normelor, * 

In cadrul consfătui- » 
rii, pentru rezultatele * 
obținute pe primul tri- - 
mestru din acest an sec- * 
toarele 111 și II produc- î 
live și sectorul VI « 
tramport li s-a inminat * 
steagul roșu de sectoa- * 
re evidențiate în între- J 
cerea socialistă. In în- ; 
cheierea cosfătulrii șe- j 
ful de brigadă Schnei- ț 
der Francisc. de la sec- » 
torul III inginerul Chi- ♦ 
'inaș Vasde, șeful sec- * 
torului TV și inginerul J 
Dumitraș loan șeful sec- j 
torului I s-au angaii- ț 
in numele colectivelor ♦ 
ce le conduc Ca pînă * 
■a 1 Mai să extragă { 
peste prevederi 500. 500, * 
respectiv, 300 tone de * 
cărbune. •

MOISE VASS t 
corespondent *
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primăvară
2 415 000 puieti și s-au 
executat împăduriri pe o 
suprafață de 16 hectare, 
dintre care un hectar de 
teren a fost plantat de u- 
temiști. Totodată s-au mai 
executat îngrijiri de ar- 
borete pe o suprafață de 
66 ha. Fruntaș în acțiu
nea de împădurire se 
menține pînă acum ocolul 
silvic Petroșani cu 11 ha. 
Odată cu îmbunătățirea 
continuă a timpului, ac
țiunea de împădurire, va 
lua un avînt și mai ma
re.

Constructorii șantierului 
Petrila muncesc în aces
te zile cu mult avînt pen
tru a întîmpina 1 Mai cu 
realizări deosebite în 
muncă.

Primul bloc ridicat com
plet este E 2 cu 56 apar
tamente, avînd 1 760 m.p. 
suprafață locativă. In pre- 
zent, au început la el ten- 
cuielile interioare, monta 
rea instalațiilor sanitare 
si ele'trice si se face izo- 
lația acoperișului. Aces' 
bloc urmează să fie dat 
în folosință în cinstea ce 
lei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei — 2’ 
August.

Un alt bloc aflat în 
faza de zidărie este E 3. 
cu același număr de apar.

tamente. Totodată, au fost 
turnate majoritatea funda
țiilor la blocurile E 4, 
F 2, E 1 și betoanele de 
elevație de la blocul E 5. 
Paralel cu aceasta, a în
ceput săparea fundației 
la noua centrală termică 
ce va deservi acest nou 
cartier și s-a făcut piche
tarea terenului pentru un 
alt nou bloc — E 6 la a 
cărui fundație săpăturile 
urmează să fie începute 
în curînd.

In semestrul II al anu
lui, constructorii din Pe
trila vor preda 6 blocuri 
avînd 344 apartamente, 
iar alte 4 blocuri avînd 
192 apartamente Vor fi ri
dicate în diferite Stadii
de lucru.

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

BRIGĂZILE COMPLEXE

împăduriri de
Zilele frumoase ale lu

nii aprilie au creat posi
bilitatea pentru executa- 
rerf împăduririlor de pri- 
ry rară. In acest scop, o- 
«Jțalele silvice Lupeni și 
Petroșani au luat măsuri 
pentru scoaterea puieților 
din pepiniere, transporta
rea lor la parchetele res
pective și păstrarea lor 
corespunzătoare, apoi asi
gurarea cazării muncito
rilor. dotarea lor cu u- 
neltele necesare etc.

Pînă în prezent au fost 
scoși din pepiniere

Pe inginerul Nicorici Nicolae îl frămînta de multă 
vreme faptul că în sectorul IV В lucrul nu mergea 
cum ar fi trebuit. Aici — avînd în vedere condițiile 
existente — s-ar fi putut obține rezultate mai bune. Și 
totuși unele brigăzi abia își realizau preliminarul, iar 
altele rămîneau chiar sub plan. Mult timp, inginerului 
i-a stăruit în minte o discuție avută cu tovarășul ing. 
Suder Wiliam, directorul general al C.C.V.J.

— In sectorul IV В se pot face lucruri frumoase — 
îi spusese tovarășul Suder cu cîteva luni în urmă. 
Gîndiți-vă la un nou sistem de organizare a brigăzi
lor: cele trei schimburi din abatajele frontale să fie 
în stare să execute toate operațiunile de lucru : tă
iere, montare și răpirfe. Asta înseamnă repartizarea 
forțelor de muncă calificate în mod egal pe cele trei 
schimburi. încercați mai întîi cu o brigadă s-au două 
și dacă treaba merge, extindeți-o și la alte abataje...

FLAVIU ISTRATE

(Continuare în pag. 3-a)
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La colectarea de fier vechi
Zilele trecute, elevii din 

clasele V—VII de la Școa
la generală de 8 ani din 
Paroșeni împreună cu ca
drele didactice ale școlii 
au întreprins o acțiune 
de colectare a fierului 
vechi. Venițj în numai 
mare, elevii au împresu
rat împrejurimile uzinei, 
dealurile din jur și șan
tierul de construcții, reu

șind să colecteze aproa
pe 5 tone de fier vechi 
pe care l-au ri predat 
I.C.M. Petroșani.

La sfîrșitul acțiunii de 
colectare a fierului vechi, 
elevii din clasele V—VII 
s-au întîlniț în sala cine
matografului din locali
tate cu colegii lor din 
clasele I—IV; unde ah vi
zionat împreună un ciclu 
------------ de filme de de-

Incepind cu primul trimestru al acestui an, parțial, preparația CoToești a intrat 
in producție. Instalațiile de înaltă tehnicitate de aici impun și o calificare superi
oară din partea personalului ce o deservește.

IN CLIȘEU : Tehnicianul dispecer Pavlovschi Emil la pupitrul de comandă al 
preparației. In 40 de secunde, din 11 manevre, el pune în mișcare 87 de instalații 
și utilaje.

sene animate.

In întrecerea socialistă ce se desfășoară între brigăzile din secto
rul I al minei Uricani, ortacii comunistului Cîrciumaru Victor obțin 
succese demne de laudă. Numai în luna trecută, brigada a extras 300 
tone cărbune peste plan.

ÎN CLIȘEU: Minerul șei de schimb Oprea Dumitru împreună.ea 
ortacii săi sînt gata de intrare în mină.

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

Localitățile Văii Jiului 
îmbracă haină nouă
Gospodarii străzii

Acum serile au devenit lungi și 
călduțe, iar dealurile de dincolo de 
Jiu ale Diijei se pregătesc să-și a- 
runce peste umeri mantia primă
verii. Locuitorii străzii Dacia din 
Petroșani vin in intîmpinarea fru
museților pe care le aduce primă
vara cu acelea pe care le iăuresc 
ei înșiși. Pe această stradă pot ii 
văzuți, oprindu-se in fața porților 
lor, oameni ai muncii de diferite 
profesii: Kiss Ștefan, artificier la 
mina Petrila, Nicu Constantin, con
structor de utilaj minier la 
U.R.U.M.P., muncitorii Stroia Ale
xandru, Felea Alexandru. Pe acești 
oameni de profesii diferite ii u- 
nește, după ce vin acasă, o preo
cupare demnă de laudă: buna gos
podărire a străzii lor. Deseori, du
pă ce sosesc de ia lucru, tin să se 
intilnească cu tovarășul Kovacs 
Alexandru, deputat în sfatul popu
lar și organizator al grupei de 
partid de pe această stradă. Vin 
alături de ei pensionarii Zelai 
Ioan, Gostian loan, gospodinele 
Szediacsek Emilia, Cucu Ana și 
muiți alții, dornici de a pune umă
rul la înfrumusețarea străzii lor.

