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Lnerarile unor comisii 
ale Marii Adunări Iraționale

In ziua de 19 martie. Comisiile 
economico-financiară și juridică ale 
Marii Adunări Naționale s-au în
trunit în ședință comună de lucru, 
spre a examina proiectul de decret 
privind organizarea și funcționa
rea Comitetului de Stat al Geolo
giei.

Ședința a fost condusă de tova
rășul Manea Mănescu, președinte

le Comisiei economico-finamciare. 
Tovarășul Alexandru Codarcea, 
președintele Comitetului Geologic, 
a făcut o expunere asupra proiec
tului de decret.

In urma discuțiilor care au avut 
loc, comisiile au avizat favorabil 
proiectul de decret și au înaintat 
avizul lor Consiliului de Stat.

(Agerpres)

INDEPLINIREA 
ANGAJAMENTELOR 
DE ÎNTRECERE

Obiectivul 
primordial 
al întregii 
activități

O lună și jumătate ne mai des
parte de 8 Mai, ziua cînd va fi 
sărbătorită aniversarea înființării 
partidului. In ce măsură își va rea
liza colectivul minei Petrila anga
jamentul asumat în cinstea acestei 
mari sărbători ?

După prima lună, bilanțul activită
ții economice a fost satisfăcător: 
au fost extrase peste sarcinile de 
plan 760 tone cărbune; toate sec
toarele’ — deci și exploatarea — 
și-au depășit randamentul planifi
cat; mina s-a încadrat în indicele 
de cenușă admis. Luna februarie a 
însemnat însă un pas înapoi pen
tru colectivul de aici. Din cauza 
necorelării lucrărilor de pregătire 
cu cele de exploatare, la sectoarele

II și V s-a întîrziat intrarea în 
producție a patru abataje frontale 
și două abataje cameră, ceea ce 
explică de fapt rămînerea în urmă 
cu peste 3 700 tone cărbune.

Cu toată această situație de loc 
favorabilă, întregul colectiv al mi
nei — de la oamenii din abataje 
și pregătiri, pînă la conducerea ex
ploatării — este ferm hotărît să 
muncească în așa fel încît să poa
tă raporta îndeplinirea angajamen
telor asumate în cinstea zilei de 8 
Mai. Ce măsuri se întreprind în ve
derea atingerii acestui țel ?

Se fac pregătiri pentru a .în
cepe punerea în exploatare, în 
avans față de prevederile prelimina
rului, a patru abataje din stratele 
3 și 5. Au fost urgentate lucrările 
de pregătire a stratelor 7, 9, 12 și 
13, din sectorul V. La sectorul II 
este asigurată linie de front pen
tru extragerea a 400 tone pe zi. In 
luna martie se va termina pregăti
rea pentru exploatare a patru aba
taje — dintre care două frontale. 
In acest fel se prevede ca exploa
tarea să raporteze la sfîrșitul lunii 
un plus de peste 1 000 tone 
cărbune. Despre aceste măsuri și 
altele privind îmbunătățirea activită
ții la transport, a aprovizionării și

Francisc VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

SECTORUL III AL MINEI PETRILA. Cițiva ortaci ai brigadierului 
ENACHE CHIRIȚA (primul din stingă) iotograltați inainte de a intra 
in subteran.

Brigada lor a realizat in acest an o depășire care se ridică la 
350 tone cărbune.

Din activitatea sfaturilor populare

Comuna are azi 
înfățișare noua

Preocupări co
tidiene la so
sirea primăve
rii. In sera 
I.C.O. din Per 
troșani se pre
gătesc flori 
pentru parcu
rile orașului.

ÎN ÎNTÎMPINAREA
CONGRESULUI
U. T. C.

In aceste zile tinerii din Lupeni participă cu 
entuziasm la acțiunile obștești ce au loc în 
cinstea Congresului U.T.C. In cursul lunii martie 
sute de tineri și tinere din organizațiile de bază 
ale orașului au luat parte la acțiunile de înfru
musețare a noilor cartiere. In mină, pe schele 
sau la filatură peste tot uteciștii se înscriu în 
primele rînduri ale întrecerii socialiste. Ei obțin 
importante succese în procesul de producție și 
activitățile cultural-artistice ce sînt dedicate mă
rețului eveniment.

O acțiune 
reușită

Tinerii din Lupeni în- 
timpină Congresul U.T.C. 
cu importante succese 
in toate domeniile de 
activitate. Recent, din 
inițiativa comitetului 
U.T.C. al minei s-a or
ganizat o acfiune de 
muncă patriotică la care 
au participat peste 150 
de tineri. Obiectivul ac
țiunii a tost strîngerea 
iierului vechi din citeva 
sectoare subterane și 
stivuirea materialului 
lemnos aflat in neorîn- 
diiială în curtea depozi
tului de lemne.

Cu elanul care-i ca
racterizează, tinerii au 
participat cu entuziasm 
la acțiunea întreprinsă. 
Intr-o singură dimineață 
ei au colectat 30 000 kg 
tier vechi și au stivuit 
circa 100 m c materia! 
lemnos. La această ac
țiune s-au evidențiat in 
mod deosebit tinerii din 
sectoarele V și XIII din
tre care Parasca Zaha- 
ria, Cocoloș Ilie, Aeftin- 
ca Nicolae, Șoș Ovidiu. 
Bertea Rudoli, Preotu 
Mihai și alții.

Evocare
Ritmul melodiei a în

demnat tinerii să se a- 
vinte în iureșul îmbie
tor al dansului. Du
pă puțin timp s-a a- 
nunțat o scurtă pau
ză. Participanții la )oia 
tineretului organizată la 
clubul sindicatelor din 
Lupeni au intrat apoi 
in sala de ședințe ală
turată.

— De data aceasta — 
i-a anunțat Rațiu Aure
lia, bibliotecara clubului 
— v-am pregătit o sur
priză. Tovarășa Baia Au
rora va evoca viața și 
activitatea eroului ute- 
cist Ludovic Minschi.

Urmărind cu interes 
expunerea, cei prezenți 
au luat cunoștință des
pre dirzenia și puterea 
de dăruire a tinărului 
comtmist bihorean, care 
n-a pregetat nici o clipă 
pentru a apăra- cu viața 
măreața cauză căreia i-a 
închinat întreaga sa ac
tivitate.

Evocarea eroului' ute- 
cist a tost urmată de 
cîteva recitări închinate 
partidului interpretate cu 
talent de uteciștii Praf a 
Gheorghe, Luca Emanue- 
la și Denciu Gheorghe.

Construcția unui 
nou bloc de locu
ințe cucerește înăl
țimile Vulcanului.

Foto :
N. Moldoveanu

Zile de muncă rodnică la C.F.R.
Muncitorii ceferiști din bazinul 

carbonifer al Văii Jiului se stră
duiesc să asigure îndeplinirea pla
nului de transport în mod ritmic.

Colectivul STAȚIEI VULCAN a 
acordat o atenție deosebită încăr
cării mărfurilor prevăzute în planul 
de transport reușind să încarc? pes
te plan 47 092 tone. Această reușită 
se datorește în primul rînd strîn- 
sei colaborări dintre colectivul sta
ției și întreprinderile cliente, asi
gurării acestora în mod ritmic cu 
vagoanele necesare pentru încăr
carea tuturor mărfurilor. O contri
buție de seamă a fost adusă de că
tre turele conduse de Hușanu Si-

mion și Ignat Dumitru, care au mun
cit cu un elan deosebit în această 
perioadă.

Compunerea și expedierea tutu
ror trenurilor, din STAȚIA PETRO
ȘANI, cu tonaje maxime este una 
din preocupările de seamă ale lu
crătorilor din această stație. Ur
mărind îndeaproape compunerea 
trenurilor ce urmează să sosească, 
descompunerea lor în cel'mai scurt 
timp și introducerea vagoanelor în 
primele trenuri ce urmează să plece

I. CRIȘAN

(Cohtinuare In pag. 3-a)

Desfășurarea 
recensămîniuiui

In întreaga țară continuă cu in
tensitate operațiile de recenzare a 
populației și locuințelor. Cei apro
ximativ 100 000 de recenzori vi
zitează fiecare casă în vederea 
completării formuiarelor de recen- 
sămînt. Peste tot, recenzorii sînt 
primiți cu multă solicitudine de 
către populație. Ințelegind rolul 
recensămîntului în viața statului 
nostru, faptul că el se efectuează 
în interesul fiecărui cetățean, lo
cuitorii s-au pregătit cu toată se
riozitatea și simțul de răspundere 
cetățenească în vederea acestei 
importante acțiuni.

