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agul roșu
al Comitetului orășenesc Petroșani* al P.CJt. și ai Sfatului popular orășenesc

Principalele verigi
în desfășurarea întrecerii

Munca rodnică 
desfășurată în ca
drul întrecerii so
cialiste pentru în
deplinirea sarcini
lor de plan, a 
angajamentelor pe 
anul 1966 a adus 
minerilor anino- 
seni multe satis
facții. Continuînd seria succeselor ob
ținute anul trecut, pentru care i s-a a- 
cordat diploma de evidențiat pe ra
mură, colectivul minei Aninoasa a 
raportat cu mîndrie și satisfacție în
deplinirea angajamentelor luate în 
cinstea aniversării partidului. Pe 
baza succeselor obținute în această 
perioadă, colectivul minei Aninoasa 
și-a revizuit angajamentul de între
cere mărindu-1 de la 5 000 tone cît 
fusese stabilit anterior la 8 000 tone 
cărbune peste planul pe anul 1966.

Realizările obținute în sporirea 
volumului la producția de cărbune 

4------ ---------
Urcuș 
continuu

VICTOR BUTCA 

vicepreședintele 
comitetului sindicatului 

minei Aninoasa

• 0 mărturisire simplă 
ca o existență fără 
complicații

• 6aj — entuziasmul 
de constructor

• Cîntecul se naște pe 
înălțimi și se dăruie 
spațiului

casmeră albă, simplă, lip- 
de orice pretetițjj de con- 
în care tot mobilierul e o

O
sită 
fort 
masă dulgherească, rar ca de
cor pe pereți planșe și grafi
ce. Grafice lucrate cu migală, 
arătind care e stadiul lucrării 
fa orice moment. E un „birou" 
de șantier. Un om trecut pro
babil, de pragul unei jumă
tăți de veac spune o poveste 
simplă ca o existență fără 
complicații. „Lucrez de o viață 
în construcții. Am construit în 
tot felul de condiții și am tre
cut prin tot felul de încercări. 
N-am crezut niciodată că vom 
ajunge să construim in ritmul 
de acum. Pentru un edificiu 
de 10 etaje, timpul se soco
tea alțădată în ani. Acum se 
socotește in luni; șapte, opt 
luni — un bloc cu nouă, zece 
sau unsprezece etaje predat 
la cheie. Aceasta se numește 
știință de a construi. Condițiile 
de atmosferă, de atmosferă so
cială permit ritmul acesta. E 
însă ceva, ceva care nu a scă
pat vederii mele și care im
primă ritmul acesta. Acel „ce- 

e entuziasmul oamenilor, 
pea se întrece 

alții", 
mărturisirea 

în cămăruța
a-
a-

va"
dorința lor de 
ei înșiși și pe

Am ascultat 
ceasta simplă
ceea sumar mobilată și care 
peste scurt timp va fi adăpos
tul unei familii, dl unei dorinți 
satisfăcute. Poate n-am redat 
cuvintele autentice ale omului. 
Meșterul cel trecut de pragul 
unei jumătăți de veac va avea 
îngăduință pentru asta. Am re
dat însă autentic ceea ce e 
viabilitate in mărturisirea sa. 
Constructorii de locuințe din 
Lupeniul bătrin și tinăr in a- 
celași timp fac robust-viabilă 
mărturisirea aceasta. In decurs 
de nici un an de zile au crțs- 
cut la extremitatea dinspre 
centrul orașului a cartierulu-
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pe baza crește
rii productivității 
muncii sînt rezul
tatul entuziastei 
întreceri socialis
te pe care minerii 
Aninoasei o des
fășoară pentru în
făptuirea sarcini
lor puse de Direc

tivele Congresului al IX-lea al P.C.R. 
în fața industriei carbonifere. Sub 
îndrumarea comitetului de partid, cu 
sprijinul comuniștilor, al căror e- 
xemplu și îndemn constituie un pu
ternic factor mobilizator, comitetul 
sindicatului minei a pus în centrul 
preocupărilor sale organizarea te
meinică a întrecerii socialiste, dez
voltarea caracterului ei de masă, 
astfel îneît întrecerea să constituie 
o flacără mereu vie. o dispută pa
sionantă în condițiile întrajutorării 
tovărășești, pentru randamente înal
te, pentru contribuții cit mai mari la 
îndeplinirea sarcinilor economice 
care stau în fața întregului nostru 
colectiv.

