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întrecerea minerilor se soldează cu noi succese
Bilanful 
lunii august...
In întrecerea dintre exploatări, 

Unind seama de procentajul în care 
au fost realizate sarcinile, minerii de 
la Dîlja ocupă primul loc în între
cere. Ei au depășit sarcinile de plan 
cu 21,8 la sută, semn că la Dîlja 
munca se desfășoară mereu mai

UN OM PERSEVERENT
cartnicUl 
la vatră.

Rotaru Ioan 
Predă echi- 
și după o 
ai săi, la

simplu, cu școală putină 
4 clase 
dar ho- 

învețe,

pentru
cu

un om ca 
răspunderi 
timp i s-a 
unei bri-

In 1957. 
este lăsat 
pamentul la magazie 
scurtă ședere printre
Ploiești, se prezintă la Petrila, la 
mină. Este angajat la sectorul 
III, ca vagonetar. Era pe atunci 
un băiat

— doar 
primare, 
târtt să
să se caliiice.

...Și iată-ne du
pă nouă ani. Cit 
de mult a realizat 
Rotaru în acești 
ani I A urcat 
treptele califică
rii pină a ajuns 
miner, apoi șef 
de schimb în cu
noscuta brigadă a 
minerului Cișlaru. 
In urmă cu 3 ani 
este primit în 
marea familie a 
comuniștilor. I se 
trasează, printre 
altele, sarcina 
absolve școala 
lementară.

Nu-i simplu 
familie, cu copii, 
mari la mină — intre 
încredințat conducerea 
găzi — să reia învățătura cu frac
țiile și declinările. A învins însă 
perseverența. In vara acestui an, 
Rotaru s-a numărat printre absol
venții școlii elementare.

Comunistul Rotaru conduce azi 
una dintre cele mai destoinice 
brigăzi ale sectorului. Și dacă a- 
vem în vedere că îi comparăm 
brigada cu cele conduse de mi
neri vestifi la 
Purda, Bartok, 
Enache ne dăm 
tin...

împreună cu 
a lucrat la mai 
printre care și la 77 vest, loc de 

mina Petrila ca 
Cîșlaru, Laszlo și 
seama că nu-i pu-

ortacii săi, Rotaru 
multe abataje,

FRANCISC VETRO

Comunistul Cojocaru Ioan conduce o brigadă în sectorul III al minei Lonea. Bri
gada sa a extras în luna august zeci de tone de cărbune peste prevederile planului. 

Iată unul din schimburile de mineri, cel condus de tovarășul Șarpe Dumitru (stînga).

Mare lucru să fii la loc 
de frunte în întrecere. Te 
popularizează la gazeta de 
perete, pe grafic și panouri, 
ba scrie despre tine și ia 
ziar, se vorbește la radio de 
aude o lume întreagă. Co
lectivul sectorului l de la 
mina Lonea n-a prea avut 
însă parte in acest an de a- 
semenea laude. E drept că 
în prima lună din acest an 
a dat peste plan 205 tone de 
cărbune, dar în februarie și-a 
păpat plusul cu un minus de 
469 de tone. Au mai dat mi
nerii un rucăl în martie de 
au extras peste plan 756 de 
tone de cărbune și cu asta 
au spus adio succeselor,

— Mă, la voi îi una caldă 
alta rece — * îi luau peste 
picior vecinii lor din secto
rul II.

De cîteva luni însă, deși 
era vară, minerii din secto
rul I n-au mai avut parte 
de nici una caldă. Unele

greutăți și lipsuri in dirija
rea liniei de front au făcut 
ca tonele cu minus în față 
să crească vertiginos. In 
mai — 1 197 tone, în iunie 
— 7 420 la care în iulie s-au 
adăugat alte — 7 767.

— Ce faceți, fraților ? Ați 
trecut de la melc fa rac ? 
Ori v-ați obișnuit să fiți 
fruntea cozii ? — îi luau în 
zeflemea cei de Ia secto
rul II.

Minerii din sectorul I tă
ceau și înghițeau în sec. Ta
re nu le plăcea bătuta asta 
pe loc. Conducerea minei 
s-a alarmat și ea, iar orga
nizația de bază din sector a 
venit cu propunerea să se 
deschidă abatajul 108 de pe 
stratul III.

— Nu putem, din cauza 
presiunii de pe galeria di
recțională de transport, O 
să-l deschidem cînd cei de 
la investiții termină galeria

bine. La producția extrasă, unul din 
cele mai bune rezultate le-a înregis
trat colectivul minei Lonea : plus 
2 800 tone cărbune. Un aport sub
stanțial l-au adus la acest succes 
sectoarele I, III și IV, ceea ce ex
plică locurile de frunte ocupate de 
acestea în „clasamentul hărniciei".

Colectivul minei Aninoasa a adău
gat la succesele de pînă acum încă 
unul: o depășire de 1 990 tone căr-

PROFI L

muncă capricios — cu infiltrații 
de apă, presiune mare și călduță. 
Alții s-au mai 
Dar Rotaru are 
meni destoinici 
Ciberar Bftimie, 
și Amagdei Iosif. Cu 
ortaci greutățile au fost

împotmolit aici, 
in brigadă od- 
ca Stan Benone, 
Grămadă Marin 

astfel de 
învinse 

iar camerele aba
tajului au fost 
scoase la repezea
lă. Brigăzii i s-a 
acordat în primă
vară înaltul titlu 
de fruntașă in 

întrecere, iar chi
pul brigadierului 
poate fi văzut 
azi la panoul din 
parcul clubului 
■muncitoresc din 
Petrila. Ca rezul
tat ai hărniciei, 
în dreptul nume
lui brigăzii, pe 
graficul între
cerii socialiste a 
fost înscrisă de 
curînd
2 200.

tonele extrase peste 
începutul anului.

— Pe lingă că este 
brigadierii noștri de nădejde, fine 
să completeze tovarășul Laszlo 
Ștefan, secretarul de partid al 
sectorului, Rotaru este și un mem
bru de partid activ. De fapt asta 
a determinat organizația noastră 
de partid, conducerea sectorului, 
să-l propună pentru a urma 
la de maiștri.

Și iată că Rotaru rezolvă 
ecuații, monoame și repetă 
rile adverbului. A fost 
pentru școala de maiștri. Se pre
gătește pentru examene. Ii dorim 
să-1 întîlnim la toamnă în băn
cile școlii de maiștri... 

O ciiră :
Reprezintă 

plan de la

unul dintre

școa-

acum 
felu- 

propus

bune. Cu 1 580 tone și-au depășit sar
cinile de plan și minerii din Vulcan.

Frumoase rezultate au înregistrat 
la calitate minerii de la Aninoasa, 
Petrila, Dîlja și Vulcan care au ex
pediat preparațiilor cărbune cil un- 
conținut de șist mai mic decît cel 
admis.

...Și cel pe opt luni
Deținătoarea steagului roșu de în

treprindere fruntașă pe ramură, mina 
Aninoasa, a cumulat cea mai însem
nată depășire pe această perioadă: 
11 700 tone. La fel și minerii de la 
Lupeni și Vulcan au înscris depă
șiri la sarcinile pe opt luni cu cîte 
7 500, respectiv 640 tone cărbune e- 
nergetic și cocsificabil.

I

In întrecerea Ce se desfășoară 
între sectoarele miniere din ca
drul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului, in luna august, pri
mele locuri sînt ocupate de :

Sectorul
Față de 

plan 
%

Față de 
anga
jament 

%
IV В Lupeni 116 III
IV Lonea 114 114
I Ldnea 111 І10
III Lonea 110 109
III Lupeni 108 108
I Aninoasa 107 106
II Vulean 106 105
1 Vulcan 105 105

ln sala Magheru din București

Еішіііа aitițtlhi plaitiiieni 
din Pelfsjani

Sîmbătă 28 august a.c., în sala Ma
gheru din București s-a deschis ex
poziția artiștilor plastici din Petro
șani cu ocazia a 10 ani de la înfiin
țarea cenaclului U.A.P.

Printre cele 46 lucrări expuse se 
numără gravurile în piatră ale lui 
Szilveszter Victor, linogravurile „Pri
mul schimb" și „Odihnă" ale lui 
Nagy Ervin. Mai expun lucrări ar
tiștii plasticieni Szilagyi Adalbert, 
Malyas Iosif, Tellman Iosif, Elena 
Bianu, Szilveszter Feher Ecaterina, 
Szilagyi Geza.

Chiar de la 
deschidere, ex
poziția s-a bu
curat de mult 
succes.

