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TEMELIA SUCCESELOR DE MÎINE —
E FIС1ЕИТА MASURILOR LUATE AZI
Concluzii după încheierea 
primelor doua luni ale a- 
nului de către С. С. V. J.

0 primă sinteză 
a hărniciei

s

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din, industria extractivă a Văii 
Jiului au - încheiat primele două 
luni ale anului cu realizări însem
nate. Planu-l producției brute pe 
C.C.V.J. a fost depășit cu 3 500 
tone cărbune; planul productivită
ții muncii pe ianuarie a fost reali
zat — în tone/post pe exploatare 
---- în proporție de 102,7 la sută.

Ce concluzii se pot, deed, des
prinde ? Ga urmare a unei mai bu
ne organizări a procesului de pro
ducție, la majoritatea exploatări
lor, sectoarelor și locurilor de mun
că s-a reușit, în pofida greutăților 
întimpinate mai ales în ianuarie, să 
se îndeplinească principalii indica
tori ai planului de producție. La 
producția marfă comparabilă s-au 
obținut în luna ianuarie .. aproape 
500 000 lei economii la prețul. de 
cost, iar la întreaga producție* mar
fă 711 000 lei economii și peste 
1 000 000 led benefici peste , plan.

Aceste realizări constituie, așa
dar, -o primă sinteză . a hărniciei 
majorității brigăzilor și sectoarelor 
din cadrul exploatărilor miniere, a

eficienței măsurilor aplicate de 
conducerile tehnice și activității 
politice desfășurate de către orga
nizațiile de partid, cu sprijinul sin
dicatelor 
în rîndu-1 
niere.

și organizațiilor U.T.C., 
colectivelor noastre mi-

Dezideratul cardinal: 
RITMICITATEA!
întrebarea esențială, abordată în 

ședință ca o chestiune de prim or
din a fost: în ce cadență au avan
sat exploatările de la luarea star
tului pe anpl 1966? Să urmărim 
buletinul ritmicității pe deaade: In 
ianuarie, decada I-a S-a încheiat

{jluduvi La а ааіаепаре.
Ieri după-amiază, in 

holul clubului din Lu
peni s-a deschis expozi
ția retrospectivă organi
zată cu prilejul aniver
sării a 10 ani de la crea
rea cercului de artă 
plastică din localitate.

Rod al revoluției noas
tre culturale, acum 10 
ani, cercul de artă plas
tică din Lupeni și-a des
chis porfiie în fața celot

un sentiment de adîncă 
emoție și admirație mă 
gîndesc la cei șapte cu
tezători — de acum un 
deceniu — care în fața 
șevaletului și paletelor 

. imaculate au pornit să 
cucerească redutele unei

dornici să pătrundă în
complicatul labirint al
muncii de creație. Cu

Ce indică pulsul producției din exploatările miniere ale Văii Jiu
lui după primele două luni ale anului ? Care este bilanțul realizărilor și 
ce concluzii se desprind pentru activitatea de viitor spre a îndeplini 
exemplar sarcinile de plan și angajamentele de întrecere pe anul 1966 ?

Iată problemele — de o importanță primordială care au fost dezbă
tute într-0 recentă ședință de lucru organizată de Biroul Comitetului 
orășenesc de partid. La ședință au participat secretarii comitetelor de 
partid, președinții comitetelor de sindicat, secretarii comitetelor U.T.C. de 
la exploatările miniere, conducerile minelor, preparațiilor și cadrele de 
conducere ale C.C.V.J. A luat parte, de asemenea, tovarășul GHEORGHE 
CĂLIN, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R., precum și activiști ai Comitetului regional . de 
partid.

Informarea prezentată în ședință de către tovarășul LAZĂR DA
VID, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, discuțiile purtate 
de participant au constituit o dezbatere utilă asupra bilanțului activității 
pe două luni a combinatului carbonifer.

Redăm în continuare citeva probleme desprinse din analiza asu
pra activității C.C.V.J.

cu un minus de 4 077 tone cărbu
ne, în decada a doua s-a recuperat 
minusul, iar decada а ПІ-а a fost 
încheiată cu un plus de 1 712 tone. 
In februarie, în prima decadă s-a 
înregistrat un .minus de 5 734 tone, 
reahzînd planul numai E. M. 
Uricani, în a doua decadă la mi
nusul din primele 10 zile s-au mai 
adăugat 1 898 tone, pentru ca 
decada a IlI-a — care a fost 
numai 7 zile lucrătoare — să 
extragă peste plan 9155 tone.

în 
de 
se 
a-

pînă 
avea 
bine-
Șap-

arte necunoscute 
atunci lor și care 
să le aducă apoi 
meritate satisfacții, 
te oameni de 
profesii diferite, sub de

Cercul 
de artă plastică 

din Lupsni 
a împlinit 10 ani 
de la înființare

zinteresata îndrumare a 
cunoscutului artist gra
fician Tellmann Iosif, au 
semnat atunci — prin 
primele trăsături de pe
nel — actul de naștere

Tînăra ingine
ră Georgescu Ё- 
Iena (în clișeu) 
din cadrul labo
ratorului prepa
ratei Lupeni a- 
duce un aport 
însemnat la îm
bunătățirea cali
tății cărbunelui

IIXDE MERGEM AZI?
PETROȘANI

• Incepind cu ora 10, în sala 
clubului C.C.V.J. va avea loc un 
program de muzică ușoară în in
terpretarea orchestrei clubului ener- 
geticienilor din Paroșeni.
• Ora 10, în sala Teatrului de 

stat este programată o serbare or
ganizată pentru părinți de condu
cerea liceului din localitate. Iși vor 
da concursul formațiile artistice ale 
liceului.

In aula I.M.P., ora 10, începe 
prima întîlnire a galei Де box ju
niori în cadrul „Turneului primăve

rii", între formațiile Jiul Petrila, 
Minerul Vulcan, Știința Petroșani, 
Minerul Lupeni și Știința București.
• Stadionul Jiul din Petroșani va 

găzdui, începînd cu ora 16, întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre for
mațiile de categoria В Jiul Petrila- 
Gaz Metan Mediaș.
• Pe arena de popice a asocia

ției sportive Utilajul din Petroșani 
se organizează, la ora 9, în cin
stea Zilei femeii, un concurs indi
vidual de popice masculin și femi
nin.

(Continuate in pag. 3-a)

deal unui izvor dătător 
frumos.

Acum un deceniu, 
fosta Vale a negurii 

vîrste și ignoranței a răsărit

în 
?i 
o 

mlădiță care datorită 
mîinilor talentate ce o 
îngrijesc rodește din bel
șug, an de an, spre bu
curia iubitorilor de fru
mos. Printr-o muncă a- 
Siduă, presărată ici, 
colo de greutăți ineren
te începutului, s-a tre
cut la depistarea talen
telor locale.

Rezultatele n-au întîr- 
ziat.

La numai cîțiva ani 
după înființare, lucrări 
semnate de artiști plas
tici amatori din Lupeni 
iau parte cu mult suc
ces la expoziții organi-

(Continuare in pag 2-a)

Ritm viu pe șantiere
Timpul favorabil creea

ză constructorilor condi
ții bune de lucru pe șan
tiere, pe care ei se stră
duiesc să le folosească 
cit mai din plin. Pe șan
tierele Lupeni: și Vulcan, 
o dată cu glisarea blocu
rilor D 3 și D 1, brigă
zile de zidari au început 
și finisarea exterioară a 
blocurilor prin olacarea 
cu plăcute ceramice.

Se lucrează intens și 
la zidării. Pe șantierul

zate la Londra și Var
șovia. La toate bienalele 
de artă plastică organi
zate de C.C.S., — rezer
vate artiștilor amatori 
— lucrările membrilor 
cercului din Lupeni au 
obținut sufragii unani
me. De două ori conse
cutiv, cercului de artă 
plastică din Lupeni i s-a 
atribuit titlul de „cerc 
fruntaș pe țară". La bie
nala ce a avut loc anul 
acesta — faza finală — 
amatorii din ■ Lupeni au 
obținut două premii II. 
trei premii III și o men
țiune. ceea ce constituie 
o binemeritată răsplată 
a activității lor fecunde.

In decursul anilor, din 
rindurile amatorilor s-au 
ridicat talente reale ale 
căror lucrări au fost ex
puse în nenumărate săli 
de expoziții din țară și 
străinătate. Multe din a- 
ceste lucrări poartă sem-

PE TEME DE EDUCAȚIE

Una din brigă
zile de nădejde 
de la sectorul II 
al minei Lonea 
este cea condusă 
de minerul Fatol 
Vasile.

