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154 000 lei 
economii

Preparatorii de la Lupeni, 
traduc cu succes în viață anga
jamentele de întrecere. Muncind 
cu hărnicie, în luna mai, colecti
vul preparației a depășit planul 
la producția netă cu 2,3 la su
tă, iar la cărbunele spălat cu 
16,1 la sută, sporind în același 
timp recuperarea globală cu 0,4 
puncte și reducînd cenușa la 
cărbunele special cu 0,5 puncte. 
” ' acestea au dus la obți- 

unei economii de 154 000 
prețul de cost al produc-

I

Toate
nerea 
lei la 
ției.

Contribuții însemnate Ia acti
vitatea rodnică a colectivului 
■iu adus Dumitrescu Alexandru, 
Gyorgy Ștefan, LSrinc Emil, Pop 
Teodor, Kertes Alexandru, Rac- 
man Gheorghe și alții.

BARTHA MARIA 
corespondent

57 trenuri marșrute
In luna mai, muncitorii cefe

riști din Valea Jiului au obți
nut noi succese în întrecerea so
cialistă. Datorită strădaniei de
puse de colectivele stațiilor, în 
această lună au fost formate și 
expediate 57 trenuri marșrute 
cu o încărcătură totală de 70782 
tone neto. In perioada respecti
vă, pe întreg R.C.M.-ul Petro
șani au fost transportate peste 
pian 77 500 tone mărfuri, evi- 
dențiindu-se îndeosebi colectivele 

I stațiilor Vulcan și Lupeni.

NOI BLOCURI 
LA RECEPȚIE

J*

«-

La Vulcan, blocul D 11 a- 
vînd 72 apartamente a fost fi
nisat interior, constructorii șoli- 
citînd prezentarea comisiei de 
recepție. La Petrila, zilele a- 
acestea a fost predat blocul F 2 
avînd 40 apartamente și se gă
sește în faza de recepție interi
oară blocul A 1 cuprinzînd 80 
apartamente.

Peste cîteva zile și construc
torii din Petroșani vor prezenta 
pentru recepționare două blo
curi : blocul E 2 avînd 20 apar
tamente și blocul D 7 cuprin
zînd 40 apartamente. Construc
torii din Lupeni și-au concen
trat toate forțele pentru înche
ierea finisărilor interioare la 
scările I—II de la blocul ,,B 
200“, scări care cuprind 80 a- 
partamente noi.

DE LA IDEE LA COTA +
• Arhitectură industri

ală
ф fc'oul e la el acasă
• Un veteran, cinci 

Năstase și „comisaru" ca
re nu e comisar
• Entuziasmul S3 tran

sferă

Fjupă o lună de pregătiri, pe 
data de 19 mai, pe dealul La

zului la Aninoasa a început Con
strucția prin metoda glisării a celui 
de-al doilea turn de extracție de 
acest fel din Valea Jiului. După 13 
zile turnul se afla la cota -ț-32. Dru
mul de la idee pînă la cota -ț-32 
e împărțit în mai multe etape. Dar 
la fiecare început de etapă omul 
cu puterea sa de muncă și creație 
și-a jalonat drumul pe care l-a ur
mat apoi cu consecvență. Concomi
tent cu glisarea turnului se execu
tă tenouielile exterioare și interioa
re, se toarnă planșeele și scările

ndoara'l
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TRANSPORTULO PROBLEMA
PENTRU MINERII 

DIN VULCAN

Să reluăm un dialog cu inginerul 
Surulescu Dan, șeful sectorului I de 
la mina Vulcan.

— Sectorul nostru ar putea realiza 
zilnic o producție de 500 tone. Doar 
linie de front, plasare, tot. ce ne tre
buie avem, cu excepția vagonetelor. 
Iată motivul pentru care producția 
sectorului se ridică la abia 60 la 
sută față de posibilitățile ce le are.

Sectorul V a rămas, de asemenea, 
în urmă. Motivul ni l-a explicat tova
rășul Mocanu Gheorghe, secretarul or
ganizației de partid din sector:

— La puțul X s-a produs o avarie 
care a paralizat întregul transport 
pentru cîteva zile.

La cea de-a doua decadă, graficul 
de producție al minei Vulcan arăta 
un minus de 611 tone. Abia în decada 
a treia, prin eforturi suplimentare, s-a 
îndeplinit planul pe luna mai. Cu ex
cepția sectorului IV, toate sectoarele 
au fost sub plan. La explicarea aces
tei situații, mai toți șefii de brigăzi, 
conducerile de sectoare se referă Ia 
activitatea sectorului de transport. 
„Stăm după goale, nu primim vago- 
nete suficiente". Ce se întîmplă deci.

de acces, se montează ferestrele și 
geamurile, se pregătește pînă la cel 
mai mic amănunt terenul pentru 
montarea agregatelor și a apatata- 
jelor electrice

/noborîm. In urmă rămîn zecile
■ de trepte care fac accesi

bil drumul către cota -|-32 m. Am 
lăsat la cota 32 schimbul de zi al 
maistrului Trăușan Ionel, în mo
mentul în. care în cofrajul glisant 
se turna o nouă șarjă de beton. Și 
turnul urcă centimetru cu centime
tru către cota cea mai înaltă. Am 
ajuns la baza colosului din beton 
și fier care domină perspectiva de 
pe dealul Lazului. Vom mai face 
o dată drumul acesta; cu singura 
deosebire că v-a trebui să urcăm 
mai multe trepte.

In biroul de șantier, lipsit de 
orice pretenție la confort, șeful lo
tului de la Aninoasa, Chelaru Gheor
ghe și maistrul Trăușan Ionel se 
completează unul pe altul în darea 
explicațiilor.

— Ne-ат pregătit — spun cei doi 
— în vederea acestei lucrări deose
bit de interesante, ca pentru un 

adevărat examen. Ceea ce le-a reu
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• Avem de foaie... în a- 
fară de vagonefe • „în- 
suficient1* la disciplină 
Q Un imperativ : repa
rații mai de calitate I O A“ 
peluri către alfti care nu 
sînt străini...

la sectorul de transport al minei ?
La conducerea sectorului am aflat 

că utilajele de transport se află într-un 
stadiu mult mai bun decît cu un an 
în urmă. Sectorul de transport a fost 
dotat în ultimul timp cu locomotive 
noi — două electrice, șapte Diesele. 
S-au întreprins măsuri pentru repa
rarea locomotivelor mai vechi, aproa
pe toate fiind în prezent în bună stare 
de funcționare. S-au executat lucrări 
și pentru repararea arterelor de trans
port. Pe o distanță de peste 2 300 
m, la 
liniile 
pe m, 
vest.

Deci utilajele de tracțiune, liniile 
ferate sînt în bună stare de funcțio-

orizontul 480, s-au schimbat 
de 17 cu linii de 24 și 32 kg 
la fel și la circuitul puțului 7

din a-
La Vulcan la 

„cîmp de experien-

șit altora trebuia să ne reușească 
și nouă. Ca să pregătim această 
reușită trebuia să cunoaștem noi, 
conducătorii lucrării, ai schimburi
lor și ai brigăzilor în ce constă 
greul și în ce constă noul 
ceastă metodă. 
T.R.C.H. era un
ță pe viu", la blocurile glisante. 
Am stai ore întregi duminica, ba 
chiar zile întregi de vorbă cu cei 
de la T.R.C.H. Am asistat la tur
narea betonului, la ridicarea cofra- 
jelor. Experiența celor de la Vulcan 
ne-a dat aripi. Dar noi trebuia Să 
facem mai mult decît făceau ei. îm
preună cu conducerea șantierului 
am studiat toate detaliile planurilor 
de execuție. Am pus de acord pla
nurile de construcție cu cele de 
montaj și apoi am trecut la etapa 
pregătirilor propriu-zise. Am alcă
tuit echipele pentru schimburile 
care urma să lucreze la glisare pre-, 
cum și pe cele de deservire. Nici 
oamenii cu care lucrăm în prezent nu 
mai executaseră astfel de lucrări.

I. CIOCLEI
- '

(Continuare in pag. 3-a)

O mică atenție cu tovarășul de 
drum pe arterele adîncurilor.

