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Succes pe
Zilele trecute, un grup de artiști 

amatori ai clubului muncitoresc din 
Uricani — sub conducerea tov. 
Rota Liviu și Vîjdea Gavrilă — au 
prezentat, pe scena căminului cul
tural Жп Cîmpu lui Neag, un bo
gat program de muzică 
românească.

La reușita spectacolului 
contribuția un mănunchi 
ziaști ca tînărul artist amator Deliu 
Marin, care a interpretat cu multă 
vervă cîntecele „Sus îi Iuna-n două 
coarne" și „Pe la noi pe sub pă
dure"; Nicolae Virginia interpreta 
cîntecelor „Vino, dragă primăvară" 
și „Trandafir ardelenesc". S-au re
marcat prin originalitatea interpre
tării, suitele și jocurile oltenești cu 
care a delectat publicul tînărul sa
xofonist Rusu loam, precum și cîn- 
tecul „Zi bădiță-n frunză iară" in-

scena

populară

și-a adus 
de entu-

terpretat de către solista amatoare 
Medve Maria. A plăcut, 
nea, și Goia Maria cu 
cîntece populare „Foaie 
raboi" și „Mlădioasă-i 
ca și toți ceilalți soliști.

Spectatorii din Cîmpu lui Neag — 
muncitori forestieri și țărani din 
localitate — și-au exprimat dorința 
de a-i 
artiștii 
toresc

de aseme- 
cele două 
verde ba

ca secara"
a

Trei ași
In rîndurile ce urmează nu 

veți afla despre recordurile u- 
npr sportivi sau alte fapte dem
ne - de laudă. Dimpotrivă. Este 
vorba de alte isprăvi.

Vă facem cunoștință cu trei 
așt„ în rele. Aflați că toți trei 
fac parte din colectivul secto
rului IV de la mina Vulcan, 
colectiv harnic, cunoscut pen
tru realizări frumoase în pro
ducție.

Primul, MATEI PANTTLI- 
MON, 23 de ani, pirpiriu de 

- ai' crede- că este cel mai cu-.

COLECTIVULUI

mințel om din tot orașul; dar, 
' în cazul său aparențele în

șeală. Se distinge prin obrăz
nicii, scandaluri, neexecutarea 
dispozițiilor primite de la 
maiștri; s-a mai făcut vestit 
în sector prin felul impertinent 
în care îndrăznește să se a- 
dreseze superiorilor săi atunci 
cind este tras Ia răspundere. 
Nu-î angajat decît de 5 luni 
și deja a fost sancționat cu 
retrogradare in funcție — și 
salariu —pe timp de trei luni.

Acum să facem cunoștință 
cu asul al doilea. In biroul 
sectorului intră un tînăr înalt, 
solid și cu mișcări molcome. 
Șeful de sector ne propune 
să-i luăm... un interviu.

— Ia spune, tovarășe Silion. 
cum ai reușit să faci atîtea ne
motivate ?

Nici un răspuns.
La cele 17 nemotivate 

bîndite" anul trecut, vagoneta
rul SILION GRIGORE a mai 
adăugat în acest an nu mai 
puțin de alte 7. Cum reușeș
te ? Foarte simplu: se îmbată 
și uită de toate, A devenit un 
fidel rob al Iui Bachus. Din 
pricina lipsurilor nemotivate, 
anul trecut a pierdut prima a- 
nuală, iar în acest an a trimis 
pe apa sîmbetei sporurile lu
nare de acord de 4—500 lei. 
Cînd e făcut „cum e cuiul", 
atunci nu mai este Grigore 
cel taciturn, ci devine inter
pretul diferitelor melodii. Și 
cîntă Silion cîntece de dor și 
inimă albastră—

★
Și acum despre asul celor 

trei ași: este vagonetarul cel
F. VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

mai avea în mijlocul lor pe 
amatori ai clubului munci- 

din orașul Uricani.

COANDRĂȘ VALERIU 
elev

La îndemîna 
cumpărătorului

PRODUSE
LACTATE — 
In permanenta 
SI DE CALITATE

Construirea fabricii de produse 
lactate din Livezeni, a fost primită 
cu mare bucurie de cetățenii loca
lităților noastre. Ea aduce un aport 
însemnat la îmbunătățirea alimenta
ției populației din Valea Jiului.

In primele luni după punerea în 
funcțiume a fabricii, -lucrurile mer
geau ca pe roate... Magazinele pri
meau cantități mari de lapte, iaurt, 
stnîptînă, brînză de vacă și multe 
alte specialități, pîndu-și seama de 
valoarea nutritivă a acestor pro
duse, oamenii au început să le so
licite în cantități mereu sporite.

— Să ceară cît mai mult. Avem 
posibilități de a satisface cerințele — 
spuneau anul trecut tovarășii din 
conducerea fabricii. Doar fabrica 
poate prelucra 50 000 litri de lapte 
pe zi, pe cînd acum, abia se cer 
25—30 000 litri zilnic — adăugau 
ei nemulțumiți.

Lunile au trecut însă unele după 
altele iar optimismul tovarășilor de 
la fabrica de produse lactate din 
Livezeni nu s-a adeverit. In apro
vizionarea cu asemenea produse e- 
xistă multe deficiențe care produc 
nemulțumirea cetățenilor. Astfel, a- 
provizionarea ritmică a unităților de 
desfacere cu produsele cerute lasă 
mult de dorit, ceea ce face ca nu
meroși cetățeni să nu poată găsi 
produsele lactate pe care le caută.

Iată părerea în această problemă 
a cîtorva responsabili de unități co
merciale :

RACZEK IRINA, responsabila Lac- 
tobarului Petroșani.

— îndeosebi iaurt primim mult 
mai puțin decît cerem. In ziua de 
29 martie, în loc de 10 lăzi am pri
mit doar 3. Ce să mai spunem de
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72 din noul complex co- 
Вгаіа-Lupeni:
ultima săptămînă din mar- 
2 112 borcane iaurt cerute 

am primit

ziua de 26 martie, cînd nu am pri
mit deloc lapte și iaurt. Cum să sa
tisfacem în acest fel cerințele con
sumatorilor ?

POPA MARGARETA, responsabila 
unității 
merciai

— In 
tie, din
prin planul săptămînal, 
doar 960 borcane, din 365 pahare 
smîntînă doar 270, din 310 pahare 
brînză numai 193, iar din 153 kg. 
brînză Ia bidon doar 72 kg. Cum 
poți asigura în felul acesta aprovi
zionarea populației în cartier ?

DANILA IULIANA, gestionara ma
gazinului alimentar nr. 46 Vulcan 
(Un i mină).

La noi, mașina fabricii vine rar, 
Ia 3-4 zile o dată. Putem asigura 
oamenii în fiecare zi cu produse 
lactate? Nu! Tot unitatea noastră 
gestiosiează și un chioșc alimentar din ■ 
incinta exploatării miniere. Am da 
și acolo produse lactate cerute de 
oameni. Dar în felul cum sîntem 
aprovizionați...

★

Deficiențele în aprovizionarea u- 
nităților comerciale se datoresc fa
bricii de produse lactate Livezeni. 
Intr-adevăr, în prezent, cererile de 
iaurt se ridică la circa 8 000 bor
cane zilnic, însă secția de iaurt a 
fabricii — lucrînd doar într-un sin
gur schimb — deabia poate pro
duce 4 000 — 5 000 borcane pe zi. 
De ce nu se introduce lucrul pe 
două schimburi ? Este o problemă 
internă a unității, care trebuie re
zolvată cît mai rapid!

Un alt aspect îl constituie și a-

provizionarea devreme a unităților 
de desfacere, cu toată gama largă 
de produse lactate. Ducînd lipsă de 
mașini, magazinele primesc 
laptele, apoi, mult mai tîrziu, 
lalte sortimente de produse, 
gospodina cere ca dimineața, 
ia laptele, să poată găsi și iaurt, 
smîntînă, brînză, nu să facă alt 
drum după ele! Conducerea C.I.L. 
Simeria are obligația să rezolve pro
blema transportului, la nevoie — 
în caz de nu satisface cerințele 
parcul propriu de mașini — să se 
încheie contracte cu D.R.T.A. Tot
odată, C.I.L.-U1 să livreze o canti
tate de lapte mai mare fabricii, și 
în mod ritmic, spre a asigura ca 
fabrica să poată lucra - cu întreaga 
ei capacitate.