Din datele provizorii centraliza
te pînă în seara zilei de 19 mar
tie reiese că în întreaga țară au 
fost recenzați peste 14 000 000 lo
cuitori și peste 4 000 000 locuințe, 
ceea ce reprezintă circa trei sfer
turi din numărul total de persoa
ne și locuințe.

Operațiile de recenzare continuă 
în toată țara pînă în seara zilei 
de 22 martie a.c.

(Agerpres)
La Banița, ca pe în

treg cuprinsul patriei, 
socialismul a adus pro
funde transformări. Ve
chea comună cu cele 10 
sate aparținătoare, înși
rate pe firul văilor din 
pasul Merișor, cu sără
căcioasele construcții ru
rale, a întinerit în anii 
aceștia de intensă mun
că constructivă.

Cetățenii comunei par
ticipă activ la acțiunile 
de muncă patriotică ini
țiate de comitetul exe
cutiv al Sfatului popu
lar. Rezultatele aceste: 
activități prin care s-a 
dat comunei înfățișare 
nouă, demnă de zilele 
noastre, au fost mult a- 
predate in recenta se
siune a Sfatului popular 
al orașului PetroșanL Și 
pe merit. La muncile pa
triotice din cursul anului 
1965 s-a înregistrat o 
masivă participare a ce
tățenilor. executtodu-se 
lucrări obștești în va
loare de peste 400 000 
lei. Acestei munci i s-a 
trasat ca direcție princi
pală inăptuirea propu
nerilor făcute cu ocazia 
intîlnirilor de lucru avu

te de cetățenii comunei 
cu deputății. Din cele 24 
de propuneri înregistra
te de la începutul anu
lui trecut, au fost reali
zate pină acum 22.

Pentru a ilustra am
ploarea lucrărilor efec
tuate prin munca patrio
tică a cetățenilor cîteva 
cifre sînt edificatoare. 
Pînă în prezent în co
muna Banița au fost e- 
xecutate curățiri de șan
țuri pe o lungime de 
peste 300 m 1, s-au ame
najat pășuni pe locurile 
□ urnite Camarandi și 
Runcuri pe o suprafață 
de 80 ha, au fost con
struite peste 40 de po
dețe noi și un număr în
semnat reparate, s-au re
făcut albiile unor pîrîuri, 
s-a lărgit spațiul școlii 
generale de 8 ani cu în
că 3 sădi de dasă etc.

In momentul de față 
cetățenii comunei parti
cipă la executarea altor 
lucrări de folos obștesc 
Ei și-au propus ca in 
cinstea zilei de 8 Mai.

G. Z'OI.n

(Cardinuaie în pag. 3-a)

Transportul s-a redresai
Dacă pînă acum o lu

nă, sectorul de transport 
de la mina Lupeni era 
punctul nevralgic în ac
tivitatea exploatării, în 
realizarea sarcinilor de 
pian, în ultimul timp sec
torul s-a redresat. A-

teran. In felul acesta, 
un mare număr de va- 
gonete au fost redate in 
circuit. A iost reorgani
zată și îmbunătățită hal- 
darea sterilului.

De asemenea, s-a pus 
un mare accent pe îm-

ceasta datorită măsurilor 
luate de conducerea ex
ploatării și conducerea 
sectorului, cu sprijinul 
permanent al comitetu
lui de partid și al orga
nizațiilor de bază din 
sector. Iată cîteva din 
măsurile luate: S-a în
ceput cu îmbunătățirea 
reparațiilor la vagonete- 
Ie defecte. Repararea va- 
gonetelor a trecut la sec
torul mecanic, care are 
posibilitatea de a plasa 
pentru reparații mai 
muiți oameni și cu o 
calificare mai corespun
zătoare decît sectorul 
de transport Totodată, o 
echipă de lăcătuși se o- 
cupă exclusiv cu repa
ratul vagonetelor in sub-

Ecouri la ancheta 
„De ce nu ține 

cadența 
mina Lupeni ?“

bunătățirea supraveghe
rii. In prezent pe fieca
re schimb de transport 
există cite un maistru 
principat In felul aces
ta s-a creat posibilitatea 
coordonării în mod mai 
judicios a schimburilor, 
atît în subteran cit și la 
suprafață (în circuitul 
automat).

Aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice au 
fost sprijinite îndeaproa
pe de către organizați
ile de bază pe schimburi 
și de grupele sindicale. 
Organizațiile de partid 
au trecut la repartizarea 
judicioasă a comuniștilor 
pe puncte de lucru.

Măsurile aplicate n-au 
întîrziat să-și arate efec
tul. Cele mai bune re
zultate le-a obținut 
schimbul condus de Kra- 
veț Andrei, care, pe fie
care schimb, a reușit să 
recepționeze peste 2 000 
de vagonete. Rezultate 
îmbucurătoare au obți
nut și schimburile con
duse de maiștrii princi-

AVRAM MICA 
muncitor în sectorul XII 
transport al E.M. Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)



ANOASTRÂ I SiMTEȚI MUITUMITI Dt ДСІПІІДТЕД 
ORVULCAN I CIIIBIJLU1 D Ii M N ГЛ V O A SIB A ?

■ D^ă arde de producție
■ E bine, dar se poate și
■ FnațiDo în plină activitate
■ Cartea îșl face noi prieteni
■ Vateănenii îndrăgesc programele ar 

tistice

mai bine

■ Satisface într-adevăr clubul necesită
țile culturale mereu crescînde?

■ Ce ar mai trebui făcut ?
■ Dacă toate întreprinderile din oraș... 
Ц Deziderate: colaborare, control, aju

tor eficient

De data aceasta an
cheta noastră pe tema 
„sîntați mulțumiți de 
activitatea clubului 
dumneavoastră î" am 
efectuat-o în orașul 
Vulcan. Clubul mun
citoresc din această 
localitate, atît de dis
cutat cu cîtva timp în 
urmă, la «re ș-au pe- 
riadat atîția directori 
și instructori artistici,

unde au activat mulți 
artiști amatori talen- 
tațl, se află azi pe un 
făgaș nou. Discuțiile 
purtate în cadrul an
chetei cu persoane 
care răspund de acti
vitatea culturală a 
clubului, cu secretari 
ai unor organizații de 
partid șl de U.T.C. 
din întreprinderile și 
instituțiile orașului.

cu artiști amatori, pre
cum Și urmărirea ci- 
torva repetiții și pro
grame, toate acestea 
ne-au permis să con
statăm că in orașul 
Vulcan, mai mult de- 
cîț în alte localități 
din Valea Jiului, se 
desfășoară o activita
te cultural-artistică 
rodnică. Desigur că ea 
ar putea fi și mai bu
nă dacă...

Cine ar trebui
să mai pună umărul?

După orele de producție
In fiecare zi la clubul din 

Vulcan domnește o at moșieră 
ambiantă. Dimineața e anima
li» tn gala de biliard și șah 
dar mai ales la bibliotecă. Du* 
pă-amiară, animația cuprinde 
toate sălile clubului. Forma
țiile artistice repetă, in gala 
de cinema rulează Ulmul, la 
biblioteca se perindă cititori

noi și „vechi", in sala de bi
liard și șah se încing dispute 
aprige. Și această activitate 
InsutletUd continuă pi nă seara 
tirztu. După orele de muncă, 
vulcăneni! s-au obișnuit să vi
nă la club, să-și petreacă aici 
o bună parte din timpul lor 
liber. Și e bine că s-au obiș
nuit așa.

Ce găsiți la club?
întrebarea am adresat-o mai mul

tor vulcăneni. Am primit răspun
suri care veneau să ne confirme 
convingerea că aici găsesc tot ceea 
ce le trebuie (sau aproape tot).

