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In întîmpinarea Congresului al IV-lea al P.M.R.
MUNCITORII FORESTIERI

ÎN FAȚA UNEI NOI ETAPE 
DE MUNCĂ

Succese
In adîncurile Văii Jiului se des

fășoară o activitate rodnică pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

Folosind cu pricepere mașinile și 
utilajele cu care sînt dotate ex
ploatările și aplicînd cu succes 
metode moderne de lucru, mine
rii din bazin înscriu pe graficul 
întrecerii socialiste realizări tot 
mai însemnate. Ele dovedesc ho- 
tărîrea minerilor de a întîmpina 

„ cel de-al IV-lea Congres al parti
dului cu angajamentele de întrece
re îndeplinite și depășite.

Lucrările 
de modernizare 
a minei Lonea

Printre lucrările mai importante 
care se execută la noul complex mi
nier din Lonea se află și săparea 
unor galerii spre puțul principal al 
minei pe care se va extrage întrea
ga producție de cărbune de la cele 
trei guri de mină. Aici, la orizontul 
400 brigada de mineri condusă de 
Simion Ioan, care a săpat o galenie 
cu profil dublu pe o lungime de 600 
metri,- a terminat ieri străpungerea 
spre puțul principal al minei aflat 
în construcție. Lucrarea a fost exe
cutată cu 4 zile mai devreme declt 
a fost prevăzut.

Tot la orizontul 400, brigada con
dusă de minerul Sichifiu Grigore a 
terminat betonarea camerei culbutoa- 
relor, iar în prezent lucrează la 
adîncirea puțului — siloz.

La suprafața minei se apropie de 
sfîrșit construcția casei mașinilor un
de se va monta una din cele mai 
puternice instalații de extracție mul- 
ticablu complet automatizată, prima 
de acest gen din Valea Jiului.

85P0 tone cărbune 
poete plan

Minerii din sectorul III al minei 
din Lupeni — cel mai mare sector

Alobila modernă are o iot mai mare căutare. Pentru a face cunoscute 
noile tipuri de mobilă produse de fabricile noastre, la magazilnul de mo
bilă din Petroșani a fost deschisă zilele acestea o expoziție de asemenea 
produse. Sînt prezentate camere combinate tip „Select11, „Brad11, „G 56", 
apoi camera de zi „Adriana11, bibliotecile „Victoria" și „Doina", fotolii-pat, 
fotolii obișnuite, canapele, scaune tapițate, garnituri de bucătărie tip „Mo
dul" (din care se pot face 5 feluri de combinații), „Polar", „Pescăruș", 
ellefon 3“ și altele, mult apreciate de cetățeni.

IN CLIȘEU: Aspect din expoziție, standul mobilei de bucătărie.

1 11 adincuri

Printre făuritorii noilor artere subterane ale tinerei exploatări miniere 
Dîlja se numără și minerii din brigada Iui Bartha Coloman. Brigada a în
cheiat primele 4 luni cu realizări de seamă — depășiri lunare de 25—30 
la sută. In cinstea Congresului partidului, brigada a hotărît să înscrie noi
succese pe graficul întrecerii.

carbonifer din Valea Jiului — des
fășoară o muncă susținută pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamen
telor luate în întrecerea socialistă. 
Aținerii din acest sector au reușit 
să depășească productivitatea muncii 
cu 68 kg cărbune pe post și pe 
această bază să extragă de la înce
putul anului mai mult de 8 500 tone 
de cărbune cocsificabiil peste preve
derile planului la zi.

Rezultatele cele mai bune în spo
rirea producției de cărbune au fost 
obținute de către minerii din brigă
zile conduse de Petre Constantin, 

.Ghioancă Sabin și Ghioancă loan 
care au obținut randamente între 
4 și 5 tone de cărbune pe post.

Randamente sporite
Munca se desfășoară cu spor și 

în abatajele secftrului III de la mina 
Petrila., Cunoscutele brigăzi de mi
neri conduse de Cîșlaru loan, Pur- 
da Constantin, Bartoș Iosif și Ena- 

che Chiriță ocupă primele locuri în 
întercerea socialistă pe sector.

Aplicînd cu succes inițiativa „două 
cîmpuri de cărbune pe schimb și 
aripă în abatajele cameră11, .minerii din 
brigăzile sectorului obțin randamente 
de cîte 6—8 tone de cărbune pe 
post. Acest lucru a făcut posibil ca, 
pe întregul sectar, plusul de produc
ție realizat de la începutul anului să 
se ridice la aproape 1 800 tone de 
cărbune.

SPOÎESC 0ЕЖ8ІІЕ LI C.E.C.
O dată cu creșterea continuă a 

nivelului de trai al muncitorilor din 
Valea Jiului, sporesc și depunerile a
cestora la C.E.C. Pentru a se putea 
face față numărului mare de depu
nători, în afară de cele 7 agenții 
C.E.C. existente în Valea Jiului au 
mai fost înființate 27 ghișee C.E.C. 
în întreprinderi. Acestea, avînd ges
tiune proprie, pot efectua depuneri și 
restituiri de bani direct la locul de 
muncă. Recent, o nouă agenție a fost 
înființată și în cartierul Braia din 
Lupeni.

In perioada 1 ianuarie — 28 a- 
prilie a.c., valoarea totală a depu 
nerilor la C.E.C. a crescut față de 
aceeași perioadă a anului trecut cu 
peste 3 milioane lei.

♦ Azi, la ora 17, la căminul 
cultural din Iscroni, Comitetul 
pentru Cultură și Artă de pe lingă 
Sfatul popular al orașului regio
nal Petroșani prezintă conferința 
„9 Mai — ziua victoriei și a in
dependenței'1, Conferința va fi ex
pusă de tov. Blaga loan.

♦ Miine, ora 15, în sala fes
tivă a C.C.V.J din Petroșani, va 
avea loc o expunere intitulată: 
„Africa — continent trezit la 
viață".

♦ Miine, ora 18, Biblioteca 
centrală din Petroșani organizează 
la clubul unității de pompieri din 
localitate o seară literară închinată 
vieții și operei lui Mihai Emi- 
nescu.

♦ In ziua de 9 mai, ora 10, 
la clubul sindicatelor din Lupeni

A venit primăvara. Pe munți, ză
pada — orbitor de albă — mai stă
ruie încă în straturi groase, dar 
costișele se acoperă tot mai mult de 
verdeață sub razele soarelui.

Cele 4 luni trecute din acest an 
— luni de iarnă aproape continuă 
în masivele muntoase — au pus 
multe probleme în fața muncitorilor 
forestieri din Valea Jiului. Cu 
toate acestea, prin concentrarea ac
tivității pe sectoare și exploatări 
unde existau posibilități de lucru, 
prin participarea activă a brigăzilor 
de forestieri la deszăpeziri, prin fo
losirea din plin a mijloacelor meca
nice etc., colectivul întreprinderii 
forestiere Petroșani a reușit ca, atît 
la producția globală cît și la producția 
marfă, să-și îndeplinească plănui pe 
4 luni în proporție de 102 la sută, 
să sporească productivitatea muncii 
cu 4 la sută și să mărească indicele 
de utilizare a materialului lemnos 
exploatat Ia 76 la sută, față de 66 
la sută cît era planificat. Acesta 
constituie un succes însemnat al co
lectivului de muncitori, ingineri și 
tehnicieni forestieri, o dovadă a per
severenței cu care a luptat' în iimpuil 
iernii pentru a se achita cu cinste 
de sarcinile de plan. O deosebită 
contribuție la realizările întreprinde
rii a adus colectivul sectarului fo
restier Roșia care, pe trimestrul I, ,a 
cîștigat drapelul de sector eviden
țiat în întrecerea socialistă, iar pe 
luna aprilie și-a realizat planul de 
producție globală în proporție de 
135 la sută. Bune rezultate au ob
ținut și colectivele sectoarelor fo
restiere Lupeni și Cîmpu Iui Neag.