O problemă o constituie și calita
tea produselor lactate. In ultimele 
săptămîni, comerțul a primit canti
tăți- de brînză de vacă cu gust 
amărui, de iaurt neînchegat com
plet (încât credeai că-i lapte bătut), 
de smîntînă prea lichidă. Cum pot 
trece prin controlul de calitate al 
laboratorului fabricii asemenea pro
duse ? Oare colectivul de aici nu 
ține Ia bunul renume al „mărcii 
fabricii ?".

Aprovizionarea populației cu pro
duse lactate Ia timp și de bună ca
litate, este posibilă. Trebuie doar ca 
întregul colectiv al fabricii să pună 
umărul pentru lichidarea deficien
telor și recîștigarea bunului renu
me pe care l-au avut produsele u- 
nității lor. Cerințele oamenilor mun
cii să fie permanent în atenția co
lectivului fabricii de produse lactate 
Livezeni.

întîi 
cele- 
Insă, 
cind

ȘT. MIHAI

ф In cadrul complexului co
mercial din cartierul Braia al 
orașului Lupeni s-a deschis un 
magazin cu autoservire. Prin 
înființarea noului magazin —1 
primul de acest fel din locali
tate — s-a îmbunătățit simți
tor aprovizionarea populației 
din cartier cu produse alimen
tare și preparate de carne.

ф Ieri după-amiază, Ta ex
ploatarea minieră Lupeni, ing. 
Costache Titus a tăcut prezen
tarea cărții tehnice „întreține- ■

ACTUALITATEA
rea utilajelor miniere și ridi
carea calificării lăcătușilor de 
întreținere". Au participat lă
cătușii de întreținere din sec
toarele subterane și din secto
rul electromecanic al minei.

ф Continuindu-și turneul 
prin localitățile Văii Jiuhih, 
formația de muzică ' ușoară 
„Diamantele negre" a Clubu-4 
lui din orașul Petroșani a- dat, 
ieri seară, la Uricani, un con
cert care s-a bucurat de succes.

ф Clubul muncitoresc din 
Vulcan împreună cu comitetul 
orășenesc U.T.C., au pregătit 
o interesantă discuție despre 
prietenie. Tema va fi dezbătu
tă în cadrul joii de tineret și 
își vor da concursul profesorii 
de limbă română și psihologie 
din localitate.

Afluență de ci
titori la biblioteca 
clubului muncito
resc din Petrila. 
Și asta nu numai 
atunci cînd so
sesc cărți noi, ci 
în mod permanent. 
Fie dimineață sau 
după-amiază citi
torii sînt întot
deauna prezenți în 
număr mare 
bibliotecă.

CÎNTECUL HAITEI...

București 
restul de

poi

Oîntec al meu, tu ești
cîntecul OMENIEI ULTRAGIATE căci în 
noaptea aceea „omul a devenit 
lup pentru om".

7n acea noapte de ia
nuarie, fulgi mari de 

lumină scriau poemul alb al 
iernii, pe Uleie de catifea ale 
nopții.

îndemn la 
rie și pace.

Nimic nu 
ce aveau să
că nu sticlea, în bezne, nici 
un ochi de lup. Pînă cînd a 
apărut...

dragoste1', bucu-

prevestea cele 
se întîmple. In-

PRETEXTUL...
p emeia cu nume de lacri-

■* mă — prefigurînd, par
că, destinele de lacrimi de du
pă aceea — Cristeianu Lacri
ma. Stătea la o masă, în res
taurant, cu medicul Cristina 
D., prietenul ei și încă doi: 
Claudiu P. și Lucia L., logod
nica acestuia — veniți din 

petreacăca să-și 
vacanță.

s-au
LUPII. Mai

șiivit
întîi, lu

pul cel mare: SMIDA IO
SIF din Petrila; apoi lupul 
cel rău: DUȚĂ MIHAIL, lo
calnic. Spre ceasul viselot, 
a apărut și lupul mai tînăr 
tot localnic: TEGLA TEO
DOR. Toți cunoscut i, mai a- 
les lupul cel rău, prin ispră 
vile lor dinainte.

La mese cu ei se mai a- 
ciuiseră și alți lupi, mari și 
mici, ca: DUMBRAVEANU 
V., DASCĂLU V., și cîțiva 
necunoscuți.

Cînd Smida, lupul cel ma
re, a dat cu ochii de femeia 
cu nume de lacrimă — ce-i 
jurase dragoste cu citeva 
zile în urmă — a suspinat a- 
dînc. Apoi, cînd i-a întîlnit 
privirea rece și nepăsătoare, 
a mîrîit mînios: „De ce cu

PROVOCAREA.

Pe marginea 
unui caz 

de huliganism

altul și nu cu mine î". Sim
țind pericolul plutind în aer. 
Lacrima „Iui", cu noul ei 
„Adam" și „garda" ei, Clau
diu P„ a părăsit localul.

Lupii își string ringurile, 
mișcindu-se întărîtați printre 
mese, mai ales după înapoie
rea la local, a lui 
P. Cu ochi sticloși 
de fulgere, priveau 
spre masa acestuia
mai venise și Popescu C. cu 
prietena lui,’ Virginia P.

Așa s-a născuta.

Dinți pe rind, lupi suri. 
' negricioși sau roșeați, 

se perindă prin fața celor 
două femei, invitindu-le, pro
vocator, la dans. Și pentru 
că sînt refuzați, lupii își'mes
tecă bălele mîniei, înjurînd. 
Lupul cel rău și le vărsa în
tr-un bilet trimis Virginiâăi. 
Lupul cel mare, își vîră ghia- 
rele în mănuși, urmărindu-1 
pe Claudiu plecat prin local 
să ceară ajutor. Apoi, haita 
ține sfat și își face planul: 
„să-i batem pe bucureșteni".

Și astfel, cînd aceștia plea
că indignați, din restaurant, 
lupii îi așteaptă la ieșire a- 
rătindu-și colții și intențiile, 
deși erau de față și doi mili
țieni.

începe...

URMĂRIREA PRADB

Claudiu 
încărcați 
insistent 
la care

D rimul atac e ia cîțiva 
л pași mai încolo. pe 

strada mare: ataca lupul cel 
mare, cu типе de smeuruș 
Dar colții lui nu reușesc să

DAVID fAA&LU

(Сояіхяиоге іа рад. З-о)



STEAGUL ROȘI

reali-spre

Ce mi țtae cadența mina Lu
pani P*. Ancheta a pus în 
inelul Șbctorii frînă ce au
stinjenit activitatea celei mai 
mari exploatări din bazin. 
S-a insistat cu deosebire asu
pra necesității redresării 
transportului — punctul no
dal al deficientelor care a 
determinat ca mina Lupeni să 
Înregistreze în prima lună a 
anului un minus de 2269 to
ne și să pornească „cu stîn- 
gul“ și în luna februarie.

„Semnalările din anchetă au 
fost juste, iar conducerea 
C.C.VJ. a analizat situația în 
care s-a găsit mina Lupeni, 
mal ales starea parcului de 
vagonete și a liniilor ferate, 
fixînd împreună cu conduce
rea minei un program de lu
cru pentru remedierea defi
ciențelor", ni se comunică în 
răspunsul primit la redacție 
din partea C.C.VJ..

Avînd în vedere însemnăta
tea deosebită ce o prezintă a- 
ceastă mare exploatare, prin
cipalul furnizor de cărbune 
cocsificabil din bazin, am reve
nit asupra anchetei, urmărind 
în ce mod s-au fructificat 
măsurile elaborate de con
ducerea C.C.V.J. și conduce
rea exploatării pentru reme
dierea neajunsurilor și asigu
rarea premizelor ca activita
tea exploatării să răspundă e- 
xigențelor ce le implică reali
zarea sarcinilor primului an al 
cincinalului și a angajamen
telor asumate în cinstea ani
versării partidului.

