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Lînga zidurile proaspete
Te oprești în fața zidurilor abia 

scăpate de sub mistria zidarului. 
Aici va fi o casă; o casă frumoasă 
în care să-și facă sălaș bucuria de 
a trăi și dorința de mai birui. In 
stingă alte ziduri, tot proaspete.

In dreapta se lucrează, in stin
gă se lucrează și in fața ta se lu
crează. Se croiesc ziduri noi, se 
sapă temelii noi. Toată lumea mun
cește. A visa aici nu e nici locul, 
nici timpul potrivit. Parcă și așa, 
amestecat printre constructori cu 
alte treburi decit ale tor, ai impre
sia că faci notă discordantă. Dar 
nu-i nimic. Faci totuși ceva. în
cerci să desprinzi frumosul din 
munca oamenilor. După aceea tot 
ei îl vor primi sub o formă mai 
sistematizată. Ideea aceasta te în
suflețește și parcă nu mai faci notă 
disc rdantă. Legi discuții cu oa- 
m. ăi. Cu zidarii lui Kinal Ion, 
vorbești „la înălțime". Cred și eu! 
Au ajuns la etajul IV. Și n-ai cum 
vorbi altfel. Trebuie să urci la ei.

Fierarii-betoniști că lai Oșvat 
Ioan sînt oarecum invidioși pe zi
dari. Ei așează cărămizile și mor
tarul. Zidul crește; apoi îl tencuiesc 
și gtda. Munca fierarului a fost 
ascunsă. Ascunsă ? Na băieți. Mis

Montatorii de poduri din brigada condusă de Flanaropel Tudor lucrînd la nituirea elemen
telor noului pod metalic pentru linia ferată ce deservește mina Vulcan. Brigada s-a angajat 
să termine lucrarea cu 15 zile mai devreme decît a fost prevăzut.

ESTE VORBA
DE ONOAREA TA DE OM, MUTAI

Deși e tînăr, aproape un copil, are 
o statură de atlet. Un cap frumos 
cu un păr negru și bogat ce-i aco
peră jumătatea frunții. Dar fruntea 
stă aplecată. Ascultă în tăcere cu
vintele aspre dar drepte pe care i le 
adresează șeful exploatării. Din cînd 
in cînd își ridică capul, se uită cu 
ochii mari în care citești (cine știe ?) 
rușine, remușcare ori nepăsare, la 
interlocutorul lui.

— Ai 20 de ani. E vîrsta cînd o- 
mul visează să ajungă departe, să 
săvîrșească fapte mart... iar tu ai a- 
juns să faci închisoare; Те-ai anga
jat la mină de un an. Alții de o sea
mă cu tine au ajuns muncitori apre- 
ciați... iar tu ești dezertor și vii să 
te reangajăm a doua oară... Cu alții 
de-o seamă cu tine se mîndresc pă
rinții, cui devenit un sprijin al fami
liei... iar tu ești un întreținut al ma
mei tale, un ins de care co
lectivul nostru nu are nevoie. Unde 
vrei să ajungi, pe drumul ăsta, ti
nere? t

Am aflat că-l cheamă Mănescu 
Mihai. Are o meserie, e absolventul 
unei școli profesionale de mecanici, 
din București. Are 20 de ani, vîrsta 
visurilor îndrăznețe. Dar Mihai Mă

tria zidarului și bidineaua zugra
vului dau eleganța construcției. 
Munca voastră ii dă rezistența și 
stabilitatea. Frumos și durabil. 
Așa băieți /

La Petrila se vor preda anul a- 
cesta 352 de apartamente. Muncă 
serioasă nu glumă. Nici angaja
mentul constructorilor de a da 40 
de apartamente peste plan, nu-i 
glumă. Știu aceasta și zidarii lui 
Postolache, ai lui Kinal și ai lui 
Bologan. Știu și se străduiesc să 
dea viață angajamentului. Așa se 
străduiesc și brigăzile de fierari și 
de dulgheri ale lui Oșvat și Țibu- 
leac. Deocamdată timpul ne mai 
joacă feste, dar in loc nu ne poa
te ține. Azi, tniine, se va începe 
glisarea la blocul FI — al doilea 
bloc turn de la Petrila. Brigăzile 
maistrului Tecuță au pregătit to
tul pentru glisare. Poate n-o să 
treacă o luna de zile și ne vom 
vedea la etajul 10. De aici, perspec
tiva se lărgește, depășește limitele 
șantierului și se întinde departe 
către Lonea și Petroșani. Frumos 
va arăta orașul completat cu da
rul de anul acesta, al vostru.

I. CIOCLEI

nescu, cu faptele sale, s-a îndepărtat 
de realizarea acestor vise.

Antecedente...
La 20 de ani, Mihai Mănescu a 

ajuns sărăcit de lucrul cel mai de 
preț de care are nevoie oricine în 
viață, asemenea aerului ce-l respiră: 
încrederea oamenilor din jurul lui. In 
ce împrejurări a ajuns aici ?

...Mihai Mănescu la vîrsta de un 
an și opt luni a rămas „orfan", dar

Pe teme de educație

cu părinți în viață I Părinții lui s-au 
despărțit; și s-au despărțit și de el. 
A rămas singur în grija bunicilor 
(părinții tatălui).

Anii au trecut. Mihai a ajuns mă
rișor. A ajuns la vîrsta cînd își în
treabă bunicii: „Eu nu am părinți ?" 
Șl bunicii îl dumiresc: „Tata și ma
ma sini la București"; Și intr-adevăr, 
la 7 ani se convinge și el că are pă
rinți. Iși vede tatăl venit în vizită... 
Iar la 12 ani își cunoaște și „mama". 
Adevărul e că între timp tatăl lui se
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Intr-o singură, zi
Din inițiativa organizației de bază 

P.M.R. de la I.P.I.P. Livezeni, mun
citorii din secțiile de confecții meta
lice, reparații utilaje și transport auto 
au efectuat în ziua de li aprilie, o 
largă acțiune de curățire și înfrumu
sețare a incintei întreprinderii.

Cu acest prilej, participants la ac
țiune, au colectat și predat 1.С.М.- 
ului o cantitate de 8 000 kg. fier 
vechi și deșeuri metalice.

GH. VULPE 
corespondent

înfrumusețări
Muncitorii de lă preparația Lupeni 

au organizat în zilele de 10 și 11 a- 
prilie acțiuni patriotice pentru cură
țirea locurilor de muncă, repararea 
unor drumuri și reamenajarea părcu- 
lețelor și zonelor verzi din uzină.

Cu acest prilej, participanții la ac
țiunile de muncă patriotică au efec
tuat un mare volum de săpături, au 
curățat peste 1 000 mp de teren și au 
pus în rînduială numeroase utilaje și 
materiale ce erau împrăștiate în 
curtea uzinei.

C. ELISEI
corespondent 

recăsătorise și spera că a doua lui 
soție va deveni și mamă pentru co
pilul lui. Poate așa s-ar fî întlmplaț. 
Dar lucrurile s-ail petrecut altfel. 
Intr-o zi, copilul a fost martorul 
unor certuri între părinți cdre l-au 
șocat, dar, totodată, l-au ajutat să 
afle cruntul adevăr, și anume că vi
novat pentru certurile dintre părinți 
era chiar el, că femeia care i-a fost 
prezentată ca mamă, nu era mama 
lui; el avea o altă mamă, adevăra
tă. Dar soarta i-a hărăzit și alte lo
vituri. Peste un timp a fost mutat 
înir-un cămin de copii. Apoi, după 
absolvirea școlii profesionale, în loc 
de felicitări, „mama" l-a întimpinat 
cu cuvintele: „Acum vrei să mergi în 
provincie, da Mihai ? I Și, fără a primi 
răspuns, tot ea a hotărlt: Ei bine, 
lasă că aranjez eu". Așa a ajuns 
Mihai în viitoarea vieții. Liber de 
orice supraveghere, lipsit de dragostea 
și îngrijirea părintească. Și-a luat 
zborul de pe un șantier pe altul. 
Intr-un an a cutreierat cel puțin 10 
șantiere. Intîi s-a oprit la Brăila, de 
acolo a plecat la Roman, apoi s-a 
mutat la Iași, la Cocargeaua, la Fe
tești. iarăși la Brăila, iarăși în Bu
curești și apoi la Turnu Severin. Dar,

In galeria principală a celei mai tinere mine din bazin — mina Pa- 
Foto: N. MOLDOVEANU

Cuvîntul
forestierilorACTUALITATEA

• La clubul muncitoresc din Paroșeni este pro
gramată pentru mîine, Ia ora 19, o interesantă seară 
literară. Energeticienilor le vor fi prezentate cu 
acest prilej figuri de eroi din romanul romînesc con
temporan „La cea mai înaltă tensiune" de Nagy Istvan. In 
continuare va urma un program de jocuri distractive 
și dans.