TUNSOIU GHIZELA: Merg a- 
proape zilnic la club. Sînt atrasă 
de clubul nostru că de un mag
net. Poate și pentru faptul că ac
tivez în două din formațiile clu
bului : în aceea de estradă și în 
taraful de muzică populară ca so
listă vocală. Aici găsesc o odihnă 
plăcută, distractivă, prin cînt și 
joc, găsesc cărțile de care am ne
voie.

IONESCU MARCELA: îmi place 
să citesc. Deși am acasa o biblio
tecă personală, împrumut cărți și de 
la biblioteca clubului. De asemenea, 
particip la joile de tineret ce se 
organizează la club. Să știți că sînt 
frumoase, interesante. Din păcate, 
nu prea vin multe fete. Și vă spun 
de ce: băieții ar trebui să le in
vite, să vină împreună, să le con
ducă acasă, să fie mai cavaleri cu 
ele.

împrumutăm o carte sau 
uneori, repetițiile și pro- 

formațiilor artistice. De a- 
la club vin la filme, la

AILINCĂI VASILE: Merg de
seori la clubul nostru. Mă recreez 
foarte bine. Aici mă întîlnesc cu 
ortaci de-ai mei, jucăm o partidă 
de șah, 
urmărim, 
gramele 
semenea,
diferitele manifestări ce se organi
zează cu cartea. N-ar fi rău dacă 
ar exista o sală în care să fie in
stalată masa de ping-pong care stă 
de multă vreme neîntrebuintată,

MERIȘOREANU ELENA: Eu sînt 
artistă amatoare și e clar de ce 
merg și ce găsesc la club. Găsesc 
întotdeauna veselie, cîntec, recre
are. La bibliotecă găsesc tot felul 
de cărți, iar la
Nicolae, directorul clubului și Boi
tă Sergiu, instructorul nostru ar
tistic, găsesc o îndrumare compe
tentă, înțelegere și pasiune în 
muncă.

tovarășii Bîidea

Dumneavoastră

FUIOREA DUMITRU; 
(cinci sînt solicitat merg 
cu plăcere. De exemplu, 
în cadrul „Decadei căr
ții tehnice", organizată 
la clubul nostru între 
18—28 februarie, am fost 
solicitat de către con
ducerea clubului și a 
bibliotecii la o întîinire 
cu muncitorii din secto
rul III al minei în care 
lucrez. Celor 87 de mi
neri prezenți la întîlni- 
re le-am vorbit despre 
„Transportul minier".

K’O'N'Ci MARIA: Nu 
prea. Doar atunci cînd 
trebuie să împrumut o 
oarte. Aș activa și eu 
cu plăcere iutr-une din 
formațiile artistice ale 
clubului, dar dacă nu 
m-a solicitat nimeni... 
Sînt de părere că se 
poaite înființa și la noi 
la A.R.E.V. o brigadă 
artistică de agitație. Sînt 
elemente. Ne trebuie în
să un organizator și un... 
textier. Poate ne ajută 
conducerea clubului.

NISTOR EUGEN; 
ultimul timp merg 
club numai la filme 
la spectacole. Nu pentru 
că n-aș avea ce găsi la 
club. Dimpotrivă, mei 
alee că sînt și în con

in 
lo 
Și

mergeți

siliul de conducere ai 
duhului. Dar, să spun 
așa cum este, consiliul 
acesta de conducere 
nu-și prea face datoria; 
s-a cam dezmembrat, 

tovarășul Bîl 
cu încă vreo doi- 
inși, iar restul... Și 
dau seama că dacă 
lucra, nu mult, ci 
puțin fiecare din

cam 
Lucrează 
dea 
trei 
îmi 
am 
cite 
cei 29 de membri ai con
siliului, activitatea ar fi 
și mai bună.

MATE ADALBERT,
secretarul comitetului 
U.T.C, al minei: Grea e 
munca asta culturală I 
Nu-i pot urni nici cum 
pe tineri să meargă la 
club. Eu mai merg așa... 
din cînd în cind, dar nu 
prea am timp. (N.R.; de 
foarte multă vreme nu 
l-a văzut nimeni pe I* 
club pe tov. Mate Adal
bert. Atunci mal e de 
mirare că tinerii nu se 
prea înghesuie la club ?| 
La Vulcan și joile tine
retului nu le organizea
ză — ava cum este fi
resc — tineretul, orga
nizațiile U.T.C., cl con
ducerea clubului sl a 
bibliotecii. (Se pare Că 
ceva nu e în ordine 
aici).

Mai mulți tovarăși 
ne-au spus că deși acti
vitatea clubului lor e... 
bunișoară, ea poate fi 
cu adevărat bună dacă 
toți factorii ar contribui 
in mai mare măsură la 
aceasta.

BÎLDEA NICOLAE : 
Cred că activitatea clu
bului pe oare îl conduc 
poate fi intr-adevăr mai 
bună. Pentru aceasta este 

(necesară mai multă mun- 
* că (făcută cu pasiune), 
mai multă preocupare. 
In primul rîhd consider 
că e necesară reorgani
zarea consiliului de con
ducere. Din cei 29 de 
membri ai săi doar 3—4 
mai activează. Este și 
vina mea că m-am com
plăcut în situația de a 
munci mai 
eă nu i-em 
pe ceilalți 
consiliu să 
ne sfătuim 
probleme, dar, totodată, 
e și vina lor pentru că 
n-au mai dat pe la club, 
uitînd de îndatoririle ce 
le revin. De asemenea, 
e necesară preocuparea 
tuturor conducerilor în
treprinderilor și institu
țiilor din oraș de a în
druma salariații lor spre 
club, de a Je urmări ac
tivitatea culturală. Un 
sprijin mai mare poa
te și trebuie să ni-1 
dea Comitetul orășenesc 
U.T.C. șl comitetul U.T.C. 
al minei.

PAȘCA IOAN, preșe
dintele comitetului sindi
catului minei: Noi, co
mitetul sindicatului, spri
jinim cît putem activi
tatea culturală a clubu
lui *1 observ cum ea se 
îmbunătățește pe zi 
ce trece. In formați
ile artistice predomină

mult singur, 
prea chemat 
membri din 

discutăm, să 
asupra unor

saJariații minei, 
rînd specificul 
minerilor cu a 
rilor din alte

Compa- 
m uncii 

lucrăto- 
domeuii 

de activitate, constatăm
oît de puțin activează 
aceștia din urmă. E ne
cesar ca Ie activliataa 
culturală a orașului tn 
care trăim și muncim să 
participe oameni din 
loate sectoarele de ac
tivitate : de la uzina e- 
lectrlcă, de la A.R.E.V., 
de la sfat, I.C.O., I.L.L., 
I.R.E.H., de la șantierul 
de construcții, de la spi
tal, din comerț și coope
rație, din școli. Ori a- 
poirtul acestora e*te foar
te redus. De asemenea, 
instructorii culturali pe 
sectoare vor trebui să 
depună mai multă stră
danie, mai mult interes 
în muncă, iar activita
tea consiliului de con
ducere a clubului să fie 
colectivă.

MOCANU GHEORGHE, 
secretarul comitetului o- 
rășenesc de partid Vul
can : Aportul inginerilor 
și tehnicienilor, al medi
cilor și profesorilor se 
face foarte puțin simțit. 
Organizațiile de partid 
din întreprinderi și in
stituții trebuie să acorde 
mai multă atenție ecti- 
vității culturale. Pentru 
că esțe știut: după o- 
rele de muncă Hecare 
vrea să se odihnească, 
«ă se recreeze, să vadă 
un spectacol bun, să-și 
petreacă clipe plăcute în 
tovărășia cărților sau ju- 
etnd șah, rummy, ping- 
pong. Toata acestea le 
g&seste la duh. Ttetaue 
Insă mai multă preocu
pare din partea arcane
lor competente pentru 
îndrumarea oamenHor 
spre club.