In ritm promițător
De data aceasta cartea de 

producție a exploatării de la 
comitetul de partid ne ser
vește o surpriză plăcută : Pî
nă în dimineața zilei de 23 
martie, minerii Lupeniului au 
extras peste plan 2 270 tone 
cărbune.

— De mergem în ritmul a- 
cesta, recuperăm întreg mi
nusul din primele două luni, 
ne asigură tovarășii de la co
mitetul de partid al minei.

Deci, prima constatare, pri
ma satisfacție. In activitatea 
minei a intervenit revirimen
tul Dar ce măsuri stau la ba
za lui ? Ce premize au fost 
create spre a-1 consolida ?

— Pe baza unui studiu e- 
fectuat, comitetul de partid, 
împreună cu conducerea ex
ploatării a stabilit măsuri mul
tiple în vederea recuperării 
rămînerii în urmă, creării pre
mizelor necesare ca primul 
trimestru să fie încheiat cu 
sarcinile de plan și angaja
mentele de întrecere îndepli
nite integral. S-a pus un ac
cent deosebit pe îmbunătăți
rea transportului — au fost 
reparate în februarie aproape 
900 vagcnete și 60 de cărucioa
re, creîndu-se astfel condiții în 
vederea aprovizionării optime 
a brigăzilor cu materiale și 
vagonete. Cu ajutorul colecti
vului de specialiști, am făcut 
noi pași pe linia îmbunătăți
rii organizării muncii. Mă re
fer, mai ales, la creșterea nu
mărului de muncitori direct 
productivi, asigurarea locuri
lor de muncă hotărîtoare cu 
cadre calificate, cu experien-

ANCHETEI 
„DE CE Ml 
TINE CADENȚA 
MINA LUPENI?"

A INIERVENII MnmnENm

Ѵ1П0ARILOR SlIttLSt 
A LOST ASIGURATA ?
ță; s-a făcut o încadrare mai 
judicioasă a efectivelor în 
funcție de sarcinile de pian. 
S-a îmbunătățit planificarea 
internă. Rezultatul — numă
rul brigăzilor sub plan pe fe
bruarie a scăzut la 25 la sută.

— Totuși, nici în februarie 
mina n-a lucrat ritmic I

— E adevărat. Personalul 
tehnico-ingineresc nu se simte 
încă mobilizat din prima de
cadă pentru a asigura condi
țiile necesare la fiecare loc 
de muncă în vederea realiză
rii sarcinilor de plan. Ritmici
tatea mai este frînată de nu
mărul ridicat de absențe — 
motivate și nemotivate. Avem 
deficiențe și în ceea ce pri
vește stăpînirea graficului de 
producție, corelarea în mod 
eșalonat a producției cu ca
pacitatea de transport pe toa
te cele 3 schimburi.

Ce a indicat comitetul de 
partid conducerii tehnice ? Să 
mențină analizele decadale pe 
sectoare cu șefii de brigăzi, 
spre a lua măsuri operative 
în vederea eliminării factori
lor care frînează realizarea 
ritmică a planului. Trebuie să 
perseverăm și pentru îmbună
tățirea normelor, a asistenței 
tehnice, sporirea răspunderii 
brigăzilor și personalului teh
nic față de calitatea produc
ției. In același timp, sindica
lul să-și aducă mai din plin 
contribuția Ia întărirea disci
plinei, la combaterea absențe
lor nemotivate. Iată deci re
zervele interne spre valorifi
carea cărora va trebui să 
perseverăm, care ne vor asi
gura pe viitor noi succese în 
realizarea ritmică a planului, 
înfăptuirea integrală a anga
jamentelor.

Optimism 
și unele rezerve

martie au 
urmă. La fie- 
prezent opti- 
e animat de 
învinge difi- 
data aceasta

Am poposit și la cîteva 
sectoare. Am urmărit mai cu 
seamă preocupările sectoare
lor care în luna 
avut rămîneri în 
care colectiv e 
mismul, fiecare 
hotărîrea de a 
cultățile — de 
mai mult de natură obiectivă, 
cauzate de condițiile de zăcă- 
mînt — și să pășească în lu

minus
L-am

de a- 
redus 
hotă-

nile ce urmează 
zări și mai maxi.

— Am avut un 
proape 500 tone, 
la jumătate și sîntem 
rîți să încheiem luna cu pla
nul realizat integral — no-a 
declarat ing. COSTESCU IU
LIAN. șeful sectorului ГѴ. 
Avem condiții optime în acest 
sens — linia de front asigu
rată, aprovizionarea corespun
zătoare. De asemenea, un a

bataj frontal din stratul 5 a 
fost dotat cu stîlpi GS-2-1 M, 
grinzi Klone și transportoare 
TR-3. De aici extragem zilnic 
cîte 50 tone de cărbu
ne peste prevederi. La pre
gătiri avem, de asemenea, 
realizări frumoase: un plus 
de 40 ml față de pian. 
Avem astfel toate motive
le să fim optimiști — cu o 
singură rezervă: avem efec- 
tiv prea puțin. Ne lipsesc 30 
de oameni. De aceea, am dori 
să nu ni se mărească planul 
pe luna aprilie, respectiv, 
conducerea exploatării să 
aibă posibilitatea de a face 
o planificare internă judici
oasă, în funcție de condițiile 
ce le are fiecare sector.

Noi avem linie de front 
pentru a plasa efective 
și în plus, deci și posi
bilități pentru a depăși 
planul. Dar cu condiția 
amintită — să ni se asi
gure efectivul!

— Avem toate' motivele să 
fim optimiști, a fost părerea 
inginerului PETRUȚA VIO
REL, de la sectorul VII. Am 
deschis noi abataje, realizăm 
zilnic cîte 80—90 tone depă
șire, iar cu pregătirile stăm 
de asemenea, bine. Minusul 
pe această lună îl vom recu 
pera, iar în luna aprilie vom 
depăși cu siguranță planul

— Ne-a stinjenit în aceas
tă lună falia ce a apărut în 
abatajul frontal din stratul 
15 — ne-a spus tehnicianul 
SUCIU IOAN, locțiitorul șe
fului sectorului IX. Dar de 
o săptămînă a început recu
perarea... Mai avem 100 de 
tone și vom fi cu planul la 
zi. Planul pe martie va fi rea
lizat, iar pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie ne vom îndeplini și 
angajamentul ce ni l-am luat 
pînă la 8 Mai. Un singur lu
cru avem de reclamat — lip
sa armăturilor Т.Н. imperios 
necesare la susținerea lucră 
rilor de pregătiri.

Ne-am oprit și, în sectorul 
de transport, punctul 
al deficiențelor ce au 
activitatea minei în 
lună a anului. In lipsa 
lui de sector, 
discuție cu Iov. 
CAROL, maistru 
nere. Iată ce ne-a

— Redresarea 
sectorului are la 
rarea parcului de vagonete, 

nodal 
frînat 
prima 
șefti- 

am purtat o 
KRIZSELA 

de întreți- 
: elatat: 

activității 
bază repa-

scurtarea haldării sterilului, 
precum și un mare volum de 
lucrări pentru punerea la 
punct a liniei de transport 
Cred că nu spun un neade
văr dacă declar că sectorul 
se află la înălțimea cerințe
lor sectoarelor productive. 
Spre a nu le stînjeni nici în 

continuare, am avea câ
teva cerințe: armături 
TH4 să primim ritmic 
la timp (armăturile să

primam și cu clemei), 
fel și piese de schimb 
pentru repararea locomo
tivelor, iar sectoarele 
productive (și mai ales 
de investiții) să ne scu
tească de impedimentul 
de a mai bloca vagonete 
cu diferite materiale, praf 
inert, armături etc. prin 
subteran.

La rîndul nostru vom per
severa pentru valorificarea 
in continuare a rezervelor in
terne și îndeosebi pentru în
tărirea disciplinei — care 
constituie încă o adevărată 
problemă în sectorul nostru.

Disciplina - 
problema 
problemelor

Pentru că problema disci
plinei în producție a fost sa
bordată de mai mulți inter
locutori din cadrul minei, am 
socotit necesar să reflectăm 
și asupra măsurilor ce le în
treprinde comitetul sindicatu
lui pentru sporirea răspun
derii salariaților fată de res
pectarea disciplinei în muncă.

