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£um pregătim închiderea 
în yafamintului de partid

• Pentru studiu — do
cumentele de bază ale 
partidului • Toți propa
gandiștii, la pregătire I 
• In miezul discuțiilor 
recapitulative — conținu
tul.

In cursul acestei luni va avea loc 
închiderea învățămîntului de partid 
în toate cercurile și cursurile, la 
universitatea serală de partid, școala 
serală economică de partid, precum 
și învățămîntul ideologic al cadre
lor didactice.

Organizarea temeinică a convorbiri 
lor recapitulative, a examenelor, bu- 

J,na lor desfășurare ridică în fața or- 
' ganizațiilor de partid, a propagandiș
tilor și cursanților probleme deose
bit de importante. Pînă la 31 mai, 
cînd învățămîntul trebuie să fie în
chis, a mai rămas puțin timp. Este 
necesar ca acest timp să fie folosit 
din plin în scopul închiderii actualu
lui an de învățămînt în cele mai 
bune condițiuni.

Una din problemele importante este 
recuperarea rămînerii în urmă a unor 
cercuri față de program, pentru a se 
putea trece la desfășurarea convor
birilor recapitulative de închidere. La 
E. M. Lonea, E. M. Aninoasa, E.M. 
Lupeni sînt unele cercuri rămase în 
urmă cu cîte o lecție; se cere lua
rea de măsuri pentru ajungerea la zi.

In perioada desfășurării convorbiri 
lor recapitulative să fie intensificată 
întreaga activitate a cursanților, ..a tu
turor oamenilor muncii pentru a în
tâmpina cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. cu succese cît mai de seamă 
în toate domeniile de activitate.

Pentru ca în cercuri și cursuri dis- 
ctfțiile să se desfășoare la nivelul ce
rințelor, să fie vii, combative, pline 
de învățăminte, se cere din partea 
fiecărui propagandist și cursant să

o atenție deosebită pregătiriidea
personale. De. pe acum se cunosc pro
blemele esențiale care vor fi dezbă
tute în convorbirile recapitulative in 
scopul aprofundării cunoștințelor dez
bătute în cursul anului de învăță- 
mînt. Participarea activă la dezba
terea acestor probleme presupune stu
dierea unor documente de mare în
semnătate, în afară de revederea ma
terialului studiat pe parcurs.

Discuțiile trebuie să constituie un 
prilej .de cunoaștere temeinică a pro
blemelor principate ale politicii in
terne și externe cuprinse în hotărî- 
rile partidului nostru. O atenție deo
sebită să se acorde dezbaterii teze
lor cuprinse în Declarația C.C, al 
P.M.R. din aprilie 1964, document de 
mare însemnătate teoretică și prac
tică pentru partidul nostru. Tezele 
cuprinse în declarație trebuie să fie 
dezbătute în toate formele de înva- 
țămînt. In dezbaterile ce se vor purta, 
în cadrul convorbirilor recapitulative, 
un accent deosebit să fie pus pe cu
noașterea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 14-15 aprilie 1965, a sar
cinilor puse de partid pe acest an 
în toate domeniile de activitate.

Este necesar să fie temeinic stu
diate și alte materiale bibliografice 
cum sînt: cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la a XX-a 
aniversare a eliberării României de 
sub jugul fascist, darea de seamă 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer lâ sesiunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1964, Comuni
catul Direcției Centrale de Statistică 
cu privire la îndeplinirea planului de 
stat pe 1964. Studiind asemenea ma
teriale se creează posibilitatea des
fășurării unor dezbateri calitative care 
să ajute la cunoașterea problemelor 
actuale ale politicii partidului, la a-

Anul XVII
XXII Nr. 4841

Joi
13 mai 

1865

4 pag. 25 bani

ÎN ÎNTÎMPINAREA
C0N6RESULUI
PARTIDULUI

A 6000-a tonă 
cărbune în plus

Apropierea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului dă un puternic 
imbold întrecerii socialiste ce o 
desfășoară minerii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului care înscriu 
în fiecare zi pe graficul întrecerii 
noi succese.

Minerii din Petrila au extras în 
cursul zilei de ieri cea de-a 6 000-a 
tonă de cărbune peste plan de ta 
începutul anului. Sporul respectiv 
de producție 
ma creșterii 
ploatare la 
post.

a fost obținut pe Sea- 
randamentului pe 
1,260 kg cărbune

ex-
pe

Muncă însuflețită 
pe șantiere

Constructorii din Lupeni s-au an
gajat să predea în folosință 80 
noi apartamente pînă la data Con
gresului partidului. Ei zoresc acum 
finisajele interioare din scările 1 și 
2 ale blocului В 200.

La , lucrările de aici sînt 
tizate echipele conduse de 
Nicolae, Pișoureanu Pavel, 
Ștefan, Pîrvu Ioan, Moșneag 
ghe, Cătrinpiu „Gheorghe,
Mâțe, Comșa Achim, Morosan Ha- 
ralambie.

Pe șantier au început și lucrări 
de finisaje exterioare la blocul В 
2 precum și la marele bloc В 200 
cu 9 etaje.

repar- 
Avram
Dodoc 

Gheor-
Layoș

(Continuare in pag. 3-a)

muncitoare perseverentă pe linia calității: răsuci toarea Codricel Virginia de la Viscoza

La clubul din Petrila

Citiți
• încheierea lucrărilor reprezen

tanților Comitetelor de colabora
re balcanică.

• Situația din Republica Domini
cană.

• Stația automată „Luna-5“ a. a- 
tins suprafața Lunei.

în pagina a 4-a :

Miercuri la amiază, tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghiai, Alexandru Moghioroș, Gheor
ghe Gaston-Marin, împreună cu Mi
hail Petri, ministrul comerțului ex
terior, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, și alte persoane 
oficiale au vizitat Expoziția industria
lă austriacă.

Conducătorii de partid și de stat 
au fost întâmpinați la sosirea în ex
poziție de dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București, de 
membri ai ambasadei și de organiza
torii expoziției.

In timpul vizitării expoziției, con
ducătorilor de partid și de stat le-au
fost date explicații în legătură cu! să prospere, să se întărească.

Convorbirile de la Londra pri
vind problema cipriotă.

• Primul ministru al Indiei *,a so
sit la Moscova.
• Noi trupe americane debarcate 

în Vietnamul de sud.

produsele prezentate de un mare nu
măr de firme austriece.

Mulțumind pențru vizită, ambasa
dorul Austriei, dr. Johann Manz, a 
relevat că aceasta reprezintă o onoa
re deosebită pentru organizatori și 
în ac&lași timp denotă dorința gu
vernului român de a cunoaște econo
mia și industria austriacă. El și-a 
exprimat speranța că expoziția pre
zentă va contribui la dezvoltarea re
lațiilor între cele două țări.

Răspunzînd, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a dat o 
re organizării acestei 
București, arătînd că 
economia românească, 
expresia unui interes 
ca relațiile economice, culturale, și 
de altă natură dintre cele două țări

înaltă aprecie- 
expoziții la 

ea interesează 
fiind totodată 

reciproc, acela

I

i
-I

Ritm susținut 
investițiilor subterane

Ca și la suprafață. Valea Jiului 
cunoaște procesul marilor transfor
mări și în adînouri. An de an se 
deschid noi artere subterane spre 
viitoarele cîmpuri de cărbune. Volu- _ 
mul lucrărilor miniere prevăzute pen- * 
trii anul 1965 întrece cu mult to
talul lucrărilor de 
investiții subterane 
din anul trecut. La 
fiecare 
re se 
seamă 
miniere 
ritoare 
riale
producției de cărbune. La mina Lo
nea se deschide orizontul 400 pen
tru concentrarea minei. La mina

exploata- 
execută o 
de lucrări 
chgie, de o
pentru crearea 

necesare sporirii

La ordinea zilei

importanță hotă- 
bazei mate- 
continue a

Dîlja se află în deschidere orizontul 
480 și puțul auxiliar nr< 1, lucrări 
de mare importanță pentru darea în 
exploatare a noi câmpuri miniere. Se 
află în săpare puțul auxiliar, Anmoa- 
sa sud, iar la Paroșeni puțul auxi
liar principal pentru deschiderea ndii 

exploatări. La Lu
peni se execută lu
crările de adîncire 
la puțurile Caro
lina și nr. 12. La 
Uricani se șagă 
de transport Ia * 

din

ACTUALITATEA
ф Mîine la ora 17 (și ora 20) orchestra 

Iară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii de i 
Ploiești prezintă pe scena Teatrului de Stat 
troșani, un spectacol concert intitulat „Din. 

cele noastre".
♦ Ieri, librăria „Ion Creangă” 

primit pentru desfacere noi cărți de literatură bele
tristică. Printre 
și schițe" de I. 
Al. Sagliinian, 
„Idiotul” de F. 
de V. Kaverin,

ф La Lupeni, în sala de cultură „Viscoza" este 
programat pentru azi, la ora 19, un simpozion cu 
tema „Importanța mașinilor frigorifice în industria 
mătăsii atrificiale și influența temperaturii pe faza de 
fabricație”.