IN CLIȘEU: 
brigadierul (al doi
lea din dreapta) 
fotografiat alături 
de cîțiva ortaci.

Petroșani Se ridică blo
curile E 5, D 4, F 6, E 6. 
Ё 7, D 5, la Petrila blo
curile E 8 și E 9, iar pe 
șantierul Vulcan se pre
gătesc fundații pentru 
glisarea blocurilor F 8, 
D 4 și D 5. Paralel cu 
acestea, la Petroșani, 
Petrila și Vulcan au în
ceput primele lucrări și 
pentru amenajarea noilor 
drumuri de acces la 
blocurile aflate in con
strucție.

ca să-și desă- 
pregătirea ar- 
cadrul institu- 

invățămint su- 
respecțiv. me-

nătura lui Viorel Vasile, 
Csatai Emil sau Raț loan.

Fii și fiice de mineri 
și muncitori cum sînt 
Costea Simion, Hornung 
Maria, Crișan Maria, Ca- 
ceu Dan, Băloi Nicolae 
și Feier Alexandru au 
plecat din rindurile a- 
matorilor 
virșească 
tistică în 
țiilor de 
perior și, 
diu de specialitate.

Faptul că la ora ac
tuală , cercul numără 
peste 50 de amatori poa
te constitui un bilanț 
demn de o asemenea 
aniversare.

La întrebarea, prin ce 
mijloace se asigură con
tinua dezvoltare a sim
țului artistic la amatori

T. K.

(Confirmare în pag. 3-a)

Readus 
pe calea

Ea chemarea ușierului, 
în sala tribunalului a 
intrat o femeie cu pă
rul nins de ani urmată 
de un tînăr înalt, bine 
legat. După ce a arun
cat o privire cercetătoa
re în jur, tinărul și-a 
plecat capul și a rămas 
în așteptare. Era incul
patul.

Mama și-a dat în ju
decată fiul împinsă la 
disperare de comporta
rea neaerwnă a acestuia'. 
In mai multe rînduri 
vecinii. familiei Tutuna.ru 
de pe strada Coroești 
din Vulcan au fost tre
ziți de scandalurile pro
vocate de el. Intr-o vre
me lucrurile păreau po
tolite, pînă într-o zi 
cînd venind acasă la o 
oră înaintată, Gicu a să
rit să-și bată mama. A- 
ceastă înt implore a pus 
capăt răbdării și a de
terminat-o pe mamă să-l 
cheme în fața instanței 
judecătorești..

E mare lucru 
să-ți alegi prietenii

In perioada în care 
s-au petrecut cele rela
tate Tutunaru Gheorgbe 
s-a împrietenit cu Bran 
Virgil și Kelemen O’csi 
cu care își petrecea tim
pul liber practicînd jo
curi de noroc. Cuirînd 
această îndeletnicire a 
devenit □ patimă ‘ care 
l-a determinat să întîr- 
zie de la serviciu și u- 
neori „să Uiite" cu totul, 
de el. Actele de indis
ciplină, evident, s-au (Continuare în pag 3-a)

In tovărășia cărților.

omeniei
reflectat asupra câștigu
lui. Gicu nu mai avea 
mijloace materiale sufi
ciente pentru a se între
ține și să acopere tot
odată cheltuielile ce le 
făcea la jocurile de no
roc. Soluția a găsit-e 
ușor. N-a mai dat ma
mei sale nici un ban. 
Ba mai mult, i-a pretins 
acesteia să-lîntrețină din 
mica pensie pe care ao 
primea, Situația devenise 
de nesuportâf. Tdatfe în
cercările mamei de a-1 
debarasa de prieteni și 
de apucăturile care l-au 
făcut să fie arătat . cu 
degetul, au rămas fără 
rezultai.

0 hotărîre 
judecătorească 
și sentimentul 
de mamă

Judecind faptele, in
stanța a hotărît ca tînă- 
rul Tutunaru să fie e- 
vacuat din locuința pă
rintească asigurindu-t-se 
astfel mamei sale liniș
tea de care avea atîta 
nevoie. Auzind-o, mama 
nu s-a gîndit îtlsă nici 
o clipă la faptul că fiul, 
pentru care s-a zbătut 
atrt să-l învețe meserie 
și să-l facă om cinstit, 
de vază, a dovedit lipsă 
de omenie, că a jignit-o. 
Singurul ei gînd a fost 
îndreptat: către viitorul 
băiatului.' Ce se va în- 
tîmpia cu el ? Ce viață

M. CHIOREANU

Tutuna.ru


TEMELIA 
SUCCESELOR 
DE MÎINE — 
EFICIENTA 
MASURILOR 
LUATE AZI

(Urmare din pag. l-a)

М0шШи-м depășirea planului lu
nar pa combinat cu 1 761 tone căr
bune. Concluzia e evidentă: cu 
toate măsurile luate, ca o deficien
tă esențială, caracteristică, pentru 
exploatările miniere din bazin e 
slaba preocupare pentru realizarea 
sarcinilor de plan în mod ritmic, 
ia fiecare zi, decadă de decadă.

Și în mod firesc se pun întrebă
rile : oare o asemenea organizare 
a producției este normali ? Reflec
tă ea preocuparea pentru organiza
rea rațională, mai superioară a pro
cesului de producție 1

Printre minusurile prezentului, 
M mal cer amintite următoarele: 
creșterea numărului de brigăzi ca
ro nu-și realizează lună de lună 
planul (ceea ce a influențat și ne- 
roalizarea ciștigului mediu planifi
ce). neîncadrarea în indicatorul de 
calitate la cărbunele brut extras 
șt rămineriie în urmă la lucrările 
de deschideri și pregătiri.

Care sînt cauzele neritmlcitățil 
ale numărului mare de brigăzi ră
mase sub plain 1 Aceste cauze, deși 
au constituit obiectul multor studii 
și analize, continuă să persiste. Se 
știe, bunăoară că o cerință esen
țială pentru îndeplinirea ritmică a 
planului o constituie crearea con
dițiilor optime de desfășurare a 
procesului de producție, prin apro
vizionarea corespunzătoare a tutu
ror locurilor de muncă, asistență 
tehnică calificată, asigurarea unui 
înalt grad de securitate a muncii, 
aplicarea procedeelor tehnologice 
avansate etc. Dar, tocmai aceste 
cerințe n-au stat în centrul preo
cupării tuturor factorilor răspunză
tori de îndeplinirea planului, a unor 
conduceri tehnice și organizații de 
partid șl de masă. Numai așa se 
explică de ce la mina Lupeni trans
portul a frînat producția în ambele 
luni,- la mina Vulcan nu s-a asigu
rat o funcționare normală a ram- 
blouhii, o plasare judicioasă a lo
curilor de muncă și au avut loc 
dese defecțiuni electromecanice, 
iar la mina Dîlja nu s-a asigurat 
deservirea corespunzătoare a locu
rilor de munca cu materiale și. va- 
gemete. Iată neajunsuri pentru li
chidarea și chiar preîntîmplnarea 
cărora existau posibilități, pricepe
re și Experiența necesară ' la fie
care mină. Insă nu s-a acordat a- 
toația cuvenită evitării unor ast
fel de neajunsuri.

întrebarea esențiala : 
Can stăpînim 
producția ?

Fa luna februarie, unica exploa
tare din bazin care a rămas sub 
pian e mina Petriila. In cuvtntul 
lin, tov. tag. MURU EMIL, șeful 
exploatării, a explicat pe larg cau
zale care au generat rămlnerea In 
urmă. Din lipsa de corolare a lu
crărilor de pregătiri cu lucrările 
din abataje, In luna februarie mi
na PetrUa a avut cu 118,5 metri 
Hule de front mai puțin decît era 
planifice!. Aceasta a constituit prin
cipala cauză a răminarii mb plan 
a minei cu 3060 tone de cărbune.
Deficiențe asemănătoare s-au «em- 
■rial și la rite exploatări.