— Comitetul sindicatului a 
analizat într-o recentă ple
nară a sa problema discipli
nei, ne-a relatat tov. ILIE 
PETRU, președintele comite
tului. A reieșit cu acest pri
lej că, cu toate acțiunile ce 
le-am întreprins pînă acum, 
întărirea disciplinei va trebui 
să ne preocupe în continua
re, în mod deosebit. In pri
mele două luni, Ia mina noas
tră s-au înregistrat aproape 
1 000 absențe nemotivate. Ce 
ne propunem pe viitor pen
tru combaterea indisciplinei 
și mai ales a nemotivatelor ? 
Grupele sindicale să ia în 
discuție operativ toate cazu-

în continuare: Perseverență 
în valorificarea rezervelor

La mina Lupeni se lucrează in ritm in
tens, cu rodnicie. In sprijinul acestei con
statări cu prilejul revenirii asupra anche
tei, ne-a survenit ulterior încă o știre îm
bucurătoare. In ziua de 28 martie, minerii 
Lupeniulul au trimis la ziuă, peste pre
vederile sarcinilor de plan, 713 tone căr
bune. Astfel, în dimineața zilei de 28 mar
tie, graficul de producție al minerilor lu- 
peneni indica un plus pe această lună de 
3 859 tone cărbune. Ce înseamnă această 
depășire ? Recuperarea în întregime a ră- 
minerilor in urmă din primele două luni 
ale anului și acumularea unei depășiri de 
peste 1 661 tone cărbune.

Zilnic, la culbutorul minei se inregis 
trează un plus de producție de cîte 300— 
400 tone cărbune. Este vorba, așadar, de 
un ritm de muncă promițător, demn de tra
dițiile minerilor Lupeniulni. Și folosim a- 
cest prilej pentru a evidenția colectivele 
sectoarelor V, VIII, Ш, care au adus o 
contribuție substanțială la depășirea înre
gistrată. In aceeași măsură se impune și 
evidențierea colectivului sectorului de 
transport (șef de sector — ing. Mocuță 
Aurel), care ellminînd deficiențele ce i-au 
stinjenit activitatea în lunile trecute, con
tribuie din plin la menținerea ritmului 
promițător în care-și desfășoară activita
tea colectivul exploatării.

Dar se va menține acest ritm și in con
tinuare 1 Preocupările, căutările multiple

ale colectivului minei răspund la această 
întrebare afirmativ. Totuși, se cer avute 
în vedere cîteva rezerve, a căror valorifi
care se impune cu deosebire și în conti
nuare. In primul rînd, mobilizarea tuturor 
factorilor pentru realizarea ritmică, din 
prima zi a lunii, a sarcinilor de plan și 
asigurarea în acest scop a condițiilor ne
cesare la fiecare Ioc de muncă. Or, dacă 
în ceea ce privește crearea liniei de front, 
aprovizionarea brigăzilor, asigurarea ram- 
bleului, s-au făcut pași înainte, rămîne ca 
aceeași preocupare să se manifeste față de 
plasarea judicioasă a efectivelor, întărirea 
continuă â asistenței tehnice, eliminarea 
stării letargice ce intervine, de regulă, la 
începutul lunii sub rezerva că „mai e timp 
pînă la sfîrșitul lunii".

Cu mai multă perseverență trebuie con 
tlnuată acțiunea de întărire a disciplinei, 
a răspunderii pentru respectarea N.T.S. și 
îmbunătățirea calității producției, capitole 
la care colectivul a mai rămas deficitar

IN CONCLUZIE, perseverent pentru va
lorificarea rezervelor interne, primind a- 
jutorul necesar din partea C.C.V.J. în sa
tisfacerea cerințelor ce le are mina, colec
tivul exploatării Lupeni va reuși să ob
țină în continuare noi succese, achitîndu- 
se pe deplin de sarcinile mari ce îi revin 
in primul an al cincinalului.

ION DUBEK

ale
Convoaie nesliișite de 

lumina zilei după ce ies 
minei.

vagonete cu cărbune vdd 
din galeriile de coastă

de abateri, mai ales ab-rile 
sențele nemotivate, birourile 
grupelor sindicale cit și per
sonalul mediu tehnic să se 
ocupe mai îndeaproape de 
noii angajați, iar prin agita
ția vizuală să arătăm ce pier
deri materiale au salariații 
prin absențele nemotivate. De 
asemenea, am inițiat un lec
torat medical in legătură cu 
efectele alcoolismului, precum 
și un ciclu de conferințe pe 
schimburi pe tema discipli
nei în producție. Intensifi- 
cînd munca politico-educati- 
vă, folosind mai mult consi
liul de judecată tovărășeas
că, opinia 
ajunge, cu 
zultate mal 
combaterii

colectivului, vom 
siguranță, la re- 
bune în privința 
indisciplinei.

„Vom păși 
spre realizări 
și mai mari"

POPESCU IOAN, inginerul 
șef al minei:

— Explicația revenirii ex
ploatării noastre la ritmul 
normal are la bază eficien
ta măsurilor aplicate pentru 
redresarea transportului și 
prin aceasta, aprovizionarea 
optimă a locurilor de muncă. 
Au fost remediate 
rile și în ceea ce 
rambleul. Aceasta 
prin intensificarea 
în 
pe 
țlt.

neajunsu- 
privește 

îndeosebi 
lucrărilor

steril. Asistența tehnică 
schimburi s-a îmbunătă- 
de asemenea. Avem însă 
o dorință. Combinatul să 
ne permită mai multă li
bertate în elaborarea pro
gramelor de lucru, a pre- 
liminarelor pe sectoare, 
spre a le putea face în

ce

hi- 
vom

funcție de condițiile 
le are fiecare sector.

In ceea ce privește 
nile care urmează 
reuși să ne reailizăm rit
mic sarcinile de plan, iar 
în aprilie ne vom realiza 
și angajamentele ce ni 
le-am luat în cinstea a- 
niversării partidului. In 

acest scop, majoritatea con
dițiilor le avem asigurate. 
Avem linie de front In acest 
scop am pus pe primul plan 
al preocupărilor rea£Sarea 
ritmică a lucrărilor de pre
gătiri. Urmărim, de asemenea, 
îmbunătățirea normelor, in 
funcție de specificul locuri
lor de muncă, corelarea ju
dicioasă a producției, pe fie
care schimb, cu capacitatea 
de transport, întreținerea lu
crărilor miniere. In mod deo
sebit va trebui să ne preo
cupe îmbunătățirea protec
ției muncii, mai ales pe ca
lea întăririi asistenței tehni
ce, care la unele sectoare, și 
in primul rind la sectorul □ 
nu se ridică la nivelul cerin
țelor. Spre a merge ritmic cu 
producția ar trebui să solu
ționăm încă o problemă de 
primă importanță: completa
rea efectivului. Or, în acest 
scop avem nevoie de con
diții sociale mai optime pen
tru noii angajați, condiții ca
re determină într-o 
hotărîtoare stabilizarea 
tivului.

In concluzie, pe 
măsurilor elaborate, 
valorificarea 
interne, 
noastre va obține, cu si
guranță, noi 
menținî.ndu-se 
ce-I impune 

măsură 
efec-

baza 
prin 

rezervelor 
colectivul minei

succese. 
La ritmul 
realizarea 

sarcinilor de plan și a
angajamentelor de între
cere în primul an al cin
cinalului.

interne

O brigadă care-și aduce din plin contribuția la succesele colectivului minei, cea 
condusă de miner ui Leczlalvi Mihai.