încă nu se dusese zăpada cind 
cetățenii de pe această stradă s-au 
sfătuit cu deputatul lor asupra ac
țiunilor gospodărești din această 
primăvară. împreună au hotărit să 
facă ronduri de flori în tata noilor

blocuri, să curețe curțile, grădi
nile, să îngrijească arborii și să 
planteze încă 50 puieți. De aseme
nea, și-au propus să amenajeze pe 
un teren din apropiere o mică ba
ză sportivă, unde băieții și fetele 
de pe stradă să se întreacă Ia volei. 
Acum, o bună parte din obiectivele 
stabilite, sint pe cale de a fi înfăp
tuite. Grădinile, curțile, străluceso 
de curățenie. Pentru ca de 1 Mal 
strada să fie împodobită sărbăto
rește, cetățenii au strîns bani cu 
care au procurat 1700 stegulețe 
mici și încă 55 steaguri roșii și 
tricolore care își vor undui faldu
rile în adierea vintului de primă
vară. Tovarășul Felea Alexandru, 
împreună cu alți cîțiva cetățeni, a 
muncit stăruitor pentru săparea 
unui canal de scurgere a apei, iar 
Merlack Alexandru, Stroia Alexan
dru, au dovedit multă măiestrie la 
amenajarea fondurilor.

Acum, cind zilele sînt călduroa
se, strada a devenit loc de întilni- 
re ai cetățenilor ei. Tineri și virst- 
nici țin cu toții să-și aducă contri
buția, împreună cu deputatul lor. 
Ia munca de înfrumusețare. Mun
cesc stăruitor, pentru că in inimile 
lor nutresc dorința de a se situa 
printre fruntașii întrecerii „pentru 
cea mai frumoasă stradă".

B. IONESCtJ

Ziua acțiunilor patriotice
încă de dimineață timpul pro

mitea o zi frumoasă, favorabilă ac
țiunilor de înfrumusețare a orașu
lui. La îndemnul grupelor de partid,
sute de cetățeni, cu deputății în

frunte, au ieșit 
tică. Cartierele

la muncă patrio- 
orașului Lupeni

A. MICA 
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)
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Sonda „îndrăznelilor".•••
...Membrii brigăzii au 

plecat spre bază. Rămas 
singur în cabina motoris
tului, Jerca Adrian se a- 
șează îngîndurat pe col
țul unei lăzi. Pleoapele în
roșite și chipul tras de 
nesomn, trădau oboseala. 
Afară,. .vîntu! care 
de 10 zile și I 
bătuse neîncetat 
de Brazi a încetat. Prin 
geamul tăiat în peretele 
dinspre miazăzi, conturul 
dantelat al sondei .5720 
se vede profilat pe fon
dul zării.
Privirea omului retras aici 

atît de singuratic se o- 
prește asupra colosului de 
metal. Expresia fetei sale 
vădește mulțumire. Da, 
într-adevăr, Jerca Adrian 
— brigadierul e mulțumit. 
Este ceva însă care îl 
mulțumește pe Jerca 
drian — comunistul, 
crările de montare 
noua sondă s-au executat' 
cu patru zile înainte de 
termen, de asemenea, s-au

timp
10 nopți

Valea

ne-
A-

Lu- 
la

economisit numeroase ma
teriale, iar ortacii, îndrăz
neții si încercații lui or
taci au dat în această pe
rioadă numai lucrări de 
calitate. Viteza de săpare 
a sondei a rămas însă a- 
ceeași. Ce ar fi dacă s-ar. 
încerca adecvarea frezelor 
după tăria rocilor chiar 
în timpul lucrului ?

...Făcută cu prilejul u- 
nei consfătuiri de produc
ție, propunerea șefului de 
brigadă Jerca Adrian a 
stîrnit pe șantierul de fo
raj Uricani, numeroase 
discuții. „A schimba fre
zele de sondă după tăria 
stratului, adecvîndtl-le te
renului înseamnă mane
vre, adică o pierdere mare 
de timp și sondorii n-au 
niciodată timp de pier
dut" — susțineau scepti
cii. Hlaghe loan. Iacobes- 
cu Vasile, Necsoiu Gheor- 
ghe, Sulea loan, Ionescu 
Constantin și alți sondori 
de la locația 5 720 n-au

privit însă lucrurile cu 
ușurință.

— Dacă metoda a fost' 
propusă de șeful nostru 
tot noi trebuie să fiin cei 
care să-i demonstrăm va
loarea și importanța.

...In Valea de Brazi mo
torul sondei 5 720 dudule 
ritmic, transmițînd împre
jurimilor bucuria unei 
mari reușite. Oamenii — 
îndrăzneții și încercații 
ortaci a lui Jerca Adrian 
— lucrează de zor. Meto
da de alegere și adecvare 
a frezelor de foraj după 
tăria stratului a sporit 
substanțial viteza de să
pare. Pe graficul de ur
mărire a realizărilor ob
ținute de brigadă, depă
șirile de plan au urcat 
pînă Ia 70 la sută. Pînă 
Ia 1 Mai muncitorii spe
ră să sporească această 
depășire Ia 80 la sută. 
Hărnicia, conștiinciozita
tea și înalta lor calificare 
profesională dau certitudi
nea că si acest angaja
ment va fi realizat ne
greșit'.

A. NIGULESCU♦



COLȚURI PITOREȘTI
Pentru oamenii muncii care au 

călătorit cu trenul sau alt mijloc 
de locomoție pe traseul Livezeni— 
Pietrele Albe — Bumbești, defileul 
Jiului le-a întipărit' în minte ima
gini de neuitat. Puțini știu însă că 
în spatele coloșilor de piatră care 
string șoseaua și linia ferată ca

stad apa să cadă liber de ia a 
mare înălțime. Ocolind buza pră- 
pastiei, în fața ochilor se deschide 
o încîntătoare priveliște. In stin
gă, distanțate unele de altele, cli- 
nurile munților se îmbină aproape 
orizontal formînd o largă succesiu
ne de terase înverzite, pline de

VARtETĂȚI NOTE ȘI COMENTARII
Gondolieri" Sără voie
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Drepturi vechi
Indienii americani Mohawk 

cer să intre gratuit la Expozi
ția mondială de la New York. 
Ei au amintit autorităților că 
in 1684, au vîndut colo
niștilor englezi Flushing Mea
dows, incinta actualei expozi
ții, pe vremea aceea o pădure 
in care strămoșii lor și-au re
zervat pentru ei și pentru ur
mașii lor acces liber pentru a 
tăia lemne.

De-ale electronicii

a lipsit 
din localitate a pri
de plată pentru con
curent electric, în- 

o mașină electronică. 
„Zero mărci,

La Duisburg (R. F. Germa
nă), un abonat care 
cîtva timp 
mit o notă 
stimul de 
tocmită de
Pe notă scria : 
zero pfenigi”. Două săptămîni 
mal tîrziu același cetățean a 
primit un anunț stabilit de a- 
ceeași mașină electronică. „A- 
mendă 70 pfenigi pentru nea- 
chitarea notei de plată".

Performantă medicala

<1

I
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In timp ce chirurgul polo
nez Danelczyk opera o bol
navă Ia Jaszczow, mică locali
tate din împrejurimile Lubli- 
nuiul, pacienta a căpătat o 
puternică hemoragie. Singura 
persoană din spital cu aceeași 
grapă de sînge cu operata era 
chirurgul. In timp ce conti
nua intervenția, 1 s-au luat 
0,500 litri de sînge cu care s-a 
făcut transfuzie. Iată dar că 
pacienta îi datorează chirur
gului de două ori viața.

Firă busolă
Albatrosul zboară din An

tarctica pînă Ia Polul Nord. 
Pinguinii transportați cu a- 
vionul Ia distanțe de 2 400 km 
găsesc cu ușurință drumul 
înapoi spre casă. Broaștele 
țestoase marine înoată pentru 
depunerea ouălor peste 5 500 
km. Cît de mici trebuie să fie 
aparatele cu care se orientea
ză aceste vietăți.

Descoperirea tainei lor ar 
însemna o cotitură în construc
ția de aparate de navigație.