ф Azi, ora 18, în sala de lectură a bibliotecii clu
bului din Vulcan se organizează pentru tineret o 
seară de discuții pe tema „Tovărășie, prietenie, dra
goste”. Seara va fi urmată de muzică și dans.

M1

din Petroșani a

ele se numără volumele
L. Caragiale, „i 
„Regii blestemați” de
M. Dostoevski, „1 
„Versuri și proză”

„Momente
,0 zi de august’’ de

M. Druon, 
.Povești cu mistere” 

de A. S. Pușkin. 
„Viscoza"

PREOCUPĂRI MULTIPLE
Zilnic sălile clubului muncitoresc 

din Petrila sîfit ocupate. Zilnic ră
sună clntecul, zilnic prietenii căr
ților se intllnesc cu eroii preferați. 
Aici vin, după șut, minerii, la o 
partidă de șah sau remmy, aici vin 
să vizioneze un spectacol sau să 
audieze o conferință. La club își 
cultivă aptitudinile artiștii amatori, 
și. tot aici, 
croiului, iar 
in muzică.

In aceste 
petrileni pregătesc noi 
artistice.
ducerea dirijorului Vladimir Ure
che citeva bucăți noi. Cei 70 de 
coriști vin cu regularitate la re
petiții, depun interes in însușirea 
și interpretarea cîntecelor. Printre

gospodine învață arta 
copiii fac primii pași

zile, artiștii amatori 
programe 

Corul repetă, sub con-

cei mai activi membri ai corului 
petrilean se numără profesorul 
Gheroiu Titu, învățătorul Berarii 
Ion, pensionarul Ionescu Ion, mun
citorii Molnar Alexandru. Giurcanu 
Constantin și Dan Cornelia, func
ționara Cimpeanu Ana, gospodina 
Popa Dorina, educatoarea Popescu 
Speranța. De asemenea, fanfara și 
orchestra semisimfonică, pe 
îndrumă tovarășul Gaier 
și-au înnoit repertoriile cu 
ale compozitorilor români 
versali.

Pînă nu de mult, petrilenii nu 
aveau o echipă de dansuri. Motivul 
era lipsa unui instructor priceput, 
care să se preocupe sistematic de 
această latură a activității cultu
rale, Acum insă, problema s-â re- 

ț

tare le 
Victor, 
lucrări 

și uni-

zolvat. Instructorul dț dansuri Ca- 
listru Mihai își împarte timpul li
ber între cluburile din Petrila și 
Lonea. Preocuparea sa conștiin
cioasă a dat deja primele rezultate. 
Petrilenii au văzut de curînd la 
lucru și pe tinerii dansatori. Și i-au 
aplaudat cu căldură pentru străda
nia lor.

De apreciere din partea mineri
lor petrileni se bucură și brigada 
artistică de agitație a sectorului 
X al minei, care pregătește și pre
zintă cu regularitate programe va
riate, bogate în conținut. Aceste 
programe sînt axate pe munca și 
viața minerilor, popularizează frun
tașii și evidențiații in întrecere, 
zugrăvesc roadele muncii colecti
ve și ale aplicării tehnicii noi tn

lucrări de slabă calitate, a 
care fac nemotivate ' de la 
sau întrec măsura la pa-

înce- 
tran- 

mine-
adu-

minerit, dar își îndreaptă totodată 
arma satirei împotriva acelora ca
re dau 
acelora 
serviciu 
har.

Programul „Viață nouă" întoc
mit de Barny Francisc, instructo
rul brigăzii, și prezentat la 
putui acestei luni, a reliefat 
sformările petrecute în viața 
rilor petrileni, îmbunătățirile
se în procesul de producție prin 
introducerea largă a mecanizării 
și automatizării, condițiile lor de 
muncă și de trai.

Și orchestra de muzică populară, 
soliștii vocali și instrumentali se 
pregătesc. Repertoriul lor comun 
cuprinde, printre altele, melodiile: 
„Ia mai cîntă din vioară", „De

galeria principală 
rizontul 500. Iată doar cîteva 
principalele lucrări miniere din acest 
an a căror execuție într-un termen 
oît mai redus trebuie 
în mod 
țărilor.

In ce 
investiții 
trecute din acest an ? In primul tri
mestru, planul de investiții pe C.G.V.J. 
ей și pe exploatări — cu excepția 
minei Dîlja — a fost realizat și de
pășit. Pe luna aprilie nu și-au rea
lizat sarcinile la lucrările miniere 3 
exploatări, respectiv, Dîlja (76,3%), 
Uricani 
ceea ce 
planului 
doar în 
Cele mai 
la mina 
crări: galeria direcțională principală 
de transport, galeria transversală de 
la orizontul 440, bazinele de colec
tare și decantare a apelor 
teran din blocul I, galeria 
sală spre , puțul auxiliar nr. 
la orizontul 440.. Rămîneri 
există și la celelalte exploatări și 
anume la galeria direcțională spre 
puțul 8 orizontul 400, puțul orb nr. 
2 de la mina Lonea, puțul est nr. 2, 
la adîncirea puțului centru și la 
transversala estică de la orizontul 
XII — Petrila; la suitorul de aeraj 
și R.H.1 din blocul I, galeria direc
țională de transport din blocurile 
IX—X de la mina Vulcan; galeria 
principală de legătură cu puțul Ște
fan de la orizontul 300. adîncirea 
puțului 12, puțul orb nr. 14 din blo
cul III est de la Lupeni; galeriile 
principale spre vest și est, orizon
tul 500 de la mina Unicani precum 
și la galeria transversală principală 
de la orizontul X — Aninoasa.

Cauzele Întârzierii lucrărilor sus 
amintite precum și a altora sînt mul
tiple. Ritmul de execuție a unor lu
crări a fost stânjenit de greutăți de 
zăcământ etc. La Dîlja au provocat 
greutăți urmările inundației din toam
na anului trecut. Din această cauză, 
nu s-au putut plasa, ori au fost pla
sate cu întârziere, mai multe locuri

să preocupe
deosebit conducerile exploa

stadiu se află lucrările de 
miniere după cele 4 luni

(78%) și Lupeni (93,7%) 
a condus la o realizare; a 
de investiții pe C.C.V.J. 
proporție de 99,7 la, sută, 
mari rămîneri în urmă sînt 
Dîlja, la următoarele lu

din sub- 
transver- 
1 tot de 
în urrpă

D. GHEONEA 4 Ion DUBEK
(Continuare In pag. 3-a)
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In biroul sectorului se discuta 
despre abatajul din panoul F de pe 
stfaidl І2. Brigada lui Firoiu Ioan, 
care a lucrat în acei loc de muncă, 
n-a făcut față sarcinilor. Mergea

Un fapt obișnuit

Unde se învață abecedarul mineritului

o locomo-

să ducă 
pînă la 

Petroșani.
informat

Revizuită, locomotiva 1501002 era 
gata de drum. Mulțumit, mecanicul 
Pltroi Petru o mai cercetă cu pri
virea apoi se urcă și după cîteva 
clipe un fluierat scurt a dat de veste 
odor de la tură că încă 1 
ti vă a părăsit depoul.

Tînărul mecanic trebuia 
trend de marfă 2889 
.Subcetate. Ajuns în stația 
impiegatul de mișcare l-a 
că trenul are supratonaj.

— Cît? — întrebă mecanicul.
— 100 de tone — veni răspunsul.
— E-n ordine — aprobă Pătroi.
Deși dificil, drumul pînă la Băni

tă a fost parcurs conform graficu
lui. Nici de acolo înainte nu s-au 
ivit probleme. Trenul a mers bine 
pînă la destinație. Cu tot suprato- 
najul, el a ajuns la timp în stația

Peste cîteva minute un nou tren va porni din stația Petroșani. Me
canicul Pătroi Petru (în clișeu) așteaptă doar semnalul de plecare.