Minerul Nemeș Iosif din vestita 
brigadă de puțuri a lui Bartha Dio- 
nisie de la putui Aninoasa-sud.

nare. Care sînt atunci cauzele situa
ției deficitare în care se află secto
rul ? Firul neajunsurilor pornește din 
alt punct și anume : de la parcul de 
vagonete. Mina dispune de un parc 
de vagonete insuficient: în bună par
te, datorită întreținerii necorespunză
toare a acestuia. Intr-o recentă adu
nare a organizației de partid din 
sector au fost criticați mai mulți me
canici de locomotivă certați cu dis

ciplina, care "nu respectă normele de 
transport; trag vagonete deraiate, pes
te macaz; nu respectă viteza legală 
de tracțiune în ramificații, curbe și 
peste macaze; cuplează un număr 
mai mare de vagonete față de norma 
admisă. De aceste lipsuri se fac vino- 
vați și mecanicii Matei loan, Buciu 
Canstantin și alții. Mai sînt deficiențe 
și în privința curățirii vagonetelor, ac
țiune care nu se ridică la nivelul ce
rințelor. Lasă de dorit și reparația 
vagonetelor, mai ales la capitolul ca
litate. Aceasta și din motivul că echi
pa de reparații vagonete (șef de echi
pă Kurlender Francisc) nu-și face pe 
deplin datoria. Mai sînt aici unii mun
citori ca Suciu Mircea, Răuță Luca, 
Zoler Francisc care, pe 
că nu execută reparații 
absentează deseori de 
dezorganizînd lucrul.

Dar, pentru că este vorba 
ciplină, să stăruim. La sector se în
registrează lunar sute de absențe 
dintre care numeroase sînt nemotivate. 
Totalul nemotivatelor de la începutul 
anului se ridică la 356. Să amintim și 
cîțiva din „autorii** lor. Mațe Fran-

lîngă faptul 
de 
la

calitate. 
serviciu,

de dis-

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

ACTUALITATEA
ф Azi, la ora 20, Ansamblul sîrb 

de stat de cîntece și jocuri din Timi
șoara prezintă în sala palatului cul
tural din Lupeni spectacolul „Cîntec 
vesel, joc sprințar". Conducerea mu
zicală și regia sînt semnate de Teo
dor Foaie. Iși dau concursul forma
ția de jocuri, grupul vocal și orchestra 
de tamburași. Printre soliști se nu
mără D. Mușunea, V. Miatov., A. 
Hanț, I. Pungulescu, M. Lazin, M.

UN BUCHET
FLORI

organizației U.T.M.“. 
gest care merită să 
seamă, un gest firu- 

partea comitetului

depusă de acest tînăr. 
Nicolae II, fiu de moț 
părțile Căpeniului, a 
Valea Jiului cu un de- 
urmă. Minat de dorîn-

cu 
un 

lui David 
în cel mai 

al minei, 
el numiai

Mulți tineri din Valea Jiului 
au biografii asemănătoare. Au 
venit de pe diferite meleaguri 
ale patriei noastre, și-au găsit 
aici un rost în viață, au învățat 
meserii, și-au întemeiat cămine, 
și-au găsit prieteni. Munca î-a 
unit și se simt fericiți. Oamenii 
în mijlocul cărora lucrează îi 
apreciază și-i stimează.

Mai zilele trecute am întâlnit 
la mina Aninoasa un fa.pt puțin 
obișnuit. Pe masa secretarului 
comitetului U.T.M. am văzut un 
buchet de flori, învelit în celo
fan. Alături de el o dedicație: 
„Tovarășului Mânu Nicolae II, 
miner șef de schimb, cu ocazia 
împlinirii vîrstei de 28 de ani și 
de 10 ani în producție, pentru 
merite deosebite în muncă și în 
activitatea

Iată un 
fie luat în 
mos din 
U.T.M. al minei care a ținut să 

răsplătească pe această cale ac
tivitatea

Mânu 
de prin 
venit în 
ceniu în 
ța de a-și rostui viața, s-a oprit 
la mina Aninoasa. Aici și-.a gă
sit prieteni și tovarăși care l-au 
înconjurat cu căldură și dra
goste, care î-au călăuzit pașii 
spre a deveni un om de nădejde, 
un miner priceput. Munca lui 
a fost apreciată. Evidențiat în 
repetate rînduri. a fost ales în 
biroul organizației U.T.M., sar-- 
cină de care s-a achitat 
cinste. Astăzi, el conduce 
schimb din brigada 
loan care lucrează 
mare abataj frontal 
Ortacii 
cuvinte 
deșt și 
tribute 
ce-1 cunosc. Și aceștia nu sînt 
puțini. Hărnicia lui l-a făcut ’ 
cunoscut în sector, în întreaga 
mină. Tovarășul Gali Francisc,. 
secretarul ■■ comitetului U.T.M. 
al minei a spus printre altele:

— Tovarășul Мали a împli
nit vîrsta cînd trebuie să pără
sească rîndurife organizației 
noastre. Se cuvine ca după a- 
tîția ani de muncă 
mim pentru aportul 
adus în activitatea
U.T.M. Un buchet 
mică atenție...

In aparență un lucru 
nat, un fapt obișnuit, 
acest mic buchet de flori a emo

ționat pînă la lacrimi. A avut o 
valoare cu mult mai mare. In el. 
Mânu Nicolae II a văzut și a 
simțit dragostea ortacilor, stima 
de care se bucură.

Când a primit buchetul de flori, 
a mulțumit celor prezenți pentru 
atenție și î-a asigurat că pe vi
itor va munci cu mai multă 
tragere de inimă.

Ar fi bine ca și
U.T.M. din Valea
losească asemenea 
stimulare a tinerilor 
muncit bine.

spurt despre
de laudă. Harnic, mo- 
priceput. Iată cîteva a- 
pe care j Je acordă cei

să-i mulfu- 
care l-a 

organizației 
de flori, o

neînsem-
Totușî,

alte comitete 
Jiului să fo- 
procedee de 

care au

F. GLIGOREȘTEANU

Iancovici, Al. Nedelcovici, Radulov.

ф Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani prezintă în premieră, 
sîmbătă la ora 20, spectacolul „Sta
ția de autobuz**, piesă în trei acte de 
William Inge. Regia artistică a spec
tacolului este semnată de Petre Sava 
Băleanu.

ф Comitetul pentru cultură și artă 
din Petroșani a programat pentru 
mîine, oră 20, la căminul cultural 
din Cîmpu lui Neag o conferință in
titulată „Valea Jiului în cifre și 
fapte".
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CEI DIN ADINCURI
LA ÎNĂLȚIME

• Optimism |i hărnicie
ф Pornind de la eîțlva bani
• Tot іц volnici

la căminul cultural 
din Iscroni

Cînd tn-ат abătut zilele trecute 
pa la căminul cultural din Iscroni 
m-a așteptat o surpriză neplăcută: 
ușa închisa. Văzîndu-mă cum pri
vesc descumpănit clădirea căminului, 
tîțiva ioealnici rh-au lămurit: „As- 
tă-i poveste veche tovarășe. ТаГе 
v«he. Noi avem cămin cultural și 
bibliotecă doar cu numele"...

l-am privit contrariat. Nu se poa
te, le-am zis. Cum, dumneavoastră fiu 
aveți nici o formație artistică în 
comună ? Dar cărți de unde împru
mutați ? ,

—- Păi anul ăsta — că iacă sîntem 
ta iunie — noi n-am văzut nici un 
program cullural la noi, cu excep
ția ăceloră de la sărbători.
De echipă artistică, nici vorbă.
De cărți... Aproape trei luni de zile 
biblioteca a fost tot închisă. Acum, 
cînd îi deschisă, cînd ii închisă. To
varășa Dan Georgeta, bibliotecara, 
пи-și prea face datoria. Fata asta 
are cam multe la activ — confirmă 
в băirînică din Aninoasa. câte toc
mai o căuta pentru niște chestiuni 
personale pe bibliotecară. Doar fil- 

Pemul merge bine. Aiît. Întrebați 
cine vreți și de n-o fi așa...