Pește cu locator 
submarin

Peștișorul 
trăiește în Nil 
cu un locator 
foarte greu să 
pește în plasă, 
apă locatoarele
acționează. Enigma mormiru- 
sului nu dă pace inginerilor 
radio.

mormirus care 
este înzestrat 
submarin. Este 

prinzi acest 
Se știe că sub 

obișnuite nu

♦
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!
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Pină mai acum o lună, locuitorii 
de pe strada Gh. Doja din Petro
șani nu se deosebeau cu nimic, in 
ceea ce privește mijloacele de lo
comoție, de megieșii lo-r. Mergeau 
ori veneau de la șut pe jos, cu 
bicicletele ori motocicletele sau cu 
autobuzul. Asta după distanță și 
preferință. De atunci încoace însă, 
la mijloacele lor de locomoție s-au 
adăugat și „gondolele". Nu că au 
dorit ei să aibă o stradă „lichidă” 
ca cele din Veneția ci din cu totul 
alt motiv. Iată-1 *. O conductă 
bu-ducașă n-a avut altceva de lu
cru decît să se spargă. Prin spăr
tură, apa a început să inunde stra
da. Copiii s-au bucurat e drept că 
li s-au creat condiții să devină 
constructori de baraje și... gondo
lieri. Vîrstnicilor nu le prea vine 
însă la socoteală, cînd vin noap
tea de la șut. Au făcut deci cerere 
la sfat să se ia măsuri de reme

diere a lipsurilor. Măsuri s-au luat, 
dar pe jumătate. S-a săpat un șanț 
adînc care, bineînțeles, s-a umplut 
ochi cu apă de parcă ar fi canalul 
de Suez. Acum ce să facă locuito
rii străzii ? Să treacă de la gon
dole la 
N-ar fi 
răspund 
urgente

întoreîndu-se seara de la serviciu 
s-a trezit cu o neplăcută surpriză. 
Voia femeia să intre în casă, dar 
să vezi „minune". Ușa de la ca- 

■ meră era baricadată. Cum însă a- 
fară nu prea poți înopta, mai cu 
propteli, mai cu opinteli a deschis 
puținei ușa incit să se poată stre
cura înăuntru. A rămas ' uimită 1 
Lucrurile din casă erau îngropate 
în molozul căzut din tavan. Ce se 
întîmplase ? Locuința cu pricina a 
intrat în reparații capitale. Lucra
rea este executată de I.L.L. Petro
șani. Locatarul de la etaj, pe nume 
Crăciun Alexandru, susține sus și 
tare că n-are nici o 
pasta ce a căzut pe 
nei de jos.

— N-o să-mi las

într-o menghină. Se ascund de pri
viri adevărate ținuturi de basme.

Să urcăm împreună o modestă 
potecă de munte ce pornește spre 
est din dreptul cantonului Iiie Pin-

soare și ferite, de vînt. In dreapta 
se află pîrîul, cascada și ciclopicul 
contrafort de stîncă ce susține cu 
o sălbatică îndrăzneală întreaga 
povară a scocului. Asemenea lo-

vină de nă- 
mobila veci-

vapoare... transatlantice ? 
oare mai bine ca cei ce 
de aceasta să ia măsuri 
de astupare a șanțului ?

Reparație cu file
Exact 

zile de 
Lenica. 
tțoșani

ieri s-au împlinit 20 
cînd tovarășa Muntean 

domiciliată în orașul Pe- 
ștrada Republicii nr. 37,

de

doar aparta
mentul nereparat pentru un ase
menea fleac.

Reparațiile trebuie intr-adevăr 
făcute. Acest lucru l-a înțeles și 
tovarășa Munteanu. S-a și mutat 
mereu dintr-o cameră în alta. Ne
cazul cu plafonul și mutatul e 
însă abia începutul. Sus s-a făcut 
o reparație jos cu pălăria. Plafon 
frumos și parchet pe 
cinci săptămîni 
put lucrările și 
jos. Acum altă 
ar dori parchet
vecin, iar cei de la I.L.L. vor mo
zaic. Discuțiile continuă, lucrul se 
tărăgănează iar reparațiile sînt 
cam cu... tîlc. Mult mai nimerit ar 
fi să se urgenteze lucrările, să se 
facă reparații de calitate și atunci 
cu siguranță că ar înceta și dis
cuțiile.

jos. După 
de deranj au înce- 
la apartamentul de 
dandana. Locatara 
ca la apartamentul

Întâlnirea primăverilor

străzi. Erau 
cercetare, iar 
a urmat re- 

ca o apă ce 
un stă-

de pe
o

se înfrățească
noastre. Cîtă

melea- 
destinație

Nu. Acum nu trebuie să mai a- 
vem nici o îndoială: primăvara 
s-a dăruit întreagă meleagurilor 
noastre. Avem atîtea motive să fim 
siguri de acest lucru. La început 
am văzut-o puțin sfioasă, in buche
tele de viorele pe care ni le ofe
reau florăresele pe 
doar soli trimiși în 
terenul fiind studiat, 
vărsarea tumultoasă,
nu poate fi oprită de nici 
vilar.

Primăvara venea 
guri îndepărtate cu 
precisă: Venea să 
cu primăvara vieții
asemănare între ele: primăvara a- 
prinde albastrul viorelelor, accele
rează mersul sevei spre muguri. 
Primăvara vieții mărește intensita
tea arderii ochilor, trimite spre 
cupola albastră vulturii cutezători 
ai visurilor omului.

Diminețile de primăvară sînt în
ceputurile unei aetivități, sînt sim
bolice.

Mugurii vieții — copiii — își în
cep diferitele lor activități : plim
bări prin parc cu mama, plecarea

. .-..Ir.'C----------

Rătăcit pe meleagurile noastre, pescărușul a ținut să lase fotogra- 
din dlșeu drept amintire. (Foto ; N. Moldoveanul.

D. C.

către școală ori spre șelarii și lo
curi de joacă.

Toate fierberile șantierelor noas
tre, toate încleștările dintre om și 
tainele științei, toate clocotele in
terioare ale oamenilor au un sin
gur scop : consolidarea noii 
a omenirii, vîrsta socialistă.

In pragul primăverii, i-am 
„Bun sosit I". Bun venit în
cui nostru, primăvară I Те-am aș
teptat eu sufletele deschise. Te-a 
așteptat sora ta — tinerețea noas
tră. A fost una dintre cele mai 
frumoase întîlniri...

vîrste

urat: 
mijlo-

ION BURETEA

o-
tu-

Pe

Imaginea de astăzi a orașului 
Piatra Neamț este surprinzătoare 
pentru cel care nu a mai trecut 
pe aici de cîjiva ani. Alături de 
Turnul de observație, biserica Si. 
loan și vestigiile curții domnești 
a lui Ștefan cel Mare, ridicate in 
secolul XV, urbanistica modernă 
a noilor construcții își etalează a- 
vînlat formele suple, fdcînd tovă
rășie peisajului ce împresoară 
rașul. Piatra Neamț cunoaște 
multul marilor transformări.

Pretutindeni se construiește,
str. Pietricica, situată pe malul 
drept al pîrîu/ui Cuejdi, a „răsă
rit" un ansamblu de locuințe cu 
400 de apartamente șl un bloc 
turn cu 9 etaje i pe strada Bica- 
zului un alt ansamblu compus din 
19 blocuri. Ritmul de lucru este 
intens, deoarece constructorii apli
că metode noi: cot r a jele glisante, 
lucrul in lanț și in două schimburi 
etc. Blocuri noi se înalță in pre
zent și pe străzile Alexandru cel 
Bun și I. C. Frimu. Piatra Neamț 
devine tot mai mult un oraș al 
chimiștilor de la Roznov și Sdvi- 
nești, al energeticienilor care vor 
dirî/a agregatele „salbei de hidro
centrale" de pe Valea Bistriței. Nu-

O vedere din masivul Paring în plină primăvară.

tilie (15 km. distantă de Livezeni) 
pînă la locul denumit Cascada din
tre Văi. O ascensiune de circa 
30—40 minute duce pașii pe coa
ma unei înălțimi împădurite. Pe 
marginea ei, în dreptul unui ma
melon golaș, poteca se bifurcă 
pentru a se reîntllni după cîteva 
sute de metri lingă trunchiul unui 
fag bătrîn doborît de vînt. De aici 
drumul duce spre scocul Leșului 
pe fundul căruia se rostogolește 
bolborosind un torent mic, dar vi
jelios. După 2—3 km. lărgindu-se 
treptat, scocul sfîrșește brusc lă-

curi frumoase, pline de prospeți
me și inedit pot fi găsite și în ju
rul piscurilor de la Pietrele Albe, 
Murga Mică, Polatiște sau pe Va
lea Căpățînii.

