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Cea mai mare depășire

OAMENI 
LA

DATORIE

■ Ceea ce nu spun cifrele s A- 
colo unde trebuie pus mai vîr< 
tos umărul »’ Un membru de 
partid primește o sarcină ; dar 
tu, tovarășe Mihalache, ce ai 
făcut? ■ Același om și totuși 

altul.

Minerii de la cariera de calcar Banița muncesc 
cu' mult spor pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea Congresului al IV-lea al partidu
lui. O măsură luată din partea conducerii carierei 
pentru a veni. în ajutorul minerilor este deschide
rea orizontului Ill, pe toată lungimea activă a fron
tului, unde s-a și executat o pușcare în masă. Acest 
lucru a făcut posibilă plasarea a încă 3 echipe 
de mineri. Totodată, se construiește un siloz și se 
sapă o galerie de transport. S-a pus în funcțiune e 
și. o stație de ciuruire a zavuriî din hălzile vechi 
pentru alegerea pietrei de calcar cu mărimi cuprin
se " Intre 10-30 milimetri necesară Combinatului 
siderurgic din Hunedoara. Astfel, capacitatea de 
producție a E.M. Banița va crește anual cu aproa
pe 2 000 tone de calcar metalurgic. Măsurile apli
cate vor crea condiții pentru realizarea integrală a 
angajamentului de a depăși cu 1300 tone calcar 
metalurgic planul de producție în cinstea Congre
sului partidului.

ut

Mai multe fire de mătase
De la Fabrica de fire artificiale „Viscoza" din 

Lupeni ni se transmite prin telefon vestea că în 
tregul coleeti.v ăl întreprinderii, angrenat în între
cerea iinsufflețiită ce se desfășoară în cinstea Con
gresului partidului, a reușit să îndeplinească și să 
depășească unele angajamente. Față de angaja
mentul de a produce peste plan, pînă la Congres, 
9 000 kg fire și 8 tone sulfură de carbon, colecti
vul fabricii a reușit să realizeze, mai mult decît pre
văd sarcinile, 8500 kg fire de mătase și 28,7 tone 
sulfură de carbon. In acest fel, colectivul fabricii 
a putut să onoreze o comandă specială de sulfură 
de carbon destinată
ciale din Brăila. La succesele 
dus aportul îndeosebi secțiile 

carbon și depănat. Au muncit 
rele Birceanu Elisabeta, Cioată 
liana, filatorii Bill Ioan,

Combinatului de fibre artifi- 
din luna mai și-au 
filatură, sulfura de ' 
cu spor 

Maria și
Barna Victor

răsucitoa-
Raica Iu- 
și Dabu 
și Ciora

unui complex de măsuri tehnico- 
care a dus la o aprovizionare 
a brigăzilor cu utilaje și mate-

Prin aplicarea 
organizatorice, 
corespunzătoare 
riale și la o asistență tehnică competentă, și ca 
urmare a hărniciei cu care au muncit brigăzile 
conduse de minerii Bartok losif, Purda Constan
tin, Jurca loan, Cîșlaru Ioan, Bartha Francisc
și Rotaru Ioan, sectorul III de la mina Petrila, sec
tor fruntaș în întrecerea socialistă pe anii 1963 
și 1964, a extras de la începutul anului mai mult 
de 3 000 tone de cărbune energetic peste sarcinile 
de plan. Colectivul acestui sector a înscris astfel 
cea mai mare depășire în întrecerea cu celelalte sec
toare ale exploatării și a îndeplinit angajamentul 
asumat în cinstea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului.

De cîteva zile, minerii petriileni 
țin să se oprească în fața unui pa
nou din incinta exploatării pe care, 
în fiecare zi, la ora 7 dimineața, 
sînt trecute cifrele, care oglindesc 
stadiul îndeplinirii angajamentelor 
de întrecere luate de sectoare și de 
întregul colectiv al minei în întîm- 
pinarea Congresului partidului. Pri
lej de bucurie, de satisfacție: toate 
sectoarele se apropie de îndeplini
rea angajamentului luat în cinstea 
marelui eveniment. Și un amănunt: 
cel mai mare angajament, ca și cea 
mai mare depășire de plan — peste 
2700 tone de la începutul anului — 
aparțin sectorului II. Sector care a- 
nul trecut nu și-a realizat planul, 
dar care 
întrecerea 
aici ?

Minerii 
cest an, 
avântată, 
creatoare,
este astăzi cu fruntea sus. aceasta 
se datorește în primul rînd răspun
derii cu care organizația de partid 
a îndrumat conducerea sectorului să 
stabilească măsuri fehnico-organiza-,

acum ocupă primul loc în 
pe mină. Ce s-a întîmplat

sectorului au dat, în a- 
exemplu de muncă dîrză, 
de inițiativă și de gîndire 
Dacă colectivul sectorului

...Mecanicul de locomotivă 
Cîmpeanu Teodor a venit su
părat la șeful depozitului 
Competrol — tov.
S-a înscris pentru 
de aragaz la 3 mai 

apînă la 18 mai nu 
butelie.

— Eu am trimis 
pe acolo — spunea

Ivanov, 
butelie 
și nici 
primit

mașina 
șeful de-

Timpul 
cumpărătorului

din

lorice pentru cr^rea unei linii de 
front corespunzătoare, punerea la 
punct a galeriilor de transport, o- 
mogenizarea brigăzilor și aprovizio- ( 
narea lor. Comuniștii, repartizați la 
recomandarea organizației de bază 
în fiecare abataj, la fiecare loc de 
muncă, au insuflat ortacilor lor tărie 
în fața greutăților, voința 'de a le 
învinge.

Și, într-adevăr înving. Sectorul 
II este sectorul stratelor subțiri ca- 
re-și drămuie cărbunele cu zgîrce- 
nie. Ortacii lui Stăuceanu Gheorghe, 
Sidorov Vasiie, Lepădatu Nicolae și 
ai celorlalți brigadieri comuniști știu 
să supună voinței lor tăria cărbune
lui pe care-1 fac să alunece ascul
tător, 
netele 
bază.

de-a lungul figurilor, "în vago- 
ce-1 așteaptă în galeriile de

Florian, depănătoarele Mocanu Lucreția
Victoria, lăcătușul Munteanu Ilie, operatorul chi
mist Boca Gheorghe, ajutorii de maistru Șalapa 
Vasiie și Albert Magda.

Secția răsucit a F.F.A. „Viscoza" din Lupeni, Un 
grup de muncitoare ascultă indicațiile ajutorului de 
maistru Turtoi Amalia. Se discută despre calitatea 
firelor.

...Este încă dimineață — 
ora 8,30. La punctul de dis
tribuție a petrolului, ampla
sat la marginea dinspre Pe
trila a Petroșaniului, s-au a- 
dunat numeroși cetățeni: 
unii cu bidoane, alții cu da
migene, sticle. Vânzătorul mai 
măsoară încă pentru cîțiva, 
apoi rostește încruntat:

■— Veniți mîine, astăzi nu 
mai vînd 1 Oamenii protes
tează, arătând că este încă 
destul de devreme și nu tre
buie oprită vînzarea. Salaria
tul Competrolului își adună 
însă măsurile, banii și pleacă.

— Am venit tocmai
Petrila, spune indignat cetă
țeanul Gaja Macavei. 
tnai pierd și mâine o zi ?

își arată supărarea și Gli- 
gore Constanța, Diaconovici 
Maria, Teodorescu Eufrosina 
— din cartierul Livezeni — 
Duna Ana din str. Ion Crean
gă, 25, Nagy Matei — stra
da Progresul și alții rămași 
fără petrol.

— Venim din cartierul Li
vezeni pe jos, ou damigenele 
și bidoanele în brațe — spun 
cetățenii. In autobuz nu ne 
putem urca cu petrol căci 
este material inflamabil. 
Cred oare tovarășii de la 
Competrol că e bucurie ma
re să faci atitea. drumuri 
pe jos ?

Să
nu v-a

mă 
sînt

pozitului. Dar dacă 
găsit acasă...