TREI AȘI
(Цпвате din pag. l-a) i s-a găsit deeft marca. Unde 

credeți că a fost descoperit in
mic și îndesat pe care nu-1 cele din urmă 1 Acasă; era ab-
primește nici o brigadă și ca- sorbit de o interesantă partidă
re răspunde la numele de AR- de cărți.
PAD VASILE. A realizat în a- Trei ași într-ale abaterilor de
cest an o adevărată perfor- la disciplină; trei oameni ca-
manță: 17 (șaptesprezece !) ne- re constituie, deocamdată, o
motivate. rușine pentru colectivul în ca-

Odată a făcul-o lată rău. A re muncesc. Trei muncitori
plecat Vasile din mină înainte care prin laptele lor reprezih-
de sfirșitul șutului și s-a dus tă o piedică în bunul mers al
glonț acasă; cu lampă cu tot activității din sector. Le adre-
Oamenii din întregul schimb săm celor trei ași întrebarea;
l-au căutat de-a lungul și de-a pînă cînd ? Nu găsesc în jurul
latul sectorului crezîndu-i cum- lor suliciente exemple demne
va în pericol. La lămpărie nu de urmat ?

în pragul sezonului sportiv în aer liber
Cu pași timizi — e drept — pri

măvara a poposit totuși pe melea
gurile Văii Jiului îmbiindu-ne să 
ne petrecem o parte din orele de 
repaus in aer liber.

In acest anotimp sportivii din a- 
sociațiile clubului nostru orășenesc 
vor începe activitatea competiționa- 
lă de masă în aer liber. Ne aflăm 
în pragul unei noi ediții a campio
natului pe asociație, principala com
petiție care va polariza în această 
primăvară atenția iubitorilor de 
sport nelegitimați ia vreo disciplină 
sportivă. Startul întrecerilor spor 
tive ale actualei ediții îl vor da în
trecerile la nivelul grupelor spor
tive, a brigăzilor de producție, cla
selor, anilor de studii, atelierelor. 
Ele vor continua cu etapa pe aso
ciație și apoi participarea la etapa 
orășenească a campionatelor asocia
țiilor sportive. Ga și în anii pre-

cedenți consiliile asociațiilor spor
tive trebuie Să desfășoare o muncă 
temeinică, organizatorică și de popu
larizare a acestui campionat.

Concursurile pentru obținerea in
signei de Polisportiv, tradiționalul 
cros „Să întîmpinăm 1 Mai", pre
cum și competițiile de volei, lupte, 
organizate în cadrul concursurilor 
sportive duminicale în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a P.C.R., vor 
contribui la crearea deprinderii de 
a face sport la un număr cît mai 
mare de oameni ai muncii.

Ca o treaptă superioară 
campionatele orășenești a 
menire e și aceea de a da
racter de masă unor sporturi.

-Anul 1966 e pentru noi anul mai 
multor campionate orășenești (atle
tism, gimnastică, fotbal, handbal, 
volei, popice, tir, tenis de masă), 
al măririi numărului de echipe și 
îndeosebi a îmbunătățirii calitative 
a activității lor. Continuarea cam
pionatelor orășenești ale copiilor și 
elevilor constituie garanția asigură-

vor fi 
căror 

un ca

CINTECUL HAIT I...

rii pepinierei proprii, posibilitatea 
pentru tineret de a învăța sportul 
pe baze științifice.

Se reiau campionatele categoriei 
В la fotbal unde echipa noastră 
Jiul trebuie să-și mențină titlul de 
lider și prin aceasta promovarea în 
categoria A, iar Minerul Lupeni să 
ocupe un loc fruntaș în clasament.

Handbalistele și handbaliștii noș
tri trebuie să lupte pentru â re- 
cîștiga pozițiile avute în clasament 
în anii trecuți și a reveni în pri
mele serii.

Harnicii rugbiști, alpiniști — care 
activează în primele categorii re
publicane — trebuie să-și păstreze 
prestigiul cîștigat prin rezultatele obk 
ținute cu cele mai bune echipe din 
tară.

In pragul sezonului oficial de 
primăvară este necesar să cotttri- 
buim cu toții la dezvoltarea acti
vității sportive de masă și de per
formanță din Valea Jiului.

A. SLĂBII 
secretar al C.S.O. Petroșani

(Urmare din pag. l-a)

Grupul urmărit se 
Popescu C. și Vir- 
inlră în hotel, ur- 
lupul cel tău, pînă

și Dascălu — ce 
nepăsători scena 
cu ochi teci și 

împietrite. Lupul cel

muște, căci îl oprește unu! 
din milițieni. Lupii se regru
pează. Sini mulți. $1 toți mî- 
rîie, sparg sticle, urlă, se a- 
gită bătăios. Și urmărirea 
continuă de la o mică dis
tantă, pînă ce haita ajunge 
în piață, 
desparte : 
ginica P. 
măriți de
tn hol; Claudiu și cu Lucia 
se adăpostesc la Miliție. Dar 
haita nu se risipește... Stă

P î N D Ă
Г upii așteaptă să iasă 

prada : ultimii doi. Cu 
ochi spre cerul de sticlă, lu
pul cel mare mestecă gînduri 
de „răzbunare", cu glas ta
re : „încă nu mi-a scăpat ni
meni din cei pe care am vrut 
să-i lovesc" I Și pînda se pre
lungește, pînă cînd urletul 
unui lup vestește: „tată-i I" 
Plecau; tocmai atunci, pe 
poarta miliției, cei doi, în- 
dreptîndu-se grăbiți spre stra
da tastă 1 Mat. Văzîndu-i, 
haita se năpustește pe urme
le lor : unii, tn frunte cu lu
pul cel rău, drept înainte pe 
strada principală; alții. In 
frunte cu lupul cel mare și 
cu lupul cel ttnăr, pe strada 
spitalului. Căci și haitele iși 
au... tactica lor: încolțesc 
prada, din 1 tancuri.

Așa a început...

imaginea omului din peșteri 
milenare, (inînd într-o mină 
ghioaga și în cealaltă cios- 
vîrta de carne crudă.

Unde ai lost omenie în 
noaptea aceea de ai crescut 
printre spicele tale, lanuri de 
neghină și florile de mucegai 
ale beznelor ?

Mă simt revoltat, omenie, 
căci OMUL care a bătut, 
de-atitea ori, în porțile ce
rului, a lost coborî! șl tăvălit 
în noroi, prefăcut în rimă 
rîtoare de semenii lui1

Cum n-ai înțeles, semen 
meu cu suflet de lup că,

umilești

MEDALION

Maiei Caragiale
' Si de ani de la naștere *•

ti-

al
u-

de 
la- 
tî- 
lui 
pe 
în-

huliga- 
omenie 

„omul este 
- e filozo-

AGRESIUNEA
Dărbatul e trintd ia pă- 

mint de lupul cel ll- 
năr și călcat în picioare, de 
un alt lup cu nume necunos
cut. în acest timp, în care 
victima năclăită de singe în
roșea zăpada căutîndu-și din
ții pierduți, la celălalt cap 
al străduța, femeia era în
colțită de lupul cel mare și 
de lupul cel rău: insultată 
de primul, lovită de al doi
lea, doborilă apoi la pămlnt, 
trăiește clipe de groază.

In zadar imploră ea, haitei, 
indurare — deși nu făcuse 
nici un rău I In zadar cer
șește, ea, mila și ajutorul ce
lorlalți.— ca de-alde Dumbră- 
veanu 
priveau 
groazei 
suflete
mare — și mai ales lupul cel 
rău — sînt neîndurători : 
„astea-s pentru Lacrima", rîn- 
jea cei dinții în timp ce lo
vea, celălalt.

Un gînd pervers, venit din 
cine știe ce bezne din ei le 

ațîță simțurile și le întunecă 
mințile: „să ne batem joc 
ea. S-o sil ulm" 1 Ghiare 
come sfîșie hainele ei, 
rînd-o, apoi, spre casa 
Dascălu V., gata să facă 
gazda codoașă. I-a oprit,
să, o vbrbă aruncată printre 
gemete de logodnicul ei, așa 
ca s-o scape de viol: „Lă- 
sați-o I E gravidă I"... Si au 
lăsat-o. I-аи lăsat pe amîn- 
dol, căleați de labe și 
batjocoriți de balele unei 
mînii și răzbunări absurde. 
Absurde și rușinoase, căci 
victimele n-aveau nici o vi
nă... Decît âtît .- o prietenie 
ocazională cu femeia lacri- 
mei, și politețea de-a 
dus-o, el, în noaptea

...Au rămas acolo, 
pada amestecată cu
doi oameni umiliți și loviți 
de semenii lor: oameni fă
ră suflet, fără credință, fără 
morală și fără lege.

