
Proletari din toate țările, unlți-vă f

фадиі roșu
Organ al Comitatului orășenesc P.M.O. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

In primele rinduri ale luptei ce o desfășoară minerii, de la Lonea pen
tru sporirea productivității muncii se află și brigada minerului Bîrluț Cle
ment din sectorul IV. Minerii acestei brigăzi realizează o productivitate 
de 7,39 tone cărbune pe post. Iată o parte din membrii brigăzii. tnergînd 
la șut.

Actualitatea
• Azi, la ora 16, în sala clubu

lui muncitoresc din Vulcan se or
ganizează pentru tineri o seară li
terară. Cu acest prilej tovarășa Bo- 
daLenuța, bibliotecara clubului, va 
prezenta o expunere intitulată 
„Dragostea și natura în lirica emi
nesciană". Vor recita Bălănescu 
Ștefan, Ionescu Adela: și Marcu 
Constantin. Seara literară va fi ur- 
mălă de muzică și dans.

• La inițiativa comitetului sindi
catului E.M. Lupeni, azi, la ora 18, 
fif sala clubului' din localitate va 
avea loc o întilnire între tineri 
muncitori de la Ё. M- Lupeni, 

F.F.A. Viscoza, Preparație, Șantie
rul de construcții' etc. cu fruntași 
șî evidențiați în producție, care vor 
vorbi despre activitatea și metodele 
lor de muncă.

• Azi, ora 18, în sala clubului 
din .Paroșeni se organizează pen
tru inerii energeticieni de la ter
mocentrala din localitate un con- 
ciffs de ghicitori pe teme muzicale 
intitulat: „Cunoașteți interpretul 
melodiei

• Mîine, în sala de cultură 
T.C.M.M. din Coroești, va avea loc 
la ora 18 o conferință tehnică inti
tulată : „Metode avansate în exe
cutarea lucrărilor de construcții in
dustriale".

Expune Nichita Teodor. Au fost 
invitați să participe muncitori și 
tehnicieni constructori.

Perseverentă, hotărîre, sîrguință — iată ce o caracte
rizează pe eleva Făran Doina din clasa a La de la 
Școala generală de 8 ani nr. 4 Petroșani.

APRECIERE
In secția de tapițerie a întreprin

derii orășenești de industrie locală 
Petroșani lucrează doi tineri: soții 
Novac — Elvira și Teodor. Amîn- 
doi poartă cu cinste steluța hărni
ciei cîștigată în întrecerea socialistă 
pe anul trecut. Fruntași în anul 
1964 și evidențiați în lunile care au 
trecut din acest an, soții Novac con
stituie un exemplu în activitatea de 
producție. In calitate de secretar al 
organizației de bază U.T.M., Novac

In sprijinul minerilor
După ce au încheiat primul trimes

tru cu rezultate frumoase — planul 
producției globale îndeplinit în pro
porție de 107 la sută, al producției 
marfă 109 la sută și au produs pes
te sarcinile de plan 140 tone con
strucții metalice, peste 400 buc. stîlpi 
de abataj, 65 tone armături de galerie 
— colectivul Uzinei de reparat uti
laj minier din Petroșani a expediat 
exploatărilor miniere, în primele zile 
ale lunii aprilie, un mare lot de 
produse metalice. Pînă luni diminea
ța au fost trimise minelor din Valea 
Jiului 119 tone armături de galerie 
tip Т.Н., 250 stîlpi de abataj, 28 
tone piese de schimb și peste 25 tone 
țevi flanșate. La realizarea acestor 

produse și-au 
adus în mod 
deosebit aportul 
colectivele secți
ilor construcții 
metalice și meca
nică.
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Teodor îi mobilizează pe toți tinerii 
secției la realizarea ritmică a planu
lui de producție, îi ajută să se for
meze ca muncitori de nădejde, le 
recomandă să-și petreacă timpul li
ber în, modul cel mai plăcut și util, 
iar cînd e vorba de vreo acțiune de 
muncă' patriotică el se află în frun
te. . Sofia lui depune o bogată acti
vitate în cadrul organizației de tine
ret îndeplinind cu cinste sarcinile ce 
i se încredințează.

Recent, soții Novac au cerut pri
mirea lor în rîndurile partidului. A- 
dunarea generală а organizației de 
bază, apreciind că cei doi tapițeri 
sînt muncitori de nădejde- și tineri 
demni de a intra în rîndtirile parti
dului i-a primit candidați de partid.

O secvență din Lupeniul întinerit: cartierul VIscoza.

САД АКТ PE ÎNTRECERE
4>i'icfada din. abatajul ui'. 4

Printre brigăzile de la secto
rul IV al minei Vulcan care in 
trimestrul I au cîștigai, prin rea
lizările obținute, o binemeritată 
faimă, se numără și ■ aceea con
dusă de Șerban Nicolae. Bine 
închegată și jormață din oameni 
harnici, această brigadă a fost 
repartizată intr-un loc de mun
că a cărui producție este hotă- 
ritoare in realizarea planului pe 
sector. Deși în majoritate tineri, 
minerii lui Șerban Nicolae nu au 
dezmințit încrederea ce le-a fost 
acordată. Iată faptele lor:

Dacă la începutul anului rea
lizarea sarcinilor de plan mai 
lăsa cîteodată de dorit, două luni 
mai tlrziu, brigada a intrat pe 
făgașul normal. Intr-o zi, cu 
prilejul unei consfătuiri de pro
ducție, maistrul miner Sokaci 
Alexandru a pus în dezbatere o 
problemă care a dai de gindit 
tuturor membrilor din brigadă: 
De ce brigada condusă de Sima

Mihai, cu aceleași condiții de 
muncă și cu aceiași număr de 
oameni — dintr-un abataj oecin 
— obține o producție mult spo
rită față de aceea pe care o 
realizează ei?

După numeroase discuții cu 
mineri din abatajul oecin, după 
consultări cu Băncilă Gheorghe, 
David Vasile și alți maiștri din 
revir, Șerban Nicolae a prezen
tat ortacilor două propuneri va
loroase. Prima • să se amplase
ze zilnic fronturile de lucru la 
maxim. A doua: să se introdu
că de urgență în abataj, stîlpi 
tubulari pentru armare. Acest 
lucru — arată dînsul — va per
mite brigăzii să sporească vi
teza de avansare și să folo

sească judicios numărul orelor 
productive. Propunerea a fost 
aprobată de inginerul Pătrașcu 
Ioan, șeful sectorului. Inițiativa 
brigadierului din abatajul nr. 4 
coincidea cu preocuparea sa și 
a celorlalți tehnicieni de a ridi
ca toate brigăzile la nivelul ce
lor fruntașe. Rezultatele acestei 
preocupări nu s-au lăsat aștep
tate. In luna ianuarie brigada 
condusă de Șerban Nicolae a 
depășit sarcinile de plan cu 1234 
tone de cărbune. Repartizînd 
judicios oamenii în cele două 
aripi ale abatajului — astfel ca 
fiecare ortac să știe precis ce 
ara de făcut în Cele 8 ore . de 
lucru, reducînd la minimum tim
pul afectat operațiunilor nepro

APARTAMENTE 
LA TERMEN 
ȘI DE BIJNĂ CALITATE

Plenara lărgită 
a Comitetului orășenesc 

de partid Petroșani

Marți a avut loc plenara lărgită 
a Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani. Plenara a analizat stadiul 
lucrărilor de investiții social-culturale 
de pe șantierele din Valea Jiului și 
a stabilit măsurile necesare pentru 
darea în folosință la termen, la un 
nivel calitativ superior și la un preț 
de cost cît mai. redus a obiectivelor 
prevăzute în planul pe anul 1965.