— Cum poate să 
sească acasă dacă 
lucru, răspunde mecanicul
Cîmpeanu. Stau în blocul 
39, apartamentul .9 din car
tierul Livezeni. Noi nu avem 
sobe, deci aragazul este o ne
cesitate în bucătărie. Dar ni
meni nu poate sta acasă săp- 
tămîni de-a rîndul. de dimi
neața pînă seara, pentru a 
aștepta butelia. Stabiliți de 
la depozit — încă la înscrie
re — ziua cînd vine mașina 
cu butelii, dimineața sau du- 
pă-amiază, și atunci fac cum
va și voi fi acasă. Doar nu 
pot rămâne fără butelie...

...Vecei Mihai și Sereșteni

ACTUALITATEA
xr a

• Sîrnbătă, la ora 19, în sala 
clubului muncitoresc din Lupeni 
este programată o seară de odih
nă în cinstea 
întreprinderile

inovatorilor de la 
din localitate.

j”
Ic

După ce
spectacole apreciate de 
la Petroșani și Lupeni. unita- 
..Dunărea" a Circului de Stat 
București s-a deplasat Ia Vul

can. Instalat în piața orașului, cir
cul va prezenta spectacole, începînd 
de azi, 
până la

a prezentat o serie 
pu-

în fiecare zi Ia ora 20, 
data de 31 mai.

• Azi, la ora 18, artiștii amatdrî 
Vulcan vor susține în sala 

clubului din Aninoasa spectacolul 
concert CAzi e mai frumos ca 
ieri“.

☆ 
deunăzi.Am 

varășul Sidorov 
fruntaș și în același timp secreta-

I. BRANEA

stat. de vorbă cu to- 
Vasile, brigadier

(Continuare în pag. 2-a)

trecea. Pe fetele sărbătoriți
lor se citea emoția, bucuria. 
Unii își aranjau necontenit 
părul rebel, alții strângeau, 
cu mai mare putere, în mâini

ȘT MIHAI

Au înflorit lăcrămioarele.

Micloș au venit la depozit cu 
cărucioarele cu butelii, pen
tru schimbare. In timp ce 
explicau că, stau în cartierul 
Livezeni. blocul 53. aparta
mentele 11 și 35 și deci,: ara
gazul este singurul mijloc 
pentru a putea găti, mașina 
Competrolului încărcată cu 
30 butelii a ieșit pe poartă 
și a pornit-o către Petrila, 
distribuind butelii la locuin
țele din jurul „Tunelului", 
unde... nici o locuință nu 
are încălzire centrală, respec
tiv bucătăriile au sobe de 
gătit și nu sînt limitate ex
clusiv la aragaze.

☆
Asigurarea unei bune apro

vizionări cu produse petro
liere nu a preocupat în mă
sură suficientă conducerea 
depozitului . și secția comer
cială a Sfatului popular Pe
troșani. Să urmărim bună
oară distribuirea petrolului. 
Ea se face numai în trei lo
calități : Petroșani, Vulcan și 
Lupeni — în câte un singur 
punct, situat la marginea o- 
rașelor. Cetățenii care stau 
în partea opusă a orașelor 
respective trebuie să facă 
drumuri lungi pe jos pînă ia

•.______________ _____
(Continuare în pag. 3-a)

ORA

fost ur- 
cei pre- 
și-au a- 
pe care 
cînd a- 
lor, își

cla- 
por- 

de 
de

SOLEMNA

Vestea s-a răspândit fulge
rător în toată școala. Cu
vîntul de ordine era că după 
ultima oră toți elevii vor 
participa la „ora solemnă" 
închinată celor dintr-a VIII-a.

Clinchetul cristalin al clo
poțelului a anunțat termina
rea cursurilor. Din sălile îm
podobite sărbătorește ale 
selor a VIII-a A și В a 
nit un șuvoi multicolor 
școlari cu fețele radiind
bucurie. Copiii au inundat 
coridoarele, pășind spre ieși
re. Ajunși în curte, în cîteva 
minute au fost înconjurați de 
o ghirlandă Vie a celor mici 
care-și așteptau colegii din 
ultimul an. Cei dintr-a V-a 
se îmbulzeau în față să-i pri
vească de aproape. Cei din
tr-a VlI-a se grăbeau să le 
strângă mîinile. Părinții, a- 
flați în număr mare la a- 
ceastă oră solemnă, urmă
reau cu privirile tot ce se pe-

tea științei, pentru a fi con
structori . de • nădejde ai so
cietății noastre noi.

Cuvintele lui .au 
mărite cu interes de 
zenți. Părinții, care 
mintit de viața grea 
au dus-o pe timpul 
veau vîrsta copiilor
ștergeau pe furiș cite o la
crimă. Au luat apoi pe rînd 
cuvîntul elevi din cele două 
clase. Ei .au mulțumit di-n 
inimă partidului. și statului 
pentru minunatele condiții de 
viată și. învățătură ce li s-au 
creat, au adus cuvinte de 
mulțumire colectivului didac-

buchetele de flori aduse pro
fesorilor.

Ora solemnă a fost deschisă 
de tov. Bende Ștefan, directorul 
școlii. Și el era emoționat. 
El a adresat câteva cuvinte. 
calde elevilor din cele două . (ic și părinților, pentru că 
clase a VIII-a care au termi
nat ieri cursurile școlii gene-, 
rale de 8 ani. Le-a urat oa 
și pe viitor, ori unde s-ar 
duce, în școli profesionale 
sau medii, să învețe cu stă
ruință pentru a cuceri ceta-

i-au educat pînă la această 
vîrstă cînd pot să-și ' aleagă 
calea ce doresc s-o urmeze, 
să îmbrățișeze acea profesie 
care le place mai mult.

M. G.
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ф Verbose faptele
* Formași o din a- 

dfneuri
* Daseiiul tinerilor 
Ш Hflativeie au prins

rădăcini

curățenie to abataj ca ш 
gospodărie. Aici nu estetă 

aruncate Îs întîmplare cum 
tatîmplă ia cîțe unii de își 

ciocanul de abataj tocmai la 
de la suprafață. Odată 
munca, ele stat eurățite 
puse la locul tor. Spre 

„toaleta"
nou

ЩШІІ Atunci cjrid încerci »ă des- 
! crii calitățile unui comunist ții 

prea puțin seamă de înfățișarea lui 
fizică, de faptul că e vorbăreț ori 
taciturn. Toate acestea par minore în 
comparație cu trăsăturii* lui morale 
ce-1 înalță în ochii celorlalți chiar 
dacă e scund de statură. Nici co
munistul David loan nu se deose
bește de ortacii lui de muncă prin 
calități fizic* deosebite, ori talent 
oratoric. Cu toate acestea eats att- 
mat și respectat de toți cei 70 de 
membri ai brigăzii pe care o con
duc*. II respectă pentru înalta lui 
calificare profesională, spiritul său 
organizatoric, dăruirea de rine în 
profesia pe care și a ales-o, pentru 
eă este un tovarăș de muncă, pă
rinte și prieten în adevăratul intetes 
sl Cuvîntului, Deșpre aceste calități 
ah minerului comunist David loan 
VORBESC FAPTELE.

Bi Mina nu-i farmacie, obișnu
iesc să spună unii mineri ce-șl 

privase munca doar prin cantitatea 
da cărbune extrasă fără să țină la 
„attetica" abatajului. Jn abatajul 
frontal nr. 13-10 din sectorul l 
minei Aninoaaa
gada lui David îoan, cuvîntul 
ordine este mult, de calitate, ta 
ргИ de coat redus — dar cu reapee 
tarea riguroasă a normelor de teh
nica securității — grijă față de

unde lucrează
al 

bri
de 
un

(Ыгтѵе din peg ka)

ru) organizației de bază din sector. 
Om care în abataj impresionează 
prin hărnicie, prin spirit de organi
zare. tovarășul Sidorov dovedește în 
același timp o adftică Înțelegere a 
lucrurilor, a oamenilor, căci prin 
oamenii săi cei mai înaintați, prin 
comuniști, colectivul sectorului a 
feta mobilizat la realizări de sea
mă. Totdeauna cînd trebuiau rezol
vate probleme de oare depindea 
producția sectorului, succesul mun
cii colectivului, comuniștii s-au a- 
fjrmat ca oameni de nădejde.

Brigadierului Moldovan Iosif, bu
năoară, l-a revenit nu de mult, o 
asemenea misiune. Lucra 
eu ortacii săi la săparea 
tor în piatră și treburile 
bine. Iată însă că într-o
solicitat să-și lase locul de muncă 
și să rezolve e problemă urgentă 
de care depindea pregătirea 
fronturi de lucru.