M -aîn îndreptat spre școală. Aici 
am stat de vorbă cu tovarășul Popa 
R. foart, ptesuptisiil director ai că
minului cultural. E adevărat, tova
rășe director că în comuna dumnea
voastră activitatea culturală... N-am 
apucat să termin. „Care director, to
varășe ? Nu mai stat. Mi-am dat 
demisia. Nu mal pot. Azi, mi ine ies 
la pensie. Le-am spus tovarășilor de 
la Petroșani, de la Comitetul peri- 
tru cultură și artă, să mă schimbe. 
Să pună acolo un tinăr cu putere 
de muncă. Sînt atîfla numai la 
școala noastră. Dar eu am spus, eu 
am auzit Și apoi din decembrie nici 
n-am mai fost plătit, iar activitatea 
culturală la noi e zero. Mobilier 
n-am primii din 1061, iar în biblio
tecă plouă: Cărți n-arh mal primit 
la bibliotecă de multă vreme, iar 
Ultima dată c-înd am primit, tovarășa

Dan a cam încurcat socotelile. Nici 
instrutaerite muzicale bune 
avem...".

—- Dar tovarășii de la sfatul popu
lat comunal cum vă ajută ? El cu
nosc această situație ?

Intrebați-i mai bine pe fei.
Și lată-mă la sfat. Interlocutor 

tovarășul Vreja Ioan, secretarul sfa
tului

— E trist da-i adevărat — mi-a 
răspuns tovarășul Vreja In comu
ti a noastră nu se desfășoară nici 
o activitate culturală. Am spus me
reu tovarășilor de la Comitetul pen
tru cultură și arfă, dar lucrurile au 
rămas așa. Sîntern în căutarea ținui 
director pentru căminul cultural și 
a unei bibliotecare în locul tovară
șei Dan Georgeta, dar deocamdată,..

Deci deocamdată... comuna Iscroni 
e lipsită de orice, activitate cultu
rală. Tovarășul Popa, rtemaifiind plă
tit, s-a lepădat de funcția de direc
tor a! căminului cultural. iar tova 
rășa Dafj Georgeta, bibliotecara, 
пи-și face datoria, țiriînd biblioteca 
închisă luni dă zile. Cadrele didac
tice de la școala din localitate au 
rămas absente la toate aceste lu
cruri, iâr sfatul popular comunal do
vedește pasivitate. Tovarășul Hog- 
man Cornel, secretarul Comitetului

nu
pentru cultură și arfă td Sfatului- 
popular Petroșani a fast o dată în- 
acest ah pe la Iscroni — după cum 
spunea tovarășul Vraja loan de la 
sfatul popular 
deci starea de 
din localitate, 
o măsură. Ba 
mise redacției 
riale etilice, publicate în ziarul nos
tru, tovarășul Hogman afirma că 
Comitetul pentru cultură șl arfă a 
luat toate măsurile pentru desfășu
rarea în condiții optime a activHâțli 
la căminele culturale. Dar сит s-a 
desfășurat munca cuttffal-artlstlcă în 
timpul Iernii și cilth se desfășoară 
acum la unele cămine culturale din 
Valea Jiului demonstrează contrariu! 
afirmațiilor tovarășului Hogman.

Este necesar să se ia măsuri ur
gente de către Comitetul pentru cul
tură și artă al Sfatului popular oră
șenesc Petroșani în vederea lichidă
rii stării de lucruri de la căminul 
cultural din Iscroni. E bine ca to
varășii din acest comitet să meargă 
mai des pe teren, să stea de vorbă 
cit opmenii. să-i sprijine în munca 
lor, să nu lase ca lucrurile să mear
gă de la sine. Că de la sine nu 
merg, se vede.

comunal. Cunoaște 
lucruri de la căminul 
însă n-a luat nici 
în răspunsurile iri

ta urma unor mate-

0. GHEONEA
-

SE EXTINDE
ELECTRIFICAREA SATELOR

Anul acesta, lumina несъ i. a o 
fost introdusă în aproximativ 60 000 
de locuințe din mediul rural. In a- 
ceastă perioadă au fost electrificate 
peste 170 da sate. In alte aproape 
200 localități rurale se desfășoară 
în prezent lucrări de introducere 
a energiei electrice,

In scopul îmbunătățirii alimentării 
eu energie electrică, în 330 de safe 
s-au construil noi linii, unele loca
lități au fost racordate la sistemul

energetic național, iar în altele s-aii 
instalat posturi de transformare.

Miile de energeticiefii Care lucrea
ză pe șantierele de electrificări ru
rale de pe cuprinsul țârii, sprijiniți 
de localnici, desfășoară o susținută 
întrecere pentru îndeplinirea. înain
te de termen, a sarcinilor trasate 
de Directivele celui de-al ІІІ-lea Con
gres al partidului, de a electrifies 
în anii șesenalultii peste 4 000 de sa
te.

( Agerpres).

Lucrul început să fie dus la bun sfîrșit l
Autoritatea tutelară — expre

sie a grijii statului nostru pen
tru cei mici — răspunde de fe
lul în care acei cărora le sînt 
încredințați copii își îndeplinesc 
obligația de mare răspundere 
Ce și-au asumat-o.

Pentru a fi ajutat în îndepli
nirea sarcinii de supraveghere 
Și îndrumare a creșterii și edu- 
eării copiilor, Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al ora
șului Vulcan a format un comi
tet de sprijin din eare fac parte 
deputății Pelrileanti Gheorghe. 
Bucurică Vilma, Jura Valeria, 
Dobi Estera. Novac Elisabbta, 
învățătoarea Bîldea Lucia, doeto 
fița Vasilca Eva și alții.

Cu prilejul vizitelor făcute la 
domiciliul familiilor minerilor 
Creangă Ioan șl Gheârghe Flo
rian. membrii comitetului de spri
jin au constatat cu satisfasțla 
*4 minorele Viorica și Ide se

bucură de o copilărie fericită, 
izvorîtă din dragostea celor ca
te le-aii Înfiat. Aceeași consta
tare îmbucurătoare au fâeut-ѳ 
și la familiile Atente, lonescut 
Udrea, Trestian, SăCeanit și al
lele, care acordă toată îngriji
rea minorilor înfiați.

în timp ee surorile Viorica și 
Ida au găsit la familiile Crean
gă și Gheorghe. care le-au în
fiat, căldura părintească și în
grijirea de care au nevoie co
piii pentru a putea deveni folo
sitori societății, frățiorul lor. 
Ștefan, ta virată de 8 afli simte 
din plin că pentru soții Oivcis 
Pavel șl Maria el este un nea
venit, mai ales de cînd aceștia 
ă'u un eopil al lor. Soții OtvSs 
se poartă neomstiește cu mino
rul înfiat. II țin slab îm
brăcat, la școală nu I-aii tri
mis moiivtad вит «A, copilul 
пн poate merge din eauXa rinei

ihfirmități la un picior. Dar nici 
măcar nu s-au gîndit să-i ducă 
la un medic specialist Sau să-i 
procure rechizite spre a fi șco
larizat acasă.

Deplasîndu-se 
familiei Otvds 
tutui de sprijin 
lelafe au constatat situația mi
norului Otvds Ștefan și au ce
rut. intervenția Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 0- 
rașului Vulcan pentru a se dis
pune încredințarea copilului unui 
institut de ocrotire. Pe baza ă- 
cestei propuneri, printr-o hotă- 
rîre a Tribunalului din Petro
șani, dată în 16 martie 1964, s-a 
dispus încredințarea minorului 
Otvds Ștefan unei case de copii.

De la data hotărîrii tribunalu
lui a trecut mai bine de uh an, 
dar nici, pînă acum autoritatea 
luielarî din Vulean nu a fScttt 
demersurile necesare pentru tri-

la domiciliul 
membrii cofflife- 
al autorității tu-

Din tavanul podit cu eeînduri al 
abatajului, o pulbere fină de cărbune 
s-a cernut, pe umerii și brațele vîn- 
joase ale minerilor. Duduitul rit
mic al perforatoarelor a amuțit. In 
abataj se așternu o liniște nefireasca. 
Șeful de brigadă privi cu ochi de 
cunoscător tavanul șl zise:

— Băieți, haidem cu toții să tra
gem Încă o armătură că după cite 
ѵйс presiunea vrea să ne pună bețe 
In roate.