Desigur, intensificarea întrecerii. 
socialiste astfel îneît ea să constituie 
în permanență un puternic factor 
mobilizator, necesită muncă susți
nută, cuprinzătoare. Adunările lu
nare ale grupelor sindicale, aplicarea 
cu consecvență a propunerilor va
loroase făcute în aceste adunări, 
evidența rezultatelor obținute de 
brigăzi și sectoare au stat în per
manentă în centrul atenției comi
tetului sindicatului. Deosebit de im
portant este însă ca în desfășurarea 
întrecerii socialiste să se acționeze 
la timp asupra acelor verigi de 
care depinde în primul rînd ridi
carea pe o treaptă superioară a

EXPLOATAREA FORESTIERĂ 
CiMPUL MIELULUI. La brigada lui 
Hobiceanu Ionel, iunicularul trans
portă continuu bușteni.

de cen-

anunțat 
sindica-

Con- 
le au

votat

și activitatea Consi- 
al Sindicatelor.
Comisiei centrale de

(Continuare in pag. 3-a)

Frumosul
la el
a c a s a

N-au trecut decît cî- 
teva luni de cînd iu
bitorii artei cu penelul 
din Capitală au admi
rat cu o justificată e- 
moție expoziția colecti
vă a cenaclului artiști
lor plastici din Petroșani 
și iată că acest colectiv 
fecund vine acum să 
incinte privirile amato
rilor de acest gen de 
artă din Lupeni.

Deschisă de curind 
în holul clubului din 
localitate, expoziția în
mănunchează producția 
din ultima vreme a 
colectivului artiștilor 
plastici petroșăneni.,

Ceea ce surprinde în 
mod plăcut vizitatorul 
încă din prima clipă, 
este tendința de uzita
re a unei maniere mo
derne în exprimare, ar
tiștii folosindu-se pen
tru abordarea tematicii 
de cele mai diferite (și 
moderne în același 
îimp) tehnici de exe
cuție. Variațiunea și 
multitudinea de tehnici 
ne permit să observăm 
o căutare febrilă spre 
găsirea unor noi me
tode de notare care să 
sublinieze veridicitatea 
temelor tratate. Pentru 
realizarea acestui o- 
biectiv, artiștii au re
curs la întregul arse
nal pe care-1 posedă a- 
cest gen, realizind sub
tile combinații de xilo
gravură și desen în 
tuș, diferite procedee 
în tuș, monotipie, gra
vură în zinc (acvatin- 
ta) cu efecte de relief

șî o îndrăzneață încer
care de asociere a u- 
leiului cu ipsosul.

Dacă admitem ipote
za că în arta plastică 
culoarea este domeniul 
afectului iar desenul 
reprezintă gindirea, a- 
tunci lucrările expuse 
atestă cu prisosință 
faptul că autorii lor au 
multe de spus. Ceea ce 
vor să spună, este un 
cîntec închinat omului, 
preocupărilor și aspira
țiilor sale, un imn în
chinat omului 
noastre făuritor de veac 
nou in istoria 
socialiste.

Fără să stabilească o 
scară de valori, vizita
torul recunoaște cu u- 
șurință în fiecare ta
blou personalitatea ar
tistului.

Cele patru tablouri 
din ciclul „Tinerii", 
semnate de Matyas Io
sif, poartă amprenta u- 
nei gîndiri sensibile ca
re sugerează viața fe
ricită a tineretului nos
tru. Ingeniozitatea cu 
care liniilor fibroase 
ale xilogravurii s-a a- 
lăturat desenul în tuș. 
dă acestor lucrări so
brietate și multă pute
re de tălmăcire.

Tablourile „In față 
cu lumina" și „Fete cu 
ulcioare" sînt lucrate 
într-un stil cunoscut a- 
matoriior de artă din 
Lupeni, în ele vizitato
rul recunoscînd măies
tria artistică a graficia
nului Tellmann Iosif. 
Aceste două desene în

tuș cu șablon confir
mă faptul că autorul 
rămîne fidel liniilor su
ple, arcuite, cu unduiri 
moi, binecunoscute din 
lucrările precedente. O 
plăcută impresie pro
duce, de asemenea, is
cusința cu care autorul 
rezolvă o problemă di
ficilă în reprezentarea 
grafică a figurilor, a- 
ceea a proporțiilor. Ca 
deobicei la fiecare ex
poziție, și de data asta 
spiritul inovator al lui 
Tellmann Iosif a găsit 
o reușită formă de a- 
firmare printr-o încer
care îndrăzneață de a- 
plicare a unei tehnici 
noi, uleiul cu ipsosul, 
în tabloul „Geologii".