• Miitte Ia oră 17, tn sala palatului cultural din 
Lupeni* va avea loc-un spectacol intitulat „Re urme
le mioriței**.. Spectacolul va fi susținut de elevi ai 
Școlii generale de 8 ani nr. 2 din localitate.

• Un colectiv de actori ai Teatrului de stat de 
păpuși din Alba Iulia, sosit în turneu prin Valea Jiu
lui, a prezentat ieri în sala Teatrului din Petroșani
spectacolul „Nu prea albă ca Zăpada și Motanul 

Descălțat". Spectacolul s-a bucurat de aprecierea mi
cilor spectatori.

• Periodic, la clubul muncitoresc din Petrila au 
loc conferințe ce sînt audiate cu interes de către mi
neri. Azi la ora 18, în sala de festivități a clubului, 
tovarășul Dr. Lepădatu Constantin, va expune în fața 
minerilor petrileni conferința • intitulată „Cum preve
nim silicoza și tuberculoza".

• ieri, după amiază, pe stadionul din Petroșani a 
avut loc un meci de handbal in 7 în cadrul catego
riei A seria I-a între echipele Știința Petroșani și Di
namo București. Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 26-13.

ca o pasăre după . zboruri îndelungi, 
a simțit și el din cînd in cînd nevoia 
unui popas la cuibul părintesc. Ii era 
dor de căldura unui cămin. Dar par
că era un bondar șiciitor _ce revine 
mereu la locul de unde e alungat. 
Un asemenea loc era pentru el casa 
părintească, lată „afecțiunea" ce i-a 
fost rezervată în locul dragostei pă
rintești pe care el o căuta cu edita 
sete. Și totuși, cu încăpăținare de 
copil, el căuta această dragoste. Pe 
tată, pe bunici ii întreba adesea 
„Unde mi-e mama ?" Primea răs
punsul laconic: „Nu se știe". Abia 
mai tlrziu, cînd a ajuns la maturi
tate, a aflat adevărul: că mama lui 
adevărată locuiește în Valea fiului, 
la Vulcan.

Din bezna amărăciunilor in care 
l-a adus vitregia anilor trăiți Ungă 
oameni care nu l-au putut iubi, vede 
un licăr de nădejde...

...și urmarea firească
Intr-una din zile, in ușa unui a- 

parlament al blocului C din centrul 
Vulcanului bate cu sfială un tînăr. 
In prag apare o femeie mărunțică.

— Aici locuiește Angela Macavei ? 
întreabă tlnărul cu glasul tremurînd 
de emoție.

ION DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Cu toate greutățile din lunile de 
iarnă, colectivul întreprinderii fores
tiere Petroșani, în primul trimestru a 
obținut o serie de succese. Astfel, pla
nul la producția marfă a fost înde
plinit în proporție de 101,22 la sută, 
iar sarcina de creștere a productivi
tății muncii a fost depășită cu 105,76 
la sută. Totodată, a crescut simțitor 
indicele de utilizare a masei lem
noase : față de 68,56 la sută plani
ficat, s-a realizat 81,30 la sută 1 In 
schimb, din cauza zăpezilor abunden
te care au blocat unele drumuri auto 
întrerupînd circulația spre exploatările 
forestiere Cîmpușel, Gîrbov, Valea de 
Brazi, Valea Boului, Polatiște, nu am 
reușit să îndeplinim integral planul 
la producția globală.

Pentru realizarea planului pe tri
mestrul II și recuperarea restanței la 
producția globală, din primul trimes
tru, conducerea întreprinderii, îndru
mată de comitetul de partid, a stabi
lit o serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Printre acestea amintim: 
reînnoirea contractelor de muncă la

Ing. N1COLAE BĂDICA 
directorul I.F. Petroșani

(Continuare în pag. . 3-a)

DECADA CĂRȚII TEHNICE

Consfătuire
cu cititorii

Azi' după — amiază la ora 17, sa-> 
la clubului C.C.V.J. din Petroșani va 
găzdui o consfătuire cu cititorii căr
ții tehnice organizată de Central re
gional de librării și difuzare a cărții 
in colaborare cu Editura tehnică.

In consfătuirea, care are loc în 
cadrul manifestărilor consacrate De
cadei cărții tehnice, se vor prezenta 
planul editorial pe anul 1965 precum 
și proiectul planului editorial al Edi
turii tehnice pe anul 1966. In conti
nuare vor urma discuții în legătură 
cu activitatea Editurii tehnice.

Expoziții
Tot cu prilejul Decadei cărții teh

nice, în centrele librăriilor Ion Crean
gă din Petroșani și Liviu Rebreanu 
din Lupeni au fost organizate expo
ziții de cărți tehnice. De asemenea, la 
exploatările miniere și celelalte între
prinderi din localitățile Văii Jiului 
au avut loc numeroase acțiuni de di
fuzare a cărții tehnice.



STEAGUL Roșe

Cetățenii Ani- 
■маеі mobilizați 
de către deputății 
•fătului popular, 
continuă să aducă
• contribuție valo
roasă la schimbarea Înfățișării comu
nei. Cea de-a doua sesiune a Sfatului 
popular al comunei Aninoasa, ținută 
recent, a fost un bun prilej pentru 
deputați pentru a discuta problemele 
gospodărești, de a analiza activitatea 
desfășurată de către sectoarele І.С.О., 
I.L.L. și comisia permanentă de gos
podărire comunală și industrie locală. 
Materialele prezentate și discuțiile 
purtate au scos în evidență preocupa
rea deputaților și a comitetului exe
cutiv, a cetățenilor pentru îndeplinirea 
sarcinilor privind gospodărirea și în
frumusețarea comunei Aninoasa. Ast
fel a reieșit că în bugetul Sfatului 
popular al comunei Aninoasa a fost 
alocată pentru anul 1965 suma de 
139 800 Iei. Din această sumă s-a 
prevăzut îmbunătățirea iluminatului 
public, salubritatea și ecarisajul co
munei, precum și extinderea de noi 
Zone verzi, reamenajarea Și întreți
nerea celor existente.

Au fost date la iveală și aspecte 
negative. Sectoarele I.C.O. și I.L.L., 
în primul trimestru al anului curent, 
nu și-au îndeplinit în întregime atri
buțiile lor. Bunăoară după topirea ză. 
pezii au rămas multe grămezi de 
resturi menajere, atît pe străzile măr
ginașe cît și pe cea principală, ca 
dovadă că în timpul iernii nu ă exis
tat din partea sectorului I.C.O. o 
preocupare susținută pentru salubriza
rea comunei.

Este adevărat că în activitatea sa 
sectorul I.C.O. a simțit și încă mai 
simte lipsa unei mașini de transpor
tat resturile menajere, unica mașină 
din doteție dovedindu-se neîndestulă
toare. Dar nu mai puțin adevărat este 
Si faptul că mașina existentă Пи a 
fost utilizată după capacitatea sa. 
Sectorul I.L.L., s-a străduit sâ dea 
comunei un aspect urbanistic îngrijit, 
prin buna întreținere a fondului lo
cativ, ptiflînd accent pe rezolvarea ce
rerilor oamenilor muncii. Insă și 
această unitate de gospodărire a avut 
Ifpsuri. Din lipsă de materiale că i ci
ment, seînduri pentru dușumele și 
material de tîmplărie, sectorul I.L.L.
• rămas dator față de prevederile 
planului trimestrului I. Dacă aceasta

POD RECONSTRUIT
Podul de peste Jiu, ce leagă loca

litatea Popi de Lonea a fost distrus 
de puhoaiele de apă din timpul inun
dației din toamna trecută. O punte 
improvizată de cetățenii satului Popi 
îi ținea locul. Dar pe lîngă faptul 
că nu prezenta siguranță la trece
rea peste Jiu, mai avea și un aspect 
urît. De aceea, într-o ședință a Co
mitetului executiv al Sfatului popu

Unul din blocurile date recent in folosință în orașul Vulcan.

Comuna de pe vale 
tot mai frumoasa

este Situația cu sectoarele I.C.O Și 
I.L.L. apoi despre sectorul l.R.E.H. se 
poate afirma că în trimestrul 1 nu a 
făcut nimic ca iluminatul public să 
satisfacă cerințele.