— Suitorul coleetor de la 
trebuie rearmat. altfel batem 
pe loc cu pregătirile.

Moldovan știa ce-l așteaptă ■. apă. 
greutăți, noroi, N-a întrebat decît 
un singur lucru :

— Cft timp avem pentru lucrare?
— Puțin căci, cit durează rear

ms rea, brigăzile care fac pregătiri 
, la orizontul 

da cărbune, 
fi plasați la

Moldovan 
lucru. Rearmarea roiului, 
buncărului din metal, n-au durat 
decît trei zile, adică jumătate din 
timpul ей eeentau tehnicienii aecto-

împreună 
unui sui- 
mergeau 

zi a fost

поііед

3 est 
pasul

13 nu mai au de unde 
Oamenii de 
alte lucrări.
cu ortacii au

acolo vor

porni* la 
montarea

utitaje și 
preRrie-țl 
utile j* 
н mai 
găsesc 
sitozuf 
minata 
mus și 
șitul șutului se face 
tajulw, ae verifica din 
nicia armăturilor. Apoi ștafeta muncii 
este predată minerilor din schimbul 
următor. Văzînd 
pari într-adevăr

FARMACIE DIN

ier» 
ffU- 
sfțr- 
abn- 
irăi-

abatajul, îl corn- 
cu o adevărate

ADINCURL

luj David luau eBrigada
cea mai numeroasă din secto- 
al minei Апіпоава. Zeci de mi 
ajutori mineri și vagonetari.

II 

rul I 
neri, 
înșlrulțl de-a lungul frontului de ейг 
bune smulg adîncului bogățiile. Mulți 
dintre ei au învățat mineritul de ta 
David Ioan. Alții 
primele liter* ai* 
resc, De aceștia 
nistul David loan 
jă deosebită. Din 
un scurt inatruetaj.

— Primul 
asigurarea 
N.T.S.-U1, ai 
fără grijă și 
spor. Cît despre unelte să le îngri
jești ca pe un tovarăș drag, 
două, îmbinate ! eu hărnicie 
gest* față de 
șia succeselor, 
cumva gîMul 
șut să șțiți că 
mine...

Tinerii îl ascultă cu drag și 
vață. Disciplina in abataj e la înă) 
time. Ац trecut muțte luni de 
fără ca nici unul din «i 70 
membri ai brigăzii să fj lipsit 
motivat de la șut. In frontalul

însă, sînt doar la 
alfabetului minie- 
dln urmă, como, 
se ocupă cu

primul șut le
gri- 
ține

este 
respecți

lucru, dragii mei. 
abatajului ;
garanția că poți lucra 
munca merge mai cu

meserie, sînt 
Dacă însă vă 
să o chiuliți 
zi bună n-aveți

Astea 
și dra- 
cheză- 
poajtă 
de la

cu

în-

zile 
de 

ne- 
lui

Gtad s-a pus problema aplL 
cării inițiativei „două fîșii pe 

zi din abatajul frontal", unii au pri
vit cu neîncredere posibilitățile în
făptuirii ei. David toan avea însă 
încredere in capacitatea de munca a 
brigăzii sale. A stat de vorbă cu toți 
ortacii, |e-a explicat în mod amă
nunțit planul de bătaie și treaba, 
deși cam șchiopăta ia început, acum 
merge strună. Scoțînd două fîșii pe 
Zi, randamentul a crescut simțitor 
iar angajamentul brigăzii de a ex
trage pînă la sfîrșitul anului 1000 
de tone de cărbune peste sarcinile 
de plan era pe cale de a fi înfăp
tuit. Atunci, brigada și-a reînnoit an
gajamentul, angajțndu-se să extragă 
această cantitate ta 
d*-al IV-tea Congres «1 partidului. 
Și acest angajament 
depășit cu vreo 45 de 
însă nu se oprește aici.

Re lîngă două fîșii pe zi, în fron
talul lui David se aplică metoda po 
dirii cu funii și plasă metalieă. Ini
țiativa îi aparține lui David Ioan Ș» 
a luaf-o după o matură chibzuință 
după ce în prealabil a discutat des
pre aceasta la cercul de economie 
concretă în care activează. Rezulta
tul ? O economie substanțială la 
material lemnos ceea ce e foarte 
important. Acum cele două INIȚIA
TIVE AU PRINS RĂDĂCINI.

Despre comunistul Davin loan 
tovarăș și prieten ar fi multe 
spus. Să lăsăm însă timpul și 1 
tete să vorbească. O fac cu 
multă competență.

loan șț învață nu numai mi- 
cum scrie la carte, ci și să 
om înaintat. Și toate le face

David
(ieri t, 
fii ші 
cu modestie și răspundere tovărășeas
ca, DASCĂLUL HNuRlLUR.

0 CONTRIBUȚIE MODESTĂ

К

кЯг к .

ciqstea celui

a fost deja 
tone. Brigada

i ca
de 

lap- 
mai

D. CR1ȘAN

ruiui. Curînd deci, minerii de la 
pregătirile orizontului 13 au fost 
rechemați la locurile lor de muncă. 
Puteau lucra dto plin,

☆

Un alt' comunist, Harabagiu Он
лайн din brigada fruntașă condusă 
de Gado loan a primit și el o sar
cină de răspundere : să preia o bri
gadă rămasă în urmă. Nu-i ușor

rlul. Șl a reușit. In primele 6 zile 
lucrătoare la noul ioc de muncă. 
Harabagiu a realizat, împreună cu 
aceiași mineri, același volum de 
lucrări pe egre sub conducerea iui 
Mihalache îi realizau în 8—9 zile. 
Spiritul de organizare, capacitatea 
de a întări încrederea oamenilor în 
forțele lor îșt spun cuvîntul, Biroul 
organizației de bază consideră, pe 
bună dreptate, eă a făcut un lucru

OAMENI 
LA 

DATORIE
șă părăsești o brigadă fruntașă, 
s-o iei de la început acolo unde alții au 
bătut pasul pe loc. Mai ales că era 
vorba nu atît de învingerea unor 
greutăți, ei ta primul rțnd a unor 
mentalități. Trebuia să preia bri
gada lui Mihalache Filip care de 
trei luni rămînea sub pian. De trei 
Іцпі, de cfnd împreună cu alte bri
găzi conduse de Tufiș Vasite și 
Stanciu Ioan au fost trecute de ta 
lucrări de Întreținere la deschiderea 
unor galerii. Loc de muncă cu con
diții asemănătoare celor în oare 
brigăzile conduse de Pop Gheorghe, 
Gado loan și altele obțin succese 
de seamă în întrecere. Mihalache 
susținea că-i greu 
nul, Ik minerului 
revenit sarcina de

bun irimitîndu-l pe Harabagiu șă 
ridice la pian această brigadă ră
masă în urmă. Dar biroul organi
zației de bază trebuie să vadă încă 
un lucru: și fostul brigadier Miha- 
tache e membru de partid. De ce el 
nu s-a străduit să fie la înălțimea 
încrederii ce i s-a acordat ? Cum 
își îndeplinește el obligația de mem- 
bru de partid de a fi exemplu și 
îndemn pentru cei din Jur?

ir

de realUat pia- 
Harabagiu i-a 

a dovedi cootra-

Organizație de bază -din sector e 
puternică, formată din comuniști de 
nădejde, care au reușit să determi
ne un adevărat salt 
tivitatea sectorului, 
atțl cîțiv* membri 
trebui ajutați să ae

calWsitv în ac- 
Mihaiache, șl 

de partid vor 
ridice și ei ia

Era pe la începutul acestui an. 
O brigadă de mineri de la Petrila 
a primit sarcina șă lucreze 1a adîn- 
cirea puțului Estul-nou. Membrilor 
brigăzii li s-an dat să lucreze cu 
perforatoare C.P.-23 și munca a por
nit d>n plin. Le scurt timp după 
începerea lucrării insă perforatoarele 
âu fost aduse la atelier pentru re
parații. Echipa cere lucrează acolo 
le,a reparat, apoi au fost iar luate 
de mineri. Tovarășul Matei loan, 
șeful echipei a observat însă ea ele 
reveneau prea des în atelier pentru 
reparații. Acest lucru i-a dat de 
gîndit

— Trebuie să vedeai ce se întîmplă 
cu perforatoarele acestea 
el eelor doi lucrători 
Văd că la 2-3 zile sînt 
nou la noi.

