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Din fiecare abataj cameră 
două cîmpuri pe schimb și aripă

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 20 hani

Sosirea în Capitală a președintelui 
Republicii Arabe Yemen

la București ma- 
al-Sallal, preșe- 
Arabe Yemen, 
este însoțit de 

al-Rainy

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, miercuri 
la amiază a sosit 
reșalul Abdullah 
dintele Republicii 

înaltul oaspete
general-maior Mohamed 
și Abdul Rahman al-Eryani, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri. general-maior Hadi Esa, adjunct 
al ministrului apărării, Abdul Gani 
Motahhar, ministru de stat, Mo
hamed Gaid Saif, ministru 
cu problemele președinției, 
Abdullah al-Depy, consilier 
ședinției, Hassan Makki,

de stat 
colonel 
al pre- 
consi-

lier al președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ahmed Fuad Abuliuni, 
consilier juridic, locotenent-colonel 
Mojahed Hassan, director al cabi
netului președintelui, și Aly Ab
dullah al-Matari, secretar general 
al președinției republicii.

In întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport, se aflau președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Romî- 
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru

Bîrlădeanu și Gogu Rădulescu, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Eduard Mezinces. 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel Ion Tu- 
toveanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, și alți membri ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați 
mînă și alți membri 
diplomatic.

Un mare număr de 
precum și studenți din
aflați la studii în Romînia, au ți
nut să salute sosirea oaspeților.

Pe clădirea aeroportului Bănea- 
sa erau arborate steagurile de stat 
ale celor două țări. Pe frontispi
ciul aerogării sub portretele pre
ședintelui R.A. Yemen și președin
telui Consiliului de Stat al R.P. 
Romîn e, 
limbile 
rea :

în R.P. Ro- 
ai Corpului

bucureșteni, 
țările arabe

se 
arabă 

Trăiască

putea citi, în 
. și romînă, ura- 
prietenia dintre

poporul romîn și poporul yemenit 1 
La ora 13,45 avionul oficial, care 

deasupra teritoriului țării noastre 
a fost escortat de avioane militare 
românești, a aterizat.

Mareșalul Abdullah al-Sallal a 
fost salutat cordial la coborîrea 
din avion de președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheor- 
giu-Dej.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. In același timp, 
în semn de salut au lost trase 21 
de salve de artilerie.

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, mareșalul Abdullah a-l-$al- 
lal, și președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dek au 
trecut în revistă garda de onoare.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a rostit 
un cuvînt de bun sosit. A rășpuns 
mareșalul Abdullah ,al-Sallal.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea gărzii de onoare.

Bucureștenii aflați pe platoul 
aeroportului au saluta! călduros cu 
urale și aplauze pe oaspeți și con
ducătorii noștri de stat.

(Agerpres)

măsură faptul

ca împreună cu ortacii lui să apli
ce în procesul de producție iniția
tiva două cîmpuri pe schimb și a- 
ripă în abatajele cameră.

Munca de Ia om la om desfășu
rată de șeful de brigadă, de către 
comuniștii Voinic Paul, locțiitor de 
secretar al organizației de bază. 
Hagiu Constantin, Tătaru Gheorghe 
și alții, au -făcut ca minerii din a- 
batajul 506 să capete încredere în 
forțele lor, să dea producție pe 
bază de grafic. Pe baza acestui 
grafic, în schimbul I, de exemplu, 
de la orele 6,15—6,45 se execută 
de către mineri

Din experiența 
organizațiilor de partid
•••••♦•♦♦««»♦*♦«•••••••••

„două cîmpuri pe schimb 
în abatajele cameră. Or- 
de partid și-a propus să 
atenția 
aplicarea

colectivului de 
acestei fniția- 

propunerea or- 
conducerea sec- 

colectiv

Re-

de 
po-

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Excelență,
Dragi oaspeți din Republica Arabă Yemen,
In numele Consiliului de Stat, al guvernului Repu

blicii Populare Romîne și al poporului romîn, salut 
călduros sosirea în capitala tării noastre a Excelentei 
Sale Mareșalul Abdullah al-Sallal, președintele 
publicii Arabe Yemen și a celorlați înalți oaspeți.

Ingăduiți-пгі, totodată, să exprim sentimentele 
caldă prietenie nutrite de poporul romîn față de
porul yemenit, simpatia și solidaritatea cu lupta dreap
tă și curajoasă pentru consolidarea independenței si 
propășirea patriei sale.

In timpul vizitei în Republica Populară Romînă veți 
avea posibilitatea, dragi oaspeți, să cunoașteți realiză
rile poporului romîn, dorința de pace și sentimentele 
sale de adîncă stimă față de poporul yemenit'.

Sîntem convinși că vizita dumneavoastră în Re
publica Populară Romînă și convorbirile pe care le 
vonf avea împreună vor contribui la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la întărirea relațiilor de prietenie 
între țările noastre și vor servi, totodată, cauzei păcii 
și colaborării internaționale

Adresez Excelenței Voastre și întregii delegații Ye
menite tradiționala urare „Bine ați venit!".

Cuvîntarea președintelui 
Abdullah al-Sallal

Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe- 
de Stat al Republicii Populare

ai guvernului romîn.- Minunat

Excelență, domnule 
dinte al Consiliului. 
Romîne.
Domnilor membrii 
popor romîn 1

Sînt foarte fericit să mă întîlnesc astăzi îrt Republica 
Populară Romînă cu poporul romîn, popor prieten. 
Răspunzînd nobilei dv. invitații, am plăcerea, cu 
această ocazie fericită, să adresez persoanei dv. mar
cante cele mai bune salutări ?i cele mai prietenești 
urări. Transmit guvernului Republicii Populari Romîne 
și poporului romîn prieten un salut cald, de sinceră 
prietenie din partea guvernului 
blicii Arabe Yemen.

Sînt sigur că această întîlnire 
pe pămîntul țării dv. prietene va 
întărirea legăturilor de prietenie 
tele noastre, în întărirea și dezvoltarea 
tilaterală a relațiilor dintre ele, pe baza bunei în
țelegeri și a colaborării eficiente, rodnice. Dezvoltarea 
bunelor relații dintre țările noastre în această direcție 
va avea fără îndoială rezultate în viitor, va duce 
la întărirea luptei celor două republicii prietene pentru 
realizarea înaltelor lor țeluri și anume, bunăstare în 
lume, coexistența pașnică între popoare în condițiile 
unei vieți internaționale normale.

„Trăiască prietenia yemenito-romînă’1
„Trăiască pacea în lumea întreagă" .

și poporului Repu-

frățească a noastră 
da roade bogate în 
Si frăție dintre sta- 

mul-
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încetare. Ac- 
adîncur, a 

brigadă Ro- 
a minerilor
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Fiecare meserie își are 
Simfonia ei. Numai că in 
meserii, „instrumente,e“

sînt reprezentate de ma
șini și utilaje. „Artiștii" 
se numără cu milioane
le: unii se află la strun
guri, alții la t.aveze ma
șini de încărcat ori rlte 

î?
cîntă simfonia pe inălți 
mea schelelor, iar mine
rii în măruntaiele pămin- 
tului. Din „cîntecui' 
constructorilor din Valea 
Jiului se înalță blocuri 
mari și frumoase pentru 
minerii bazinului nostru 
carbonifer. Minerii dă
ruiesc în schimb patriei, 
prin simfonia muncii dir 
adincuri, trenuri 
de cărbune Dește 
le de plan.

Printre miile
tiști" ai adîncurilor 
numără și mineri 
brigada Iuî Roman Petru 
de la mina Aninoasa care 
muncesc în abctajm ca
meră numărul 5 de p* 
stratul III. Să ajungi la 
acest abataj este necesar 
să cobori tocmai la ori
zontul VII al minei. Mțrn-

Întregi 
sarcini-
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de „ar
se 
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dată" 
netele 
ce se 

, altele,

ca se desfășoară 
noapte fără 
tivitatea în 
șefului de 
man Petru,
Bud Gheorghe, Mătulescu 
Constantin, Căprarn Ioan, 
Cirneală Mihai, Crișar 
Constantin șj a celorlalți 
mineri, ajutori mineri ș 
vagonetari este ..ap iau 

la ziuă, de vago- 
pline cu cărbune 
ciocnesc unele de 
de oamenii care

privesc graficul î trece
rii. Dar să vedem cum se 
desfășoară „spectacolul" 
dintr-un singur schimb. 
Să-l luăm ne cel de di
mineață.