Inel Romulus,

Itl tenii noștri, micul atelier de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
»-a transformat într-o uzină în ade
văratul înțeles al ctivîntului. Noul, 
măreț și„ impunător te întîmpină în 
orice parte îți îndrepți privirea. Ha
la nouă a turnătoriei, strungurile 
de fabricație românească, frezele, 
rabotezele și alte mașini vorbesc 
despre pătrunderea mecanizării, des
pre noile condiții de muncă, dez- 
voltarea impetuoasă a uzinei.

Simultan cu dezvoltarea uzinei au 
crescut și oamenii. In secțiile uzi
nei lucrează muncitori vîrstnici cu 

o înaltă calificare 
ca strungarii Am- | 
bruș Martin, Gre- 
cu Pavel, turnăto
rii Pavel Mircea,
sudorii Nicu Constantin, Nicolaeseu 
Ioana și alții pentru care profe
siunea pe care o exersează de mulți 
ani, mașinile moderne nu mai au 
taine ce trebuiesc dezvăluite. De 
la aceștia au învățat meserie tine
rii strungari Moldovan Vasile, Chi
rean Mircea, turnătorii Nemeii Ale
xandru și Mehedințean Constantin, 
sudorii Teian Ionel și Ermoiu Ale
xandru, care au devenit deja mun
citori cu o calificare înaltă.

Comuniștii din uzină nu s-au 
ocupat numai de calificarea profe
sională a tinerilor, ci și de edu
carea lor morală și politică, ba în
vățat și îi învață mereu să fie oa
meni demni, cinstiți. Tovarășul An 
ghel Viorel, maistrul șef al secției 
prelucrări mecanice, se ocupă cu 
grijă părintească de educarea mul
tilaterală a tinerilor. Nu-l zi să nu 
se oprească lingă strungurile 
care lucrează tinerii, să-i inițieze 
tainele meseriei. Ii îndeamnă 
urmeze cursurile școiiloi medii
superioare, te recomandă »i-și abată 

la 
în 
să

trebuia 
acesta 

normal, 
organi
sm tura 

economisit

Subcetate. Іл întoarcere, locomotiva 
a remorcat trenul 2890, care 
adus în gara Petroșani. Și 
avea 63 tone peste tonajul 
Mecanicul și fochistul și-au 
zat în așa fel munca înclt, 
din noaptea aceea, au 
850 kg combustibil.

Tinerii de pe locomotiva 150 1002 
sînt cunoscuțt și stimați la Depoul 
C.F.R. Petroșani. Atît mecanicul Pă
troi dt și ceilalți își fac zi de zi 
conștiincios datoria. In luna aprilie 
de pildă, comunistul Pătroi Petru a 
economisit 38 tone de combustibil și 
a remarcat 12 trenuri cu supratonaj. 
Cunoscîtidii-i activitatea în producție 
utemiștii l-au ales pe tînărul Pătroi 
Petru în biroul organizației de bază 
U.T.M. hr. 1 de la depou.

cît mai des pașii spre bibliotecă. 
Toate le face cu dragoste și pa
siune, cu convingerea că numai un 
om cu pregătire multilaterală poate 
stăpîni tehnica nodă, este mai f< 
lositor societății, familiei. Și tinerii 
ii urmează sfatul: învață și 
eesc cu pasiune adueîndu-și
plin contribuția la succesele obți
nute îh procesul de producție. Sfă
tuitori și îndrutaățori ai tinerilor 
-sînt și maistrul Cosrna loan de la 
secția construcții metalice, Krista- 
ly Ludovic de Ia turnătorie și mulți 
alți veterani ai muncii în uzină

mun-
diri

Hărnicia și entuziasmul general fa
ce ca secția fruntașă în întrecere 
pe anul trecut sâ se mențină și în 
prezent la loc de cinste, prin de
pășirile de plan obținute și lucră
rile de calitate.

Dezvoltarea de viitor a uzinei, 
noile mașini unelte din dotare, cer 
în mod imperios sporirea numărului 
de muncitori cu înalta calificare. 
Alături de muncitorii vîrstnici, la 
munca de calificare participă și 
tineri care și-au însușit în mod 
temeinic meseria aleasă. Un exem 
piu grăitor în acest sens este ute- 
mistul Chirean Mircea. El a în
vățat strungăria sub îndrumarea 
membrului de partid Grecu Pavel. 
Acum atomistului Chirean i s-a 
încredințat sarcina de răspundere 
de a se ocupa de creșterea califi
cării unui tînăr din anul III al Șco
lii profesionale din Petroșani. Aici, 
în uzină, sub îndrumarea muncito 
rilor cu o înaltă calificare, tinerii 
veniți de pe băncile școlii învață 
să îmbine teoria cu practica. La în
ceput mișcările lor sînt stîngace, 

bine o lună, ca după aceea să râmi- 
nă sub plan două. Brigada nu mai 
putea continua în această situație. 
Con 'ucerea sectorului, organizația de 
partid căutau o soluție.

— M-am gîndit la unele schimbări 
în brigadă — a venit cu propune
rea la conducerea sectorului II Pe- 
trila tovarășul Sidorov Vasile, se
cretarul organizației de bază P.M.R.

Propunerea a fost amănunțit ana
lizată. A doua zi, minerului Mun- 
ieanti Pet-ru i s-a încredințat condu
cerea brigăzii de la panoul F. Tot în 
zkia aceea, lui Vladu Titu i s-a co
municat ca la ieșirea din șut să trea
că pe la sector.

— Noi îți apreciem activitatea — 
i-a spus tovarășul Sidorov, secreta
rul organizației de bâză. De aceea 
îți încredințăm o sarcină de răspun
dere. Știi că cei din panoul F nu se 
descurcă, trag înapoi producția sec
tarului.
Ne-am gîndit 
ducerea unui 
primești ?

— Primesc 
față sarcinilor
Dacă-i sarcină de 
tot ce trebuie să 
din impas.

...Deși are numai

Brigada trebuie întărită 
să-ți încredințăm con- 
schimb. Ce părere ai.

și cred că vom face 
a încuviințat el. 
partid, vom face 
scoatem brigada 

30 de am, acest 
miner destoinic a știut să organize
ze în așa fel activitatea în abataj 
îneît fiecare 
bul lui să-și 

Adesea, 
cum să 

să-și păstreze 
sau own să-și gospodărească abata-

muncitor din schim- 
facă conștiincios data-' 
cînd își sfătuiește or- 
așeze o armătură, cum 

uneltele de muncă

N&TÂ: „Recordmanul"
De un an șl ceva, tînărul lăcătuș 

Bbrcea Qctavean este deținătorul 
Unui „record". Nu-l răutăți pe lista 
întrecerilor sportive disputate în ca
drul sectorului II al minei Vulcan, 
căci nu-l veți găsi. Nu-l de găsit nici 
în rîndul evidențiaților în producție, 
și totuși „Baiu", cum i se zice pHn-

dar practica de zi cil Zi le șle- 
fuiește in scurtă vreme. „Bobocii" 
cresc, devin muncitori cu o înaltă 
calificare, ce au un cuvînt greu de 
spus la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, a angajămen 
telor de întrecere ale colectivului 
uzinei. Văzîndu-i pe tineri cum cresc 
sub ochii lor; muncitorii și maiștrii 
vechi ai uzinei încearcă un senti
ment de profundă satisfacție, 
tru membrii de partid există 
tisfacție în plus aceea de a 
ocupat de ridicarea nivelului 
tico-ideologic al tinerilor, de 

gerea celor 
merituoși

Реп- 
o sa
se fi 
poli- 
atr 
mși 

dintre
cei merituoși îh 
rînditfile partidului, 

simț de răspundere 
educarea partinica a

Cu grijă Și 
s-a ocupat de 
tînărului Tupangiu Gheorghe mem
brul de partid Ghezu Ni'colae. De 
lăcătușul Cioarcă Gheorghe s-a o- 
cupat tovarășul Voinea Petru mai
strul secției reparații-mecanice. Că 
munca lor n-a țfost în zadar, o do
vedesc faptele. Tinerii Tupangiu, 
Cioarcă și încă mulți alții sînt azi 
muncitori cu o inaltă calificare 
profesională, oameni de nădejde, 
apreciați șl stimați de tovarășii lor 
de muncă.