Tot. ing. SABAW IOAN, șefei 
■dam Vuli Ifj a explicat rămăneri- 

le in urmă In primele zile ala lu
nilor prta lipsa de efective. In
tr-adevăr, prin suprapunerea con
cediilor unor salariațl, la începu
turi de lună, mina Vulcan rămîne 
cu efectivul incomplet. Dar și alți 
șefi de exploatare justifică nerlt- 
micitatea din februarie prin lipsa 
de efective. Oare are această jus
tificare o temelie solidă î E o în
trebare cere și-a găsit răspunsul 
șl In discuția purtată în ședință 
de către tov. tag, LÂZĂRESCU 
IOAN, director general al C.C.V.J. 
Astfel, pîaă fn 17 februarie, com
binatul acumulase un minus de 
peste 9 000 tone de cărbune. In a 
doua jumătate a lunii, deși fluc
tuația a fost mal mare, (din motive 
justificate) minusul a fost recupe
rat iar planul lunar depășit cu 
1 701 tone. Iată, deci, un fapt oare 
infirmă justificarea neritmicitatli 
prta lipsa de efective. In locul a- 
cesteia râmi ne însă valabilă o altă 
problemă majoră : cum stăpînesc 
cadrele tehnice — conducerile sec
toarelor ți exploatărilor procesul 
de producție. Referindu-se la a- 
ceastă problemă, directorul generai 
al combinatului a insistat asupra 
mai multor neajunsuri. Există la
cune în ceea Ce privește stăpîni- 
rea fronturilor de lucru, dirijarea 
lucrărilor de pregătiri spre a asi
gura din timp frontul de lucru Și, 
fn același timp, sterilul necesar 
rambleierii abatajelor. Aici intervi
ne rolul inginerului, al gîndirii teh
nice 1

Or, dacă în privința întăririi 
competenței personalului tehnic de 
supraveghere și control s-au făcut 
primii pași înainte, față de munca 
de concepție a unor cadre ingine
rești, mai ales în ceea ce privește 
întocmirea diagramelor de produc
ție și urmărirea respectării acesto
ra, există încă rezerve. Exploată
rile miniere nu acordă încă a- 
ceeați atenție lucrărilor de investi
ții ca și producției. Realizarea rit
mică a planului de investiții n-a 
devenit încă o preocupare cotidia
nă. De aici și explicația rămînerii 
în urmă pe ianuarie și februarie 
la planul de investiții cu 264, res
pectiv, 132 ml,

Aceeași atenție se cere acordată 
dirijării efectivelor ca $1 liniei de 
front, a arătat directorul generai. 
Se impune mai multă gîndire teh
nică pentru concentrarea produc
ției; să concentrăm forțele spre ă 
avea maximă eficiență. Pe linia e- 
viitării fluctuației și folosirii rațio
nale a efectivelor se cer avute în 
vedere clteve deziderate: dirijarea 
judicioasă a normelor în funcție 
de îmbunătățirile aduse condițiilor 
de muncă, mecanizarea lucrărilor 
auxiliare, spre a elibera forțe de 
muncă în vederea completării efec
tivului direct productiv și îmbu
nătățirea muncii cu omul care ho
tărăște realizarea pianului.

Pentru cadrele 
tehwieo-lnginorești — 
chestiune de mfndele 
profesională

Ia oadrul G.G.V3. muncesc 346 
lngtoeri și 1 100 tehnicieni și 
naștd Acest numeros corp teh- 
nico-ingineresc reprezintă о шаге 
fort^. сараЫН si leaalve ca ane- 

coș problemei* pe care le ridică 
organizarea raționali a producției 
să vină cu soluții îndrăznețe pri
vind perfecționarea procesului teh
nologic, introducerea de metode 
noi și valorificarea mal deplină a 
rezervelor interne. Realizarea aces
tor cerințe și mai ales a dezide
ratelor de stringentă actualitate — 
realizarea ritmică a planului și re
ducerea numărului mare de brigăzi 
rămase sub plan — constituie o 
chestiune de prestigiu, de mindrie 
profesională pentru fiecare inginer 
și tehnician minier, Se impune pe 
această liiiie o activitate mai stă
ruitoare din partea conducerii com
binatului, a serviciilor de specia
litate de la G.G.V.J., a dispecerilor 
repartizați pe fiecare exploatare. 
Cadrele de specialitate ce se de
plasează la exploatări trebuie să 
dea dovadă de mal multă exigen
ță șl în același timp, să acorde un 
ajutor mai concret, mai eficient ta 
rezolvarea operativă a problemelor 
tehnico-organizatortce oare se ridi
că la exploatările mimare.

In ultimul timp au fost luate nu
meroase măsuri pentru întărirea a- 
sistenței tehnice pe schimburi, a 
crescut numărul Inginerilor și al 
cadrelor medii tehnice care lucrea
ză în sectoarele productive. In mod 
firesc aceste măsuri trebuie să-și 
reflecte eficiența prin perfecționa
rea organizării procesului de pro
ducție, scăderea simțitoare a nu
mărului brigăzilor rămase sub plan, 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
punerea La punct a lucrărilor mi
niere, prevenirea și scăderea nu
mărului accidentelor, îndeplinirea 
ritmică a pianului de producție și 
de investiții. Din situația existen
tă însă la exploatări se desprinde 
concluzia că eficiența măsurilor pri
vind întărirea asistenței tehnice și 
perfecționarea organizării produc
ției nu este încă cea așteptată. Fa
ță de această stare de lucruri o 
răspundere deosebită revine și or
ganizațiilor de partid.

Cum se fructifică 
intervențiile 
organ zațiilor 
de partid ?

In perioada analizată forța mo
bilizatoare a organizațiilor de 
partid, sprijinul organizațiilor de 
masă și-au spus în mare măsură 
cuvîntul în activitatea economică 
a exploatărilor miniere; interven
țiile lor oportune, sprijinul acor
dat conducerilor tehnice au avut 
un rol important în obținerea re
zultatelor arătate. Cu toate aces
tea, deficientele ce au existat in 
activitatea combinatului și a ex
ploatărilor. în cele două luni din 
acest an nu pot fi separate de nea
junsurile ce mai există în stilul și 
metodele de muncă ale organeloi 
și organizațiilor de partid în con
ducerea economiei. Deficiența cea 
mai caracteristică și în această pe
rioadă a constituit-o insuficienta 
preocupare pentru organizarea a 
plicării măsurilor politice și tehnico- 
organizatorlce menite să asigure 
îndeplinirea pianului în mod rit
mic pentru exercitarea unui con
trol exigent asupra conducerilor 
tehnice. Numai datorită unor ase
menea deficiențe au putut persista 
lipsurile din activitatea conducerii 
minei Lupeni, pentru înlăturarea 
Cărora comitetul de partid nu a in
tervenit din timp și cu destulă ho- 
tărîre. Asemenea neajunsuri mai 
există și în activitatea comitete
lor de partid de la exploatările 
miniere Petrila, Dîlja, Vulcan și 
Uricani, precum și a comitetelor 
orășenești respective.

Comitetele de partid, organiza
țiile de bază au datoria să acorde 
un ajutor mai concret și eficient 
conducerilor tehnice, să Intervină 
mai operativ in rezolvarea diferi
telor situații, să le tragă la răspun-

Pegtoâ rsrirsotă do 
too ШЯЖ 

dere cu exigență pentru deficien
țele ce sa semnalează fn procesul 
de producție.

Indicatorii 
îi realizează (mai

Există în activitatea de condu
cere а economiei un capitol cu 
un rol determinant în desfășura
rea producției și înfăptuirea indi
catorilor tehnico-economicl — mun
ca cu omul. Or, tocmai la acest ca
pitol se semnalează încă multe 
neajunsuri. Majoritatea exploatări
lor întîmpină dificultăți în plasa
rea fronturilor de lucru dân lipsa 
de efective. Dor ratai nu e de mi
rare când, datorită numărului mare 
de absențe nemotivate, învoirilor, 
cazurilor de îmbolnăviri, în luna 
ianuarie s-a reajtoat un coeficient 
de prezență pe combinat de abia 
85,2 la sută față de 86,8 la sută, 
cit era planificat. La aceasta se mai 
adaugă folosirea incompletă a tim
pului de lucru, îndeosebi de că
tre personalul de deservire. Sînt 
încă frecvente cazurile de abatere 
de la N.T.S.; de la toate exploată
rile se pot da exemple de nerespec- 
tare a monografiilor de armare, de 
proastă întreținere a căilor de ac
ces, de neevacuarea muncitorilor 
din locurile de muncă cu acumu
lări de metan de peste 1 la sută 
sau care prezintă periculozitate din 
elte motive, de pușcări nereglemen
tare etc. Și încă un domeniu unde 
intervine direct omul, gradul res
ponsabilității sale față de realiza
rea indicatorilor de plan —■ cali
tatea producției. In cuvîntul său, 
tov. ARDELEANU VICTOR, șeful 
prepar ației Lupeni, a exprimat ne
mulțumirea preparatorilor față de 
calitatea cărbunelui brut livrat de 
exploatări, mai cu seamă de mina 
Unicani, în producția căreia se gă
sesc în fiecare schimb cel puțin 
cîte 37—40 bucăți de «terii de pes
te 400 mm. Ce denotă aceasta ? In 
abataje, acolo unde se hotărăște 
calitatea producției, nu se intervi
ne în măsură suficientă pentru a- 
legetea șistului vizibil. AdLastă si
tuație e caracteristică — cu excep
ția minei Aninoasa care s-a înca
drat în norma admisă de cenușă
— tuturor exploatărilor, avînd 
drept consecință depășirea în fe
bruarie a normei admise de cenușă 
pe C.C.V.J. cu 1,8 puncte.