De cînd primăvara e- 
te în toi, soarele e hqr 
nic. Minerii din brigada 
lui Roman, ca de altfel 
și ceilalți se scoală și ei 
odată cu zoriie. Cînd si 
rena anunță siîrșitul șu 
tului de
schimbai I sînt de-a 
locul de 
cîteva minute In 
e liniște. Cei ce
ii pun în curent oe noi.

noapte cei din
la

Pentru
■abate f

muncă.

pseacă

veniți cu situația focului 
de muncă, îi informează 
asupra -tării „instrumen
telor".. Ra scurtă vreme 
intră tumultuos în „sce
nă" zgomotul surd al ex
ploziilor. Apoi, „cîntecui" 
continuă cu lovituri dis
crete d- cooturire л ta
vanului, răpăituri de pi- 
chamăr pentru îndrept 
tea frontului, lovituri de 
secure pentru fixarea 
giinzii urmate de zrimzei 
de crafer. Mormanul d' 
cărbune scade văzînd cu 
ochii. „Scena" e din nou 
'urată ca în palmă și a 
trecut doar jumătate dir, 
timpul de mancă. Miner1’ 
parcă au fost ,,bisafi", că 
au ie:uat activitatea de 
la început, Pînă la sfîrși- 
tul sch’mbului a fost scoa. 
să și a doua fîsie de răz
bune din fiecare aripă a 
abatajului. Si acest lucru 
se repetă aproape cu re
gularitate in
schimb Aplici rd acepstâ 
metodă brigada lui Ro 
man Petru obține 'dnd я' 
mente sporite în întrece
re.

jțccar?'

P CRTȘAN

In fața colectivului minei Lonea 
stau în acest an sarcini mari, com
plexe privind sporirea producției 
de cărbune. In acest minerii
loneni trebuie să extragă cu 40 000 
tone mai mult cărbune față de a- 
nul trecut, să realizeze o produc
tivitate de cel puțin 1,250 tone 
cărbune pe post, cu 46 kg mai mult 
decît în anul 1963. In perioada tre
cută din anul acesta, planul de 
producție a fost depășit cu peste 
14 000 tone de cărbune, iar produc
tivitatea muncii a sporit simțitor.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit în mare 
că pe zi ce trece 
comitetul de partid 
și organizațiile de 
bază conduc cu 
mai multă compe
tență activitatea
economică, se ocupă mai temeinic 
de răspîndirea experienței înain
tate, sprijină mai concret inițiati
vele valoroase.

O experiență bună a obținut în 
această privință, de pildă, organi
zația de partid din sectorul V de la 
gura de mină Jieț, care a pus în 
centrul întregii sale activități lupta 
pentru creșterea vitezelor de a- 
vansare în abatajele cameră.

Cam acum un an, în sector nu 
era nici o brigadă care să aplice 
inițiativa 
și aripă" 
ganizația 
orienteze 
aici spre
tive valoroase. La 
ganizației de bază, 
torului a format un colectiv din 
cei mai buni maiștri mineri, ingi
neri și mineri de frunte 
primit sarcina să 
nic condițiile de 
din fiecare abataj 
plicării inițiativei 
pe schimb și aripă 
colectivului au fost puse în discu
ția unei ședințe convocate de bi
roul organizației de bază Ia care 
au participat conducerea tehnico- 
administrativă a sectorului, toți 
maiștrii mineri, artificieri și o 
parte dintre șefii de brigăzi. Dez
baterile au scos în evidență că e- 
xistă condiții pentru a trece la a- 
plicarea inițiativei. Pentru aceasta 
era insă nevoie de o mal bună or
ganizare a procesului de produc
ție, de desfășurarea lucrului in a- 
bataj pe bază de grafic, care să 
cuprindă sarcini concrete pentru 
fiecare muncitor. Participanții la 
ședință au făcut o serie de propu
neri valoroase privind aproviziona
rea ritmică și la timp a locurilor 
de muncă cu materiale șl vagonete 
goale, dotarea brigăzilor cu perfo
ratoare rotative, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice din 
rilor și a maiștrilor 
rarea aerajului.

Concluziile care 
din ședința de birou lărgită 
fost prelucrate și puse în discuția 
comuniștilor din grupele de partid. 
In ședința unei grupe de partid 
comunistul Danciu Moise, unul din
tre cei mai vrednici șefi de bri
găzi de la mina Lonea s-a angajat

care au 
studieze temei- 
muncă, situația 
în vederea a- 

,,două cîmpuri 
Concluziile

partea ingine- 
mineri, asigu-

s-au desprins
au

găurile în front 
cu perforatoare 
rotative, iar cei
lalți membri ai 
brigăzii ridică ju
gurile si armea- 

ză. De la orele
6,45—7,30 minerul șef de schimb 
ajută artificierul să încarce gău
rile de mină cu exploziv, iar cei
lalți membri ai brigăzii aduc lem
nul. După pușcarea și aerisirea or
tului se execută evacuarea cărbu
nelui pușcat, iar in următoarele 75 
de minute se armează cîmpul ex
tras și se face lungirea transpor
torului Ia ambele aripi cu scocuri 
de cîte 1 m.

Incepînd de la orele 10,30 ciclul 
se repetă, trecîndu-se la extrage
rea celui de-al doilea cîmp din fie
care aripă, iar spre siîrșitul schim
bului se execută bandaj area fron
tului de lucru și se completează 
stringătorii ultimelor armături. Ast
fel se încheie și cel de-al doilea 
ciclu de operații pe schimb. In 
schimburile următoare se prevăd 
aceiași timpi pentru operațiile de 
extragere a producției, realizîndu- 
se astfel 6 cicluri complete în 24 
ore pe fiecare aripă. !n felul aces
ta lucrul în abataj se desfășoară 
într-un flux continuu.

Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. Brigada condusă de Danciu 
Moise, care lucrează pe stratul 3 
blocul Jieț a obținut’viteze de ,a- 
vansare între 202—260 m 1 lună și 
o productivitate de aproape 10 
tone cărbune pe post. In ultimele 
12 luni, brigada Iui Danciu a rea
lizat o viteză medie de avansare 
de 181,5 m 1/lună. Pe această bază 
brigada a 
cesta 4297 
Paralel cu 
cărbune a
citorilor din brigadă. In majorita
tea cazurilor salariul pe post de 
miner variază între 120—139 lei
pe post.

Organizația de partid din sector 
a studiat experiența pozitivă a bri
găzii comunistului Danciu Moise și 
a luat măsuri ca ea să fie cunos
cută și însușită de către celelalte 
brigăzi. Astfel, la propunerea or
ganizației de partid, comitetul de 
secție împreună cu birourile gru
pelor sindicale au organizat o con
sfătuire de producție model în ca
re tov. Danciu Moise a împărtășit 
și celorlalți mineri metodele sale 
de muncă, felul în care brigada 
reușește să extragă cîte două cîm-

extras numai în anul a- 
tone cărbune peste plan, 
sporirea producției de 
crescut și salariul mun

(Continuare în pag. 3-a)

IN CLIȘEU ; Laboranta Verdeș Elisabeta lucrînd la balanța analitică pentru analiza 
de cenușă ,a cărbunilor spălați la preparația Coro ești.

♦♦



LA ORDINEA ZILEI

PREGĂTIREA ÎNCHIDERII 
ÎNVĂȚÂMÎNTULUI POLITIC

Fier vechi otelarilor 
hunedoreni

Una din principalele sarcini ce 
stau în prezent în îața organiza
țiilor U.T.M. este terminarea la 
timp a pregătirilor pentru închide
rea anului școlar al învățămintului 
politic.