O dată cu sosirea anotimpului căl
duros, în fața forestierilor din Valea 
Jiului se deschide o nouă etapă de 
muncă. Problemele principale asupra 
cărora trebuie să-și concentreze aten
ția în mod deose
bit forestierii sînt: 
intensificarea faso
natului materialu
lui lemnos în par
chetele care au 
fost blocate în 
perioada iernii 
pentru a evita „su
focarea11 lemnului 
și deci deprecierea 
calitativă a lui; 
îmbunătățirea sub
stanțială a tran
sportului auto 
în special la ex
ploatări ca Jieț, Po- 
latiște și altele — 
unde eseistă un ma
re volum de ma
terial lemnos gata 
stocat; termina
rea lucrărilor de 

/n fotografie: Cabana Jieț.refacere a drumu-

va avea loc deschiderea festivă a 
expoziției intitulate: „Gravura în 
R.P.R."

♦; Duminică, ora 10, pe stadio
nul sportiv din Petrila, se orga
nizează cu toate formațiunile P.C.l. 
din Valea Jiului un concurs profe
sional. In program : demonstrații 
practice de stingere, luarea dispo
zitivului Іа АР.С. și M.P., probe 
la pista de viteză și îndemînare, 
ștafeta 3x50 m etc.

♦ Mîine ora 14, Ia clubul F.F-A. 
Viscoza din Lupeni, cabinetul teh
nic din întreprindere organizează 
pentru muncitorii filatori și meca
nici o după-amiază de prezentare 
a cărții tehnice.

Printre cărțile tehnice care vor 
fi prezentate se numără și îndrep
tarul pentru întreținerea mașinilor 
grele din industria textilă. 

rilor forestiere într-Un timp cît mai 
scurt și redarea în folosință a în
tregii rețele de transport; crearea de 
stocuri la instalațiile de apropiat 
în parchetele cu restricție de tăiere 
astfel îneîț să se asigure continuita
tea lucrului; realizarea cu precădere 
și la nivelul calitativ cerut a sorti
mentelor pentru export;. valorificarea 
în continuare, la un indice superior 
a masei lemnoase îndeosebi prin 
sortarea atentă a buștenilor pentru 
derulaj; intensificarea la maximum 
a lucrărilor de împăduriri pentru a 
șe recupera rămînerea în urmă pro
vocată de iarna îndelungată.

Sarcinile . ce revin muncitorilor fo
restieri în această etapă de muncă 
sînt mari. întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului al IV-lea al 
partidului, va mobiliza, cu siguranță, 
pe toți forestierii la o muncă plină 
de avînt pentru realizarea cu cinste 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor. Condițiile materiale create — 
87 de ferăstraie mecanice a căror 
folosire elimină doborîtul manual al 
arborilor, 24 funiculare de diferite 
tipuri, 15 tractoare pentru apropiat 
și transportul lemnului în-pădure Ія 
locul atelajelor cu animale —■ sînt 
chezășii ale succesului în muncă. In 
ce privește condițiile de cazare ale 
oamenilor, forestierii dispun în pre
zent de 87 cabane de diferite tipuri, 
amenajate cu cele necesare traiului.

Folosirea din plin a înzestrării 
tehnico-materiale și. a rezervelor in
terne, concentrarea atenției colecti
vului spre rezolvarea problemelor 
principale ale activității de exploa
tare a materialului lemnos, desfășu
rarea largă a întrecerii socialiste vor 
aduce forestierilor din Valea Jiului 
noi succese în muncă, cu care vor 
cinsti Congresul partidului, măreț e- 
veniment în viața noastră.

Hm mălină it toiul 
„11(1-2" pro lisă la Eigir

O veste pentru lucrătoarele din in
dustria confecțiilor: constructorii de 
mașini de la uzinele metalurgice Cu- 
gir au realizat o nouă mașină in
dustrială de cusut — „M.C.I.-211. Ea 
se utilizează la confecționarea len
jeriei, costumelor și pal toanelor din 
materiale de diferite grosimi. Antre
narea mașinii se face cu ajutorul 
unui motor electric, puțind efectua 
între 2—10 împunsături pe centime
tru, iar pornirea și oprirea sînt co
mandate de la o pedală.

Noua mașină de cusut este desti
nată industriei de confecții, încadrîn- 
du-se în eategoria mașinilor de mare 
viteză. Ea este montată pe o masă 
specială, are o placă de panel fur
niruit 'sau acoperită cu material 
plastic,

(Agerpres)



STEAGUL ROȘO

COMITETELE CETĂȚENEȘTI
Numeroasele șantiere din Valea Jiu

lui îngreunează activitatea de gos
podărire și înfrumusețare a localită
ților. Totuși, sub îndrumarea comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare și a deputaților, comitetele de 
cetățeni au reușit să mobilizeze ce
tățenii la acțiunile de gospodărire și 
înfrumusețare obținînd realizări fru
moase. Numai în perioada scursă din 
acest an s-au prestat peste 930 000 
ore de muncă patriotică și s-au e- 
fectuat lucrări de înfrumusețare și 
gospodărire în valoare de peste 
2600 000 lei.

Printre lucrările mai importante 
realizate se pot aminti: întreținerea 
a peste 20 km drumuri, reamenaja- 
rea a 21 ha de zone verzi, planta
rea a 35 000 de arbori și arbuști or
namentali și multe altele.

Deși au fost alese de curînd, ma
joritatea comitetelor cetățenești au 
întreprins numeroase acțiuni gospo
dărești. Merită a fi evidențiate co
mitetele de cetățeni din circumscrip
țiile electorale nr. 52 și 53 din ora
șul Petroșani în frunte cu deputății 
David Nicolae și Hisem Elisabeta 
tare au mobilizat toți locuitorii stră
zilor Radu Șapcă, Grivița Roșie șî 
Dacia la repararea străzilor, curăți
rea șanțurilor și alte lucrări a că
ror valoare se ridică ia peste 15 000 
lei.

Realizări frumoase au obținut și 
comitetele de cetățeni din circum
scripțiile nr. 1, 6, 35, 36, 39, 50 și

ѲАТА DE MUNCĂ
In orașul Petrila S-a încheiat de 

eurînd constituirea celor 96 comitete 
de cetățeni. In comitetele de cetă
țeni care își desfășoară activitatea -în 
cadrul blocurilor. Cartierelor, străzi
lor și circumscripțiilor au fost cu
prinși peste 600 de oameni ai mun
cii. Imediat după constituire, comi
tetele de cetățeni și-au întocmit pla-

O inițiativă bună împotmolită
4n strada Minei

Jn toamna anului trecut, la în
ceputul lunii septembrie. Sfatul 
popular al orașului Petrila a luat 
inițiativa lăudabilă de a amenaja 
strada Mitrei din Petrila. Au fost pla
sați oameni și utilaje (un conca- 
sor) care au început să lucreze lă- 
sînd impresia că în scurt timp se 
va face o treabă bună și minerii 
vor veni la mină pe o stradă co
respunzătoare. Escavatorul a înce
put să niveleze vechea stradă. S-au 
săpat gropi pentru plantarea stîl- 
piior de iluminat. După o săptă- 
mînă însă .totul a rămas baltă... 
pînă în prezent.

Toată iarna trecută, minerii au 
circulat pe această stradă desfun- 

V. GAJA 
corespondent

altele din orașul Petroșani care au 
reușit să realizeze, tn mare parte, 
obiectivele propuse în planurile lor 
de muncă.

Mai avem însă unii deputat! cum 
sînt cei din circumscripțiile nr. 21, 
24, 26, 27, 30, 40 și 43 care nici 
pînă în prezent nu s-au ocupat de 
constituirea comitetelor cetățenești și 
nu au întreprins nici o acțiune gos
podărească organizată. Dacă totuși 
în circumscripțiile mai sus amintite 
au avut loc unele acțiuni, ele s-au 
făcut spontan, din inițiativa cetățe
nilor.