Constructorii de 
locuințe din 
Valea Jiului au 
avut de pre
dat în trimes
trul I 192 de a
partamente și le-au predat. Referatul 
prezentat cît și discuțiile purtate în 
plenară au reliefat principalele mă
suri menite să îmbunătățească munca 
constructorilor în lunile următoare.

Ritmicitatea — 
condiție de bază 
a succesului

Din experiența din anul trecut s-a 
văzut că deși unele șantiere au avut 
asigurate majoritatea condițiilor pen
tru executarea lucrărilor în flux con
tinuu, totuși, rezultatele au fost — 
după cum bine se știe — nesatisfă
cătoare. Aceasta s-a datorat în primul 
rind unor deficiențe în organizarea 
șantierelor. Astfel, frontul de lucru nu 
a fost asigurat de la o lună la alta, 
de la un trimestru la altul. La aceas
ta a contribuit' în mod deosebit lip
sa de orientare a cadrelor tehnice 
precum și o insuficientă pregătire ma
terială a șantierelor pentru lucrările 
de iarhă.

Aceste neajunsuri s-au menținut, deși 
în mai mică măsură, și în trimestrul 
I al anului în curs. Afirmația ar 
părea lipsită de tetnei avînd în ve
dere că planul fizic pe trimestrul I 
a fost realizat. Dar cele 192 de a- 

. parlamente predate nu reflectă îiitru- 
totul potențialul de lucru, al șantiere
lor. Pe întreaga Vale vor trebui pre
date în cursul acestui an 1608 a- 
partameitte, din cațe cifră de 192 re
prezintă abia a opta parte. La sta
bilirea acestei sarcini s-au avut, "de
sigur, în vedere condițiile grele de 
lucru pe timp de iarnă. Totuși nu 
se poate trece cu vederea faptul că 
din cele I 608 ; apartamente de pre
dat. numai un procent de 68 la 

sută sînt atacate pînă acum. Restul 
obiectivelor, după cum s-a stabilit 
prin planul de măsuri elaborat de 
plenară, vor trebui atacate cel mai 
tîrziu pînă la data de 20 mai. La 
aceasta se mai adaugă un volum 
mare de lucrări edilitare. Asigurînd 
pînă la 20 mai întregul front de 
lucru pentru anul în curs, se va ga
ranta o succesiune continuă a ope

rațiilor, încadrarea 
în graficele de exe
cuție și, în conse
cință, respectarea 
termenului de. pre
dare pentru fie

care lucrare în parte.

Probleme de proiectare 
și finanțare

In cuvîntul său, tovarășul Dan Va
ier, secretarul Comitetului orășenesc 
de partid Lupeni a atras atenția 
asupra-faptului că la blocul cu 200 de 
apartamente din Lupeni, precum și la 
blocurile D 1 și. D 2 nu.e încă de
finitivată, din punct de vedere al pro
iectării, alimentarea :cu apă. Tovară
șul Gornovice'anu' Adrian,' șeful șan
tierului Petrila a arătat că pe 
acest șantier nu există documen
tație pentru canalul colector princi
pal și pentru regularizarea viiturilor 
din amonte de șantier. La școala cu 
16 săli de clasă, deși există docu
mentație, nu e deschisă finanțarea 
lucrărilor. Ori, în aceste condiții, 
constructorii vor trebui să execute 
respectivele lucrări în salturi, pentru 
a asigura apa și canalizarea blocu
rilor respective.

Colaborarea e în interesul 
tuturor unitâfilor

. Referatul ,și participant la discu
ții au mai reliefat o serie de nereguli 
privind .colaborarea dintre șantierele 
de construcții și unele unități econo
mice din Valea Jiului care deservesc 
șantierele: în principal І.В.'Г.А. și 
I.G.I.L. Transporturile rutiere Ia 
șantiere influențează: direct activita
tea constructorilor. In trimestrul ex
pirat I.R.T.A. și I.P.I.P. Livezeni au 
asigurat numai în parte șantierele 
cu mijloace de transport. La rîndul

(Continuare în pag. 3-a)

ductive (podire, rearmări In 
preăbataj și suitor, alegerea și 
depozitarea sterilului etc.) mi
nerii din brigadă au reușit ca 
în lunile februarie și martie să 
depășească sarcinile de plan cu 
1174 și, respectiv, 534 tone de 
cărbune. Situată acum în frun
tea întrecerii, brigada condusă 
de Șerban Nicolae și-a îndepli
nit o veche dorință: aceea de a 
se afirma permanent ca o aju
toare de nădejde a sectorului. 
De altfel, din cele 4927 de tone 
trimise peste plan în trimestrul 
I a. c. de colectivul sectorului 
IV, 2942 de tone au fost extra
se de ortacii lui Șerban Nicolae.

A. NICHIFOREL
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Vă așteaptă 
șantierele primăverii

A devenit o tradiție pentru tînăra 
generație de a-șî aduce, în afara 
programului sfiu de muncă seu Învă
țătură, o contribuție in plus la mun
ca întregului popor pentru înfrumu
sețarea vieții noastre socialiste, va
lea Jiului a fost martora unor rea
lizări monumentale ale muncii pa
triotice a tineretului țării noastre. 
Linia Bumbești — Livezeiii ce Stră
bate tunele sau se avîntă pe Via
ducte, va vorbi peste ahî și ani des
pre clocotul muncii patriotice a mii 
Sffîii de tineri pe care dragostea 

țâ de patrie, hotărlrea de a răs 
punde chemării partidului La unit pe 
acest mare șantier,

Organizațiile U.T.M. au țlatorla de 
a cultiva în rlndul tinerilor munci
tori, elevi și studenți aceste tradiții, 
de a-i antrena la acțiuni patriotice 
pentru înfrumusețarea localităților 
noastre miniere. Pentru ca acum, în 
prag de primăvară, orașele Văii Jiu
lui, nolle cartiere, spațiile din jurul 
blocurilor, parcurile oferă un larg 
ctmp de activitate pentru acțiunile 
patriotice ale tineretului, Su cultivăm 
în rîndurile utemlștllbr șl ale celor
lalți tineri convingerea că partlcipînd 
la acțiunile de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea localităților, își 
înfrumusețează propria viață.

In unele localități, organizațiile 
U.T.M. acordă o mare atenție an
trenării tineretului la acțiuni patrio
tice pe tSrîm gospodăresc. Comite
tul orășenesc U.T.M. Lupetti, de 
exemplu, a întocmit un program po
trivit căruia în fiecare zi are loc cel 
puțin o acțiune patriotică a tinere
tului. Fiecărei organizații U.T.M. din 
cadrul minei, întreprinderilor și in
stituțiilor din oraș le-au fost rtparti 
zate anumite obiective de care să se 
ocupe. Utemiștllor de la preparația 
Lupeni li s-a repartizat înfrumuseța
rea șt întreținerea parcului „0 Au
gust**, celor de 1h școala profesiona
lă — amenajarea pe un teren viran 
cu o suprafață de 1 ha din apropie
rea grupului școlar a unei noi baze 
sportive cu terenuri de fotbal, volei, 
baschet etc.

Cu cițlva ani In urmă, In ate
lierul de llmplârle — mobilă al în
treprinderii orășenești de industrie 
totală din Petroșani tinerii munci
tori erou denumiți „boboci". Încon
jurați de dragostea celor mal ta 
virstâ. tinerii ou prins meșteșugul 
șl tadrăgtadu-l, au clștigat încre
dere.