Lucrul cel mai important este 
ca începutul lui iunie — luna în 
care au loc convorbirile recapitu
lative de încheiere a anului de în- 
vățămint — să găsească toate cer
curile de învătămint cu întregul 
program parcurs, așa cum sînt, de 
exemplu, majoritatea cercurilor de 
învățămînt de la mina Petrila, Vîs- 
coza Lupeni, mina Uricani care 
datorită muncii stăruitoare a pro
pagandiștilor, sprijinului organiza
țiilor U.T.M. au fost tot timpul a- 
nului cu programul Ia zi. Printre 
cercurile de invățămint politic 
U.T.M. rămase în urmă îață de 
program, și care trebuie ajutate 
substanțial de organizațiile U.T.M. 
respective în vederea recuperării 
lecțiilor rămase în urmă, îmbună
tățirii frecvenței și intensificării 
studiului cursanților se numără 
cele de la C.F.R., I.L.L. Petroșani, 
mina Dîlja, mina Lupeni și altele.

convorbirilor recapitulative. Tre
buie, de asemenea, dezbătute cu 
profunzime in cadrul convorbirilor 
recapitulative aspecte ale alianței 
dintre clasa muncitoare și țărăni
me în condițiile victoriei definitive 
a socialismului, despre statul nos
tru democrat-popular ca instrument 
principal al construirii socialismu
lui. O deosebită atenție trebuie, 
de asemenea, acordată problemelor 
fundamentale ale vieții internațio
nale actuale, subliniindu-se ro
lul hotăritor al sistemului socia
list în dezvoltarea societății con
temporane, contribuția partidului 
nostru Ia dezvoltarea colaborării 
între țările socialiste, la întărirea 
unității mișcării comuniste șt mun
citorești internaționale. Convorbi
rile recapitulative trebuie să ducă, 
în ultimă instanță, la cunoașterea 
temeinică de către tineri a sarci
nilor ce le revin în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Pentru asigurarea unei îndrumări 
eficiente asupra pregătirii și desă- 
vîrșirii convorbirilor recapitulative, 
activul U.T.M. a fost repartizat Să 
răspundă de cite un grup de orga-

La începutul acestui an, tinerii 
din sectorul electromecanic al mi
nei Aninoasa, s-au angajat să co
lecteze și să trimită otelarilor din 
Hunedoara 55 tone fier vechi, in 
vederea îndeplinirii acestui anga
jament, birou) organizației U.T.M. 
a organizat echipe de tineri în 
frunte cu cîte un responsabil, care 
au avut ca sarcină să se deplaseze 
în diferite locuri din cadrul ex
ploatării spre a strînge fierul vechi 
și a secționa utilajele care au fost 
casate spre a fi trimise oțelăriilot

Muncind cu însuflețire tinerii din 
sectorul nostru au colectat în pe
rioada trecută din acest an mai 
bine de 35 000 kg, fier vechi pe 
care l-au și trimis oțelarilcr. La 
acest succes au contribuit toti ce: 
72 de utemiști din organizația 
noastră, care au răspuns de fie
care dată la acțiunile întreprinse. 
In mod deosebit trebuie să eviden
țiere pe lăcătușii Tomuș Traian. 
Hoțea Vasile și Mircescu Dumi
tru, pe fierarul Nagy Tiberiu și pe 
tinichigiu! Feher Mihai, care de 
fiecare dată s-au situat la loc de 
frunte în acțiunile de colectare a 
fierului vechi.

IOSIF NAGY 
corespondent

In secția mecanică a U.R.U.M. Petroșani lucrează peste 100 de 
tineri, dintre care majoritatea sînt declarați fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă. Strungarii Măciucă Florea, Gligor Cornel și So- 
joacă Dumitru sînt numai cifiva dintre acești tineri entuziaști, care 
își aduc din plin aportul la realizările colectivului.

IN CLIȘEU: Cei trei tineri strungari discutînd despre calitatea 
unor axe confecționate pentru transportoare cu raclete.

In cadrul planului de măsuri in 
vederea încheierii actualului an 
școlar al învățămintului politic 
U.T.M., Comitetul orășenesc U.T.M. 
Petroșani a prevăzut o serie de 
sarcini a căror aplicare va asigura 
un bilanț rodnic activității cercu
rilor și cursurilor. Astîel s-a pre
văzut — odată cu aducerea Ia zi 
a cercurilor și îmbunătățirea frec
venței — ca propagandiștii învăță- 
mîntuiui politic U.T.M. să ceară 
sprijinul propagandiștilor din învă- 
țămintul de partid, să învețe din 
experiența lor. Este însă necesar 
ca și organizațiile de partid să ve
gheze la acordarea acestui sprijin, 
să trimită pe cei mai buni propa
gandiști de partid să-i ajute pe 
propagandiștii U.T.M. în pregătirea 
convorbirilor recapitulative, astfel 
ca aceasta să contribuie la adinci- 
rea problemelor studiate în cursul 
anului, la formarea omului nou, la 
educarea comunistă a utemiștiior 
și a celorlalți tineri. înțelegerea 
profundă a politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, a 
programului desăvîrșirii construc
ției socialiste elaborat de cel de-al 
Ш-lea Congres 
tarea dragostei 
partid, față de 
trebuie să stea

al P.M.R., dezvol- 
tinerilor față de 

patria socialistă, 
în centrul atenției

nizații U.T.M. De asemenea, au fost 
indicate principalele probleme a- 
supra cărora cercurile de studiere 
a Statutului U.T.M.. cercul „Să ne 
cunoaștem patria socialistă", cursu
rile politice și celelalte cercuri 
U.T.M. să-și îndrepte atenția. Atît 
propagandiștilor cit și cursanților 
Ie-a fost indicată bibliografia ce 
trebuie studiată pentru a se pre
zenta bine pregătiți la convorbirile 
recapitulative.

încheierea in bune condițiuni a 
anului învățămintului U.T.M. nece
sită din partea organizațiilor U.T.M. 
o preocupare atentă, multă Iniția
tivă. Controlul organizațiilor U.T.M. 
trebuie urmat de măsuri operative, 
concrete, în vederea înlăturării lip
surilor. E necesar să fie stimulate 
și extinse inițiativele valoroase, 
cum este cea a comitetului orășe
nesc U.T.M. Vulcan de a face cu
noscută experiența cercurilor con
duse de propagandiștii Manea Pe
tru, Cosuța Cecilia, Bullga Rodica 
pentru a da astfel un ajutor efi
cient celorlalte cercuri.

Paralel cu 
acordată din 
pregătirilor
noului an școlar al învățămintului 
politic U.T.M.

ÎN INIMA PĂDURILOR

închiderea, trebuie 
timp atenția necesară 
pentru deschiderea

*

cei- 
din 
pen- 
та-

din întreaga masă lemnoasă ex
ploatată. Numai în lunile martie 
și aprilie, acest tînăr împreună 
cu brigada sa complexă ă dat pes
te plan 286 m.c. material lemnos 
depășiridu-și normele

. ție cu 32 la sută.
Acum, cînd munții 

Bunicul spre culmi veșmîntui 
lui, și-au trăit viața

Carpaților Unul din
ai săi, Nicolae, e 

forestier, iar cînd se

Gheorghe și 
lalți forestieri 

brigadă muncesc pe întrecute 
tru valorificarea superioară a
sei lemnoase, pentru o producție 
sporită.

De altiel, toți muncitorii brigăzii 
țin să urmeze exemplul brigadie
rului lor, Dascălu Gheorghe: Deși 
tînăr, are o mare experiență, 
să-și îndemne oamenii pentru a 
era la nivelul cerințelor. Așa 
învățat organizația de partid,
rîndurile căreia face parte și la 
al cărui îndemn luptă pentru a 
fi mereu în frunte.

de ptoduc-în pas
Dascălu Gheorghe 
meserie a depășit 
tinereții.

tar, lega

pragui
ta 

cei 
iot 
în-

său,

Diminețile lim
pezi, cu soare scli
pitor ce scaldă in scînteieri de 
smarald haina verde a pădurilor, 
îi găsesc pe muncitorii forestieri 
cu mînecile sumese, pregătiți pen
tru lucru. Douăzeci și șapte de or-, 
taci îl urmează, 
nat, pe tînărul 
E tînăr, dar în 
de mult 
Iui, tatăl 
pădurile 
doi irați 
muncitor
tîlnește cu celălalt frate al 
Ion, care e ofițer, frumusețea mun
ților, a pădurilor, a muncii celor 
chemați să le valorifice, constituie 
un subiect mereu nou de discuții.

Da, tînărul Dascălu Gheorghe e 
șeful unei brigăzi complexe în a- 
cord global la exploatarea Bilele. 
Lucrează aici din ianuarie, dar în 
acest răstimp s-a făcut cunoscut 
prin realizări care-i fac cinste. își 
Îndeamnă oamenii din brigadă 
mu ncească cu 
să îngrijească 
ce, sculele și 
spor. Și, ceea 
tant, a învățat
utilizări superioare

se des- 
Tînărui 

moștenit 
stat de 

si

știe
lu-
i-a 
din

să 
pasiune, cu hărnicie 
terăstraiele mecani- 
să le folosească cu 
ce este mai impor- 
să valorifice pentru 

procente mari

și-au adunat 
alb al zăpe

zii iar zilele devin tot mai căldu
roase, munca în pădure 
fășoară cu mult spor; 
Dascălu Gheorghe, care a 
meseria din tată în fiu, a
vorbă cu oamenii brigăzii sale 
le-a arătat că venirea timpului căl
duros le ușurează munca, dar poa
te degrada lemnul de fug. ,,Înăbu
șirea" provocată de căldură poate 
da lemnului de fag, bun pentru 
traverse, doage, cherestea, mobilă, 
ultima din întrebuințări: lemn de 
ioc. 
col, 
buie 
spre 
cel
complexă a 
scos aproape 3 000 m c. lemn fag. 
Lucru mult, dar oamenii sînt har
nici. Coplan Gheorghe, Coșcodan

Pentru evitarea acestui peri- 
lemnul de fag deja tăiat tre- 

scos, secționat și expedia! 
unitățile de prelucrare în 

mai scurt timp. Iar brigada 
Iui Dascălu are de

Cum trăiesc tinerii din cămin
In cele două cămine muncito

rești din orașul Petrila, construite 
în anii puterii populare, locuiesc 
peste 400 de nefamiliști care lu
crează la mină, la preparație sau 
Ia alte întreprinderi și instituții 
din oraș. Căminul doi, locuit de 
192 muncitori, este un bloc mare, 
elegant, cu coridoare spațioase, cu 
camere luminoase. Căminul este 
înzestrat cu tot confortul : în toa
te camerele sînt paturi, mese, scau
ne, dulapuri, apă curentă etc.