Adunarea festivă din Capitală 
cu prilejul celei de-a XX-a anivers ări 
a proclamării independenței R. D. Vietnam

avut loc 
din Capi- 
organizată
București

Comitetului Executiv și se
al CC. al P.C.R., Petre Bla- 
membru supleant al Comi- 
Executiv al C.C. al P.C.R., 

Consiliului

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a proclamării independen
tei Republicii Democrate Vietnam, 
miercuri după-amiază a 
în sala Teatrului C.C.S. 
tală o adunare festivă, 
de Comitetul orășenesc 
al P.C.R. și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

In prezidiul adunării au luat Ioc 
tovarășii Alexandru Drăghici, mem
bru al 
cretar 
jovici, 
tetului 
vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, E-
duard Mezincescu, adjunct 
nistrului afacerilor externe, 
Gheorghiu, vicepreședinte 
mitetului de Stat pentru

al mi- 
Mihnea 
al Co- 
Cultură

Obiectivele de investiții 
ale anului 1965 
realizate integral I

capacitatea termocentralei 
s-a construit preparata 
și alte obiective indus-

1965, ultimul an al șese-

Peisajul industrial și urbanistic 
al Văii Jiului este în continuă trans
formare. In anii șesenalului, din 
cele 3 miliarde de lei alocate dez
voltării industriale și social-culturale 
a bazinului s-au executat importan
te lucrări de modernizare a minelor 
existente, s-au deschis mine noi, s-a 
dublat 
Paroșeni. 
Coroești 
triale.

In anul 
naiului, Văii Jiului îi revine un vo
lum de investiții de peste 17 mili
oane Iei. Munca susținută a colec
tivelor unităților de Coristrucțiî-în- 
vestiții, măsurile aplicate de condu
cerile tehnice ale acestora sub în
drumare^ organizațiilor de partid, 
au condus la o seamă de rezultate 
în realizarea sarcinilor de investiții. 
Au fost predate Fabrica de produse 
lactate din Livezeni, magazia de 
materiale de la puțul principal Dîl
ja, tabloul de distribuție, stația Trafo 
și de compresoare de la puțul auxi
liar Dîlja II, depozitul de utilaje Lu- 
peni. stația de funicular de la mi
na Lonea II. Tot in această perioadă 
au fost date în folosință 
mente, iar un număr de 
curs de predare. S-au 
în ultimul timp lucrările 
cultură, căminul studențesc etc. Mun
ca politică desfășurată de organiza
țiile de partid, măsurile luate de 
conducerile tehnice ale șantierelor 
au dus la îmbunătățirea simțitoare 
a calității lucrărilor executate. Im
portant de relevat e faptul că o-

252 aparta- 
360 sînt în 
intensificat 
Ia Casa de

Toamna se numără bobocii
ф Bătuta pe loc nu place ф De la mi-

1 va fi înde*nus la plus O Angajamentul 
plinit.

și Artă, Vasile Lixandru, vicepre
ședinte al Sfatului popular al Ca
pitalei și Hoang Tu, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București,

In sală se aflau
ai conducerii unor
trale și organizații obștești,

reprezentanți 
instituții cen- 

oa- 
meni de știință, artă și cultură, 
muncitori din întreprinderi bucu- 
reștene, ziariști, precum și mem
bri ai Ambasadei R. D. Vietnam 
la București.

Despre 
vietnamez 
Groza.

Apoi a 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
curești.

Cuvîntările au fost 
aplauze.

In încheiere a fost 
program artistic.

sărbătoarea
a vorbit tovarășa

poporului 
Mia

luat cuvîntul Hoang Tu, 
Bu-

subliniate de

prezentat un

(Agerpres)

biectivele puse în funcțiune lucrea
ză de Ia început cu parametrii pro
iectați.

Pe cele 7 luni, ce au trecut din 
acest an, planul de investiții a fost 
realizat însă într-o măsură cu to
tul necorespunzătoare, abia într-o 
proporție de 44 la sută (la construc
ții industriale în proporție de 43 la 
sută, iar la lucrările social-culturale 
într-o proporție de 49 la sută). Ră- 
mineri în urmă s-au înregistrat mai 
ales la lucrările industriale de su
prafață și miniere subterane din 
cadrul C.C.V.J. și la T. C. Paroșeni, 
I. F. Petroșani, F.F.A. „Viscoza", 
O.C.L. Alimentara.

La lucrările miniere subterane re
zultate bune au obținut doar sectoa
rele de investiții de la minele Pe
trila, Aninoasa și Vulcan; restul 
sectoarelor, mai ales cele de Ia 
Dîlja și Paroșeni din cadrul E.D.M.N., 
au mari rămîneri în urmă, ceea 
a condus la nerealizarea planului 
investiții subterane pe C.C.V.J. 
peste 9 400 000 lei. Rămînerlle 
urmă Ia minele Lonea, Lupeni, Uri- 
cani, E.D.M.N. (și chiar la Vulcan 
cu lucrările de săpare), denotă că 
exploatările, sectoarele de investiții 
n-au luat măsurile cele mai eficien
te pentru îndeplinirea planului de 
lucrări miniere. Mari rămîneri în 
urmă există și Ia lucrările de sis
tematizare a minei Lonea — atît la 
lucrările de suprafață executate de 
I.C.M.M. Petroșani cît și la lucrările 
subterane (la puțurile nr. 1 și 8).

ce 
de 
eu 
în

(Continuare în pag. 3-a) 

de deviere — susținea ve
chiul șef de sector.

La conducerea sectorului a 
fost numit inginerul Bălă- 
nescu loan. Noul șef de 
sector a ținut seama de pro- 
punerea organizației de bază 
și lucrările de redeschidere 
a abatajului au început. In 
ziua de 1 august abatajul a 
și intrat în producție. De a- 
turjci a trecut o lună. Btî- 
gada comunistului Burdea 
Nicolae a extras în această 
perioadă 2 041 tone de căr
bune, cu 163 mai mult decît 
prevederile planului. Succe
sele puteau fi și mai mari 
dacă stratul V nu ar fi fost 
aruncat de o falie și conto
pit cu stratul III. Vrînd-ne- 
vrind. brigada a trebuit să 
înceapă exploatarea cărbune
lui de pe stratul V, venit 
ca „musafir" nepoftit. Aici

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Aprovizionare wciaiwa, aPonflcnia
Buna deservire in magazine

In centrul j» 
atenției» PE

Йііеіе trecute, un redactor al 
Ziarului nostru a ad№ăat tâvdfâ- 
9ШШ Constantin Scoroșttn, șetui 
iecliel comerciale a Statului popu
lar dl orașului Petroșani cîteva În
trebări privitoare la aproviziona- 
feti de iarnă, tn cele ce urmează 
ndtm eenUnuiui convorbirii avute.

exploatările
lâ mâgâzlnele

vesc lucrătorii din 
forestiere preciilti și 
periferice de lâ Ctitipu lui Neăg, 
Dlljâ Măre, MeriȘor, Bânița, cartie
rele Grafit Și Ștefan din Lupani

INTERVIUL NOSTRU

I Ge" măsuri s-au 
derea aprovizionării 
pe timpul iernii ?

— Ca și in alți ani
Sfatul popular al orașului Petro
șani a luat ființă un comandament 
care are sarqjna de a rezolva pro
blemele legate da aprovizionarea 
și transportară» la punctele de des
facere a mărfurilor sosite.

Analizînd gradul de aprovizio
nare a populației din ultitha pe
rioadă, comandamentul a făcut o 
iert» de intervenții pe lingă orga
nele tutelare, menite sa îmbunătă
țească aprovizionarea localităților 
Vili Jllilui. Pentru a se satisface 
cerere» populației, ineepinti cu 20 
leptefnbfle. Vor funcționa centre 
de desfacere a mărfurilor de se- 
Zefl lfl leale localitățile. Astfel de 
centre Ѵ0Г fi amenajate ia rampele 
de descărcare și piețele din Lu- 
pefli, VulCan, îscroni șl Petrila, în 
halele de alimente din Petroșani. 
Potrivit condițiilor existente, pină 
te dșla de 10 octombrie se vor 
«t«a Stocuri tampon de produse 
ălifiiehtate la unitățile care deser-

luat în ve- 
populațiCi

pe lîrtgă

etc. unde s-âu Ihtiftipinat greutăți 
eu transportul în iarna trecuta. a- 
cesle unități 
în plus, față 
cu cantități 
hă Integrală,
oțet, Sard, conserve de legume șl 
carne Ș.

vor fi aprovizionate 
de necesarul actual, 

suplimentare de făi- 
albă Și tnălai, Zahăr,

a.