Tiberiu KARPATIAN
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La tribuna Congresului sindica
telor, ale cărui lucrări au continuat 
miercuri în marea sală a Palatului 
Republicii,, au urcat numeroși vor
bitori. Delegați și invitați din în
treaga țară au dus mai departe dez
baterea asupra rapoartelor prezen
tate.

Im ultima parte a ședinței de 
dimineață, Congresul a desemna! 
comisia de pregătire a propuneri
lor de candidați în vederea alege
rii Consiliului Central ai Uniuni: 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia și a Comisiei Centrale 
zori.

După-amiază, prezidiul a 
că pe adresa Congresului
telor au sosit peste 300 de tele
grame și scrisori prin care organi
zații sindicale, colective de munci
tori, ingineri, tehnicieni și funcțio
nari din uzine, fabrici, șantiere, u- 
nități socialiste din agricultură, or
ganizații economice, organizații de 
masă și obștești, instituții de învă- 
țăimînt, cultură și artă, salută Con
gresul și urează, deplin succes des
fășurării lucrărilor sale. In telegra
mele și scrisorile trimise, oamenii 
muncii arată cu mîndrie că și-au 
îndeplinit și depășit angajamentele 
luate în cinstea celei de-a 45-a a- 
niversări a Partidului Comunist 
Român și se angajează să nu pre
cupețească nici un efort pentru a- 
plicarea hotărârilor ce vor fi adop
tate la Congresul sindicatelor, în 
vederea traducerii în viață a Di
rectivelor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

In continuare, au fost ascultate 
informări asupra lucrărilor celor 
trei comisii pe probleme, oare s-au 
întrunit în cursul după-amiezii pre
cedente.

Congresul și-a însușit propuneri
le prezentate de comisii.

Prezidiul a anunțat apoi că, în 
vederea intervenției in dezbateri, 
s-âu înscris 589 de delegați', și in
vitați, din care . 63 au luat ciivîplui 
în cadrul ședințelor plenare ale 
Congresului și 215 în cadrul comi
siilor. Numeroși delegați și invi
tați au făcut propuneri în Scris,
prezentate comisiilor pe probleme 
și comisiei de redactare a proiec-

telor de hotăriri și rezoluții, pro
puneri care se referă, în principal, 
la proiectul de statut și proiectul 
de rezoluție.

La propunerea prezidiului, Con
gresul a aprobat sistarea dezbateri
lor, urmînd ca delegații și invita
ții care nu au luat ouvîntui să pre
zinte în scris Secretariatului 
greșului problemele pe care 
de ridicat.

In continuare, Congresul a 
hotăriri prin care aprobă:

— Raportul 
liului Central

— Raportul 
cenzori.

Comisia pentru redactarea pro
iectelor de hotăriri și rezoluții a 
informat Congresul asupra propu
nerilor primite cu privire la prefec
tul de Statut. După ce a aprobat 
introducerea în proiect a unor mo
dificări, Congresul a votat în una
nimitate Statutul Uniunii Generale 
a Sindicatelor diiri România.

Prezidiul a anunțat că, din mo
mentul votării noului Statut, miș
carea sindicală din țara noastră va 
purta denumirea de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România.

întreaga asistență, entuziasma
tă, salută acest moment prin urale 
puternice și apilaiuze prelungite.

Apoi, delegații au votat în una
nimitate Rezoluția Congresului Sin
dicatelor.

De la tribună s-a dat apoi citire 
Moțiunii de solidaritate cu lupta 
poporului 
cu multă 
repetate 
dă expresiie sentimentelor in
ternaționaliste ale clasei muncitoa
re din România față de lupta dreap
tă a poporului vietnamez, a fost a- 
doptată prin votul unanim al dele- 
gaților, subliniat de ovațiile puter
nice ale tuturor celor prezenți în 
sală.

hi cadrul discuțiilor pe marginea 
rapoartelor, delegații au prezentat 
un amplu tablou al dezvoltării e- 
conomiei și culturii patriei noastre 
socialiste, al înfloririi tuturor regiu
nilor; subliniind: elanul creator cu 
oare oamenii muncii înfăptuiesc

vietnamez. Ascultată 
atenție, aplaudată în 

rânduri, moțiunea, care 
sentimentelor

(Continuare în pag. 2-a)

FAPTE LA ZI
Ansamblul de estradă al Teatrului de stat „A. Da

vila" din Pitești prezintă mîine, la ora 17 și la ora 20,30, în 
sala palatului cultural din Lupeni, spectacolul „Revista în 
viteză" de Sandu Darian și Constantin Zărnescu.