ІП comună s-au prevăzut noi ame
najări de zohe verzi; mii de fire de 
flori așteaptă în sera sectorului I.C.O. 
timpul prielnic să fie răsădite. Dar 
harnicele gospodine, cetățenii, mobi
lizați de deputați, nu pot porni la 
saditul florilor. Este nevoie mal întîi 
ca sectorul LL.L. să efectueze lucră
rile de finisare exterioară a locuințe-

SESIUNEA SFATULUI POPULAR 
ANINOASA

lot, respectiv de spoit, ca să se poată 
transporta pămlntul vegetal pe tere
nul destinat pentru zone verzi pentru 
a se trece Ia plantarea florilor și ame
najarea covoarelor de verdeață.

Deputății care au luat cuvîntul în 
sesiune, printre care tovarășii Anca 
Dumitru, Lanyi Marla, Popa Pavel, 
Șortan Lucreția, Cristea Aurel, We
ber Iosif, Barna loan, cît și ceilalți 
și-au exprimat hotărîrea de a face din 
Aninoasa o comună din ce în ce mai 
frumoasă. In sprijinul acestei năzuinți 
Vin comitetele de cetățeni, de curînd 
reconstituite, sutele de aninosenl ani
mați de dragoste pentru frumos. Vor
bitorii au arătat însă și unele greu
tăți pe care le întîmpină în acțiu
nile de înfrumusețare a comunei. Bu
năoară, unii locatari transformă zo
nele verzi în menajerii de animnle, 
și de curți pentru păsări. El au cri
ticat și faptul că tractoare ale sec
torului de explorări Livezeni, care 
circulă pe șoseaua asfaltată, nu au 
protecție pe șenile și astfel degradea
ză drumul și antrenează o mare can
titate de noroi pe care îl duc în 
centrul comunei. ЁІ au arătat și fap
tul că tractoarele E.D.M.N. au stri
cat canalul de pe strada Gheorghe 
Doja și drumul de acces, făcîudu-l im
practicabil pentru vehicule. Deteriora
rea care s-a adus drumului este de 
așa grad îneît necesită reparații ca
pitale.

lar Petrila s-a discutat această pro
blemă și s-a hotărît ca să se con
struiască un pod suspendat pe locul 
celuilalt, folosindu-se materiale din 
resurse locale.

Deunăzi construcția podului, în 
lungime de 96 metri, a fost termi
nată, Folosindu-se cablu, șine de fier 
și alte materiale recuperate, la con
strucția podului s-au obținut econo
mii însemnate. - n—ни м -

In afară de aces
te necazuri vorbi
torii au mai arătat 
că pe șoseaua din 
dreptul podului 
ce duce către 

puțul Aninoasa sud zac de mal multe 
tuni două motoare care dau un as
pect urît șoselei și îngreunează cir
culația. Tot la intrarea în comună, 
mai precis pe porțiunea dintre blo
curile de lingă arena sportivă șl pri
mele case în șir, unde s-au efectuat 
lucrări de instalare a stupilor de 
înaltă tensiune, lucrătorii sectorului 
l.R.E.H au aruncat pâmîntul rezultat 
de la instalarea stîlpllor în canalul 
de scurgere infundîndu-1.

In scopul ducerii la îndeplinire a 
sarcinilor de. răspundere care Stau 
în față privind gospodărirea și în
frumusețarea comunei, sesiunea a 
doua a Sfatului popular al co
munei Aninoasa a adoptai o ho. 
tărîre menită să lichideze cu lipsurile 
semnalate. Astfel, hotărîrea sesiunii 
cheamă conducerea sectorului I.C.O,, 
să Impulsioneze transportul resturilor 
menajere din străzile mărginașe și 
centrul comunei cît și a pămîntului 
vegetal, utflizînd mașina din dotâțle 
la capacitatea sa. De asemenea, se 
prevede terminarea cit mai urgentă 
de către sectorul I.L.L. a lucrărilor 
de tencuire și spoire a clădirilor de 
pe strada 23 August, ca pînă la da
ta de 26 aprilie cetățenii să poată 
efectua lucrările de amenajare a zo
nelor verzi.

In încheierea sesiunii deputatul Po
pa Pavel, deținătorul drapelului de 
deputat cu circumscripție fruntașă pe 
1964, a chemat pe toți gospodarii co
munei la întrecere, pentru ca Aninoa. 
sa să devină tot mai frumoasă, mal 
bine gospodărită.

Obiective 
gospodărești 

la Vulcan
• în acest an în orașul Vulcan sînt 

prevăzute să se execută lucrări de 
construcții, reparații și întrețineri de 
străzi si trotuare în Valoare de 
101 837’ lei.

• Pentru extinderea de zone verzi 
și întreținerea celor existente s-a a- 
locat din bugetul sfatului popular 
al orașului suma de 107 234 lei.

• Pentru lucrările de hidroame
liorații cu faluzări și desfundarea 
pîrîurilor Morișoara și Crividia, ce 
se vor efectua în acest an, sîrit pre
văzute 171 І11 lei.

• Pentru solarul de copii, preco
nizat să se amenajeze într-unul din 
noile. cartiere ale orașului Vulcan, 
s-au prevăzut 15 265 lei.

• Pentru efectuarea lucrărilor 
gospodărești prevăzute se vor efec
tua 480 000 ore de muncă patriotică.

ÎNSEMNARE

Unii dreg iar alții strică
Jn dimineața aceea se anutlța o Zi 

frumoasa. Profitînd de ea, gospodarii 
circumscripției nr. 4 din cartierul 
Livezeni al oralului Petroșani s-au 
hotărî! sâ organizeze o acțiune ob
ștească. Zis și făcut. Tovarășa Vuia 
Maria, deputata acestei circumscrip
ții, însoțită de tovarășul David Sî- 
mion, președintele comitetului de ce
tățeni, au mobilizat aproape 100 de 
locuitori la acțiunea de curățire.

— Flecare din noi va trebui să 
curețe terenul din jurul blocului in 
care locuiește — a spus deputată,

Oamenii au înțeles-o. In jurul blo
curilor a început o activitate febrilă. 
Unii, înarmați eu greble, adunau 
pietrele, alții cu mături strîngeau gu
noaiele. Deputata a fixat cu ajutorul 
cetățenilor cîteva puncte unde să se 
■dune gunoaiele. Au muncit cu spor 
locatarii Moșneguț Traian, Bologa 
Gbsergh» și Beție loan soțiUe.

CARNET

Germeni de frumusețe
O clădire scundă cu acoperiș de 

sticlă. In jur răsadnițe. Peste tot 
sirii flori: cineraria oriensii, solvii, 
begonii, petunii, mușcate, panseluțe, 
garoafe, trandafiri etc., intr-un cuvint 
germeni de frumusețe. Atei florile 
cresc îngrijite cu dragoste, de un 
mănunchi de entuziaști, Ca apoi să 
înfrumusețeze viața stăpinîlor noilor 
apartamente, a locatarilor din cartie
rele de locuințe construite în anii 
noștri, să înfrumusețeze parcurile a- 
menațate pe terenuri pina mai ieri 
virane.

Grădinarul Wern Ioan ne vorbește 
cu mîndrie legitima de „sera sa", ne 
arată gingașele panseluțe, dintre ca
re sute de fire an și fost mutate din 
răsadnițe in rondurile și peluzele de 
flori ale orașului Petrila.

in vizita noastră la sera de flori 
a Petrilei am intilnlt un grup de 
pionieri și școlari membri ai cercu
lui de științe naturale. Musafiri obiș- 
nuiți ai acestei grădini cu acoperiș 
de sticlă, micii naturaliști au venit 
însoțiți de profesorul lor, Mavrin Io
sif. Ei s-ati oprii îndelung în „gră

ШОТЕ ȘI COMENTARII
Sa se curme 
această situație!

Aproape peste tot în noile cartie- 
re ale orașelor Văii Jiului, în pri
mele ore ale dimineții, cutiile desti
nate depozitării resturilor menajere 
sint găsite răsturnate, cu conținutul 
lor dezgustător împrăștiat pe jos. 
„Autorii" acestor isprăvi matinale 
sînt clinii vagabonzi. In Lonea, Pe
trila, Lupeni, Uricani și cartierul Li- 
Vezerti din Petroșani opera clinilor 
este „desăvîrșită" ziua de, gfăîni, 
gîșie, rațe care împrăștie peste tot 
conținutul cutiilor menajere.