Marea majoritate a căminiștilor 
o formează tinerii. Să vedem cum 
trăiesc acești tineri, cum se ocupă 
organizația U.T.M. de viața lor. Am 
vizitat căminul într-o după-amiază 
Obișnuită. In fața clubului, cîțiva 
tineri, printre care Carcea Dumi
tru și Punga Matei își pregăteau 
de drum motocicletele, iar un alt 
grup de tineri format din Leca 
loan, Gliga Nistor și Guță Vasile 
își verificau bicicletele înainte de 
a porni cu ele pe panglica asfaltu
lui din oraș. Peste 20 de tineri e- 
rau Ia cursurile serale ale școlii 
medii. In unele camere, tinerii 
citeau cărți și reviste ori ascultau 
muzică. Așa, de exemplu, în ca
mera 40 țînărul Brîscan Maxim, mi
ner în sectorul IV citea despre o- 
pera lui Verdi iar în camera 37

tînărul Dobriță loan, ajutor miner 
in sectorul II făcea exerciții de al
gebră în vederea pregătirii lui pen
tru examenul dint’r-a ѴПІ-а a cursu
lui fără frecvență. Si tînărul Ro- 
manescu Vasile din camera nr. 28 
studia cu perseverentă istoria li
teraturii romîne de clasa a IX-a 
în vederea susținerii examenului 
de sfîrșit de an. In ultima cameră 
din căminul 2, vagonetarul Andraș 
Arpad, se străduia să interpreteze 
melodii la un acordeon nou, nouț 
cumpărat de curînd.

Aceeași animație domnea și în 
căminul 1. In camera 43, tînărul 
Screciu loan împreună cu Poșircă 
loan se întreceau la table, iar la 
parter mai mulți căminiști urmă
reau o dispută de șah între doi 
tineri.

Dar în căminul din Petrila sînt 
și tineri cate nu au asemenea 
preocupări, ci pur și simplu își 
irosesc timpul liber. Vin de la șut 
și dacă nu se ocupă de tîrguiell, 
stau. In camerele locuite de acești 
tineri domnește dezordinea, n-ai 
să întîlnești pe noptiera lor o car
te ori un ziar — mai curînd da
migene și sticle care trădează că 
în ajun a avut loc și un mic chef. 
Așa trăiesc mai ales tinerii din 
căminul nr. 1, deși alături de ei

face comitetul oră- 
Petrila ? 
să ajute 
înțeleagă

in primul 
comiietele 
pe deplin 
se ocupe

lu-

ca- 
pu-

din ce cauză n-o 
mai mult hrana 
ei cum se pricep 
pentru a-șî pre- 

Deși acești tineri

numeroși tineri păstrează ordinea 
și curățenia, își înfrumusețează ca
merele. Mai sînt tineri care încal
că regulamentul de funcționare și 
din lipsă de educație nu păstrează 
ordinea și curățenia.

De ce se întîmplă aceste 
cruri ?

O bună parte dintre tinerii 
re locuiesc la cămin au prea
țină experiență și spirit gospo
dăresc. La cele două cămine, circa 
50 la sută dintre tineri nu mănîncă 
la cantină — fără să poată argu
menta temeinic 
fac — folosind 
rece sau gătind 
folosind reșouri 
găti mîncarea.
cîștigă foarte bine, lipsiți de con
trol s-au obișnuit să se hrănească 
dezordonat, la întâmplare. Ar avea 
un cuvînt greu de spus comitetele 
de cămin, intendenții, dacă și-ar 
înțelege cu adevărat menirea. A- 
cești tineri trebuie îndrumați spre 
cantină.

Trebuie spus că nici comitetul 
orășenesc U.T.M. Petrila nu a ana
lizat așa cum se cuvine felul eum 
se desfășoară munca cultural-edu- 
cativă în cămin, nu controlează și 
nu Îndrumă comitetele de cămin

lăsînd aceasta în sarcina intenden- 
ților.

Ce ar putea 
șenesc U.T.M. 
rînd ar trebui 
de cămin să-și
rolul și să înceapă să 
serios de problemele cu adevărat 
gospodărești, 
se pot face 
sânte, ca de 
despre rolul 
trarea sănătății, convorbiri 
tineri asupra felului cum i 
podăresc salariul, întreceri pentru 
cea mai bine întreținută cameră, 
cel mai frumos etaj ptc. De ase
menea, trebuie să fie întreprinse 
mai multe acțiuni de organizare a 
timpului liber al căminiștilor. Pen
tru acest lucru se cere redeschi
derea și amenajarea clubului care 
a fost închis de aproape doi ani, 
înființarea unei biblioteci volante 
cu cărți împrumutate de la club, 
procurarea cîtorva garnituri de 
șah, table, punerea în funcțiune a 
mesei de ping-pong etc.

Toate acestea se pot realiza. 
Pentru acest lucru însă comitetul 
orășenesc U.T.M. Petrila trebuie 
să cunoască mai îndeaproape via
ta tinerilor din cămin, problemele 
și preocupările lor, acordînd acti
vității acesteia toată atenția.

In această direcție 
multe lucruri intere- 
exemplu : conferințe 
alimentației în păs- 

i între 
își gos-

Z. ȘUȘTAC

I
евіигіаш tineresc

Un dosar, aflat la comitetul 
orășenesc U.T.M. Petroșani, își 

. sporește necontenit numărul 
, filelor. De la Uricani și Petri

la, de la Petroșani 
noasa sosesc adrese prin care j 
sfaturile populare " ~ '

' participarea tinerilor 
’ nile patriotice de înfrumuseța- 

I re a localităților și subliniază 
valoarea economiilor realizate

„In ziua de 13 mai, se arată 
în una din scrisori, un număr i 

, de 36 tineri de la I.L.L. Petro- j 
; șani și I.R.T.A. au muncit vo- J 
luntar 
zii „6

„Vă 
că 70 

j rului II ai minei Petrila au e- 
fectuat un număr de 232 ore 
de muncă patriotică, în cadrul 
cărora au recuperat și trans
portat la ziuă 250 armături 
metalice vechi. Economii rea
lizate : 1097 lei".

„Vă aducem Ia 
că utemiștii din 
de bază nr. 1 de 
nea au executat, în cadrul ас- I 
țiunilor patriotice, un canal I 
pentru introducerea țevilor de ♦ 
rambleu și un canal pentru 4 
protecția stației de funicular. ♦ 
Cei 41 de tineri care au efec- * 
tuat aceste lucrări au prestat ț 
176 ore de muncă patriotică". J

Acestea sînt numai cîteva 4 
din adresele aflate la acest ț 
dosar. Ele vorbesc nu numai l 
despre diferite lucrări execu- î 
tate de tineri, ci mai ales des- T 
pre conștiința lor, despre do- T 
rinta lor de a aduce și în tim- f 
pul liber o contribuție în plus I 
la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

sau Ani-
r♦
4

confirmă J 
la act iu- 1

_ .. _
pentru amenajarea stră- 4
August".
anunțăm prin prezenta 
tineri din cadrul secto-

*
I

T

ț

f

î
4 
î 
T

cunoștință 
organizația 

la mina Lo
!

î

î

*

* 7



3

Noi mașini miniere
л Zilele trecute au sosit la mina Aninoasa două mașini de în- 
& cărcat de tip E.P.M.-2 care зе vor introduce în subteran. La îna- 
« întări în piatră. Cu acestea, nu mărul mașinilor de încărcat la mi- 
A na Aninoasa a sporit la 6. De menționat, că mașinile E.P.M.-2 față 
m de tipul vechi — E.P.M.-l — prezintă o serie de avantaje tehnice. 
№ De la începutul anului la mina Aninoasa au mai sosit și alte 
ГО utilaje și mașini miniere. E.M Aninoasa a mai primit 5 tranșpor- 
7, toare cu raclete tip TP-1, 6 transportoare SKR-11, 7 ventilatoare tu- 
Л bulare pneumatice și 7 ventila toare tubulare electrice, o pompă 
ftț centrifugă și altele.