Ca într-un 
MENIEI!

mine, te bu- 
suleri cu mi-

ff con- 
aceea, 
in ză- 

noroi.

cintec al NEO-

★
ZJ MENIE ultragiată, îți 
** simt carnea incrince- 

nată de silă, batjocură și 
spaimă. Aud — în urechile 
sufletului — și acum, ecou
rile țipătului tău slîșietor, de 
pasăre rănită, 
MINII sfîșiată 
TUNER1CULUI 
sufăr cu tine, 
haitei mi-aduce

ceea ce secole de civilizație și 
de cultură m-au făcut să ui! :

pasăre a Hi
de corbii IN- 

din om. Și 
căci neomenia 

aminte de
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toți ceilalți.

La 25 martie s-au 
împlinit 81 de ani de 
la nașterea scriitorului 
Matei Caragiale. Prin 
Matei Caragiale, fiul 
natuirail al marelui dra
maturg I. L. Caragiale, 
se înregistrează nu nu
mai reînvierea talentu
lui și scrupulozității 
artistice paterne, dar 
și prezența unui rafi
nat estet, a unui pa
sionat pentru heraldi
că și arheologie. Stu
diile și le începe în ța
ră cu Anghel Deme- 
triescu care-1 inițiază 
în știința istorică. Mai 
tîrziu îl găsim studiind 
dreptul, spre care îl 
orientase părintele său, 
la început în țară iar 
mal apoi la Berlin, du
pă expatrierea lui I. L. 
Caragiale, dar pe oare 
nu-I termină. Gîndul 
intrării în activitatea 
diplomatică îl determi
nă să facă o călătorie 
la San Remo de unde

se întoarce însă numai 
cu puternice impresii 
asupra antichității ro
mane. Fumurile nobi
liare, încercarea de 
a-și demonstra descen
dența italiană, preocupă
rile și lecturile bizare, 
ținuta vestimentară vor 
fi ținta ironiei continue 
a tatălui său.

In țară a ocupat di
ferite funcții adminis
trative, la Ministerul 
Lucrărilor Publice, șef 
de birou al Presei Ia 
Ministerul de Interne. 
Paralel desfășoară și o 
activitate literară ținută 
de el însă în mare se
cret.

Primele poezii îi a- 
par în revista „Viața 
românească", în anul 
1912, grupate în ciclu! 
„Paj ere", populat de 
vedeniile imaginației, 
constitU'indu-se într-o 
suită de apariții din 
trecutul îndepărtat.

In 1924 îi apare nu-

vela „Remember" tră- 
dînd dorul Iui spre 
compoziție, portretisti
că și narațiune, dar si 
fiorul tehnicii „tainei" 
pe oare autorul o pro
fesa.

Unicul roman termi
nat „Craii de curte ve
che", apărut în 1929, 
recompune în cele 4 
părți, atmosfera satu
rată de levantinism, 
grefată pe cadrul evo
luției dialectice a so
cietății la sfîrșit . de 
veac cînd, de pe rui
nele unei aristocrații 
în declin și herotică, 
se înalță o clasă nouă, 
abjectă.

„Soborul țațelor" și 
„Sub pecetea tainei" 
au rămas neterminate, 
moartea lui timpurie, 
înitrerupînd o operă ce 
se anunța atît de se
ducătoare.

Prof. Ironim Muntean
Liceul Petroșani

Ridicarea vagonetelor deraiate se va face numai cu ajutorul pîr- 
ghiilor de lemn sau fier. Este interzisă ridicarea prin introducerea mîi- 
nilor sub tampoanele sau rama vagonetelor.

fac OMENIA din tine, 
ea, nu exiști ca om. 
ea — care dă suflet și 
legii și moralei — n-ai

milindu-ți victima, te 
pe tine, agresor ?

Cum n-al înțeles, 
nule, că lipsa ta de 
— cu deviza ei; 
lup pentru om"
fia unei lumi nedrepte, pu

trede și egoiste pe care o- 
mul NOU a schimbat-o din 
temelii zidind o altă lume: 
lumea OMENIEI?

Cum n-al înțeles, semen al 
meu, că oriunde mergi și 
orice iaci, nu ești TU sin
gur, ci și EU: muncești cu 
mine, lupți cu 
curi cu mine,
ne ? Ești legat de mine ca și 
eu de tine, de
Prin mii de fire și de legă
turi. Că tocmai aceste lire 
iac din tine ceea ce ești: 
OM. Tocmai conștiința aces- 
tor legături, trăită în faptele 
tale. 
Fără
Fără 
viață
putea trăi măcar o zi. Ne-am 
devora, ca haitele de lupi... 
Ca haitele de lupi din noap
tea aceea de coșmar...

...tn noaptea aceea, fulgi 
mari de lumină scriau pe fi
lele de catifea ale ei, poemul 
alb al iernii, ca un îndemn 
la dragoste, bucurie și pace. 
Ca un cintec al OMENIEI. 
Dar LUPII nu l-au auzit.

Poate dincolo de gratii, un
de ispășesc pedeapsa, 
va auzi 1

PROGRAMUL 1: 5,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 5,06 Cîntece 
șl jocuri populare; 5,50 In- 
vîrtite și hațegane; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 6,10 Muzică ușoară; 6,15 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 
6,22 Mîndru-i jocul pe la noi;
6.30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 Cîntece dragi;
7.30 Melodii populare inter
pretate la diferite instrumente: 
7,45 Dansuri de estradă; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 „Lea- 
gănă-mă codrule" — muzică 
populară; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului ■ Măsuri de prevedere 
pentru turiști. în acest sezon; 
9,35 Muzică populară din dife
rite regiuni; 10,00 BULETIN DF 
STIRl. 10.30 Vreau să știu,- 
11,00 „Voioșie și ritm" — mu
zică ușoară. 12,00 BULETIN DE

Buletin meteorologici 
Muzică populară din

ȘTIRI. 
12,10
Transilvania și Moldova,- 12,30 
Aici... Iași; 12,50 Concert de 
prînz; 13,45 In studio, corul de 
copii al Radioteleviziunii; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier,- 14,08 Melodii de 
pretutindeni; 14,50 Arii din o- 
pereta „Lina de aur" de Lo- 
pez,- 15,00 Rapsozi ai cîntecu- 
lul popular; 15,15 Fotbal — mi
nut cu minut. In pauză : RA
DIOJURNAL.
DE ȘTIRI; 
GLOBULUI; 
muzicale iubitorilor de folclor; 
19,00 SEARĂ PENTRU TINE
RET; 20,00 RADIOGAZETA DF 
SEARĂ; 20,30 Melodii de Flo
rentin Delmar; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Din discote
ca noastră — muzică ușoară: 
21,15 Cronica literară de Eu
gen Simion,- 21,25 Cîntă orches
tra de muzică populară „Bar-

bu Lăutaru” a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" și so
liștii ei; 21,45 Un tînăr inter
pret : Orlando,■ 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic,- 22,20 Flori, dragoste... 
si muzică ușoară; 22,40 Bucu
rești în fapt de seară; 22,53 
„Cîntă cu mine" — muzică 
ușoară; 23,20 Simfonia a Il-a 
„Vîrșta neliniștii” de Leonard 
Bernstein; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

FIȚI ATENT I I
ÎNAINTE DE a TRECE LA RIDICAREA VAGONETULU' 

DERAIAT, ÎNDEPĂRTAȚI SI IMOBILIZAȚI VAGONEtEEB 
DIN APROPIERE.

18,00 BULETIN
18,03 IN JURUI
18,13 Răspunsuri

Cinematografe
31 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Tatăl soldatului; REPU
BLICĂ : Catifeaua neagră; PE- 
TR1LA; Joe Limonadă; LO- 
NEA: Cine eeti dumneata, 
domnule Sorge ?; LIVEZENI: 
Cine-i criminalul 1; ANINOA- 
SA: Tolba cu amintiri; 
CRONI; Un cartof, doi 
tofi; VULCAN : Șoferii 
lui; CRIVIDIA: Soții în 
LUPENI — CULTURAL: 
пи vacanță.