Din inițiativa conducerii sectorului de investiții al 
E. M. Petrila a fost organizată o acțiune de muncă patrio
tică în împrejurimile cabanei Rusu. Cei 53 de participanți 
au săpat gropi pentru plasarea stîlpilor necesari racordării 
la rețeaua de alimentare cu energie electrică a viitoarei 
stații-releu de televiziune, care va asigura retransmiterea 
programelor pentru telespectatorii din Valea Jiului.

+ Orchestra „Doina Olteniei" a Filarmonicii de stat 
din Craiova prezintă azi și mîine, în sala teatrului din Pe
troșani, la ora 17 și la ora 20, spectacolul „Un buchet de me
lodii". Publicul are prilejul să-i asculte pe Lucreția Ciobanii, 
Ion Luican, Ani Arcaș și alți cunoscuți interpreți de muzică 
populară și ușoară.

+ Becurile de neon de pe strada principală a orașului 
Lupeni sînt aprinse uneori în plină zi, consumînd degeaba 
energia electrică. Un exemplu : in după-amiaza zilei de marți, 
17 mai a. c., becurile cu pricina au „concurat" ore in șir 
lumina soarelui de primăvară.

Cine suportă cheltuielile inutile ca urmare a consumului 
ne justificat de energie electrică ? Tovarășii de la secția re
țele Valea Jiului a I.R.E.H. au datoria să iacă puțină lumină 
in această problemă, pentru a se trezi cei în cauză.

Un schimb dintr-o brigadă fruntașă din sectoral V al minei Loaea. cea 
Gheorghe, care în lusa aprilie a realizat o depășire da 7M tone cărbune.
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botSifrQe istorice ale cehii de-al 
EC-iea Congres al Partidului COmu- 

Român, au vorbit pe larg des
pre diferite aspecte ale muncii sin- 
(Scale.

Parschiv Benescu, președintele 
Consi*hilui regional al sindicatelor 
Galați, Emil Oniga, director gene- 
ml ai uzinei „TractoruT'-Brașov, și 
aâții an înfățișat contribuția adusă 
te madăcate, sub conducerea și in- 
A iMirn organizațiilor de partid, 
jă Mobilizarea oamenilor muncii 
Ia continua perfecționare a orga- 
■ăzătii șl conducerii producției, la 
tetenlinirea tuturor indicatorilor de 
p*r». valorificarea mai deplină a 
rezervelor interne, ridicarea nive- 
kihd tehnic al producției, asigura
ta unor condiții mai bune de lucru.

Mircea Ion Andrei, secretar al 
Consiliului regional al sindica
telor Banat, Elena îsac, pre
ședinta comitetului sindicatului 
de la întreprinderea „Țesătura"- 
lașL ea și al ți vorbitori au relatat 
despre preocuparea comitetelor sin
dicale pentru antrenarea muncitori
lor le întrecerea socialistă, pentru 
buna folosire a capacității mașini 
lor și utilajelor, rezolvarea, îm
preună cu conducerile administra
tive și cadrele de specialitate, a 
problemelor complexe puse de mo
dernizarea continuă a producției. A 
fost citată experiența pozitivă a 
comitetului sindicatului de Ia C. S. 
Reșița, care a mobilizat comisia e- 
eonomică și cache competente la 
efectuarea unor studii privind Or
ganizarea procesului de producție 
pe întregul flux siderurgic, obti
nted bune rezultate prin aplicarea 
soluțiilor preconizate. Totodată, s-a 
subliniat că există încă rezerve ne- 
volorifRale în această direcție, 
precum și însemnătatea respectării 
disciplinei tehnologice — factor im 
portant in îndeplinirea sarcinilor 
de p-îan și a angajamentelor luate 
In întrecerea socialistă.