Itinerarul deschis tiu necesită 
pregătiri deosebite. Singura 
cultate constă în distanța ce 
buie străbătută. Cucerind însă
dători fiecare porțiune de t^ren 
vom reveni în casele noastre -cu 
inima satisfăcută de a fi cunoscut 
un nou colț pitoresc din miile cîte 
există in patria noastră.

A. NICHIFOREL

difi-
tre-
râb-

Lacuri indicatoare de temperatură
Uzina chimică din 

Blizyn (R. P. Polonă) 
produce Іаситі indi
catoare de tempera
tură. Astfel, lacurile 
de culoare portocalie,

la o temperatură de 
45 grade 
schimbă 
cafeniu

Celsius, 
culoarea

își
în

sau chiar
roșu. După ce ră
cesc la 30 grade Cel-

sius, ele își recapătă 
culoarea inițială. U- 
zina produce lacuri 
care reacționează și 
la temperaturi între 
35 și 1-65 de grade 
Celsius.

PIATRA
mai pentru ei s-au dai în folosiți- 
fă, in ultimul timp, peste I 500 a- 
parlamente confortabile.

In nomenclatura orașului se în
scriu, de asemenea, edificii social, 
culturale aflate In execuție; pe 
str. Viitorului o școală medie cu 
24 săli de clasă, in piața 6 Martie 
un dispensar medical, pe Bd. Re 
publicii o cantină-restaurant, iar 
în centru — 6 nai magazine. Lin
gă „Ciuperca", renumitul restau
ram de vară amplasat chiar In 
fosta albie a Bistriței, cu un aco
periș asemănător in miniatură ce
lui al Circului de Stat din Bucu
rești, se amenajează pe un platou, 
ia marginea pădurii, un alt res
taurant, se clădesc, totodată, un 
mare complex comercial și 
nematograi încăpător.

Planul de dezvoltare a 
Neamțului prevede noi și 
tante transformări edilitare,
panou așezat in centrul orașului 
se află macheta de sistematizare. 
Pe ea sînt marcate viitoare edifi
cii, bulevarde, străzi. Se remarcă 
între altele (aptul că noua urba
nistică a orașului de la poalele 
Pietricicăi va fi completată foarte

un ci-

Pietrei 
impar- 
Pe un

NEAMȚ 
curînd de un mare șl modern ho
tel turistic cu 13 etaje care se 
va Înscrie printre cele mai fru
moase și elegante din țară, de та. 
gazine restaurant și alte zeci de 
blocuri, creînd o ambianță armo
nioasă cu Palatul telefoanelor și 
noua Casă de cultură a sindicate
lor, construite In ultimul timp.

Acum mîinile harnice ale gos
podarilor împodobesc parcurile, 
grădinile, spațiile verzi și balcoa
nele noilor blocuri cu un covor 
multicolor de flori și verdeață. Ae- 
rul curat de munte este în acest 
fel înmiresmat de parfumul flori
lor. Străzile largi, luminoase, stră- 
bătute de numeroase autovehicule, 
dau orașului un aspect tot mai 
viu, tineresc.

DIntr-un tîrg, vizitat doar vara 
pentru frumusețile împrejurimilor 
sale, oferite de îneîntătoarea Va
le a Bistriței și de masivul Ceah
lău. Piatra Neamț se înscrie In 
rîndul acelor orașe industriale Șt 
turistice pe care socialismul le 
dezvoltă și Ie înnoiește neîncetat.

N1COLAE PLUGARU 
corespondentul Aqetpres pentru 

regiunea Bacău



Localitățile Văii Jiului îmbracă haină nouă BRIGĂZILE COMPLEXE
fUmaie din pag. I-a>

chiar pensio- 
Fiecare se străduia să-și a- 
contribuția sa la mărirea spa- 
verzi ale orașului, la plan- 
de arbori ornamentali, la a- 

parcuri, ori la 
existente.
preajma Ыоси- 

de autobuze 
tineri nivelau 

unui
de
amenajarea 
locatarii blocului, 
Rakoczi Simion,

păreau un furnicar de oameni. 
Toți munceau pentru înfrumuseța
rea orașului: mineri, filatori, pre
paratori, constructori, muncitori din 
comerț și cooperație, ceferiști, gos
podine, utemiști și 
nari, 
ducă 
țiilor 
tarea
menajarea de noi 
reamenajarea eelor

Pe porțiunea din 
lui D, lingă stația 
„Viscoza", sute 
terenul pentru 
parc, în timp ce 
Frantz Ștefan,
Pazmandy Dezideriu, în frunte cu 
președintele lor, comunistul Sipoș 
Ludovic, se îndeletniceau cu îm
prejmuirea spațiului verde din spa
tele biocuiui. In cartierul Viscoza 
III, alti cetățeni făceau toaleta de 
primăvară a zonelor verzi. Grasu

î N RITM
soa- 
des- 
zo-

Sub mîngîierea razelor de 
re, mugurii au început să se 
iaca, iar colțul ierbii de pe 
ne le verzi ale orașe iot și-a scos
și ei căpșorul. Locuitorii din cir
cumscripția nr. 22 Petrila, în frun
te cu Dima Ludovica, deputata lor, 
au venit în... ajutorul primăveri; 
contribuind la înfrumusețarea car- 

, Uprului. Prin hărnicia tovarășilor 
v5janciuc Petru, Turcaș Ioan, He

ring Gheza, Curta' losif, Oancea 
Gorbu Aris- 

o bună
viran de lîngă 
iar drumul din 
fotbal reparat, 
existenți, har- 

cattierului au

Sandu, Toma Petru, 
tică și încă mulți alții, 
parte din terenul 
Jiu a fost nivelat, 
spatele arenei de 
Alături de arborii 
nicii gospodari ai
mai plantat încă 50 de puieți.

Acțiunea inițiată de deputata 
Dima a fost salutară. Păcat însă 
că lacob Laurențiu și fried vreo 
doi locatari din cartier au rămas 
pasivi la invitație. Să sperăm 
în viitor vor participa și ei, 
doar frumosul place tuturor.

c<5
Că
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Mfmi de gesoodar
f Circumscripția electorală nr.

T }n Petroșani unde este deputată 
’*Marcu Eucreția, cuprinde printre 

alte străzi și pe aceea ce poartă 
numele lui Cuza Vodă. Strada Gu- 
za Vodă este una dintre cele mai 
circulate din Petroșani. Pe aici trec 
zilnic sute de mașini de la I.R.T.A. 
și S.T.R.A. Și totuși, strada e fru
moasă și cutată. Mîini 
dări harnici au curățat 
geamurile caselor, îneît 
lucesc de curățenie.
străjuiesc strada pe ambele părți 
au fost și ei dați frumos cu var, 
Mult s-a muncit și la nivelarea și

de gospo- 
fațadele și 
toate stră- 

Arborii ce

In exploatările forestiere — 
utilajele să fie din plin folosite

In ultimii ani I.F. Petroșani a 
fost dotată cu diferite utilaje mo
derne, care contribuie în mod ne
mijlocit la creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
pe m.c. masă lemnoasă exploatată, 
la reducerea efortului fizic al mun
citorilor. Pentru executarea fazei 
de doborlt și secționat a materia
lului lemnos, I.F. Petroșani a fost 
dotată cu 73 ferăstraie mecanice 
de tip „Drujba", dintre care 18 la 
sectoarele Cîmpu lui Neag, 19 la 
Lupeni, 21 la Roșia.

Cu aceste utilaje, în primul tri
mestru al anului a fost planificat 
să se realizeze o cantitate însem
nată de producție. Trebuie spus 
însă că producția prevăzută pentru 
aceste utilaje s-a realizat numai 
în proporție de 67 la sută. Sec
torul Roșia a realizat doar 35 la 
sută din planul de producție pen
tru ferăstraiele mecanice, iar sec
torul forestier Lonea a realizat cu 
6 923 m.c, mai puțin material lem
nos decît era stabilit pentru aceste 
utilaje. Nici sectoarele forestiere 
Cîmpu lui Neag și Lupeni nu au 
realizat planul la aceste utilaje 

Radu, Lăpădatu loan, Bordean Ni- 
colae, Szell Ștefan, Tomescu Spiri
don și Hîncu Ioan de la blocul 
fruntaș 25 erau în frunte.