ІѴош avea zarzavaturi și 
itdete suficiente f

— Aprovizionarea consumatorilor 
cu aceste produse se află în cen
trul atenției comandamentului oră
șenesc. Astfel, pentru a asigura . 
aprovizionarea populației Văii Jiu
lui In perioada anotimpului frigu
ros, prin unitățile O.L.F. vor fi 
desfăcute către populație și canti
ne peste 8 000 tone cârtofl, 400 
tone fasole uscată, 2 000 tone le- 
gume, din 
1 400 tone 
rtoase etc.

in fiecâre localitate, punctele de 
îtiSiîirââie a zarzavaturilor și irue- 
teler cere Vor forma stocul tam
pon. Așa de pildă, ѵйг fi folosite 
In acest scop silozurile din ora 
șele Lupeni șl Petroșani, subsolul 
balelor, din Petroșani și altele.

Trăgînd concluzii din experiența 
anildr precedents s-a stabilit și 
fleCCSaful brațelor de muncă de 
care este nevoie pentru operațiile 
de manipulare â cantităților de 
produse Căftitn îh Vaieâ Jiuldl. De 
asefhenâa S-ău procurat saci, rogo
jini ete. pentru a asigura maximum 
de operativitate ia descărcarea va
goanelor. Spre a se evita cheltuieli 
ih plus cu locațiile Și a feri pro
dusele de îngheț, s-âu organizat 
echipe spdciâle de deteătcători 
care vor lucra și în timpul nopții

Ih ultimii ani «raiul Lupani s-a 
dezvoltat mult. Pe locul vechilor co
lonii au apărut cartiere aei cu 
uhitfiți fi complexe comerciale mo
derne. ІП cartierul Viteaza, bună
oară, există două mari complexe te- 
therciale. Ih cartierul Erata, s-a 
construit de asemenea, uh complex 
Cotner Clăi, oare, a fost dat tn folo
sință parțial, eu mal multe Iutii 
urmă, Parțial, pentru că a mai 
mas de lucru la fthlââj, montate 
instalații îii Cîteva încăperi ale 
gazinului. De ійаі multe luni
nici un om de la șantierul de con
strucții nu lucrează la terminarea 
finisărilor, la montarea instalațiilor 
frigorifice. De luni de zile încăperile 
magazinului CU autoservite destinate 
unitățilot de Carne Șl lapte, de le
gume și fructe stau nefolosite, pe 
etnd în alte magazine este aglomera
ție iar cumpătatorii pierd timp pre
țios pină ajung să fie Serviți,

Ce așteaptă executanții, Ih cazul 
d@ față conducerea șantierului de

i-rr-mr-wriiii ■

Lupani

un alt 
Cu un

de hu termină

cere creează
Șl ceva tn 

din

caz
aii 

blocului 5

I

cafe 550 ceapă USeâtă, 
varză, 380 tone ГШеі- 
$1 1 100 tone ffUCte.

s-a asigurat păstrarea 
produse ?

cu

Cum
acestor

— împreună cu conducerea 
O.L.F. s-au stabilit; -de pe acrim,

Magazinul textil nr. 28 din Lupeni și-a îndeplinit planul de 
Vlhzări pe luna august in proporție de 102 la sută. Printre lucrătoa
rele magazinului care Și-au adus din plin aportul la realizarea aces 
tei depășiri SB numără și tînăta SzllVeszief Măria (Iii Clișeu) cafe 
a dovedit conștiinciozitate și atitudine civilizată îh servirea Cumpă
rătorilor.

Ar putea constitui un exemplu
Ne aflam in magazinul Textila 

nr. 2 din Pettoșani, la raionul de 
lenjerie bătbâtească la cîtevă mi
nute după deschiderea lui. Patru 
tineri și două le mei s-au îndreptat 
spre acest raion.

— Aș dot! O câmășă de culoare 
deschisă — a sâlicitm mană undi 
din tineri.

Și eu una gri — а cerut und 
dintre ietnei.

Ce număr dârifi ? — a între
bat tovarășă Maler bdfitia, vfnzâ- 
foore ia acest tm&n.

bupă ce ItnărUl i-a ihdieOt nu* 
mărul cerut, Vînzâîoâfed a înșirat 
pe ffidSd clteva căinâșf in Ctitori 
deschise. Luindude ia tma le-a 
recomandat cu călduță cumpără
torului.

Ld Un costum mâto сев mst 
indicată etic o Cămașă bej — a 
tis eâ. fitie O culoare Care И th 
sortează plăcut cu cea a auatu* 
mutul. Lâ un costum gn ttichi», 
V‘OȘi sfătui să luați cdmaș» gtl 
deschis — a spus vinzătoareâ едй* 
tuiuind sa sublinieze calitatea

materialului și croiala cămașa.
Convins, tmărul Stâfân Aleeti 

de pe șantierul de construcții din 
Vulcan a cumpărat cămașa cjti.

— Eu nu știu tlutnărul — se aa 
dresă încurcată vlnzătoatei cum* 
Pcttăfsarea Țipțer Victoria din 
Petroșani care solicitase cămașa. 
Sd va spun drept, nici nti știu cutii 
să iau măsuța.

VînzâioatSa i-a explicat cu răb
dare cttm se procedează la luăteă 
măsurii asigurifiti-0 că ihdgazfmii 
este bine aprovizionat și va găsi 
și mai tltiiu cămașa dorită.

Tovarășa Tipfer Victotin a finul 
sd ne spună părerea asupra mo
dului eum tint deserviți cumpără* 
torn fa acest raion.

— be mai mult timp им fae 
cumpărăturile în atest magazin. 
Apreciez in med deosebit răbda
rea și atent ie eu care Vlntăloatea 
Maier Doriha de la raionul de 
linieri» bărbătească № ocupă de 
fiecare cumpărător. N-at ti Mu 
ddea șl elfi lucrători din comerț 
bat urma exemplul.

în 
râ
de 

mft- 
însa

canstruețli 
lucrarea ?

Iată acum 
nedumeriri,
urmă, lâ parterul 
cartierul Viscoza I, exista o ufiltâte 
OiL.F, care după darea în folosință 
a complexului din cartier s-a mu
tat în noul local. De atunci cele 
două încăperi ale vechiului magazin 
stau neutilizate, în timp ce magazi
nul alimentar din vecinătate hu-și ; 
poate desfășura activitatea în con
diții bune, spațiul său fiind mult 
restrîns față de cerințele mari ale 
cartierului. Ne întrebăm : 
se soluționează lărgirea 
acestei unități, ori de ce 
ființează o nouă unitate 
spațiul ținut nefolosit, ca
congestioneze cea din complex ?

Iată întrebări la care tioi carne* 
nil muncii din noile cartiere did 
Lupeni așteptăm răspuhs concret.

MOLDOVAN CONTANTA
GAPRIȘ VAS1LE

de ce nu 
spațiului 

nu se în* 
O.L.F. în 
Să sfe des*

*

sînt foarte variațe. 
orășenesc a ținut 
lucru acordîhd a- 
șî aprovizionării

Este asigurată aprovizio-
■ horea Cta combustibil l

Produsele necesare pentfu pe
rioada de iarnă 
Comandamentul 
seama de acest 
tenția ciivehită
populației cu combustibil.

în ceea ce privește aprovizio
narea cu lemne de foc situația se 
prezintă în felul următor : Față de 
repartiția ihitială, I. F. Petroșani 
a furnizat depozitului Combustibil, 
pină la 31 august, cu 1 320 tone 
mai puține lethne de foc. ІЙ pre
zent, in depozitul CpthbUStibilulili 
se află un stoc de 63 vagoane de 
lemne, Pină 
făcut cererea 
re se poate

In Ceea ce pfivește 
narea CU lcmhe de foc a» Vrea Să 
mal ădâUg citeva amănunte. Lem
nele care sosesc de la exploatările 
forestiere din punctele Galbena și 
Răscoala 
8TAS-U1 
Cefe Vin 
cantități 
tercalate
acest motiv, depozitul -Combustibil 
din Petroșani a fost obligat să re
fuze la recepție citea 80 tPne lemn 
Conducerea întreprinderii Forestie
re Petroșani cunoaște această sta
re de lucruri, dar încă n-a luat 
măsurile de rigoare. Conducerea 
acestei întreprinderi n-â luat fliă- 
sârl nici pentru a reglementa în
cărcarea corespunzătoare
niler. Se mai întimplă ca pe foaia 
de parcurs a unei mașini să figu
rez» 8 m c de lemne și Ih realitate 
în camion să se găsească doar... 
6 m c. Aceste ,,mici“ anomalii ia- 
greunează 
eu lemne

In prezent 
populației, 
asigura si

s-a Satis- 
lueru ea- 
în viitor 
âpfOviSdo-

nu se încadrează în 
In vigoare. In camioanele 
din aceste exploatări stht 
respectabile de crăci in- 
intre lemnele de foc. Din

a mași-

aprovizionarea populației 
de foc.