In curînd se împlinesc Opt ard 
de cînd în secția de tîmpiărie — 
mobilă s-a constituit prima briga
dă formată aproa
pe în exclusivita
te din tineret. A- 
cestel brigăzi l s-a 
încredințat confec
ționarea mobilei
de bucătărie. Tinerii Eba Petrii, 
trăncău Gheorghe, Itbășescu Con
stantin, Ropan AXente și ceilalți, 
in frunte cu tovarășul Popa Petru, 
șeful lor de brigadă, au pornit la 
treabă. Ziua munceau, lor seara se 
adlnceau asupra notițelor luăte la 
cursul ds calificare, deschis anu
me pentru ei, Era o adevărată în
trecere între membrii brigăzii pen
tru însușirea cit măi temeinică й 
meseriei, pentru aplicarea în prac
tică a- celor învățate. Fostul ștf 
de brigadă, comunistul Popa Pe
tru, in prezent maistru șef de sec
ție, își amintește de ziua în care 
ou anunțat conducerea întreprin

Preocuparea pentru organizarea te
meinică a acțiunilor patriotice ale 
tineretului a început să dea roade. 
Pe strada principală, precum și în 
cartierele Viscoza, Brala, au început 
transporturile de pămînt vegetai pen
tru rohduri șl zone verzi. Pot fi vă- 
ziițl primii arbori ornamentali plan
tați in această primăvară.

in orașul Vulcan, precum șl în 
alte localități, organizațiile U.T.M. au 
trecut, de asemenea, la organizarea 
acțiunilor patriotice ale tineretului.

Sînt însă localități unde rezolva
rea acestor sarcini întîrzie. In Pe
troșani, în această primăvară trebuie 
efectuat un mare volum de muncă 
pentru reamenajarea zonelor verzi din 
cartierele Carpați și Llvezenl, pentru 
extinderea spațiilor verzi pe terenu
rile dintre blocurile date de curînd 
în folosință din cartierul Livezeni, 
pentru amenajarea unor terenuri de 
joacă și mici baze sportive. Necesi
ta a fi amenajat terenul din jurul in
stitutului de mine, a terenului din 
preajma scărilor ce duc spre corpul 
de învâțămînt. Studenții institutului 
de mine trebuie chemați de organiza
ția U.T.M., de asociația studențească, 
яй contribuie la aceste acțiuni.

in orașul Petroșani există un nu
măr mare de organizații U.T.M. șl 
în frunte cu cele de ia U.R.U.M.P., 
I.O.Î.L., I.G.O. comerț, S.T.R.A., sâ-?i 
aducă din plin contribuția pe șan
tierele înfrumusețării Peiroșaniuiuj.

In Petrila, Comitetul orășenesc 
U.T.M. trebuie, de asemenea, să ac
ționeze mai operativ în această di
recție. Realizările pe tărîmul înfru
musețării vor fi cu atît mal mari 
cu cît vom porni mai din timp la 
lucru. Flecare zi a prețioasă, și aces
te zile însorite, cînd șantierele pri
măverii, șantierele zonelor verzi ne 
așteaptă, trebuie folosite din plin. 
Organizațiile U.T.M, sînt chemate el 
desfășoare o muncă intensă pentru 
ca fiecare tînăr să devină un parti
cipant activ la aețiunile patriotice 
pentru înfrumusețarea localităților 
noastre I

derii că primele 5 garnituri de 
mobilă stat gata pentru a fi livra
te. A fost prima tl de sărbătoare 
a întregii brigăzi — spunea too. 
Popa. Beneficiarul s-a declarat 
foarte mulțumit de calitatea mobi
lei executate și ne bucura gtadut 
că gospodinele vot aprecia mobilii 
de bucătărie lucrată de noi.

După doi ani de lucru la con
fecționarea mobilei de bucătărie, 
„bobocii" au prins aripi șl, treptat, 

Bobocii au prins aripi
au trecut zâ execute mobilă vopsită 
pentru cameră, apoi diferite tipuri 
de canapele lustruite șl chiar mo
bilier complet cu furnir de nuc 
pentru camere combinate. Actualii 
membri al brigăzii te pot minări 
că brigada iar este una dintre cele 
mai apreciate. Fosta brigadă de 
„boboci" a decenii acum brigada 
care lucreată.,, mobilă fină, produc- 
tie ce satisface exigențele contra- 
tulul de calitate, ale reprezentantu
lui întreprinderii beneficiare — 
1.CR.M. Petroșani.

Tinerii au crescut șl s-au formai 
ta lupta pentru o producție de 
btua calitate. An da an — ta frun

Purtătoarea insignei rubinii
La secția tricotaje a magazinului 

nr. 16 din Lonea muncește un colec
tiv harnic. In ca
drul acestui co
lectiv îșl desfă
șoară activitatea 
de mai mulți ani 
și vînzltoarea u- 
temlstă Golltza 
En» care este un 
exemplu de poli
tețe și solicitudi
ne față de cum
părători,

In raionul tova
rășei Golltza, o 
tînărâ harnică, 
modestă și bine 
calificată, nu lip- 
век niciodată 
noutățile sosite în 
depozit, iar măr
furile sînt prezen
tate cu gust, tot
deauna frumos orînduite în rafturi, 
Oricine I se adresează este ajutat 
să-și aleagă articolele potrivite, pri-

In stația C.F.R. ~Г л
Petroșani se lor- я ZJ
mează silnic zeci 
de trenuri care 
pleacă încărcate cu cărbune cocsifi- 
cabll pentru industria noastră side
rurgică, cu cărbune energetic, cu ma
terial lemnos, cu fire de mătase ar
tificială. Tot atltea trenuri sosesc 
aici cu utilaje, materiale de construc
ție, mărfuri de larg consum. Plus 
numeroase trenuri de călători.

Lăcătușii de revizie diii Stafie au 
In permanență de lucra. Prin speci
ficul niuncii lor, ei stau de veghe a- 
Supra siguranței circulației. Majori
tatea lăcătușilor de revizie sînt ti
neri. dar dau dovadă de multă con
știinciozitate, de o înaltă răspundere 
in muncă. Ei sînt gata aricind să 
Intervină, fără să-și precupețească e- 
fotturlle, ca nici un eveniment de 
cale să nu se producă din cauza lor. 
Iar eforturile lor nu rămln nerăsplă
tite.

Zilele trecute, pentru activitatea 
desfășurată In cursul anului trecut 

tea întrecerii socialiste, iar pe a- 
nul 1964 ei au clștigat titlul de 
cinste de brigadă fruntașă. Actua
lul șef al brigăzii, tovarășul Eva 
Petru, ne vorbește cu mindrle de 
tovarășii săi de muncă, tinerii 
Maksay /uliu, Gurlup Constantin, 
Giurcă Virgil, Grigor Cornel, {Si
liște Maria, de ajutorul tovărășesc 
acordat de muncitorii mai în virstă 
tinerilor timplari de mobilă. Tova
rășii Biro Alexandru, Petkes Ni- 

colae. TbkCs Ana, 
Dragomir l.u- 
creția, Danes Ga
vrila, Rusk Petru, 
Petriș Italo, Іоѵі- 
țoiu Eliade și Pi

tiri. Qherasim i-au ajutat pe tine
rii timplari să pătrundă in tainele 
meseriei și s-au bucurat împreună 
cu ei de succesele obținute de a- 
ceștid

Zilele trecute, brigăzii conduse 
de Eva Petru І s-a încredințat o 
nouă lucrare: confecționarea unul 
nou tip de mobilă lustruită pentru 
cameră combinată. Cu acest prilej 
membrii brigăzii au asigurat con
ducerea secției că se vor strădui 
să termine la timp și de bună ca
litate comanda de 10 garnituri de 

mobilă fină.