A dispărut mormanul de res
turi menajere de pe malul pîrîu- 
lui Braia, sub acțiunea lopeților și 
cazmalelor, iar în fața magazinu
lui nr. 77 a apărut o grădină de 
flori. In timp ее Horvath Irina, 
Szilveszter Ana, Scholtner Paras- 
chiva, Fodor Irina, Miclea Maria 
și alte lucrătoare ale magazinului 
amenajau rondurile, Nivelt Iosif 
și Silvășan Iosif instalau două ras- 
tele pentru biciclete. Nu s-au lăsat 
mai prejos nici salariații celor
lalte unități comerciale din Lupeni. 
Au pregătit terenul viran din ve
cinătatea blocurilor 44—46 pentru 
amenajarea unui parc de 4000 me
tri pătrați. Dintre cei care au mun
cit aici s-au remarcat tovarășii 
Ceteraș Simion, Magda Gheorghe, 
Sabău Cornel, Jimboreanu Traian, 
Babici Vasile, 
ga Margareta,

Simina Fibia, Resi- 
Zegrean Malvina.

D E PRIMA
pietruirea străzii. De cîteva zile, 
locuința lui Tomșa Eiisabeta, pre
ședinta comitetului cetățenesc s-a 
transformat în atelier de vopsi- 
torie. Aici au fost vopsite peste 
40 de cutii de lemn. S-a adus și 
pămînt negru și bun de la grădi- 
nărie ca florile să aibă condiții 
de dezvoltare. De 1 Mai cutiile 
cu flori vor împodobi întreaga 
stradă. Cine s-a evidențiat in ac
țiunile obștești organizate ? Marca 
Romulus, secretarul organizației de 
bază, deputata Marcu Lucreția, pre
ședinta comitetului cetățenesc, 
Tomuș Eiisabeta, Medrea Terezia, 
Szîghety Ecaterina, Keczedy 
sif, soții Matoșan Francisc și 
na, Marton Carol și alții.

fo
iri-

La îndemnul 
organizației de partid

Acțiunea patriotică de colectare 
a fierului vechi a cuprins întreaga 
Vale a Jiului.

— ве ar fi să inițiem și noi 
o acțiune de colectare a fierului 
vechi — s-au gîndit membrii bi
roului organizației de bază din car
tierul HI din Petroșani.

— S-o facem — au hotărît lovan 
losif, secretarul organizației de 
bază, Niculescu Emil, locțiitorul său 
și Ghinea Hie, Haidu Carolina și 
Romoșan loan, membri în birou.

Ea
partid 
ba și tovarăși din activul fără de 
partid.
lectore, 
ghetele 
țică de 
țiunii s-au situat membrii de partid 
Moldovan Vasile, soții Cioflica

chemarea organizației de 
au răspuns zeci de comuniști

S-au făcut centre de co
s-a scotocit prin tonte an- 
adunîndu-se fiecare btică- 
fier vechi. In fruntea ac-

Nerealizarea planului la această 
fază de lucru se datorește în pri
mul rînd faptului că maiștrii de 
exploatare tratează cu superficia
litate problema acestor mecanisme 
si nu se îngrijesc ca întreținerea și 
repararea lor să se facă la timp, 
în funcție de orele efectiv lucrate. 
Aprovizionarea cu combustibil și 
lubrifianti se face la unele sectoa
re destul de anevoios și astfel uti
lajele și personalul de deservire al 
acestor utilaje este obligat să stea, 
lucru ce duce la nerealizarea pro
ductivității planificate. Ferăstraiele 
mecanice în majoritatea sectoarelor 
șl exploatărilor sînt folosite în de
pozitele intermediare în loc să fie 
introduse la doborît și secționat în 
parchete, unde se duce lipsa de 
brațe de munca.

Un alt tip de utilaje cu care 
este dotată întreprinderea sînt fu- 
nicularele Wissen. In prezent la 
l.F. Petroșani exista instalate 22 
funiculare pentru cere în trimes* 
trul I 1964 a fost planificată can
titatea de 24 000 m.c. material 
lemnos. Din această producție pla
nificată s-a realizat numai 63 la

s-a amenajat și 
de pe porțiunea

Sipoș 
Olga, 
la a- 
făcut 

redes-

O zonă verde 
pe terenul viran 
dintre pîrîul Roșia și rampa a Il-a 
C.F.R., pe o lungime de 100 me
tri, iar la Grafit, utemiștii au plan
tat aproape 200 bucăți de arbori 
ornamentali. Sute de tineri au 
muncit și la stivuirea buștenilor 
în depozitul de lemn al minei cit 

. și pe rampa de descărcare I. F. din 
gară, iar în fața grădinii de vară 
deputatul Abraham Vasile cu un 
grup numeros, printre care 
Tincuța, Vincze Maria, Szabo 
Kisfaludy Iuliana, au muncit 
menajarea parcului și au 
pregătirile necesare pentru 
chiderea grădinii-bufet.

In toate celelalte puncte . 
rașului Lupeni, în cartierele noi 
și vechi peste 3000 de tineri, îm
preună cu locatarii au muncit pen
tru ca 1 Mai, sărbătoarea oameni
lor muncii de pretutindeni, să-i 
găsească cu orașul înfrumusețat. 
Valoarea muncilor efectuate se 
ridică la mai multe zeci de mii lei.

ale o-

VARA

Din activul fără de

Solomon și Ana, Gaidoș Carol, An- 
draș Petru, Iedenac Elena și încă 
mulți alții.
partid au participat la acțiune to
varășii Furcă Silica, Vrățitoru An
gela, Tuhuți Georgeta.

Acțiunea s-a încheiat. Locuitorii 
din raza de activitate a organizației 
de bază cartier 3 au adunat 
predat 
vechi. Organizația de bază din car
tier e hotărîtă să mai organizeze 
asemenea acțiuni. Locatarii le pri
mesc doar cu multă bucurie.

Și
la I.C.M. 5 600 kg. fier
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Laboratorul mecanic al U.R.U.M. Petroșani. Aici se fao încercări me- 
In vederea determinării rezistentei la cablurile puțurilor de ex- 
atît de la minele din Valea Jiului cit și din țară.
CLIȘEU : Tovarășele Gruber Eiisabeta și Latkulik Paula în labo- 
mecanic al uzinei.

canice 
fracție,

IN 
ratorul

sută. Aceasta dovedește că la I.F. 
Petroșani nu se face tot ce tre
buie pentru ca fiecare utilaj să 
dea randamentul necesar. Din cauza 
slabei organizări a procesului de 
producție, în unele exploatări fo
restiere nu se asigură stocuri de 
material lemnos și astfel funicu- 
larele nu sînt folosite la întreaga 
lor capacitate. In sectorul Cîmpu 
lui Neag din cele 6 funiculare 
existente nu au funcționat decît 
două, iar funicularele din exploa
tările Gîrbovu și Valea Boului au 
lucrat cu un randament redus. A- 
ceeași situație se întîmplă si în 
celelalte sectoare de exploatare, 
care nu folosesc efectiv garniturile 
de funicular. La sectorul Lonea de 
pildă, respectiv, la exploatarea 
Jieț, s-a construit un funicular în 
toamna anului 1963 și din lipsa 
de interes a conducerii sectorului, 
rampa de încărcare din stația de 
jos a funicularului s-a executat 
abia In luna trecută. In această pe 
rioadă garnitura ди a funcționat. 
De asemenea, în trimestrul 1 sec
torul Roșia a scos cu funicularul 
tip Mîneciu din exploatarea Stolo-

(UUBare «Ut fag. I*a)

Aceaetă situație a fost discutată 
apoi cu șefii sectoarelor care au 
fost de aoeeași părere.