Deputății nu trebuie să uite nici 
un moment că cetățenii le-au acor
dat încrederea alegîndu-i ea gospo
dari ai treburilor obștești șî că sînt 
obligați ca prin activitatea lor să 
justifice această încredere.

Una dintre sarcinile lor principale 
o constituie sprijinirea comitetelor de 
cetățeni. In fața acestora se pun 
multe probleme. Trăind în mijlocul 
maselor, membrii comitetelor de ce
tățeni au posibilitatea să cunoască 
cerințele și nevoile lor. Ei au dato
ria să sesizeze organelor competente 
aceste probleme și să urmărească re
zolvarea lor.

Atenția comitetelor cetățenești, ca 
organe de sprijin ale sfaturilor popu
lare. trebuie îndreptată îndeosebi spre 
toate acele probleme ce duc la o 
mai bună gospodărire și înfrumuse
țare a circumscripțiilor respective.

nuri de activitate unde au fost tre
cute acțiunile menite să ducă la îm
bunătățirea gospodăririi orașului. Res- 
pectînd obiectivele trecute în aceste 
planuri, comitetele de cetățeni mo
bilizează locatarii la diferite ac
țiuni obștești menite să contribuie 
la înfrumusețarea orașului.

din Petrila
dată ta condiții grele, iar ploile 
din ultima vreme au înrăutățit și 
mai mult starea acestei străzi.

Gropile existente în prezent pe 
strada Minei și grămezile de pă- 
mînt îngreunează circulația perso
nalului minei și a autovehiculelor 
care transportă materiale și utilaje.

Inițiativa lăudabilă luată de 
Sfatul popular Petrila trebuie... 
reanimată și dusă pînă la capăt. 
Căci ta caz contrar, minerii vor 
fi nevoiți să circule în continuare 
ca în caricatura de mai jos.

O altă sarcină care stă în fața 
comitetelor de cetățeni este aceea de 
a crea o opinie de masă împotriva 
celor care deteriorează amenajările 
gospodărești, pentru păstrarea a tot 
ce s-a creat prin munca cetățenilor.

Deșfășurînd o activitate rodnică și 
permanentă, comitetele cetățenești vor 
contribui din plin la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a localităților 
noastre.

ELISE1 GHEORGHE 
șeful comisiei organizatorice

îmbinarea utilului 
eti frumosul

Dorința de a îmbina utHul cu 
frumosul preocupă din ce în ce mai 
mult pe gospodarii orașului Lupeni. 
Această problemă se află ta prezent 
ta centrul atenției deputaților car
tierului Viscoza III din localitate. Ei 
s-au străduit să inițieze asemenea 
acțiuni îneît, într-un timp relativ 
scurt, să transforme cartierul în 
care locuiesc într-unul din cele mai 
frumoase colțuri ale Lupeniului. In 
acest scop deputății Zamfir Iuliana, 
Bido Carol, Bojin loan și Boroș A- 
dalbert au întocmit un plan de acti
vitate bine gîndit.

La numai cîteva zile prevederile 
lui au început să fie înfăptuite cu 
sprijinul grupelor de partid, a co
mitetelor de blocuri. Zeci de cetă
țeni au luat parte la acțiunile 
obștești inițiate. Astfel, locatarii car
tierului Viscoza III au amenajat, pe 
un teren de aproape 3 000 mp, zone 
verzi dînd spațiilor dintre blocuri as
pectul unor parcuri. Tot pentru în-- 
irumusețarea cartierului au fost plan
tați arbori ornamentali, flori.

In cartierul Viscoza 111 sînt mulți 
Апк na iarea unui teren de 

joacă se impune ca o necesitate 
imediată. Deputății s-au sfătuit cu 
locatarii și au căzut de acord să se 
amenajeze pentru copii spațiul, ne
folosit pînă în acest an, dintre ma
lul pîrîului Braia și aleea ce duce 
spre blocul 23.

La acțiunile inițiate au participat 
pînă acum peste 800 de persoane, 
efectuînd aproape 3 000 ore de mun
că patriotică.

Ceea ce este demn de remarcat 
este faptul că atît deputății cartie
rului Viscoza III cît și locatarii se 
străduiesc să dea o înfățișare cît 
mai plăcută cartierului și blocurilor 
în care locuiesc, ei caută în perma
nență să îmbine utilul cu frumosul.

PLANURI,
Peste tot unde se ivește și sub 

orice formă, frumosul place tutu
ror. Jn gospodărirea localităților, 
el este exprimat prin aspectul lor 
urbanistic, curățenie, salubritate, 
numărul, întinderea și aspectul 
spațiilor verzi și alte atribuie ca
re, itimănunchiate într-un singur 
tot, formează cartea de vizită a 
hărniciei colective. Locuitorii Vul
canului țin la prestigiul cișiigat de 
orașul lor in entuziasta întrecere 
pentru curai și frumos, ce se des
fășoară între gospodarii localități
lor Văii Jiului. Mărturie in acest 
sens este participarea masivă a 
Cetățenilor ta curățenia și înfrumu
sețarea lui, numeroasele spații 
verzi, cu mii și mii de panseluțe 
înflorite, arbori și arbuști orna
mentali. Toate înnoirile ce au a- 
vut loc în acest an în vechea a- 
șezare de mineri, reflectă entu
ziasmul cu care locuitorii Vulca
nului, mobilizați de organizațiile 
de bază de cartier, deputați, comi
tetele de cetățeni au muncit pen
tru traducerea în viață a planului 
de gospodărire, și înfrumusețare a 
orașului, întocmit de comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular.

Planul pe acest an prevede să 
se efectueze acțiuni patriotice de 
gospodărire și înfrumusețare prin 
care să se realizeze lucrări in va
loare de 1200 ООО lei. Din această

Gospodarii cartierului 
în plină activitate

Abia trecuse de ora 8. Tovarășul 
Băbușan Ioan, președintele comitetu
lui de cetățeni din circumscripția nr 
6 din cartierul Livezenî-Petroșani 
și-a luai haina și a pornit spre blo
cul 26. A urcat grăbit scările și a 
sunat la ușa apartamentului nr. 5 
de la primul etaj. I-a deschis o 
fetiță.

— Tăticul este acasă ? — s-a in
format el.

— Da, Poftiți -- l-a invitat copila 
deschizînd larg ușa.

Deputatul Antal Ștefan a ieșit în 
întîmpinarea oaspetelui.

•— Bine că ai venit — î-a zis. 
Gred că astăzi timpul ne va favoriza. 
Se pare că va fî frumos...

—■ Atunci tovarășe Antal rftmîne 
cum am hotărît. Pe la 10 ieșim să 
terminăm amenajarea spațiului din
tre blocurile 25 și 26.

— De acord. Eu anunț pe cei din 
blocul nr. 26 — spuse deputatul 
strîngînd mîna ce i se întinse.

Așa cum s-au sfătuit cu o zi în 
urmă, și tovarășii Straus Elena. 
Mitru Victor, Rotaru Dumitru și cei
lalți membri ai comitetului de cetă
țeni au trecut pe la fiecare scară 

mioane păniînt 
pentru a nivela 
terenul. lucrare 
care s-a înfăptuit 
tot cu sprijinul 
locatarilor. Recent 
cetățenii au înce
put să lucreze la 
amenajarea unui 
teren de joc pen
tru copii.

Printre, cei care 
au participat la 
aproape toate ac
țiunile obștești or
ganizate sc numă
ră vagonetarii Pa
nă Constantin și 
Pană Gheorghe, 
minerul Szocs Io
sif. mecanicul Hal- 
du Andrei, strun
garul Mira Hfe. 
gospodinele Enciu 
Elena, Năstase 
Bebi. Săiceanu 
Olga. Mitru Pe- 
truța și multi al
ții care a i *m- 
tribuit prin mun
ca lor la înfru
musețarea cartie-

Pe viitoarele zone verzi din jurul blocurilor. rului.

cifră, 101837 lei au fost prevăzuțl 
pentru întreținerea de străzi și 
trotuare, 107 234 pentru întreține
rea zonelor verzi și extinderea lor, 
179 0Й9 lei pentru hidroameliorații 
și taluzări etc. Odată întocmit și 
aprobat, planul a fost defalcat pe 
circumscripții șl adus la cunoștin
ța deputaților care au și pornit la 
muncă. Aproape in fiecare id, la 
sfatul popular sosesc informări 
scurte, lapidate, prin care depută
ții informează comitetul executiv 
de ceea ce au făcui ca sprijinul cetă
țenilor. Alții comunică realizările 
verbtd. Șl cu fiecare zi, cifrele

REALIZĂRI,
cresc. In mai puțin de patru luni, 
din lucrările de 1206000 lei plani
ficate pe întregul an, au fost efec
tuate deja lucrări In valoare de 
322 000 tei.