Unitatea e nonă, 
comportarea însă..* veche
Cu săptămlni hi urmă, lti inima 

orașului Uficahi a fost deschisă » 
unitate de desfacere a legumelor Și 
fructelor. Unitatea 0 nouă, frumoa
să, dotată Cu rafturi moderne eafft 
permit prezentarea mărfurilor îti 
bune condițiuni. Magazia de mină, 
de asemenea, permite păstrarea măr
furilor în condițiuni optime, Gu alt» 
cuvinte, le Uricani sînt COhdlții bu* 
ne pentru asigurarea uiiel bune de
serviri a populației cu legume Șl 
fructe.

$i totuși cumpărătorii, au o mere 
nemulțumire (fără să amintim de cea 
creată din eauttâ unei aptovizienărl 
neîndestulătoare șl făcută în săi* 
turi). Nemulțumirea cumpărătorilor 
pornește de la faptul ei vînzătorul

Stănculete Gheorghe are o atitudine 
heCorespuntătoare față de ei (excep* 
tffld cunoștințele sale personale), 
VîtlZălorul Cu pticitia are o compot* 
tare Care nu se Încadrează în nor* 
йіёій deservirii civilizate. El se a* 
dresează brutal și jignitor cumpără» 
torilof șl nu admite să i se facă nici 
O observație, deși felul cum așează 
(aruncă) maria pe cîntar, trezește vil 
discuții iii fihdurile cutapârătâtilbt.

Părerea noastră este că la 6 uni* 
tată nouă se cefe și o comportare 
șl deservire civilizată. Conducerea 
O.L.F, este în rriăsufă Să pretindă 
atest lucru de la Stănculete Gheor* 
ghe.

In loc de concluzii
• Spatiile comerciale, odată ter

minate și predate unităților co
merciale, să fie operativ amenaja
te și Utilate cu tot necesarul pen
tru a fi întrebuințate in scopul In 
Care s-au construit.

• Conducerile organizațiilor Co
merciale să urmărească și sâ În
drume cu mai mate grijă modul 
în care sînt deserviți oamenii 
muncii.

• Organizațiile de partid Și

ptovlzionareâ populați»!. De âse-

U.T.C. să intensifice munca de e-
ducare a lucrătorilor din comerț.
pentru ca aceștia SI practice o de*
servite civilizată.

* î. F. Petroșani să livreze, in
cel mai scurt timp. cantitatea de
lemne de foc cu cate a rămas In
restanță, pentru a nu îngreuna a-

AR FI BINE DACĂ •t>

RENTEA VA91LJE

menea, să manifeste e ffiâl ffiâr» 
preocupare pentru livrarea lemne» 
îât de calitate cotespUhzătââr* 
ăTAS-uiui in vigoare.

• Să se organizeze o largă Con* 
saltare a oamenilor muncii — prin 
consfătuiri periodice Intre cumpă* 
rători, conducerile organizațiilor 
comerciale și lucrătorii din maga- 
Bine *— Spre a Se Cunoaște mâi in* 
deaproape cerințele de consum, 
qâma mărfurilor căutate mai mult.

O PROPUNERE

comercial din Uricani,...Spațiul 
davertlt dispoflibil prin mutarea uni
tății O.L.F. in noua clădire, ar ii des
tinat pentru d*schid*rea ііпШ cen
tru de lapte, pentru a se putea asi
gure deal- tarea acestui 
cantitatea cerută și ia 
tim».

aliment in 
condiții op-

cooperație a Matului popular Uri
cani ut exist* o strînsâ colaborate 
ih vederea lichidării lipsurilor sem
nalate, îmbunătățirii aprovizionării 
ții deservirii oamenilor muncii.

DOPAI MIHAI

MOGO$ IULIANA

in tolabn-.>J.C.R.T.I> și I.C.R.M.
rare cu O.C.L. produs» industrial» 
ar organiza pe localitiți Consfătuiri 
cu cumpărătorii pentnt n te afla Й* 
Write privind Udele Utediii» «Still 
căutate, a ltiâ nOtă d» Cererile d» 
articole de sezdn.

...Comanzile de pline dietetică fă
cute de către uiUtațile de pe raza 
orașului Lupani și Uricani at Ii 
onorate silnic, ca suferinzii de di
ferite boli ia poată piti pline din 
acest sortiment la centrele specia- 
Udate aia O.C.L. Alimentara.

LAZAR MARIA

Unitatea nr. 5 de mezeluri și brîn- 
zetuti se află Ih centrul orașului 
Petroșani. Nu sînt rare ca
zurile cind magazinul se aglome
rează în așa măsuță incit vînzâtoa- 
tea de la raionul de mezeluri abia 
prididește să servească. Intr-una din 
zile am cerut părerea cumpărători
lor Care se aflau în magazin dacă 
sînt mulțumiți de deservirea din 
această unitate alimentară, lată ce 
ne-o răspuns gospodina NlcUIescu 
iobna din Livezenl.

—• Este un magazin îngrijit și 
aprovizionat. Acest lucru face 
fie Vizitat de un număr mare 
cumpărători, care în unele ore 
zilei produc așa aglomerație
trebuie să aștepți mult pină îți vine 
rîndul să ftl servit. Ca să se preîn
tâmpine acest lucru at fi bine dacă 
responsabila unității respective ar 
lua măsura ca în oreie de vîrf pro- 
dusele de carne să fie servite de 
două v'îhzâtoare. Astfel deservirea 
s-ar faCe operativ, iar cumpărătorii 
ar pleca mulțumiți.

bine
să 
de 
ale 

îneît

KOVACS IULIANA
...Una dintre Uhitățile alimentar» 

alo orațultai Lupeni ar ii dotată cu 
o mașitte pentru rfytrit cafea iu sCO- 
plil ilțufiHi tadncil gospodinelor.

TABORSCHI ANUȚA
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Slectfieianul Pop Stefan eSte unul din muncitorii apreciat! a! secției 
de reparații mecanice de la U.fLU.M.P. Lucrările executate de el sînt tot- 
■peauti» de bună calitate șl in timpul planificat.

latâ-1 ій cli$eu, demontlnd firele de pe un rotor al cărui ax trebuie 
tttllnplt.

Obiectivele de investiții ale anului 1965 
realizate integral I

LA 
Ordinea 

zilei

I

I

Cartierul Livezeni din petroșani, 
a clădirii nr

66 s-**u adunat peste 120 de cetă
țeni. Locatari și deputat, cu tații 
•u venit la adunarea populară mi
nați de dorința de a participa cu 
o părere, cu o sugestie la Îmbu
nătățirea gospodăririi spațiului lo
cativ din cartierul în care locuiesc. 
Discuțiile purtate pe marginea in
firmării prezentate de tovarășul 
Petru Hurezeanu, deputatul circum
scripției electorale orășenești nr. 13 
Petroșani, au fost interesante. Ele 
constituie o expresie vid a preocu
pării cetățenilor pentru păstrarea 
avutului obștesc, pentru mai buna 
gospodărire a locuințelor noului 
eertier din partea vestică a Petro- 
șaniulul.

S-a vorbit, îndeosebi, despre 
estetica spațiului locativ. Printre 
altele s-a arătat că se cer aduse 
unele Îmbunătățiri aspectului case
lor scărilor din unele clădiri, prin 
contribuția colectivă a locatarilor. 
S-a ridicat, de asemenea, problema 
Că nici pină acum constructorii 
П-au țencuit încă exteriorul imo
bilului nr. 66 care, prin aspectul 
său, strică ambianta estetică a car
tierului.

Cetățenii s-au ocupat, pe larg și 
de alte probleme privind gospodă
rirea cartierului în care locuiesc.

Tovarășii Mihai Godjea și Va
cile Izdrugă, spre exemplu, au a- 
rătat că blocurile în care locuiesc 
nr. 64 și respectiv nr. 66 duc lipsă 
de apă Caldă și uneori și de apă 
rece.