Conducerea I.C.O. și secțiile de gos
podărie ale sfaturilor populare ar 
trebui să intervină energic ea să se 
curme această situație. Prin mijloa
cele care le au la îndemînă, sectoa
rele I.C.O. trebuie să intensifice ac
țiunea de stirpiTe a clinilor vaga
bonzi, iar secțiile de gospodărie a 
sfaturilor populare, eu sprijinul de
putaților și al comitetelor de cetă
țeni, să-i facă pe posesorii de orătă
nii să înțeleagă că acestea nu au ce 
Căuta libere printre blocuri I

In cel mai tînăr oraș
Llricanlul îmbracă în aceste zile 

haină de primăvară. Sfatul popular 
al orașului și secția I.C.O., cu con
cursul larg al cetățenilor, se Stră
duiesc să-i dea orașului un aspect 
cît mai frumos — îngrijit. Morma
nele de resturi menajere din jurul 
blocurilor au dispărut rîrtd pe rînd 
prin hărnicia gospodinelor, Iar zo

Tot cu soțiile au venit la munca ob
șteasca și tovarășii Cucuie! loan și 
Pepenaru.

Curînd gunoaiele au fost transpor
tate la locurile stabilite. In numai 
două ore locatarii circumscripției nr. 
4 din cartierul Livezeni au reușit să 
Iacă o curățenje exemplară în jurul 
blocurilor,

La acțiunea întreprinsă au partici
pat majoritatea locatarilor circum
scripției. Totuși, s-a mai găsit cîie 
unul care „n-я avut timp" să parti
cipe. Așa s-a întîmplat cu cetățeanul 
Racoceanu loan. El n-a participat 
la activitatea obștească amintită. 
Cînd totul a fost însă gata șl în ju- 
rut blocului în care locuiește a fost 
curat a coborit și ei să... tete lem
ne. O gospodină l-а zărtt pe geam 
și a cerut deputatei să-i atragă a- 
tențla ca după ce termină să mă
ture resturile. Cînd tovarășa Vuia 

T-a fugat să curețe locul unde a tăiat 

dina trandafirilor" {Sere are mai 
multe compartimente destinate dife
ritelor soiuri de flori}. Aici au primit 
explicații despre altoirile cure S-au 
făcut din timp la trandafirii pregătiți 
să-și desfacă petalele roșii, albe, rot 
și galbene. Ei au privit cu uimire și 
admirație îndeminarea cu care Uge
rele Link Elisăbeta, Saca Elena, Pap? 
Evă, Hgărbută Nicolițtt și Sragomit 
Georgeta se îndeletniceau cu Udatul 
și repicaiut plantelor, cu amenajarea 
de noi răsadnițe pentru gingașele 
flori.

In această grădină cu acoperiș de 
sticlă, prevăzută cu încălzire centrală 
cu apă caldă au fost pregătite pen
tru parcurile și zonele verzi ale ora
șului Petrila 2 000 fife de trandafiri 
pitici, alte 2200 inalți, 5000 garoafe 
turcești și g-enodîeri, 12000 panse
luțe.

Toate aceste flori vor împodobi in 
vara acestui an parcurile petrilenilor 
pe o suprafață mărită ai aproape un 
hectar, vor înfrumuseța apariănfentele 
și cartierele Petrilei. 0-

MARGARETA

Repararea șoselei 
întârzie

Nu cu mult timp în urmă, șoseaua 
Petroșani — Petrila era bine întreți
nută. Acum însă, în imediata apro
piere a podului de lîngă clădirea 
sfatului popular din Petrila, chiar Îîj 
mijlocul șoselei se prelinge un fir de 
apă dintr-q conductă spartă. Pe pod 
și în mai multe locuri, pe distanțe 
de zeci de rtfetri, gropi cu noroi în- 
tîmpina pe pieton». Conducătorii auto 
trebuie să des dovadă de adevărată 
acrobație ca să le ocolească. In fața 
birourilor exploatării miniere Lonea 
și ceva măi sus, la intersecția dru
mului ce duce în Burdești, șoseaua 
a devenit aproape impracticabilă.

Secția gospodărie și drumuri a Sfa
tului popular al orașului Petroșani 
cunoaște această state de lucruri. 
Totuși repararea șoselei întlrzle.

Este necesar să se treacă cît mai 
grabnic la rapatatea porțiunilor da 
șosea ce prezintă gtopi și decelări, 
ca circulația vehiculelor cît as
pectul orașului Petrila să fltf mai 
aittei de suferit de p* urma Iar.

nele verzi au fost curățate și grebla
te, ca iarba să crească nestingherită 
de nimfe.

In centrul orașului rondurile și 
peluzele de flori au foșt reamertajate 
?i pregătite pentru răsaduri. De-a 
lungul străzilor Mu fost plantați Й- 
proape 40Ѳ de arbuști și arbori № 
natnentali.

lemne el i-a vorbii . urît lrivîtînd-0 
„s-0 iă din loc“. Atitudinea lui f?Ș- 
coceanu ă stîrriit indignarea celor ca
re au auzit schimbul de cuvinte. 
Este clar pentru oricine că Racocea
nu Ioan a sfidat, prin purtarea iui, 
pe vecinii cu care locuiește în ace
lași bloc pare s-au Străduit, ca în 
timpul liber să contribuie la menții 
nerea curățeniei cartierului. El a a* 
vut o atitudine netovărășeaseă fată 
de deputată, care se bucura de a- 
preciere șl respect din partea loca, 
tarilor circumscripției nr. 4. Fărâ 
îndoiala Că atitudinea lui este con
damnabilă Онге ce vor spune orta
cii lui Racoceanu din sectorul II al 
minei Anirtbasa cînd vor afla ce 
comportare are în cartier tovarășul 
lor de muncă ? Cu siguranță Că-I vor 
judeca, și riu-i vor da dreptate ca 
atunci cînd unii dreg el să strice.

M. C.



CuvFntul
forestierilor

(Urmare din pag. l-a)

/

*

muncitorii existenți în lucru pe o pe
rioadă cit mal îndelungată; recruta
rea de noi muncitori Ia fazele unde 
nu S-a putut lucra pe timpul iernii 
(fasonat lemn de foc); folosirea mun
citorilor auxiliari la fazele de muncă 
direct productive; crearea de stocuri 
la instalațiile de apropiat în parche
tele cu restricție de tăiere astfel in
cit să se asigure continuarea lucru
lui pînă la sfîrșitul lunii mai; pune
rea în circulație provizorie a drumu
lui auto Jieț și începerea exploatării 
de rășinoase; asigurarea stocurilor la 
gatere, funiculare, astfel incit să se 
asigure funcționarea lor fără întreru
pere; dotarea exploatărilor forestiere 
eu încă 2 tractoare U.T.B- 550.

Cu prilejul ședințelor de lucru care 
s-au ținut in ultimele zile la sec
toare, colectivele acestora șî-au expri
mat hotărîrea ca în cinstea zilei de 
1 Mai să realizeze cu trei zile mai 

. devreme planul producției globale șl 
marfă pe patru luni, iar producția la 
export să depășească cu cite 2 pro
cente sa^ăinile de pian la fiecare sor
timent prevăzut. Colectivul Întreprin
derii f* estiere Petroșani este hotărît 
să cinstească marea sărbătoare a lUi 
1 Mai cu cit mai frumoase succese 
în muncă, dînd economiei naționale 
însemnate cantități de material lem
nos poete sarcinile de plan I

Nu pot fi înlăturate deranjamentele?
De la începutul acestui an centrala 

telefonică a E. M. Petrila a trăciit, 
pentru întreținere, în grija oficiului 
P.T.T.R. Petroșani. Cele 150 
Ioane din incinta întreprinderii 
funcționat o perioadă de vreme

І tul de bine, însă în ultimul timp

tele- 
au 

des-

Intre abona|i:
— Се-or fi avînd telefoanele astea î
—• Intreabă-i n I bine pe cei de la P. T. T. R. Pe

troșani !