De ce aceste neajunsuri — in
disciplina, abateri de la N.T.S., ne
glijarea calității producției ? Pen
tru că mai sîntem deficitari la unui 
din cele mai importante capitole 
ale activității noastre de zi cu zi
— munca cu omul; pentru că sfe
ra activității politico-educative nu 
a cuprins încă fiecare loc de mun
că, fiecare om.

In întărirea disciplinei, respec
tarea normelor de tehnica securită
ții șl legislației muncii, în spori
rea răspunderii minerilor șl a 
maiștrilor față de calitatea cărbu
nelui un rol deosebit revine orga
nizațiilor de partid, sindicat și 
U.T.C. Ele trebuie să dovedească 
o preocupare mereu crescindă, tot 
mai eficientă, pentru întărirea dis
ciplinei și a răspunderii colective
lor față de soarta realizării planu 
iui în mod ritmic și la toți indica
torii, să militeze pentru dezvolta 
rea Unei opinii combative putemi 
ce față de lipsuri, pentru Întărirea 
disciplinei in producție.

1966 — an 
de mari răspunderi

ln încheierea ședinței de lucru a 
luat cuvîntul tovarășul GHEORGHE 
CALIN, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid. Vorbitorul 
a apreciat în numele Biroului Co
mitetului regional de partid roadele 

PRIN BILANȚUL FĂCUT, PRIN RELIEFAREA NEAJUN
SURILOR ȘI A MASURILOR CE SE IMPUN IN VEDEREA 
ÎNLĂTURĂRII LOR, ȘEDINȚĂ DE LUCRU A CONSTITUIT 
O ANALIZĂ UTILA ASUPRA ACTIVITĂȚII C.C.VJ. CU 
ACEST PRILEJ ORGANELE ȘI ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
ȘI DE MASĂ, CONDUCERILE TEHNICE DE LA EXPLOA
TĂRILE NOASTRE MINIERE AU EXPRIMAT ÎNCĂ O DATA 
VOINȚA FERMĂ A MINERILOR, INGINERILOR Șl TEHNI
CIENILOR DIN INDUSTRIA EXTRACTIVA А ѴАП JIULUI 
DE A REMEDIA NEAJUNSURILE ACTUALE. DE A REALIZA 
INTEGRAL. LA TOȚI INDICATORII PLANUL DE PRODUC
ȚIE PE ANUL 1RM ȘI A CREA ASTFEL CONDIȚII OPTIMI 
iNPĂFTUnn SARCINILOR DIN URMĂTORII ANI AI 

» ONCÎNALULUL

muncii susținute ale organizațiilor 
de partid șt de masă, ale conduce
rilor tehnice pentru mobilizarea co
lectivelor exploatărilor miniere la 
remedierea deficientelor din anul 
trecut. Datorită strădaniilor depuse, 
activitatea minelor s-a redresat;
sarcinile de plan sînt realizate in 
condițiile respectării legislației mun
cii și a tehnicii securității; pro
ducția a început să aibă un carac
ter mai ritmic. In continuare, 
vorbitorul a subliniat sarcinile de 
răspundere ce revin industriei ex
tractive din bazin in 1906 — pri
mul an al cincinalului.

Planul pe 1966 este un plan ju
dicios așezat care permite să se 
acționeze mai energic pentru valo
rificarea rezervelor interne ale ex
ploatărilor — punerea la punct a 
lucrărilor miniere, a transportului, 
devansarea lucrărilor de investiții, 
perfecționarea procesului tehnolo
gic — spre a crea premize sigure 
înfăptuirii sarcinilor substanțial mai 
mari ce revin în anii următori ba
zinului nostru carbonifer în lumina
Directivelor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. Pentru a asigura aceasta, 
se cer descoperite noi resurse, se 
cer aplicate soluții eficiente. Unele 
măsuri au și fost stabilite. Ceea ce 
nemulțumește însă este slaba efi
ciență a măsurilor preconizate. A- 
ceasta deoarece se acționează încă
timid pentru aplicarea lor, pentru 
învingerea rutinei : noul se lovește 
încă de o serie de neajunsuri ale 
trecutului. Bunăoară, nu se perse
verează încă suficient pentru folo
sirea utilajelor în dotare, ridicarea 
gradului de utilizare a mașinilor, 
pentru îmbunătățirea aprovizionării, 
organizarea mai rațională a mun
cii și folosirea fondului de timp, 
îmbunătățirea normării, întărirea dis
ciplinei, a asistentei tehnice pentru 
concentrarea producției și folosirea 
judicioasă

Eficiența 
tehnice, a 
și de masă 

a efectivelor. ' \
activității conduceri» 
organizațiilor de partid 
în vederea valorificării

acestor rezerve e încă nemultumi- 
toare. De aici izvorăsc și neajunsu
rile în privința realizării ritmice a 
planului, persistența numărului ma
re de brigăzi rămase sub plan, ceea 
ce a devenit problemă la exploa
tările noastre. Cauzele acestor a- 
homalii se studiază de mult, se 
preconizează măsuri. Dar a venit 
timpul să se resimtă deja eficiența 
acestor studii, să se consemneze 
roadele măsurilor aplicate. Uneori, 
și aceasta mai ales In ceea ce pri
vește evitarea strangulărilor ce frî- 
nează realizarea ritmică a pianului, 
se acționează cu întlrziere. Aceas
ta s-a întîmplat și în luna februa
rie.

Tovarășul Gheorghe Călin, a ce
rut organizațiilor de partid și\ de 
masă, conducerilor tehnice să pună 
în centrul preocupării lor în con
tinuare îmbunătățirea protecției 
muncii — problema nr. 1 a între
gii munci politico-educative. Să se 
acționeze cu fermitate, prin crea
rea unei puternice opinii împotriva 
acelora care încalcă N.T.S.-ul și dis
ciplina de producție. Vorbitorul a 
făcut recomandări prețioase orga
nizațiilor de partid pentru îmbună
tățirea în continuare a stilului lor de 
muncă, cerîndu-le să se apropie mai 
mult de oameni, să le stimuleze 
inițiativa, să evite formele șablon, 
învechite, ale muncii politice și 
cultural educative, să dovedească 
tnat multă promptitudine și inițiati
vă în conducerea economiei.

Colectivele exploatărilor miniere, 
a arătat vorbitorul, dispun de toate 
condițiile pentru a încheia primul 
trimestru al anului cu indicatorii 
de plan realizați integral, pentru 
înfăptuirea cu cinste a angajamen
telor de întrecere în întîmpinarea 
celei de-a 45-a anivetsări a creării
P.C.R. și prta succesele din acest an 
— atît la producție cit și la in
vestiții — să pună o temelie solidă 
îndeplinirii obiectivelor de răspun
dere ce revin industriei carboni
fere din Valea Jiului în anii cinci
nalului.



Cititori corigenți la capitolul 
restituirea cârtitor la bibliotecă

Gîndari
la o aniversare

Unde mergem azi ?
(Urmare din ряд. l-a)

ШМео e castrul de cultură al 
■ri ai меі Întreprinderi. al
меі uzine. La bibliotecă găsim 

taUMOe și bogate, despre oameni, 
desyve sport șl muzică. despre teh- 
■ăcă ai politică.