Inovatorul Matei loan
gaztei ctteva din perforatoarele C.P.-23 
trecute pentru casare. Le-a stu
diat amănunțit apoi și-a propus sff 
le îmbunătățească funcționarea. A > 
modificat axul de răsucire și piulița 
de rotire de la 5 grade la 10 grade. 
Prin modificarea adusă crește viteza 
de avansare a burghiului cu 15-20 
la sută în comparație cu prototipul 
venit de la fabrică.

Numele tovarășului Matei loan este 
nelipsit din registrul inovatorilor de 
la mina Petrila. Nu este an ca acest 
căutător al noului (ae vede ta clișeu) 
să nu prezinte cabinetului tehnic 
cîteva inovații valoroase care spri
jină activitatea minerilor.

a spus 
din echipă, 
aduse die

a cerut ma-

acest nivel. Este cu putință acest 
iueru și faptele o confirmă. Comu
niștii au dovedit că pot modela oa
menii, ridieîndu-i la un înalt nivel 
de conștiință. Așa a fost, bunăoară, 
cazul minerului Kiss Ștefan, care 
acum 2—3 ani era o povară 
eei cu care lucra împreună 
reori împlinea o lună îfltr-o 
dă. Se povestește pe seama 
odată, ea să-l audă ceilalți 
eum lucrează pe figură, a legat cu 
sîrmă clapa ciocanului de abataj, 
lăsîndu-1 să pirite singur,,.

lată însă eă. teeeînd din abataj 
în abataj, a ajuns în brigada Iul 
Sidorov. §i aici s-a dovedit certat 
cu disciplina. Dar comunistul Sido
rov a înțeles că e de datoria lui să 
încerce sS-i formeze ca om, A cerut 
sprijinul minerului Avram Vaier, a 
celorlalți comuniști dta brigadă. 
Împreună au găsit calea către ceea 
te era bun și valoros in sufletul M 
Kiss și l-au atras la muncă disci
plinată. I»au încredințat ssreini, 
i-au dat posibilitatea șă se «firme 
?i astăzi Kias e miner de bază în 
brigada lui Sidorov. D» curtnd, cînd 
s-au făcut propuneri pentru trimi
terea de candidați la școala de 
maiștri mineri, conducerea sectoru
lui s-a gîndit și la Kiss.

☆
Pînă la Congresul partidului, mi

nerii sectorului II Petrila șt-au asu
mat sarcina de a da peste plan 3500 
tone de cărbune bun. Nu-I ușor să 
smulgi adâncurilor, straielor subțiri, 
attta cărbune. Da.r angajamentul va 
fi îndeplinit și depășit, fiindcă aici 
muncesc oameni care au dovedit că 
știu să biruie greutăți

pentru 
și ra- 
bfiga- 
lui că 
mineri

— Fiți exigeați față de propria 
voastră muncă — obișnuiește să te 
spună brigadiera comunistă Bordea 
Maria sartatoarglor din subsecția. 
sa. Cum exigența in limbajul mun
citoarelor din secția de finisaj a 
F.E.A. „Viscozti" Lupeni înseamnă 
răspundere colectivă pentru calita
tea firelor de mătase produse, față

CONTROLOAREA
DE

CALITATE

de caii- 
Maria, a 

deceniu și

de marca fabricii, in aceste zile 
premergătoare Congresului tal mai 
mult se vorbește despre realizarea 
angajamentului luat in cinstea ^r- 
cestui eveniment, de a da din în
treaga producție de fire 68 la șută 
de calitate superioară.

...Proaspăta controloare 
late, comunista Mirpea 
lucrat mai bine de un
jumătate la sortarea scuturilor de 
mătase. Ea cunoaște toate tainele 
finisării firelor și nu o dată a îm
părtășit din bogata sa experiență 
tinerelor șoriărese.

Nu te temi că te vani întrece ? 
— o Întrebau deseori tovarășele 
sale de muncă.

— Să mă tem ? Dimpotrivă. M-aș 
bucura din toată inima dacă ați do
vedi exigență In propria voastră 
muncă Incit să mi bisați să se stre
coare nici un scul eu fire rieeares- 
punzătoare. Și bucuria mea va fi 
depline atunci ciad pe poarta fabri
cii vor ieși numai fire de calitate 
superioară.

De un astfel de controla al cali
tății producției avea nevoie secția 
pentru întărirea exigenței muncitoa
relor in finisarea firelor de mătase, 
la propunerea organizației de bată 
Si a brigadierei, tovarășa Mircea 
Maria a fost numită recent m a- 
ceastă funcție. De alunei s-a întă
rit mei mult răspunderea in muncă 
a unor sortărese. cum e tinăra Mito 
daiu Eugenia, iar comunistele Poe- 
naru Otilia, Brăneț Aurelia. Moldo
van Ana cit și celelalte muncitoare 
dovedesc a înaltă exigență față de 
sortarea firelor de mătase, la con
trolul efectuat prin depistare, in zi
lele trecute, comunista Mircea Ma
ria a avut o mare, satisfacție. Nici 
un scul din cele controlate nu a fost 
cu defect, nici unul cu fire neaores- 
punzătoare nu a fost strecurat în 
producția zilei respective.

MARGARETA MICA
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Spitalul Petroșani: Operație.

а

{Urmare din pag. l-a)

punctul de 
ctedă rm a 
ințarea de 
localitățile 
Iscroni,

/4

distribuție. Secția comer- 
luat măsuri pemtru înfi- 

asernenea puncte ți în 
Petrila, Lonea, Uricani, 

nu а insistat pe lîngă
unele magazin© ale O.C.L. să se 
distribuie — o dată sau de două 
ori pe săptămână — petrol. Spre 
a scuti cetățenii de drumuri 
lungi s-ar putea distribui petro
lul și în alte cartiere ale orașelor. 
Astfel, la Petroșani s-ar putea face 
încă un punct de distribuire (din 
butoaie) în curtea magazinului ali
mentar de lîngă cartierul Livezeni; 
la Vulcan tot în curtea „Alimenta
rei" din noul cartier Coroești; la 
Lupeni în curtea „Alimentarei" de la 
„Cucu". Prin înființarea de noi 
puncte de distribuție ar fi scutiți ce
tățenii din cartiere întregi de a face 
atîtea drumuri, pe distanțe lungi pe 
jos.

In distribuirea buteliilor de aragaz 
sînt, de asemenea, anomalii. Este 
a de vaiat că de multe ori Baza a 
Vr J-a Timișoara nu trimite un nu
măr suficient de butelii, față de ne
cesar. Dar, nici conducerea depozitu
lui Competrol Petroșani nu sa ocupă 
cu toată răspunderea de rezolvarea 
problemelor privind distribuirea lor 
rapidă și echitabilă. Astfel, pentru 

1 butelii, vin cetățenii și se înscriu în- 
tr-un registru, la depozit — even 
tual anunță înscrierea și telefonic.

p

R

O

F

I
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Tractoristul
Ridicate pe coama Bilugu- 

lui. sondele 5742 și 5752 
stră.ulesc parcă împrejuri- 
mile. In Bilele senine, tur
lele lor zvelte se profilează 
semețe pe albastrul eerului 
ca niște uriași din basmele 
copilăriei.

Cu tot timpul nefavorabil, 
trei zile a plouat fără între
rupere. la sonde se lucra din 
plin. Sondorii căutau cu a- 
siduitaie noile straturi de 
cărbune. Indtrjindu-se împo
triva vitregiei vremii, a so
lului, ale cărui strate le cer
cetau, ei munceau parcă mai 
hotărîți ca în alte zile. As- 
cultîndu-le comenzile, prăji
nile pătrundeau tot mai adine 
in măruntaiele dealului. Din-' 
cind în cind privirile sondo
rilor se îndreptau cercetă
toare spre drumul de acces 
pe unde știau că trebuie să 
le sosească cisterna eu mo
torină. O așteptau. Timpul

trecea și uruitul cunoscut al 
tractorului nu se auzea încă. 
Unul dintre « a pornit pe 
deal in jos să vadă ce s-a 
iniimplai de intlrzie...