Satisface clubul necesitățile culturale ?
BÎLDEA NICOLAE: In mare mă

sură satisface, 
teresul pentru 
nizăm acțiuni 
teme diferite,
oameni. Și cred că

Noi ne dăm tot in- 
ca la club să orga- 
cît

care
mei multe, pe 
să-i atragă pe 
reușim în mere

Formații, pregătiri, spectacole
Puternic 
stimulent moral

Deseori în mijlocul artiști
lor amatori din Vulcan po
posește fie tovarășul ing. Sa
bău loan, șeful exploatării mi
niere din localitate, fie tova
răși din comitetul de partid 
sau din comitetul sindicatu
lui minei. Scopul: de a sta 
de ■ vorbă cu artiștii amatori, 
de a le rezolva anumite do
leanțe, de a-t îndruma cu un 
sfat, cu o vorbă bună șl încu
raja in activitatea lor. In le
gătură cu prezenta tovarăși
lor din conducerea minei la 
repetiții, cîțiva artiști amatori 
ne spuneau : „Ne simțim parcă 
mai bine cînd îi vedem alături 
de noi, cum ne întreabă părin
tește despre ceea ce facem, 
ce ne mai trebuie, cum ne a- 
jută tn activitatea noastră" 
Iar tovarășul ing. Sabău Ioan 
completa : „Este un puternic 
stimulent moral pentru artiștii 
amatori ca, măcar din cînd în 
cîn< cineva din conducerea 
întreprinderii, a instituțiilor 
sau uzinei să asiste la repeti
țiile lor, să Ie dea o îndruma
re, un sfat bun. Personal fac 
acest lucru și consider că este 
■■ mijloc eficient de atragere 
a oamenilor la club".

Pentru а afla ce formații acti
vează la ora actuală în cadrul clu
bului muncitoresc din Vulcan am 
stat de vorbă cu tovarășul Bîidea 
Nicolae, directorul clubului.

— Cele mai active sini : taraful 
de muzică populară, care cuprinde 
22 de persoane plus 9 soliști vo
cali; formația de estradă, în rîndul 
căreia activează 52 de artiști ama
tori și 7 soliști vocali; orchestra 
de muzică ușoară — tineret —- și 4 
interprete de muzică ușoară; echi
pa de teatru, compusă din 11 mem
bri. De asemenea, mai avem un co
lectiv de recitatori și cititori ar
tistici, prezenti de fiecare dată cu 
programe la joile de tineret și 3 
brigăzi artistice de agitație : una la 
Club, alta la mină și a treia la pre- 
parație. Cu cîtva timp în urmă a 
luat ființă și un cor, și o echipă de 
dansuri, dar nu-și 
viata. Nu avem 
la aceste formații, 
să le ridicăm la 
formații. Dacă ar
tuturor artiștilor amatori care acti
vează la clubul nostru cred că nu
mărul' lor depășește cifra de 180.

In privința programelor pe care 
le pregătesc acum formațiile noas
tre pot spune că se lucrează in
tens. Tovarășul Boită Serglu repetă 
de mai multă vreme cu colectivul 
de estradă programul de revistă 
„Ilustrate, ilustrate" cu care sperăm 
să urcăm scena la sfirșitnl acestei

prea trăiesc 
Instructori buni 
Ne vom strădui 

nivelul celorlalte 
fi să fac suma

luni. La rîndul său, formația de 
teatru repetă, sub conducerea tova
rășului Alexandru Jeles, piesa „Pri
zonierul minciunii sale" de Kreider 
și Smirnova. Sperăm ca și această 
piesă de teatiu să vadă in curînd 
lumina rampei. Brigăzile artistice 
de agitație se află în pregătire cu 
programe speciale, iar taraful re
petă încontinuu pentru a putea 
prezenta în orice moment un pro
gram reușit. De altfel formațiile 
noastre artistice au prezentat de la 
începutul acestui an 10 programe 
oare s-au bucurat de fiecare da
tă de succes. Ultimul, intitulat 
„Cîntecul primăverii", l-am prezen
tat cu taraful și soliștii de muzică 
populară.

Cele spuse de tovarășul Bîidea 
ne-au fost confirmate de tovarășul 
Boiță Sergiu, instructor artistic. 
„Artiștii amatori — ne-a spus to
varășul Boiță — vin cu regularitate 
le repetiții, depun mult interes în 
pregătire și sper să scol cu ei un 
spectacol de 
Dacă vom fi 
re, ca acum, 
de comitetul
nă, de comitetul de partid al minei 
și de comitetul orășenesc de partid 
Vulcan sper să facem în viitor lu
cruri și mai bune".

parte acest lucru. Să vă dau doar 
un exemplu: la spectacolul dat la 
2 martie și intitulat „Cîntecul pri
măverii" au participat aproape 700 
de spectatori. Aceasta, cred eu, do
vedește că vulcăneni! îndrăgesc 
spectacolele, că Ie place să vadă 
cît mai multe programe artistice 
bune, că activitatea clubului noștri 
le satisface necesitățile culturale.

SABĂU IOAN : In măsura în care 
pot sprijini, eu personal activita
tea culturală din oraș, răspunzînd 
totodată de resortul cultural în bi
roul comitetului orășenesc de partid 
Vulcan, consider că satisface. După 
orele de producție trebuie să-i da1 
omului hrană spirituală, oricare ar 
fi 
să 
și 
șl
dere.

COLDA ANDREI, 
mitetulul de partid al E. M. Vulcan : 
Satisface, dar încă
Este necesară
prezentarea de programe artistice, 
inr 
re, 
de

acea muncă. De 
muncim 

cărbune, 
condiții

aceea trebuie 
în așa fel încît să dăm 
dar să creăm oamenilor 
de odihnă, de destin

secretarul co

nu suficient, 
continuitatea în

nutnSrul acestora să fie ntai ma- 
mai alas th localitate. Trebuie, 
asemenea, ca responsabilii cul

turall pe sectoare să pună mal mult 
umărul, iar membrii consiliului de 
conducere al clubului să răspundă 
fiecare, concret, de un resort al 
muncii culturale, de o întreprin
dere din oraș privind atragerea oa
menilor la această muncă. Muncind 
cu pasiune și răspundere cred că 
clubul nostru va deveni tot mai 
mult un focar de cultură, un mijloc 
eficient de odihnă și recreere a 
oamenilor muncii după orele de 
producție.

MOCANU GHEORGHE, secreta
rul comitetului orășenesc de partid : 
In general da. Avem în persoana 
tovarășului Bîidea Nicolae un bun 
organizator și conducător care mun
cește cu pasiune. Cînd întîmpină 
greutăți vine și ne solicită ajutorul 
pe care i-1 acordăm cu încredere. 
In urma recentei plenare a comite
tului nostru orășenesc de partid, 
care a analizat activitatea culturală 
din oraș și a trasat direcțiile de 
viitor, cred că clubul nostru va sa
tisface și mai mult necesitățile cul
turale ale oamenilor muncii din 
oraș. Mai ales dacă vor înțelege 
să 
rii

se achite de sarcini toți facto- 
direct răspunzători.

estradă care să placă, 
sprijiniți în contlnun- 
de conducerea minei, 
sindicatului de la ml-

Anchetă realizată de 
DUMITRU GHHONEA

In general clubul 
SATISFACE NECESITĂȚILE 
CONDUCERE BUNA, UN INSTRUCTOR ARTISTIC PRICE
PUT, LA CARE SE ADAUGĂ AJUTORUL PERMANENT AL 
CONDUCERII MINEI ȘI AL COMITETULUI SINDICATULUI, 
ÎNDRUMAREA ATENTA DE CĂTRE COMITETUL ORĂȘE
NESC DE PARTID. ACȚIONÎND CONCRET, PERMANENT, 
ACEȘTI FACTORI CONCURĂ LA DESFĂȘURAREA UNEI 
ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE BOGATE IN ORAȘUL 
VULCAN. REZULTATELE MUNCII CULTURALE ' -----
BUIE ÎNSĂ SĂ SE OPREASCĂ AICI. PRINTR-O 
PARE PERSEVERENTA DIN PARTEA TUTUROR 
LOR RĂSPUNZĂTORI DE MUNCA CULTURALA 
CALITATE, PRIN AJUTORUL TUTUROR CONDUCĂTORI
LOR DE ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII, PRIN PARTICI
PAREA ÎN NUMĂR MAI MARE A TINERILOR (AVIZ OR
GANIZAȚIILOR U.T.C.) ACTIVITATEA CULTURALA LA 
CLUBUL DIN ORAȘUL VULCAN POATE FI Șl MAI BUNA.