De aceea, consider că este o da
torie a noastră — a fiecărui om al 
maorii — să citim, să ne ridicăm 
■uveiul politic și de cultură gene
rală. să ne perfecționăm meseria 
pe care o practicăm, să cunoaștem 
și să știm aprecia politica partidu
lui nostru.
. Dar a împrumuta cărți de la bi
bliotecă nu înseamnă și a nu le 
■tai restitui, a le face uitate în 
vreun ungher al casei 
CARTEA
BIBLIOTECĂ, SE CITEȘTE ȘI 
ÎNAPOIAZĂ ÎN RAFTUL EI DE LA 
BIBLIOTECĂ.

Sînt mulți cititori pasionați care 
împrumută lunar cărți de la biblio
tecă dar pe care le restituie la timp 
și în bune condițiuni. Iată-1, de pil
dă, pe muncitorul turnător de Ia 
U.R.U.M.P., 
Aproape tot 
te vizitator 
sindicatelor 
Voi aminti 
peste 30 de 
de la începutul acestui an: 
pitorii" 
de 
de 
de 
ga 
nu. Sau familia Pașca Nicolae, mun
citor Ia O.C.L. și Clara, casnică. 
I------------ ------- -------

Readus

noastre.
SE ÎMPRUMUTĂ DE LA

SE

Munteanu Ferdinand, 
din trei în trei zile es- 
al bibliotecii 
din orașul Petroșani, 
doar cîteva
cărți pe care le-a citit 

„Rlsi- 
de M. Preda, „Intîlnirea" 

C. Chiriță, „Nebunul din Brent"
Tricolici, „Primăvara pe Tîmave" 
L. Demetrius, precum șl întrea- 
operă a Iui Francisc Muntea-

clubului

din cele

(ffrmare din pag. l-a)

va duce băiatul departe 
de ea ? Și inima ei de 
mamă 
ierte; 
ideea 
lături.

Băiatul, mișcat de în
torsătura evenimentelor 
s-a angajat în fața in
stanței judecătorești să-și 
schimbe modul de 
să rupă cu ceea 
fost și să ducă o 
demnă de un tînăr 
lelor noastre.

a îndemnat-o să-l 
nu putea suporta 
de a nu-1 avea a-
Și l-a iertat...

viată, 
ce a 
viată 
al ai-

anu-

Un ajutor 
dăt la timp

4 Era pe Ia finele
lui 1965. Vîntul tăios a- 
ducea cite o rafală de 
zăpadă lngreunind vizi
bilitatea. Pe drumul ce 
duce spre preparația Co- 
roești un tînăr se plim
ba plin de neastîmpăr. 
Din Cînd în cînd scruta 
cu atenție pe cei ce ie
șeau din serviciu. Tre
cătorii îi priveau cu 
luare aminte fața întu
necată de gîndurilc ce-1 
frămîntau. Curînd zări 
ieșind pe poartă pe omul 
pe care-1 aștepta : Ceau
șu Gheorghe, șeful unei 
echipe de lăcătuși. Cînd 
ajunse în dreptul său, îl 
opri și-i strînse mîna in 
tăcere. După cîțiva pași 
Ceaușu i se adresă :

— Те-ai hotărît ?

și avînt.
unii, după ce îm- 
puține, uită să le 
bibliotecă. Acestora

Cei doi soți au împrumutat în pe
rioada amintită mai sus nu mai pu
țin de «5 de volume, pe care le-au 
restituit bibliotecii la timp și în 
bună stare.

In fișele bibliotecii clubului sin
dicatelor din Petroșani sînt înscrise 
însă numele a mai mulți ci
titori fruntași. Mai amintim doar pe 
pensionarul Todea Avisalom și pe 
muncitorul de Іа E. M. Dîija, Con- 
drache Costică. Pentru acești citi
tori și pentru alții ca el sînt sem
nificative versurile:

Vreau să cînt și să muncesc 
Vreau să citesc și să cînt 
C-al partidului cuvînt 
Dă putere

Dar lată că 
prumută cărți 
mai aducă la
aș vrea să le spun că nu iac de loc 
bine. Păi nu, tovarășe Pîrvu Vic
tor ? In fișa noastră stă scris că în 
21 mai 1964 ați împrumutat cărțile 
„Dascălul meu" și „Povestind copi
ilor", dar de obligația de a le 
înapoia la locul de unde le-ați pri
mit nici pînă azi nu v-ați mai adus 
aminte.

Fac apel și la conștiința tovară
șului Vîlceanu Petre, student, care 
n-a restituit nici pînă acum cele 
patru cărți împrumutate în 11 fe
bruarie 1964. Poate în acest fel aud 
și tovarășele Penzeș Eva și Pădu- 
reanu Lla, de asemenea, corigente 
la capitolul înapoierea cărților la 
biblioteca clubului de unde le-au 
împrumutat.

Ionela BLAJ
bibliotecară

pe calea omeniei
— Da — a răspuns ti- 

nărul fără ezitare.
— Atunci mîine să-ți 

faci formele de angaja
re. Eu le-am vorbit to
varășilor din echipă des
pre tine. Restul depinde 
de comportarea ta.

La aceste cuvinte tî- 
nărul își ridică privi- 
rea-i pătrunzătoare și-și 
ținti cu ea prietenul. Du
pă o clipă zise:

— îmi voi da toată si
lința să nu vă dezamă
gesc.

...Timpul s-a scurs ne
observat. Tlnărul Tutu
naru GheorgKe s-a fa
miliarizat repede cu noul 
colectiv în care a fost 
primit și orice muncă i 
s-a încredințat s-a stră
duit să o execute co
rect. Comunistul Ceaușu, 
șeful echipei de lăcătuși, 
cunoscînd trista poveste 
a lui Tutunaru tiu-1 slă
bea o clipă din ochi. Iși 
pusese doar obrazul pen
tru el și răspundea a- 
cum de comportarea și 
atitudinea 
sănătos în 
acum Gicu 
a avut o 
rîurire asupra lui schim- 
bîndu-1 în bine. Pentru 
a ne convinge de ac 
tuala lui comportare am 
cerut părerea tovarășilor 
săi de muncă. Iată rela
tările făcute.

„Tutunaru este un me
seriaș priceput și harnic. 
Din noiembrie, de cînd

lui. Mediul 
care primea 
ajutor moral 
profundă în-

PROGRAM DE
7 martie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Dimineață cu mu
zica ușoară; 5,40 In sunet de fan
fară; 6,00 Sport. Buletin meteo- 
rutier,- 6,10 Cîntă Joao Gilberto,- 
6,22 Jocuri populare; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteo-rutier,- 7,15 Mu
zică de estradă; 7,30 Pe clapele a- 
cOrdeonului; 7,45 Popas folcloric 
pe plaiuri oltenești; 8,00 SUMARUL 
ZIARULUI „SCÎNTEIA".- 8,20 Cîn
tece pionierești,- 8,30 La microion, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului; 9,35 Reprezentante ale ar
tei românești la concursurile muzi
cale internaționale; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Melodii populare; 
10,30 Emisiune literară pentru șco
lari; 11,00.Tinere muziciene; 11,32 
Muzică ușoară la instrumente elec
tronice,- 11,45 Interpreți de muzică 
populară: Ana Dănilă și Dumitru

LONEA

meci amical între Minerul din iogp- 
Utate și Utilajul Petroșani.

VULCAN
(Urmare din pag. l-a)

direcție se o- 
in viitor acti- 

creație, 
in-

și in ce 
rientează 
vitalea lor de 
tov. Tellmann losii,
structorul cercului mi-a 
răspuns: „In munca cu 
amatorii principalul lu
cru este să nu imprimăm 
activității lor un carac
ter de „școală". Perso
nal nu insist asupra ne
cesității unui stil co
mun, unei viziuni anu
me, specifice cercului 
nostru. Urmăresc cu gri
jă felul cum amatorii își 
aleg tehnica de notație, 
pentru ca ea să ajute 
din plin la o cit mai bu
nă conturare a temei a- 
bordate. Componența va
riată a cercului — sub 
aspectul profesiunii ama
torilor — asigură reali
zarea devizei noastre: 
„stimularea continuă a 
gustului pentru frumos 
sub toate aspectele, ri
dicarea pe o treaptă 
superioară a dragos
tei și interesului pen
tru artă a tuturor cate
goriilor de oameni din 
localitate".

Pentru indeplinirea a- 
cestei misiuni nobile do- 

' rim tuturor membrilor 
cercului de artă plasti
că din Lupeni, multă pu
tere de muncă.

lucrează la noi, ц-am a- 
vut probleme cu el. S-a 
schimbat radical. A de
venit alt om” (CEAUȘU 
GHEORGHE, șeful echi
pei în care muncește 
Tutunaru).