«Jntr-una din zile, împreună cu 
inginerul Coroban Mircea, șeful 
sectorului, inginerul Nicorici a co- 
borît în subteran.

— Ei bine să vedem lucrurile 
pe „viu" și să discutăm și eu oa
menii. Știi, părerea lor de multe 
ori e hotărîtoare...

Ajunși într-un abataj, îl întîl- 
niră pe minerul Sirop Constantin. 
Au discutat mult despre felul de 
organizare 
vizionarea 
riale.

— Avem 
tru că se 
cu răpitul. 
tăiem din
juns în abataj. Asta 
nează mult munca și 
scoate întotdeauna preliminarul — 
spunea minerul Sirop Constantin.

Inginerul Nicorici Nicolae îi 
vorbi despre brigăzi complexe, ca
re să execute toate operațiunile 
de lucru, Ii făcu un mic calcul din 
care a rezultat că în asemenea con
diții se pot scoate două fîșii de 
cărbune în 24 de ore.

Minerul Sirop Constantin 
cîteva minute pe gînduri, 
spuse :

— După calcule așa este, 
este necesar ca brigăzile 
astfel 
schimb 
cep la 
Altfel...

— La asta ne-am gîndit noi. Te 
! întrebăm dacă ești de acord să-ti 
i reorganizăm brigada.

--- —=—

a muncii, despre apro- 
cu vagonete și mate*

rfteodată necazuri pen- 
întlrzie cu montatul și 
Atunci nu putem să 
plin imediat ce am a- 

ne îngreu- 
nu putem

stătu 
apoi

însă 
fieSă 

plasate îneît în fiecare 
să fie oameni care se pri- 
toate operațiile de lucru.

I

<:

joaia numai 865 m.c. material lem
nos, cu mult sub posibilități.

Utilaje care pot funcționa destul 
de bine sînt și cojitoarele meca
nice. Din lipsa asigurării la timp 
a materialului lemnos, cu aceste 
utilaje s-au realizat in trimestrul 
I numai 372 m.c. material lemnos 
fată de 800 m.c. planificați. In sec
torul forestier Lonea există un co* 
Jltor mecanic care nit este folosit 
ia întreaga Iul capacitate. în tri
mestrul I, cu acest cojitor s-a rea
lizat din plan numai 22 la sută.

Faptul că în exploatările fores* 
tiere din.Valea Jiului nu să folosesc 
din plin utilajele de mare produc
tivitate dovedește o slabă preocu
pare a maiștrilor de sectoare, a 
maiștrilor de mecanisme, a șefi
lor de sectoare și în ultimă ins
tanță a serviciului mecanizării a 
I.F. Petroșani, care nu controlează 
felul cum sînt folosite utilajele.

In acest an în fața forestierilor 
din Valea Jiului atau sarcini mari, 
care trebuie realizate pe seama 
creșterii productivității muncii. Și 
acest lucru nu este posibil decît 
prin extinderea mecanizării în fie
care exploatare, prin utilizarea din 
plin a capacității fiecărui utilaj.

dădea îndrumări 
In fiecare dimineață

— De ее nu, dacă treaba o s® 
meargă mai bine ?

— Atunci va trebui sa vii la șut 
în rotație pentru a lucra cu toate 
cele trei schimburi, pînă se vor o* 
bișnui oamenii.

— Asta nu-i o problemă...
Ѳ discuție asemănătoare au a- 

vut-o și cu șeful de brigadă De
meter Ioan.

In primele zile după organizarea 
brigăzilor complexe, lucrurile nu 
s-au dovedit chiar așa de simple. 
Ba făcea impresia că treaba merge 
și mai slab. Șeful exploatării, in
ginerul șef și șeful sectorului, nu 
s-au dat bătuți. Zilnic unul din ei 
trecea pe la cele două abataje, ur
mărea cu atenție întregul proces 
de lucru, apoi 
oamenilor.
alte discuții, alte calcule...

După numai cîteva zile lucru
rile au început să meargă mai 
bine. Oamenii au început să se 
obișnuiască cu noul sistem de or
ganizare a muncii. Țelul pe care 
și l-a propus conducerea exploa
tării a fost atins. Incepînd de la 
1 aprilie, cele două brigăzi com
plexe extrag cîte două fîșii de căr
bune în fiecare 24 de ore. Randa
mentul a crescut cu aproape o tonă 
de cărbune pe post față de sarci
na planificată. Sectorul IV В a dat 
pînă în ziua de 20 aprilie 1100 tone 
de cărbune peste plan. Și 
rezultat se datorește celor 
brigăzi complexe organizate 
lună în urmă.

...Zilele trecute, în biroul 
nerului Nicorici Nicolae, șeful mi
nei Lupeni, se discuta despre or
ganizarea de noi brigăzi complexe 
în sectoarele V și I A. Și cu si
guranță că nu o să rămînă o sim
plă discuție. La Lupeni lucrează 
un colectiv capabil de fapte mari...

acest 
două 
cu o

Ingi-

26 aprilie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Dansuri 
de estradă, 11,03 Scene vesele din 
operete, 11,30 Noi înregistrări de 
muzică populară realizate In stu
diourile noastre, 12,00 Interprețl de 
muzică ușoară, 12,40 Arii din ope
re interpretate de baritorul Nico- 
lae Herlea, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Melodii populare cerute 
de ascultători, 16,00 Casa de dis
curi „Electrecord" vă prezintă noi 
înregistrări de muzică ușoară,
16.30 Transmisiune sportivă, 18,30 
Emisiune literară, 19,00 „Am în
drăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romîneaSGă, 19,30 
Program de romanțe, 20,05 Teatru 
la microfon: „Tizul". Scenariu ra
diofonic de 0ctav Sava, după o 
idee de loan Grigorescu, 21,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
10,00 Muzică populară, 10,33 Me
lodii distractive, 11,00 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", 13,45 Muzică ușoară in
terpretată de Roxana Matei, 14,15 
La microfon: Satira și umorul,
15.30 Muzică ușoară, 16,30 Melodii 
populare din diferite regiuni ale 
.țării, 18,00 „File de calendar", e- 
misiune muzical-literarâ, 19,30 Pa
gini alese din muzica ușoară romî- 
nească, 20,30, Dansuri în ritmul 
preferat, 21,30 Scriitori în lumina 
documentelor: Miliail Eminescu. 
Prezentare de Horia Oprescu, 21,45 
Muzică de dans.

—o—
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Domnișoara Barbă Albastră; RE
PUBLICA : Valea Vulturilor; PE- 
TR1LA: Moartea are o față; LO- 
NEA : Tu ești minunată; L1VEZENX: 
Mărul discordiei; ISCRON1: Gar
dianul; ANINOASA: Dragoste și 
pălăvrăgeli; PAROȘENI: O moș
tenire cu bucluc; LUPENI : Cuce
rirea Everestului; BÂRBÂTENI: 
Balada husarilor.
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căanunță 
minerilor 
a crescut 
cîți erau

Greva minerilor 
spanioli se extinde

MADRID 24 (Agerpres).
Agenția France Presse 

la 24 aprilie numărul 
spanioli aflați în grevă 
la 15 000 față de 8 000
în grevă cu o zi înainte. Potrivit 
agenției, greva s-a extins cu 
sebire în provincia 
principalele puțuri 
sistat producția.

Observatorii de la 
liniind 
marea 
trecut, 
tualele
unei eventuale greve generale care 
va fi declanșată la 1 Mai.

_=©=_

Asturia 
miniere

Madrid,

deo- 
unde 
și-au

sub- 
că tot din Asturia a pornit 
acțiune grevistă din anul 
își exprimă părerea că ac- 
greve par a pregăti terenul

Eonferinta 1.0. putu
GENEVA 24 — Trimisul „special 

Agerpres, Adrian Ionescu, transmi
te :

Comisia a Ill-а a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare examinează în prezent o 
propunere în legătură cu crearea 
unui fond de echipament al 
O.N.U., prezentată de Birmania, Etio
pia, Iugoslavia, Nigeria, Pakistan. 
R.A.U. și Afganistan.