MUNCITORESC DIN VULCAN 
OAMENILOR. AICI EXISTA O

NU TRE- 
PREOCU- 

FACTORI- 
DIN LO-



Comuna are azi
(Urinare din pag. l-a) 

a 4S-« aniversare a creă
rii partidului, să termine 
Împrejmuirea scolii ge
nerale de 8 ani cu gard 
din plasă de sîrmă si 
stilpi de beton, lucrare 
a cărei valoare se ridi
că la 20 000 lei; repara
rea unor porțiuni de dru
muri pe cca. 10 km,- a- 
menajarea a 4 poduri; 
curățirea umor noi su-

Intrefinerea în condi
ții optime a cuptoarelor 
centralelor electrice pre
supune o atenție mereu 
trează. Tovarășul Bușe 
loan (in clișeu), mecanic 
la secția de exploatare 
a centralei termoelectri
ce Paroșeni dovedește 
grijă permanentă pentru 
asigurarea iunctiondrii 
în bune condifiuni a 
cuptoarelor de care răs
punde.

LA MISA BÎLJA

Pe primul plan — respectarea normelor
de siguranță

Exploatarea minietă DiHj a cunoaște 
în prezent extinderea capacității 
sale de producție din „mers". In
tr-o parte producția decurge nor
mal, în timp ce în altă parte se 
montează noi utilaje și instalații. 
Nu poți să nu remarci, de la bun 
început, condițiile optime de mun
că ce se creează attt în abataje 
cit și la suprafață.

CHmaf favorabil 
condițiilor de muncă

Instalațiile și utilajele cu care 
este înzestrată mina asigură nu nu
mai indici superiori de productivi
tate, dar și condiții care fac mun
ca oamenilor mai ușoară, ferindu-i 
de pericolul îmbolnăvirilor profe
sionale. Procesul de producție se 
modernizează continuu. Aceasta a 
adus cu sine o preocupare susți
nută din partea conducerii E.D.M.N. 
și a comitetului sindicalului pentru 
aplicarea unor măsuri corespunză
toare de protecția muncit

In orcie exploatare minieră pre
venirea îmbolnăvirii oamenilor este 
orientată în primul rînd către cre
area unui climat de lucru normal. 
Comitetul sindicatului și condu
cerea administrativă și-au asunmt în 
acest sens o seamă de obligații, 
cele mai multe înscrise în con
tractul colectiv și în planul com
plex de măsuri igenico-sanitare. La 
urmărirea modului cum se îndepli
nesc acestea, comitetul sindicatului 
a atras un larg activ obștesc: co
misia de protecția și legislația mun
cii, cea de asigurări sociale, acti
vul grupelor sindicale.

Așa a fost posibil ca numai în 
acest an din cele 14 prevederi din 
contractul colectiv privind protec
ția muncii 6 să fig realizate pînă 
în prezent. Amintim doar cîteva din 
ele : dotarea cu măști a tuturor oa
menilor ce lucrează în subteran, 
introducerea perforajului umed la 
toate înaintările în piatră pe ori
zontală, înzestrarea brigăzilor cu 
truse medicale etc. Pe anul 1966 la 
capitelul cheltuieli s-a prevăzut su
ma de 855 000 lei pentru efectuarea 
unor lucrări de tehnica securității 
muncii, pentru echipament și mate
riale de protecție etc.

I a dispensarul medical se fac pe
riodic determinări de microclimat: 
muncitorii expuși mai lesne îmbol
năvirilor profesionale sînt chemați 
periodic la control medical. De ase
menea, la sfîrșitul fiecărei luni, co
mitetul sindicatului organizează a- 
naliza morbidității. Aceste acțiuni 
contribuie la ridicarea stării igeni
co-sanitare a locurilor de muncă. 
Rezultatele sînt cît se poate de 
semnificative, In primele două luni 
ale anului 1966, numărul zilelor de 
incapacitate temporară de muncă a 
scăzut de aproape 4 ori față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Este știut însă că numai asigu
rarea condițiilor materiale pentru 
protecția muncii oamenilor nu în-

în subteran
lătură singură cauzele care pot ge
nera accidente și îmbolnăviri. Toc
mai de aceea comitetul sindicatului 
împletește permanent preocuparea 
pentru urmărirea aplicării unor a- 
semenea lucrări cu munca de edu
care a oamenilor în spiritul respec
tării normelor de tehnica securității 
muncii. Invățîttdu-i pe oameni să 
respecte disciplina normelor de pro
tecție a muncii aceasta îi ajută să-și 
păzească sănătatea. La cursurile de 
calificare, unde sînt înscriși 145 to
varăși, s-a introdus ca disciplină 
obligatorie protecția muncii. De a- 
semenea, lunar se țin în fața mun
citorilor conferințe pe această temă.

Un lucru nu e pus 
totuși la punct

Ește vorba despre controlarea de 
către inspectorii cu protecția mun
cii din grupele sindicale a modului 
cum procedează maiștrii la îndru
marea muncitorilor, cum veghează 
ei în timpul lucrului la respecta
rea normelor de tehnica securității 
și de igiena muncii. Aici trebuie 
să intervină mai energic comitetul 
sindicatului prin comisia sa de pro
tecția muncii și legislație. Spunem 
acestea bazindu-ne pe faptul că la 
mina Dilja se mai manifestă aba
teri de la N.T.S. (mai puțin din ne
cunoașterea acestora și mai mult 
din cauza incorectei lor aplicări sau 
chiar din neglijență!. Iată un caz. 
Minerul Gherghel Dominic, din cau 
ză că nu a copturit locul de mun
că, din tavan s-a desprins o bu

Obiectivul primordial 
al întregii activități

(Urmare din pag. l-a)

asistenței tehnice în toate schimbu
rile, despre activitatea fructuoasă 
depusă de colectivul de specialiști 
care se ocupă de îmbunătățirea or
ganizării muncii și a producției, ne-a 
vorbit inginerul MURU EMIL, șeful 
exploatării.

Referitor Ia acțiunile ce urmează 
să le întreprindă organizația de 
sindicat a minei, tov. GIURGIU 
GHEORGHE, președintele comitetu • 
lui sindicatului ne-a relatat urmă
toarele : „Popularizarea angajamen
telor, a realizărilor zilnice, decada- 
le și lunare, pe brigăzi, sectoare 
și exploatare a fost merau în aten
ția noastră, In acest scop, pe lin
gă panouri și grafice am folosit cu 
bune rezultate stația de radioficare 
a minei și gazeta de perete. Ne 
propunem ca la instruirea activului 
sindical să analizăm și felul cum 
se face mobilizarea pe schimburi, 
echipe, brigăzi în vederea partici
pării și mai largi a salariatilor ex
ploatării la acțiunea de îndeplinire 
a angajamentelor. In ceea ce pri
vește întărirea disciplinei sîntem ho- 
tărîți să continuăm pe linia prelu
crării în public a unor cazuri de 
abateri grave, să folosim mai des 
consiliul de judecată. In prezent,

înfățișare nouă
prefețe de pășuni, pre
cum și alte acțiuni gos
podărești de interes ob
ștesc.

Locuitorii Băni tei au 
pus gccent deosebit pe 
electrificarea comunei 
lor. In acest scop s-a și 
strîns suma de 153 000 
lei prin contribuție vo
luntară. Urmează ca în 
viitorul apropiat să se 
încaseze încă 117 000 lei, 
sumă care va asigură 
cheltuielile necesare in
troducerii curentului e- 
lectric în 5 sate aparți- 

. nătoare comunei.
— împreună cu depu

tății și cetățenii — ne-a 
spus tov. VLADISLAV 
IOAN, președintele Sfa
tului popular al comunei 
Bănlța, am reușit să dăm 
comunei — prin multi
plele acțiuni patriotice 
de gospodărire și înfru
musețare — un aspect 
mai îngrijit, mai plăcut.

cată de cărbune care căzîndu-i pe 
picior J-a accidentat. Cazul lui a 
fost discutat de altfel în toate gru
pele sindicale. Tovarășul este fără 
îndoială vinovat. Dar se mai pune 
întrebarea : cum a permis maistrul 
de revir să lucreze la fron
tul de lucru necopturit ?