Deși par mici, cind acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare se 
numără cu sutele, și ele iau un 
caracter de masă, realizările sînt 
deosebii de semnificative. In cir
cumscripția nr. 66, unde este de
putat tovarășul Ciornei loan, s-au 
transportat 84 metri cubi de ba
last pentru repararea străzii flo
rilor. Ajutați de șoferii Stegarii 
Mușat, Binriea Nicolae, Giurgiu 
Victor, de excavatoristul Stingă 
Paul, cetățenii Vlad Aurel, Titdo-
--------------------------- t------------------ 

invitînd locatarii la acțiunea de mun
că patriotică.

...In jurul orei 10, 40 de locatari, 
bărbați și femei, au venit cu hîrlețe, 
lopeți, greble să participe ia activi
tatea obștească.

Ca un bun gospodar, tovarășul 
Băbușan i-a repartizat pe fiecare 
indicînd precis cine ce are de făcut. 
Locatarii circumscripției nr. 6 au lu
crat pînă la ora prînzului. Văzîndu-le 
hărnicia li s-au alăturat și alți cetă
țeni care au dat o mînă de ajutor 
la amenajarea terenurilor dintre blo
curile 23 și 24, 24 și 25.

Cu tot timpul nefavorabil din a- 
ceasfă primăvară, mobilizați de co
mitetul de cetățeni și deputatul lor, 
locuitorii circumscripției nr. 6 din 
cartierul Livezeni au desfășurat o 
activitate rodnică. Minați de dorința 
de a locui într-un cartier frumos, cu 
mult spațiu verde și flori, ei att par
ticipat la toate acțiunile obștești ini
țiate. Așa spre exemplu, au amena
jai spațiile verzi dintre blocurile în 
care locuiesc, iar pe locurile'cstabilite 
au semănat iarbă. Comitetul de ce
tățeni, în frunte cu deputatul, au luat 
măsuri ca pe spațiile dintre blocu
rile 25 și 26 să se transporte 11 ca- 

ran loan, Adam Ana, Szabo Lu
dovic, Polak Mtuțțin și alți locui
tori au efectuat ‘145 ore de muncă 
voluntară la amenajarea străzii. 
Un grup de 12 pensionari din co
lonia de jos, din care făceau parte 
printre alții Mihălțan Sabin. Vass 
Mihai, Iuta Augustin și V eleatul 
loan, a efectuat 166 ore de muncă 
patriotică la săparea unui canal 
de colectare a apelor, hi cvarta
lul George Coșbuc s-au transpor
tai 40 tone de țiămînt vegetal pen
tru amenajarea spațiitor verzi. Nu
mai in acest att, locuitorii Vulca
nului au efectuat 208 000 ore de 
muncă . patriotică.

Gospodarii Vulcanului privesc 
însă înfrumusețarea orașului prin 
prisma viitorului.. Potrivit planului. 
In lunile viitoare se preconizează 
înlocuirea tuturor podețelor de 
lemn din cartierul Kakasvar cu 
altele din tuburi de metal și ci
ment. Se vor amenaja noi spații 
verzi, solarii de joacă pentru co
pii. terenuri de sport. Planul de 
acțiune pentru lunile viitoare cu
prinde multe obiective. Mobilizind 
pe toți cetățenii la înfăptuirea lor 
sub îndrumarea sfatului popular, 
nu încape îndoială că frumosul se 
an extinde în fiecare colțișor ol 
Vulcanului.

D. CRIȘAN

PERSPECTIVE
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DIALOG
CU LOCATAR I I
E bine...

Orașul Vulcan își îmbogățește în 
fiecare an perspectiva cu noi con
strucții de locuințe. Linia arhitec
tonică și urbanistică modernă cuce
rește tot mai mult teren. Noul, pro
movat pe calea cuceririi de înălțimi 
tot mai mari care să domine de la al 
optulea etaj panorama orașului a in
trat în obișnuit. Vulcănenii spun cu 
mîndrie : Locuiesc intr-unui din blo
curile cu 8 etaje“.

La întrebarea „Sinteți mulțumit de 
căminul dumneavoastră, de cartierul 
dumneavoastră ?“ răspunsul e aproa
pe invariabil: „Sîntem mulțumiți l“. 
Și au de ce să fie mulțumiți vul
cănenii care locuiesc în cartierul 
Coșbuc. Cartierul acesta, privit de la 
strada principală, arată ca un covor 
pe care se îmbină cu multă imagi
nație culorile alb, verde, albastru sau 
pal-azuriu. Gospodarii orașului și 
locatarii au făcut din cartierul lor 
un cartier model.

Locatarii care s-au mutat de puțin 
limp în cartierul nou — 2 — și-au ex
primat și ei mulțumirea față de cei 
care s-au străduit să le facă un 
cămin în care frumosul și utilul să 
se armonizeze reciproc.

...dar ar putea fi 
mai bine

Aceștia din urmă însă, mai au de 
făcut unele propuneri pentru ca viața 
în locuința cea nouă, în cartierul cel 
nou să se desfășoare așa cum și-a 
dorit-o fiecare. De pildă în blocul 
D 10, dintre zece locatari de la eta
jele superioare cărora li s-a adresat 
întrebarea, zece au început răspun
sul cam astfel: „Ne simțim bine dar 
sîntem obligați să facem prea mult 
„alpinism" pe scări. Aceasta din cau
ză că liftul nu funcționează. Nu 
pentru Că s-ar fi defectat... dar n-a 
funcționat niciodată". Deși locuiesc 
în blocul cu lift, locatarii urcă tot 
pe scări. Asta fiindcă l.R.E.H. nu 
catadicsește să pună la punct in
stalația electrică a casei de acțio
nare. Ziarul nostru a mai sesizat 
o dată acest lucru dar atît I.L.L. cît
și l.R.E.H., cei doi factori care 
concură la această stare de lucruri 
s-au făcut „n-aude, n-avede". A ve-

fi participarea cetățenilor
Din inițiativa grupelor de partid și 

a comitetelor de cetățeni în cartierul 
7 Noiembrie din Petrila s-au inițiat 
mai yiulte acțiuni obștești. Astfel, 
peste 200 de cetățeni au participat 
la amenajarea rondurilor pentru flori, 
la plantarea pomilor, la curățirea te
renurilor din jurul blocurilor. Numai 
ăi luna aprilie, locatarii acestui car
tier au efectua) peste 800 ore de 
muncă patriotică. Printre cei care 
s-au evidențiat în cadrul acestor ac
țiuni se numără Bălan Dumitru, 
Farcaș Vasilica, Toma Aristița, Ga
ter Maria, Brătilă Francisc ș.a.

PETRU GĂINA 
corespondent 

nit de mult timpul să audă, să va
dă și să înțeleagă că o investiție 
care s-a făcut spre a asigura con
fortul locatarilor trebuie să poată fi 
folosită în mod practic.