Spre a adeveri parcă cele spuse 
de șeful de brigadă, grinzile presate 
de imeneiitatea muntelui de deasupra 
au Început să trosnească. Le-au ve
nii însă în ajutor jugurile puse în 
scurtă vreme șl presiunea a trebuit 
să se declare învinsă. Presiunea e 
ceva inerent muncii din adtnctirl, așa 
cum sînt inerente intercalațllle de 
șist și alte surprize șl obstacole pe 
care natura ți le pune în cale la sute 
de metri sub pămlnt. Cu toate opre
liștile, !n sectorul I al minei Anlnoa- 
sa se muncește cu spor. Im fața co
lectivului de aici stă doar 
meritul de a extrage în 
greșului partidului 6 000 
bune peste sarcinile de 
greutăți Inerente muncii 
le-a oprit pentru puțin 
siuiiea spre înfăptuirea 
tului. Cu toate acestea.

angaja- 
clnstea Con
tone de căr- 
plan. Unele 
din adîncuri 
timp ascen- 
angajamen

te staul co
lectivului domnește încrederea și Op
timismul. Hărnicia și entuziasmul 
colectiv justifică acest optimism. -

A fi econom înseamnă să știi să 
gospodărești cu grijă fiecare ban. 
Cînd e vorba însă de economii la 
prețul de cost al cărbunelui, ele se 
obțin prin reducerea consumului de 
malerial letonos, exploziv, energie 
electrică șl pneumatică, printr-o pro
ductivitate înaltă, calitate și încă 
multe altele înmănunchiate într-uti 
singur tot

- Ce-i un cartuș de exploziv lh

plus, ori o capsă 1 Asemenea „flea
curi" nu contează la o „casă nia- 
re“ — spun risipitorii sub formă Й 
glumă.

— O lopată de cărbune mai mult 
nu-I mare luciu — afirmă cel ce puii 
lopata la „odihnă" cu 15—20 
de minute înainte de sfîrșitul șutu
lui. Intr-adevăr, privite , la singular 
toate acestea sînt de mică valoare. 
Luate global, ele duc la cifre impre
sionante Colectivul sectorului 1 a' 
minei Aninoasa cunoaște acest lucru. 
Comuniștii, acel mănunchi de oa
meni înaintați, au arătat prin exem
ple concrete valoarea âșa-ziselor Ia* 
cruri „mărunte", ier tovarășii lor ife 
muncă s-au convins pe viu de ada- 
vărul celor spuse de ei. 
randamentului de la 2,578 tone pe 
posi, cît a fost planificat, la 2,647 
tone pe post, a dus în patru luni 
muncă la o depășire de plan 
peste 4 500 tone. Pornind de Іа 
ducerea cu 29 de bani a prețului 
cost pe tona 
tectivui de 
30 000 
cîteva cifre 
valoarea lucrurilor mărunte.

Mîndria de a fi, timp de patru 
luni, cu toate brigăzile la plan p.« Ъ 
au multe sectoare miniere difl Valea 
Jitiluf. Colectivul sectorului 1 al mi
nei Aninoasa are insa șî această sa
tisfacție. E drept că în luna mai 
unele greutăți neprevăzute le-au cafti 
încurcat socotelile, dat ele sînt pe 
cale de a fi înlăturate In sector 
lucrează brigăzi de mineri harnici 
iii fruntea cărora se afla comuniști 
ptlcepuți, cu o înaltă calificare pro
fesională. Brigăzile conduse de Da
vid Iran, Cristea Aurel. Berei Did- 
rtfeie, Roman Petru, Royte Adalbert, 
□ai! Mihai, Opreau Ioan și Cîm- 
pean Gheorghe sînt doar cîteva din 
ele. Gînd apar aceste rînduri, între
cerea în abatajele sectorului se des
fășoară eu însuflețite. Cu flecare 
șut se înregistrează noi succese. (

Tot așa, voinici, înainte pe calea 
înfăptuirii angajamentului luat în 
cinste-a Congresului partidmm nostra 1

Sporire»

de 
de 
re
de 

co

lei

de cărbune extrasă,
circa 
doar 

despre

aici a realizat 
economii, lată 

care spun mult

D. GSUȘAtf

I

Literatura italiană
în librăriile noastre

Alături de alte literaturi, 
italiană este prezentă în 
noastre prin reeditări său noi tradu
ceri. Astfel din literatura clasică ita
liană au apărut Й1 ultimul timp, 
nuvele italiene din „Renaștere", 
Vbltttn de sonete din creația 
Michelangelo, „închisorile mele" 
Silvio PCllico, „Scrieri alese" 
Carducci, „Mastro-Don Gcstialdo" 
Giovanni Verga.

Aii fost editate și lucrări repre
zentative din literatura contempora
nă italiană Intre altele au văzut lu
mina tiparului o antologie a nuvelei 
Italiene contemporane, un Voilum cit- 
prinzînd o mare 
parte din creația 
lui Itălo Calvino, 
„Ghepardul"

literatura 
librăriile

un 
lui 
de 
de 
de

Giuseppe Tomasi di Lapedusa, „In
diferenții" de Alberto Moravia, „Сто- 
nlca unor bieți îndrăgostiți" (te 
Vasco Pțatolini.

Anul Danie prilejuiește tipărirea 
unor lucrări consacrate acestui eve
niment. La Editura pentru literatura 
univers;.’!:i Se află în lucru o ediție 
bibliofilă cuprinzînd „Divina Come
die" și „Opere пНп'іге", „Viața lui . 
Dante1' de Giovanni Boccaccio și un 
volum cu studii despre Danie, sem
nate de buni cunoscători ai litera
turii italiene.

miterea minorului Otvds la o ca
să de copii.

In bază atribuțiilor ce-i revin 
din Codul familiei, autoritatea 
tutelară trebuie să intervină o- 
perativ acolo tinde se constată 
încălcări îfi îndeplinirea obliga
țiilor ce le revii! celor care au 
înfiat copii.

In cazul minorului OtvSs, au
toritatea tutelară din Vulcan a 
făcut lucrul doar pe jumătate. 
Despre operativitate nici nu poa
te fi vorba, atîta timp cit o ho- 
tărîre judecătorească menită să 
acorde unul minor Îngrijirea de 
care are nevoie a fost ținută 
luni în șir în sertar.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Vulcan este 
dator să acorde toată atenția 
rezolvării operative a probleme
lor de acest fel.

(Agerpres)

ARQARgÎA MICA Pregătiri ptarira serbare.
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O problemă pentru minerii din Volcan

TRANSPORTUL Livezeni o IttaHUte 
slab gotpotfirltt

(Urmare din pag. l-a)

cisc, Codola Ignațiu, Barabaș Fran 
disc, Arba Vasile, Tacaci losif și... 
lista ar putea continua. Sînt neajun
suri și in folosirea . orelor de lucru 
Iată un singur exemplu, dar semni
ficativ: mecanicul, de locomotivă Ene 
Gheorghe a părăsit locul de muncă 
la ora... 10 fără un sfert (?!). Deci, 
calificativ „insuficient" la disciplina, 
tovarăși din sectorul transport 1 Iată 
й' situație care trebuie privită cu mai 
multă seriozitate. Indisciplina, absen
țele, abaterile de la normele de trans
port se cer remediate grabnic; o im
pune necesitatea redresării activității 
Sectorului.

Și acum cîteva probleme pentru 
âlții, dar care nu sînt străini de defi
ciențele din activitatea sectorului de 
transport al minei. In primul rînd, să 
vorbim despre un lucru care privește 
mai cu seamă conducerea rnlitei și 
despre cere se discută de mult timp : 
captarea viiturilor mari de apă de 
la sectoarele 1 și 11 care îngreunează 
activitatea separației. înrăutățește ca 
litatea producției și degradează căile 
de transport. De ce întîrzie măsurile 
pentru remedierea acestui neajuns ? 
Iată o întrebare la care se așteâptă 
răspuns 1

O altă problemă privește DIRECȚIA 
COMERCIALA A C.C.V.J. In ultimul 
an arterele de transport ale minei 
s-au extins substanțiali. S-au dat în 
fubcție 3 orizonturi noi care necesită 
un parc de vagonete sporit. De ce 
îfittrzie dotarea minei cu vagonetele 
prevăzute în planul de aprovizionare 
pe acest an ? Parcuil de vagonete, spre 
a satisface cerințele, necesită încă cel 
puțin 500 vagonete.

Și acum un apel către ȘANTIE
RUL T.C.M.C.