Zi și noapte uzina pare un 
uriaș stup de albine. In clocotul 
muncii 
nunați, 
tînăra 
Uzina 
cuvînt 
creștere profesională, politică 
culturală a tinerilor, cu o școală 
a vieții, cinstei și demnității de 
om. Și tinerii uzinei învață zi de 
zi în această universitate a muncii. 

âit! uzină, eresc oameni mi- 
cadre de nădejde, se educă 
generație de metalurgiști. 

poate fi asemuită pe drept 
cu o adevărată școală de 

Și

jul mai bine, gîndul lui VIadu se în
toarce cu ani în urma:

Gînd a venit în Valea Jiului avea 
doar 19 ani. Terminase o școală de 
mineri dar abia aici. în abatajele Pe- 
trjlei, a înțeles cu adevărat ce în
seamnă mineritul. La început a lu
crat în brigada comunistului Păsă
rică Micolae. De la el a învățat al
fabetul acestei profesii. Supravegheat 
și ajutat de brigadier. Titu a reușit 
să deprindă secretul meseriei. Un 
timp scurt a muncit în brigada iui 
Toth Ioan, iar de acolo a trecut pe 
stratul 13, panoul C. în brigada con
dusă de comunistul Slăuceanu Gheor- 
ghe. Și aici a învățat multe. Atît bri
gadierul cît și minorul Buciuman A- 
lexandru. din aceeași brigadă, ba 
chiar și tovarășul Sidorov, secreta
rul organizației de baîă, s-au ocu
pat de Vladu. Odată, ieșind împre
ună din șut, Buciuman s-a interesat 
cu ce se ocupă în timpul liber șt l-a 
sfătuit ce să citească.

De cînd a venit în sectorul II al 
minei Petrila, minerul Vladu Titu a 
lucrat și învățat cu slrg. Dragostea 
și puterea lui de muncă l-au însoțit 
în toate abatajele în care a lucrat 
adueîndu-i aprecierea colectivului sec
torului, comuniștilor din organizația 
de baza nr. 2 care, la sfîrșîtitl a- 
hului trecut, i-au acordat încrederea 
primindu-1 în rîndul candidaților de 
partid. Justificînd această încredere, 
minerul Vladu Titu se străduiește și 
in prezent să folosească la locul de 
muncă din stratul 12. cunoștințele 
dobîndite la școala abatajului unde 
fc-a format, învățînd necontenit din 
bogata experiență a celor mai apro
piat! ortaci și profesori ai săi — co
muniștii.

M. CHIOREANU

sectorului

tre prieteni tînărului nostru, este 
„recordman"

In Cartea de pontaj a sectorului 
ІІ, in dreptul numelui său, sînt în
scrise nu mai puțin de 8 absențe ne
motivate făcute de el in primele pa
tru luni ale anului. Cit au încercai 
tovarășii din conducerea 
să-l determine ca să nu mul lipseas
că nemotivat de la lucrul Au vorbit 
cu el și membrii brigăzii în care 
muncește ca lăcătuș de întreținere 
a utilajelor miniere. însăși mecani
cul șef al sectorului, omul pe ale că
rui tiihple se văd fire argimil, л stai 
de vorbă de repetate ori cu tînărul 
Borcea Qctavean.

— Măi, Puiule măi. ce ai de glnd? 
I-a spus și mai deunăzi. Dacă nu te 
lași de asemenea „sport" și să te pui 
pe treabă, să știi că ne lipsim de ser. 
viciile tale. Și nu știu zău care со- 
lectio te-ar mal primi în rtndurite lut, 
căci al nostru s-a cam săturat de 
asemenea „recordman?'.

■I

ÎN PATRU RÎNDURI
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•

Că e strungar ori lăcătuș.
Chiuitei al nost’ pe somn e pus. 
Visează că in muncă-i as,
Dar de rușine a rămas.

D. CR1ȘAN

măiestrie
Acum zece ani, Nicula Alexan

dru, proaspătul absolvent al Școlii 
profesionale din Lupeni a pășit 
pentru prima oară, ca salariat, pe 
poarta minei din localitate. Împre
ună cu 27 colegi de învățătură au 
început să aplice cu entuziasm în 
practică cele învățate pe băncile 
școlii, dar și cu emoție. 1 fost re
partizat ca electrician într-o bri
gadă. Era cel mai tînăr dintre toți.. 
Muncitorii vechi din brigadă i-au 
înconjurat cu dragoste. Ajutat de 
ortacii mai vîrstnici. dind dovadă 
de multă sîrguință, a învățat re
pede să se descurce in tainele me
seriei. Sfătuitori buni i-au fost cu 
toții, dar Burlec-baci i-a fost ade-

Profil
>-♦ e- •

cărat profesor. Ca un părinte gri
juliu, Burlec-baci l-a îndrumat cu 
răbdare în muncă, l-a învățat să 
devină un electrician priceput. Șl 
tînărul Nicula a învățat Cu rivnă 
la școala producției.

Anii au trecut. Tînărul Nicula a 
devenit unul din membrii de nă
dejde ai brigăzii care răspunde de 
întreținerea instalațiilor electrice. 
Acum e riadul Iul să învețe pe 
alții. O face cu pasiunea și dra
gostea cu care s-a ocupat și de el 
Burlec-baci. De la Nicula au învă
țat meserie Răpănoiu Constantin, 
Chiriluc Maxim, Hamzu loan și 
alți tineri, Cînd i-a văzut că. se 
descurcă greu la repararea com
plicatelor instalații de la compre- 
soarele electrice de la „Ileana" și 
„Planir", Nicula Alexandru le-a fă
cut la, fiecare cite o schiță a in
stalațiilor, le-a explicat principiul 
de funcționare, defectele ce pot 
surveni. Cu mult drag și simț de 
răspundere se ocupă 
Iii profesionale din 
In practică la mină, 
deaproape cum își 
noștințele practice, li ajută și 
drumă la completarea caietelor 
practică. Avlnd un asemenea „pro
fesor", tinerii fac zi de zi progrese 
In ridicarea calificării profesionale. 
De învățat, învață și Nicula Ale
xandru. Drumul spre măiestrie 
meserie trece prin bibliotecă, 
studiu perseverent și multă 
gosie față de profesia pe care 
ales-o. Electricianul Nicula 
xăndru este ил bun prieten al 
filar.

de elevii ȘcO- 
Lupeni, veniți 
Urmărește 
însușesc

în- 
su
in- 
de

in 
prin 
dra- 
ți-al 
.Ale- 
târ

E. POPA 
corespondent



SWA0UL ROȘC 3

Muncitorii Teșeau Vastle și Bartha Eugen de ta atelierul de reparații 
electrice al centralei electrice Vulcan sint apreciați ta colectivul in care 
muncesc ca meseriași harnici, pricep uți.

Cum pregătim închiderea 
invafamintului de partid

(Urmare din pag. l-a)

profundarea cunoștințelor cîștigate în 
timpul anului de învățămînt.

O mare atenție va li acordată le
gării tezelor teoretice de ^sarcinile 
concrete ce stau în fața exploatărilor 
miniere, întreprinderilor instituțiilor, 
organizațiilor de partid din care tac 
parte cursanții. Pentru aceasta este 
necesar ca propagandiștii, cursanții să 
fie informați de către comitetele de 
partid, birourile organizațiilor de ba
ză despre principalele sarcini care ie 
revin și în lumina lor să se poarte 
discuțiile în cadrul convorbirilor re
capitulative.

Dezbaterile organizate cu prilejui 
у convorbirilor recapitulative de înche- 
/ iere a învățămîntului de partid să 

fie folosite pentru dezvoltarea trăsă
turilor moralei comuniste, pentru creș
terea răspunderii cursanțiior față de 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

In vederea bunei desfășurări a con
vorbirilor recapitulative, pregătirea 
propagandiștilor are o însemnătate 
mare. Pînă în prezent s-a organizat 
pregătirea propagandiștilor la o parte 
din problemele ce se vor dezbate în 
convorbirile de încheiere, urmînd ca 
în zilele de 13 și 14 mai să se facă 
preseminarii la problemele care au 
mai rămas. La prima pregătire au 
lipsit unii propagandiști, în mod deo
sebit din orașele Vulcan și Lupeni. 
Este necesar ca organizațiile de 
partid să asigure prezentarea tutu
ror propagandiștilor la pregătirea ce 
se organizează.