Gospodinele au și ele ceva de 
spus. „Facem în fiecare zi drumuri 
lungi pînă la piață pentru cumpă
rături. Dacă și în aprovizionarea 
cartierului nostru ar fi instalat un 
chioșc al O.L.F., așa cum sînt de 
fapt în multe cartiere noi, atunci n-ar 
mai trebui să pierdem timpul și să 
batem drumul pînă la piață. Pîinea, de 
asemenea, trebuie s-o cumpărăm de 
la distanță mare“. Gospodinele au 
dreptate. Cartierul e în continuă 
creștere. In curînd se va „îmbogăți" 
cu alte 72 de familii. Deci. în total 
328 de familii care vor bate drumul 
mai bine de un kilometru în oraș 
după zarzavaturi și pîine. Cei intere
sați să ia, așadar, aminte și mai 
ales să ia măsuri în consecință.

Copiii — 
bucurie și... 
problemă

fată acum în ce fel copiii care sînt 
bucuria vieții noastre, constituie fără 
voia lor o problemă pentru locatarii 
de pe o scară din blocul D 10 (sau 
oricare din blocurile date în folosință 
în cartierul nou). De cum intri pe 
scară, te întîmpină larma vioaie a 
copiilor care coboară în alai de ia 
etajul 8. Copiii se joacă și se bucură 
așa cum știu ei de copilărie. Bucu
ria lor însă însemnează necaz pen 
tru cei ce au lucrat în schimbul HI. 
Dacă pentru copii ar fi amenajat un 
mic teren de joacă, iar părinții i-ar 
îndruma către acest loc, atunci lo
catarii de pe scară s-ar bucura de 
liniște, iar copiii de aer și soare. 
Condiții pentru a crea acest spațiu 
de joc există. S-ar putea crea în- 
tr-o zonă în care lucrările s-au ter
minat și nu există pericol de acci
dentare a copiilor. Trebuie numai 
puțină inițiativă din partea comitete
lor de bloc și un pic de sprijin din 
partea șantierului.

I. CIOCLE1

N 0 T A Bufet neglijat
Bufetul T.A.P.L. nr. 43 din Vul

can (responsabil Manițiu Lucreția) 
prezintă un interior atît de neîn
grijit, , îticît, inirînd înăuntru, te în
trebi daca nu cumva, din greșeală, 
ai nimerit în magazia vreunui depo
zit de ambalaje.

In afara unui raft vechi, a unui 
bar ca vai de lume, a unor lăzi cu 
sticle goale, bufetul mai are o în
căpere denumită „magazie de mînă". 
Aici, ca de altfel și în interiorul pro- 
prtu-zis al bufetului, apa de ploaie 
Ce se infiltrează prin tavan spală 
mucegaiul de pe pereți și, bineînțe
les, mărfurile depozitate. Faptul că 
responsabila unității a adresat di
recțiunii T.A.P.L. din Petroșani nu
meroase cereri de a repara localul,

Aparatele îl ajuta pe om să 
„vadă" ce se petrece în interiorul 
cazanului. Maistrul Peter Ludovic 
și fochistul Săsan Dumitru de la 
uzina electrică Vulcan, urmăresc 
respectarea parametrilor de ardere 
la cazanul nr. 12.

Se califica 
la locul de muncă

Necesitatea crescîndă a mânii de 
lucru calificate pentru șantierele de 
construcții, face ca în fiecare an un 
număr însemnat de muncitori să se 
îndrepte către cursurile de calificare 
și de ridicare a calificării. Pentru 
a face față acestor necesități, la în
treprinderea de construcții și montaje 
miniere din Petroșani, zilele acestea 
s-au deschis trei cursuri de califi
care. La aceste cursuri se vor ca
lifica un număr de 33 dulgheri, 33 
de instalatori și 26 de mecanici de 
utilaje. Printre cei însoriși Ia cursuri 
se numără : Bușe Alexandru și Mun- 
teanu Gheorghe — pentru meseria 
de dulgher, Ispas Nicolae și Ion Pe- i 
fre — pentru meseria de instalator. 
Szatmâri Ștefan și Bîrnatu Ion pen
tru a deveni mecanici utilaje.

arătînd în același timp că, din cauza 
infiltrațiilor de ploaie, atît ea cît și 
ospătărele Serban Maria și Radu Te
rezia au plătit în repetate rînduri 
importante sume bănești pentru măr
furile degradate (în special țigări și 
alimente), nu a fost luat în consi
derare.

Organele I.S.LP. și chiar ale Sfa
tului popular din Vulcan se vede 
treaba că nu cunosc nici ele starea 
acestui bufet.

Lucrurile stînd astfel, se pune în
trebarea : De ce nu se iau mă
suri ? Nu-i mai bine oare să se 
plătească pentru o reparație cîteva 
inii de lei acum, decît cîteva zeci 
de mii de lei mai tîrzîu ?

A. NICULESCU

Vești din țările socialiste
R.P.D COREEANA

PHENIAN 4 (Agerpres).
Producția carboniferă a R. P. D. 

Coreene a crescut de la 1 270 000 
tone în 1946, la 14 400 000 tone în 
1964. Paralel cu exploatarea mari
lor zăcăminte, se dezvoltă în ritm 
rapid mica exploatare carbonifera. 
In ultimele luni au fost extinse 
250 mine mici și mijlocii, iar alte 
210 asemenea mine sînt în curs 
de construcție.

PHENIAN 4 (Agerpres).
Dezvoltarea bazelor industriei 

chimice a R.P.D. Coreene a con
tribuit în mare măsură la chimi
zarea în ritm rapid a agriculturii 
și a industriei. Astfel, producția 
de îngrășăminte chimice s-a ci
frat anul trecut la 750 000 tone, 
față de 156 000 tone în 1946. In 
prezent, în multe localități din țară 
se trează centre moderne ale 
industriei de îngrășăminte chimice. 
Cînd vor intra în funcțiune, ele 
vor da o producție reprezentînd o 
tonă de îngrășăminte chimice la 
fiecare hectar de teren arabil.

UNIUNEA SOVIETICĂ

. MOSCOVA 4 (Agerpres).
Cineaștii din Leningrad au rea

lizat un film artistic de lung me
traj despre activitatea lui Vladi
mir Ulianov (Lenin) pe Cînd avea 
vîrsta de 17 ani. Filmul intitulat 
„Prima Bastilie1' relatează specta
torilor cum a pășit Lenin pe calea 
activității revoluționare și. cum s-a 
format concepția lui marxistă des
pre lume.

KIEV 4 (Agerpres).
La I mai. Akim Melnikov, ma

rinar al portului fluvial dih Kiev, 
a împlinit 100 de ani. El a con
dus nave pînă la vîrsta de 95 de 
ani, iar în prezent, deși este pen
sionat, nu părăsește portul. Akim 
Melnikov a început să navigheze la 
vîrsta de 17 ani pe unul din pri
mele vapoare cu sbaturi din Rusia.

R. D. GERMANA

BERLIN 5. — Corespondentul
Agerpres, St. Deju, transmite:

Evidenței pe grup
Zilele trecute, în consfătuirea de 

producție pe trimestrul I a construc
torilor de locuințe de pe Valea Jiu
lui, șantierului de instalații i-a fost 
înmînat steagul roșu de șantier e- 
vidențiat.

Rezultatele obținute de acest șan
tier pe trimestrul I al anului s«nt 
dintre cele mai bune. La unul dintre 
indicatorii importanți ai activității 
constructorilor, prețul de cost, șan- 

I fierul a reușit să realizeze economii 
în valoare de pește 120000 lei. Re
zultate hune a obținut șantierul de 
instalații și la alți indicatori ouau 
sînt calitatea ș< productivitatea 
muncii.

La oțelăriia specială „8 Mai 1945" 
dan Freital au intrat în faza fi
nală lucrările de construcție a unei 
instalații de vid pentru elaborarea 
oțelului. Zilele acestea a început 
proba cuptorului electronic cii ce
rnere de 1 2ѲѲ kW. care reprezintă 
principala parte componentă a noii 
instalații. Produsele — oțeluri spe
ciale topite în vid — vor servi ca 
materie primă la producerea unor 
piese de mare solicitare, eum sînt 
de exemplu rulmenții.