MARGARETA MICA 

mește chiar un sfat competent des
pre felul cum se asortează ciorapii, 

puloverul sau mă
nușile pe care le 
dorește cumpără
torul. In aceasta 
își găsește expli
cația faptul că tî- 
năra vînzătoare 
se bucură de sti
ma șl simpatia 
cumpărătorilor din 
Lonea.

Pentru modul 
cum s-a achitat 
de sarcinile de 
vînzare în anul 
trecut, pentru
dragostea dove
dită în muncă, 
în această pri
măvară, utemista 
Golitza Ema a

devenit purtătoare a insignei rubinii 
de fruntaș în întrecerea socia- 
cialistă.

DA TOR
tn întrecerea socialistă, avînd ca o- 
biectiv principal deplina siguranță a 
circulației trenurilor, 37 de lăcătuși 
de revizie au fost răsplătiți cu steluța 
hărniciei, care a fost prinsă de re
verul hainei lor. Ciți dintre aceștia 
sînt tineri? Aproape toți: Dragodan 
Dumitru, Văidaș Dufnitnl, Geamăna 
Iulian, Сотая loan și alții din tura 
comunistului Simioneșcu Dumitru, 
Untaru Mlhal, Băluoă Dumitru, Flo- 
rescu loan din tura maistrului Neață 
Gheorghe șt încă alțl 17 muncitori 
de la revizia de vagoane a stației 
C.F.R. Petroșani.

...Deunăzi, tinărul lăcătuș de re
vizie Bușe loan era de serviciu. E- 
fectutnd revizia vagoanelor sosite cu 
trenul nr. 1724, la unul din ele tînă- 
rul lăcătuș a descoperii o defecțiune, 
care, trecind neobservată, ar fi putut 
pune in pericol siguranța circulației. 
Un arc de suspensie ta vagonul nr. 
673427 avea 9 foi rupte. Tinărul lă-

Echipa de lăcătuși condusă de membrul de partid Condolu Constantin 
dfn sectorul electromecanic al minei Aninoasa este formată din utemlști. 
Șeful echipei îi îndeamnă pe tineri să muncească disciplinat, cu răspun
dere, dar în același timp cultivă în rîttdurile lor setea de a cunoaște te
meinic construcția, principiul de funcționare și modul de întreținere al 
utilajelor pe care le repară. Dorința de a cunoaște i-a adunat pe tinerii din 
echipă în jurul redactorului de transportor pe care au primit sarcina sl-l 
repare.

Sub nivelul 
posibilifâfilor

Anul trecut, comitetul U.T.M. al 
minei Aninoasa a obținut rezultate 
bune pe linia mobilizării tineretu
lui la muncile patriotice. In anul 
acesta însă se pare că tovarășii d’n 
comitetul U.T.M. au lăsat pe planul 
doi antrenarea tinerilor la înfrumu
sețarea localității sau la colectarea 
flerului vechi. Cele cîteva acțiuni în 
cadrul cărora s-au colectat 20116 kg 
fier vechi și s-au transportat 100 mc 
lemn de mină din stația C.F.R. Is- 
Croni, au avut un caracter sporadic.

Cifrele arătate mai sus nu reflectă 
nici pe departe posibilitățile existente, 
în subteran — cantități însemnate de 
fler vechi care trebuie strîns. Tinerii 
aninoseni n-au fost mobilizați nici la 
acțiunile de înfrumusețare a incintei 
minei șl a comunei lor. Oare ce se 
așteaptă ? Comitetul U.T.M. al mi
nei Aninoasa trebuie să mcu4tize asu
pra acestui fapt și să treacw.'-tîe în
dată la organizarea acțiunilor de 
muncă patriotică pentru colectarea 
fierului vechi și înfrumusețarea A* 
ninoasei.

IE
căluș de revizie, împreună cu tova
rășul Său de muncă s-au înțeles din 
priviri. Vagonul defect trebuia scos 
de îndată din garnitura trenului, ca
re peste IO minute urma să-și con 
tinue drumul. Acționînd de urgență, 
utemistul Bușe loan, cu tovarășul 
DăBtn lodv au reușit să scoată l& 
timp vagonul defect iar trenul res- 
pertîo a plecat fără nîcl o îniîrziere 
din stația Petroșani. Felicitat pentru 
răspunderea sa în muncă, pentru 
priceperea cu care efectuează revizia 
vagoanelor, tinărul Bușe Ioan a răs- 
puns: \.

— Tovarăși, preîntlmpinind un e- 
veniment de cale pe care l-ar fi pro
vocat vagonul defect, nu ne-ат fă
cut decît datoria.

Exemple de acest fel pot ji date 
multe, pentru că pe tinerii lăcătuși 
de revizie din stația Petroșani îi ca
racterizează răspunderea în muncă, 
grija pentru siguranța circulației.
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la termen $1 de bună calitate

(Urmare din pag. l-a)

lor, unele șantiere nu au asigurat 
folosirea la randamentul cerut a mij
loacelor de transport puse la dispo
ziție. In felul acesta fiecare unitate 
a avut de suferit și aceasta din cauza 
unei insuficiente colaborări între con
ducerile șantierelor și conducerile al
tor unități. O cunoaștere mai bună 
a sarcinilor celeilalte părți ar con
tribui la îmbunătățirea acestei situa
ții, dar aceasta nu se poate realiza 
decît în condițiile unei depline cola
borări.

l.O.i.L. execută pentru o parte din 
șantiere comenzi importante de tîm- 
plâric. Constructorii însă nu sînt 
mulțumiți de calitatea acestei tîmplă- 
rii și de faptul că l.O.i.L. nu respec
tă termenele de livrare. Conducerea 
l.O.i.L, nu e mulțumită că comenzile 
nu sînt lansate în timpul util. Poate 
fi aici vorba de colaborare ? Desigur 
că nu; și acest lucru l-au scos ta 
evidență mai mul ți participant! la 
discuții. Concluzia la care s-a ajuns 
în mod firesc este aceea că fiecare 
dintre părțile contractante trebuie să 
cunoască și să respecte interesele 
celeilalte părți. Aceasta ar fi în in- 
teresul^4uror.

Concesiile discuțiilor purtate ta 
plenară au fost sintetizate în cuvîn- 
tul tovarășului Lazăr David, prim-

Se execută cotrajele pentru centurile blocului H 2. O parte din brigada de dulgheri con
dusă de Cristea Constantin de pe șantierul Livezeni, în timpul lucrului.

NOTA
Un însoțitor 
„inventiv*

Era pe la mijlocul schimbului 
III, în jurul orei 2 noaptea. La ori
zontul 565 al minei Vulcan, înso
țitorul Dolan Dumitru și mecani
cul Horvath Ioan, însărcinați cu 
transportul producției, duceau con
voaiele de oagonete spre culbutor. 
Spre acest culbutor se dirijează 
aproximație S0 la șută din produc
ția sectorului III.

Intre timp, a sosit un tren com
pus din 17 vagonete cu cărbune, 
urmate de 6 vagonete cu steril și 
apoi alte 18 vagonete cil cărbune. 
Maistrul miner PopeșCu Gheorghe, 
care a trecut din întimplare pe a- 
Colo, le-a dat dispoziție — lui Do
lan și Horvath — să dirijeze cele 
6 vagonete cu piatră pe cea de-a 
doua linie a galeriei duble.