PROGRAM DE RADIO
14

PROGRAMUL I : 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5.06 Concert de dimineață; 5,40 Con
tinuarea concertului de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Buletin meteo
rologic; 6,30 Recomandări din program; 
6,35 Muzică ușoară; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 
7.15 „Arcușuri vesele" - muzică de 
estradă; 7,30 Sfatul medicului : Insu
ficiența hepatică cronică; 7,35 Anun
țuri. muzică; 7,45 „Poiana cu flori" 
— muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,30 Divertismente simfo
nice; 9,00 Piese pentru fanfară; 9,15 
Muzică ușoară; 9,30 Sonata în 
Do major pentru pian; 9,45 
Cîntecele noastre dragi; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Teatru 
la microfon : „Poveste din Irkutsk"; 
11.44 Muzică de estradă; 12.00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,30 Melodii 
populare; 13,00 Fragmente din opera 
„Cavaleria rusticană"; 13,37 Uver-

• turi simfonice; 14,00 BULETIN DE 
, ȘTIRI; 14,05 Recomandări din pro- 

7 gram; 14,10 Orchestre de muzică 
ușoară; 15.00 Muzică populară cerută 
de ascultători; 15,30 „Albumul melo
diilor"; 16,00 RADIOJURNAL. Bule
tin meteorologic; 16.30 Emisiune de 
basme : „Pescărel împărat"; 17,00 
Întâlnire cu muzica ușoară; 17,30 
kl slujba patriei; 18,00 UNIVERSI
TATEA TEHNICA RADIO — ei-

Incepînd din săptămîna aceasta în 
fiecare localitate se vor organiza 
pentru cursanți, pe forme de învăță
mînt, consultații colective asupra unor 
teme importante cum sînt : Siste
mul mondial socialist. Politica P.M.R-. 
de industrializare socialistă a țării. 
Disciplina de partid. Teoria marxișt- 
leninistă a revoluției socialiste și al
tele. Acestor consultații să li se 
acorde atenția cuvenită.

Un ajutor prețios în buna desfă
șurare a convorbirilor recapitulative 
pot să-1 dea membrii comitetelor de 
partid, aj birourilor organizațiilor de 
bază. Să se facă o repartizare a **■ 
ceetora pe cercuri și cursuri și Să s» 
asigure participarea lor la munca de 
sprijinire а propagandiștilor în con
ducerea cît mai competentă a discu
țiilor. De asemenea, să se asiguri 
prezența tuturor cursanțiior Ta con
vorbirile recapitulative.

Acordînd toată atenția, organizînd 
cit mai judicios întreaga activitate, 
punînd în centrul atenției conținutul 
de idei, organizațiile de partid din 
Valea Jiului vor reuși să încheie în 
bune condițiuni actualul an de învă- 
țămînt, ceea ce va eonstltui un pas 
însemnat pe calea creșterii continue a 
nivelului de conștiință socialistă, a 
înarmării cursanțiior cu cunoașterea 
aprofundată a politicii partidului — 
toate acestea reflectîndu-se în tradu
cerea în viață cu tot mai mult succes 
a sarcinilor ce revin oamenilor mun
cii din Valea Jiului din programul de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră.

mai

ciul chimie industrială; 18.37 
„T’u ești iubirea mea" - melodii de 
dragoste; 18,50 Tribuna radio; 19,00 
Caleidoscop muzical; 19,40 Muzică 
ușoară interpretată de Silvie Vartan 
și Franc Alamo; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARA; 20,30 Miniaturi 
vocale și instrumentale de estradă; 
21,00 Interpreți români pe scene mon
diale : Dan Iordăchescu; 21,15 Lec
tură dramatizată : „Întoarcerea in 
Babilon". Povestire de F. Scott 
Fitzgerald, scriitor din S.U.A.; 21,45 
Gntă formația de muzică ușoară 
condusă de Alexandru ltnre; 22,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic. Sport; 23,30 „Visul unei nopți 
de mai" muzică ușoară; 23.52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Ritmurile dimineții; 
7.45 Suita românească pentru pian 
de Eugen Cuteanu; 8,02 „Almanahul 
melodiilor îndrăgite" — muzică u- 
șoară; 8,30 Recomandări din pro
gram; 8,35 Prelucrări de folclor; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 Radiora- 
cheta pionierilor (reluarea emisiunii 
din 11 mai); 10,00 Pagini alese din 
opere; 10,30 „Pentru prietenii muzi- 
eii ușoare" — melodii distractive; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11.03 
Cântece patriotice; 11,15 Din viața 
de concert a Capitalei; 12,00 „Dcr 
șt iarăși dor" — program de cînt-xe 
și jocuri populare; 12,27 Din muzica

Ritm susținut 
investițiilor subterane

(Urmare din pag. l-a)

de muncă de la orizontul 440, blo
cul I. De asemenea, la unele lucrări 
de la Lupeni șl Uricani precum și 
la alte exploatări au fost realizate 
viteze scăzute de înaintare, datorită 
emanațiilor de metan care au exclus 
posibilitatea pușcării fronturilor. In 
unele perioade, sectoarele de investi
ții au întîmpinat greutăți și din 
eauza unei aprovizionări necorespun- 
zfitoare din partea Direcției comer
ciale a C.C.V.J. cu betonite. agre
gate, șină de cale ferată etc. Slaba 
activitate a unor sectoare de investi
ții își are însă cauzele și іи unele 
neajunsuri interne. Le mina Dîlja, 
precum și în celelalte sectoare de 
investiții nu se acordă atenție sufi
cientă aprovizionării locurilor de 
muncă cu material lemnos și vago- 
nete. Asistența tehnică operativă Ia 
locurile de muncă nu se ridică nici 
ea la nivelul cerințelor. Sînt locuri 
de muncă care nu se controlează zil
nic de către personalul tehnicb-ingi- 
n erase. Așa se explică faptul Că la 
mina Lupeni numărul brigăzilor ră
mase sub plan Ia sectorul de in
vestiții se menține lună de lună ri
dicat. Nu sînt judicios folosite uti
lajele din dotare; bunăoară, la mi
nele Lonea, Petrila. E.D.M.N. stau 
mai multe mașini de încărcat nefo
losite.

O cale valoroasă pentru sporirea 
realizărilor sectoarelor de investiții 
o constituie creșterea continuă a vi
tezelor de avansare. Or, pe această 
cale, colectivele sectoarelor de in-

PREOCUPĂRI
(Urmare din pag. t-a)

s-ar face dealul șes". „Leagănă-te 
virf de brad", „Înfloresc jlorile-n 
zori". Printre soliștii instrumentiști 

' șl vocali se numără Gaoril Trifan, 
Zidarii Olimpii, Cațichl Emilia;, 

f Roiftan Victoria, Roth Elisabeta, 
Găman Constantin, Popota Gheor- 
ghe, Ghioancă Nicolae și, desigur, 
conducătorul orchestrei, Potoroacă 
Petre.

In cadrul celui de-al IV-lea festi
val bienal de teatru L. Cara- 
giale”, regizorul Marcel Șoma U 
pus In scenă, cu formația de tea
tru a clubului din Petrila, piesa 
„Noi, cei fără de moarte" de Mi
hail Davidoglu. Repetițiile sini a- 
Vansate și în surind vor fi prezen
tate primele spectacole de acomo
dare...

O altă formație, pe care publi
cul din Petrila n-a văzut-o de 
mult, și care s-a bucurat cu citva.

de cameră a compozitorilor noștri; 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13.03 
Suite și rapsodii pentru fanfară: 13.30 
Limba noastră: „Omonime", Vor
bește acad. prof. Al. Graur (relua
re); 13,40 Concert de prînz; 14,30 
Recomandări din program; 14,35 Mu
zică populară; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 Cîntă Elena Simionescu 
și Elizeu Simulescu, soliști ai Tea
trului de stat din Constanța; 15,30 
Din țările socialiste; 15,55 Muzică; 
16,00 Melodii populare1 din diferite 
regiuni ale țării; 16,20 Sport; 16,30 
Simfonia opus 17 în Do tnajor de 
Mihail Jora; 17,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 17,15 Arii din 
operete; 17,30 Sfatul medicului: „In
suficiența hepatică cronică"; 17,35 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Melodii lirice; 18,30 Mici piese de 
virtuozitate; 18,45 Piese corale de 
Dumitru Klriac; 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 19,05 Muzică din operetele 
lui Francis Lopez; 19,30 ȘCOALA 
ȘI VIAȚA; 19,50 Concertul melodi
ilor preferate; 20,30 Noapte bună, 
copii; 20.40 Din melodiile populare 
recent înregistrate; 21,00 RADIO
JURNAL. Sport; 21,20 La această 
<>ră muzică de dans; 21,45 Ciclul de 
lieduri „Călătorie de iarnă" de Schu
bert — montaj muzical-Iiterar (partea 
a Il-a); 21,16 Muzică ușoară inter
pretată de Edith Pleha; 22,30 Emi
siune literară; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,05 „Concertul săptămînii"; 
23,53 „Portativul melodiilor" — mu
zică de d«»; 0,52 BULETIN DB
ȘTIRI 

vestiți! au perseverat prea puțin. S-a 
neglijat organizarea de înaintări ra
pide, deși o seamă de lucrări, cum 
ar fi galeria direcțională spre puțul 
orb nr. 8 de la Lonea, galeria di
recțională spre blocul VI, orizontul 
440 de la Lupeni, galeria principală 
de transport aripa vestică, de la o- 
rizontul 500 de la mina Uricani pre
cum și altele prezintă condiții în a- 
ceastă direcție.

Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă la unele lucrări și realizarea 
integrala a planului de investiții, 
s-âtt luat în ultimul timp o seamă 
de măsuri ; s-au completat efectivele 
sectoarelor de investiții conform ne
cesităților, s-a îmbunătățit aprovizio
narea cu materiale, lucrările orizon
tale rămase în urmă față de graficul 
de execuție au fost dotate cu mașini 
de încărcat. pentru îmbunătățirea 
aerajului s-a trecut la înlocuirea co
loanelor de aeraj cu diametrul de 
400 mm au tuburi de 500 mm și s-au 
montat ventilatoare cu debiie mari. 
A început generalizarea săpării lu
crărilor miniere la profilul de beto- 
nare „ou armături metalice recupera
bile. S-a îmbunătățit asistența teh
nică din sectoarele de investiții din 
partea cadrelor inginerești din C-C.V.J, 
Sînt măsuri care își vor dovedi, cu 
siguranță, eficiența. -Se cere Insă ca 
sectoarele de investiții, cadrele teh
nice îndeosebi, să dovedească mai 
multă perseverență pentru vatorlfi- 
carea rezervelor interne, mai ales реп. 
tru sporirea vitezelor de avansare, 
în scopul îndeplinirii integrale a pla
nului de investiții subterane pe a- 
cest an.

MULTIPLE
timp in urmă de multă apreciere, 
este cea de operetă. După o pauză 
cam lungă... opereta din Petrila va 
fi din nou prezentă pe scenă. De 
data aceasta, dupăйбвт 
taie" de Qunaeoskl, actor ui-Vașlle- 
Ițașegănu a pr«g^iî .. compoziția, 
franceză „Mam’selle Nitouohe" 
(Domnișoara vulpe). Artiștii ama
tori Steiner Maria, Pricop Euge
nia, Pilier Vastle, Drăgănescu Du
mitru, Molnar Elisabeta, Călugăru 
Horaliu. Iordan Nicolar, ra de alt
fel tot colectivul de interpreți, își 
dau toată silința la repetiții, își 
însușesc sfaturile instructorului, 
pentru ca noua lor operetă să vadă 
lumina rampei în a doua jumătate 
a acestei luni. Acest lucru îl dorim 
și noi, îl doresc toți amatorii, de 
operetă din Valea Jiului, care i-aa 
urmărit în anii tretuți. pe scenă, 
pe artiștii amatori din Petrila și 
s-au declarat mulțumiți de specta
colele prezentate de ei.

Pe bună dreptate clubul munci
toresc din Petrila este cotat tirin- 
tre cluburile cu activitate bună 
din Valea Jiului. Secretul: preo
cuparea oamenilor Există preocu
pare și interes față de munca cul
turală din partea conducerii clu
bului, a comitetului sindicatului 
minei, a instructorilor artistici și, 
mai cu seamă din partea artiștilor 
amatori, din partea a.celora care 
îmbină munca productivă cu acti
vitatea culturală, care îmbină uti
lul cu frumosul.

SPORT
(Hilnttoiil minier Petrejanl — Ргпшапш lunii Ю4І

Întrecerea dintre cele 10 echipe 
care activează în cadrul campiona
tului orășenesc de fotbal Petroșani, 
este în plină desfășurare. Acestea își 
dispută șansele pentru ocuparea unui 
loc mai bun în clasament, oferind 
pe alocuri jocuri frumoase, cu nu
meroase faze interesante.

In deschiderea meciului dintre Jiul 
și Sătmăreana s-au întîlnit echipele 
Constructorul minier Petroșani și 
Preparatorul Lupeni ce activează în 
eampionatuj orășenesc de fotbal. Jo- 
eul a avut două părți distincte. In 
primele 45 de minute au dominat 
fotbaliștii de la Constructorul, iar în 
finalul partidei cei de la Prepara
torul, Meciul a fost cîștigat pînă la 
urmă de către constructori cu scorul 
de 3—2, prin golurile înscrise dș 
Mircea Muateanu, Vofintiru și EeT-

CÎND DOI
SE CEARTĂ...

Locatarii cartierelor de blocuri 
Braîa-Lupeni și Livezent-Petroșam 
așteaptă de ani de zile darea în fo
losință a complexelor comerciale din 
cartierele respective. Termenele de 
predare se înnoiesc la fiecare tri
mestru, dat... magazinele, attt de 
necesare pentru aprovizionarea miilor 
de locatari, nu mai ajung să fie ter
minate.

Construcția complexului comercial 
din cartierul Braia-Lupeni a început 
cu cîțiva ani în urmă. Primul termen 
de dare în folosință a fost sfîrșltui 
anului 1963, De atunci și pînă in 
prezent, complexul a mai „înghițit" 
vreo zece termene... In prezent, o 
parte din clădire (care cuprinde a- 
teliere ale cooperației meșteșugărești) 
funcționează. Insă, partea care Cu
prinde tocmai grupul de unități a 
limentare : un magazin alimentar cu 
autoservire, o măcelărie, o unitate 
de piine, de lapte, de legume și fruc
te nu sînt date în folosință. MOTI
VUL ? Constructorul a executat u 
nele lucrări în plus, la cererea arh.i- 
fecților și beneficiarilor, dar nu s-au 
alocat suficiente fonduri pentru li
chidarea restanțelor. Discuțiile conti
nuă de multe luni, războiul hîrtiitor. 
al acuzațiilor și motivărilor este în 
plină desfășurare, iar magazinele 
stau nepredate 1

Constructorul - grupul 2 șantiere 
Petroșani — a trecut la unele mă
suri de „represalii" : nu a pus gea
murile lipsă la vitrine. Beneficiarul 
— organizațiile comerciale — ame
nință : veți plăti penalizări la bancă... 
Și cearta contihuă... iar oamenii mun
cii așteaptă deschiderea magazine
lor .

Lucrările la complexul comercial 
din Petroșani au un alt aspect. Atei 
există bani, dar constructorul ntt 
manifestă toată preocuparea pentru 
urgentarea lucrărilor. De exemplu, 
anul acesta, complexul trebuie pre
dat aiît cu unitățile comerciale die 
etapa l-a, cît și cele din etapa a H-a. 

. .SJța^-.îjj. «Ш-L: pentru etapa
T-a termenele de predare au fț,ecuj 
<fe_ cîteva ori,, iar în ce.pțivește etapă 
а ll-a peste 8® 000 lei așteaptă în 
bancă să fie folosiți. Șantierul Ц- 
vezeni a cheltuit pînă acum doar 
43 000 lei (cu fundații tarate încă 
anul trecut!). Restul lucrării va fi 
gata probabil numai după cîteva noi 
prelungiri de termene...

CE SE POATE FACE? Probabil 
organizarea unei mese rotunde în 
jurul căreia să ia loc directorul 
grupului 2 construcții — tov. ing. 
Boris Cruțaii. directorul Ѳ.С.Е. Ali
mentara — tov. Cosma Ioan și di
rectorul filialei Băncii de investiții 
—- tov. Gerbu Nicolae, care să gă
sească un limbaj comun, o soluție, 
pentru urnirea din loc a problemei 
complexelor comerciale din Lupeni și 
Petroșani. Este necesar ca, pînă Ia 
sfârșitul lunii viitoare, toate maga
zinele din complexul Lupeni : alimen
tara. măcelăria, unitatea de pîine, de 
lapte, de legume-fructe să fte date îfl 
folosință ! Iar la Petroșani, primul 
grup de magazine să fie pus иі func
țiune pînă la 30 iunie a. c.