ESTE VORBA
DE ONOAREA TA DE OM, MIHAI

(Urmare din pag. l-d)

— Da. iu sidi.
femeia și iinărul Se privesc cu o 

curiozitate amestecată cu emoție, ă- 
poi amlndoi sini copleșiți dd un sihijă- 
mint cald — bucuria regăsirii. Se îm
brățișează zguduiți de hohote de plins. 
Mihai află că mama lui se căsăto
rise și are patru fetițe. Cu Surorile 
lui s-a împrietenii repede. S-d înțe
les bine și cu tatăl lui vitreg. Zile 
in șir Mihai nu s-a mișcat de Ungă 
mama lui. Apoi s-a angajat la mină 
la sectorul VI, unde lucra lnir-o e- 
chipă de reparai trolii. Dar, deși ar 
fi fost timpul, Mihai nu și-a găsi încă 
liniștea. Viața lut continua să fie 
umbrită. A nimerit intr-o familie unde 
certurile și scandalurile erau nelip
site. Se conoihge tot mai mult că 
mama lui nu e fericită, că viața fa
miliei pe care o căutase e învenina- 
tâ de bețiile tatălui său vitreg. Băia
tul suferă. Dar ii este dat să sufere 
și mai mult (și Пи numai el oi și 
maică-sa) pentru o faptă rușinoasă 
pe care в săvîrșit-o cu Mittile lui 
In decembrie anul trecui primește <

Activitatea la separația ИШ8І V ulcan PROGRAM DE RADIO

Pentru colectivul E. M. Vulcan, pri
mul trimestru din acest an s-a în
cheiat cu rezultate bune. Planul de 
producție pe întreaga mină a fost 
realizat în proporție de 101,9 la sută. 
La obținerea acestui succes și-a adus 
contribuția și colectivul secției sepa
rație.

Cu toate greutățile întîmpinate în 
ultimele 
(iăpt ce 
netelor), 
apă din

luni din cauza înghețului 
îngreuna manevrarea vago- 
a cantității excesive de 

producția de cărbune a sec
toarelor I și 11, colectivul secției se
parație a reușit șă culbuteze și să 
livreze la timp cărbunele ce-a fes-t 
extras. La obținerea acestor realizări 
au contribuit în mod deosebit schim
burile conduse de maiștrii Zach loan 
și Plic Constantin, care au cîșțigal 
întrecerea.

Merită a fi arătată contribuția adu
să de tov. Muhteanu Iosif, Guzu loan. 
Sipoș Francisc, Munteanu Mihai, Tu- 
caciuc Viorica, Voaș Elena —- de la 
culbutoare — a tovarășilor Bredean 
Vetuș, Kdny Margareta, Gheran Vic
toria, Ometa Maria, Paner Paraschi- 
va — de la 
mixte, cit și a tovarășilor Ferenczi 
Ștefan, Rusu loan, Drăgoi loan, С1П- 
ca Zenovia, Sularea Elena — de la 
benzile de încărcare, a căror activi
tate a fost exemplară.

Nu se poate trece îniă cu vederea 
faptul că pe lingă rezultatele frumoa
se obținute în activitatea noastră exis
tă și unele lipsuri.

In primul rînd există Un număr 
foarte mare de vagonete defecte la 

banda de claubaj și

deranjamentele sînt tot mai dese. La 
5 aprilie de pildă, centrala minei s-a 
defectat iar, serviciul dispecer — care 
este un important centru de coordo
nare al producției — nu a putut să-și 
îndeplinească misiunea. La solicita
rea conducerii E. M. Petrila, oficiul 

P.T.T.R. Petroșani, 
a trimis o echipă' 
de electromecanici 
întrețineri teleco
municații. Dar, a- 
ceștia după cum 
se vede treaba, au 
făcui lucru de 
mîntuială. Cen
trala se defectea
ză fot des și în 
prezent, îngreu
nând convorbirile 
telefonice. Pentru 
punerea Ia punct 
a rețelei telefoni
ce. ar fi necesare 
numai 5-6 ore de 
reparații. Condu
cerea P.T.T.R. Pe
troșani este che
mată să dea mai 
multă atenție re
zolvării acestei 
probleme.

citație de la un tribunal din Capi
tală in care este înștiințat că pentru 
înșelăciune și abuz de încredere este 
condamnat la 6 luni închisoare co- 
recțională. Pentru ce 1 „Am plecat 
de pe un șantier fără să predau niște 
haine de protecție" — se justifică el. 
Și-a ispășit pedeapsa. Rușinat, cu 
sfială s-a întors tot la mama lai. Se 
hotărăște să muncească, să se dove
dească demn de dragostea ei. Spre 
a-și ajuta mama, care intre timp se 
angajase și ea la lămpărla exploată
rii pentru a ajuta la 'întreținerea fa
miliei, Mihai cere să lucreze in Sub
teran, intr-o brigadă fruntașă. Dar 
ii vitie greu. Și mai greu îi era insă 
acasă unde tatăl Vitreg, aproape zil
nic in stare de ebrietate, provoca 
scandaluri. Viața familiei a devenit 
un chin.

Mihai se simte obosit, dezorientai. 
Iritr-o seară dispare și revine abia 
peste 6 zile. După 6 absențe trebuia 
desconiat. Dar oamenii se gîrtdesc la 
mama lui, la familia ei. Și drept 
sancțiune ll mută doar lnir-o altă 
brigadă. Dar peste un timp dispare 
fffl Пои pe sase zile. Undei Nu știe

dispozitivul de сиріагв, au trenul de 
roți blocat, sînt deformate lateral și 
frontal fapt ce îngreunează procesul 
de manevrare și culbutare.

O altă greutate, care se reflectă 
asupra calității căr- 
cantitatea foarte uia- 
și nămol ae vine îi» 

Cărbune a sectoarelor I,

dorit), 
fac în
desi in 
șistului

negativ șl 
buflelui este 
re de apă 
producția de 
II și uneori IV. In acest fel, apa, nă
molul duc ia înfundarea ciurului CU 
came, la patinarea benzii de 0-80. De 
asemenea îngreunează manevrarea va- 
gonetelor în cttlbutor, uzează prema
tur utilajele din dotare.

Lipsuri manifestă și personalul se
parației. Se poate arăta că maiștrii 
de pe schimburi, nu acordă suficientă 
atenție felului în care lucrează mun
citoarele de la claubaj (calitatea sof
tului 80-300 lăsînd des de 
Probele de șist vizibil nu se 
totdeauna conform normelor, 
ultimele două luni alegerea 
vizibil în abataje și la punctele de 
încărcare s-a înrăutățit.

Există lipsuri și în ceea ce privește 
felul în care se execută repararea u- 
tilajelor, care de multe ori se face 
superficial de către Tudor Vasile, fo- 
nașcu Gheorghe, Cucu Marin și alțî 
mecanici lăcătuși.

Răa este și faptul că în separație 
o parte din muncitorii tineri, așa cum 
sînt de exemplu Sip lonaș, Făsui Dan, 
Jianu Paul, Szabo Ladislau nu exe
cută întotdeauna dispozițiile date de 
maiștri, nu păstrează curățenia la lo
cul de muncă. Față de aceste lucruri 
organizația U.T.M. (secretar Birta 
Ioan) nu a luat nici o măsură.

In fața colectivului secției separa 
ție stau sarcini de mare răspundere. 
De aceea este necesar ca fiecare mun- 
eitor și maistru să pună umărul la 
înlăturarea lipsurilor semnalate.

Ing. ALBESCU DUMITRU 
șeful separației E.M, Vulcan

Pentru îmbunătățirea supravegherii 
medicale a populației vîrstnice, Insti
tutul de geriatrie București întreprin
de noi forme de asistență medico-so- 
cială printre care și dispensarizarea. 
Această acțiune care se face diferen
țiat pe vîrste are drept scop preveni
rea bolilor, depistarea și aplicarea la 
timp a tratamentului adecvat pentru 
prelungirea capacității de muncă și a 
vieții.

Pentru populația activă cuprinsă în
tre 45-60 de ani se asigură o asis
tență specială în cadrul unităților 
medico-sanitare care deservesc între
prinderile industriale, unitățile agri- 

nimerii. La întoarcere spune doar 
atlt: „Am avut niște treburi la Bu
curești". Deși cauzele dispariției lui 
ar merita un capitol aparte, le negli
jăm. Faptele lui de pînă acum ll ca
racterizează suficient. Orav e că a 
făcut 12 absențe nemotivate lipsind 
de la locul lui de muncă, de la da
torie.

Și aceste fapte meritau pe deplin 
verdictul exprimat laconic: Nu avem 
nevoie de tine, de oameni ca tine, 
MănesCule /

Dar oamenii mai judecă și cu ini
ma; au căutat să găsească ceva ce 
e încă sănătos intr-insul și-l va pu
tea face alt om. Cei ce-l judecau s-au 
glndit și la femeia care îi este mamă 
Și care are nevoie de ajutor pentru 
a-și întreține Cele patru fetițe.