— Intirzierea montării geamurilor 
la' terase — a arătat locatarul loan 
Lambă — se pune pe seariia fap
tului că în depozit lipsește sticla 
de aceeași culoare. De ce oare

GOSPODĂRIREA 
SPAȚIULUI 
LOCATIV

constructorii n-au căutat o altă so
luție ? De ce ne lasă luni de zile 
fără geamuri la terasă ?

Cetățenii Ion Cioban și Văsile 
Fedoran au cerut să se construias
că în cartier garaje pentru moto
ciclete și mașini, dat fiind că mulțl 
locatări au asemenea mijloace de 
transport și întimpină greutăți cu 
gararea lor.

— Locuiesc în apartamentul 52 
de pe scara hr. 3 al cl ădirii 66 — 
a spus GaVrilă Bora în adunare. 
Ce folos că am primit un aparta
ment frumos, spațios, dacă în in
terior instalația electrică nu func
ționează, iar parchetul, fiind mon
tat cînd lemnul era încă verde, s-a 
rărit și în prezent începe să se 
ridice ? Ce părere au constructorii ?

In final locatarii cartierului Li
vezeni au ales comitetele de clă
diri Care în perioada următoare 
se vor Ocupă de îmbunătățirea gos
podăririi spațiului locativ, de în
frumusețarea caselor scărilor, de 
organizarea unor activități obștești 
menite să înfrumusețeze aspectul 
exterior din jurul blocurilor.

Adunarea populară ținută de ce
tățenii din cartierul Livezeni arată 
că ei slnt interesați ca în clădirile 
în care locuiesc confortul să fie 
îmbinat cu esteticul. Rămîne ca 
atît șantierul de construcții, I.C.O. 
cit și I.L.I. Petroșani să țină sea
ma de problemele ridicate în adu
nare și să treacă operativ la solu
tionarea lor. La rîndul său Sfatul 
popular al orașului Petroșani este 
chemat să urmărească în ce mod 
sînt soluționate problemele ridica
te de oamenii muncii,

B. FARCAS

(Urmare din pag. i-a)

La miile Dilja Se aîiă In iiitîlfitere 
deschiderea orizontului 440, săparea 
puțului auxiliar nr. 3j la puțui nr 1 
nu au fost terminate instalațiile la 
mașină de extracție. La suprafață 
sînt de asemenea, rămîhsrl in ur
mă. La mina Paroșeni nu au fost 
puse in funcție 6 lucrări miniere 
subterane. In ceea ce privește execu
tarea lucrărilor industriale de supra 
față, atît I.C.M.M. cit și T.C.M.C. 
și-au realizat sarcinile în perioada 
amintită doar în proporție de 75, 
respectiv, 86 la sută. Din această 
cauză nu au fost puse in funcțiune 
19 obiective industriale, dintre care 
cele mai importante sînt: instalația 
definitivă de extracție de Ia puțul 
auxiliar Paroșeni, tabloul de distri
buție și turnul de răcire Lenea II 
stația de tUrbUCompresoare de la 
puțul centru Petrila, instalația de 
extracție ia puțlil auxiliar I, stația 
de funicular pentru rambleu și halda 
de steril de la Dilja și cele dotiă sta
ții de epurare a apelor de la Lu- 
poni și Petrlla. Predarea acestor o- 
biective, intr-un termen cit mai 
Scurt, trebuie să preocupe îrt mod 
deosebit colectivele șantierelor.

In ceea ce privește realizarea pla- 
niĂui ia lucrările social-culturale, 
deși din punct de vedere valoric re
zultatele obținute în cele 7 luni sînt 
mai bune decit în aceeași perioadă 
a anului trecut, obiectivele prevăzu
te ii-âu fost predate la termen. Din 
Cele 756 apartamente ce urmau a fi 
predate în perioada analizată au 
fost terminate doar 252, iar lucră
rile Ia căminul studențesc, casa de 
cultură și complexul comercial din 
Petroșani au rămas mult in urmă. 
Se impune deci, Ca o necesitato im
perioasă, ca atît conducerile gru
pului de cbnstriicții Petroșani, cit și 
conducerile șantierelor să acorde 
mai multă atenție urgentării termi
nării obiectivelor rămase in urmă, 
să concentreze toate forțele Ia aces
te puncte pentru a fi terminate la 
termenele stabilite. O deosebită a- 
tenție se cere acordată executării 
lucrărilor de sistematizare pe verti
cală (mai ales în cartierul Livezeni) 
— factor hotărîtor pentru predarea 
la timp a apartamentelor.

Darea în folosință a blocurilor cu 
termen de predate în trimestrul IV 
a.c. este condiționată de termlfiatfea 
centralelor termice de la Petroșani, 
Petrila, a punctului termic de la

NOTĂ

Lumina stelelor nu ajunge !
Depozitul de lemne din Petro

șani. In cursul zilei munca se 
desfășoară aici în general bine. 
Alta-1 insă cînd se laâă întuneri
cul. Muncitorii de la circulare 
trebuie să lucreze în bezna пор 
ții, fapt care face să apară peri
colul de accidentare a acestora. 
Singtlra sursă de lumină sînt., 
stelele unei eventuale nopți se
nine și becurile din incinta minei 
Dilja, în a Căței vecinătate se 
află depozitul de lemne. In curtea

Vulcan care sînt mult rămase în 
urmă fără nici o justificare.

Cauzele cate au condus la nerta- 
lizarea planului de investiții pe acest 
an sînt multiple. Lucrările miniere 
subterane aii fost îHcetiflite de inun
dații, apatiția gazului metah, din 
cauza slabei aprovizionări a ioduri
lor de mtlncă și a lipsei de efective. 
La lucrările industriale dă suprafață 
s-au întîmpiriat greutăți din lipsa 
terțelor de muncă suficiente, neâsi- 
gurarea la timp a documentațiilor, a 
finanțării unor lucrări.

La lucrările de construcții sodial- 
culturale rămînerile în urmă provin 
din caU2ă asigurării du ihtîrziefă a 
forțelor de muncă, din Caulă că 
șantierele nu au fost dotate cores
punzător cu utilajele necesare. Pe 
de altă parte nici conducerile unită 
ților n-ab urmărit cu suficientă uten- 
ție respectarea graficelor de execu
ție, spre a asigura o folosire raționa
lă a efectivelor și agregatelor; a lip
sit pe șantiere o asistență tehnică 
corespunzătoare, preocuparea pentru 
folosirea judicioasă a fondului de 
timp, a utilajelor și agregatelor din 
dotare. Lipsuri mari, îndeosebi pe 
șantierele social-culturale au exisiat 
în privința gospodăririi materialelor. 
Iată doar titeva din lipsurile șan
tierelor față de care nici sfaturile 
populare orășenești nu au luat măsu
rile corespunzătoare. Nu s-a muncit 
cu eficientă persCvetdnță pentru îm
bunătățirea calității lucrărilor de 
construcții social-culturale.

Redresarea activității șantierelor, 
îmbunătățirea continuă a activității 
unităților de construcții trebuie Să 
preocupe in mod deosebit Organiza
țiile de părtld și Conducerile tehni- 
co-administrative din aceste unități. 
Ce se cefe făcut în această privință ?

Conducerile exploatărilor, mai ales 
Lohea, Petrila, E.D.M.N., precum și 
I.C.M.M. și T.C.M.C. să ia măsuri 
corespunzătoare, în cel mai scurt 
timp, pentru a recupera rămînerile 
in urmă și ă preda în teftrteti obiec
tivele industriale subterane si de 
suprafață. O deosebită atenție se 
cere acordată terminării lucrărilor 
de sistematizare din incinta minei 
Lonea II, a lucrărilor de suprafață 
din incintele minelor Dilja, Paroșeni 
precum și a celorlalte lucrări de la 
minele Vulcan. Lupeni și Petrila.

Un imperativ de prim ordin în 
fața șantierelor social-culturale este 
terminarea pină Ia 13 octombrie a 

depozitului nici uri fel de sursă 
luminoasă.

Nici despre ordinea din depozit 
nu se pot spune lucruri de laudă. 
Vei întîlni aici mari grămezi de 
lemne nestivuite.

Este de dorit ca îh cel mai scurt 
timp conducerea depozitului sJ 
facă lumihă în aceste două, ches
tiuni.