7

Gospodari... negospodari

De mai mult timp, scara ba de la blocul nr. 21 al cartierului Viscoza 

Lupeni a început să se deterioreze av îhd în prezent un aspect neplăcut. Lu

crătorii de la unitatea l.L.L. Lupeni așteaptă oare intrarea în reparație ca

pitală a blocului pentru a face remedierile necesare?

Cde mai mari greutăți le îiitftn- 
pină sectorul nostru, ne-a declarat 
șeful sectorului transport de la mi
na Vulcan, din Cauza condițiilor ne
favorabile de haldare a sterilului.

Adevărul e că mina dispune de o 
instalație de haldare cu capacitate 

'redusă. Un provizorat, se poate spu
ne. Față de cerința, de a se halda 
300 vagonete, se ilaldează abia 200 
vagonete pe schimb. Iată de tinde 
provin multe stagnări. Zi de zi, ga
leriile din subteran sînt blocate cU 
sute de vagonete cu steril care nu 
pot fi evacuate pentru că instalația 
de haldare nu face față cerințelor. 
Soluția : se cere o Instalație de hal
dare nouă, de mare capacitate. Sta
tul a investit fonduri îti acest scop, 
iar în trimestrul III a. c. șantierul 
T.C.M.C. are obligația să predea 
sistemul de haidăre eu tericoane. 
Dar, în loc să persevereze pentru a 
sctirfa termenul de execuție al a- 
cestui obiectiv, lucru firesc, cerut de 
situația în care se află mina cu In
stalația de haldare aciuată, șantie
rul are mari rămîneri în urmă. Și a- 
cest lucru nemulțumește profund pe 
minerii din Vulcan. E cazul ca a- 
ceste nemulțumiri să dea de gîndit 
constructorilor de la T.C.M.C., să-i 
oblige la un ritm de muneâ mai sus- 

I linul, la scurtarea termenului de 
dare în funcțiune a tericoanelor 1

Am relevat doar cîteva dintre pro
blemele sectorului transport. Mai 
sînt și altele pe care Ie cunoaște 
atît conducerea minei eîf și sectorul. 
Rezolvarea lor grabnică este dezide
ratul nr. 1 în vederea redresării ac
tivității rhliieî, pentru asigurarea rit
micității producției 1 Măt ales că 
planul M.T.O. al conducerii minei 
cuprinde o prevedere privind trans
portul...

Livăzemu) se dezvoltă cortflnuu. 
Gospodărirea lui îrisă nu ține pasul 
cu necesitățile. Chiar ni mifloctil sa
tului se mâl află niște construcții 
care de mult irebtileu demolate 
Doar, an de an. Valea Jiului este 
vizitată de numeroși excursioniști din 
tară și de peste hotare: se irttrea* 
bă oare gospodarii localității ce 
impresie fac asupra excursioniștilor 
acele clădiri dărăpănate ? De aseme
nea. satul nu are trotuar pentru pie
toni. localnicii circuited direct ori 
staționînd pe șoseaua națională pe 
care se desfășoară uu puternic tra
fic rufier. Un asemenea trotuar s-ar 
putea amenaja ușor, îndeosebi între 
podul de peste Jiu și pînă în dreptul 
noii fabrici de produse lactate: 
doar cîteva garduri trebuie retrase. 
Nici în porțiunea pînă la restau
rantul — grădină de vară „Clam- 
brlntis". circulația pietonilor nu sa
te rezolvată.

Deficiențe serioase sînt și la întreți

DE LA IDEE LA COTA+32
(Urmare din pag. l-a)

Dar oamenii cu care lucrăm noi 
slnt „stofă de prima calitate'1 pen
tru că toți au crescut la școala 
șantierului, a experienței continue. 
Dar la oameni Wtt Uliii reveni. Așa
dar am început pregătirile: Con
fecționarea cofrajului glisant, ame
najarea stației automate de prepara
re a betonului pe BărB — M irem 
căi fie zis — o deservesc numai trei 
oameni. Panourile și piesele meta
lice ale cofrajului au fost nume
rotate pentru ușurința montării, 
fierul beton —■ o edrtilfate de 70 
de tone — a fost fasonat și sortat 
pe elemente și dimensiuni astfel ta 
la turnate sâ se știe precis de un
de trebtae luat si unde trebuie dus. 
inir-o lună de zile, timp In care au 
fost turdate fundațiile turnului, pre
gătirile erau terminate. Se putea 
trece la mărea noastră experiență. 
Că am reușit, acum poate să vodă 
toată lumea.

/"*îtă mindrie îndreptățită se pu- 
tea citi in glasul celor doi. 

O bucurie « slrâdahtei încununate 
de succes pe care numai cei în
drăzneți o pot gusta din plin. Am 
pornit a doua oară pe urmele oame
nilor de la cofa zero spre cota -4-32 
și ceva. Turnai a ajuns la nivelul 
brațului macaralei. Cei de jos par 
miei. Văziițl în proiecție orizontală 
înălțimea permite să vezi și să 
cohtetnpfezi panorama de verdeață 
și flori ce se desfășoară de la poa
lele Lazului mai departe. Dar nu 
e timpuil să te extaziez! in față 
minunilor de Verde și alb ale na
turii pentru că la doi pași tine, 
pe platforma îngrădită ca o tiace- 
lă de aerostat, oamenii trăiesc rtfo- 
mentete unui epr înfrigurat. 6 șar
jă de beton, a fost lansată de benă 
pe platforma de lucru. Ca intr-un 
stup de albine, oamenii au umplut 
cu ea „fagurele" cofrajului gHsant. 
încă o șarjă și încă Ufia și eofra- 
jul se pune îti mișeere. Umăm o 
dată cu turnul, o dată cu oamenii 
cafe-1 ridică.

nerea drumului de acces cate duce 
pe lingă LP.1P, atelierul de fim- 
plărle I.O.l.L., magaziile construe 
lorilor, pînă la gară. Pentru că sânt 
muiff beneficiari care folosesc acest 
drum, nici unul nu se ocupă de în
treținerea Iui. L« fel, rampele gării 
Ltveitehi sînt pilite de imateriale care 
te blochează.

Livezeniul poate fi mai bine gos
podărit. localitatea să fie amenajată 
pentru a fi în pas cu continua ei 
dezvoltare. Sfatului popular Iscroni, 
deputațiior comunali, cti sprijinul 
serviciilor respective din cadrul Sfa
tului popular Petroșani, le revine în
datorirea să se ocupe mai muft de 
gospodărirea acestei localități. Ptttte 
trii sezonul turistic, cînd fflli și mii 
de oameni ai muncii din diferite 
părți ale țârii vin să viziteze fru- 
musețite Văii Jiului, Livezefilul să 
albă un aspect mai plăcut I

Ștefan MIHAI I

ZJamenii 1 Am spus că 
reveni la acest

vom m si
etemfent

de prim ordin. Acum sînt toți atei, 
și între două ridicări ale cofraju
lui poți afla despre fiecare cîte 

ceva.
Comunistul Istok Bel ă eoridiKe 

brigada dulgherilor care au con
fecționat cdfrdjul glisant. Ё ufl „ve
teran" al șantierelor. Pe șantiere s-a
calificat, a devenit șef de brigadă 
șl apoi comunist

„Este posesorul unui izvor de e- 
nergie inepuizabilă — spune mai
strul Trâușan. .4 luat In brigada lui 
6 tineri neeălificdfi pe oare i-a adus 
pinii acum la nivelul unor mese
riași buni. Doca Gheorghe. Gtecu 
Nicol de, Pirvulescu Tilu sini clțitia
dintre aceștia. Gyorgp Gheorghe și 
Acfiim Aurel slnt cei măi vechi și
cel mai buni membri ai brigăzii. 
Betoniștil lui Nicodim Gheorghe lu
crează de aproape S mti împreună. 
Prin mtihile lor &u trecui teci de 
mii de metri cubi de beton; la pre- 
ptirățla de la Corcești, la stația de 
filtre de la Lupeni și acum aici. 
Id Aninoasd. Voteii Petre. Peagu 
load, BunăiaȘu Alexandru, Ghilă 
Ștefan, Marineaș Grigore Sini Bei 
ntdi burii dttlife cei băni. Marineaș 
â străbătut în viață un drum lung 
și semnificativ. A Vănii din agricul
tura, posesor a niimdi 4 clase ele- 
mentare. Acum e îti clasa â Vili-a 
la cursurile fără frecvență. Par mi-a 
fost dat Să văd aida voință la un 
om".