Intr-adevăr, soarta acestor copii 
merită atenție și mai ales din partea 
organelor locale, a Sfatului popular 
Vulcan — autoritate tutelară — ca
re are dreptul și chiar obligația Să 
intervină pentru a asigura acestor 
copii o educație și o creștere cores
punzătoare. Să fie tras la răspundere 
tatăl copiilor care în ultimul timp

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 6ДХ) RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 6,30 Recoman
dări din program; 6,35 Jocuri popu
lare; 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00. RADIOJURNAL; 7,15 Valsuri 
de Waldleufel; 7,30 Sfatul medicului: 
Vaccinarea antidifterică; 7,Ж Anun
țuri, muzică; 7,45 Cîntece distracti
ve; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,35 
Ciclul „Copcerti grossi opus 6“ de 
Haendel; 9,00 ântece pionierești; 
9,10 Muzică ușoară; 9,45 Soliști și 
formații artistice de amatori; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 TEATRU 
LA MICROFON; „Trei crai de la 
Răsărit", comedie de Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu; 11,23 Muzică ușoară; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,03 
Concertul săptămînîi; 12,30 Folclor 
muzical; 13,00 fragmente din opera 
„Păcală" de Sabin Drăgoi; 13,25 
Muzică de estradă; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI;
program; 14,10 
deru — muzică 
populară cerută 
Muzică ușoară; 
NAL. Buletin
Muzică corală; 16,30 EMISIUNE DE 
BASME : „Arghir și Elena"; 17,00 
Muzică ușoară de Vasile Veselooski; 
17,30 ÎN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
UNIVERSITATEA
DIO
18,15 
Ana
18,35 
muzică ușoară; 18,50 TRIBUNA RA
DIO; 19,00 Caleidoscop muzical; 19,40 
Clntă Bărbel Wachholtz — muzică 
ușoară; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Muzîcă de dans; 21,00 
Cîntăreți romîni de operă din trecut: 
Trăian Grozăvescu; 21,15 Lectură 
dramatizată: „MATEO FALCONE" 

14,05 Recomandări din 
Melodii de preiidin- 
ușoară; 18,00 Mutică 
de ascultători; 15,30 

16,00 RADIOJUR- 
meteorologic; 16,15

TEHNICA RA-
— Ciclul chimie industrială; 
Interpreți de magică populară: 

Bălăci și Marcel Budală; 
„Parada instrumentelor" —

cole socialiste șî centrele populate. 
Pînă în prezent, în cadrul celor 115 
centre gerontologice organizate, aii 
fost cuprinși din categoria amintită 
peste 20 000 persoane.

O altă formă de dispensarizare se 
referă Ia grupa populației de peste 
60 de ani șî care se realizează la 
policlinicile teritoriale. In afară de 
acestea s-a organizat în cadrul cir
cumscripțiilor sanitare și dispensari
zarea populației vîrstnice prin cuprin
derea în totalitate a populației înce- 
pînd de la 65 de ani in sus.

(Ager pres)

și-a luat descontarea de la mină, și-a 
vindut mobila din casă și și-a pă
răsit familia / Soarta celor patru fe
tițe are perspectiva să Coincidă cu 
soarta nefericită a fratelui lor. Ori, 
aceasta nu trebuie să se întimple I 
Tatăl să fie obligat să le poarte de 
grijă ca un părinte, să se debarase
ze de viciul beției, lată tinde e ne
voie de intervenția eficientă a auto
rității tutelare și chiar a opiniei co
lectivului în care trăiește.

Să te gîndești 
Іа ziua de mîine

Să revenim la Mihai Mănescu. 
Exemplul lui e cit se poate de edi
ficator privind urmările ce le are a- 
supra Unui copil destrămarea unei 
familii. Cine-i iinărul oe-și apleacă 
privirea în fața oamenilor ce-l jtide- 
că ? Un copil crescut ' fără căldura 
căminului părintesc și devenit apoi 
o pasăre călătoare, un ins fără țintă 
in viață, care nu știe ce vrea. Și to
tuși acest ins este un membru al so
cietății noastre. Ё tlnăr, sănătos și 
inteligent chiar. A. crescut In anii 
noștri. Societatea i-a dat o meserie, 
prilejul să muncească, ii dă aricind 
prilejul sâ învețe în continuare spre 
а deveni un om de nădejde in so
cietate.

de Prosper Merimăe; 21,45 „fiori 
de dmp" — muzică ușoară; 22,69 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic. Sport; 22,20 „Pagini din muafca 
contemporană" — Opera .,Peter 
Grimes" de Benjamin Britten; 23,52— 
23,55 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DB ȘTIRI; 7,35 Program de bdle- 
rouri; 8,00 „Melodii de neuitat' — 
muzică ușoară; 8,30 Recomandări 
din program; 8,35 Muzică populară; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 „Pa
tru cfnfece de lume", 9,30 Radfora- 
cheta pionierilor. (Reluarea emisiu
nii din 13.IV); 10,00 Selecțiuni din 
opere pentru copii; 10,39 Din reper
toriul orchestrelor de muzică ușoară; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,15 
Din viața de concert a Capitalei; 
12,00 Muzică populară; 12,30 CVar- 
tetul opus 59 nr. 3 în Do major de 
Beethoven (Cvartetul „Amadeus"); 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 
Uverturi și potpuriuri interpretate de 
fanfară; 13,30 LIMBA NOASTRA. 
„Probleme de scriere". Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare); 13,40 Con
cert de prinz; 14,30 Recomandări 
din program; 14,35 „Dorul de la 
mîndra mea“ — emisiune de cîntece 
și jacuri populare; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 Soliști ai teatrelor 
muzicale din țară; 15,30 Din țările 
socialiste; 15,55 Muzică; 16,00 Mu
zică populară; 16,20 Sport; 16,30 Sim
fonia a VIII-a de Alfred Mendelsohn; 
17,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 17,15 Recital de operetă; 
17,30 Sfatul 
anMdifterică;
me, muzică; 
ușoară; 18,30
a compozitorului Gheorghe Dumi
trescu; 18,45 Muzică ușoară cana
diană interpretată de formația in
strumentală Yvan Landry. Solistă 
Clarie Derval; 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 19,30 ȘCOALA ȘI VIAȚA; 
19,50 „Cînt pentru tine" .— muzică 
de estradă; 20,30 Noapte bună copii; 
20,40 Din cîntecele popoarelor; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,20 Seară 
de lieduri; 22,17 Program de șanso- 
nete; 22,40 Muzică ușoară; 
BULETIN 
de dans;
ȘTIRI.

medicului • Vaccinarea
17,35 Anunțuri, recla - 

18,00 Soliști de muzică 
Din creația de cîntece

23,00
DE ȘTIRI; 23,05 Muzică
0,52-0,55 BULETIN DE

Cinem atofirraîe
16 aprilie '

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O stea cade din cer; REPUBLICA: 
Cîntînd în ploaie; LONEA: Tovară
șii; VULCAN : Brațul nedrept al le
gii; ANINOASAI Gînd vine pisica; 
BARBATENl; O zi ca leii.

Deci societatea, oamenii te ajută, 
Mihăi, iți oferă încă o dată prilejul dă 
te îndrepți, să devii om. Dar cirtd șt 
cum vei răspunde acestei așteptări? 
Undo ți-e recunoștința ia față de co
lectivul minei Vulcan care te-a iertat 
de citeva ori pentru faptele tale ne
demne ? Ai fost reangajat după ce 
ți-Oi ispășit pedeapsa penală; n-ai 
fost desconiat pentru prima serie de 
6 absențe nemotivate; ai fost repri
mit și de data asta, după 12 absen
țe. E timpul să reflectezi cu toată 
responsabilitatea asupra viitorului 
tău. asupra zilei de mîine I

Va proceda astfel Mihai Mănescu? 
Aceasta depinde și de cei din jurul 
lui. E cazul ca oamenii din colecti
vul unde lucrează, tinerii, organiza
ția U,T.M. să-l ajute spre a-și regăsi 
echilibrul în viață, ca personalitatea 
lui Să înregistreze un salt calitativ 
înainte, Aceasta reclamă însă Inde- 
minarpa, tactul și atenția dictate de 
grija tovărășească pentru educarea 
fiecărui membru al societății, un cli
mat ăe încredere în jurul unui om 
care a ispășit o pedeapsă. Cu sigu
ranță, colectivul e capabil să în
drume pașii lui Mihai Mănescu spre 
a-și găsi inșfirșit locul în coloana 
generației din care face parte.