Hot&rîrea Consiliului de Miniștri 
cu privire la construcția și darea Cu 
precădere în folosință a obiectivele* 
comerciale înainte de încheierea la- 
crărilor hi cartierul respectiv este o- 
bligatorie pentru toți 1

MIHAI ȘTEFAN

ter. Pentru oaspeți au marcat Stin
gă și Cotroază.

In general partida a fost рібсиШ, 
ambele echipe adueîndu-și în aceeași 
măsură contribuția la reușita eL 
S-au realizat cîteva combinații fru
moase în liniile de înaintare, s-au 
tras unele șuturi puternice la poartă, 
s-a mai tras însă și... în pămîht 
(spre hazul spectatorilor).

Este de dorit ca pe viitor să fie 
programate, în deschiderea partide
lor de categorii superioare, meciuri 
dintre formațiile ce activează în 
campionatul orășenesc de fotbal. De 
asemenea, se impune ca la meciurile 
din acest campionat să fie delegați 
arbitri cu experiență din Valea Jiu
lui. care să conducă cu competență 
jocurile dintre aceste echipe.

C. M.
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încheierea lucrărilor reprezentanților 
Comitetelor de colaborare balcanică

ATENA 12. Corespondentul Ager- 
preș, C. Alexandroaie, transmite:

Miercuri au luat sfîrșit la Atena 
lucrările reprezentanților Comitetelor 
de colaborare balcanică. După de
schiderea lucrărilor, Pericle Arghi- 
ropoulos, fost ministru de externe al 
Greciei, a evocat memoria defunctu
lui președinte al Consiliului de Stat 
al R. P. Române, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

In continuare au fost discutate 
probleme legate de dezvoltarea tu
rismului în țările balcanice.

Marți după-amiază, 
întâlnirea 
balcanică 
relațiilor

tre statele balcanice. Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț a R. P. Române, a subli
niat în cuvîntul său creșterea în an
samblu a schimburilor comerciale 
dintre țările balcanice și atenția pe 
care R. P. Română o acordă tîrgu- 
rilor internaționale organizate în a- 
ceste țări. Reprezentanții 
Bulgariei și Iugoslaviei au 
la rîndul lor, posibilitățile 
deschid dezvoltării relațiilor 
ciale dintre țările balcanice.

In aceeași zi, primarul orașului 
Atena a oferit o recepție în cinstea 
participanților la cea de-a 5-a întîl- 
nire a Comitetelor de colaborare bal
canică.

Greciei, 
relevat, 
ce se 
comer-

delegații la 
comitetelor de colaborare 
au discutat probleme ale 

comerciale și culturale din-

Noi trupe americane 
în Vietnamul de sud

debarcate

Primi івіііііи al Miei 
a iul! la Noima

MOSCOVA 12 (Agerpres).
Răspunzînd invitației guvernului 

sovietic, miercuri a sosit la Mosco
va Lal Bahadur Shastri, primul mi
nistru al Indiei.

Pe aeroportul Vnukovo, premierul 
Indiei a fost întîmpinat de Alexei 

- Kosîghin, Kirill Mazurov și de alte 
persoane oficiale, de 
și ziariști.

Shastri va rămîne 
vieticîi aproximativ 
în afară de Moscova, va vizita ora
șele Leningrad, Kiev și Tașkent.,

diplomati străini

în Uniunea So- 
o săptămînă și,

Rezultatele alegerilor 
din Mauritania

Situația 
din Republica Dominicană

4 SAIGON 12 (Agerpres).
Corespondentul agenției Associated 

Press anunță din Da Nang că în 
Vietnamul de sud a fost debarcat cel 
de-al 7-lea batalion de pușcași ma
rini americani cu un efectiv de 1 400 
oameni. Numărul total al militarilor 
din trupele de infanterie marină a 
S.U.A., debarcați în Vietnamul de

sud, arată corespondentul, se ridică 
astfel la 14 000.

Totodată corespondentul anunță că 
în cursul zilei de miercuri au fost 
debarcați în Vietnamul de sud alți 
aproximativ 1 000 de parașutați a- 
mericani, care urmează să 
la baza aeriană de la Bien

fie trimiși 
Hoa.

Stafia automată „Luna-54t 
a atins suprafața

MOSCOVA 12 (Agerpres).
La 12 mai, ora 22,10 (ora Mosco

vei), stația automată „Luna-5“ a a- 
tins suprafața Lunei în regiunea Mă
rii Norilor. .

Lunei
timpul a-In cursul zborului și în 

propierii stației de Lună s-a obținut 
un mare volum de informații nece
sare pentru elaborarea pe mai de
parte a unui sistem de aselenizare 
lină.

Convorbirile de la Londra 
privind problema cipriotă

ATENA 12. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

Convorbirile de la Londra dintre 
miniștrii de externe ai Greciei. și 
Turciei în problema Ciprului sînt a- 
preciate de întreaga presă ateniană 
drept nefructuoase, întrucît ambele 
părți s-au menținut pe pozițiile an
terioare. In timp ce Isîk, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, s-a pro
nunțat în favoarea federalizării insu
lei, ca fiind, după părerea 
lui său, singura soluție de 
tare a mult controversatei 
cipriote, colegul său grec, 
los, a calificat drept 
această soluție.

Cea de-a doua propunere 
nistrului turc privitoare la necesita
tea delegării- ambasadorilor grec și 
turc dintr-o a treia țară — și sub 
președinția unei terțe persoane — să 
întrețină contacte în această proble
mă între cele două țări, se .află în 
prezent în ^atenția guvernului Pa- 
pandreu.

guvernu- 
reglemen- 
probleme 

Costopou- 
inacceptabiiă

. Președintele Ciprului, Makarios, 
care în prezent se află într-o vizită 
oficială la Salonic, a declarat pre
sei că „poporul cipriot nu va ac
cepta soluții false care să slujească 
intereselor străine. Nu vom accepta 
cedarea nici unei părți a teritoriu
lui cipriot, nu vom satisface dorin
țele expansioniste ale unor puteri11.

Potrivit
Makarios 
în Grecia 
Londra a 
stopoulos, 
rundă a

ziarului „Kathimerini", 
își va prelungi vizita sa 
pînă la întoarcerea de la 
ministrului de externe Co- 
cînd va avea loc o nouă 
tratativelor greco-cipriote.

a mi

Marea Britanie intenționează 
să-și mențină 
baza militară din Aden

NEW YORK 12 (Agerpres).
Marea Britanie intenționează să-și 

mențină baza militară din Aden și 
după proclamarea în 1968 a inde
pendenței Adenului, a declarat repre
zentantul englez, Francis Brown, în 
Comitetul special al 
examinarea problemei 
clarației cu privire 
dependenței țărilor 
lontale, (comitetul 
la New York.

Delegatul englez 
mandările cuprinse 
comitetului O.N.U.
cercînd să justifice politica 
Britanii în această regiune.

BERLIN. Agenția A.D.N. anun
ță că Întreprinderea de comerț ex
terior pentru mașini de transport 
din R. D. Germană a încheiat cu 
firma engleză ■ J. Stone Deptford 
Ltd, Engineers, London un contract 
in valoare de 7,5 milioane mărci 
privind importul de instalații pen
tru iluminatul trenurilor și insta
lații de aer condiționat.

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

popoarelor co-
la

și
celor 24), reunit

ROMA. La Bologna a avut loc 
o conferință națională a membrilor 
comuniști ai consiliilor municipale 
și provinciale, care a discutat pro
blema rolului autonomiei locale în 
lupta pentru emanciparea femeilor 
în țară.

Partîcipanții la conferință 
condamnat intervenția 
Vietnam și Republica

au
S.U.A. în 

Dominicană.

de protest 
ale

a respins reco
in raportul sub- 
pentru Aden, în- 

Marii
L

SYDNEY. In semn 
împotriva acțiunilor agresive 
S.U.A. in Vietnam, Sindicatul ma
rinarilor din Australia a hotărrt 
să nu deservească porturile austra
liene, în care staționează nave mi- 

. litare americane.