IOAN CIUR 
corespondent 

centralelor termice, intensificarea 
lucrărilor de sistematizare pe ver
ticală, atacare* noilor blecuti. in 
acest scop este necesar să se pună 
un accent deosebit pe aproviziona
rea ritmică a șantierelor, asigurarea 
acestora cu efectivele necesare și in 
atest sebp să se îmbunătățească con
dițiile de cazare a mUhcltdfiibn Con
ducerile Șantierelor vot trebui să 
Urmărească eu o deosebită atenție 
respectarea graficelor de eXbCttțU) a 
obiectivelor, luind in acest scop mă
surile cela mai eficiente,

îmbunătățirea cOntlnuă a activității 
șantierelor de construcții Industriale 
Șl social-culturale este condiționată 
de intensificarea muncii organizați
ilor de partid. Este necesar deci ca 
organizațiile de partid să sporească 
continuu controlul asupra preocupă
rii conducerilor tehnico-admihisirăti- 
ve față de urgentarea ritmului de 
execuție, să întărească contiftiiu 
munca politico-educativă în rîndul 
colectivelor de pe șantiere, să-i mo
bilizeze pe Constructori la O muncă 
rodnică.

In timpul ce a rămas pină la Sfir- 
șitul anului să se ia măsurile Cele 
ibai eficiente, să se pună in vâloafe 
toate posibilitățile să se mobilizeze 
ioatd forțele ca Obiectivele dă Con
strucții prevăzute pe anul 1965 să 
fie predate In termen I

Toamna se numiri 
bobocii

(Urmare din pag l-a)

alte necazuri. Stratul tivea o 
Mertalație gtodsd de șist și 
o pafirica de BQ ctii. Râhdti- 
tnenlhl brigăzii a dcdtut. ёи 
toate acestea el s-n tidteet 
la 5,33 tbhe pe post, fdțd de 
4,80 cit era planiiicat. O data 
cu intrarea in producție a 
ahtiluțuldl S-U redresat Și JM6- 
duet ia sectorului. De ia mi
nus S-d trectit tti 4- ?4S tone. 
Colectivul sectorului MU se o- 
preȘte insă alei. Mal silit încă 
tie recuperat peste 2 000 tdfie 
de cărbune și apoi ttebuie 
sâ-Șf Îndeplinească $i aftgajt- 
tnetitul anUhl de іПІпееёіі: 
1 200 tone cărbune peste 
plan.

Obiectivul e realizabil 
Bucurinflu-se tie asisten
tă tehnică de Înaltă ca
lifleale a șeiului de sectbr 
Ba/ânescu loan, tehnicianului 
prinț Samoilâ, maiștrilor mi
nieri Benkd tdSif, Balog Ni- 
coltie, Borbely Sarhbilâ. a 
rflalettulUi mecanic faCăb 
Gheorghe, treaba merge stru
nă. Acum minerii din sector 
tnetg eu fruntea sus, Ier de 
sînt întrebați cum merge 
treaba, de efef de ia sectorul 
ІІ, le răspund cu optimism.

— Om vedea noi care pe 
care. Toamna se numără bo
bocii. Noi ne-ат gindit Bd*i 
numărăm ia siltșitul anului. 
Atunci O sd fie așa c6 ia 
vreo mie cinci sute de torte 
de cărbune peste plăti.

PROGRA M DE RADIO
3 septembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
Știri. Buletin meteorologic, 5,06 
Marșuri sportive, 5,35 Gimnastica 
de înviorare, 5,45 Cîntă orchestra 
de muzică populară a Sfatului 
populai din Giurgiu; 6,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic, 6,10 
Piese distractive, 6,30 Recoman
dări din program, 6,35 Melodii 
vieneze — muzică ușOarâ, 7,00 
Radiojurnal, 7,15 Tiileri soliști de 
muzică ușoară; 7,30 Sfatul medicu
lui : Cura de slăbire; 7,35 Anun
țuri, muzică, 7,45 Salut voios de 
pionier, 3,00 Sumarul presei, 8,06 
itinerar folcloric muzical, 8,35 Con
certul hr. 10 în Mi bemol major 
pentru două piăne și orchestră de 
Mozart, 9,00 La microfon, melodia 
prtferatăi 10,00 Buletin de știri, 

r-- 10,03 Teatru la microfon; „Portre- 
tul" de Al. Voitin, 11,15 Recital 
Selma Hollinger, 11,27 Piese aiese 
din repertoriul de estradă, 12,00 

Buletin de știri, 13,30 Muzică ti- 
șoară pe texte de Constantin Clr- 
jan, Aurel Felea, Mircea Blok, 
Mihai Maximilian, Jack Fulga, 
13,00 Fragmente din opera „Nă
pasta1' de Sablh Drăgoi (noi Înre
gistrări), 14,00 Buletin de știri, 
14,05 Recomandări din program; 
14,10 Prelucrări de folclor ale com
pozitorilor noștri, 15,00 Muzica u- 
șoară; 15,24 „Săptămina muzicii 
bulgare"; 16,00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic, 16,15 Emisiuhe 
de melodii populare, 16,30 Emisiu
ne de basme, 17,00 Canțonete in
terpretate de soliști de muzică u- 
șoafă; 17,30 in slujba patriei, 18,00 
Din muzica popoarelor, 16,30 Mu
zică ușoară interpretată de Nana 
MoiiskPufi și Victor Bunea, 1B.50 
Radiosirtipozion. Cercetarea socio
logică concretă • obiect $1 metoda.- 
19,00 Caleidoscop muzical, 20,00 
Radiogazeta de seară; 20,30 Melo

dii interpretate de Aida Moga, 
Efed FrOhberg și Kay Star; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Cîntă 
formația de muzică ușoară fancy 
Korossy, 21,15 Lectură dramatiza
tă din romanul „Primăveri irosite" 
de Hans Scherfig, 21,45 Melodii 
populare interpretate de Sofia Po
pa,- 22,00 Radiojurnal Buletin me
teorologic. Sport, 22,20 Simfonia 
pentru violă și orchestră „Hărold 
în Italia" de Hector Betlioz, 23.05 
Muzică ușoară; 23,52 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL ÎL 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Muzică ușoară; 7.45 Re
comandări din pr&țjrăm; 8,50 De la 
o melodie la alta,- 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 Emisiune de cîntece șl 
locuri populare; 9.30 Radiofăcbeta 
pionierilor; 10,00 Serenadă OCnlru 
orchestra de coarde de Dat, Wiren. 
Simfonia в lX*a de Mihail Andri- 
cu; 10.30 Muzică ușoară de Măti- 
riciu Vescan, lori Vasilescu, И. 
Mălineanu, Gherase Dendrino; 11,00 
Buletin de știri, 11,15 Emisiune de 
cîntece și jocuri populare, 11,45 

Walter Gieseking, interpret al So- 
năteior pentru pian de Mozart, 
12,00 Duete din operete; 12,30 Ті- 
йёГі interpret!: soprana Aghata 
Druzescu și violonistul Varujan 
Cozighian, 13,00 Buletin de Știri,
13.15 „Mic buchet de melodii dragi", 
13,30 Limba noastră *, „Cuvinte stră
ine", vorbește acad. prof. Al Graur; 
13,40 Concert de prînz; 14,30 Re
comandări din program,- 14,35 Mu
zică ușoară; 15,00 Buletin de știri; 
15,10 Muzică de balet din opera 
.,Faust" de Gounod, 15,30 Din ță
rile socialiste; 15,55 Muzică; 16,00 
Cu cintecul și jocul pe meleaguri 
dobrogene, 16,20 Sport; 16,30 So
nata In mi minor pentru vioară 
și pian de Sigismund Todută; 17,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic;
17.15 Mari eîntâreți de opers din 
trecut i Apelio Graniarte; 17,30 
Sfatul medicului: Cura de ălăbire, 
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Suita a П-a „Arleiiana" de 
Georges BiZet în interpretarea or
chestrei de Studio a RadiotCle vi
ziunii; 19,00 Buletin de știri* 19,03 

Piese de estradă; 19,30 Școl- 
la și viața, 19,50 „Despre 
jazz" (emisiunea a îV-a),- 
20,35 Melodii populare interpretate 
de Alexandru Grozuță si ЕІогва 
Netcu, 21.Oo Radiojurnal Sport,- 
21,46 tntîlnire cu ffiici melodii, 
22,30 Actrița Leopoidina Bălănuță 
recită pentru dumneavoastră din 
versurile sale preferate,- 32,40 Re
frene de fredonat; 23,00 Buletin de 
știri; 23,46 Melodii lirice de pr*- 
tutihdehi; 0,62 Buletin de ștîrL

ținem аіл jțrrafe
3 septembrie

PETROȘANI 7 NOlBMBRia: 
Rachetele nu trebuie «a decolez*; 
REPUBLICA; Atena circului) ANt- 
NOASA t Am ajuns și regft; VUL
CAN I Fernand cow-boy, LUPEMi 
•=* muncitoresc I invenția aPd- 
cii,- CULTURAL: Micul pescat; 
BÂRBÂTENI : Comisarul, WRI- 
CANl : Intilnire cu spiohul.
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PREZENTE ROMANEȘTI
ф MOSCOVA. Corespondentă 

de la A. 'Munteanu :
Orchestra de estradă a radio- 

televiziunii române se bucură de 
un frumos succes în turneul pe 
care-1 întreprinde în prezent în 
Uniunea Sovietică. Debutul tur
neului, care a avui loc la Baku, 
a fost așteptat de publicul azer
baidjan cu mult interes.