Iar tu nu uita Mihal, e vorba des
pre demnitatea ta de om.
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Proteste împotriva acțiunilor agresive îd Comitetul O.N.U. pentru definirea PREZENTE ROMINEȘTI

americane fată de
STOCKHOLM 14 (Agerpres).
Sub auspiciile Comitetului suedez 

de luptă pentru pace și a altor or
ganizații progresiste suedeze, la 
Stockholm a avut loc un miting de 
protest împotriva acțiunilor agresive 
ale Statelor Unite în Vietnam. !n 
rezoluția adoptată de participant, se 
menționează că acțiunile militare ale 
S.U.A. în Vietnam, folosirea de că
tre ele a substanțelor toxice și bom
bardarea orașelor și satelor din R.D. 
Vietnam, constituie un pericol nu nu
mai pentru popoarele din sud-estul 
Asiei, ci și pentru întreaga lume. 
Rezoluția cere îndeplinirea acorduri
lor de la Geneva pentru Vietnam, în
cetarea imediată a acțiunilor militare 
și evacuarea trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

OTTAWA 14 (Agerpres).
Milford Sibley, profesor de științe 

militare la Universitatea din Minne
sota (S.U.A.) s-a pronunțat în cadrul 
unei conferințe de presă ținute la 
Ottawa în favoarea retragerii trupe
lor americane din Vietnam. După 
cum transmite agenția U.P.I., el „a 
avut cuvinte deosebit de critice la 
adresa acțiunilor guvernului S.U.A. 
în Vietnam". „Nu cred că Statele 
Unite au vreo datorie de îndeplinit, 
din punct de vedere militar, în 
Vietnam", a spus el. Profesorul ame
rican a subliniat, de asemenea, că 
guvernul de la Washington „sprijină 
în Vietnamul de sud un guvern ne
popular care nu ar putea exista fără 
acest sprijin".

MOGADISCIO 14 (Agerpres).
„Am considerat întotdeauna de da

toria noastră internațională, se spune 
în declarația Frontului de Eliberare 
a Somaliei franceze — să sprijinim 
cauza dreaptă a poporului vietnamez

Vietnam
imperialismului a- 
pe care S.U.A. și 
duc de nouă ani 

și ас- 
p.
ale a-

D.

— lupta împotriva 
merican. Războiul 
marionetele lor îl 
în Vietnamul de sud, precum
tele de agresiune împotriva 
Vietnam, reprezintă încălcări 
cordurilor de la Geneva".

ROMA 14. Corespondentul 
pres, Giorgio Pastore, transmite:

Marți s-au desfășurat în Italia 
manifestații de solidaritate cu po
porul vietnamez și de condamnare 
a acțiunilor americane în Vietnam. 
La Reggio Calabria peste 2 000 de 
persoane au participat la o manifes
tație pe străzile orașului. La Triest 
a avut loc a manifestație asemănă
toare la care au luat parte aproxi
mativ 
menea 
vincia 
vorno

Ager-

4 000 de persoane. Alte ase- 
acțiuni s-au desfășurat în pro- 
Foggia și în localitățile Li

si Lucca.

Un nou atac 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres).
După cum anunță agenția de pre

să V.N.A., la 14 aprilie, avioane a- 
mericane și sud-vietnameze au bom- 
bordat în mai multe raiduri insulele 
Con Co și Hon Mat, regiuni popu
late situate de-a lungul șoselelor din 
provinciile Nghe An și Ha Tinh, pre
cum și satul Co Bai, din regiunea 
Vinh Linh. In legătură cu noul act 
agresiv împotriva R. D. Vietnam, 
misiunea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei 
nameze a transmis un 
siei internaționale de 
și control, condamnînd
a acordurilor din 1954 de la Geneva.

populare viet- 
profest Comi- 
supraveghere 
noua violare

Poziția guvernului cipriot 
față de raportul lui

NEW YORK 14 (Agerpres).
Reprezentantul permanent al Cipru

lui la O.N.U., Zenon Rossides, a in
format marți pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în legătură cu 
reacția guvernului cipriot la raportul 
mediatorului O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza. In nota înmînată secretaru
lui general se arată că guvernul ci
priot a ajuns la concluzia că multe 
dintre propunerile lui Galo Piaza do
vedesc o abordare constructivă a 
problemei cipriote. Nota subliniază,

Galo Piaza

O.N.U. recunoaște dreptul la 
cipriot 

din 
de 
nu 
fo-

in special, partea care se referă la 
criteriul după care trebuie să fie so
luționată această problemă, scoțînd 
în evidență pasajul în care media
torul
autodeterminare a poporului 
fără nici o restricție impusă 
afară. „Dreptul poporului cipriot 
a hotărî singur viitorul său, 
poate fi restrîns prin amenințarea
losirii forței de către un membru 
al O.N.U. împotriva altuia".

noțiunii de agresiune
NEW YORK 14 (Agerpres).
In Comitetul O.N.U. pentru defini

rea noțiunii de agresiune s-au în
cheiat marți discuțiile generale.

Delegatul Ciprului, Zenon Rossides, 
-a arătat în cuvîntul său că lipsa de
finirii agresiunii îi încurajează pe 
agresori. El a cerut să fie tratate se
parat noțiunile de agresiune directă 
și indirectă, adăugind că țara sa 
este supusă în același timp ambelor 
forme de agresiune. La rîndul 
delegatul turc a acuzat partea 
priotă de calomnii la adresa 
sale.

Reprezentantul Guineii, Ashkar
rof, amintind cazurile de agresiune 
deschisă împotriva unor state afri
cane a repetat propunerea sa privind 
întocmirea unei liste a acțiunilor

său, 
ci

tării

Ma-

I n C 1 t e v a r 1
MOSCOVA. A început construc

ția hidrocentralei „Zaoblacinaia" 
„cea de deasupra nprilor" din Pa
mir. Ea se ridică pe rîul Vanei și 
va permite electrificarea așezărilor 
aflate în munți, la mari altitudini. 
Peste un an, cea de a patra hidro
centrală de pe „acoperișul lumii" 
va da primii kilowați.

cosmică cu ajutorul unei rachete 
de tipul „Polaris" cu mai multe 
trepte. Scopul lansării era verifi
carea unui nou sistem de ghidare 
în Cosmos.

SKOPLIE. La 13 aprilie, Skupști- 
na orășenească Skoplie a dezbătut 
proiectul Planului de reconstrucție 
a orașului Skoplie pînă în anul 
1970. Planul își propune să înlă

ture urmele cutremului ce s-a abă
tut asupra orașului la 26 iulie 1963 
și să asigure condiții prielnice de 
dezvoltare în toate domeniile de 
activitate.

ТОКІО. In cursul lunii februarie 
a. c„ în Japonia s-au înregistrat 
440 000 de șomeri totali. In com
parație cu luna precedentă, numă
rul șomerilor totali a crescut cu 
40 000 de persoane.

CAIRO. Philip Talbot, subsecre
tar de stat adjunct al S.U.A. pen
tru
?i
In
cu
giptean, în unele probleme de in
teres comun pentru cele două țări.

problemele Orientului Mijlociu 
Asia de sud, a sosit la Cairo.
R.A.U. el va avea convorbiri 
reprezentanți ai guvernului e-

STOCKHOLM. Numeroși tineri 
din orașul suedez Hagfors au or
ganizat un marș de două zile spre 
Karlstad în semn de solidaritate 
cu lupta negrilor americani pentru 
drepturi civile. La Karlstad, parti- 
cipanții la marș, împreună cu alți 
locuitori 
ținui un

ai acestei localități, au 
miting.

KENNEDY. Forțele aerie-

de 
că 
să

WASHINGTON. Purtătorul 
cuvînt al Casei Albe a anunțat 
președintele Johnson urmează 
plece in regiunea celor șase state
sinistrate din vestul mijlociu al 
Statelor Unite asupra cărora s-au 
abătut în ultimul timp repetate 
furtuni însoțite de puternice căderi 
de zăpadă și ploi torențiale.

CAPE
ne americane au anunțat eșuarea

■ unei încercări de a lansa o navă

DJAKARTA. După cum anunță 
agenția Associated Press, președin. 
iele Indoneziei, Sukarno, a avut la

agresive în scopul de a ușura acti
vitatea privind definirea agresiunii.