fon Apostu, președintele Consi
liului sindicatelor din construcții 
din orașui București, Gheorghe 
Neacșu, președintele Comitetului 
sindicatului hidrocentralei „Gh. 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș, si 
alții au vorbit despre metodele u- 
tilizate de sindicate pentru ridica
rea continuă a nivelului de cunoș
tințe tehnice al muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, pentru ge
neralizarea experienței înaintate, 
despre rezultatele obținute în. a- 
ccastă direcție. Pe șantierul hidro
centralei de pe Argeș, bunăoară, 
s-a încetățenit obiceiul de a orga 
niza lunar „ziua inginerilor și teh
nicienilor". cu care prilej sini dez
bătute cele mai importante proble
me ce preocupă pe constructori 
Aceste întîlniri, la care participă 
și expun referate și oameni de ști
ință din diferite sectoare, cadre 
didactice din invățămîntul tehnic 
superior, au dus la nașterea multor 
inițiative valoroase, care au permis 
scurtarea duratei de execuție a u- 
nor obi ctive importante ale aces
tei mari unități hidroenergetice a 
țării.

O seamă de vorbitori s-au ocu
pat de rolul inginerilor, tehnicie
nilor, al cadrelor didactice în îm
bogățirea cunoștințelor profesiona 
le, tehnice și de cultură generală 
ale oamenilor muncii. Constantin 
Danciu, președintele Consiliului sin- 
dicătelor din centrul universitar 
București, Cornelia Fioroiu, direc
toarea litfeului „Aurel Vlaicu” din 
București, au relevat, printre altele, 
că sindicatele trebuie să sprijine 
cadrele didactice in ținerea unei 
legături permanente cu întreprinde
rile, să se preocupe de perfecțio 
narea și modernizarea continuă a 
procesului de învăță mint corespun
zător celor mai noi realizări ale 
tehnicii contemporane.

Măi multi vorbitori, printre care 
Ștefan Tripșa, maistru oțelar de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
1-rbu al Muncii Socialiste, VăSil» 
Căzan, membru in biroul Consiliu 
lui regional al sindicatelor Mara
mureș, Csog lozsef, președintele 
Consiliului local al sindicatelor O- 
dlțrbei, referindu-Se la unele lipsun 
existente, au cerut să fie imbună- 
tățB6 propaganda și informarea teh
nică, pentru a nu se irosi timpul 
oamenilor cu probleme care au 
fost rezolvate de mult și sînt pu
blicate în literatura tehnică, să Se 
dea dovadă de mai multă operati

vitate în extinderea și ganoNtita- 
rea unor metode, Inițiative și pro
puneri, care se dovedesc a fi va
loroase și eficace. Ei au arătat, de 
asemenea, necesitatea elaborării u- 
nui număr mai mare de materiale 
privind anumite procedee și meto
de înaintate de lucru, realizarea 
mai multor filme de propagandă 
tehnică și îh special pe linia pro
tecției muncii.

In cuvîntal lor, îsabola Floretcu. 
președintele Comitetului sindicatu
lui de la ICECU1M, și Gavril Scrip- 
caru, președintele Comitetului sin- 
thcatului IPROMiîT, referindu-se la 
sarcinile care revin sindicatelor 
din institutele de proiectări și cer
cetări, au cerut ca pe viitor să se 
acorde șantierelor și întreprinderi
lor un sprijin mai eficient în ge
neralizarea tehnicii inăintate, în 
realizarea de noi produse și îmbu
nătățirea continuă a calității celor 
existente.

Referindu-se la condițiile de mun
că și de viață mereu mai bune 
create salariaților, unii delegați, 
printre care Dinu Ungureanu, son
dor șef la schela Urlați, regiunea 
Ploiești, au vonbit despre me
todele folosite de sindicate pen
tru însușirea temeinică de către 
salariați : a normelor de protecție 
și tehnica securității muncii. Tot
odată ei au propus unor ministere 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea 
echipamentului de protecție folosit 
pe șantiere, în schelele petroliere 
etc. Dr. Constantin Ene, directorul 
serviciului medical balnear Eforie, 
a vorbit despre preocupările sindi
catelor pentru sănătatea și odihna 
oamenilor muticii, pentru îmbună
tățirea continuă a tratamentului 
balnear.