Ploaia, care nu s-a mai 
oprit, umflase pîrtul Bilugu 
transformindu-l Intr-un riu 
in lege. Potrivii programu
lui de lucru, tractorul nr. 
206100, condus de Ionică Se
ver a pornit să facă transpor
tul de materiale dar s-a îm
potmolit. De peste două Ore 
se opintea să ducă sondori
lor cisterna cu motorină, dar 
fără rezultat. Cu toate ma
nevrele tlnărului, „Kirovul" 
nu putea avansa din cauza 
noroiului oare atingea apraa 
pe un metru. După o luptă 
'ncordedă din care omul și 
mașina au lefii învingători, 
tractorul s-a smuls din ло
го*. și я pomii pe drumul ее 
ducea spre sonde. Urcușul 
era anevoios. Stinsa, acope

UN INDICATOR NEGLIJAT LA MINA LONEA
Pe. la conducerea exploatării ți 

pinu la minerii din abataje, la muia 
Lonea, toată lumen este convinsa de 
necesitatea și importanța pe cere o 
prezintă în activitatea exploatării ca
litatea producției. Problema calității 
a lost dezbătută in multe ședințe d<; 
partid ji sindicale, în consfătuirile 
de producție, Conducerea exploatăm 
a emis mai multe dispoziții în aces', 
sens, calitatea cărbunelui a făcut 
obiectul unui studiu întocmit de co
misia economică de pe lîngă comi
tetul sindicatului. Tehnicianul însăr
cinat cu controlul calității cărbunelui, 
tovarășul Marinescu Aurel, îți înde
plinește în mod conștiincios sarci
nile ce-i revin. Și totuși, în acest am 
minerii de la Lonea ocupă un loc 
coda? în ceea ce privește calitatea 
producției extrase. Pe primul tri
mestru, depășindu-se procentul ad
mis de șist eu 2,3 puncte, brigăzilor 
nu li s-au plătit 4 313 tone de căr
bune. In aprilie, depășirea conținutu
lui de șist a-a ridicat la 1,8 puncte; 
de astă dată s-au pierdut 1 168 to
ne de cărbune. In luna mai, d«pă

Cmd vin buteliile, depozitul începe 
să le distribuia în ordinea înscrierii 
în registru. De exemplu, trimite o 
mușina de butelii in cartierul Ljve- 
zeni-Petroșani, sau la Petrii», bortea. 
Distribuitorul împarte buteliile, la 
rînd după listă, fără să tacă deo
sebire de blocurile unde locuiesc ce
tățenii respectivi. Dar, atîț în cartie
rul Livezeni, eît și la Petrila, Vulcan, 
Lupeni există blocuri cu încălzire 
centrală care nu au sobe în bucătărie 
și care trebuia deservite eu priori
tate.

Pentru o deservire mai echitabilă 
este, de asemenea, neewar ea pe 
lîngă ținerea unei evidențe a ardi- 
hei urgenței, să fie sporit numărul 
mașinilor pentru distribuirea buteli
ilor, să se comunic® cetățeanului, încă 
de la înscriere — ziua și ora apro
ximativă eînd se v« aduce butelia 
spre a putea aștepta mașina, Atitudi
nea civilizată față de cetățean, res
pectul pentru timpul iui să devină 
o obișnuință cotidiană a personalului 
depozitului Competed I

Baza a Vili-a de desfacere a pro
duselor petroliere de la Timișoara —> 
organul tutelar al depozitului Corn, 
petrol din Petroșani — împreună cu 
secția comercială a sfatului popu
lar au obligația aă ia măsuri pentru 
rezolvarea problemelor ridicate de 
aprovizionarea cu produse petrolifere 
а populației din Valea Jiului. Sînt 
posibilități în această direcție!

CALITATEA
CĂRBUNELUI
ce un timp procentul de cenușă din 
cărbune a fost șub cei admis, la în
cheierea decadei a H-a, acest pro
cent a foșt depășit cu 0,1 puncte.

Există la mina Lonea brigăzi care, 
convinse fiind că soarta cșiității se 
hotărăște în abataje, se preocupă cu 
perseverența și șimț de răspundere 
de alegerea sterilului; este cazul ce
lor condușe de minerii Bălănescu Ma- 
noîlă, Borș Hristache, Bmiteanu 
loan, Farkaș loan. Luna trecută, 
pentru modul conștiincios in care a 
alee sterilul, neavînd niei un vagonet 
CU un conținut de șist mai marc 
deeît cel admis, brigada minerului 
Burdea Nteolae a fost premiată cu 
suma de 800 lei. Maiștrii mineri 
Țăndrău Moiae, Voinic Paul, I-Upaș- 
cu Radu. Popescu Ghiță, Nicoară Iu- 
liu controlează și îndrumă brigăzile 
în vederea îmbunătățirii calității, Din 
păcate, asta se rezumă doar la eî- 
teva revire și unele schimburi.

Adevărul este că la mina Lonea. 
cu excepția brigăzilor și maiștrilor 
amintiți, calitatea cărbunelui a fost 
neglijată.

Una din explicații: modul nerit
mic de lucru. In primele două luni 
din acest an, minusul s-a ridicat la 
6 459 tone ca în martie, depășirea aă 
atingă 6382 tone cărbune, in apri
lie, rămînerea sub plan S-a cifrat la 
2 624 de tone. La Lonea, nici un 
sector nu și-a îndeplinit lună de lună 
sarcinile de plan. Și cum ae iritim- 
plă ta asemenea cazuri — urmeazăI
obișnuitele perioade de asalt cind 
calitatea este data uitării. Dp iniția
tiva „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist" se amintește în 
cite un referat sau la vreo ședința. 
Dar de aplicat, s-a văzut: a aplicat-o 
o singură brigadă, tatr-o lună deo
camdată... Mai sînt însă și alte cau
ze. Unii dintre maiștrii mineri, cum 
ește cazul tovarășilor Bratoveanu 
Gfaeorghe, Voieeeeu Nrcolae, Rleșa 
Samson, Benko Iosif, Nelepcu Aureii

Combustibil economisit
Energetleienii de /la termocentrala 

Paroșeni sînt hotărîți ea în cinstea 
Congresului partidului să înscrie pe 
graficul întrecerii socialiste rezultate

rită cu un strat subțire de 
pamînl ridica noi piedici. A- 
juns in apropierea primei co
tituri, mașina s-a oprit un 
moment. Tînărul și-a dat 
seama că tractorul alunecă 
spre oale. Cei ce pripeau de 
jos au avut impresia că peste 
citeva minute Kiravul se va 
prăvăli. Prezența de spirit și 
curajul tractoristului au pre- 
intimpinot însă nenorocirea. 
La scurt timp duduitul trac
torului a fost auzit de son
dorii care-l așteptau si i-au 
ieșit in întimpinare. O strin
gers de mină puternică, to
vărășească, din partea bri
gadierului a înlocuit cuvin
tele. Ea a exprimat încrede
rea lucrătorilor de ia sonde 
in tînărul care nu s-а lăsat 
Infrlnt de obstacolele ivite 
in cede, nu și-a precupețit 'e- 
forturile.spre a-și laee pe de
plin datoria.

Ionică Sever este apreciat 
edit de soMfiri cit și de con
ducerea sectorului de foraj 
din Urieani, De aceea, ade
sea i se încredințează sar- 
si/u difia . întotdeauna. 

nu contrulează în suficientă măsură 
dacă te abataje și ta gurile de rol 
se alege șistul vizibil. Lipsa de 
con Irul are drept urmare neglijarea 
alegerii sterilului de către brigăzi 
cum sînt cele ale minerilor Birltiț 
Clement, Pop loan III, Molnar Tra
ian, Solovan Ioan.

Inca un aspect mule trebuie *t-și 
apună neinttrzlat cuvin tul conducerea 
exploatării. Pînă în vara anului tre
cut, la benzile înclinate care leagă 
eulbutcarele cu silozurile, au fost 
plasați oameni pentru a alege șistul 
vizibil. La cele trei guri de mină se 
alegeau zilnic în jurul a 26 de va- 
gonete cu steril. Intr-o lună, în loc 
șă ajungă La preparație, 600-650 de 
vagonete cu piatră luau drumul hal
dei, Dar, din august 1964 nu se mai 
plasează oameni la alegerea șistului. 
Și asta fără să existe o justificare 
plauzibilă.