Un alt tovarăș, Tod Aurel, me
canic de locomotivă a avut de 
suferit de pe urma propriei negli
jente. A intrat în mină nerespec- 
tînd reguli elementare de tehnica 
securității muncii. La controlul e- 
fectuat, asupra Iul au fost găsite ți
gări și chibrituri. Ca măsură disci
plinară el a fost trecut la supra
față timp de trei luni.

— Ai cunoscut ce spune N.T.S -ul ? 
a fost prima întrebare cu care i 
s-au adresat tovarășii lui de muncă 
în ședința de grupa sindicală.

— Firește — a fost răspunsul. 
Dar...

Aici e greșeala. Oamenii cunosc 
normele, dar nu totdeauna le apli
că : iar cei desemnați să controle
ze acest lucru nu-și fac pe deplin 
datoria.

Marea majoritate a muncitorilor 
exploatării lucrează corect. Abate
rile de la protecția muncii sînt din 
ce în ce mai puține. Dar după cum 
se vede mai există. Acest lucru 
trebuie să dea de gîndit conducerii 
E.D.M.N. și comitetului sindicatului. 
Este nevoie să se intensifice mun
ca educativă a oamenilor, să se 
organizeze asemenea acțiuni îneît 
să creeze o opinie de masă împo
triva abaterilor de Ia normele de 
tehnica securității și igiena muncii.

brigada artistică de agitație a ex
ploatării pregătește un nou program 
axat în mare parte pe tema disci
plinei. Ceea ce s-a făcut legat de 
îmbunătățirea stării disciplinare își 
dovedește efectul: în comparație 
cu luna ianuarie, în luna trecută 
absențele nemotivate au scăzut cu 
peste 25 la sută*.

Urmează o perioadă de mari în
cercări pentru colectivul minei din 
Petrila. Graficul arată acum plus 350 
tone cărbune, dar mai sînt de re
cuperat peste 3 000 tone din fe
bruarie. Iată de ce se impune ca 
realizarea angajamentelor de între
cere să constituie țelul principal al 
muncii organizațiilor de partid și 
de masă, obiectivul spre care tre
buie să fie dirijate forțele, price
perea și experiența întregului co
lectiv.

La grupul școlar minier din 
Petroșani sînt deseori organi
zate concursuri profesionale 
Intre viitorii meseriași. Iată în 
clișeu un grup de elevi din a- 
nul II lucrtnd oj sîrguință la 
executarea pieselor cu oare 
participă la concursul profe
sional ce se desfășoară în 
prezent.

Transportul 

s-a redresat
(Urmare din pag. l-a)

pali Cita Silviu și Vo- 
dislav Spiridon. Dintre 
muncitorii din circuitul 
automat care depun mul
tă strădanie la culbuta- 
rea vagonetelor se re
marcă Pop Telecan, Bor- 
bei Zoitan, Cumaus Fran- 
cisc, Milotin Dumitru, 
Milotin Constantin, Bă- 
diceanu Gheorghe, Poi- 
dan Ioan, Ciclovan Ioan, 
Gandore Vasile, Bălăuță 
Vasile și alții.

In urma eforturilor de
puse de către toți mun
citorii și supraveghetorii 
din sectorul de trans
port, colectivul de aici 
a venit din plin în spri
jinul minerilor reușindu- 
se ca exploatarea să re
cupereze minusul înre
gistrat în decada I*a și 
să dea, pînă ieri dimi
neața, 674 tone de căr
bune peste plan.

SPORT

Zile de muncă rodnică 
la C.F.R.

(Urmare din pag. l-a)

s-a putut ajunge la depășirea sar
cinii planificate la tonaj pe tren de 
marfă cu 4,7 la sută. In fruntea în
trecerii s-ац situat turele conduse 
de Stanca Emil și Oprea Ioachim.

Si colectivul STAȚIEI LUPENI es
te preocupai în permanență de re
ducerea staționării vagoanelor la în
cărcare —- descărcare. Prin urmă
rirea mai îndeaproape a vagoane
lor sosite pentru încărcare sau des
cărcare s-a reușit să fie redusă 
staționarea vagoanelor cu 8 la su
tă. In fruntea acțiunii de reducere 
a staționării vagoanelor s-au situat 
turele conduse de Negrea Gheor
ghe și Pogonaru Vasile.

In urma rezultatelor obținute de 
stațiile Lupeni, Vulcan și Petroșani 
s-a reușit să se obțină o reducere 
a staționării vagoanelor la încăr
care — descărcare de 11,2 la sută 
și să s'e înregistreze, în primele 15 
zile din luna martie, o economie 
de 23 346 ore/vagon. Totodată, ș-au 
încărcat peste plan 68 711 tone măr
furi diferite.

• ROMA.
In localitatea Boteatro S-a 

disputat meciul internațional 
amical de hochei pe gheată 
dintre selecționatele Italiei și 
României. Victoria a revenit 
hocheiștilor italieni cu scorul 
de 10—4 (6—1, 1—0, 3—3).

• ASTĂZI LA ZAGREB are 
loc dubla întâlnire internațio
nală de popice dintre selecțio
natele Iugoslaviei și României.

In meciul de la Liubliarm e- 
chipa orașului București a în
vins cu 5 616—5 356 echipe o- 
roșului. La feminin, în întllni- 
rea cu Liubliana au clîtigat 
reprezentantele osașului Bu
curești cu 2 478—2 377.

• PARIS.
Sîmbăță au continuat la Ba

ris întrecerile pentru „Gupa 
campionilor europeni" la flo
retă (masculki) pe echipe. E- 
chipa Steaua București, care 
face parte din grupa a III-a, 
a învins cu 12—4 pe Lugi 
(Suedia) și cu 9—-6 pe R.C.F. 
Paris.

După desfășurarea primului 
tur eliminatoriu, în cele 4 gru
pe conduc: S. K. Moscova 
(grupa I); Bonn (grupa a TI-al; 
Steaua București (grupa a 
IH-a) și Legia Varșovia (gru
pa a IV-a),
• ROMA.
In turneul internațional de 

șah de la Veneția, după două 
runde, conduc în clasament 
Antoșin (U.R.S.S.) și Ivkov (Iu
goslavia) cu cite 1,5 puncte. 
Antoșin l-a învins în 36 de 
mutări pe Schmid, iar Ivkov 
pe Pfleger. Partida Lengyel— 
Golombek s-a încheiat remiză.

• ALEXANDRIA.
In prima semifinală a cam

pionatelor internaționale de 
tenis de cimp de la Alexan
dria, Ion Țiriac (România) l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 2—6,
3—6, 6—1 pe Istvan Gulyas 
(Ungaria). Cu o zi înainte, 
Gulyas îl eliminase pe suede
zul Lundguist, cîștigătorul tur
neului internațional de la 
Cairo.

A Ж W N Ț
1. [. I.

Angajează șefi de magazine 
pentru magazinele din Petroșani și Vulcan

Informafii mai amănunțite se pot lua de la ser
viciul personal al O.C,L.-ului, sir. Republicii nr. 102, 
etaj II, camera 27,
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Manifestări peste hotare cu prilejul 
lui Nicolae TitulescuЕШurării morții

FRANȚA
CANNES 19. Corespondentul A- 

jiprrz. AL Gheorghiu, transmite: 
fimbălă după-amiază, ambasadorul 
kpebbdi Socialiste România la 
Itarix dr. Victor Dimitriu, a depus 
• сиоапа de flori la cripta bise- 
nm <hn Cannes unde se află si- 
™i iui Nicolae Titulescu. La a- 
ceastă ceremonie au asistat Cornut- 
GemtiL deputat, primarul orașului 
Cranes, reprezentanți ai Consiliu- 
Ш municipal și alte personalități 
Iacale. Asistența a păstrat un mi
ma de reculegere în memoria lui Ni- 
cabe Titulescu.

★

„Intr-un fel și 
fost un partizan 
tenței pașnice între țările cu regi
muri social-politice diferite".

mai profetic el a 
hotărît al coexis-

GRECIA

Ziarul „Le Monde" din 19 mar
tie consacră un lung articol me
moriei lui Nicolae Titulescu, inti- 
talat: „România și Franța cinstesc 
memoria lui Nicolae Titulescu, pro
fet al Europei și al coexistenței 
pașnice". In articol se spune prin- 
tre altele: „Egalitatea între
■ațiunL dreptul națiunilor de а 
dispune liber de soarta lor îi apă
reau lui Titulescu ca bazele indis
pensabile ale păcii".