însoțitorul a vrut insa să fie in
ventiv cu orice preț. Așa se face 
că a hotârlt să treacă cele в oa
gonete, cu viteză, prin culbutor. 
Dolan a dat semnalul și mecanicul 
a forțat intrarea vagonetelor în 
culbutor, Urmarea: vagonetele în
cărcate cu piatră s-au înțepenit în 
culbutor, șuruburile de la bare au 
fost forfecate iar culbutorut s-a 
descentrat.

Au fost necesare două ore pentru 
a elibera vagonetul încleștat, de 
intervenția meseriașilor, pentru ca 
să poată intra iar in funcțiune cbi- 
butorul.

însoțitorul. Dolan, s-a ales cu o 
sancțiune. Probabil că în situații 
asemănătoare va fi mai puțin „In
ventiv* șt vă da ascultare dispozi
țiilor ce le primește.

exprimat în fața plenarei de că- 
conducerea șantierului Petrii a, 

a da peste plan 40 de apartamen- 
și a șantierului Lupeni de a pre
ta întregime pînă la 23 August

sacretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

Șantierele de construcții de locu
ințe din Valea Jiului au reale posibi
lități de a realiza și chiar depăși f 
sarcina de a preda în acest an 1608' 
apartamente, a arătat vorbitorul. A- 
cest lucru îl ilustrează angajamen
tul 
tre 
de 
te 
da 
blocul cu 200 de apartamente.

Organele și organizațiile de partid 
au dovedit că sînt preocupate de 
problemele șantierelor, că le cunosc 
și pot asigura rezolvarea lor. Aceas
ta constituie cea mai sigură garan
ție că pe viitor șantierele vor fi la 
înălțimea sarcinilor ce le revin.

O dată cu realizarea sarcinilor a- 
nului acesta, să nu se scape nici un 
moment din vedere pregătirea condi
țiilor de lucru în flux continuu șî pen
tru anul viitor. Pe măsura 
sarcinii fizice la termenele 
o deosebită atenție trebuie 
calității construcțiilor.

în felul acesta o sarcină impor
tantă, ca aceea a realizării volumu
lui planificat de investiții social-cul- 
turale, va găsi o rezolvare favora

bilă atît pentru anul acesta cît și în 
viitor.

realizării 
stabilite, 
acordată
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I. ROTARU — Eminescu șî poezia 
populară. Partea întîi tratează des
pre concepția lui Eminescu cu pri-

T-A.P.L. Petroșani
Anunță publicul
Incepînd cu dala de 
ți pînă la 12 aprilie

La restaurantul Transilvania din Petrila
VA C î N T A

consumator că
7 aprilie

Luminița Marinescu
de la Teatrul de estradă din Deva 
acompaniată de orchestra condusă 

de maestrul Cristian Cotei din București.

Restaurantul vă invită să petreceți o seară plăcu
tă ți vă oferă un bogat sortiment de preparate culi
nare ți diferite sortimente de vinuri.

Perspective largi de dezvoltare 
a sportului în Valea Jiului

In sala clubului C.C.V.J. a avut 
loc, recent, Conferința U.C.F.S. Pe
troșani. La lucrările conferinței au 
participat 205 delegați din partea 
asociațiilor sportive din Valea Jiului, 
precum și numeroși invitați.

Darea de seamă prezentată cu 
acest prilej ca și discuțiile purtate 
de participanți au scos în evidență 
succesele obținute în dezvoltarea 
sportului de performanță și de masa 
în Valea Jiului, precum și lipsurile 
existente încă în acest domeniu. An 
de ăn, a crescut numărul oamenilor 
muncii din Valea Jiului care s-au 
angrenat în tradiționalele competiții 
de masă ca : spartăchiadele de iarnă 
și de vară ale tineretului, crosurile 
„Să întîmpihăm 1 Mai", duminicile 
cultural-sportive, etc. Și e firesc să 
fie așa. Minunatele frumuseți ale 
naturii ce îniprejihuiese bazinul nos
tru carbonifer au atras șl atrag nu
meroși oameni ai muncii din Valea 
Jiului — iubitori de drumeție. In anul 
trecut, de pildă, au fost organizate 
aproape 500 de acțiuni turistice la 
care au participat peste 43 000 de 
iubitori ai naturii.

Asociațiile sportive, în colaborare 
cu comitetele U.T.M. și sindicat, au 
organizat în anul 1964 circa 150 du
minici cultural-sportive care s-att 

bucurat de parti
ciparea masivă a 
oamenilor muncii 
din Valea Jiului. în 
organizarea acestor 
acțiuni sportive de 
masă s-au eviden
ția t
Sportive 
Lupeni,
Lonea. Jiul Petrila, 
Minerul Urfeani. 
Preparatorul Petri 
la si Elevul Petrb- 
șani.
Un accent deosebit 
s-a pus pe atra
gerea tineretului la 
luarea probelor 
pentru cucerirea in
signei de polispor
tiv

in acest răstimp, 
numărul purtători
lor insignei de 
polisportiv a depă
șit cifra de 3 000 de 
tineri și tinere. De 
o largă popularita
te s-a bucurat

asociațiile
Minerul 

Parîngul

vire la poezia populară și la rolul 
ei în creația artistică; partea a 
doUa despre elemente populare în 
opera lui Eminescu. Editura pen
tru literatură. 264 pag., 8 lei.

CONSTANTIN OPRIȘAN — Apăra
rea proprietății socialiste prin mij
loace de drept civil. Editura știin
țifică. 280 pag., 7,75 lei.

C. MOLDOVAN, M. EPURE, N. D. 
CIRȚU — Comanda electronică a 
mașinilor-unelte. Descrie principiile 
care stau la baza echipamentelor 
electronice de pe mașlnite-unelte. 
Editura . tehnică. 434 pag., 20 iei.

acestei populare com- 
angrensți mai bine 
concurenți. Organiza- 
competiții a dus la

Spartachlada republicană organizată 
in cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre. In 
prima etapă a 
petiții au fost 
de 35000 de 
rea acestor 
descoperirea și afirmarea unor ele
mente talentate, cu perspectivă ca

Conferința orășenească 
U.C.F.S. Petroșani

Valea

de exemplu : Ordek EVa șî Pop Ma
ria la atletism, Nițu Vasile și I’ricop 
loan la haltere, Benkd Măria la 
șah, Cocota Gheorghe și Hatoș Ale
xandru la trîntă.

Fără îndoială eă părțile pozitive 
din activitatea sportivă din 
Jiului sînt mult mai numeroase. Da
rea de seamă prezentată de tovară
șul Dănescu Ștefan, discuțiile pur
tate de Mihoc Vasile. Furnea Gheor
ghe, Hlopețchl Vasile, Peterîy Eugen, 
Poenaru Ioan, Crpltoru Gheorghe, Mo- 
cuța Teodor, Szilagy Teodor și alți 
participanți la conferință au ținut 
însă să scoată la iveală lipsurile și 
greutățile întîmpinate în dezvoltarea 
unor discipline sportive în Valea Jiu
lui. Redăm mai jos cîteva din propu
nerile făcute și măsurile ce trebuie 
luate pentru remedierea lipsurilor.

I

Ailefismul să-și ocupe 
locul cuvenit

In Valea Jiului există posibilități 
largi de dezvoltare a atletismului. Cu 
toate acestea, atletismul nu se bu
cură de atenția cuvenită din partea 
asociațiilor sportive. întrecerile la 
această disciplină se organizează în 
mod sporadic și numai cu prilejul 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mal" și 
a Spartach iadei de vară a tineretu
lui. în rest, atletismul este lăsat pe 
planul al doilea. Lipsiți de lin an
trenament continuu și metodic, an
grenați în puține concursuri, atleții 
din Valea Jiului au obținut rezultate 
slabe, nereușind să se afirme decît în 
mică măsură.