Cîteva exemple mai recente care 
dovedesc lipsa de preocupare a unor 
brigăzi pentru îmbunătățirea calității. 
La eîntăririte efectuate în ultima 
me, în vagonetele trimise la 
de către brigăzile conduse de 
narii Mariciue Vasile, Policiuc 
nisie, Molnar Traian, Baciu Ioan, 
Bîrluț Clement s-au găsit între 80 
și 160 kg de șist vizibil; adică pia
tră ее putea fi aleasă avînd o gra
nulați® mai mare de 80 mm. In ziua 
de |8 mai, brigăzii lui Pop loan 111 
i s-a găsit într-un singur vagonet 
187 kg piatră, între care trei bul
gări dolofani cîntărind fiecare cite 
36-40 kg 1 Atei nu mai este vorba 
de „scăpare" cj de o crasă negli
jență. A fost chemat te fața locului 
brigadierul și s-a aflat că vagoneta
rul capabil de o asemenea Ispravă 
este tînărul Olteanu Vagile.

Se impune ca la mina Longa 
fie luate neîntîrziat măsuri de 
tură să ducă la încadrarea în indicii 
de calitate eeruți. Responsabilii cu 
calitatea de la gurile de mina, mai
ștrii mineri și artificier» -.ли dato
ria de a urmări cu toată. exigența 
felul cum se ocupă brigadierii, vago
netarii de alegerea șistului. In acest 
■sens trebuie să se facă 
mare măsura aportul 
sindicale și de U.T.M. 
Lonea pot și trebuie 
mult pentru îmbunătățirea 
producției.

vre- 
ziuă 
mi- 

Dio-

să
na-

simții în mai 
organizațiilor 

Minerii de la 
să facă mai 

calității

Francîșc VETRO

dintre cele mai bune. In 
lupa mai, ei au reușit să 
economie de 214 tone 
conventional.

18 zile din 
realizeze o 
combustibil

de-a lungul celor 7 ani de 
cind lucrează pe tractor, s-a 
străduit să îndreptățească 
încrederea ce i ș-a arătat, 
să transporte la timp utilajele 
și materialele necesare func
ționării. in bune candițiuni. 
a sondelor pe care te deser
vește. In luna mai, utemistul 
lepiieă a primit sarcina ca 
pe lingă aprovizionarea son
delor 5742 și 5752 să asigu
re și transportarea sondei 
5915 eare și-a terminal fo
rajul și a fost demontată 
Rînd pe rind au fast transpor
tate In apropierea căilor de 
twees scheletul turtei, baraca 
sondei, prăjinile de unda ea- 
mioanele le-au duș la noul 
amplasament ai locației.

Conștiinciozitatea, puterea 
de muncă dovedite în diferite 
împrejurări grele pe care le-a 
ridicat procesul de producție 
i-au adus tînărului stima co
lectivului în care muncește, 
fiind socotit printre cei mai 
buni tractoriști de la sectorul 
de foraj ttricani.

M CH1OREANU

PM8BAM BE МОЮ
'-■ti mai

PROGRAMUL 1 : 5.00 Buletin de 
știri; 6,06 Concert de dimineață;
5.30 Lecția de gimnastică; 5,40 
Continuarea concertului de dimi
neață; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 Jocuri populare; 
6,20 Jurnalul satelor; 6,35 Melodii 
distractive; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,Q0 Radiojurnal; 7,15 Piese 
de estradă; 7,30 Sfatul medicului : 
Prevenirea crizelor de ulcer; 7,36 
Anunțuri, reclame, muzică; 7,46 
„Melodii care plac" — muzica u- 
șoarfi; 8,00 Sumarul presei; 8,06 Q- 
pere inspirate din basme; 8.30 So
liști și orchestre de estrade; 9,03 
Piese corale; 9,15 Călătorie muzi- 
eafă; 9,45 Fotelor dobrogean; 10,00 
Buletin de știri; 10,03 Teatru la mi
crofon; 11,47 Piese de estradă; 12,00 
Buletin de știri; 12,03 Concertul ta 
Fa minor pentru vioară și orchestră 
de Pasca] Bentoiu; 12,32 Muzică 
populară; 13,£>0 Scene și arii dta o- 
pera „Perceptorul în încurcătură'* 
<je Donizetti; 13,40 Simfonia nr, 4 
în Re major de Joaept Hgydn; 14,00 
Buletin de știri; 14,10 Ștafeta me
lodiilor de muzică ușoară; 15,00 
„Drag mi-е cîntecul pe. lume" — 
emisiune de muzică populară; 15,30 
Alelodii... melodii; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 16,15 
Cîntece da Ovidiiu Varga; 16,30 E- 
misiune de basme; 17,00 Concert 
de muzica ușoară; 17,30 In slujba 
patriei; 18,00 Universitatea tehnică 
radio; 18,]6 Cîntece și jocuri popu
lare la cererea ascultătorilor; 18,35 
Refrene de neuitat; 18,50 Tribuna 
radio; 19,00 Caleidoscop muzical; 
19,40 Cîniâ Elsa Quarts și Gișnm 
Morandi; 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Pagini alese dta muzica 
de jazz; 21,00 Arii din opere; 21,15 
Lectură dramatizată; 21,45 Cîntă 
Lucki Marinescu și Luigi Ionescu; 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 20,20 De la un dans la al
tul; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Buletin 
«Йе știri; 7,35 Muzică de estradă; 
7,.50 Pentru prietenii muzicii ușoa- 
ce; 8,35 Cîntece și jocuri populare; 
9,00 Buletin de știri; 9,03 Parada 
instrumentelor; 9,30 Radioracheta 
pionierilor; 10,00 înregistrări dta 
spectacolele teatrelor muzicale dta 
țară; 10,30 Serenada de Alexandru 
Pașcanu; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Ansambluri artistice școlare; 
11,15 Din viața de concert a Capi
talei; 12,00 Concert de muzică 
populară; 12,30 Tangouri; 12,40 Lie
duri de Schubert; 13,00 Buletin de 
știri; 13.03 Rapsodii și fantezii 
pentru fanfară; 13,30 Limba noa
stră; 13,40 Concert de prînz; 14,35 
Veehi melodii populare; 15,00 Bule
tin de știri; 15,10 Scene din cțjera 
„Mireasa vmdută" de Smetana;
15.30 Din țările socialiste; 15,55 
Muzică; 16,00 Tineri interpreți de 
muzică populară; 16,26 Spart; 16,30 
Serenada pentru orchestră de coarde 
de Dag Wiren. Capriciu italian de 
Ceaikovski; 17,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 17,15 Selectiuni 
din opereta „Joe de artificii" de 
Paul Burkhard; 17,30 Sfatul medi- 
eului; 17,35 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18,00 „Intîlnîre cu dragostea" 
■— muzică ușoară; 18,45 Muzică 
populară din S.U.A.; 19.00 Buletin 
de știri; 19,05 „Farmecul unui vals" 
(Valsuri din operete); 19,30 Școala 
și viața; 19,50 Păstrează-mi ulti
mul dans"; 20,30 Noapte bună, co
pii; 20,40 Doine și jocuri populare; 
21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 Gin
tă orchestra Cornel Popescu; 21,45 
Mari interpret! ai liedultif; 22.00 
Dansăm împreună; ’ 22,30 Poezie și 
muzică; 23.00 Buletin de știri; 23,03 
Studii pentru orchestră de coarde 
de Frank Martin; 0,02 Muzică de 
dans; 0,52 Buletin de știri.

Cinematogrrafe
28 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Scaramouche; REPUBLICA : Răzbu
nătorul; I ONEA : Sălbaticii de pe 
rîul morții; ISCRONI: Ah 1 Eva; 
ANINOASA: Feriga de aur; VUL
CAN : Misterele Parisului; BARBA- 
TENI: Viață sportivă.
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Evoluția evenimentelorCuvin tareaProtocol privind stliilnii 
tulturale si șiiiuțiflte 
mm I.P. Română si luda

ANKARA 26 (Agerpres).
In urma discuțiilor purtate într-o 

atmosferă de înțelegere reciprocă 
s-a semnat la Ankara Protocolul 
de schimburi culturale și științifice 
pe anul 1965 între guvernele R. P. 
Române și Turciei.