R.S. CEHOSLOVACA

PRAGA 4, (Agerpres). 
întreprinderea C.K.D. din Slaay 

—- R. S. Cehoslovacă — fabrică 
automacarale „SD-080", care se de
plasează cti o viteză de 30 km 
pe oră și au o forță nominală de 
8 000 kg. Ele sînt folosite la ma
nevrele de încărcare în antrepo
zite, porturi, precum și la con
strucțiile de locuințe. Macaraua 
„SD-080" este prevăzută cu co
menzi hidraulice.

R.P. BULGARIA

SOFIA 4 (Agerpres).
In localitatea Senovo, regiunea 

Razgrad din R. P. Bulgaria, a 
fost inaugurată o fabrică de înno
bilare a câolinului. Capacitatea 
anuală a întreprinderii este de 
30 000 tone caolin înnobilat.

R.P. ALBANIA

TIRANA 4 (Agerpres).
Combinatul „J. Pashko" din Ti

rana pentru producția de elemente 
prefabricate, cea mai mare între
prindere de acest gen din țară, și-a 
mărit anul acesta producția cu 11 
la sută față de anul trecut. In 
cel de-al treilea cincinal, această 
întreprindere și-a schimbat complet 
înfățișarea. Au fost construite aici 
cinci fabrici noi: pentru beton-ar- 

‘ mat, marmură, ciment, stîlpi cee- 
trifugați și piese de lemnărie.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI Buletin meteorologic; 
5,06 Concert de dimineață; 5,30 
Lecția de gimnastică; 5,40 Conti
nuarea concertului de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; .6,10 Mici piese instru
mentale; 6,20 JURNALUL SATE
LOR; ,6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Melodii interpretate la 
havaiană; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Piese de estradă; 7,30 Sfatul me
dicului : Scăderea bruscă ă ten
siunii; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Trfo-uri de muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,06 Muzică 
din opere românești; 8,30 Sulta 
„Din Alpii austrieci" de Victor 
Hrub\; 9,01 Cîntece de Ion Vin- 
tilă; 9.15 Potpuriuri de muzică u- 
șoară; 9,30 Nouă piese pentru pian 
„Tabăra de munte" de Hilda Jerea 
(Maria Cardaș); 9.44 Jocuri popu
lare; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 TEATRU LA MICROFON :

DE RADIO
mai

„R o m e o, Juliet a și întune
ricul" de Jan Otcenașek; 11,35 
Muzică de estradă; 12,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 12,03 Scenă pasto
rală pentru flaut și orchestră de 
Petre Elinescu; 12,30 Din cele mai 
cunoscute melodii populare; 13,00 
Fragmente dih opera „Evgheni O- 
neghim" de Ceaikovski; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,05 Recoman
dări din program; 14,10 „Spune-mi 
vorbe dragi" - muzică ușoară; 
15,00 Chită interpreții dumnea
voastră preferați -— muzică popu
lară; 15,30 Pe aripile melodiilor 
— muzică ușoară; 16,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 
16,15 Mari ansambluri de cîntece: 
ansamblurile C.C.S. și „Ciocîrlia";
16.30 EMISIUNE DE BASME: 
„Apă dulce" de Vasile Cojoearu; 
17,00 In ritm de taugo; 17,13 Par
tita nr. 3 în Mi major de Bach;
17.30 IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 
UNIVERSITATEA TEHNICA RA
DIO; 18,15 Muzică populară in

terpretata de Lucreția Ciobanu; 
18,35 Seara în București — mu
zică ușoară; 18,50 TRIBUNA RA
DIO; 19,00 Caleidoscop muzical; 
19,40 La microfon Gloria Lasso; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20,30 Din creația compozitorului 
Elly Romain; 21,00 Arii din opere 
interpretate de Alain Vanzo; 21,15 
Lectură dramatizată: „Soarta unui 
om" de Mihaiil Șolohov; 21,48 Mu
zică ușoară interpretată la pian; 
22,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic. Sport; 22.20 „Pagini din 
muzica preclasică"; 23,05 Paleta 
ritmurilor de dans; 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7.30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Tarantele; 7,45 
Sonata în Mi major de Domenico 
Scarlatti; 8,00 Melodii dragi; 8,30 
Recomandări din program; 8,35 
Muzică populară; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 Trei dansuri de 
Filip Lazar; 9,30 Radioracheta 
pionierilor (Reluarea emisiunii dm 
4 mai); 10,00 Ansambluri vocale 
din operele lui Donizetti; 10,30 
„Melodii cunoscute" — muzică u- 
șoară; 11,00 BULETIN'DE ȘTIRI; 

11,03 „Din repertoriul ansambluri
lor școlare"; 11,15 Dim viața de 
■concert a Capitalei; 12,00 Cîntă 
orchestra de muzică populară а 
Radioteleviziunii; 12,30 Sonata nr. 
1 opus 24 în Fa diez minor pentru 
pian de George Enescu; 12,50 Mu
zică; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,03 Rapsodii și uverturi interpre
tate de fanfară; 13,30 Limba noa
stră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare); 13,40 Concert de 
prînz; 14,30 Recomandări din pro
gram; 14,35 Muzică populară din 
Moldova; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 Arii din opere inter
pretate de Livia Liseanu și Ale
xandru Racolțea; 15,30 Din țările 
socialiste; 15,55 Muzică; 16,00 
Doime și jocuri populare; 16,20 
Spori; 16,30 Suită simfonică; 17,00 
RADIOJURNAL. Birietin meteoro
logic; 17,15 Mici valsuri din ope
rete; 17,30 Sfatul medicului: Scă
derea bruscă a tensiunii; 17,35 A- 
nunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Cîntă orchestra de estradă a Ra
dioteleviziunii; 18,30 Valsuri nobile 
și sentimentale de Ravel; 18,45 
Mttzieă corală de Teodor Teodo- 

rescu; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,05 Muzică din operete; 19,30 
ȘCOALA Șl VIAȚA; 19,50 Vă in
vităm la dans: 20,30 Noapte bună, 
copii : „Băiatul șoferului de cursă 
lungă". povestire de Gheorghe 
Ștefan; 20.40 Interpreți de odinioa
ră ai muzicii populare; 21,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 21,20 Caru
selul melodiilor dansante; 21,48 
Seară de lieduri; 22,30 Moment 
poetic : „Scrisoarea I" de Mihai 
Eminescu; 22,40 Ritmurile tinere
ții; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,05 „Săptămîna culturii ceho
slovace"; 23,59 „Tîrzîu în noapte" 
— muzică de dans; 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinematografe
7 mai.

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE î 
Tovarășii; REPUBLICA : Sărutul; 
LONEA: Titanic vals; ANINOA- 
SA: Imblînzitorii de biciclete;
VULCAN: Străinul, serie I și II; 
BARBATENI: Vacanță la mare.
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Dezbaterile 
din Consiliul de Securitate

Sesiunea Federației mondiale 
a foștilor combatanți

NEW YORK 5 (Agerpres).
In ședința de marți după-amiază 

a Consiliului de Securitate consacrată 
examinării problemei dominicane, du
pă prezentarea unui proiect de re
zoluție sovietic au luat cuvîntul re
prezentanții Uruguayului, Boliviei, 
Marii Britanii, Cubei și Franței.

Oarlos Maria Velasquez, reprezen
tantul Uruguayului a condamnat 
imixtiunea în Republica Dominicană 
reamintind că prin Carta Organiza
ției Statelor Americane se interzic 
orice fel de intervenții în treburile 
interne aie altor state.

Reprezentantul Boliviei, Fernando 
Ortiz a reafirmat că problema do
minicană trebuie să rămînă, cel pu
țin în prezent, sub jurisdicția O.S.A. 
și nu a insistat asupra adoptării 
de către Consiliul de Securitate a 
unor măsuri.

Lordul Caradon, reprezentantul Ma
rti Britanii, sprijinind poziția Sta
telor Unite în problema aflată în

EîenimenlelB din tonii lita
SANTO DOMINGO 5 (Agerpres).
Misiunea organizației statelor ame

ricane aflată la Santo Domingo a 
anunțat miercuri semnarea unui a- 
cord de încetare a focului între for
țele constituționaliste aflate sub co
manda președintelui provizoriu al Re
publicii Dominicane, colonelul Francis
co Caamano și trupele fidele fostu
lui triumvirat. Acordul prevede, de

Mexicul nu va trimite 
trupe în Republica 
Dominicană

CIUDAD DE MEXICO S (Ager
pres).