„De la venirea lui la 
prepajațja Coroești n-a 
lipsit niciodată de la 
serviciu. Merită apreciat 
faptul că de cîte ori a 
fost solicitat să rămînă 
la serviciu, peste pro
gramul normal de lucru, 
pentru executarea unor 
lucrări urgente a răspuns 
prompt făcîndu-și întot
deauna conștiincios da
toria" (SZABO EMERIC, 
maistru în secție).

„Lucrează bine și cu 
simț de răspundere. Fap
tele zilnice arată că a 
pornit pe un făgaș bun. 
Rămîne să persevereze 
pe calea aceasta, pentru 
că la capătul ei îl aș
teaptă aprecierea colec
tivului din care face 
parte* (RUS PETRU, 
maistru, secretarul orga
nizației de bază P.C.R.).

★

Ou ajutorul comuniști
lor, prin mîna lor to
vărășească întinsă la 
timp, tlnărul Tutunaru 
Gheorghe și-a regăsit e- 
chilibrul moral în viată. 
Adevărații săi prieteni 
l-au readus pe calea 
omeniei.

RADIO
Fărcaș,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 12,10 Selecțium 
din opera „Fata cu garoafe" de Gh. 
Dumitrescu; 13,00 Potpuriuri de es
tradă,- 13,30 Melodii populare; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier,- 14,08 Muzică ușoară; 15,ОС 
Varietăți pe portativ;. 15,40 Soliști 
și formații artistice de amători; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,35 Interpreți 
de muzică ușoară,- 17,00 Melodii 
populare; 17,15 ACTUALITATEA 
TEATRALĂ; 17,40 Selecțiuni din o- 
pereta „Văduva veselă" de Lehar; 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Vă pre 
zentăm orchestre de muzică ușoa
ră; 18,30 RITMURILE CINCINALU
LUI; 18,50 Concert folcloric,- 19,30 
Formații vocale de muzică ușoară; 
19,55 Melodia zilei: „Mai mult ce 
mi-aș putea dori" ? de Dinu Șerbâ-

Instantaneu fo
tografic de la 
campionatul repu
blican de șah, fa
za regională, ce a 
avut loc la clu
bul din Petrila.

• Potrivit calendarului sportiv 
asociației Paringul I.onea, intre 
rele 9-12 vor avea loc la club 
treceri de șah și popice.

ф Artiștii amatori din Cimpa 
prezenta la ora 10, la clubul din 
nea, un frumos program artistic.

PETRILA

al
o- 

in-

vor 
Lo-

• Intre orele 9-13, în sala de 
șah a clubului iși dau intilnire in 
cadrul unui concurs, iubitorii aces
tui frumos sport al mintii.
• Stadionul găzduiește un meci 

de verificare intre echipele de fot
bal Preparatorul și juniorii Jiului.

ANINOASA

• Terenul de handbal ora 10,

Concert

Viscoza Lu-

localitate va 
ora 15, întîl-

• Incepînd cu ora 9 arena de 
popice va găzdui întreceri la spor
tul cu bila de ebonită intre Mișu
nii din localitate și 
peni.

Stadionul din 
găzdui, incepînd cu
nirea de fotbal dintre Minerul Vul
can — Știinfa Petroșani.
• In sala clubului muncitoresc, 

la ora 17 și ora 20, vor avea loc 
concerte de muzică ușoară prezen
tate de formațiile din localitate.

LUPENI

• Sala de sport, orele 10-13, va 
găzdui etapa regională a campiona
tului republican de box seniori.
• Tot la Lupeni se va organiza o 

bogată duminică cultural-sportivă.

NOTĂ

nocturn
înaintării timpului, luminile 
geamurile blocurilor din 
s-au stins una cîte una. 
de munca de peste zi, ca

4 a
Pe 

tîr- 
do- 
vo-

asemenea „concerte noc-tur-

acest scop s-au adresat sfa- 
popular al orașului Uricani 
cerere semnată de Corti Ște- 

Stana Maria, Belet I. loan.

lumea viselor în cîteva minute 
locatarii blocului. Co- 

care nu-și făcuseră somnul,

Seara a coborît pe nesimțite. Pe 
măsura 
de Ia 
Uricani 
Obosiți
menii se odihneau. Deodată din a- 
partamentul nr. 5 al blocului 
răzbătut o melodie populară 
mai multe voci. La acea oră 
zie „coriștii" se străduiau să-și 
vedească întreaga lor capacitate
cală. „Concertul" nocturn a zmuls 
din 
pe toți 
piii,
au început să plîngă, părinții lor 
să se enerveze că sînt deranjați în 
miez de noapte. Locatarii aparta
mentelor vecine au pornit în pele
rinaj la chefliu rugîndu-i să în
ceteze „concertul". La insistentele 
lor repetate, și probabil datorită 
și oboselii de pe urmă efortului 
depus cu golirea sticlelor, spre di-

mineață, vocile s-au potolit; nu în
să și dorința locatarilor de a pu
ne capăt odată pentru totdeauna 
unor 
ne".

In 
tului 
CU o 
fan,
Nichitelea loan și alți locatari prin 
care se solicita evacuarea neîntîr- 
ziată din apartament a familiei luă 
Plic Ștefan, întrucît comportarea 
și atitudinea acesteia este în fla
grantă contradicție cu normele con
viețuirii în 
Iar Uricani 
soluția cea 
tempereze
cu pricina din apartamentul nr. 5, 
spre liniștea semenilor lor din lo
cuințele vecine.

M. COSTEA

comun. Sfatul popu- 
are datoria de a căuta 
mai indicată care să 

apucăturile locatarilor

a

nescu; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,20 Sport. Post-scriptum,- 
20,30 Revista șlagărelor; 20,45 Noap
te bună, copii; 20,55 Recunoașteți 
interpreții ? — muzică de operă,- 
21,15 Cine știe cîștigă; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Din repertoriul lui 
Pepptno di Capri; 22,40 Ciclul „So
nate pentru vioară, clavecin și vio
lă da gaimaba" de Johann Sebastian 
Bach; 23,16 Melodii lirice,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Buletin meteo-rutier,- 7,50 
Program de valsuri,- 8,10 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri popu
lare,- 8,30 Arii din opere românești; 
8,45 Melodii populare; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,25 Cîntă or
chestra de muzică populară „Fla
căra Prahovei" din Ploiești; 9,45 
Tineri soliști de muzică Ușoară; 
10,10 Cu scrisorile în față,- 10,25 
Program Schubert,- 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 11,07 
Melodiile ecranului,- 11,30 Ciclul

„Sonate pentru vioară și pian de 
Beethoven''; 12,00 Din repertoriul 
ansamblurilor artistice școlare; 12,15 
La această oră, formația Enrico 
Fanciotti; 12,30 Melodii populare; 
12,45 Piese distractive pentru fan
fară; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 
Concert de prînz; 14,00 Din folclo
rul muzical al popoarelor,- 14,30 
Cîntece de azi,- 15,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier;
15.30 Duete din operete; 15,45 La 
microfon Aida Мода,- 16,00 Doine și 
locuri populare; 16,30 VREAU SÂ 
ȘTIU; 17,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 17,20 Recital 
Vida Victor; 17,40 Sfatul medicu
lui,- 17,45 Din cele mai cunoscute 
melodii populare,- 18,00 Poeții lu
mii și muzica,- 18,20 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur,-
18.30 Anunțuri, reclame și muzică,- 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 19,03 Mu
zică de balet din opere; 19,30 TEA
TRU LA MICROFON: Premiera Pă
dureanca — de Ion Slavici,- 20,48 
Tino Rossl interpret al operetei

„Neapole sub sărutul focului" de 
Rascel; 21,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 21,20 Cîntă 
Maria Schipor — muzică populară; 
21,30 Paul Anka și melodiile sale; 
21,45 Mari interpreți ai secolului: 
arta violonistică a lui George Enes- 
cu; 22,30 MOMENT POETIC; 22,40 
Tangouri celebre; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Sport; 23,07 Estrada noctur
nă (reluarea emisiunii din 5 martie); 
23,52 „Tîrziu în noapte" — muzică 
ușoară,- 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

4'inematografe
7 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Expresul Paris-Munchen,- REPUBLI
CA : Trageți în Stanislas; LONEA 
— MINERUL.- Marșul asupra fio- 
mei; LTVEZENI: Răzbunătorul; GRI- 
VIDIA: Eroi curajoși ca tigrii; VUL
CAN : A trecut e femeie; ANi- 
NGASA: Merii sălbatici.
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ULTIMELE ȘTIRI
muz

Șl SOCIAL AL

împotriva statu- 
nu a comis acte 
declarat că „ac- 
septembrie avea

4 (Agerpres). — In 
î militar special 
conflonă procesul 
■t-colonelului Un- 

I «■ыгніппі al gărzii 
deSukarno, acuzat 

acțiunea de la 30 
CSSnd surse bine in- 

agemfia Reuter anunță 
cuvîntnL Untung a res- 

i£ule ce i-au fost aduse, 
ră ei nu a organizat o 

armată
zian și 
L EI a 

te la 30
j numai salvarea președin- 

bteâ Sfakarno de la o lovitură de 
stat pregătită de un consiliu al 
guktaaKk '. Untung a citat apoi 
o tujL te încercări de atentat la 
viatu președintelui Sukarno, între 
cu» a menfionat evenimentele din 
17 «Ctflatbrie 1952, cînd Abdul Ha
lit Nasution. pe atunci colonel, a 
tacaufurai cu tancuri palatul pre- 
ăteuMB samindu-l pe Sukarno să 
teratve Parlamentul ales.