Protocolul prevede, printre altele, 
vizite reciproce ale unor oameni de 
știință și cultură, schimburi de ar
tiști, organizarea de expoziții 
artă, schimburi de materiale 
Radiodifuziunile celor două 
schimburi de cărți și publicații.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de către Ion Drînceanu, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Române la Ankara, iar 
din partea Turciei de ministrul ple
nipotențiar Hamit Bătu, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
ine.

de 
între 
țări,

Stră-

Teatrul de Comedie 
din București și-a încheiat 
turneul la Paris

PARIS 26. Corespondentul Ager
pres, Alexandru Gheorghiu, transmite :

Teatrul de Comedie din București 
și-a încheiat turneul la Paris. Marți 
seara a fost prezentat ultimul spec
tacol cu „Troilus și Cressida" de 
Shakespeare. Spectacolele Teatrului 
românesc, „Rinocerii" de Eugen 16- 
nescu, „Umbra" de Evgheni Șvarț 
și „Troilus și Cressida" de Shakes
pare care au fost prezentate fiecare 
de c-îte două ori la marele teatru 
„Sarah Bernard", s-au bucuirat de 
succes, întrunind critici elogioase și 
aplauzele binemeritate, ale publicului 
francez.

Presa 
nuat șă 
tacolele 
rul 
pre 
ire 
este 
rea 
re devine o comedie burlească'

pariziană de astăzi a conti- 
publice cronici despre spec- 
Teatrului de Comedie: Zia- 
Figaro", într-o cronică des- 

„Troilus și Cressida" scrie, prin-
altele: „Regizorul David Esrig 
plin de imaginație în prezenta- 

jsiesei „Troilus și Cressida", ca-

„Le

DIN PRESA STRĂINĂ

lui Wladyslaw Gomulka
VARȘOY IA 26 (Agerpres).
I-n cadrul campaniei electorale ca- 

re se desfășoară în Polonia în ve
derea alegerilor pentru Seim și Con
siliile populare, la Varșovia a avut 
loc marți 
Gomulka, 
P.M.U.P., 
Varșovia 
candidat 
minică. Cu acest prilej, W. Gomulka 
a rostiri o cuvîntare. „Alegerile pen
tru Seim și Consiliile populare, a 
spus el, constituie un act politic de 
mare însemnătate, deoarece în țara 
noastră puterea 
citată de către 
s-a referit apoi 
organe ce vor 
subliniind că Seimul și 
populare se vor concentra 
sarcinilor trasate în programul elec
toral al Comitetului pe întreaga Po
lonie al Frontului unității poporului.

După ce a expus pe larg obiecti
vele generale ale economiei națio
nale pe anii 1966—1970, primul 
cretar al C.C. al P.M.U.P. s-a 
ferit la politica 
lone. „La baza

o întîlnire a lui Wladyslaw 
prim-secretar al C.C. al 
cu alegătorii din orașul 

care l-au propus drept 
al lor în alegerile de du-

de stat este exer- 
popor". Vorbitorul 
la activitatea noilor 
fi alese la 30 mai.

Consiliile 
asupra

externă a R. P. 
politicii noastre

se-
re-

Po-
ex-

terne — a spus el — stau în primul 
rînd internaționalismul socialist, fră
ția, prietenia și alianța de nezdrun
cinat a Poloniei cu 
tică, ou toți vecinii 
statele Tratatului de 
Ducem o politică de 
iaborare cu toate statele socialiste și 
in unitatea lor vedem un element 
important al forței noastre și facto
rul principal al puterii întregii co
munități socialiste". „Pe arena in
ternațională luptăm pentru ca prin
cipiul coexistenței pașnice și nea
mestecului în treburile interne ale 
altor state și popoare să devină un 
factor care determină politica tutu
ror statelor". W. Gomulka a subli
niat că bazele păcii generale sint 
subminate de bombele americane a- 
runcafe în R. D. Vietnam, de inter
venția armată colonialistă a S.U.A. 
în Indochina și a arătat că politica 
inilitariștilor și revanșarzilor 
germani este îndreptată 
intereselor păcii.

„Programul cu care ne 
în. alegeri — a spus în

Uniunea Sovie- 
noștri, cu toate 

la Varșovia, 
prietenie și co-

vest- 
împotriva 

I
prezentăm 

încheiere 
vorbitorul — exprimă interesele 
mai vitale ale poporului".

Consiliul de Securitate și-a amlnat 
dezbaterile asupra intervenției 
americane in Republica Dominicană

NEW YORK 26 (Agerpres).
Consiliul de Securitate și-a amî- 

nat sine die dezbaterile asupra in
tervenției americane în Republica 
Dominicană, la propunerea președin
telui consiliului, R. Ramani (Mala 
yezia). Motivînd propunerea sa prin 
faptul că pe lista vorbitorilor nu 

' mai era înscris nici un vorbitor, el 
a cerut ca problema intervenției 
S.U.A. in Republica Dominicană 
nu fie scoasă de pe ordinea de 
urrnînd ca, atunci cînd situația o

să 
zi, 
va

cele

din Bolivia
LA PAZ 26 (Agerpres).
Iiicepînd de marți, acordul de în

cetare a focului încheiat între junta 
militară boliviană și reprezentanții 
Centralei

'■(C.O.B.) a
re. Liderii 
acordul nu 
după ce 
conducătorii
S a anunțat oficial 
luptelor din ultimele 
soane au fost ucise 
fost rănite.

Criza din Bolivia, 
subliniază agenția 
„marchează ruptura
sindicate și militari", 
considerată însă ca fiind pe deplin

muncitorești boiliviene 
intrat neoficial în vigoa- 
sindicali au 
va deveni

va fi semnat 
sindicatelor 

că, în 
zile, 70 de per
și peste 200 au

declarat că 
efectiv decît 

de toți 
miniere, 

cursul

care, după cum 
France Presse, 

deschisă între 
nu poate fi

„Reprezentanții sindicate- 
agenția U.P.I., au arătat 

că nu au renunțat la nici unul din 
drepturile lor sociale", în timp ce 
conducătorii juntei militare au afir
mat că „nu vor negocia 
unul din liderii sindicali 
în conflict, ci numai cu 
aleși de aceștia".

Intre timp, guvernul bolivian a în
ceput să desfășoare acțiuni represi
ve împotriva organizațiilor progre
siste. Intr-un comunicat oficial s-a 
anunțat închiderea sediului Partidu
lui comunist din La Paz și perche- 
ziționarea domiciliului unor condu
cători ai Partidului național revo
luționar de stînga.

rezolvată, 
lor, scrie

cu nici 
implicați 

mediatori

In legătură cu greva și demonstrațiile 
studenților din Columbia

BOGOTA 26 (Agerpres).
In capitala Columbiei, Bogota, a 

avut loc marți „o spectaculoasă 
desfășurare de trupe", cu scopul de 
a-i determina pe studenți să pună 
capăt manifestațiilor, care în ulti
mele cinci zile au cuprins întreaga 
țară. In orașul Medellin, centrul ac
tualelor tulburări, au fost arestate, 
numai în decurs de o zi, 580 de 
persoane. Potrivit unor surse citate

de agenția Associated Press, după 
demisia rectorului Universității An- 
toquia din Medellin, Escobar, liderii 
studenților au votait condiționat pen
tru încetarea grevei și a demonstra
țiilor. Cu 
mine încă 
o ședință 
n i versității
sori au amenințat că vor demisiona 
și ei. -—-—-----

toate acestea, situația ră- 
nesigură, deoarece după 

a corpului didactic al U- 
din Medellin, opt profe-

New York Herald Tribune" 
despre lipsurile O. S. A.
44

York Herald Tri- 
o corespondență din

Ziarul „New 
bune" publică 
Washington, semnată de Dom Bona
fede, care se ocupă de lipsurile Or
ganizației Statelor Americane.