Dezbaterile au arătat că Statele 
Unite și aliații lor, care desfășoară 
în repetate rînduri agresiuni armate 
într-o parte sau alta a lumii, pre
feră să nu existe o definire a agre
siunii. Aceasta a reieșit din poziția 
delegatului american, care s-a 
nunțat împotriva proiectului de 
luție sovietic de a se propune 
nării Generale să reia discutarea
tei probleme la cea de-a XX-a sesiu
ne. El a respins și amendamentul de
legației ghaneze la proiectul sovie
tic care prevede examinarea acestei 
probleme la cea de-a XXII-a sesiune 
a Adunării Generale în 1967, expri- 
mîndu-se împotriva și a altor propu
neri ale țărilor afro-asiatice.

pro- 
rezo- 
Adu- 
aces-

Rezulfafele alegerilor din Irlanda
DUBLIN 14 (Agerpres).
La Dublin au fost comunicate re

zultatele definitive ale alegerilor ge
nerale, desfășurate săptămîna trecu
tă în vederea reînnoirii celor 144 de 
mandate ale Parlamentului. Cele 144 
de locuri ale Parlamentului au re
venit în proporție de 50 la sufă par
tidului Fianna Fail, condus de pri
mul ministru Sean Lemass, restul de

50 la sută revenind celor două par
tide de opoziție — Fine Gael și la
burist, precum și independenților. 
Intrucît unul din membrii laburiști 
ai Parlamentului este președintele a- 
cestuia, și deci, potrivit constituției 
irlandeze, el nu are drept de vot, 
partidul Fianna Fail, cu cele 72 de 
locuri, își asigură o majoritate de un 
vot care-i permite să formeze noul 
guvern. l

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 14 (Agerpres).
In încheierea unor dezbateri 

șase ore, Camera Comunelor a An
gliei a respins, cu o majoritate de 
26 de voturi, moțiunea de cenzură 
depusă de conservatori împotriva 
guvernului, pentru abandonarea pro
iectului bombardierului 
„T.S.R.-2". Cei 10 deputați 
au votat alături de guvern.

In cadrul dezbaterilor, din 
opoziției conservatoare a vorbit de
putatul Christopher Soames. El a ce
rut guvernului să publice o „carte 
albă" în care

de

nuclear 
liberali

partea

să se precizeze ce an-

gajamente și-a luat față de Statele 
Unite, ce sume implică angajamen
tele stabilite, precum și pe ce durată 
se acordă creditele. Pe de altă par
te, vorbitorul a contestat cifrele ci
tate de ministrul apărării, după care 
înlocuirea bombardierul „T.S.R.-2" cu 
avionul american „F-lll-A" repre
zintă o economie de 300 milioane de 
lire sterline. El a spus, de aseme
nea, că cumpărarea avioanelor 
ricane cu dolari va avea „un 
dezastruos asupra balanței de 
engieze.

ame-
efect 

plăți"

Iiraelul îl R. f. minau! ai 
In nrlalnla ttahilirii reiaiillo

TEL AV1V 14 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal relata la 13 aprilie că Izraelul și

un a-

cu trimi- 
Ellsworth 
vizită în 

cu

■13 aprilie o întrevedere 
sul președintelui Johnson, 
Bunker, care se află în 
Indonezia. Au fost examinate 
acest prilej căile de îmbunătățire 
a relațiilor dintre cele două țări.

izraelului, 
hotărît să

TEL AVIV. Cabinetul 
întrunit marți seara, a 
emită ordinul de mobilizare forțată 
la lucru a muncitorilor greviști de 
la serviciile telex,, 
și telefoane. După 
anunțat, datorită 
toate comunicațiile
lumea exterioară au fost întrerup
te, cu excepția mesajelor deosebii 
de urgente.

R. F. Germană au ajuns la 
cord final în privința stabilirii rela
țiilor diplomatice. In dimineața zilei 
de 13 aprilie, trimisul special al gu
vernului de la Bonn, Kurt Birren- 
bach, a avut o ultimă întrevedere cu 
premierul Levi Eshkol și cu ministrul 
de externe, Golda Meir. Așa cum s-a 
anunțat zilele trecute, comunicatul 
final al convorbirilor dintre cele două 
părți va fi dat publicității cu întâr
ziere, probabil după 25 aprilie.

Schimbul de reprezentanți diplo
matici, la nivel de ambasadori
făcut, după cum arată presa izrae- 
liană, înainte de sfîrșitul lunii mai.

va fi

radio, telegraf 
cum s-a mai 
acestei greve 
între Izrael și

DELHI. Agenția Associated Press 
informează că primul ministru in
dian, Lal Bahadur Shastri, va face 
la începutul lunii iunie o vizită în 
S.U.A. și Canada. Timp de două 
zile, cît va dura vizita sa în Ca
nada, premierul indian va avea 
întrevederi cu primul ministru ca
nadian, Lester Pearson, și cu alte 
oficialități canadiene. In S.U.A., 
Shastri va rămîne timp de o săp- 
tămînă, unde va vizita mai multe 
orașe. El va avea întrevederi cu 
președintele Johnson și cu alte o- 
ficialităfi.

REDACȚIA ȘI -ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL interurban 322, automat 269.

MONTEVIDEO 14 (Agerpres).
In cadrul vizitei întreprinse în 

Uruguay, la invitația Facultății de 
umanistică și științe a Universității 
din Montevideo, prof. dr. Virgil 
Vătășianu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a conferențiat la 
Facultatea de arhitectură a univer
sității despre „pictura romînească 
în secolele X1V-XVI" și „evoluția 
arhitecturii moldovenești în secolele 
XIV-XVI".

La conferință au participat pro
fesori universitari, oameni de artă 
și cultură, studenți.

Cu același prilej, prof. dr. V. Vătă
șianu a vorbit la postul de tele
viziune „Sodre" despre cercetările 
în domeniul artelor în R.P. Romînă.

ATENA 14. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

Conducerea Ligii de prietenie 
greco-romînă a oferit un dineu în 
cinstea vicepreședintelui Institutului 
romîn pentru relații culturale cu 
străinătatea, Octav Livezeanu, la 
care au participat ministrul afaceri
lor externe al Greciei, S. ^istopou- 
los și ambasadorul R. P„ Romîne 
la Atena M. Bălănescu .,

De asemenea, Comisia n Jțională 
U.N.E.S.C.O. și primarul Atenei 
Plitas au oferit dineuri în cin
stea lui Octav Livezeanu.

Noi ciocniri la granița 
indo-pakistaneză

DELHI 14 (Agerpres).
Intre trupele indiene și pakistane

ze au avut loc marți noi ciocniri în 
regiunea de frontieră Kutch, unde 
ambele părți revendică o suprafață 
de aproximativ 16 kilometri patra'ți. 
Deși atît guvernul Indiei, cît și cel 
al Pakistanului au formulat propu
neri pentru reglementarea acestei dis
pute. nici o parte nu le-a acceptat 
Agenția Reuter relatează că în ur
ma incidentelor din 13 aprilie India 
a formulat o plîngere la Consiliul 
de Securitate.

Demonsfrafii studențești 
împotriva tratativelor 
japono-sud-coreene

SEUL 14 (Agerpres). *
In capitala sud-coreeană j contâ 

nuat miercuri demonstrațiile studen 
țești în semn de protest împotriva 
tratativelor japono-sud-coreene. Apro
ximativ 1 500 de studenți de la 
versitatea „Kyunghi" și de la 
instituții de învățămînt din Seul 
manifestat pe străzile orașului, 
monstranții au acuzat guvernul
Pak Cijan Hi de „nesocotire a inte. 
reselor naționale ale poporului sud- 
coreean" în legătură cu aceste tra
tative. Poliția a intervenit cu bruta
litate și a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a reprima de
monstrația.

uni- 
alte 
au

De- 
lui

ȘTIRI SPORTIVE
14 (Agerpres).
tur al campionatu- 
șah al echipelor fe- 
R. P. Romine a în-

BUDAPESTA
In penultimul 

lui european de 
roviare, formația
vins cu 2—0 echipa Finlandei, a cîști- 
gat cu același scor meciul împotri
va Franței și a terminat la egalitate 
(1-1) cu Danemarca.

AMSTERDAM 14 (Agerpres).
Meciul de box, disputat marți sea

ra la Amsterdam, între echipele 
R. P. Romîne și Olandei s-a încheiat 
cu rezultatul de 7—3 în 
sportivilor romîni.

MADRID 14 (Agerpres).
Echipele Real Madrid și 

Moscova s-au întâlnit marți

favoarea

Ț.S.K.A. 
seara la

Madrid în cel de-al doilea meci al 
finalei „Cupei campionilor europeni" 
la baschet (masculin). Învinși cu 
88—81 în prima partidă, 
liștiî spanioli au cîștigat 
(36—29), păstrînd astfel 
cerită anul trecut.

Învinși
, baschetba- 

cu 76—62 
Cupa cu.

RABAT 14 (Agerpres).
A început cea de a 3-a ediție a 

„Cupei campionilor europeni" la 
rugbi. In primul meci, la Rabat, e- 
chipa marocană Asptt Rabat a în
vins cu 9—3 (3—0) echipa Clubului 
universitar din
petiție participă echipe din 14

Campioana R. P. Romîne pe 
1965 va juca direct în finală.
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