Din fiecare abataj cameră
două cîmpuri pe

(Urmare din pag. l-a)

puri pe schimb și aripă. Despre 
importanța acestei inițiative au vor
bit minerilor și tov. Ții Eugen, pre
ședintele comitetului de secție, co
muniștii Bank Augustin, Jurca Zo- 
rel, maistrul miner Bodreanu loan 
și alți tehnicieni cu o calificare 
înaltă.

Munca politică desfășurată de 
către organizația de partid a avut 
drept rezultat îmbrățișarea iniția
tivei „două cîmpuri pe schimb și 
aripă în abatajele cameră" și de 
către alte brigăzi din sector. Un 
exemplu în această direcție îi con
stituie brigada comunistului Petric 
Simion, care urmînd pilda mine
rilor din brigada lui Danciu Moise 
a reușit să realizeze cite 6 cicluri 
în 24 de ore. Cu в—7 oameni pe 
schimb, brigada extrage între 70— 
100 vagonete cărbune pe șut fapt 
ce race să obțină o productivitate 
sporită, iar in luna trecută un sa
lariu de 130 lei pe post de miner. 
Exemplul celor două brigăzi a fost 
urmat și de către minerii din aba
tajul membrului de partid Maxim 
Grlgore. Muncitorii de aici au reu
șit să extragă pe schimb între 80— 
120 vagonete cu cărbune.

— Incepînd de luna viitoare, 
spunea tov. Voinic Paul, locțiito
rul secretarului organizației de 
bază, în sectorul nostru vor Intra

Evidential
Muncitorii de la depo

zitul de lemn al minei 
Petrila desfășoară o rod
nică activitate. In dorin
ța de a evita cheltu'elile 
de locație pe C.F.R, și să 
acorde brigăzilor de mi
neri din subteran tot spri 
jinul lor, echipele de des- 
cărcători conduse de 
Sprîncenatu Gheorghc, Ta-

[fonita teatrală „NOAPTEA REGILOR" de W. Shakespeare
Teatrul de stat din Petroșani, in 

cadrul manifestărilor închinate a- 
niversării a 400 de ani de la naș
terea lui W. Shakespeare, a pus 
în scenă comedia „Noaptea regi
lor'', cu care a obținut unul din 
succesele ultimelor stagiuni.

Scrisă în urmă cu 364 de ani, 
această comedie aduce în scenă o 
datină din evul mediu, conform 
căreia în cea de-a 12-a noapte a 
lunii decembrie, supranumită a 
„regilor" sau „nebunilor", într-un 
eadru zgomotos, cu participarea 
poporului, începeau sărbătorile de 
iarnă, organizîndu-se petreceri nu
meroase, ca într-un adevărat car
naval.

In întreaga desfășurare a piesei, 
autorul opune bunului simț, inte
ligenței, caracteristici specifice ale 
oamenilor din popor, deprinderi 
și năravuri ale nobilimii, supunînd 
oprobiului grosolănia lui sir Toby, 
moravurile lui sir Andrew. De fapt, 
comicul e dat de evoluția cuplului 
Toby-—Andrew, de confruntarea a- 
cestuia cu tendințele de parveni
re ale lui Malvolio.

Investigator neobosit al sufletu
lui uman, un profund cercetător 
al sentimenului ѵесй cît lumea -- 
iubirea — autorul țese, în cadrul 
arătat, am putea spune un al doi
lea plan — liric de această dată 
— în care ni se zugrăvește poves
tea de dragoste a patru tineri: O- 
li vi a- Sebastian și Orsino—Viola.

Conflictul, în ultimă instanță, e 
conflictul dintre bine și rău : bi
nele izbîndește, pentru că este e- 
lementul hotărttor al progresului, 
capabil să purifice — în acțiune 

schimb și aripă
în exploatare alte abataje din blo
cul 2 de pe stratul 5, unde condi
țiile de zăcămînt ne permit ca de 
la bun început să extragem cite 
două cîmpuri pe schimb și aripă. 
La ironturile de lucru de pe acest 
strat vor fi plasate brigăzi omoge
ne, cu o bună calificare profesio
nală. In întrecerea socialistă cu 
celelalte colective ale sectoarelor 
minei Lonea, ne-am propus ca In 
viitorul apropiat să antrenăm toate 
brigăzile să aplice inițiativa două 
cîmpuri pe schimb și aripă din fie
care abataj cameră.

Organizația de partid din secto
rul V a dobîndit o experiență va
loroasă in domeniul răspindirli me
todelor înaintate șl a sporirii vi- 
tezelor de avansare. Sarcina orga
nizației de par
tid este de a ex
tinde larg și in 
viitor experien
ța brigăzilor 
fruntașe, de a 
face din ea un 
bun al întregu
lui colectiv în 
lupta pentru 
depășirea anga
jamentului de 
întrecere luat în 
cinstea celei de 
XX-a aniversări 
a eliberării pa
triei.

Pepiniera Siă tinioara din cadrul Ocolului silvic Petroșani. Se lucrează la plivitul 
și prășitul puieți lor de paltin de munte, din primul an de vegetație.

în muncă
maș Eugen, Topiri an loan 
și altele, au reușii să 
depășească planul la des
cărcări pe luna trecută 
cu 35—40 la sută.

Pentru hărnicia și в- 
perartivitatea de care an 
dat dovadă, aceste bri
găzi au fost recent evi
dențiate pe sector.

fiind — nu numai indivizi, ci în
treaga comunitate umană.

Regia a reușit să asambleze un 
spectacol de așa factură încît să 
înfățișeze ambele planuri ale pie
sei : a evidențiat poezia ce înca
drează evoluția îndrăgostiților fă
ră să estompeze însă critica so
cială. Merită să fie subliniat fap
tul că s-au creat individualități 
distincte, dar care, în mod orga
nic, se integrează în ansamblul 
epocii aduse în scenă. La reușita 
spectacolului și-a adus din plin 
contribuția scenografia semnată de 
Constantin Rusu. Decorul, în sti
lul comediei dell'arte a fost astfel 
creat încît a facilitat desele schim
bări, fără ca spectacolul să scadă 
în ritm.

In ansamblu, interpreții au evo
luat astfel încît am asistat la un 
spectacol Shakespearean autentic, 
în care moravurile epocii elisabe- 
tane sînt zugrăvite tot atît de 
plastic, ca și sentimentul iubirii 
— sentiment ce străbate toate e- 
pocile. Cuplurile Olivia—Sebastian 
și Orsino—Viola au adus în lumi
na rampei gingășia unor sentimen
te curate, fără de a escamota par
fumul specific întîmplărilor de 
demult. Georgeta Nicolae (Olivia) 
a plăcut, mai ales, grației cu care 
a dat viață personajului; a creat 
o atmosferă de poezie, uzînd de 
mijloacele adecvate. Evitînd arti
ficiosul, a trăit parcă aievea fră- 
mîntările personajului. Pe alocuri 
(în actul 1) ni s-a părut puțin cris
pată. In rolul Violei, Victoria Ne- 
delcu, s-a remarcat prin naturale
țe, vioiciune. De-a lungul specta
colului, în ipostaza lui Cezarîo, a

GOSPODARI HARNICI
în cadrul acțiunii de înfrumuse

țare a localităților noastre, in Ani
noasa se evidențiază circumscripția 
nr. 6, deputat tov. Popa Pavel, un
de prin muncă patriotică s-au să
pat ronduri, s-au plantat puieți, s-a 
deirișat o porțiune a albiei pîrîului 
unde erau sălcii și copaci care dă
deau un aspect neplăcut.

O acfiune frumoasă Întreprinsă 
de statui popular în colaborare cu 
I.e.O. și T.L.L. Aninoasa a fost 
aceea de a construi borduri pentru 
ronduri pe porțiunea din fața celor 
7 iocuinfe muncitorești. Aici, f.L.L.- 
ul a construit bordurile iar l.C.O 
Aninoasa, ajutat de cetățenii tro
cului, s-a ocupat de săparea rondu
rilor și plantarea lor cu tlor: și 
iarbă : se poate spune că acum 
s-a schimbat total aspectul aces
tei porțiuni. Tot in cadrul acțiunii 
de înirumusețare, I.L.L. a luat ini
țiativa de a schimba ferestrele de 
la locuințele muncitorești, montînd 
ferestre mari și luminoase.