„Din cauza șovăielMor sale în 
criza dominicană, scrie autorul, 
O.S.A. a ajuns într-o situație în 
care ar putea chiar să-și scrie epi
taful. Acest fapt a fost recunoscut 
și în cursul uneia din numeroasele 
ședințe ale organizației, în legătură 
cu situația din Republica Dominica
nă. Un ambasador latino-american, 
exasperat de retorica colegilor săi, 
a remarcat: „Noi vorbim în loc să 
acționăm. Dacă nu facem ceva ar 
fi mai bine să închidem lucrările și 
să plecăm acasă".

Nicieînd de la crearea acestei or-

in-

Referindu-se

ganizații, în 1890, ca „Uniunea 
ternațională a republicilor america
ne", lipsurile sale nu au fost expuse 
cu alîta ascuțime. Pentru legiunea 
sa de critici O.S.A. a fost întot
deauna tare în ce privește protocolul, 
dar slabă în acțiuni.
la activitatea O.S.A. în cursul cri
zei dominicane, un fost înalt diplo
mat al S.U.A. observa că „incapa
citatea O.S.A. de a reacționa la o 
problemă serioasă a emisferei ridică 
problema viitorului său. Eșecul ei 
descoperă slăbiciunile sale și multă 
lume este descurajată si dezamă
gită".

New York-ul suferă
de lipsă de apă

NEW YORK 26 (Agerpres).
Din cauza lipsei de apă, restau

rantele din New York 
dispoziție să servească 
acelor clienți care o cer în mod spe
cial. Ca urmare a secetei, care dăi
nuie de doi ani, rezervoarele de apă 
ale orașului nu livrează decît 
sută din 
prezintă 
decît în 
trecut.

au primit 
apă numai

capacitatea lor, ceea 
cu 33 la sută mai 
aceeași perioadă a

56 la 
ce re- 
puțin 

anului

CON AKRY. Luind cuvintul la 
postul de radio Conakry, cu prile
jul Zilei Eliberării Africii, președin
tele Guineei, Seku Ture, a declarai 
că „Organizația Unității Africane 
va ieși in cele din urmă învingă
toare în ciuda greutăților prin care 
trece în prezent".

CANBERRA. La 26 mai. studen
ții de la Universitatea din Canberra 
- - capitala Australiei — au orga
nizat o demonstrație de protest îm
potriva războiului din Vietnam și 
a trimiterii de trupe australiene în 
Vietnamul de sud.

BRUXELLES. Banca europeană 
de investiții a semnat la Bruxelles 
un contract cu Turcia pentru jinan-

De- 
de-

cere, dezbaterile să fie reluate.
a 
unele 
acum 
esen- 

fost 
și anume problema în- 

a State- 
stat mic, 
cu luarea 
lucrărilor,n

legatul sovietic, N. Fedorenko, 
clarai că, deși au fost obținute 
rezultate, in ședințele de pînă 
nu a fost abordată problema 
țială 'pentru care Consiliul a 
convocat
cetării intervenției armate 
lor Unite împotriva unui 
membru al O.N.U. O dată 
hotărîrii de a mina re
s-a căzut de acord ca reprezentantul 
secretarului general al O.N.U., An- 
tonio Mayobre, care continuă să 
mină în Republica Dominicană, 
țină la curent O.N.U. cu evoluția 
venîmentctor din această tară.

ră- 
să 
e-

I

SANAA 26 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 

25 mai trupe colonialiste engleze, 
dizlocate in Federația Arabîei de 
sud au mitraliat și bombardat ora
șul yemenit de frontieră, Beida. In 
legătură cu aceasta, Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii Arabe 
Yemen a dat publicității o declara
ție în care se arată că agresiunea 
săvîrsită a provocat pierderi mate
riale considerabile. In orașul Beida,

numeroase persoane șî-au pierdut 
viața, iar altele au fost rănite. Prin
tre victime se află copii, femei și 
bătrîni. Nu a fost stabilit, deocam
dată, numărul victimelor. Declarația 
Ministerului Afacerilor Externe, atră- 
gînd atenția opiniei publice mon
diale asupra noilor acțiuni agresive 
ale autorităților engleze, subliniază 
că guvernul Republicii Arabe Yemen 
își rezervă dreptul de a 
măsurile necesare pentru 
teritoriului și populației

lua toate 
apărarea 
yem >’te.

Belgrad

Maniîestare închinată 
Zilei tineretului

BELGRAD 26 (Agerpres).
După cum anunță agenția Taniug, 

la 25 mai a avut loc pe stadionul 
din Belgrad, în prezența conducă
torilor de partid și de stat ai Iugo
slaviei, în frunte cu Iosip Broz Tifo, 
o manifestare cultural-sportivă în
chinată Zilei tineretului, care se 
sărbătorește o dată cu aniversarea 
nașterii președintelui R.S.F. Iugo
slavia. Au participat cîteva mii de 
tineri și tinere din toate republicile 
R.S.F. Iugoslavia.

țări vest-africane, într-o 
bunăvoință.
Președintele R.A.U., Ga- 
Nasser, va avea la sfîr- 
iulie, la Alger, convor-

țarea Construirii instalațiilor hidro
electrice din Anatolia.

TUNIS. La Tunis s-a anunțat că 
Mongi Slim, reprezentantul personal 
al președintelui Burghiba, va între
prinde luna viitoare o călătorie în 
mai multe
misiune de

CAIRO.
mal Abdel
șitul lunii
biri politice cu președinții Ben Bella 
și Abdel Salam Aref, a anunțat co- 

. respondenților de presă Abdel Ka
der Hatem, vicepreședinte al Consi
liului Executiv al R.A.U., însărcinat 
cu cultura și problemele de orienta
re națională.

WASHINGTON. Senatiil american 
a adopta-t o moțiune care limitează 
dezbaterile asupra noului proiect de 
lege privind dreptul la vot al cetă-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

Un „eveniment remarcabil"
la Stanleyville

STANLEYVILLE 26 (Agerpres). 
Călătoria președintelui congolez 

Kasavubu printr-o serie de provincii 
ale țării s-a soldat marți cu un .. 
veniment remarcabil" 
viile. Agenția Reuter 
înconjurat de „cîteva 
încredere", președintele 
un monument denumit 
lor", care de fapt 
„.străinilor care au

,e- 
la Sfanlev- 
relatează că. 
persoane de 

a inaugurat 
al „martiri- 

este închinat 
recucerit Stan-

leyville-ul“. Aici au fost 
tați 19 militari belgieni 
mericani care au fost uciși în tim
pul 
din 
tele 
teva 
crispate ale celor de față.
cui cortegiu a dispărut secundat de 
o puternică gardă alcătuită de în
suși ministrul de interne Godefroid 
Munongo.

înmormîn. 
și doi a>

intervenției de tristă 
toamna anului 1964. 
Kasavubu a rostit în 
cuvinte, urmărit de

memorie 
Președin- 
grabă cî- 

privirile 
apoi mi.

țenilor de culoare la o oră pentru 
fiecare orator.

SEUL. Studenții de la l acuita
tea de drept a Udiversității din Seul 
au declarai o grevă pe timp nelimi
tat, în semn de protest împotriva 
măsurilor represive luate de guvern 
la adresa demonstrațiilor studen
țești.

KAMPALA. In capitala Ugandei 
are loc o reuniune a reprezentanți
lor provinciilor meridionale din Su
dan. Participă delegați ai Uniunii 
naționale africane din Sudan 
(S.A.N.U.), cu sediul în afara gra
nițelor Stldanului, precum și o de
legație din partea Frontului sudului.

TEHERAN. Tribunalul militar din 
Teheran a început judecarea apelu
lui lui Mohammed Bokhara!, acuzat 
de asasinarea primului ministru al 
Iranului, Hassan Aii Mansur.

In prima instanță, Bokharai a fost

condamnat la moarte, acordîndu-i-se, 
însă, dreptul de a face apel, în ter
men de cinci zile.

KHARTUM. Un purtător de cu- 
vint al guvernului sudanez a făcut 
o declarație la Khartum, în care a 
arătat că Sudanul nu va recunoaște 
nici un guvern al minorității albe, 
in cazul proclamării unilaterale a 
independenței Rhodesiei de sud de 
către guvernul Ian Smith,

FREETOWN. La încheierea vizi
tei pe care o delegație a Republicii 
Arabe Unite a efectuat-o în capi
tala sfatului Sierra Leone, a fost dat 
publicității un comunicat comun. în 
care se arată că au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

'jPe seuvt.
Tiparul ; I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