Luînd cuvîntul la discuțiile în 
legătură cu această propunere, re
prezentantul R.P. Romîne. Nicolae 
Ecobescu, a expus motivele pentru 
care delegația romînă sprijină pro
punerea celor șapte țări și se 
pronunță pentru stabilirea unui

comerî ii dezioltare
fond de echipament al Na
țiunilor Unite. Referindu-se la cele 
două căi pentru alimentarea aces
tui fond, preconizate de proiect — 
contribuții anuale benevole în ra
port cu venitul național al econo
mii realizate ca urmare a dezarmă
rii — vorbitorul a sugerat înscrie
rea în proiectul de propunere a 
unei prevederi suplimentare privind 
oportunitatea examinării posibilită
ților de utilizare a unui anumii 
procent prelevat din bugetele mi
litare, ca o sursă de alimentare 
a acestui fond. Această propunere 
a R.P. Romîne — a spus el — ar 
corespunde nevoilor urgente de a- 
jutor ale țărilor în curs de dez
voltare.

©---------------
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Componența Biroului Politic 
al F.E.N. din Algeria

ALGER 24 (Agerpres).
Comitetul Central al Frontului

Eliberare Națională din Algeria, 
ales la recentul congres, a desem
nat joi pe membrii biroului poli
tic al acestui partid. Din compo
nența biroului politic fac parte 17 
persoane, între care președintele 
Ahmed Ben Bella, Hou ari Boume
dienne, ministrul Apărării. Bachir 
Bouma7a. ministrul Economiei. Hadj 
Ben Alia, președintele Adunării 
Naționale, Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul de Externe și alții.

o

Lucrările Comisiei 
pentru Europa

GENEVA 24 — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite :

In cadrul lucrărilor celei de-a 
19-a sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa au continuat 
dezbaterile în legătură cu aplica
rea în practică a Declarației asu 
pra afectării pentru 
nice a mijloacelor 
eliberate ca urmare

Luînd cuvîntul în
dezbateri, reprezentantul R. P. Ro 
mîne, Marin Olteanu. a subliniat 
că Comisia Economică pentru Eu
ropa a și inițiat efectuarea unui 
studiu în legătură cu consecințele 
economice ale dezarmării pe plan 
european. El a arătat totodată că

Economice O.N.U

EVENIMENTELE DIN LAOS
revoluționar", 

de stat din 19 
elementele de 
generalul Kou-

scopuri paș- 
și resurselor 
a dezarmării 

cadrul acestor

Sporirea efectivului 
poliției în R.S.A.

JOHANESBURG 24 (Agerpres).
Uriașul aparat polițienesc și mi

litar pe care guvernul sud-african 
îl folosește în promovarea politi
cii sale de apartheid va fi și mai 
mult sporit. După cum a declarat 
comandantul suprem al forțelor ar
mate sud-africane, guvernul Ver- 
woerd intenționează să creeze un 
Bou corp militar de rezervă alcă
tuit din 55 000 de tineri, exclusiv 
albi. Potrivit planurilor guverna
mentale, pînă la sfîrșitul anului 
1965 fiecare tînăr recrutat în acest 
corp militar va trebui să participe 
la instrucție militară intensă timp 
de 9 luni.

ELISABETHVILLE 24 (Agerpres).
Joi, greva celor 20 000 de mun

citori de la minele și întreprin
derile din localitățile Kolwezi, Eli- 
sabethville, Kipushi și Jadotville 
ale societății „Union Miniere du 
Haute Katanga" a luat sfîrșit. Cu 
excepția a 1 000 de greviști, toți

'.&&&==== ■ —--------

SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA 24 (Agerpres).
Planul prezentat de președintele 

Makarios corespunde angajamente
lor guvernului și directivelor O.N.U. 
pentru a se pune capăt vărsării 
de sînge în Cipru, a declarat An
tis Soteriades, înaltul comisar al 

. Ciprului la Londra.
Pe de altă parte, agenția Reuter 

anunță că „noi ciocniri s-au înre-

Consiliului de Securitate rărnîne în 
vigoare, a spus în continuare Er
kin.’

In aceeași zi, U Thant s-a întîl- 
nit cu reprezentantul permanent al 
Greciei la O.N.U., Bitsios, precum 
și cu reprezentantul permanent al 
Ciprului, Rossides.

aportul Comisiei nu ar trebui să 
se limiteze la elaborarea unui stu
diu asupra consecințelor dezarmării 
în domeniul mîinii de lucru, ci ar 
trebui să se extindă, de asemenea, 
la examinarea concretă a consecin
țelor sociale și economice ale de
zarmării în cele mai importante 
sectoare ale economiei europene.

In continuarea ședinței de joi 
s-au mai discutat : contribuția Co
misiei la programele Națiunilor U- 
nite pentru ajutorarea țărilor în 
curs de dezvoltare și punerea în 
aplicare a rezoluției Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la ac
țiunile în domeniul dezvoltării in
dustriale, problemele de energie în 
Europa și 
In aceeași 
niune a 
principali.

O

productivitatea muncii, 
zi a avut loc și o reu- 
consilierilor economici

reluat lu
ai adminis- 

a decla-

de corespondenții de 
au fost satisfăcute 
greviștilor, Sohier 

că „întrucît

re- 
a 

gre-

ceilalți muncitori și-au 
crul. Secretarul general 
trației societății, Sohier.
rat că greva a încetat' în urma in
tervenției armatei naționale care 
„a folosit metodele sale de convin
gere".

întrebat 
presă dacă 
vendicările 
declarat
va a fost ilegală, nu au fost discu
tate pretențiile muncitorilor".

Autoritățile au arestat numeroși 
greviști. La mina de la Kambove 
(din apropierea localității Jadot- 
ville) 1 000 de mineri se află încă 
în grevă, refuzînd să se reîntoarcă 
la lucru pînă ce nu li se va ma
jora salariul.

VIENTIANE 24 (Agerpres).
Joi a avut loc la Vientiane șe 

dința „Comitetului 
creat după lovitura 
aprilie de către 
dreapta. In afară de
prasith Abhay, care a condus lo
vitura de stat, au mal luat parte 
alți 20 de generali, reprezentînd 
diverse districte militare. In seara 
aceleiași zile a fost dat publicită 
ții un comunicat în care se arat-: 
că s-a hotărît menținerea guver
nului de coaliție, care va fi însă 
„modificat și lărgit în conformitate 
cu actuala situație". Se mențio
nează, de asemenea, că va fi men
ținut în funcție „Comitetul revo
luționar" care va avea ca sarcină 
„să urmărească îndeaproape ac
tivitatea guvernului". Surse diplo
matice citate de agențiile ameri
cane apreciază că de fapt Se. ut- 
mărește ca în noul guvern „for
țele de ștînga să se afle într-o 
poziție de inferioritate" De altfel, 
în comunicat se arată că acest Co
mitet revoluționar „va propune și 
recomanda persoanele potrivite să 
intre în guvern".

Vineri dimineața, după ce cu 
o seară înainte s-a întors de la 
Luang Prabang, prințul Suvanna 
Fumma s-a întîlnit cu membrii ca
binetului pentru a analizat hotă- 
rîr.ile Comitetului revoluționar. In 
comunicatul guvernamental s-a a- 
nunțat că au fost acceptate aceste 
hotărîri în dorința de a soluționa 
criza laoțiană.