Marineaș Grigbre e un membru 
al marii familii a cotnunișltllor. Ei 
i-au imprimat voința aceasta.

JTJe pe platformă inferioară a 
cofrajului își face apariția 

un om trecut de prima tinerețe
— Cum merge comisare ? — îl 

întîmpină maistrul Trăușah.
— Totul e în ordine. Ne ținem 

pe utmefe betonieflior.
„Comisarul" nu seamănă dă loc a 

comisar. E VasfJe Nlcolae, șeful bri
găzii de zidari care lucrează la

И BHIE 
итдіашов иііііап
„Cercul"
nu mai e vicios

Ga untnare a publicării notei oH- 
tice „Cercul vicios", conducerea 
I.G.O Petroșani ne-a trimis un tls- 
ptms din Care reiese că... „cercul" 
nu пиі e vicios. Verificările effiC- 
tuate la fața locului au, fost eonelu 
dente. S-a constatat că salariații 
sectorului LG.0. Lupeni au tratat 
înfr-adevăr birocratic cazul tovară
șului Schuster Matei, căruia i se ri
dicase abonamentul la autobuz. Pen
tru atitudinea lor, Ioneseu Maria și 
Lbngana Mihai, contabilul sectoru
lui, au fost sancționați conform pre
vederilor regulamentului de ordine 
interioară.

tencuirea exterioară și interioară 
â turnului. Porecla de comisar a 
primit-o pe șantiere. Ea se dato- 
rește faptului că Vasile Nicolae con
duce o brigadă, de peste 80 de zi
dari răspînd-iți în tot șantierul, toți 
de pfin părțile Bolintinulut din Va
le. El i-a adus și, pe mulți din ei, 
tot eJ i-a calificat zidari. Acum a 
devenit un fel de dispecer al celei 
mai numeroase brigăzi din șantier, 
Dar porecla de comisar mai are și 

c altă explicație: disciplina de
plină pe care a imprimat-o brigă
zii ce o conduce.

Echipa fietaritor-betoniști cuprin
de eifici Năstase între care și șe
ful de echipă — Năstase Gheorghe 
— toți desoinzînd dintr-un singur 
bunic; un bunic despre a cărui ori
gine vorbesc fețele fiilor și ale ne
poților. Bronzul tenului a fost îti- 
tarif de vînt și soare pe înălțimi, 
căci, fierarii au mulți ani de șantier 
la acfiVul lor.

— Cu oamenii aceștia, ține să 
menționeze maistrul, am reușit să 
realizăm cite 3 metri și ceva in 24 
de ore la glisarea și tencuirea tur
nului Cu ei vom termină, in cin
stea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului, cu 8 zile mai devreme, 
glisarea turnului. Ultimul schimb al 
zilei de 10 iunie ne va găsi cu an
gajamentul îndeplinit. De asta sin- 
tem siguri I

Fkin drumul de la idee pînă la 
realizare a mai rămas 

puțin Nici 20 de metri pe 
Verticală. De reușită nu se în
doiește nimeni pentru că oa
menii au pregătit-o în toate amă
nuntele sale. De la Aninoasa la 
Vulcan și apoi la Paroșeni, cei care 
au căpătat o matură experiență în 
aplicarea noului, vor duce mai de
parte entuziasmul lor creator. In 
urmă va rămîne ca un uriaș sena 
de exclamare turnul, de 60 de me
tri înălțime, care parcă spune de 
pe acum : „Priviți I Pe mine m-au 
clădit oameni de o cutezanță te
merară" I

PROGRAM DE RADIO
5

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 „Di
mineață cu muzică și voie bună" — 
melodii populare; .5,20 Jurnalul sate
lor; 5,30 Lecția de gimnastică; 5,40 
„Șirag de melodii" muzică ușoa
ră; 6,00 Radiojurnal, Buletin meteo
rologic; 6,10 „Urcăm pe munți" — 
muzică Ușoară; 6,35 „înfloresc tran
dafirii" — muzică ușoară; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal; 
7,15 Muzică de estradă; 7,30 Sfatul 
medicului: Hidatiloza; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7.45 Melodii vesele in
terpretate de formația Enrico Fan- 
aiotti; 8.00 Sumarul presei; 8,06 
Cîntâ orcHestra de muzică populară 
«Doina Moldovei"; 8,30 Muzică din 
jpereta „Anny" de Irving Berlin; 
9.00 „Plimbare muzicală" —- muzică 
ușoară; 10,00 Buletin de știri; 10,03 
Muzică corală; 10,15 Dansuri de es-

iunie

tradă; 10,45 Din muzica vocală și in
strumentală a compozitorului Patil 
Gonstantinescu; 11,01 «Popas pe 
plaiuri oltenești" — emisiune de mu
zică populară; 11,30 Ritmuri șl me
lodii din operete de ieri și de azi; 
12,00 Bu-letiri de știri; 12,03 Trio în 
Do major pentru pian, vioară și vib- 
loncel de Haydn; 12,25 Muzică de 
estradă; 12,40 Muzica populara inter
pretată de Benone Sinuleseu și Petri- 
că Vasile; 13,05 Concertul pentru pian 
și orchestră de Sabin Drăgoi; 13,43 
Muzică distractivă interpretată de 
fanfară; 14,00 Buletin de știri; 14,10 
Intîlnire cu muzică ușoară și interpre- 
ții ei; 15,00 Actul IV al operei „Boe
ma" de Puccini; 15,30 Săptămîna li
terară; 15,45 „Un oîntec și b floare" 

— emisiune de muzică populară; 16,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
16,15 Recital: Nieolete Maștere —

harpă; 16,.30 Emisiunea muzicală de 
la Moscova; 17,00 Din cintecele celor 
mici; 17,15 Emisiune literară; 17,30 
Arii din opere și operete: 18,00 De ce ? 
De unde ? De cînd ? Emisiune ști
ințifică pefitru eopiî; 18.20 „Farmecul 
florilor" — muzică ușoară; 18,40 Ra- 
diosimpozibn; 18,65 Varietăți muzi
cale; 19.40 Noutăți de muzică ușoară : 
Recital Rita Pavonfe și Adriano Celen 
tano; 20,00 Radiogfizeta de seară;
20,30 „La balul de sîmbăta seara" — 
muzică de datis; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
Dăm legătura cu restaurantul ..Cina"; 
23,00 Ritm, melodii, interpreți, dans- 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 7.30 Buletin de 
știri; 7,35 Gtnteee vesele; 7,50 Joctiri 
populare interpretate la fluier șl muzi
cuță; 8,05 Album de valsuri dffl ope
rete; 8,35 „Melodii, melodii" — mu
zică Ușoară; 9,00 Buletin de știri; 9,03 
Pagini orchestrale și vocale dirt mu
zica de estradă; 9,30 Roza Vîntufllor; 
10,00 Cvartetul tn do minor de Radu 
Patadi; 10,36 Clniece și joettri popu

lare; 10,50 Emisiunea muzicală „Gîn- 
tăm partidul"; 11,00 Buletin de știri; 
11,03 Arii din opere; 11,30 Universi
tatea tehnică radio; 11,45 Cîntă or
chestra Leroy Anderson; 12,00 Fol
clorul în preluerafea compozitorilor;
12,30 Concertul pentru dublă orchestră 
de cameră și oboi de Theodor Grigo- 
riu. „Cîntee nou" pentru soprană și 
orchestră de Pascal Bentoiu; 13,00 
Buletin de știri: 13,03 Muzică ușoară 
de pretutindeni; 13,85 Concert de 
prîiiz; 14,35 SelecțtuHi din opera „Ci- 
dul" de Massenet; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 „De a lungul Duiiării, cu 
cintec și joc"; 15,30 Suita simfonică 
„Priveliști moldovenești" de Mlhan 
Jorâ: 16,00 Intîlnire cu operetele lui 
Francis Lopez; 16,30 Din melodiile 
festivalurilor de la Mamaia; 1^,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologie; 1?,I5 
Muzică interpretată de fanfară; 17,30 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 Re
cunoașteți solistul șl melodia — mu
zică ușoară; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Muzică populară pe placul fie- 

eirtite; 19,80 „Zfg-Zagpe Mapamond".