Alți votbitorî, printre care pen
sionarul Petru Cristici din Arad 
au subliniat că sindicatele pârtie, 
pă la elaborarea și aplicarea ce 
rectă a legislației muncii. Ia slabi 
lirea pensiilor potrivit normelor în 
vigoare. De asemenea, s-a relevat 
rolul important pe care-1 au sind: 
calele în încheierea conlrartelo- 
colective și urmărirea aplicării în
tocmai a prevederilor cuprinse u 
eîe.

In legătură cu activitatea de in 
drumare a muncii cultural-educa
tive, Ion Moraru. vicepreședinte a! 
Comitetul i de Stat pentru Cultura 
și Artă, Cocneliu Sandu, mem
bru în biroiri executiv al Consi
liului regional dl siindlcateloi 
Brașov Anghe! Alexe, președinte 
ie Consiliului General ai Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, Gheor 
ghe Enescu, președintele Comite
tului Sindicatului de la G.A.S. Pie- 
troiu, și alții au relevat realizări
le importante obținute, precum și 
preocuparea pentru cuprinderea în 
sfera acestei activități a unui nu
măr cit mai mare de oameni ai 
muncii, corespunzător condițiilor 
materiale create prin grija statui ui 
și a sindicatelor.

S-a arătat necesitatea diferenție
rii acestei munci potrivit vîrstei: 
cunoștințelor, preocupărilor, exigen
țelor celor cărora li se adresează 
a participării mai largi a Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă la organizarea manifestărilor 
în lăcășele de cultură ale sindica
telor.

Vorbind despre sprijinul pe can 
sindicatele au datoria să-l acorde 
desfășurării muncii cultural-artisti- 
ce pe șantierele de construcții, în 
schelele petroliere, exploatările fo
restiere, S.M.T. și G.A.S, și în alte 
locuri de muncă Îndepărtate de o- 
râșe, mai multi delegați au formu 
lat propuneri pentru folosirea mai 
eficace a mijloacelor de culturali
zare, în scopul satisfacerii cerințe
lor crescînde Sie oamenilor muncii

Unii vorbitori s-an ocupat de 
problema organizării timpului liber 
al oamenilor muncii și al familiilor 
lor. Au fost apreciate unele mani- 
febtări specifice inițiate de sindi 
cate,.cum sînt: „sărbătorirea vet? 
rănlldr în muhăă**, „«tea inovato
rului", „Ziua tmeretnlui**, pre
cum și reuniunSe tovărășești, 
drumețiile și excnrsitle, îpHl- 
niiri sportive. Vorbitorii au sub 
lirtet necesitatea ca sindicatele, 
în colaborare cu U.C.F.S., O.N.T. 
„Garpați", organizațiile de tlrțeret 
și fămei, să generalizeze acțiuni 
variate, atractive, care îmbină ar
monios latura educativă cu cea re
creativă, să valorifice experiența 
pozitivă dobindită în ridicarea ni- 

velufni întregii munci cotoural-edu- 
cative.

Constantia Vidican, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor 
Crișana, Constantin Tudor, pre
ședintele Uniunii sindicatelor din 
instituțiile administrative de stat și 
sfaturile populare, și alți delegați 
și-au exprimat deplina adeziune la 
prevederile noului Statut, subliniind 
că acesta reflectă preocupările, ce
rințele și sarcinile sporite ce revin 
sindicatelor In actuala etapă de dez
voltare a țării. Ei au relevat expe
riența valoroasă obținută de sindi
cate în activitatea lor sub conduce
rea și îndrumarea organizațiilor de 
partid. Totodată, vorbitorii au arătat 
că în activitatea unor organe sin
dicale mai există unele lispuri, ca 
manifestări nejustificate de centra
lism, slabă operativitate și compe
tență în rezolvarea diferitelor pro
bleme de producție sau social-cultu- 
răle etc. Vorbitorii au scos în e- 
vldentă faptul că aplicarea noului 
Statut va contribui la înlăturarea u- 
nor asemenea deficiențe, la ridicarea 
nivelului activității sindicale.

Referindu-se Ia stilul și metodele 
de muncă, vorbitorii au sutiniat 
însemnătatea aplicării principiului 
conducerii colective, a preocupării 
pentru atragerea tuturor membrilor 
organelor sindicale, a unui larg activ 
obștesc la dezbaterea și rezolvare,! 
diferitelor probleme ce intră în sfere 
de atribuții a sindicatelor.