ATENA 19. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite: 
Mișcarea elenă pentru înțelegere 
și pace în Balcani a organizat în 
sala Societății de arheologie din 
Atena o seară dedicată lui Nico
lae Titulescu. După un cuvînt in
troductiv rostit de deputatul Sta- 
matis Merkuris, președintele Co
mitetului elen pentru înțelegere și 
pace în Balcani, a luat cuvîntul 
P. Arghiropoulos, fost ministru al 
afacerilor externe, care a vorbit pe 
larg despre viața și activitatea ma
relui diplomat 
mân, evocînd 
N. Titulescu.

Subliniind că
și eficace a păcii 
ma care a dominat gîndirea poli
tică a lui Titulescu, vorbitorul a 
elogiat preocuparea diplomatului 
român pentru crearea unei atmos
fere de înțelegere și colaborare în 
Balcani.

Севсепіі ililiiitllitilul 
Râie шипи io loglla

LONDRA 19. Corespondentul A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite : Vio
loncelistul român Radu Aldulescu 
a interpretat la Royal Festival Hali 
cu orchestra filarmonică a Londrei, 
sub conducerea dirijorului Paul 
K'letzki, Concertul pentru violoncel 
de Dvorak.

De asemenea, în orașul Exeter, 
în sala Universității, Radu Alduies- 
ou a dat sîmbătă seara un recital 
sub auspiciile societății de radiodi
fuziune B.B.C. Acompaniat de pia
nistul Ernest 
a interpretat 
și Sonata în 
kovici.

Recitalul s-a bucurat de succes.

Lush, artistul român 
sonata I de Brahms 
Re minor de Sosta-

și om de stat ro- 
intîlnirile sale cu

organizarea viabilă 
a fost proble-

Astăzi alegeri în Finlanda

SCURTE ȘTIRI
ф NEW YORK. — La New York a fost publicat ca docu

ment oficial al O.N.LL un proiect de declarație al R. S. Ce
hoslovace, cu privire la principiile dreptului internațional 
în domeniul coexistenței pașnice între state. Acest proiect 
a fost prezentat zilele trecute de către delegația cehoslovacă 
în Comitetul 
ilor de drept 
și cooperarea 
crările

special al O.N.U. pentru codificarea principi- 
intemațional referitoare la relațiile prietenești 
între state, care își desfășoară în prezent lu-

— La 18 martie, A. Novotny, prim-secretar 
din Cehoslovacia, a primit delegația Partidului

♦ PRAGA. 
al C.C. al P.C. 
Comunist din Danemarca, în frunte cu P. Emanuel, membru 
al Comitetului Executiv al P. C. din Danemarca.

companiei maritime daneze 
marinari danezi de pe bor-

♦ COPENHAGA. — La sediul 
„East Asiatic" s-a anunțat că doi 
dul cargobotului „Patagonia" au murit de holeră în timp ce 
nava lor se afla în portul Saigon.

SPANIA DUpă găsirea 
bombei „H CC

cursul prăbușirii ta 17 
bombardierului american 

continuat sîmbătă cu 
sporită. După cum s-a

ф VIENA. — O puternică avalanșă s-a produs vineri 
în regiunea austriacă a munților Alpi. Au fost semnalate vic
time în rîndurile unui grup de muncitori austrieci, care lu
crau la construirea unui tunel între provincia Salzburg și 
estul Tirolului. Dintre aceștia, unul și-a pierdut viața, iar 9 
au fost grav răniți. Unități ale poliției efectuează cercetări 
în vederea descoperirii altor victime ale avalanșei.

ф NEW YORK. — Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că pe poligonul din Nevada a fost efectuată 
vineri o nouă explozie nucleară subterană. Aceasta este a 
noua explozie subterană efectuată de Statele Unite de Ia în
ceputul anului.

noul parla-

locuri ale 
și-au depus

HELSINKI 19 (Agerpres). — Du
minică 2 800 000 de alegători fin
landezi se vor prezenta în fața ur
nelor pentru a alege 
menit.

Pentru cele 200 de 
parlamentului finlandez
candidatura 1 200 candidați repre- 
zentînd majoritatea partidelor po
litice din țară. Actuala configurație 
a parlamentului, ales în 1962, este 
următoarea : Partidul centrului 53 
locuri; Uniunea democrată a po
porului finlandez, din care face 
parte Partidul comunist, 47 locuri; 
Partidul social-democrat 38 locuri. 
Restul de 62 locuri sînt deținute 
de partidele mai mici.

întreaga campanie electorală este 
concentrată asupra problemelor de

politică internă. După cum se știe, 
în ultimul timp în Finlanda s-au 
semnalat o serie de dificultăți de 
ordin economic. A crescut șomajul, 
iar numărul muncitorilor emigranți 
finlandezi spre celelalte țări nor
dice a sporit. In domeniul politicii 
externe toate partidele s-au pro
nunțat pentru continuarea actualu
lui curs, adică pentru 
politicii de coexistență 
neutralitate pozitivă.

Observatorii politici
Finlandei relevă că, potrivit ulti
melor sondaje ale opiniei publice, 
partidele de stînga au șanse sa 
obțină noi mandate, în timp ce 
pentru partidul centrului rezultate
le alegerilor ar putea fi defavo
rabile.

promovarea 
pașnică, de

din capitala

MADRID 19 (Agerpres). — Ope
rațiunile efectuate de flotila ameri
cană în largul coastelor spaniole 
pentru a aduce la suprafață obiec
tul presupus a fi proiectilul nuclear 
pierdut în 
ianuarie a 
„B-52" au 
intensitate
anunțat, bomba s-ar afla la o a- 
dîncime de peste 700 metri în Me- 
diterana, la circa 8 km distanță de 
țărm,. în dreptul. localității Palo
mares. In cursul zilei de sîmbătă, 
operațiunile efectuate de unitățile 
navale americane au avut drept țin
tă deplasarea bombei într-o pozi
ție mai favorabilă pentru recupera
rea ei, deoarece zona în care ea a 
fost descoperită este, potrivit unei 
declarații oficiale a Ambasadei a- 
mericane din Madrid, extrem de 
înclinată, fapt care ar putea pro
voca o scufundare a proiectilului 
la o adîncime și mai mare. Oficia- 

. litățile americane consideră că po
sibilitățile de declanșare a unei ex
plozii cu prilejul deplasării bom
bei sînt minime.

SITUAȚIA 
DIN INDONEZIA

DJAKARTA 19 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția Reuter, 
postul de radio Djakarta a relatat 
vineri că generalul Suharto a anun
țat că armata indoneziana a pus 
sub stare de arest pentru „motive 
de securitate" 15 miniștri, printre 
care prim-vice-prim-ministrul și mi
nistrul de externe dr. Subandrio, 
cel de-al treilea vice-prim-ministru 
Chaerul Saleh. Printre cei arestat! 
se află persoane care s-au bucu
rat de toată încrederea președinte
lui Sukarno menționează agemția

comunicarea privind 
,a fost 

Su-
celor 15 miniștri 
numele președintelui

agenție informează 
Suharto a anunțat 

de 18 martie numele 
să-i

ln legătură cu criza din sînul N.A.T.O.

LONDRA 19 (Agerpres). — Rea- 
firmîndu-și convingerea în legătură 
cu necesitatea existenței „unei 
ganizații militare integrate 
N.A.T.O.", guvernul britanic, 
tr-un comunicat al Ministerului

or- 
a 

în- 
A-

IN AJUNUL CONGRESULUI U C. D.

că 
în 

mî- 
urmează să-i înk>- 

arestațL In lista noi- 
figurează: sultanul
Hamengku Buwono

La cel de-al XIV-Iea 
Congres al său (care își 
va începe lucrările luni, 
la Bonn), Uniunea creș- 
tin-demoerată se află în 
fața unor importante ho- 
tărîri. Pentru prima oa
ră de la întemeierea sa, 
Uniunea creștin-democra- 
tă urmează să-și schim
be aproape în întregime 
conducerea. Fostul can
celar Konrad Adenauer, 
care timp de 15 ani a 
condus destinele acestei 
uniuni, părăsește in mod 
oficial scena politică. El 
va fi in viitor președin
te de onoare al U.C.D., 
dar, în această funcție, 
nu va mai putea avea 
influența pe care a exer
citat-o pină acum asu
pra activității partidului. 
Se retrage totodată și 
președintele adjunct al 
U.C.D. — Josef Hermann 
Dnfhues — care fusese 
considerat viitor succesor 
a lui Adenauer. Hotă- 

. rîrea lui a provocat o 
serioasă criză în U.C.D., 
care nici astăzi nu poa
te fi considerată ca de
pășită.