NOUAKCHOTT 12 (Agerpres).
Ministerul de Interne al Maurita- 

niei a făcut cunoscute rezultatele a- 
legerilor generale desfășurate dumi
nică în această țară. Partidul po
porului, partid de guvernămînt, a 
obținut aproape 100 la sută din nu
mărul voturilor, cîștigînd astfel toate 
cele 40 de mandate ale Adunării 
Naționale.

Potrivit agenției Renter, Partidul 
poporului este singurul partid din 
Mauritania admis de constituția 
țării.'

I

Vizita
і.’ЙЛ A ; •••<

șahului Iranului 
în Argentina

BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
In cadrul turneului pe care îl în

treprinde prin America Latină, șahul 
Iranului Reza Pahlevi se află în pre
zent în Argentina, unde a avut între
vederi cu președintele Arturo lllia. 
Agențiile de presă subliniază pe de 

convorbiri și 
ai celor 
problema 

economic, 
industria 
creșterii

altă parte că 
între miniștrii 
două, țări care 
colaborării . în 
îndeosebi în 
petrolului și 
schimburilor 
două țări.

au loc
de externe 
abordează 
domeniul

ce, privește 
posibilitățile 

comerciale dintre cele

Ленг te ytui
TOKIO. Ministrul 

terne, al 
va face 
vizită la 
japoneză 
convorbiri cu primul ministru Ei- 
saku Sato, ou ministrul afacerilor 
externe Etsusaburo Shiina și cu 
alte oficialități, asupra conflictu
lui malayezo-indonezian.

Inaoneziei, 
in cursul
Tokio,
Jiji Press.

afacerilor ex- 
dr. Subandrio, 
acestei luni o 

anunță agenția 
El va avea

DELHI. La Delhi s-a anunțai că 
Zakir Hussain, vicepreședinte al 
Indiei, va face incepînd de la 6 
iunie, o vizită oficială de cinci zile 
în Grecia, la invitația guvernului 
grec.

STOCKHOLM. Autoritățile sue
deze au descoperit marți o orga
nizație neofascistă clandestină, ca
re își avea sediul la periferia 
Stookholm-ului. Au fost găsite nu
meroase • arme, precum și muniții. 
Mai multe persoane au fost aresta-' 
te, printre ele figurînd și condu
cătorul organizației.

BRUXELLES. In cursul sesiunii

REDACȚIA §1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel, interurban • 822, automat 269.

SANTO DOMINGO 12 (Agerpres)
Treptat, viata reintră în normal în 

capitala Republicii Dominicane, San
to Domingo, în timp ce continuă tra
tativele în vederea găsirii unei solu
ții politice a crizei dominicane. Marți 
s-a anunțat sosirea unui trimis spe
cial al președintelui Johnson, fostul 
ambasador al S.U.A. la Santo Do

mingo, John Bartlow Martin, care a 
avut convorbiri „exploratorii" cu pre
ședintele . guvernului constituțional, 
colonelul Francisco Caamano, cu 
participarea unui reprezentant al Or
ganizației Statelor Americane.

După cum relatează agenția Asso- 
ciadet Press, una din principalele 
piedici în calea unor tratative pare 
să fie refuzul generalului Wessin, 
comandantul forțelor militare de 
dreapta, de a demisiona. După ce 
luni seara ambasada S.U.A. anun
țase că Wessin a acceptat să demi
sioneze, acesta a dezmințit știrea. 
Forțele constituționaliste au pus drept

condiție a oricăror tratative îndepăr
tarea din funcție și exilarea lui 
Wessin.

In capitala Republicii Dominicane 
au continuat marți schimburi izolate 
de focuri între trupele nord-america- 
ne și constituționaliști. Un purtător 
de cuvînt al guvernului constituțio
nal a declarat că trupele S.U.A. au 
ucis, cu începere de la 3 mai, un 
număr de 22 civili neînarmați și au 
rănit 11. Marți, trei militari ameri
cani au împușcat nu tînăr domini
can de 17 ani, incident care a pro
vocat un val de proteste în rîndurile 
locuitorilor capitalei.

Corespondenții occidentali de pre
să nu întrevăd o soluționare grab
nică a crizei. Citind surse din Wa
shington, agenția U.P.I. transmite că 
„factorii militari și psihologici par 
să fi eliminat orice posibilitate dr 
rechemare în țară a celor 33 000 
militari nord-americani din Republi
ca Dominicană»".

Din presa străină

„Statele Unite se împotmolesc 
tot mai mult
în Republica Dominicană"

ре plan 
scria miercuri ziarul 

Times". „Ceea ce a fost 
o răscoală s-a transfor- 
război civil în stare la-

devenit aparent că pri
mii! itare,

NEW YORK 12 (Agerpres).
. „Statele Unite se împotmolesc tot 

mai mult în Republica Dominicană, 
atît pe plan politic, cît și 
militar" — 
„New York 
la început 
mat într-un 
tentă".

...Cînd a
Imul conducător al juntei
i generalul Wessin Y. Wessin, se lo- 
I vește de ostilitatea populației domi
nicane și a țărilor Americii Latine 
— continuă „New York Times" — 
Washingtonul a scos la lumină pe 
un altul dintre protejații săi de 
dreapta, dar tot atît de puțin popu
lar ca și primul. Corespondenții a-

Puternic uragan în
DACCA 12 (Agerpres).
Un puternic uragan, venind dinspre 

golful Bengal, s-a abătut în cursul 
nopții de marți spre miercuri asupra 
orașelor Dacca, Chittagong și Ruina, 
din Pakistanul răsăritean. Aproxima
tiv un milion de locuitori au fost пе

Consiliului ministerial al Pieței 
comune, care urmează să înceapă 
la 13 mai la Bruxelles, vor fi dez
bătute, după cum anunță agenția 
France Presse, o serie de proble
me legate de asocierea Greciei la 
C.E.E.

LONDRA. Camera Comunelor a 
respins marți o moțiune conserva
toare în care era criticată politica 
economică a guvernului laburist, 
împotriva moțiunii, care a luat 
forma unei cereri de reducere a 
bugetului Departamentului însărci
nat cu problemele economice, con
dus de George Brown, au votat 
296 de deputați, iar în favoarea ei 
au votat 291.

ROMA. Regiunea Lomellina este 
cuprinsă de cîteva luni de o sece
tă cum nu s-a mai semnalat în ul
timii 20 de ani. Culturile agricole 
și, îndeosebi, orezul, cultivat pe 
scară largă în această regiune, se 
află in pericol.

merica-ni sînt de acord în aprecierea 
că generalul Imbert, care se află în 
prezent în fruntea juntei de dreapta, 
a fost ales, pregătit și instalat de 
americani, și aceștia sînt cei cate îl 
mențin la putere.

In actualele circumstanțe — sub
liniază ziarul — se poate ieși în două 
feluri din impas. Prima soluție ar 
fi distrugerea de către trupele ama» 
ricane a fortificațiilor răsCulaților 
(forțele constituționaliste — N. R.) 
din Santo Domingo, ceea ce va im
plica un masacru și mari distrugeri. 
A doua ar fi continuarea tratative
lor cu grupul Caamano—Bosch. Din
tre cele două metode soluția pașnică 
pare să ofere cele mai multe spe
ranțe...

Pakistan
voiți să-și părăsească locuințele. Nu
mai Ia Dacca au fost distruse circa 
10 000 de case, peste 100 000 de per
soane rămînînd fără acoperiș. Liniile 

ale
în-
pa-

de comunicație, din șase districte 
acestei provincii au fost distruse, 
registrîndu-se. de asemenea, alte 
gube materiale importante.

Biroul meteorologic din Dacca, 
pitala Pakistanului răsăritean,
nunțat că vînt-ul . a înregistrat viteze 
de peste 150 km/oră. iar uraganul 
este în continuă creștere.

ca- 
a a-

încetarea din viajă 

a scriitorului francez
Roger Vaiiland

PARIS 12 (Agerpres).
In noaptea de 11 spre 12 mai a 

încetat din viață cunoscutul scriitor 
progresist francez, Roger Vaiiland.

Vaiiland a luat parte la lupta de 
rezistență din Franța împotriva fas
cismului, aceasta inspirîndu-1 în scrie 
rea romanului „Drole de Jeu“ („Răz
boi ciudat"). El a scris mai multe 
romane, printre care „La Loi" („Le
gea") pentru care i-a fost decernat 
în 1957 premiu) Goncourt pentru li
teratură, El a scris, de asemenea, 
piese de teatru, scenarii de filme și 
adaptări pentru film și televiziune.
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