„Am așteptat cu nerăbdare pe 
reprezentanții muzicii acestei fru
moase țări, știam că vom face cu
noștință cu artiști talentați. Așa 
a și fost, cînd i-am ascultat pe 
cîntăreții români sosiți la noi în 
țară" — remarca după primul 
spectacol ziarul local „Muncito
rul din Baku". „Sub conducerea 
lui Sile Dinicu, scria ziarul, or
chestra română este nu numai un 
excepțional interpret, ci si un a- 
companiator uimitor de sensibil".

Plenara С. C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

PRAGA 1 (Agerpres).
La 31 august, la Piaga a avut 

loc plenara C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Plenara 
a discutat raportul prezentat de 
Jozef Lenart, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
despre dezvoltarea economică a 
tării, despre stadiul lucrărilor de 
pregătire a planurilor economiei na
ționale pe anul 1966 și a celui 
de-al 4-lea cincinal, precum și cu 
privire la acțiunea de perfectio-

După catastrofa din valea Saas
GENEVA 1- (Agerpres).
Echipele de salvare trimise să 

efectueze operațiunile de degajare 
a construcțiilor acoperite de pră
bușirea unei uriașe cantități de 
gheață, rocă și zăpadă asupra șan
tierului barajului, din valea Saas, 
au fost nevoite să înceteze lucrul, 
fntrucît asupra regiunii s-au abă
tut din nou ploi torențiale, o cea
tă densă și un val de frig. După 
cum se știe aproape întreg șantie
rul barajului a fost îngropat prin 
deplasarea bruscă a ghețarului 
Allalin din apropierea localității 
Zermatt (Elveția). Pînă în prezent, 
numărul total al victimelor — morti 
și dispăruți — se ridică la 91.

Spre reglementarea crizei dominicane
După o criză de peste patra 

luni, în problema dominicană au 
apărut primele semne ale posibi

lității de reglementare a conflic
tului provocat prin intervenția ar
mată a S.U.A. în această țară. 
Marți seara, la Santo Domingo a 
fost semnat de către părțile în 
conflict „Actul de reconcilie
re" care prevede instalarea unui 
guvern provizoriu însărcinat cu 
organizarea de noi alegeri într-o 
perioadă de nouă luni. Acest act 
a fost semnat mai întîi de către 
reprezentanții guvernului constitu
tionalist condus de Francisco Ca- 
amano Deno. Tot marți seara, un 
reprezentant al juntei lui Barre
ras, care demisionase cu o zi îna
inte, a semnat și el „Actul de re
conciliere". Precipitarea evenimen
telor s-a datorat demisiei lui Bar
reras care se opunea concilierii 
cu forțele constituționaltste. De
misia lui Barreras a apărut 
ca o surpriză. Ea nu a în
semnat, însă, altceva decit eșecul 
unei politici de „reconciliere na
țională" întreprinsă prin mijloa
cele presiunilor și terorii. Obser
vatorii politici din capitala domi
nicană au subliniat în repetate 
rînduri lipsa de popularitate a jun
tei lui Barreras. Încercările aces
tuia de a menține privilegiile o- 
ligarhiei locale și a apăra intere-

Marți seara, orchestra de estra
dă a radioieleviziunii române a o- 
ferit ultimul său concert la Mos
cova. Publicul spectator a aplau
dat minute în șir, invitîndu-i pe 
interpreți să revină în scenă.

Miercuri orchestra de estradă a 
plecat la Vilnius, unde își conti
nuă turneul.

• MONTEVIDEO 1 (Agerpres).
Orchestra simfonică „Sodre" din 

Uruguay, a prezentat, cu ocazia 
deschiderii stagiunii din acest an, 
printre alte piese de concert, Con
certul pentru coarde de Paul Con- 
stantinescu, în primă audiție in 
Uruguay.

Concertul s-a bucurat de succes. 
El a fost transmis și de postul de 
radio național „Sodre".

nare a sistemului de conducere 
planificată a economiei naționale.

La cel de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi a luat cuvîntul An
tonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ca
re a comunicat propunerea Prezi
diului C-C. cu privire la convoca
rea și pregătirea celui de-al XIII- 
Iea Congres al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia. Plenara a 
hotărît convocarea congresului la 
24 mai 1966.

Unuf dintre inginerii care con
duc lucrările de cercetare desfă
șurate paralel cu cele de salvare 
a declarat că pînă în prezent nu 
se cunosc cauzele exacte ale de
plasării brusce a ghețarului Alla
lin. Se știe numai că ruperea ma
sei de rocă și gheată se datorează 
unor transformări în interiorul 
ghețarului. Este vorba despre un 
fenomen natural, care nu a putut 
fi prevăzut. Observațiile făcute a- 
supra ghețarului cu cîteva zile 
înainte nu au relevat nimic anor
mal.

In prezent o nouă masă de ghea
ță amenință să se deplaseze.

seie Washingtonului prin distru
gerea forțelor constjtuționallste 
s-au lovit, însă, de rezistența po
porului dominican, Astfel, s-a a- 
juns ca S.U.A., sprijinitoarea des
chisă a juntei, să se dezică de a- 
ceasla cînd a devenit evidentă că 
ea s-a compromis definitiv nu nu
mai în ochii poporului dominican.

COMENTARIUL ZILEI

dar și în fața popoarelor întregii 
Americi Latine.

Potrivit declarațiilor oficiale, 
instalarea noului guvern provizo
riu dominican, ce va avea în frun
tea sa pe Hector Garcia-Godoy, 
ministrul de externe în guvernul 
fostului președinte Juan Bosch, va 
avea loc vineri. O dată cu aceas
ta, urmează să fie puse în aplicare 
alte prevederi ale „Actului de re
conciliere", printre care și cele 

privitoare la dezarmarea membrilor 
forțelor constituționaliste și inte
grarea militarilor din aceste forțe 
în rîndul trupelor regulate domi
nicane. Aceasta nu înseamnă, însă, 
o reglementare definitivă a actua
lei crize. Nu trebuie să se uite 
faptul că forțele interveniioniste,

(BvîBtarea îovarasaloi Fam Van Dong la mitingul 
de la Hanoi iu otileiiil ulei le-a П-а aniversari 
a oiorlaniiii indegendeufei I. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 

mitingul care a avut loc la Ha
noi, cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării indepen
denței R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, președintele Consiliului de 
miniștri al R. D. Vietnam, a rostit 
o cuvîntare, în care a făcut o tre
cere în revistă a rezultatelor ob
ținute de poporul vietnamez în 
construcția socialismului.

„Incepînd din 1954, a subliniat 
el, revoluția poporului nostru a 
intrat într-o nouă fază de dezvol
tare. Partea de nord a tării mer
ge pe calea socialismului, iar partea 
de sud continuă revoluția sa na
țională democratică și populară, 
întreaga țară luptă pentru aplica
rea acordurilor de la Geneva și 
reunîficarea națională pe cale 
pașnică".

Menționînd succesele obținute de 
poporul vietnamez, Fam Van Dong 
a arătat că în domeniul agricultu
rii producția a crescut, în ultimii 
îl ani, cu aproape 50 la sută, ceea 
ce a permis lichidarea foametei 
cronice din timpul regimului co
lonialist.

In domeniul industriei, a subli
niat el, valoarea producției a cres
cut în aceeași perioadă de aproape 
20 de ori. Ponderea industriei în 
valoarea globală a producției in
dustriale și agricole a ajuns la 50 
la sută în 1964. Referindu-se la suc
cesele obținute în domeniul cultu
ral și social, primul ministru a a- 
rătat că 95 la sută din populație 
știe să scrie și să citească, iar un 
sfert din numărul populației frec
ventează în prezent cursurile unei 
școli. Numărul studenților a cres
cut de 23 de ori într-o perioadă 
de zece ani, iar numărul cadrelor 
formate în școlile superioare și 
secundare este de 50 de ori mai 
mare decît numărul cadrelor for
mate în aproape un secol de do
minație colonială.