Prin contribuția voluntară a 
membrilor de partid și a utemiș- 
tilor, în spatele clubului munci
toresc s-a amenajat un teren de 
handbal.

Cetățenii din comuna Aninoasa 
sînt hotărîți ca în cinstea zilei de 
23 August să întreprindă alte ac
țiuni de înfrumusețare a comunei.

LUCREȚIA ȘORT AN 
corespondent

făcut să se simtă, dincolo de in
triga nevinovată, puritatea stări
lor sufletești ce animă personajul. 
Am reținut, de asemenea, jocul 
degajat al interpretei. loan Roxin 
(Ducele Orsino), a dovedit sensi
bilitate, mai ales în modularea 
vocii în recitarea versurilor. Pe 
alocuri însă este cerebral, dînd 
impresia unei interpretări mult 
studiate, dar mai puțin trăite. Rea- 
lini Lupșa (Sebastian) ne-a înfăți
șat un personaj simpatic, care re
ține atenția prin calitățile sale: 
curajul de a înfrunta necunoscu
tul, căldura sufletească. Se pot 
face observații la scena lămuririi 
identității Violei, unde actorul a- 
fișează o mină distantă, mai mult 
decît neîncrezătoare.

Cu deosebită vervă, un comic 
gras, apropiindu-se adesea de gro
tesc, evoluează cuplul Toby-*-An
drew. In rolul lui sir Toby a apă
rut Boris Ciornei de la Teatrul ti
neretului din Capitală. Actorul a 
izbutit o creație suculentă, redînd 
în scene pline de haz moravurile 
clasei din care face parte perso
najul, caracterul său parazitar. Nu 
mai puțin a fost realizată creația 
lui Dumitru Drăcea, care ne-a în
fățișat cu inteligentă și spirit stu
piditatea, lipsa de orizont și de 
veleități a lui sir Andrew. Inter
prets acestor două roluri au con
tribuit la elucidarea criticii so
ciale prezente în comedie, demas- 
cînd deprinderi specifice claselor 
în decădere.

Dimitrie Bitang (Feste, bufonul), 
cu o vervă deosebită, cu mult U- 
mor ne-a înfățișat un personaj 
pentru care abordarea unor a-

NOTE Șl COMENTARII
M А I C

Numeroși spectatori a atras du
minică dimineața pe stadionul Jiul 
din Petroșani meciul de handbal 
în 7 — băieți — Știința Petro
șani — Tennometal Timișoara. Tim
pul frumos, importanța întîlnirb i-? 
chemat pe spectatori la stadion 
„Băieții" au învins pe merit, chiar 
la scor, jucînd cu ardoare, făcînd 
risipă de energie Este meritul lor 
pentru care trebuie felicitați. Este 
bucuria lor si a noastră.

Regretabil este însă faptul că 
organizatorii meciului de handba1 
își cam uită unele îndatoriri nu 
creează cele mai bune condiții de 
vizionare a meciurilor, nu asigură 
suficiente bănci, spectatorii putînd 
pătrunde cu ușurință pînă pe te
ren De lipsa unei bune organizări 
a meciurilor de handbal și a con
dițiilor de vizionare se fac vino- 
vațt și tovarășii din conducerea 
U.C.F.S. Petroșani. Oare suspen
darea terenului pe două etape n-a 
fost fot urmarea acestor cauze or
ganizatorice?!... C. OLTEAN®

CINE SE FACE VINOVAT ?
Frumoase sînt blocurile Vulca

nului din cvartalul George Coș- 
buc. Și buni gospodari îi sînt lo
catarii. Deși cvartalul este în pli- 

devăruri viabile constituie o ne
cesitate. O rezervă totuși: specta
colul ar fi cîștigat dacă s-ar fi rea
lizat un personaj meditativ, îngîn- 
durat, unul care spune adevăruri 
amare nu pentru delectarea sa 
proprie, ci împotriva stărilor de 
lucruri care le generează.

Puritanismul fals, tendințele de 
parvenire și-au găsit expresia în 
jocul plin de forță satirică al lui 
Mihail Panait (Malvolio), care a 
dăruit momente deosebit de agrea
bile. Ana Mirena (Maria), ca de 
altfel și Constantin Constantines- 
cu (Fabio) ne-au înfățișat cu mul
tă vervă, printr-un joc adecvat, 
inteligența personajelor, spiritul 
veșnic în acțiune.

Distribuția a fost completată de : 
Vasile Hașiganu (Antonio), Ale
xandru Codreanu (Un căpitan de 
navă), Cornel Ferat (Valentin), 
Ștefan Iliescu (Curio), Vasile Bo- 
jescu (Preotul), Vaier Donca (Un 
căpitan); în limitele rolurilor a- 
ceștia au contribuit la succesul 
unor scene din spectacol.

înainte de a încheia, subliniem 
că teatrul local a pus în scenă 
piesa după o traducere valoroasă, 
aparținînd lui Mihnea Gheorghiu. 
Comparativ cu alte traduceri, a- 
ceasta este superioară atît dato
rită redării fidele a spiritului 
shakespearean, cît și datorită vioi
ciunii replicii. Totuși găsim pe a- 
iocuri replici puțin inspirate. De 
pildă, în gura Violei se pune re
plica : „Potoliți-vă gealatul, că se 
dă la mine", (scena 5 din actul 
I); aceasta este în discordanță cu 
modul ales de a vorbi al persona
jului, cu poziția sa. Expresii ca: 
„gaia — matu", „marțafoi” etc. 
după părerea noastră, sînt prea 
puțin fericite.

VICTOR FULEȘI

A L M . . .
Mai mult de cît atît' este repto 

babilă atitudinea studentului Pu 
ricfi D„ din anul III de la IM.P.. 
care la meciiil de duminică а vrut 
cu orice preț să fie „eroul prin
cipal" la... organizare (considera 
el I), dar a „reușit" doar la indis
ciplină (considerăm noii). Deși în 
jurul mesei arbitrilor erau mai mul
te persoane care nu aveau nici o 
tangență nu numai cu organiza
rea meciului, dar nici cu handba
lul (mulți dintre ei studenți, prie
teni ai lui Purică), acesta a „in
vitat" afară persoane oficiale, a- 
dresîndu-le cuvinte jignitoare Oa
re tovarășul Purică uită că este 
student și arbitru de handbal ?! Asa 
exemplu dă celorlalți ?! Nu i-a fă
cut nimeni nimic, atunci de ce a 
început să strige la oameni pe 
care nici măcar nu-i cunoștea ? De 
ce profera cuvinte jignitoare? Mai 
calm... tovarășe Purică, mai calm 
si... mai obiectiv!

D. PLOIEȘTEAN®

nă construcție, în jurul blocurilor 
date în folosință ei au nivelat te
renul, au amenajat spații largi 
pentru covorul de iarbă și ronduri 
cu flori, un scuar și chiar un te
ren de joacă pentru copii.

Pentru a întregi aspectul frumos 
al cvartalului aici s-au instalat 
lămpi fluorescente. Dar dintr-o pri
cină cunoscută numai de sectorul 
l.R.E.H. Vulcan, lămpile fluorescen
te luminează cartierul doar o noap
te pe săptămînă.

Locatarii sînt curioși să știe cine 
anume se face vinovat de această 
stare de lucruri.

22 mai

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică d* 
estradă, 7,45 Din cîntecele țărăni
mii noastre colectiviste, 8,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
9,00 Muzică populară, 10,03 Muzi
că ușoară interpretată de mici for
mații, 11,00 Selecțiuni din operete, 
11,38 Melodii populare interpretate 
de Victoria Darvai și Fărîmiță Lam. 
bru, 12,03 Intermezzo pentru or
chestră de coarde de George Enes- 
cu, 14,10 Cînt'ă orchestra de mu
zică ușoară condusă de Jean Io- 
nescu, 15,00 Din dansurile popoa
relor, 16,10 „Slăvită fii patria mea1' 
— montaj de cîntece și versuri,
16.40 Valsuri si tangouri de com
pozitori romîni, 17,30 In slujba pa
triei, 18.05 Program muzical pen
tru fruntași și evidențîațl în Între
cerea socialistă, 19,25 Jocuri popu
lare, 20,10 Muzică corală de Gheor- 
ghe Deriețeanu. 21.30 Muzică ușoa
ră interpretată de Tino Rossi, 22,45 
Muzică de dans. PROGRAMUL ÎI.
8.40 Muzică populară 9,30 Radlo- 
racheta pionierilor (reluarea emi
siunii din 19 mai), 10 30 Dansuri 
de estradă, 11,03 Prelucrări co
rale, 12.00 Melodii populare, 12.45 
Arii din operete, 13 08 Program 
interpretat de orchestre de man
doline, 14,10 Muzică populară in
terpretată de Ana Dănilă și Sandu 
Florea, 15,05 Melodii de dragoste, 
16,30 Cîntece și jocuri populare,
18.40 Lecturile dumneavoastră pre
ferate, 19,05 Muzică ușoară inter
pretată de Margareta Pîslaru și 
Constantin Drăghici, 19,30 Teatru 
la microfon: „Hangița", adaptare 
radiofonică după comedia lui Car
lo Goldoni, 21,40 Muzică de dan*.