Urmărind disputele in
terne de partid din ulti
mo] timp, se poate ob
serva că în rîndnl mem
brilor U.CLD. s-a acumu
lat o anumită nemnlțu-

mire. (De altfel, această 
nemulțumire și-a găsit 
expresia în violenta 
„ciocnire" dintre cance
larul Erhard și președin
tele fracțiunii parlamen
tare creștin-democrate, 
Barzel). La puțin timp du
pă anunțarea candidata 
rii lui Erhard pentru 
funcția de președinte al 
U.C.D., Barzel declara și

Barzel pentru șeful gu
vernului de Ia Bonn, 
care de nenumărate ori 
s-a aflat în opoziție cu 
conducătorii partidului, 
s-a ivit o delicată situa
ție de prestigiu. Obser
vatorii politici din Ger
mania occidentală a- 
preciau că în cazul în 
care Barzel ar fi preluat 
funcția de președinte al

Comentariul zilei

el că este dispus să pre
ia conducerea partidu
lui. Astfel, dintr-o dată, 
vechile concurențe din
tre grupările creștin-de- 
mocrate au reizbucnit cu 
o nouă vigoare. Cancela
rul vest-german Erhard 
ar fi dorit ca prin pre
luarea funcției de pre
ședinte al partidului să 
se pună la adăpost de 
eventualele atacuri ale 
grupului Adenauer-Bar- 
zel și să înlăture rezis
tența din interiorul par
tidului împotriva persoa
nei și politicii sale, asi- 
gurind promovarea pro
priei politici în cadrul 
guvernului. O dată cu 
авоИагеа candidaturii lui

U.C.D., putea fi pusă în 
cauză — într-un viitor 
mai îndepărtat — însăși 

a 
po
pe 
în 

unui 
El a oferit

funcția de cancelar 
Iui Erhard. Această 
sibilitate l-a tăcut 
Erhard să acționeze 
direcția realizării 
compromis, 
grupărilor care se de
claraseră împotriva ale
gerii sale o compensa
ție — reprezentarea lor 
mai largă in prezidiul 
partiduluL (Aceasta este 
valabilă, in primul rînd, 
pentru partea catolică a 
tl.CLD„ care este reti
centă față de alegerea 
unui protestant în func
ția de președinte al par- 
tidalnî)

După discuții înde
lungate, comisia a pro
pus crearea unui prezi
diu al partidului, for
mat din 11 membri. Re
vista vest-germană „Die 
Zeit" consideră însă că 
Barzel, care-și anunțase 
candidatura la postul nr. 
1 în partid, „acceptă 
doar un drum ocolit 
spre țelul său" — func
ția de cancelar al gu
vernului. Erhard, care 
spera să preia conduce
rea partidului în forma 
pe care 
nauer, 
accepte 
Barzel 
ducere
tă situație va da naștere, 
fără doar și poate, la 
complicații.

Avînd în vedere fap
tul că lucrările Congre
sului U.C.D. au loc ' 
momentul 
crizei din 
tică, cînd 
se află 
precară și 
vest-german are de în
fruntat serioase greutăți 
în politica externă, este 
de așteptat ca divergen
țele de păreri din rîndu
rile creștin-democraților 
să dobfndească noi re
liefuri.

a deținut-o Ade- 
va fi nevoit să 

prezența lui 
la aceeași con- 
a U.C.D. Aceas-

în 
accentuării 

Alianța atlan- 
Piața comună 
intr-o situație 
cînd guvernul

c. VARVARA

RzuAGjlA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. RepubBcS nr. 56. TeL interurban 322, automat 269L

facerilor Externe, se referă ta po
ziția Franței cu privire la N.A.T.O. 
numai prin prisma declarației a- 
cesteia că „intenționează să rămî- 
nă aliat al aliaților săi". Documen
tul a fost dat publicității în ace
lași timp cu declarația comună a 
celor 14 șefi de guverne ai țări
lor N.A.T.O., în care se afirmă din 
nou atașamentul față de actuala 
structură militară integrată a Tra
tatului nord-at'lantic.

Arătînd încă o dată importanța 
relațiilor anglo-franceze — în co
municatul Ministerului de Externe 
— guvernul britanic, care a 
săptămîna trecută inițiativa 
clarației de fidelitate fată
N.A.T.O.", a ținut să sublinieze că 
aceasta din urmă nu a fost îndrep
tată în special împotriva Franței.

Observatorii politici consideră că 
„gestul" guvernului englez nu es
te lipsit de legătură cu indiciile, 
confirmate la recenta reuniune de 
1a Londra a Consiliului Ministe
rial al Uniunii Europei occiden
tale, privind dorința Franței de a 
avea ca parteneră Marea Britanie 
în Piața comună. De altfel, și dis
cursul electoral rostit vineri 
ra ta Bristol 
Harold Wilson 
glia este gata 
te contactele
adera 1a Comunitatea
Europeană, după ce vor fi asigu
rate condițiile care să apere in
teresele engleze în C.E.E. Aceste 
acțiuni din partea guvernului la
burist par să fie, în același timp, 
un răspuns dat recentelor decla
rații „pro-franceze" ale liderului 
conservator Edwad Heath și cam
paniei de adeziune a Marii Bri
tanii la Piața comună, dusă de 
conservatori și liberali.

Reuter. Postul de radio Djakarta a 
precizat că 
arestarea 
făcută în 
karno".

Aceeași 
generalul 
soara zilei
niștrilor care 
cuiescă pe cei 
lor miniștri 
Djogdjakartei,
— în funcția de ргіт-ѵісе-ргіт-пв- 
nistru, Adam Malik (fostul con
ducător al partidului Murba, inter
zis de Sukarno în ianuarie 1965
— după cum menționează A.F.P.)
— în funcția de al doilea vice 
prim-ministru, Ruslan Abdulgani, 
fost ministru-coordonator — în pos
tul de al treilea vice prim-minis
tru. Și-au păstrat funcțiile de vice- 
prim-miniștri Kiai Idham 
Johannes Leimena.

Djakarta se afllă sub 
control 
Reuter, 
nat ca 
fuzar ea
dioul, televiziunea și presa, să fie 
puse sub supravegherea conducă
torului centrului militar de infor
mații, generalul Subroto.

Khalid și

un sever 
agenției 

generalul Suharto a ordo- 
toate mijloacele pentru di- 
informațiilor, inclusiv ra-

militar. Potrivit

luat 
„de- 

de

I VIETNAMUL DE SUD

Puternic atac lansat 
de patrioți împotriva 
pușcașilor marini americani

sea- 
de primul ministru 
menționează că An
să întreprindă toa- 
necesare pentru a 

Economică

SAIGON 19 (Agerpres). — Vineri 
seara patrioți! sud-vietnamezi au 
lansat un puternic atac 
unei companii americane 
12 km sud de baza de la 
Pușcașii americani care 
un grup de patrioți au 
neașteptate sub focul automatelor 
și mortierelor unei companii de 
partizani. Luptele au continuat toa
tă noaptea. Un elicopter care a în
cercat să aducă americanilor în
tăriri a fost silit de patrioți să 
aterizeze. Abia 
soldații americani 
retragă, după ce 
deri însemnate.

La numai patru 
locul luptedor, 
France Presse, un grup de pușcași 
americani a fost nimicit în întregi
me de explozia unei bombe.

împotriva 
aflate la 

Da Nang. 
urmăreau 
căzut pe

sîmbătă dimineața 
au reușit să se 
suferiseră pier-

km depărtare de 
subliniază agenția
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