Tihînuu-se seama de faptul că a- 
tletismul este sportul cel mai com
plet, a cărui practicare metodică și 
științifică duce la obținerea de rezul
tate de performanță în toate discipli
nele sportive, este necesar Ca el să 
se bucure de toată atenția în cadrul 
asociațiilor sportive din Valea Jiului. 
In școli, sub îndrumarea profesorilor 
de educație fizică, precum și în ce
lelalte asociații sportive, prin solici
tarea sprijinului atleților mai vîrst- 
nici, cu experiență, se 
antrenamente metodice, 
deschiderea și pauzele 
fotbal care să ducă la 
acestui frumos sport, la 
lementelor tinere, talentate, cu per
spectivă de dezvoltare.

pot organiza 
concursuri în 
meciurilor de 
popularizarea 
depistarea e-

Sportul de performanți — 
la nivelul posibllltilllor I

In prezent, în Valea Jiului își des- 
> fășoară activitatea echipe care la 

disciplinele sportive rugbi, handbal în 
7 — băieți și fete *— și volei băieți 
activează în cadrul categoriei A. De 
menționat faptul că trei din aceste 
echipe fac parte din asociația spor
tiva a studenților de la l.M.P. iar 
echipa de handbal în 7 — fete re-

PROGRAM DE RADIO
9 aprilie

dramatizată; „Păcat boieresc”, po
vestire de Mihail Sadoveanu, 21,45 
„In ritm de tango". PROGRAMUL 
ÎL 8,00 „Pe aripile melodiilor" — 
muzică ușoară, 8,35 Melodii popu
lare, 10,30 „Cîntecul florilor" — mu
zică ușoară, 11,15 Din viața de con
cert a Capitalei, 12,00 Soliști și or
chestre de muzică populară, 13,30 
Limba noastră „Alte teorii greșite". 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (Re
luare), 13,40 Concert de prînz, 14,35 
Din cîrttecele și dansurile popoare
lor, 15,30 Din țările socialiste, 16,00 
Muzică populară, 16,20 Sport, 18,00 
Ștafeta melodiilor — muzică ușoară, 
19,30 Școala și viața, 19,50 Să dan
săm, 20,40 „Nani, nani pul de soa
re" — cîntece de leagăn, 21,20 Mu
zică de dans.

PROGRAMUL 1. 7.45 „Paleta mu
zicală" — muzică ușoară, 8,00 Su
marul presei, 9,15 Muzică ușoară, 
9,45 Cîntece și jocuri populare, 10,03 
Teatru la microfon : „Institutorii" de 
Otto Ernst, 11,36 Muzică de estradă, 
12,30 Melodii populare din Moldova, 
13,00 Pagini din opera „Oberon" de 
Weber, 14,10 Melodii distractive, 
15,00 Muzică populară, 15,30 Inter
pret de muzică ușoară, 16,30 Emi
siune de basme, 17,30 in slujba pa
triei, 18,00 Universitatea tehnică ra
dio, 18,15 Din comoara folclorului 
nostru, 19,00 Opereta „Secretul lui 
Marco Polo" de Francis Lopez (mon
taj muzîcal-literar), 20,00 Radiogaze- 
ia de seară, 20,30 Muzică ușoară, 
SI,00 Recital: George Nleulescu Basu 
— muzică din opere, 21,15 Lectură 

prezintă Școala sportivă de elevi din 
Petroșani. Acest lucru obligă la re
zultate Sportive de performanță.

Cu toate că în Valea Jiului există 
asociații mari, puternice — Jiul Pe- 
trila, Minerul Lupeni și altele — un
de stat mari posibilități pentru creș
terea și dezvoltarea sportului de 
performanță, rezultatele sînt totuși 
nesatisfăcătoare. Iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului își amintesc de faptul 
că, cu ani în urmă, bazinul nostru 
carbonifer avea două echipe care ac
tivau în cadrul categoriei A. După 
retrogradarea lor în categoria В ș-au 
depus multe străduințe pentru readu
cerea, măcar a uneia din ele, în 
prima categorie a țării. S-au adus 
numeroși jucători din alte colțuri ale 
țării, s-au schimbat mereu antrenorii 
—- totul a fost însă zadarnic. Nici în 
momentul de față cele două echipe 
nu obțin rezultate pe măsura posibi
lităților, se zbat pe la mijlocul cla
samentului nemulțumind profund pe 
iubitorii fotbalului din Valea Jiului. 
Faptul acesta își are izvorul în in
suficienta pregătire ă celor două echi
pe, în indisciplina manifestată de 
unii jucători ca Țurcan șl Stanchi de 
la Minerul Lupeni, Ștefănescu și Pe- 
teanu de la Jiul. Secțiile de fot
bal respective au dovedit împăciuito
rism față de acești jucători neluînd 
măsuri de sancționarea lor la timp.

îmbucurător este faptul că la Petrila 
și Vulcan se acordă în prezent o atenție 
mai mare boxului, că asociația spor
tivă Jiul Petrila are o echipă de 
lupte care activează în cadrul cate
goriei B. Cu toate acestea, în Va
lea Jiului se pot face mult mai multe 
lucruri bune în dezvoltarea sportului 
de performanță. Este necesar însă ca 
asociațiile sportive să-și îndrepte în 
mod deosebit atenția spre depistarea 
și creșterea cadrelor tinere din Va
lea Jiului, Pregătirea lor să se facă 
sub îndrumarea cadrelor de speciali
tate, cu o înaltă calificare, care să 
organizeze antrenamentele pe baze ști
ințifice și care să asigure tinerilor 
sportivi o dezvoltare fizică armoni
oasă. Trebuie să existe mai mult cu
raj și simț de răspundere din partea 
antrenorilor în promovarea tinerilor în 
primele formații, în dezvoltarea dra
gostei lor pentru culorile asociațiilor 
pe care le reprezintă,

Я
In cadrul conferinței, vorbitorii au 

subliniat, printre altele, importanța 
întreținerii bazelor sportive existente, 
folosirea lor judicioasă, necesitatea de 
a se amenaja în noile cartiere, în 
incintele școlilor din Valea Jiului 
terenuri de handbal, baschet și vo
lei — terenuri care să se îmbine în 
mod armonios cu urbanistica locali
tăților. De asemenea, participativi la 
discuții au reliefat necesitatea între
ținerii în bune condițiuni a echipa
mentului sportiv, necesitatea încasă
rii la timp a cotizațiilor membrilor 
U.C.F.S. etc.

Folosind în mod judicios marile 
resurse existente, înlăturînd lipsurile 
semnalate, asociațiile sportive din 
bazinul nostru carbonifer, sub perma
nenta îndrumare a U.C.F.S., vor pu
tea ridica pe o treaptă superioară 
activitatea sportivă din Valea Jiului.

Conferința a ales ca secretar al 
Consiliului orășenesc U.C.F.S. pe to
varășul Slăbîi Aurel.

D. CRIȘAN 
C. MATEESCU
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Consiliului Cine-

Prezente romînești
MONTEVIDEO 7 (Agerpres).
Cu prilejul. vizitei întreprinse 

Uruguay, după ce au participat 
festivalul filmului de la ' Mar 
Plata (Argentina), 
ghiu, președintele
matografiei și regizorul Francisc 
Munteanu au vorbit la postul de te
leviziune Uruguayan „Sddre" despre 
dezvoltarea cinematografiei romînești.