IS- 
cer- 

iadu- 
oraș,- 
tnti-
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■OSCOVA In Comisia O. N. U
Deschiderea Congresului 

P. C. U. Sal XXIII-lea al
MOSCOVA 29 (Agerpres). — In 

вжее sală a Congreselor din Krem- 
Еж s-a deschis marți dimineață Con- 
psd al ХХПЫеа al P.C.U.S., eve- 
яяшкЖ de seamă în viața partidu- 
toî st poporului sovietic. Congresul 
a tost precedat de o largă dezba
tere a Directivelor noului plan 
ovina! în cadrul adunărilor de 
pstăd și obștești, al conferințelor 
raionale, regionale, de ținut și al 
congreselor partidelor comuniste re
publicane. La Congres au fost 
aleși peste 4 900 de delegați. De 
asemenea, participă delegații din 
partea a 86 de partide comuniste și 
nmnctioreșiî, național democratice 
și socialiste de stânga. Este pre
zentă delegația Partidului Comu
nist Român din care fac parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului 
ducătorul 
Maurer, 
Executiv 
nerrt al 
Drăghici, 
Executiv
cent, secretar al C.C.
Paul Niculescu Mizil, membru al 
Comitetului Executiv,
C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu,
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia Ia Moscova.

Orele 10. Delegații intîmpină cu 
vii aplauze apariția la tribuna pre
zidiului a membrilor Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și conducătorilor

Comunist Român, con- 
delegației, Ion Gheorghe 
membru al Comitetului 

și al Prezidiului perma- 
C.C. al P.C.R., Alexandru 

membru al Comitetului 
și al Prezidiului perma- 

al P.C.R.,

secretar al

In ajunul alegerilor 
din Anglia

din Marea 
înaintea a- 

la 31 mar- 
un avantaj

LONDRA 29 (Agerpres). — Son
dajele opiniei publice 
Britaiue, cu două zile 
legerilor generale de 
tie, continuă să indice
net în favoarea laburiștilor. Potri
vit ziarului „Daily Mail" laburiștii 
conduc cu 12,2 la sută față de con
servatori, lucru care le-ar asigura 
o majoritate confortabilă în Camera 
Comunelor. Această majoritate i-ar 
scuti pe laburiști de emoții la a- 
doptarea anumitor hotărâri în Ca
mera Comunelor. Se știe că în Par
lamentul dizolvat laburiștii deți
neau o majoritate de numai trei 
voturi, fapt care l-a determinat, 
printre altele, pe Harold Wilson să 
recurgă la noi alegeri.

Vorbind luni seara la televiziu
nea britanică, liderul conservator 
Heath a reafirmat poziția partidu
lui său, subliniind că cheia prospe
rității viitoare a Angliei ar fi le
gată de Piața comună. Se știe că 
laburiștii manifestă reticențe cu 
privire la o eventuală aderare a 
Marii Britanii la acest organism. 
Wilson a declarat în repetate rîn- 
duri că nu dorește ca suveranita
tea și controlul forțelor militare 
britanice să depindă de „cei șase".

pentru drepturile omului
29 (Agerpres). — 
drepturile omului

unor delegații sosite de peste 
tare. împreună cu șefii unor 
legații străine, în prezidiu 
tovarășii 
Maurer.

Primul
P.C.U.S.,

N. Ceaușescu și
iau 
I.

ho- 
de- 
loc 

Gh.

secretar al C.
tovarășul L. I. Brejnev, 

declară deschise lucrările Congre
sului și rostește o scurtă cuvin
tele. La propunerea sa, asistența 
păstrează un minut de reculegere 
în memoria unor activiști de sea
ma al P.C.U.S. — O. Kuusinen și 
F. Kozlov, 
litanți de 
muniste și 
nale — M.

C. al

precum și a unor mi- 
frunte ai mișcării co- 
muncitorești internațio- 
Thorez, P. Togliatti, Gh.

Gheorghiu-Dej, W. Gallacher, E. 
Flynn, A. Ghosh, O. Grotewohl, A. 
Zawadzki, D. Ganev, L. Moriss, C 
Silvestre.

Congresul a aprobat următoarea 
ordine de zi:

1) Raportul de activitate al C.C. 
al P.C.U.S. — raportor primul se
cretar al C.C. al P.C.U.S., tovară
șul L. I. Brejnev.

2) Raportul Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.U.S. — ra
portor președintele Comisiei cen
trale de revizie, tov. N. A. Mura
viova.

3) Directivele celui de-al XXIII-lea 
Congres al P.C.U.S. cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1966-1970, raportor președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., tovarășul N. A. Kosîghin.

4) Alegerile 
ale partidului.

In prima zi 
fost prezentate
vitate al C.C. al P.C.U.S. și Rapor
tul Comisiei

Congresul 
îs’ continuă

c-ganelor centrale

a Congresului au 
Raportul de acti-

Centrale de revizie, 
al XXIII-lea al P.C.U.S.
lucrările.

NEW YORK
Comisia pentru

proiectul de rezoluție 
delegatul Poloniei în 
pedepsirea criminalilor 
a persoanelor care au 

crime împotriva umanită-

a adoptat 
propus de 
legătură cu 
de război și 
săvîrșit 
ții. Proiectul polonez conține un 
apel adresat tuturor statelor de a 
respecta principiul dreptului inter
național cu privire la inacceptabi- 
litatea termenului de prescripție a 
crimelor de război și să depună 
toate eforturile pentru a aresta, 
expulza și pedepsi persoanele acu
zate de a fi săvîrșit astfel de 

. crime.
Proiectul a fost adoptat, luîndu-

se în considerație amendamentele 
separate formulate de delegații Aus
triei, Franței, S.U.A., Noii Zeelan- 
de, Izraelului și Olandei, care invi
tă comisia să pregătească un pro
iect de convenție, stipulând ca cri
mele de război să nu fie prescrise, 
ori care ar fi data la care 
fost comise. Rezoluția va fi 
spre aprobare Consiliului 
mic și Social al O.N.U.

Comisia pentru drepturile 
a recomandat viitoarei
Adunării Generale a O.N.U. să 
laboreze o convenție, în care 
fie reflectată respectarea 
principiu.

ele au 
supusă 
Econo-

omului 
sesiuni a

e-
să

acestui

Scopul vizitei lui Schroder în Spania
MADRID 29 (Agerpres). — Minis

trul de externe vest-german Schro
der, care a sosit luni la Madrid în- 
tr-o vizită oficială, și-a început 
convorbirile cu oficialitățile spanio
le. Vizita de cinci zile în Spania 
face parte din turneul pe care 
ministrul vest-german îl efectuează 
în Peninsula Iberică. Deși acest tur
neu a fost proiectat de mai multă 
vreme, el constituie acum un pri
lej util pentru abordarea ro- 
lujui peninsulei în strategia mili
tar Ș, a occidentului .în momentul în 
care Franța și-a anunțat planurile 
de degajare de N.A.T.O.

Se pare că principalele subiecte 
de pe agenda convorbirilor vor fi 
totuși cele referitoare la relațiile 
bilaterale. Se citează în primul 
rînd cererea Germaniei occidentale 
de a primi dreptul ca avioanele 
sale să treacă prin spațiul aerian 
al Spaniei spre baza aeriană vest- 
germană de la Beja în Portuga
lia. Utilizarea acestei baze, care 
va fi pusă în funcțiune în curînd, 
ar putea să fîe, după părerea agen
ției France Presse, compromisă în 
mod grav dacă avioanele

mame nu vor putea să traverseze 
spațiul aerian spaniol. Este însă 
îndoielnic că această problemă va 
putea fi tranșată în cadrul actua
lelor tratative. Intr-o cuvântare ros
tită la banchetul oferit în onoarea 
oaspetului vest-german, ministrul 
de externe spaniol, Fernando Ma
ria de Castiella, a declarat că „ar fi 
o greșeală să se creadă că vreo 
tară ar putea profita de aparte
nența noastră la comunitatea euro
peană pentru a ne cere servituti 
sau facilități militare care să depă
șească obligațiile noastre actuale". 
El a lăsat, cu ■ toate acestea, să se 
înțeleagă că 
să angajeze 
problemă.