Pagini de călătoria de Ion Grigoreecu; 
20,00 „La cabană" — muzică de dans;
20,30 Noapte hună, copii; 20,40 Me
lodii clasice — ritmuri moderne; 21,00 
Radiojurnal. Sport; 21.20 Canțonete; 
21,35 Mic dicționar de muzică ușoa
ră — litera A; 22,40 Bași celebri; 
23,00 Buletin de știri; 23,05 Sfffltotila 
a Ш-a în Fa major de Brahms; 23,42 
„Serpentine, cohfeti, bună dispoziție"; 
1,52 Buletin de știri.

Cinematografe
5 iunie

PETROȘANI _ 7 NOIEMBRIE t 
Neamul Șoimăreștilor; REPUBLICA: 
Cu bicicleta spre lună; LONEA : Șap
te ani de căsnicie; VULCAN: Tita
nic vals; CRiVIDIA Banda de lași; 
PAROȘENI : Climate; LUPENI — 
MUNCITORESC: Cu mîinile pe ѳ- 
raș; BARBATENI : Cei patru călu
gări.



STEAGUL ROȘU

Fsrnarea mulul gneiu
Immn

TOKIO 3 (Agerpres).
Eisaku Sato a format noul guvern 

japonez. Din vechiul cabinet nu au 
rămas decît doi miniștri — respectiv 
Etsusaburo Shiina. care continuă să 
dețină funcția de ministru al Aface
rilor Externe, și Tomisaburo Hashi
moto, secretarul principal al cabine
tului.

După cum sublinia joi dimineața 
agenția Associated Press, în nou! 
cabinet au fost incluse personalități 
cunoscute, cu mare influență, ale 
Partidului liberal-democrat (partid 
de guvern ărnînt).

ÎNTREVEDERE
RUSK — SCHROEDER

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Secretarul de stat al S.U.A., Dean 

Rusk, a avut o întrevedere cu cole
gul său vest-german Gerhard Schroe- 
der, care îl însoțește pe cancelarul 
vest-german Ludwig Erhard în vi
zita oficială la Washington. Cei doi 
miniștri au analizat o serie de pro
bleme legate de N.A.T.O., și în spe
cial recenta propunere americană 
privind crearea unui comitet selectiv 
care ar avea menirea să lărgească 
responsabilitatea din cadrul N.A.T.O., 
privind folosirea armelor nucleare 
Ei- au făcut schimb de păreri asu
pra situației internaționale, în gene
ral, a situației din Vietnam, precum 
și cea din Republica Dominicană. 
U.P.I. menționează că Schroeder a 
aprobat intervenția americană în a- 
ceastă țară.

S.U.A.

Atentat terorist 
întreprins de rasiști

NEW YORK 3 (Agerpres).
Un negru, șerif adjunct din ora

șul Bogalusa (statul Louisiana), a 
fost ucis și un alt negru, membru al 
poliției din localitate, a fost rănit 
miercuri noaptea în urma unui aten
tat terorist întreprins de rasiști. 
Autoritățile din Bogalusa au anun
țat arestarea unui alb care este sus
pectat că a participat la acest a- 
tentat.

Scurte știri
BF.LGRAD. La Belgrad s-a în

chis cel de-al IX-!ea Tîrg interna
țional al tehnicii, la care și-au ex
pus produsele 518 întreprinderi iu
goslave și 684 de firme din 27 de 
țări.

La tîrg au fost încheiate o serie 
de tranzacții importante intre fir
mele iugoslave și străine.
г

•KHARTUM. Consiliul suprem al 
Sudanului a acceptat miercuri de
misia guvernului condus de Khatem 
el-Khalifa, cerîndn-i, însă, primului 
ministru să rămînă la postul său 
pînă la întrunirea noului parlament, 
la 10 iunie.

PARIS. Tribunalul securității de 
stat din Paris a condamnat la 
moarte în contumacie pe fostul co
lonel de parașutiști, Pierre Chateau- 
Jobert, pentru activitățile sale tero
riste duse In cadrul O.A.S. (Orga
nizația armată secretă);

LONDRA. Ministerul Finanțelor 
din Anglia a anunțat că rezervele 
britanice de aur și devize converti
bile au înregistrat în luna mai o 
creștere de 181 milioane lire ster
line.

BATHURST. Parlamentul Gambiel 
a aprobat in unanimitate propune
rea primului ministru, David la
rvara, ca la 18 februarie 1966 in a-

Ședința Comisiei O. N. U. 
pentru dezarmare

Lwăiile Comisiei oermanenle (. 1. E. П. 
oeolto orobleme valolar-fioaouare

NEW YORK 3 (Agerpres).
In ședința din 2 iunie a Comisiei 

O.N.U. pentru dezarmare, reprezen
tantul Angliei, Harold Billy, a spri
jinit proiectul de rezoluție pre
zentat la 1 iunie de Statele Unite. 
Totodată el a apreciat ca inaccep
tabile pentru puterile occidentale 
cele două proiecte de rezoluție pre
zentate de U.R.S.S., care cer lichi
darea bazelor militare străine și re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor țări, precum și inter
zicerea folosirii armei nucleare și 
termonucleare.

Reprezentantul U.R.S.S., Semion 
Țarapkin, a declarat că propunerile 
S.U.A. cu privire Ia încetarea pro
ducției materialelor fisionabile și la 
înghețarea mijloacelor strategice de 
transportare a armei nucleare se re-

Noi succese repurtate 
de forțele patriotice
din Vietnamul

SAIGON 3 (Agerpres).
In Vietnamul de sud, forțele Fron

tului național de eliberare continuă 
să repurteze noi succese în luptele pe 
care le angajează cu trupele guverna
mentale și cele americane. In acest 
sens, agenția France Presse scria la 
3 iunie că „în urmă cu trei zile, la 
Quang Ngai, două batalioane guver
namentale au fost zdrobite; astăzi 
chiar, un alt batalion se găsește în-

Manifestații antiguvernamentale 
în Vietnamul de sud

SAIGON 3 (Agerpres).
Joi, la Saigon a avut Ioc o reu

niune extraordinară a guvernului și 

ceasta țară să fie instituit regimul 
republican.

BEIRUT, Intr-un interviu acordat 
ziarului libanez „Al-Nahar", Moha
med Noman, primul ministru al 
Yemenului, a declarat că „guvernul 
său este de acord să participe la 
convorbiri cu regele Feisal, al Ara
bici Saudite, în vederea restabilirii 
păcii în Yemen".

DELHI. Comitetul de lucru al 
partidului Congresut național in
dian a adoptat o rezoluție care re
comandă introducerea in toate sta
tele indiene a sistemului trilingv. 
Potrivit acestui sistem, în admi
nistrație și în instituțiile de invă- 
țămlnt se prevede folosirea limbilor 
hindu, regională și engleză.

TORINO. Cele două foste surori 
siameze, Santina și Giuseppina Fo- 
glia, despărțite recent printr-o ope
rație chirurgicală dificilă, au făcut 
miercuri prima lor plimbare. Medi
cii spitalului, unde cele două surori 
își petrec convalescența, au decla
rat că ele se simt bine și că starea 
sănătății lor continuă să progrese
ze în mod satisfăcător.

ANKARA. Președintele Turciei 
Cental Gursel a declarat miercuri 
că țara sa ar putea să medieze intre 
Pakistan și India în problema Caș- 
mirului dacă cele două părți sini 
de acord. 

feră la sfera controlului fără să pre
vadă dezarmarea.

Proiectul american recomandă 
Comitetului celor 18 să reia, în pri
mul rind, tratativele cu privire la 
încheierea unui tratat multilateral de 
interzjcere a tuturor experiențelor cu 
arma , nucleară, dar continuă să in- 
siste asupra necesității unor inspec
ții Internaționale.