.; s . . • « • • /
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Douăsprezece scaune; REPUBLICA: 
Locotenent Cristina; PETRILA: Pi
sica de mare; ANINOASA; Doi 
din alte lumi; VULCAN: Jurămîn- 
tul soldatului Pooley; CRIVIDIA: 
Pedro pleacă în Slera ,• BĂRBĂ- 
TENI; Să ne trăiești Gnat.



EVENIMENTELE DIN CIPRU
NICOSIA 20 (Agerpres).
In urma discuțiilor care s-au 

purtat între reprezentantul perso
nal al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, Galo Piaza Lâsso, 
și președintele Republicii Cipru, 
Makarios, au fost eliberați din în
chisoarea centrală din Nicosia șap
te ciprioți turci, arestați de auto
ritățile cipriotilor greci în luna a- 
prilie a.c. în apropierea localității 
Klepini. Cei șapte ciprioți turci 
predați șefului delegației Comite
tului internațional al Crucii Roșii 
din Cipru. Max Stalder, în prezen
ța reprezentanților forței O.N.U. 
au fost ținuți pînă în prezent ca 
ostateci.

Potrivit aprecierilor unui purtă
tor de cnvînt al Comandamentu
lui forței O.N.U. din Cipru, în în
chisoarea centrală din Nicosia se 
mai află încă 42 ostateci.

Imediat după eliberarea ciprio- 
ților turci, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. 
în Cipru a ținut prima sa confe

Situația din Aden
ADEN 20 (Agerpres).
Partidul popular socialist din 

Aden a dat publicității o declara
ție în care anunță că va boicota 
vizita unui ministru britanic în A- 
den menită, în mod oficial, să 
stabilească părerea, populației lo
cale în legătură, cu tratativele 
constituționale care urmează să se 
desfășoare în iunie la Londra. A- 
cesle tratative au fost anunțate 
în cursul recentei vizite a minis 
trului britanic al coloniilor. Dun
ean Sandys, în Aden și urmăresc 
stabilirea unor modificări consti 
tuționale care să dea impresia unei 
autonomii mai mari a Federației 
Arabiei de Sud, menținîndu-se tot

Vizita lui Stevenson la Londra

rință de presă, în care a decla
rat că este optimist după primele 
rezultate obținute de forța O.N.U. 
în Cipru. Galo Plaza Lasso a rele
vat că în urma inspecției pe care 
a efectuat-o în diferite localități 
ale insulei a ajuns la concluzia 
că datorită pozițiilor deținute de 
detașamentele forței O.N.U. în di
ferite puncte nevralgice ale, insu
lei va fi tot mai greu pe viitor 
să se ajungă la o ciocnire directă 
între reprezentanții celor două co
munități din Cipru.

Referindu-se la măsurile preco
nizate de Makarios, de a îngrădi 
portul ilegal de arme în Cipru, 
el a menționat că aceasta va crea 
posibilități mai bune de control al 
forțelor armate cipriote din insulă. 
El a arătat în continuare că co
mandantul forței O.N.U. în Ci
pru a luat hotărîrea de a adopta 
în viitor „o atitudine mai fermă" 
în Cipru, fără însă a depăși hotă- 
rîrile rezoluției Consiliului de Se
curitate.

odată actualul regim feudal din 
sultanatele și emiratele care com
pun această federație. Declarația 
Partidului popular socialist con
damnă aceste tratative și reafir
mă hotărîrea sa și a sindicate
lor de a se opune prin toate mij
loacele continuării dominației co
lonialiste în Aden și Federația 
Arabiei de Sud.

La rîndul său. Partidul național 
unit, ai cărui reprezentanți fac par
te din guvernul federației și al 
coloniei Aden, afirmă într-o de
clarație că părerea reală a popu
lației nu va putea fi determinată 
atîta vreme cît este menținută 
starea excepțională, iar închisorile 
sînt pline de patrioți.

In legătură cu mișcarea grevistă 
din Spania

PARIS 20 (Agerpres).
Intr-un articol consacrat mișcă

rii greviste din Spania, săptămîna 
Iul francez „La Tribune des Na
tions" scrie următoarele : „întreaga 
Ast’urie continuă să fie paralizată 
de greva celor peste 40 000 de mi
neri și a unui număr important 
de muncitori metalurgiști. Tensiu
nea crește și în celelalte regiuni 
carbonifere, îndeosebi în provin 
ciile Leon și Teruel, precum și în 
rîndul muncitorilor de la multe fa
brici din Țara Bascilor".

Referindu-se la încercările auto
rităților spaniole de a acredita

DESPRE RELAȚIILE
MEXICO 20 (Agerpres).
Ambasadorul Braziliei în Mexic, 

rechemat pentru consultări- de că
tre guvernul său, a părăsit capi
tala mexicană cu destinația Rio 
de Janeiro. In legătură cu aceasta, 
agenția France Presse arată că ob
servatorii sînt de părere că înapo
ierea la Rio de Janeiro a amba
sadorului brazilian este o reacție 
a noului guvern al Braziliei față 
de atitudinea Mexicului, care după 
înlăturarea președintelui Goulart

Oliver a sosit la Londra
LONDRA 20 (Agerpres).
Borg Olivier, primul ministru al 

Maltei, care a sosit marți la Lon
dra pentru a duce tratative cu gu
vernul britanic în legătură cu a- 
cordarea independenței insulei, în
tr-o declarație făcută miercuri a- 
firmă că speră să stabilească data 
independenței în decurs de aproxi
mativ o lună. Agenția Reuter a- 
nunță că au început tratativele 
dintre Olivier șî Duncan Sandys,

Peru: Proteste împotriva legii agrare
LIMA 20 (Agerpres).
Federația comunităților țărănești 

din regiunea centrală a Republicii 
Peru a dat publicității o declarație 

ideea că mișcarea grevistă ar fi 
„o mișcare comunistă subversivă", 
săptămînalul francez relevă că a- 
ceastă idee este tot mai greu de 
acceptat. „Toată lumea știe în pre
zent că actuala mișcare grevistă 
din Spania nu este și nici n-ar 
putea fi opera unei singure or
ganizații. însuși P.C. din Spania 
a confirmat' în declarația sa re
centă că .mișcarea este a tuturor 
muncitorilor, a tuturor democrați
lor. Nici un partid nu poate să și-o 
însușească și să declare că el este 
singurul conducător al ei".

BfiAZILO-MEXICANE
nu și-a înlocuit ambasadorul în 
Brazilia și nici nu a desemnat în 
mod oficial un însărcinat cu afa
ceri.

Observatorii străini, sînt de pă
rere că guvernul mexican dorește 
să urmărească evoluția politicii bra
ziliene înainte de a lua hotărîrea 
de a trimite un nou reprezentant 
diplomatic în Brazilia Guvernul 
brazilian dorește să facă presiuni 
asupra guvernului mexican pentru 
a grăbi luarea unei hotărîri.

ministrul englez pentru relațiile 
cu Gommonwealthul și pentru co 
ionii, în legătură cu rezultatele 
recentului referendum din Malta 
referitor la constituția malteză.

Se relevă de asemenea, că li
derul partidului de opoziție din 
Malta, Dom Mintoff, care și-a ex
primat dorința de a fi consultat 
în problemele independenței Maltei 
nu participă la actualele tratative;

Declarații asemănătoare au fost 
date publicității și de alte orga
nizații ale țăranilor, muncitorilor, 
studenților.

(oimtfări lie tripe іаііиіеи 
la manila laoiiaia

BANGKOK 20 (Agerpres).
Postul de radio Bangkok a anun

țat că unități ale armatei tailan- 
deze au fost transportate la gra
nița cu I.aosul în baza unui ordin 
dat de primul ministru Kittikac- 
horn.