In continuare, primul ministru 
Fam Van Dong s-a referit la lupta 
împotriva agresiunii S.U.A. dusă 
de populația din Vietnamul de 
sud, arătînd că Frontul Național 
de Eliberare are un cuvînt hotă- 
rîțor în rezolvarea problemei sud- 
vietnameze. El a arătat apoi că nu 
este nimic mai prețios decît liber- 

aflate acum în Republica Domini
cană sub steagul O.S.A., vor con
tinua să rămînă în această țară, 
ceea ce lasă să planeze dubiul 
asupra posibilităților instalării, pe 
Călea alegerilor, a unui guvern cu 
adevărat reprezentativ.

In prezent, cînd criza s-a apro
piat de o reglementare politică 
prin mijloace pașnice, poporul 
micii și încercatei țări din regiu- 
nea Mării Caraibilor începe să-și 
refacă economia. Corespondenții 
occidentali de presă relatează că 
în urma intervenției nord-ameri- 
cane, în țară domnește haosul e- 
conomic, iar producția industrială 
stagnează. La toate acestea se a- 
daugă cele aproape 3 000 de victime 
ale evenimentelor din ultimele 
luni, pentru moartea cărora prin
cipala răspundere revine forțelor 
întervenționiste și juntei lui Bar
reras.

Este încă prematur a se trage 
concluzii definitive privind viito
rul imediat al Republicii Domini
cane. Prin exemplele de pî
nă acum poporul dominican 
a arătat că, în ciuda tutu
ror atacurilor și represiunilor, este 
hotărît să lupte pînă ce îi va fi re
cunoscut dreptul de a-și hotărî 
singur destinele.

I. RETEGAN 

tatea și independența, și poporul 
vietnamez este hotărît să facă toa
te sacrificiile necesare pentru li
bertatea și independenta sa fiind 
gata să lupte 5, 10, 20 sau chiar 
mai multi ani pentru realizarea 
telurilor sale. El a arătat că decla
rațiile despre „pace” și ..tratati
ve" ale oficialităților americane 
sînt ipocrite și că S.U.A. urmăresc 
prin aceasta continuarea războiu
lui de agresiune.

Unicul drum pentru asigurarea 
unei păci adevărate și durabile 
este înfrîngerea agresorului în 
războiul din Vietnamul de sud și 
în acțiunile sale de „escaladare" 
împotriva R. D. Vietnam, zdrobi
rea planurilor sale de extindere a 
războiului.

Popoarele din Vietnam - și din 
lumea întreagă trebuie să lupte 
cu hotărîre pentru a pune capăt 
războiului de agresiune din Viet
namul de sud, și pentru a deter
mina guvernul american să respec
te acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam.

Sărbătorind a 20-a aniversare a 
proclamării R. D. Vietnam, între
gul popor vietnamez este hotărît 
să dezvolte tradițiile revoluției din 
august 1945 și să ducă lupta pînă 
la capăt pentru înfrîngerea agre
siunii imperialiste și reunîficarea 
tării.

☆

Cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a proclamării indepen
denței Republicii Democrate Viet
nam, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri • al R D. 
Vietnam, a oferit o recepție.

La recepție au participat pre
ședintele Ho Și Min și ăl.ti condu
cători de partid și de stat. Cu a- 
cest prilej, primul ministru Fam 
Van Dong a toastat pentru victo
ria deplină а poporului vietnamez 
în lupta împotriva agresiunii ame
ricane. De asemenea, el a mulțu
mit, în numele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al guvernului și poporu
lui vietnamez, popoarelor din lu
mea întreagă pentru sprijinul și 
simpatia față de poporul vietnamez.

Succese în economia 
R. D. Vietnam

HANOI 1 (Agerpres).
Recolta de orez din R. D. Viet

nam este mai mare în acest an 
decît în 1964. Astfel, in regiunile 
Vin-Lin și Kuang-Bin producția de 
orez este cu 12 la sută mai mare 
decît anul trecut. Cooperativa Dai- 
Fong a obținut o recoltă medie 
la hectar de 24 chintale, iar cor 
operativa Kim-Hung a obținut o 
recoltă medie de porumb de 34 
chintale boabe la hectar.

Vizita președintelui 
Nasser în Iugoslavia

BELGRAD 1 (Agerpres).
Răspunzînd invitației lui Iosip 

Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Gamal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite, a sosit la 
Belgrad într-o vizită oficială de 4 
zile în Iugoslavia.

La aeroport, președintele Nasser 
a fost întîmpinat de președintele 
Tito și alte persoane oficiale iugo
slave.

In aceeași zi, la reședința Ve- 
cei Executive Federative au înce
put convorbirile oficiale dintre Io- 
sip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, și Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe Unite.

seui't
ф BONN. Partidul coaliției gu

vernamentale U.C.D.-U C.S. a dat 
publicității rezultatele unui sondaj 
în rîndurile opiniei publice efec
tuat între 2—27 august în legătu
ră cu șansele partidelor la alege
rile generale din 19 septembrie. 
Potrivit acestui sondaj, 34 Ia sută 
din cei întrebați s-au pronunțat 
pentru coaliția U.C.D.-U.C.S., 34 la 
sută pentru Partidul social demo
crat, 5 la sută pentru partidul li
ber democrat, 2 la sută pentru ce
lelalte partide, iar 25 la sută s-au ' 
arătat nehotărîti.

ф RIO DE JANEIRO. Aproxima
tiv 100 de persoane au fost ares
tate marți în statul Rio (Brazilia) 
acuzate de a ii organizat acțiuni 
subversive împotriva statului. Po
trivit autorităților, cei arestați a- 
fi elaborat un plan de acțiune îrt- 
vederea răsturnării de la conduce
rea statului a actualului guvern 
condus de Castello Branco.

ф MELBOURNE. .,Secor", un sa
telit plasat pe o orbită la o alti
tudine de 900 km. urmează să a- 
jute la cartografierea insulelor Ma
nus și Bougainville, care fac parte 
din Noua Guinee aflată sub tutela 
Australiei. S.U.A. și Australia co-' 
laborează la acest proiect menit 
să pregătească primele hărți ale 
celor două insule din sudul Paci
ficului.

ф BONN. La bordul unui sub
marin aparținînd forțelor militare 
maritime vest-germane s-a produs 
o explozie. Submarinul se află în 
reparație la șantierele de construc
ții navale Howaldt-Werke. Explo

zia a provocat moartea unui mun
citor și rănirea altor doi,

ф LEOPOLDVILLE. Autoritățile 
congoleze au expulzat din țară 
un număr de 20 cetățeni străini, 
printre care și 12 funcționari ai 
U.N.E.S.C.O. Ministerul de Interne 
de Ia Leopoldville a acuzat persoa
nele expulzate de „activități sus
pecte".

ф LA PAZ. Sute de elevi din 
capitala peruviană au demonstrat < 
marți în semn de protest împotri
va lipsei sălilor de cursuri. Școla
rii au instalat baricade pe străzi, 
întrerupînd circulația. Ei au fost a- 
tacați de poliție care a operat un 
număr de arestări.

ф HAGA. Organul de informa
re al C.E.E., care apare în Olanda, 
a publicat o declarație a profeso
rului Walter Hallstein, președintele 
C.E.E., care se pronunță pentru noi 
negocieri între partenerii Pieței 
comune în vederea realizării unui 
acord cu privire la finanțarea a- 
griculturii. Hallstein cere ca aces
tor negocieri să Ie fie consacrată 
„întreaga energie".

ф BERLINUL OCCIDENTAL. 
Persoane necunoscute au smuls 
din rădăcini arborii plantați de re
gina Elisabeta a Angliei în „par
cul englezesc" din Berlinul occi
dental, cu prilejul recentei sale 
vizite în acest oraș, anunță agen
ția Reuter.

ф BEIRUT. Regele Hussein al 
Iordaniei și-a încheiat vizita de 
cinci zile pe care a făcut-o în Li
ban. Intr-o declarație făcută cu a- 
cest prilej, el a arătat că a avut 
convorbiri cu președintele Charles 
Helou și cu alte personalități liba
neze referitoare la toate problemele 
de interes comun pentru cele două 
țări. Regele Hussein a salutat, de 
asemenea, acordul egipteano-saudit 
privind reglementarea problemei 
Yemenite.
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