In capitala Mexicului s-a anunțat 
că nu vor fi .trimise trupe mexicane 
în Republica Dominicană, așa cum 
au. cerut Statele Unite în fața consi
liului O.S.A. Potrivit legilor mexi
cane, trupele mexicane nu pot pără
si țara fără aprobarea Congresului, 
care în prezent se află în vacanță 
pînă în septembrie. Guvernul nu con
sideră că este cazul să convoace o 
sesiune extraordinară a Congresului.

Partidul revoluționar instituțional 
guvernamental și Partidul de acțiune 
națională din opoziție și-au exprimat 
dezaprobarea față de intervenția mi
litară a S.U.A. în Republica Domi
nicană.. Carlos Madrazo, președintele 
P.R.I., a declarat că Mexicul nu 
poate rămîne indiferent în fața vio
lării suveranității Republicii Domini
cane și a exprimat preocuparea parti
dului său în legătură cu consecințele 
intervenției militare nord-americane.

WiFson va participa 
la sesiunea Consiliului 
ministerial al A.E.L.S.

LONDRA 5 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat că primul 

ministru britanic Harold Wilson va 
participa la sesiunea Consiliului mi
nisterial ai A.E.L.S. care va avea 
loc la Viena în zilele de 24 și 25 
mai, la nivelul șefilor de guverne 
ai celor șapte țări membre.

Noi cutremure de pămînt 
în San Salvador

SAN SALVADOR 5 (Agerpres).
In Republica San Salvador, unde 

un puternic cutremur a devastat luni 
mai multe regiuni, s-au înregistrat 
noi mișcări seismice.

Cu toate că pentru moment este 
dificilă evaluarea exactă a daunelor 
materiale provocate de cutremurul de 
luni, se apreciază că ele se vor ri
dica la 10 milioane de dolari. 

discuție, a spus că guvernul său „în
țelege perfect motivele pentru care 
S.U.A. au adoptat măsuri de urgen
ță". El a propus Consiliului de Se
curitate să sprijine acțiunile O.S.A.

Fernando Alvarez Tabid, delegatul 
Cubei, a declarat ilegală încercarea 
de a cere Consiliului de Securitate 
să renunțe la examinarea problemei 
în favoarea unei organizații regio
nale. In acest sens el a reamintit că 
Consiliul are întîietate față de orice 
organism.

Reprezentantul Franței, Roger Sey- 
doux a declarat că evenimentele care 
au loc; în capitala Republicii Domi
nicane au provocat multă neliniște 
în Franța. In condițiile unui război 
civil, a continuat el, se poate ivi ne
cesitatea evacuării cetățenilor străini, 
dar prin făptui debarcării de trupe 
americane „ne găsim în fața unei 
adevărate intervenții armate, a cărei 
necesitate nu apare ca evidentă".

Dominicană
asemenea, extinderea „zonei interna
ționale de securitate" din Santo Do
mingo controlată de trupele nord-a
mericane, evacuarea tuturor persoa
nelor care s-au refugiat ia diferite 
ambasade și distribuirea — fără nici 
o discriminare — de alimente și 
medicamente populației.

Miercuri în capitala Republicii Do
minicane a domnit o liniște relativă. 
S-au semnalat numai cîieva ciocniri 
izolate între trupele intervention iste 
■americane și forțele constituționaliste, 
care nu s-au soldat însă cu victime.

Trimisul special al agenției Asso
ciated Press relatează că la II zile 
după declanșarea răscoalei împotriva 
triumviratului de extremă dreaptă, 
capitala țării s-a transformat în două 
lagăre militare separate de barica
dele și rețelele din sîrmă ghimpată 
ridicate de trupele nord-americane.

La Washington, purtătorul de cu- 
vîiit al Departamentului de Stat a 
reafirmat miercuri că guvernul S.U.A. 
nu intenționează să recunoască noul 
guvern dominican. Potrivit agenției 
U.P.I., guvernul american nu în

trevede posibilitatea unei .retrageri ra
pide . a trupelor sale din Republica 
Dominicană. „Oficialități americane 
— scrie agenția — continuă să con
sidere că majoritatea trupelor ame
ricane vor rămîne în Republica Do
minicană urmînd să li se adauge con
tingente din alte țări latino-ameri- 
cane".

DIPLOMAȚIA CANONIERELOR"
Din presa străină

Referindu-se la trimiterea de tru
pe nord-americane în Republica Do
minicană, ziarul „New York Times" 
relevă într-un editorial contradicția 
dintre afirmațiile repetate ale preșe
dintelui Johnson că „singura misiune 
a acestor trupe este de a proteja și 
evacua pe cetățenii americani și de 
alte naționalități" și „comunicările fă
cute membrilor Congresului și cores
pondenților de la Washington în 
sensul că scopul principal al inter
venției militare americane este de a 
zădărnici crearea în Republica Do
minicană a unei „a doua Cube".

Editorialul subliniază că „ar fi de
zastruos ca teama de o „nouă Cubă" 
să devină scuza pentru a folosi for-

Dean Rusk și-a amînat vizita în Europa
OSLO 5 (Agerpres).
Secretarul de stat american, Dean 

Rusk, a făcut cunoscut ministrului 
afacerilor externe al Norvegiei că se 
vede obligat să renunțe Ia vizita pe 
care trebuia să o facă în această

LAUSANNE 5 (Agerpres).
Cea de-a 11-a sesiune a Federa

ției mondiale a foștilor combatanți 
(F.M.A.C.), care s-a întrunit timp 
de trei zile într-o sesiune specială, 
și-a încheiat miercuri lucrările prin 
adoptarea mai multor rezoluții. Din 
partea R. P. Române, la lucrări a 
participat o delegație a Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, condusă de Iile An
tonescu. Intr-una din rezoluții, 
F.M.A.C. cere guvernelor și state
lor membre aie O.N.U. să acorde tot 
sprijinul necesar pentru a permite 
poporului vietnamez să restabilească

Guvernul de la Saigon a adoptat
o serie de „sancțiuni" împotriva Franței

SAIGON 5 (Agerpres).
Guvernul sud-vietnamez, întrunit 

într-o ședință marți seara a adoptat 
o serie de „sancțiuni" împotriva 
Franței, pentru politica acesteia fa
ță de situația din sud-estul Asiei și, 
mai ales, față de evenimentele din 
Vietnam. Miercuri s-a anunțat că bi
roul din Saigon al agenției France 
Presse a fost închis și că corespon
dentul acestei agenții va fi expul
zat. Totodată, au fost interzise emi
siunile culturale franceze pe care le 
retransmitea postul de radio Saigon.

Comentînd această măsură a gu
vernului de la Saigon, France Pres

Noi raiduri aeriene asupra teritoriului 
R. D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres).
Șeful misiunii de legătură a Înal

tului comandament al Armatei popu
lare vietnameze a trimis Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol din Vietnam scrisori de pro
test împotriva unor noi raiduri aerie
ne efectuate de avioane americane și 
sud-vietnameze asupra teritoriului R.

SITUAȚIA DIN SUDAN
KHARTUM 5 (Agerpres).
„Influența guvernului central de la 

Khartum scade pe zi ce trece", se 
arată într-un raport referitor la si
tuația din provinciile meridionale ale 
Sudanului, publicat la 4 mai de cele 
mai multe ziare care apar în capi
tala sudaneză. Raportul subliniază că, 
în afară de cele trei orașe de re
ședință ale provinciilor, Nilul Supe
rior, Squatoria și Bahr el Ghazal și 

ța noastră militară în sprijinul unei 
dictaturi de dreapta într-o țară care 
poartă încă cicatricele a trei dece
nii de brutală represiune sub gene
ralisimul Trujillo. Un asemenea curs 
âr fi de nejusfificat din punct de 
vedere moral".