Concentrările de trupe tailande- 
ze la granița laoțiană sînt menite 
ca și în trecut, să exercite pre
siuni asupra forțelor patriotice din 
Laos și să influențeze evoluția si
tuației din această țară. Se știe 
că guvernul tailandez sprijină for
țele de dreapta din I.aos.

franța : Scade exportai 
de automobile

PARIS 20. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

Direcția uzinelor de automobile 
Peugeot a informat Comitetul de 
întreprindere că, începînd de la 1 
iunie, orariul de muncă va fi re
dus la 42 ore 30 minute săptămî- 
nal, cu reducerea proporțională a 
salariului. Această hotărîre a di
recției uzinelor a fost determina
tă de reducerea exporturilor de au
tomobile în anumite țări străine.

După uzinele Renault, aceasta 
este a doua întreprindere construc
toare de automobile din Framța 
care ia măsuri de reducerea timpu
lui de lucru, urmate de reducerea 
salariilor.

Congresul Uniunii democrate 
a poporului finlandez

HELSINKI 20 (Agerpres).
La Helsinki și-a încheiat lucră

rile cel de-al 7-lea Congres al 
Uniunii democrate a poporului fin
landez, una dintre cele mai in
fluente organizații politice din ța
ră. Intr-o rezoluție adoptată de 
congres se subliniază necesitatea 
lărgirii rîndurilor acestei organi
zații.

LONDRA 20 (Agerpres).
Reprezentantul permanent al 

S.U.A. la Organizația Națiunilor 
Unite, Adlai Stevenson, care face 
în prezent o vizită în Marea Bri- 
tanie, a examinat cu oficialitățile 
britanice — după cum anunță bu
letinul de știri al Casei Albe — 
„probleme imediate și de interes 
comun". El a organizat la Londra 
o conferință de presă în cadrul că
reia a vorbit despre o serie de 
probleme internaționale.

In legătură cu situația din Ci
pru, Adlai Stevenson, a declarat 
că, după părerea sa, este necesar 
ca mandatul forțelor O.N.U. în

LONDRA. O de- *•
legație a miș- I —*
carii engleze îm- Л ЖЖ
potriva politicii 
de apartheid din Republica Sud- 
Airicana a vizitat pe Peter Tho
mas, subsecretar de stat la Minis
terul de Externe al Marii Britanii, 
exprimîndu-și îngrijorarea in legă
tura cu situafia dețiruiților politici 
din R.S.A.

RABAT. Curtea supremă a Ma
rocului a remis marți apelul ce
lor 42 de democrați marocani con
damnați sub acuzația de a fi încer
cat să organizeze un complot îm
potriva actualului regim monar
hic. Dintre ei, trei sînt condam
nați la moarte.

PARIS. După ultimul recensă- 
mînt, numărul delicvenților minori 
a iost de 36 000 în 1962, fată de 
30 849 in 1961 și de 13 000 în 1954. 
Aceste cifre au fost prezentate 
Adunării Nafionaie franceze de Ro
bert Boulin, reprezentantul minis
trului Justiției.

Cipru, care expiră la 27 iunie a.c. 
să fie prelungit cu încă trei luni.

Referindu-se la politica de apar
theid din R.S.A., reprezentantul 
S.U.A. a spus că în ultimă instan
ță va fi imposibil ca această țară 
să persiste în promovarea unei po
litici rasiale. El a înfierat politica 
de apartheid dar s-a pronunțat 
împotriva aplicării de sancțiuni e- 
cono'mice Republicii Sud-Africane.

Potrivit agenției France Presse, 
Adlai Stevenson a indicat că ar 
accepta să-și depună candidatura 
la postul de vicepreședinte al 
S.U.A. dacă președintele Johnson 
i-ar cere acest lucru.

câteva rânduri
BUENOS AIRES. Dr. Hjalmar 

Schacht, care a fost ministru de 
finanțe sub guvernul hitlerist, a 
sosit în Argentina pentru a ține 
o serie de conferințe. Săptămîna 
trecută, un membru socialist al 
parlamentului argentinian, a cerut 
guvernului să anuleze vizita lui 
Schacht, dar propunerea nu a fost 
supusă votului camerei deputaților.

SOFIA. Direcția Centrală de Sta
tistică a R.P. Bulgaria anunță că 
la 1 ianuarie 1964 populația tării 
a numărat 8 111132 de oameni, 
dintre care 4 051 406 bărbați și 
4 059 726 femei. Populația urbană 
a fost de 3 306 675 oameni și cea 
rurală — 4 804 457 de oameni. La 
1 ianuarie 1964, populația Sofiei 
împreună cu suburbiile a fost de 
798 124 de oameni.

ALGER. La Alger s-a anunțat că 
vizita pe care Habih Burghiba, 
președintele Tunisiei, trebuia s-o 

în care se arată că noua lege pri
vind reforma agrară, adoptată de 
majoritatea reacționară a Congre
sului peruvian, ignorează năzuin
țele maselor de țărani.

In declarația Federației care u- 
nește 1 500 000 de oameni, se sub
liniază că legea privind reforma 
agrară nu atinge privilegiile și pă- 
mînturile marilor latifundiari și nu 
răspunde intereselor țărănimii. Fe
derația s-a adresat președintelui 
Republicii, Belaunde Terry, cu ce
rerea de a anula această lege re
acționară.

facă în Algeria 
la sfirșitul lunii 
mai a fost amî- 
nată pentru o dată

ulterioară din cauza stării sănătă
ții șefului de stat tunisian.

NEW YORK. . Ministrul justiției 
al S.U.A, Robert Kennedy. a de
clarat că nu intenționează să can
dideze la alegerile senatoriale îm
potriva actulalului senator repu
blican din New York, Kenneth Ea
ting.

Pe de altă parte, el a precizat 
din nou că după alegerile prezi
dențiale din noiembrie intenționea
ză să părăsească postul de minis
tru al justiției.

KUWEIT. Printr-un decret sem
nat de emirul Kuweitului, la 1.9 iu. 
nie vor avea loc în această țară 
alegeri municipale. Aceste alegeri 
sînt menite să desemneze adună
rile locale ale provinciilor țării.

I DE PRETUTINDENI

I
 Stăvilirea fluviului Volta

ACCRA 20 (Agerpres).

In prezența președintelui Gha- 
nei, Nkrumah, — a avut loc 
mărfi stăvilirea fluviului Voita 
prin închiderea tuturor deversoa. 

J relor noului baraj construit. Cu 
♦ aceasta a început retența apei 
î în lacul de acumulare, care, po- 
І trivit specialiștilor ghanezi, va 
Ifi cel mai mare lac artificial din 

Africa.

Barajul de pe Volta și lacul 
artificial pe care îl va crea fac 
parte din proiectul de amenajări 
hidrotehnice și hidroenergetice 

.I de pe fluviul Volta, care ocupă 
" un loc însemnat în planurile de 

; dezvoltare economică ale Gha- 
■' nei.

Un uriaș șarpe marin
I
J PARIS 20 (Agerpres).
І După cum relatează agenția 
* France Presse, echipajul unui 
• vas de pescari americani din 
* New Bedford, statul Massachu- 
ț setts, care pescuia în largul coas- 
î telor Atlanticului de nord, a dat 
* peste un uriaș șarpe marin. La 
J început credeam că este o ba- 
ț lenă și am încercat s-o alungăm, 
I a declarat un membru al echi- 
i
* pajului. Apropiindu-ne, însă am 
* constatat că este un șarpe mare, 
* de culoare neagră, cu o lungime

J de cel puțin 30 de metri și care
* trebuia să cintărească între 35

40 de tone. Pescarul a preci-

zat că șarpele avea un cap care 
semăna cu cel al caimanului, o 
specie de crocodil și care se 
ridică la circa zece metri dea
supra apei. Animalul nu părea 
înspăimîntat la vederea bărcii, 
menținîndu-se deasupra apeL 
Din păcate, nimeni pe bordul 
vasului nu avea un aparat de 
fotografiat pentru a reține pe 
peliculă această rară specie de 
animal marin.

Devastarea unui tren
LONDRA 2G (Agerpres).

Agenția France Presse infor
mează că un tren care transpor
ta turiști de la Tenby (Pembrokes
hire) la Swansea, (Glamorgan) a 
fost devastat de către o bandă 
de tineri huligani care, după 
exemplul huliganilor ce au de
vastat duminică și luni stațiu
nile balneare din sudul Angliei, 
s-au dedat la o serie de acțiuni 
de o sălbăticie de nedescris. Po
trivit agenției, tinerii huligani 
împărțiți în două bande rivale, 
au smuls instalațiile electrice ale 
vagoanelor, au demontat port
bagajele. canapelele și portierele 
și aU tras semnalul de alarmă 
al trenului.

Intervenția poliției nu a reu
șit să restabilească ordinea, tre
nul sosind la Swansea cu aproa
pe două ore întîrziere. i
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