Ei. au făcut, de asemenea, o vi
zită la conducerea societății scriito
rilor uruguayenî, unde au fo6t pri
miți de Juan Ilaria, președintele 
castei societăți.

a-

Vizita delegației de partid 
li оаигвашепіаіе sovietice 
Ii L P. Polonă

VARȘOVIA 7 (Agerpres).
Delegația de partid și guverna

mentala sovietică, condusă .de Leo
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a vizitat la 7 aprilie era- 
șul Wroclaw. Delegația a fost în
soțită de conducători de partid și 
de stat 
rfyslaw 
C.C. al

După
trotehnic „Dolmel"

polonezi,
Gomulka,
P.M.U.P. 
vizitarea

în frunte cu Wla- 
prim-secretar al

Combinatului elec- 
din localitate a 

»Vut loc un miting, la ca<re a luat 
cuyîntul Alexei Kosîghin, președinte
le Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

După cutremurul 
de pămînt din Grecia

AȚENA 7- (Agerpres).
Potrivit ultimelor știri transmise 

din Atena, numărul persoanelor care 
și-au găsit moartea în urma puter
nicului cutremur înregistrat luni di
mineața în localitățile Apiditsa, Ho- 
remi, Kyparisia șî Kalyvia a ajuns Ia 
17, iar numărul răniților la 203.

Autoritățile grecești apreciază că 
au rămas fără adăpost cel puțin 
30 000 de persoane. După cum s-a 
mai anunțat, cele patru localități lo
vite de cutremur au fost complet dis
truse.

SAN JOSE 7 (Agerpres).
Corespondentul din Costa Rica al 

Agenției Associated Press ara'ă într-un 
comentariu privind situația politică 
din țările Americii Centrale că în 
ultimul timp apar tot mai multe 
semne ale nemulțumirii politice stîr- 
nite de menținerea la putere a unor 
dictaturi militare în Honduras, Gua
temala. Costa Rica, El Salvador și 
Nicaragua.

Potrivit părerilor exprimate în cer
curile diplomatice. Hondurasul 
Guatemala se află în prezent pe „un 
fundament de dinamită". Atît Lopez, 
dictatorul Hondurasului, cît și Enri
que Peralta Azurdia, șeful juntei mi
litare guatemaleze, au anunțat des
coperirea unor comploturi antiguver 
namentale. Peralta a decretat, în lu
na februarie, starea de asediu, după 
atacarea unui tren militar de către 
partizani. In rîndul forțelor de opo
ziție au fost efectuate arestări. Fran
cisco Villagran Kramer, împreună cu 
aiți politicieni de stingă au fost exi
lați din Guatemala. Starea de ase
diu. este apreciată în cercurile opiniei 
publice din țară ca o manevră pen
tru tărăgănarea alegerilor prezidențiale 
și pentru congres său, în ultimă in
stanță, pentru întărirea șanselor can- 
didaților actualului guvern.

Și

Lucrările Comitetului special al 
pentru acordarea independentei 

și popoarelor coloniale
special al 
problemei 
privire la 
țărilor și
reluat ■ lucrările

O.N.U. pentru 
aplicării De- 
acordarea in- 

popoarelor co- 
marți.

NEW YORK 7 (Agerpres).
Comitetul 

examinarea 
clarației cu 
dependenței 
loniale și-a
prin examinarea problemei Rhodesiei 
de sud.

Sprijinind recomandările grupului 
de lucru al Comitetului de a 
trece de urgență la 
blemei Rhodesiei de 
Tanzaniei a declarat 
guvernul țării sale
bine suferințele populației 
din Rhodesia de sud unde guvernul 
Smith, cu sprijinul autorităților colo
niale engleze urmărește să consoli
deze regimul rasist

se 
discutarea pro- 
sud, delegatul 
că poporul și 

cunosc foarte 
africane

O.N.U.
țărilor

reprezentantul 
U.R.S.S., P. F. Șahov, a declarat că, 
după părerea delegației sovietice 
mitetul trebuie să examineze 
urgență situația din Rhodesia 
sud, din coloniile portugheze 
gola, Mozambic, Guineea) din < 
și Guyana Britanică. Evenimentele 
dîn aceste teritorii, a declarat el, cer 
din partea Comitetului măsuri supli
mentare care să vină în ajutorul po
poarelor din aceste țări în lupta îm
potriva colonialismului și pentru a 
se pune în aplicare declarația 
O.N.U. cu privire la acordarea 
pendenței țărilor și popoarelor 
niale.

Luînd cuvîntul,

! Co
de 
de 

(An- 
Aden

inde- 
colo-

O scrisoare de protest
a reprezentantului Turciei la O.N.U.

NEW YORK 7 (Agerpres).
La O.N.U. a fost dată publicității 

scrisoarea trimisă secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, de repre
zentantul Turciei, Orhan 
care acesta protestează 
hotărîrii de a se dizolva 
inunală turcă din insulă.
re, el caracterizează această măsură 
drept „cea mai provocatoare măsură

Eralp, în 
împotriva 

Camera co
in scrisoa-

• către 
guver

nul turc, o consideră nulă și neave
nită. Eralp a arătat că, prin măsu
ra luată, ciprioții greci au demon
strat dorința lor de a instaura „o 
dominație ilegală asupra Comunită
ții turce din Cipru", adăugind că o 
astfel de acțiune va duce la accen
tuarea „separării pe insulă".

antieonstîtutională adoptată de 
ciprioții greci", precizînd că j

Hotărîrea Consiliului suprem sudanez 
privind alegerile generale

KHARTUM 7 (Agerpres).
Corioil.ul suprem sudanez a hotă- 

rît c® alegerile generale din această 
loc la data fixată: 21 
Această hotărîre a fost 
un purtător de cuvînt 
ședința din 6 aprilie a

țară să aibă 
aprilie a. c. 
anunțată de 
oficial, după 
membrilor organului suprem și a li-

, în
hofărîri, observatorii

derilor unor partide politice. Dar, 
ciuda acestei hofărîrt, oLci.vcti 
politici apreciază că problema alege
rilor generale nu a fost încă regle
mentată. deoarece o serie de partide 
politice, printre care și Partidul co
munist, cer amînarea alegerilor.

SITUAȚIA DIN BAHREIN
BAHREIN 7 (Agerpres).
Tribunalul organizat la o bază mi

litară engleză din Bahrein a înce
put procesul împotriva celor 25 de 
soldați recrutați din rîndul populației 
autohtone care au refuzat să tragă

i

Intr-o altă țară din această regiu
ne — în Nicaragua — alegerile au 
tost stabilite pentru 1967. Dar, așa 
cum precizează știrile ce parvin, 
campania electorală dusă de genera
lul Luis Somoza, șeful gărzii națio
nale, se desfășoară deja din plin. 
In prezent, țara este condusă de 
unul din oamenii lui Somoza — pre
ședintele Rene Schick Gutierrez. In 
rîndurile opoziției crește însă nemul-, 
țumirea față de candidatura lui Luis 
Somoza, fratele mai tînăr al fostului 
președinte Anastasio Somoza.

In Costa Rica, unde se așteaptă că 
noul președinte va fi ales anul viitor, 
autoritățile au descoperit un com
plot antistatal. Comentatorul agenție: 
Associated Press consideră că aceste 
comploturi reprezintă un pericol imi
nent.

Viitoarele alegeri din El Salvador 
sînt așteptate într-un cadru politic 
de acute neînțelegeri. Agenția A.P. 
relevă că politica actualului preșe
dinte — Julio Rivero — ales în 
1962, privind reformele în ce pri
vește impozitele și problemele mun
cii. este privită cu nemulțumiri și în 
cercurile conservatoare, în timp ce 
unii colaboratori direcți ai dictaturii 
militare critică legăturile prea strînse 
ale lui Rivero cu cercurile civile, 
pronunțîndu-se pentru acțiuni militare 
mai energice.