Joi seara, după publicarea comu
nicatului „comitetului revoluționar", 
postul de radio Vocea Laosului a 
transmis o declarație a Comitetu
lui Central al Partidului Neo Lao 
Haksat cu privire la evenimentele 
din Laos. „Partidul Neo Lao Hak
sat, se spune în declarație, recu
noaște numai un guvern — gu
vernul de coaliție națională creat 
de către cele trei grupări politice, 
în conformitate cu acordurile de 
Ia Zurich și Valea Ulcioarelor, con
dus de prințul Suvanna Fumma și 
alcătuit din reprezentanții celor trei 
părți". El sprijină și colaborează 
numai cu acest guvern și nu va 
recunoaște vreun guvern 
din gruparea din care 
generalul Abhay.

alcătuit' 
face parte

©

DECLARAȚIILE LUI POMPIDOU
PARIS 24 (Agerpres).
Joi seara, în cadrul unui dineu 

oferit de asociația „Franța—Ja
ponia". primul ministru francez, 
Georges Pompidou, s-a referit la . 
poziția guvernului francez față de 
unele probleme internaționale. Vor
bind despre situația din Asia de 

menționat că, după 
problemele acestei 
fi rezolvate prin 
„Nu credem că o 
este posibilă", a

de
și că 
Taipe 
punct 
punct

el a 
Franței, 
nu pot 

militare.

sud-est, 
părerea 
regiuni 
acțiuni
victorie militară 
spus el. In legătură cu Laosul, pri
mul ministru francez a declarat că 
guvernul său este de acord cu res
tabilirea neutralității acestei

Răspunzînd unei întrebări 
ritoare la poziția Franței în 
blema „celor două Chine",
pidou a spus că guvernul francez

țări, 
refe-
pro- 

Pom-

„a recunoscut guvernul 
kin ca guvern al Chinei" 
existenta „guvernului" de la 
este o anomalie „atît din 
de vedere juridic, cît și din
de vedere politic". Totodată, el a 
declarat că Republica Populară 
Chineză trebuie să fie atrasă la 
discutarea problemelor privind Asia 
de sud-est.

Referindu-se la relațiile dintre 
Franța și S.U.A., Pompidou a spus 
că ambele țări sînt „aliate cre
dincioase în cadrul N.A.T.O." și 
Urmăresc aceleași scopuri. In ce 
privește hotărîrea guvernelor 
U.R.S.S., S.U.A. si Angliei de a re
duce producția de materiale fisio
nabile în scopuri militare, vorL o- 
rul a declarat că ea „nu va influen
ța asupra politicii Franței".

ѳ

Revoltă în închisoarea din Dallas
DALLAS 24 (Agerpres).
Șeriful Bill Decker a anunțat că 

un început de revoltă a izbucnit în 
închisoarea districtului Dallas, un
de se află deținut și Jack Ruby, 
asasinul lui Lee Oswald Harvey. 
Deținuții au dat foc saltelelor de 
paie și au distrus tot ce le-a că-

zut în mînă pentru a protesta îm
potriva condițiunilor în care sînt 
ținuți în celule și a calității proas
te a hranei. Revolta a fost înăbu
șită după patru ore; un deținut 
a fost rănit. Ruby care este de
ținut într-o altă aripă a închisorii, 
nu a participat la aceste incidente.

gistrat în Cipru după respingerea 
de către ciprioții turci a ofertei 
de pace a ciprioților greci". Inci
dentele s-au produs la Nicosia, în 
apropiere de Kyrenia, în localită
țile din preajma orașului Pathos, 
în regiunea Larnaca etc. Un purtă
tor de cuvînt al forței O.N.U. a 
declarat la Nicosia că în diferite 
locuri din insulă au avut loc în
căierări. Unități ale O.N.U. s-au 
deplasat în grabă pentru a con
tribui la restabilirea ordinei.

Forța O.N.U. urmează să fie com
pletată la începutul săptămînii 
viitoare cu 1 000 de militari fin
landezi.

★

NEW YORK 24 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, l-a primit la 23 aprilie pe 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, Cemal Erkin.

In ajunul întîlnirii cu secretarul 
general, Erkin a declarat că este 
îngrijorat' de situația creată în 
Cipru și intenționează să examine
ze cu U Thant „toate aspectele 
problemei cipriote". Avertismentul 
Turciei, în legătură cu faptul că 
ea își rezerva dreptul de a se a- 
dresa în orice moment nemijlocit

WASHINGTON. Joi, secretarul 
de stat american, Dean Rusk, a 
avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Spaniei Fer
nando Castiella. După întrevedere 
nu s-a făcut nici o declarație în 
presă. Corespondentul agenției 
A.P. reiatează că Fernando Castiella 
care a participat la deschiderea 
Expoziției Mondiale de la New York 
a iost primit de secretarul ameri
can „pentru a trece în revistă 
probleme ale celor două țări"

NEW YORK. Forțele aeriene a- 
mericane au lansat joi un nou sa
telit militar de la baza de rachete 
Point Arguello. Nu s-au anunțat 
presei amănunte despre satelit, s-a 
menționat numai că el a fost lan
sat cu ajutorul unei rachete com
binate de tipul „Atlas-Agena", fo
losită de obicei în lansările de sa
teliți militari.

SEUL. Cîteva sute de studenți ai 
Universității naționale din Seul au 
participat joi la o adunare de pro
test impotriva supravegherii de că
tre autorități a activității din că
minele studențești. Participanții la 
adunare au adoptat o rezoluție în 
care avertizează că vor organiza 
noi demonstrații în cazul în care

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
guvernul nu renunță la suprave
gherea căminelor. Rezoluția denun
ță încercările autorităților de a 
semăna discordie în rîndul studen
ților.

NEW YORK. Reprezentantul Tan 
ganicăi la O.N.U. a declarat că în 
urma realizării Uniunii Tanganicăi 
c.u Zanzibarul, nu vor mai fi re
prezentate la O.N.U. ambele țări ci 
va fi reprezentată numai Uniunea.

SANAA. La Sanaa a avut Joc, joi 
un mare miting cu prilejul vizitei 
în Republica Arabă Yemen a pre
ședintelui R.A.U., Nasser. După o 
cuvîntare de salut rostită de pre
ședintele As-Sallal a vorbit Nasser 
care a subliniat că R.A.U. spri
jină pe deplin poporul yemenit. Ei 
s-a pronunțat pentru eliberarea în
tregii peninsule Arabe de sub do
minația străină.

GENEVA. Organizația Internațio
nală a Muncii a anunțat că guver
nul japonez și-a dat consimțămînțul 
pentru ca o comisie a O.I.M. să 
examineze problema libertății de 
asociere în sindicate în industria

țării. Această comisie va fi alcă
tuită din cîte un reprezentant al 
Danemarcei, Statelor Unite și Noii 
Zeelande, care se vor întruni la în
ceputul lunii viitoare la Geneva, 
urmînd a se deplasa apoi, în Ja
ponia.

NEW YORK. Page Pollard, în 
vîrstă de 100 de ani, care trăiește 
din anul 1890 la Sparrows Point, 
statul Maryland, a cerut autoriza
ție de căsătorie cu o vecină de 
65 de ani. Prima sa soție cu care 
a fost căsătorit, timp de 75 de 
ani, a murit în luna martie.

Ofițerul stării civile a declarat 
că Pollard este cea mai în vîrstă 
persoană care a cerut vreodată o 
autorizație de căsătorie în Maryland 
și probabil în Statele Unite.

NEW YORK. In statul Nebraska 
a fost deschisă campania în favoa
rea candidaturii din partea parti
dului republican a lui Henry Ca
bot Lodge, ambasadorul S.U.A. în 
Vietnamul de sud. Ia funcția de 
președinte al S.U.A. Partizanii lui

Lodge doresc sâ convingă pe ale
gători să înscrie numele său pe 
buletinele lor de vot cu prilejul 
alegerilor preliminare prezidențiale, 
care au loc în statul Nebraska, la 
12 mai. Pînă în prezent, numai se
natorul Barry Goldwater din Arizo
na este candidat la alegerile pre
liminare din Nebraska.

. ROMA. Piloții de la compania de 
transporturi aeriene „Alitalia" au 
declarat ia 23 aprilie o grevă de 
protest împotriva folosirii de către 
companie a unor echipaje străine.

PARIS. Gaston Deffere, care va 
candida în viitoarele alegeri pre
zidențiale din Franța, s-a înapoiat 
la Paris, venind de la Londra unde 
a avut întrevederi cu o serie de 
oameni politici, printre care primul 
ministru englez sir Douglas-Home 
și Harold Wilson, liderul partidului 
laburist.

BUENOS AIRES. Muncitorii în
treprinderii metalurgice „Aceros 
Sima ', care se află în grevă de 
o săptămînă, au obținut satisface
rea revendicărilor ior privitoare la 
reprimirea la lucru a doi condu
cători sindicali concediați în mod 
abuziv.
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