A hiat apoi cuvîntul dr. Gumal- 
jh, avocatul apărării, care, de a- 
■raua a respins acuzațiile for
mulate împotriva lui Untung ară- 
■■d că „acuzațiile nu au putut fi 
teuedite prin fapte".

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ULTIMELE ȘTIRI *ULTIMELE ȘTIRI
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LUCRĂRILE CONSILIULUI ECONOMIC
O. N. U

NEW YORK 5 (Agerpres). — Con
siliul economic și social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) a adoptat un proiect 
de rezoluție prezentat de U.R.S.S. 
și Camerun în legătură cu măsu
rile îndreptate spre accelerarea în
făptuirii Declarației O.N.U. privind 
eliminarea tuturor formelor de dis
criminare rasială. Consiliul a însăr
cinat pe secretarul general al O.N.U, 
să organizeze un seminar consa
crat problemei lichidării tuturor 
formelor de discriminare rasială în 
cadrul programului Anului interna
țional al drepturilor

Totodată Consiliul 
misiei O.N.U. pentru 
mului și subcomisiei 
nirea 
minorităților să recomande Adu
nării Generale măsuri care ar pu
tea fi întreprinse de organele co
respunzătoare ale O.N.U. în scopul 
lichidării tuturor formelor de ine
galitate rasială. In rezoluție se a- 
rată că „discriminarea rasială exis
tă încă în unele țări, cu toate că 
ea a fost condamnată cu hotărîre 
de Organizația Națiunilor Unite".

Apoi a fost adoptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție pre
zentat de Algeria, Camerun, Tanza
nia și Uniunea Sovietică, prin care

Consiliul economic și social al 
O.N.U. propune Comisiei Organiza
ției Națiunilor Unite pentru drep
turile omului să examineze de ur
gență problema încălcării dreptu
rilor omului și a libertăților fun
damentale în teritoriile coloniale și 
dependente. Se subliniază că po
litica de discriminare rasială, se
gregație și apartheidul constituie 
crime împotriva umanității. In 
preambulul rezoluției sînt menționa
te încălcări ale drepturilor omului

portugheze, în Africa 
și în Rhodesia de sud. 
Economic și Social a 
asemenea, un proiect 

de

în coloniile 
de sud-vest

Consiliul 
adoptai, de
de rezoluție privind lărgirea 
la 7 la 13 membri a componenței 
Comitetului permanent pentru in
stituțiile neguvernamentade.

Rezoluția — prezentată de, India, 
Tanzania și U.R.S.S. — a 
doptată cu 22 de voturi, 
unu (Panama) și 4 abțineri 
Anglia, Canada și Grecia).

fost a- 
contra 

(S.U.A.,

LONDRA, — Răspunzind 
interpelări scrise, minis- 

britanic al energiei, Fred 
a declarat vineri în Ca- 
Comunelor că pînă

omului.
a propus Co- 
drepturile o- 

pentru preve- 
discriminărilor și protecția 

recomande

In Nigeria tulburările continuă

• 
unei 
Irul 
Lee, 
mera Comunelor că pînă în 
anul 1971 în Marea Britanie 
vor fi închise peste 180 mine 
de cărbuni. Fără să precizeze 
motivele acestei măsuri, Fred 
Lee, a 
mătate 
vor fi 
1968.

Anul 
46 mine 
consecință producția 
bune a Marii Britanii 
a scăzut cu 6,1 milioane tone 
în comparație cu anul prece
dent.

menfionat doar că ju- 
din numărul acestora 

închise pînă în martie

trecut au fost 
nerentabile.

închise
Drept 

de căr- 
în 1965

Lupte violente în Vietnam

ac- 
in- 
Iu-
de 

loc

lînd de pe bazele 
de sud și Taiilanda 
oanele flotei a 7-a, 
repetate rînduri în 
al R. D. Vietnam, 
și mitraliat centre 
obiective economice
ile Phu Tho, Hoa Binh și Thanh 
Hoa.

din Vietnamul 
și de portavi- 
au pătruns în 
spațiul aerian 
au bombardat 

populate și 
din provinci-

LAGOS 5 (Agerpres). 
Agenția France Presse 
relatează că, în ciuda 
măsurilor severe 
securitate impuse 
autoritățile militare 
geriene, tulburările
această țară continuă. 
Postul de radio Lagos 
arată că în cursul zi-

de 
de 
ni-
în

Jelor de 3 și 4 martie 
în provincia Yanagoa 
au avut loc ciocniri 
între forțele armate și 
grup ări r ăscu bate. 119 
persoane, care aparțin 
grupării politice „Ni
ger Delta Congress", 
au fost arestate. înain
te de lovitura de stat

această 
afiliată

din Nigeria, 
grupare era 
partidului „Alianța na
țională nigeriana".

Un număr de 90 din
tre persoanele aresta
te urmează să compa
ră în fața Tribunalului 
militar, fiind acuzate 
de împotrivire fată de 
forțele de ordine.

Nofa lui U Thant adresata
Consiliului de Securitate

SAIGON 5 (Agerpres). — Zilele 
te vineri și sîmbătă au fost mar- 
eue in Vietnamul de sud de o 
Svtete mibtară dan cele mai 
tteae din ultimele patru luni. 
Ire trapele americane sprijinite 
■■■gonești și patrioti au avut
cSoauiî violente in provinciile 
Quang Ngai și Phu Yen, situate 
ia Centrul Vietnamului de sud, res
pectiv la 500 km și 360 km nord- 
est de Saigon. Operațiunea declan- 

de forțele americane în Quang 
NgM a primit numele de „Utah", 
iar' cea din provincia Phu Yen, 
Jfcrrison". In luptele de lingă lo- 

Quang Ngai au fost sem- 
în 
în

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Intr-o notă adresată Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat că a 
lărgit împuternicirile acordate dr. 
Carlos Beroardeș, reprezentantul 
său special în Cipru, care pe vi
itor va depune eforturi pentru 
concilierea părților aflate în con
flict în Cipru. El a arătat că a

S.U.A

Dezbateri în Comisia senatorială
ntiatr pierderi însemnate 
rtnthil forțelor americane 
rfnrkvl celor saigoneze.