împotriva compatrioților lor în tim
pul tulburărilor recente din acest 
protectorat britanic. Un grup de 
avocați irakieni au plecat în Bahrein 
pentru a-i apăra pe patrioții din 
acest protectorat care urmează să 
compară în fața tribunalelor.

In același timp, știri din Bahrein 
anunță că în orașul Aîanama a avut 
loc o puternică explozie. Administra
ția britanică a trimis unități întărite 
de ocupație pentru a efectua cerce
tări. Regiunea exploziei a fost de
clarată zonă interzisă. Străzile ora
șului sînt patrulate de subunități în
tărite.
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PETROPAVLOVSK — KAM- 
ClATSKl. La Paujet, in Peninsula 
Kamr.iatka, a intrat in funcțiune 
prima centrală electrică geoterma- 
lă experimentală din Uniunea So
vietică. Centrala este alimentată 
de izvoarele subterane fierbinți din 
Kamciatka.

NEW YORK. Comisia pentru 
populație a O.N.U. a aprobat, în 
principiu, un raport al secretaru
lui general, U Thant, care reco
mandă ca în anul 1970 să aibă loc 
un recensămînt al întregii popu
lații de pe glob.

PARIS. Societățile concesionare 
— franceze și italiene — anunță 
că lucrările de terminare și fini
sare a tunelului de sub Mont 
Blanc, cel mai lung tunel rutier 
din lume, continuă conform previ
ziunilor. Dacă totul va decurge 
normal, tunelul va fi deschis cir-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Republicii nr. 56. Tel, interurban 322, automat 269.

Un nou atac al aviației americane 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres).
Agenția vietnameză de informații 

anunță că la 7 aprilie forțele aerie
ne americane au întreprins o nouă 
acțiune agresivă pe teritoriul R. D. 
Vietnam. Au fost bombardate și mi
traliate mai multe localități din pro
vincia Quang Binh, regiunea de 
coastă Vinh Linh și insula Con Co.

doborît
ava-

meze au capturat încă un pilot ame
rican.

Forțele armate locale au 
, cinci avioane americane și au 

riat numeroase alte avioane.
☆

După cum s-a anunțat la 7 
lie, în cursul luptelor care au 
loc cu prilejul recentului atac
avioanelor americane în provincia 
Nghe An, unitățile armate vietna-

apri- 
avui 

al

☆
SAIGON 7 (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise de co

respondenții agențiilor de presă, în 
ultimele trei zile, forțele patriotice 
sud-vietnameze au desfășurat în 
provincia Can Tho puternice con
traatacuri împotriva forțelor aeriene, 
navale și terestre americane și sUd- 
vietnameze.

Potrivit comunicatului forțelor pa
triotice, transmis de Agenția viet
nameză de informații, șase ameri
cani au fost uciși, iar 60 de sud- 
vietnamezi — uciși sau răniți. Au 
fost doborîte, de asemenea, două 
avioane americane și avariate trei 
nave militare americane.

Conferința lărgită 
a Comitetului Central 

al Frontului Patriei din Vietnam
HANOI 7 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

în zilele de 5 și 6 aprilie a avut loc 
la Hanoi Cea de-a IX-a Conferință 
lărgită a Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam. In co
municatul publicat se arată că Hoang 
Quoc Viet, membru al Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei, a prezentat 
un raport în legătură cu activitatea 
Frontului în cursul anului trecut. 
Din partea Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Le Duc Tho 
a prezentat un raport referitor la 
situația actuală și la sarcinile po
porului vietnamez. Conferința a făcut 
o analiză a luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii americane, 
atît în nord cît și în sud și a trasat

la activitatea 
Vietnam pe a-

al Frontului 
a adresat un

directivele cu privire 
Frontului Patriei din 
nul în curs.

Comitetul Central 
Patriei din Vietnam
mesaj Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de s»id în care se transmi
te salutul conferinței și își exprimă 
satisfacția pentru recentele succese 
în lupta de eliberare a poporului din 
sud și indignarea în fața acțiunilor 
agresive ale imperialiștilor americani 
care urmăresc extinderea războiului 
din Vietnam. Mesajul exprimă hotă- 
rîrea poporului din Vietnamul de 
nord de a veni în 
poporului sud-vietnamez, 
eliberării sudului și a 
țării.

Vietnamul 
sprijinul luptei 

în vederea 
reunificării

Noi acțiuni ale detașamentelor 
de partizani congolezi

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Comitetului 

național de eliberare al Congoului 
(Leopoldville), dat publicității la 
Brazzaville, se arată că „detașamen
tele de partizani congolezi desfă
șoară lupte înverșunate împotriva 
grupurilor de mercenari albi care o-

și nord-estperează în partea de est
a Congoului". In comunicați» arată 
că forțele patriotice congo1' vau o- 
cupat orașul Bendara și se îndreaptă 
spre Albertville. Ele controlează hi 
întregime regiunile situate între 0- 
rașele Aba, Farage și Watsa.

Lansarea satelitului artificial 
Early BircTw
CAPE KENNEDY 7 (Agerpres).
Administrația Națională pentru 

problemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului Cosmic (N.A.S.A.) a anun
țai că marți seara a fost lansat cu 
succes de pe poligonul Cape Ken
nedy satelitul artificial „Early Bird"

destinat să asigure legăturile iele, 
fonice și de televiziune între Ameri. 
ca și Europa. Lansarea s-a făcut cu 
ajutorul unei rachete purtătoare cu 
trei trepte de tip „Thor-Delta". pre. 
văzută cu trei rachete laterale.

Leva г *
1 n d u r i

culației In a doua jumătate a 
iulie.

lunii

nouăMADRID. Spania va face o 
tentativă de asociere la C.E.E. în 
iunie sau iulie în cursul unor con
vorbiri Ia nivelul ambasadorilor, 
relevă agenția France Presse. Deo
camdată, guvernul spaniol urmă
rește măsurile pe care „cei șase" 
intenționează să le adopte în le
gătură cu piața citricelor.

tanice din Bahrein au refuzat ac
cesul în acest 
de avocati din 
însărcinați cu 
lor arestate în 
venimente din 
tanic.

teritoriu delegației 
Kuweit și din Irak, 
apărarea persoane- 
cursul recentelor e- 

protectoraful bri-

ROMA. Cu prilejul aniversării a 
700 de ani de la nașterea marelui 
poet italian Dante Aligheri, 
Italia se turnează două 
„Infernul" și „Viața lui
Filmul „Infernul" este regizat 
Pietro Franciscl, specializat 
realizarea filmelor cu caracter 
tologic.

in 
filme ; 

Dante".
de 
în 

mi-

BAGDAD. Postul de radio Bag
dad, în emisiunea sa de marți, a 
făcut cunoscut că autoritățile bri-

NEW YORK. Marți au fost re. 
luate negocierile dintre reprezen
tanții muncitorilor tipografi și ad
ministrațiile a șapte ziare new- 
yorkeze în încercarea de a rezolva 
conflictul care dăinuie de mai 
multă vreme în legătură cu noul 
contract colectiv de muncă.

TEL AVIV, Kurt Birrenbach, tri
mis special al guvernului de la 
Bonn, a sosit la 6 aprilie la Tel 
Aviv, unde va relua convorbirile 
cu oficialități izraeliene în vederea 
acordului privind stabilirea de re
lații diplomatice .între R. F. Ger
mană și Izrael.
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