Reprezentantul sovietic a subliniat 
contradicția dintre propunerile pre
zentate de S.U.A. comisiei și inten
ția lor de a oferi vest-germanilor 
accesul la arma nucleară prin in
termediul forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O. Reprezentantul 
U.R.S.S. a amintit că în cadrul re
centei sesiuni a N.A.T.O., ministrul 
apărării al S.U.A., McNamara, a 
propus constituirea unui comitet pen
tru planificarea nucleară.

de sud
tr-o situație disperată pe una din șo
selele de pe platourile înalte diin cen
trul Vietnamului. Situația este atît de 
gravă încît generalul William de Puy, 
șeful celui de-al treilea birou ameri
can, s-a deplasat imediat în zona un
de s-a angajat lupta. La 2 iunie, în 
sud-vestul regiunii Pleiku, trupele 
Vietcong (N. R. — partizanii sud-viet- 
namezi) au ocupat un oraș reședință 
districtuală și au scos din luptă 126 
de soldați guvernamentali".

generalilor în serviciul activ al ar
matei sud-vietnameze.

Tot joi la Saigon au fost semna
late noi manifestații antiguverna
mentale organizate de catolici. Circa 
2 000 de persoane au ieșit pe stră
zile capitalei sud-vietnameze pentru 
a cere demisia premierului Quat. 
Agenția U.P.I. relatează că o de
monstrație antiguvernamentală, or
ganizată tot de catolici, a avut loc 
în satul Ho Nai, în imediata apro
piere a bazei aeriene de la Bien 
Hao

După sesiunea miniștrilor apărării N.A.T.O.
Recenta sesiune de la Paris a 

miniștrilor apărării din țările N.A.T.O. 
continuă să fie în atenția presei. 
Este comentată, îndeosebi, propune
rea americană de creare a unui co
mitet selectiv alcătuit din patru sau 
cinci membri ai N.A.T.O. care să se 
ocupe de lărgirea responsabilităților 
membrilor alianței atlantice în folc 
sirea armei nucleare. După părerea 
observatorilor, propunerea america
nă ar avea ca obiectiv să arate că 
Statele Unite ar intenționa să depă
șească poziția sa de pînă acum în 
ce privește împărțirea responsabilită
ților în cadrul N.A.T.O. Sînt citate 
în acest sens afirmațiile comentato
rului diplomatic al Buletinului de 
Știri al Casei Albe care a ținut să 
precizeze că propunerea reprezintă 
„o evoluție foarte importantă" în ca
drul relațiilor dintre țările membre 
ale N.A.T.O. „Numeroși membri a: 
alianței, scria comentatorul, au ce
rut în ultimii ani o mai mare parti
cipare (la planificarea și luarea de 
potărîri în legătură cu folosirea for
ței nucleare a N.A.T.O.), iar Statele

KIEV 3 (Agerpres).
La Kiev s-au desfășurat lucrările 

celei de-a 6-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru proble
me valutar-financiare.

Comisia a analizat problemele le
gate de continua perfecționare a 
sistemului de decontări multilaterale 
în ruble transferabile între țările 
membre ale C.A.E.R., precum și po
sibilitățile de extindere a acestui 
sistem cu alte state.

Au fost adoptate o serie de mă
suri privind colaborarea viitoare în

Lansarea navei americane „6emini-4“ 
cu doi oameni la bord

CAPE KENNEDY 3 (Agerpres).
La Cape Kennedy a fost lansată 

joi nava cosmică americană „Ge- 
mini-4“, avînd la bord pe cosmo- 
nauții James McDivitt și Edward 
White. Nava a fost propulsată de o 
rachetă cu două trepte de tip „Ti- 
tan-2“, care a părăsit poligonul la 
ora 15,16 G.M.T., cu o oră și cinci
sprezece minute întîrziere față de 
ora fixată ca urmare a unei „pene" 
în circuitul electric înregistrat la 
turnul de susținere a rachetei. La 
cîteva minute după lansare, Admi
nistrația națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că na
va s-a plasat pe o orbită terestră 
în formă de elipsă cu perigeul de 
circa 160 kilometri, iar apogeul de 
280 kilometri, situată la o mică 
distanță de elipsa descrisă de cea 
de-a doua treaptă a rachetei purtă
toare. După prima rotație, cosmo
nautul Edward White a primit or
dinul de a părăsi cabina și de a în
cerca să se apropie de cea de-a 
doua treaptă a rachetei, care se afla 
la o distanță de aproximativ 100 de

Fixarea alegerilor 
în Franța

PARIS 3. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

Consiliul' de Miniștri al Franței a 
hotărît, la întrunirea sa săptămînală 
de miercuri, fixarea alegerilor sena
toriale pentru 26 septembrie anul a- 
cesta. Scrutinul care se va desfă
șura în două tururi, trebuie să re
înnoiască o treime din numărul se
natorilor (90). La alegeri vor parti
cipa anul acesta departamentele în

Unite consideră că această cerere 
este justificată".

Se mai subliniază faptul că în 
realitate după cum scrie „Le Monde", 
„Washingtonul a vrut să pună Fran
ța în fața unei diieme: sau să dea

CoiesDondgDts din Paris
dovadă de colaborare . cu N.A.T.O., 
într-un domeniu foarte delicat, sau 
să arate, printr-un refuz o reavoință 
sistematică". Același lucru reiese și 
dinir-o relatare a agenției France 
Presse, care preciza, printre altele, 
că „observatorii se întreabă dacă a- 
ceastă propunere nu vizează Franța, 
punînd-o în situația să accepte pen
tru a nu fi calificată drept „element 
turbulent".

Unii comentatori scot totodată în 
evidență faptul că propunerea S.U.A. 
de alcătuire a „comitetului selectiv" 
menționat are și caracterul de a veni 

domeniul relațiilor valutar-financiare 
și a fost completat planul de acti
vitate pentru anul în curs.

La ședință, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în spiritul colaborării, u- 
nifății de păreri și al prieteniei, au 
participat delegații din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. Româ
nă, R. P. Ungară. U.R.S.S., precum 
și R.S.F. Iugoslavia.

La ședință au participat observa
tori din partea R. P. Chineze, Re
publicii Cuba și R. D. Vietnam.

metri. Cosmonauții au comunicat 
însă că nu au terminat încă pregă
tirile privind ieșirea din cabină, ;i 
că așteaptă cel de-al treilea tur. La 
ora 19 G.M.T., N.A.S.A. a anunțat 
că ieșirea din cabină a cosmonautu
lui Edward White, а fost amînată 
pentru 35 de minute și că s-a indi
cat cosmonautului să nu mai încerce 
apropierea de cea de-a doua treaptă 
a rachetei purtătoare.

☆

CAPE KENNEDY 3 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.Ab) a 
anunțat că la ora 20 G.M.T. cosmo
nautul Edward White a ieșit din 
cabină, folosindu-se de un pistol-ra- 
chetă. și a evoluat în spațiul cos
mic. Comunicatul N.A.S.A. afirmă 
că cosmonautul american a depășit 
timpul prevăzut de rămînere în spa
țiul cosmic. In acest timp, cei doi 

c.osmonauți au comunicat între ei. 
McDivitt, care a rămas la comanda 
navei, a urmărit evoluția lui White.

senatoriale

ordine alfabetică — începînd cu 
Indre-et-I.oire și terminînd cu Pi- 
rineii orientali.

Alegerile se desfășoară la fiecare 
trei ani.

Potrivit prevederilor legii, senato
rii vor fi desemnați de un colegiu 

..alcătuit dîn deputați, consilieri ge
nerali și delegați ai consiliilor muni
cipale la 5 septembrie.

în întâmpinarea cererilor - Franței 
privind constituirea unui directorat 
atlantic. Dar, după cum arată „Le 
Figaro", „observatorii care au cre
zut că văd în propunerea americană 
un pas. în direcția dorită de Franța 
trebuie să-și revizuiască părerile. In 
1958 guvernul francez a cerut ca 
cele trei mari puteri (occidentale 
N. R.), avînd responsabilități mon
diale, să constituie un directorat 
pentru a studia împreună problemele 
ce se ivesc pe scară mondială și să 
se pună de acohi asupra politicii de 
urmat. Nu era vorba, în intenția con
ducătorilor francezi, de un organism 
al N.A.T.O. și nici in cadrul N.A.T.O. 
Or, ceea ce propune McNamara nu 
are nimic de-a face cu planul gene
ralului de Gaulle".

Părerea generală este că propu
nerea lui McNamara și însăși sesiu
nea de la Paris a miniștrilor apă
rării ai N.A.T.O. au fost departe de 
a soluționa divergențele existente în
tre Franța și S.U.A. în privința 
responsabilității în domeniul strate
giei nucleare.

G. D.
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