Stabătă dimineața, dată 
t erai tot ea luptelor din provincia
OnStig Ngai, al doilea băta- 
КЙИ de parașutiști salgonezi a 
fatt adus cu elicopterele în zona 
opoațiunilor. După-amiază au fost 
plasate în luptă și rezervele de 
mșcași marini americani. Agenți- 
te de presă anunțau că sîmbătă 
dOpă-amiază luptele continuau 
fit deosebit de 
■re a rezistenței 
lor patriotice.

atît 
cît și

fiind in-

să 
violenie, ca urma- 
puternice a forțe-

★
4 martie mai multe forma- 
de avioane americane, deco-

pentru probleme externe
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Comisia senatorială pentru proble
me externe s-a întrunit din nou 
vineri pentru a continua dezbate
rile asupra politicii guvernului a- 
merican în Vietnam. In ultima par
te a ședinței, în care s-a discutat 
proiectul de lege al Administrației 
privind creditele suplimentare pen
tru anul financiar în curs, în valoa
re de 415 milioane dolari, cu titlul 
de ajutor economic pentru Viet
nam, senatorii William Fulbright, 
președintele comisiei, și George 
McGovern au prezentat două amen
damente. Ambele amendamente pre-

0 nouă catastrofă aeriană 
în Japonia

apar- 
Over- 

care 
la a- 
înăl-

văd adăugirea la textul proiectu
lui de lege menționat a preciză
rii că votarea creditelor de către 
Senat nu va însemna o aprobare 
a angajamentului militar al State
lor Unite în conflictul din Viet
nam. „Eu am prezentat acest a- 
mendamen-t, a spus McGovern, pen
tru a scoate în evidență faptul că 
membrii Senatului care votează în 
sprijinul programelor noastre de 
asistență nu indică prin votul lor 
că aprobă acea politică prin care 
noi sîntem implicați în ostilitățile 
din Asia de sud-est". McGovern 
a cerut guvernului ca prin politica 
sa externă față de Asia să urmă
rească reducerea riscurilor implica
țiilor militare. Senatorul William 
Fulbright a cerut în amendamen
tul său ca ajutoarele și asistența 
pentru oricare țară „să nu consti
tuie un angajament de a folosi for
țele armate ale Statelor Unite". 
Cele două amendamente urmează 
să fie puse la vot luni, cînd vor 
fi reluate dezbaterile în această 
problemă.

departe de locul 
au fost descope- 
dintr-un avion a- 
antrenament, dar 
de cuvînt al for-

TOKIO 5 (Agerpres). — La 
, o zi după accidentul avionu

lui canadian D.C.-8, care s-a 
prăbușit în apropiere de To- 

ș. kio se semnalează o nouă ca
tastrofă. De astă-dată este vor
ba de un „Boeing-707", 
ținînd companiei „Britsh 
seas Air Corporation", 
s-a prăbușit sîmbătă de

* proximativ 1300 metri
lime, pe cind zbura deasu
pra muntelui Fujiyama.

Detașamente ale forțelor ja- 
poneke de autoapărare au fost 
trimise urgent la locul acci
dentului. Flăcările avionului

- «prinseseră copacii din pădu- 
/ rea care se afla în apropie

re. Din cele 124 de persoane 
care se aflau la bordul a- 
viaumlui n-a fast găsii uio

un supraviețuitor. Autoritățile 
japoneze menționează că nu 
se cunosc încă cauzele pră
bușirii. Se presupune că avio
nul s-ar fi ciocnit în plin zbor 
cu un aparat al marinei ame
ricane. Nu 
accidentului 
rite porțiuni 
merican de 
un purtător
țelor armate americane a re
fuzat să confirme, declarind 
că pînă acum n-a fost încă 
semnalată lipsa niciunui apa
rat al marinei americane.

Printr-o tristă coincidență, 
acest accident a avut loc e- 
xact Ia o lună, în aceeași zi 
și la aceeași oră, de cînd un 
alt avion „Boeing-727" a fost 
înghițit de apele golfului To
kio.

trimis noi instrucțiuni lui Bernar- 
des în care îi cere „să nu între
rupă căutarea tuturor posibilități
lor ce s-ar putea dovedi folosi
toare pentru reglementarea situa
ției din Cipru". U Thant a de
clarat că a informat pe reprezen
tanții Ciprului, Greciei și Tur
dei despre intențiile sale de a 
lărgi împuternicirile lui, Beroardeș.

Potrivit agenției U.P.I., prin ul
tima măsură anunțată, U Thant 
însărcinează de fapt pe Beroardeș 
să acționeze ca mediator al O.N.U. 
fără ca să-i dea însă oficial acest 
titlu. Acțiunile de mediere în con
flictul cipriot au fost suspendate 
în urmă cu cîteva luni, cînd, du
pă cum se știe, guvernul Turdei 
a
Galo Piaza, și recomandările 
cute de acesta.

respins pe mediatorul O.N.U.,
fă-

ÎNTREVEDERE
ERHARD-UDALL

4 
martie, cancelarul Ludwig Erhard 
a primit pe Stewart L. Udall, mi
nistrul de interne al S.U.A., cu care 
a avut o convorbire. După cum 
transmite Associated Press, Udall 
a exprimat cancelarului vest-ger
man „satisfacția sa în legătură cu 
contribuția vest-germană" la răz
boiul din Vietnam, precum și fată 
de „viitoarele inițiative" în această 
direcție. Udall a caracterizat con-, 
tribuția Germaniei occidentale 
drept „utilă și eficientă". Agenția 
vest-germană D.P.A. s-a limitat să 
arate că în întrevederea oare a 
avut loc între Erhard și Udall au 
fost discutate „probleme șocial-po- 
litice".

BONN 5 (Agerpres). La

Mari calamităfi naturale abătute
asupra unor state

s-a abătut 
Dakota de 
și Minne- 
granița cu

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Un puternic viscol 

vineri asupra statelor 
nord, Dakota de sud 
sota (S.U.A.), situate la
Canada. Datorită cantității mari de 
zăpadă care a căzut și a, vîntu- 
tai puternic, școlile și magazinele 
au fost închise. Traficul aerian, fe
roviar și auto au fost paralizate 
în întregime. Un număr de 500 
de călători sînt imobilizați în trei

■■MCJIA Я ADMIN fc» 1 кА ТІА > Petroșani, str. Republics nr. SB TeL interurban 322, automat 269.

ale S.U.A

• VIENA. — In urma trata
tivelor între Austria și R. P. 
Polonă, la Viena a fost sem
nat un acord de înființare a 
unei linii de autobuze între 
Polonia și Austria. Această 
măsură, menționează agenția 
P.A.P., va contribui Ia dezvol
tarea turismului între cele 
două țări.
• CIUDAD DE GUATEMA

LA. — Cele două partide de 
opoziție din Guatemala au de
nunțat intențiile guvernului 
de a falsifica alegerile care 
au Ioc astăzi duminică. Este 
vorba de „Partidul revoluțio- ‘ 
nar" și „Mișcarea de elibe
rare națională" care an afir
mat că in cazul falsificării a- 
legerllor Guatemala ar putea 
deveni „o a doua Republică 
Dominicană".

ф BONN. — Generalul 
Erich Gadke, fostul comandant 
al corpului de armată 13 al 
Bundeswehrului, vorbind vi
neri despre starea de spirit a 
tinerilor soMati din forțele ar
mate vest-gern»ne, a criticat 
violent „lipsa de entuziasm 
manifestată de tinerii soldați 
germani pentru cauza mili
tară, și lipsa exasperantă a ori
cărui simț de răspundere ci
vică". 40 la sută din soldații 
unei garnizoane germane, a 
spus el, nici nu cunoșteau 
numele președintelui RepubTij. 
cii Federale Germane,

ф DELHI. — In urma epide
miei de holeră și gastroenteri- 
tă, în șapte provincii ale sta
lului indian Kerala au murit 
în perioada ianuarie-februarie 
54 de persoane. Organele sa
nitare au început vaccinarea 
populației.
• RIO DE JANEIRO. — In 

urma unei explozii ce s-a pro
dus la cazarma militară „Vila 
militar" din Rio de Janeiro, 
unde sînt cantonate unități 
de parașutiști, șase persoane 
au fost ucise și patruzeci ră
nite.

Ministrul apărării al Brazi
liei, Costa e Silva, a ordonat 
deschiderea unei anchete pen
tru a stabili cauzele acciden
tului.
• LA PAZ. — Persoane ne

cunoscute au atacat clădirea 
postului „Radio Continental" 
din La Paz, care aparține sin
dicatelor boliviene, provocînd 
mari distrugeri instalațiilor 
tehnice.

LONDRA, 
nul britanic 
prim punct 
în legătură
ceze referitoare la 
După cum transmit agențiile 
occidentale, purtătorul de cu
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Angliei a făcut c 
declarație în care afirmă că 
„N.A.T.O. va continua să exis
te, fie că Franța va rămîne 
sau nu în această alianță”.

— Vineri, guver- 
și-a exprimat un 
de vedere oficial 
cu planurile fran- .

N.A.T.O.
trenuri blocate de zăpadă. Trei 
autocare cu sportivi sînt date dis
părute.

Pe de altă parte, relatează agen
ția France Presse, ca urmare a ura
ganului ce s-a abătut joi asupra 
statului Mississippi, ultimele . date 
arată că sînt 60 de morți și 497 
răniți. Pagubele materiale provocate 
de uragan sînt evaluate la suma 
de 12 milioane de dolari.
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