Printre 
ziarul „Le
relațiile economice se vor afla 
loc de frunte în convorbirile 
la Madrid.

Spania ar 
tratative

fi dispusă 
în această

vest-ger-

problemele 
Monde"

bilaterale,
consideră că 

la 
de

PE SCURT
* RAWALPINDI. — Conti- 

nuîndu-și vizita în Pakistan, Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, a sosit Ia 28 martie la 
Lahore, capitala Pakistanului 
de vest. In călătoria prin țară, 
președintele Liu Șao-ți este 
însoțit de Zulfikar Aii Bhutto, 
ministru de externe la Pa
kistanului.

♦ BONN. — Concernul de 
aviație american ,,McDonald" 
s-a oferit să vîndă guvernului 
R.F.G. o sută de avioane noi 
de luptă „F-4", care joacă în 
aviația militară a S.U.A. rolul 
de avion de bombardament a- 
tomic, de avion de intercep
ție și de avion de asalt.

In cadrul forțelor armate 
vest-germane, aceste avioane 
ar urma să fie folosite pentru 
îndeplinirea unor exerciții stra
tegice elaborate de Comanda
mentul N.A.T.O.

ф NEW YORK. — Repre
zentantul Greciei la OJM.U. a 
informat Consiliul de Securi
tate că țara sa a interzis na
velor sub pavilion grec orice 
transport de petrol către Rho
desia de sud. a

ф WASHINGTON. — Pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, s-a întîlnit cu primul mi
nistru al Indiei, Indira Gan
dhi, care se află intr-o vizită 
oficială de două z3e în Sta
tele Unite.

In timpul convorbirilor au 
fost abordate principalele eve
nimente internaționale, cum 
sînt situația din Vietnam și 
Asia de Sud-Est, relațiile din
tre India și Pakistan, dt si 
probleme interne ale Indiei.

SITUAȚIA DIN INDONEZIA
Sukarno a anunjat componenta noului guvern

Apelul premierului grec 
adresat președintelui Makarios

ATENA 29 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Stephanopoulos, a 
adresat luni un apel președintelui 
Ciprului, Makarios, și generalului 
Grivas, actualul comandant al for
țelor armate cipriote, cerîndu-le să 
pună capăt, cit mai curînd posibil, 
neînțelegerilor existente între ei cu 
privire la problema conducerii ar
matei cipriote. Nota primului mi
nistru grec, dată publicității la 
Atena, subliniază totodată că acest 
diferend este de natură să facă 
și mai dificilă soluționarea proble
mei cipriote. Se știe că Makarios 
ar dori o limitare a împuterniciri
lor generalului Grivas, căruia i se 
atribuie intenția de a exercita co
manda forțelor armate independent 
de autoritatea guvernului. Disputa 
dintre Makarios și Grivas a dus 
Ia înăsprirea relațiilor dintre gu
vernele grec și cipriot. Surse au
torizate, citate de agenția France 
Presse, relatează că președintele 
Makarios a făcut recent o serie de 
demersuri pe lîngă guvernul de la 
Atena, în vederea trecerii gărzii

Greva minerilor chilieni
a luat sfîrșit

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager
pres). — La Santiago de Chile s-a 
anunțat încheierea unui acord în
tre reprezentanții celor 7 000 de 
muncitori greviști de la minele de 
cupru „El Teniente" aparținând se- 
c: etăți; nord-americane „Braden 
Copper Company" și patronat prin 
гаге vor E majorate salariile mun

citorilor. Ca urmare a acestui a- 
cord, greva, care a durat 85 de 
zile, a luat sfîrșit. Simultan, 3 500 
de muncitori de la minele „EI Sal
vador" au anunțat că se vor îna
poia la lucru. Ei an fost în grevă 
timp de 28 de zile în semn de 
solidaritate cu lupta greviștilor de 
la minele „El Teniente".

directă a 
schimb a- 

Acesta

nationale sub jurisdicția 
guvernului cipriot, prin 
rea comandamentului ei. 
ar urma să răspundă de acum în
colo în fața Ministerului de In
terne cipriot. Potrivit acelorași sur
se, Makarios ar fi cerut totodată 
controlul asupra contingentelor gre
cești, a căror comandă a fost în
credințată cu o lună înainte ge
neralului Grivas. Agenția Reuter, 
citind surse politice competente, 
informează că guvernele Ciprului 
și Greciei discută actualmente o 
formulă de compromis, care să 
satisfacă pe președintele Makarios 
și, în același timp, să păstreze neș
tirbită autoritatea generalului Gri
vas.

DJAKARTA 29 (Agerpres) —Pre
ședintele Sukarno a anunțat du
minică componența noului cabinet 
indonezian pe care îl conduce în 
calitate de prim-ministru. Citind 
postul de radio Djakarta, agenția 
Reuter relatează că a fost creat un 
prezidiu al cabinetului din care 
fac parte următorii șase vice-prim- 
miniștri: Johannes Leimena, pri
mul vice-prim-mînistru și șeful pre
zidiului cabinetului; Idham Khalid, 
din partea Partidului musulman, 
„Nahdatul Uiama"; Ruslan Abdul
gani; Hamengku Buwono, sultanul 
Djokjakartei; generalul Suharto și 
Adam Malik.

Fiecare vice-prim-minîstru este 
coordonator al unui grup de depar
tamente, avînd în subordine mai 
multi miniștri. Astfel, Leimena es
te răspunzător de problemele ge-

nerale; Idham Khalid este însăr
cinat cu problemele politicei Bu- 
wono — departamentele economice; 
generalul Suharto este însărcinat 
cu problemele militare și securită
ții, iar Adam Malik ou afacerile 
externe și problemele sociale.

Președintele Sukarno a făcut, de 
asemenea, cunoscut că generalul 
Nasution, fost ministru al apărării, 
face parte din noul cabinet avînd 
funcția de comandant adjunct al 
Kogam, organul coordonator ce în
făptuiește politica „de confrunta
re cu Mailayezia".

Agenția Reuter transmite că con
ducătorii armatei
garda personală a 
Sukarno, ca urmare a cererilor stu
denților. Garda personală a pre
ședintelui a fost înlocuită cu un 
batalion de poliție militară.

au dizolvat luni 
președintelui

In Vietnamul de sud instabilitatea guvernamentală 
se accentuează

SAIGON 29 (Agerpies) — Insta
bilitatea actualului regim de la 
Saigon se accentuează cu fiecare 
zi, iar demonstrațiile de protest, 
mitingurile și grevele organizate 
de studenți, budiști, și de alte pă
turi ale populației împotriva poli
ticii juntei militare agravează di
ficultățile cărora premierul Nguyen 
Gao Ky și generalii de la Saigon 
încearcă să le facă față. Agenția 
United Press International relatea
ză că salariații de la instituțiile ad
ministrative dim orașele Da Nang 
și Hue (unde, începînd de la 11 
martie, au avut loc puternice de
monstrații de protest împotriva po

liticii juntei militare și a Interven
ției militare americane în Vietna
mul de sud) au declarat marți c 
grevă generală de trei zile. Ei cer 
înlăturarea actualei junte militare 
de la Saigon și instaurarea unui 
guvern civil. Proprietarii cinema
tografelor din cele două orașe au 
semnat un acord prin care se an
gajează să nu prezinte pe ecrane 
filme de propagandă ale autorită
ților de la Saigon. Posturile de ra
dio din cele două orașe se află încă 
în mîinile studenților, care tran
smit cuvântări cu conținut critic la 
adresa primului ministru Nguyen 
Cao Ky. Intr-o emisiune a postului

de radio Da Nang se arată că pen
tru a pune capăt demonstrațiilor 
studenților și ale budiștilor, auto
ritățile de la Saigon au dizlocat 
aici unități armate.

Regimul de la Saigon, apreaiază 
agenția Associated Press, referin- 
du-se la evenimentele care au avut 
loc în ultimele săptămâni în Viet
namul de sud, „trece prin cea mai 
acută criză guvernamentală de la 
preluarea puterii (de către Cao Ky), 
fiind tot așa de nepregătit pentru 
а в soluționa ca și predecesorii 
săi înlăturați de Ia conducerea tă
rii, fără prea multă ceremonie”.
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