Editorialul spune că „debarcarea de 
marinari și parașutiști nord americani 
în număr tot mai mare a reamintit 
întregii Americi latine și lumii exce
sele „diplomației canonierelor". Ho- 
tărîrea unilaterală de a atribui aces
tor trupe un rol activ ajutorînd jun
ta militară dominicană să înăbușe 
răscoala, ar contraveni principiilor 
„progresului, democrației și justiției 
sociale" la care s-a referit președin
tele Johnson.

țară între 6 și 8 mai. Rusk a preci
zat eă nu poate părăsi Washingtonul 
ca urmare a situației din Republica 
Dominicană.

Dean Rusk și-a anulat și, vizita 
pe care trebuia s-o facă în Finlanda. 

de urgență condițiile normale econo
mice și sociale din țară. Intr-o altă 
rezoluție se face din nou apel la toa
te țările lumii să nu precupețească 
nici un efort pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor din Asia și 
pentru oprirea vărsării de sînge în 
această parte a lumii.

F.M.A.C. a adoptat, de asemenea, 
in. unanimitate o rezoluție în proble
ma războaielor coloniale și aparthei
dului. Ele condamnă orice măsură 
care ar împiedica dezvoltarea armo
nioasă a țărilor și condamnă în mod 

deosebit politica de apartheid practi
cată de unele guverne din Africa.

se amintește propunerea Franței pri
vind neutralizarea Vietnamului, care 
a. sfîrnit iritarea cercurilor condu
cătoare sud-vietnameze. Agenția men
ționează că „picătura care a făcut 
să se reverse paharul a constituit-o 
poziția Franței la conferința ministe
rială S.E.A.T.O., care a avut loc la 
Londra". Observatorii de presă din 
Saigon consideră că guvernul sud- 
vietnamez este îngrijorat de poziția 
Franței în cadrul S.EA.T.O., care ar 
putea crea în rîndul participanților 
la acest bloc un curent ostil poli
ticii americane în Vietnam.

D. Vietnam. In cursul zilei de 4 mai, 
au fost bombardate și mitraliate în 
repetate rînduri localități din provin
cia Quang Binh, orașul Ho Xa din 
provincia Vinh Linh și insula Con 
Co. Forțele antiaeriene locale au 
doborît șase avioane cu reacție ame
ricane și au avariat numeroase alte 
avioane.

alte cîteva districte, ansamblul teri
toriilor din sud se află sub contro
lul rebelilor, care s-au intitulat „lup
tători pentru libertate ai Frontului 
sudului". Potrivit aceluișși raport, re
belii au instituit propria lor lege. 
Ei percep țpxe de la conducătorii de 
vehicule, de la locuitorii satelor și 
rechiziționează bunuri fără să poată 
fi împiedicați să acționeze după bu
nul lor plac de autoritățile locale. 
Raportul specifică, de asemenea, că 
în această parte a țării s-a creat 
un adevărat haos economic. Toate 
serviciile administrative, în afara ce
lor trei reședințe, sînt complet para
lizate, iar o bună parte din obiecti
vele economice și-au încetat activita
tea. Deoarece schimburile comerciale 
cu regiunile, nordice au încetat, în 
cele trei provincii lipsesc alimentele, 
situația cea mai gravă semnalîndu-se 
în provincia Nilul Superior.

Președintele Makarios 
pleacă astăzi la Atena

NICOSIA 5 (Agerpres).
La Nicosia s-a anunțat că preșe

dintele Ciprului, Makarios, va pleca 
la 6 mai la Atena, unde va discuta 
cu premierul Papandreu și cu alte 
oficialități ale guvernului grec pro
blema cipriotă. Presa cipriotă greacă 
relatează că întrevederile lui Maka
rios vor fi hotărîtoare pentru evo
luția politicii guvernului de la Nico
sia. Pe agenda discuțiilor vor figura 
probleme privind eventuala prelun
gire a mandatului forței O.N.U. din 
Cipru, care expiră la sfîrșitul lunii 
iunie, precum și. fixarea viitoarelor 
alegeri prezidențiale din Cipru.

seni't
LENINGRAD. — La 350 km 

nord de insula Vrattghel, pe o ban
chiză în derivă din bazinul Arctic, 
a luat ființă noua stațiune științi
fică „Polul Nord-14".

Colectivul stațiunii și-a început 
deja activitatea. Se efectuează ob
servații meteorologice, actinome- 
trice, hidrologice și astronomice.

HAGA. — La 4 mâi în întrea
ga Olandă, cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la capitularea Ger
maniei fasciste, s-au păstrat două 
minute de tăcere în amintirea vic
timelor olandeze .ale celui de-al 
doilea război mondial.

ROMA.. — In aula mare a Fa
cultății de economie și comerț a 
Universității din Roma se desfă
șoară, din inițiativa Institutului de 
drept public al Comunității euro
pene pentru energie atomică (Eu
ratom), un seminar în legătură cu 
„Problemele actuale care derivă 
din folosirea pașnică a .energiei 

nucleare". <, ,
CAIRO. — Sayed Nofal, secre

tarul general adjunct al Ligii 
Arabe, va pleca la începutul săp- 
tămînii viitoare într-o călătorie în 

, emiratele arabe, pentru a discuta 
cu conducătorii acestora unele pro
bleme legate de dezvoltarea coope
rării dintre țările membre ale 
Ligii și aceste emirate.

NEW YORK. — Reprezentantul 
Ciprului la O.N.U., Zenon Ros- 
sides, a protestat pe lingă Consi
liul de Securitate împotriva violă
rii spațiului aerian al Ciprului de 
către un avion aparțintnd forțelor 
militare turce.

TOKIO. — La Tokio s-a anun
țat că în această săptămînă va 
începe la unul din șantierele na
vale din Japonia construcția ce
lui mai mare vas petrolier din 
lume. El va avea un deplasament 
de 150 000 tone.

LONDRA. — La Londra s-a 
deschis conferința Comisiei interna
ționale pentru vînătoarea de balene, 
din care fac parte reprezentanți <d 
17 țări. Scopul este de a discută 

mijloacele pentru reglementarea vî- 
nării balenelor, care sînt amenin
țate cu dispariția.

NEW YORK. — Andrew I 
mer, secretar adjunct la Ministe
rul Comerțului, a declarat că gu
vernul S.U.A. a cerut unui număr 
de 100 de companii străine, care 
operează în Statele Unite, să co
laboreze „în mod voluntar" la e- 
chilibrarea balanței americane de 
plăti.

ROMA. — In cadrul acțiunilor 
pentru conservarea monumentelor 
istorice. Catedrala din Savona a 
fost acoperită cu o' rețea de nylon 
pentru a fi protejată împotriva ac
țiunii dăunătoare a. porumbeilor, 
care tși făceau cuiburile pe aco
periș. Acest sistem se folosește pen
tru protejarea monumentelor isto
rice la Nurnberg (R.F. Germană) 
și la Ostende (Belgia).

ATENA. — Un purtător de cu- 
vînt al guvernului grec, a făcut 
cunoscut marți seara că miniștrii 
de externe ai Greciei și Turciei vor 
avea un schimb de păreri asupra 
relațiilor dintre cele două țări cu 
ocazia sesiunii ministeriale de pri
măvară a N.A.T.O., care va avea 
loc Ia Londra între 11 și 13 mai.

SAN JOSE 5 (Agerpres).
O știre transmisă de agenția 

France Presse informează că gu
vernul costarican a hotărît marți 
să restabilească relațiile diploma
tice cu Honduras.

ANKARA 5 (Agerpres).
La Ankara, s-a anunțat că Fat- 

tna Kayabasi în vîrstă de 30 de 
ani a născut zilele acestea patru 
băieți. Fatma Kayabasi a mai năs
cut 13 copii, dintre care opt sînt 
în viață.

. REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel.. interurban 322, automat 269. Tiparul! I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