Larisa Munteanu, secretar al 
C.C.S., s-a ocupat de relațiile inter
naționale ale sindicatelor din tare 
noastră, subliniind că sindicatele 
sprijină activ politica externă a 
oartidului și statului, aduc o contri
buție tot mai mare la educarea ma
selor largi In spiritul solidarității 
cu clasa muncitoare, cu oamenii 
muncii de pretutindeni.

A fost relevată însemnătatea în
tăririi continue a unității de acțiu
ne a clasei muncitoare internațio
nale, faptul că deosebirile de afilie
re, de. concepții între diferite or
ganizații sindicale naționale rin 
pot Constitui o piedică de netre
cut in calea realizări: acestei um- 
lăți. Dezvoltarea continuă a schim
bului reciproc de idei si opinii, co 
laborarea pe baza principiilor ega- 
lității în drepturi, neamestecului H 
treburile interne, respectului rec: 
proc constit-uie mijloace care pol 
sluji eficient cauzei unități:. Sin
dicatele din România iși vot aduc- 
și pe viitor contribuția la intăr 
rea F.S.M., a untății de acțiune a 
mascării sindicale internaționale.

Subliniind că aprecierea dată în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu activității sindicatelor, 
rolului tot mai important ce le re
vine în întreaga viață a societății 
constituie un îndemn însuflețitor 
spre noi realizări, vorbitorii și-au 
exprimat unanim hotărîrea de a se 
călăuzi in activitatea lor după în
drumările deosebit de valoroase 
primite din partea conducerii parti
dului. In numele colectivelor pe 
care le reprezintă și care cuprind 
>ameni a,i muncii români, maghiari, 
germani și de alte na ți onali tați, de
legații s-au angajat să înfăptuias 
că sarcinile cuprinse în documentele 
Congresului pentru con temi îmbu 
flătățire a muncii organelor și or
ganizațiilor sindicale, pentru spori
rea contribuției ier la înflorirea 
patriei, Ia bunăstarea poporului.

Congresul a fost salutat de tova
rășul Vasile Vîlcu, președintele 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție 
care a relevat dezvoltarea și întări 
rea continuă, în anii socialismului, 
a alianței muncitorilor și țăranilor 
în lupta dusă de cele două clase 
sociale, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru transforma
rea socialistă a tării.

Referîndu-se la sarcinile importan
te puse în fața agriculturii de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., vorbi
torul a subliniat însemnătatea con
tribuției clasei muncitoare, a in
dustriei socialiste Ia dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agriculturii 
și a relevat rolul uniunilor coo
peratiste în perfecționarea activită
ții milioanelor de țărani, în ridicarea 
pe o treaptă superioară a alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănime. 
In creșterea participării țărănimii la 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Vorbitorul a transmis an
gajamentul țărănimii cooperatiste 
de a-și spori contribuția la creșterea 

producției agricole, la aproviziona
rea tot mai bună a populației șl a 
industriei, precum și calde mul
țumiri eroicei noastre clase mun
citoare, pentru sprijinul ce-1 acordă 
înfloririi agriculturii.

Tovarășa Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, a transmis participanților la 
Congres salutul femeilor din țara 
noastră. Amintind că aproape o trei
me din totalul salariaților cuprinși 
în sindicate sînt femei, ea a subli
niat contribuția lor la opera de 
construire a socialismului în patria 
noastră, arătînd că este necesar 
să se acorde o mai mare atenție 
promovării cu încredere a femeilor 
în activitatea profesională și in 
munca Sindicală, atragerii lor la di
ferite cursuri de calificare și specia
lizare. Referindu-se la colaborarea 
dintre comitetele și comisiile de 
femei și sindicate, vorbitoarea a a- 
rătat că in viitor feste necesară 
lărgirea acesteia in toate domeniile 
și îndeosebi în organizarea activi 
tății cultural-educative.

In cadrul dezbaterilor au prezen
tat informări asupra lucrărilor ce
lor trei comisii pe probleme tova
rășii Oliviu Rusu, din partea comi
siei pentru activitatea sindicatelor 
în producție; Nicolae Oniga, din 
partea comisiei pentru activitatea 
cultural-educativă de masă; Mihai 
Peterman, din partea comisiei pentru 
controlul obștesc exercitat de sindi
cate asupra înfăptuirii măsurilor pri
vind condițiile de muncă și de 
trai, legislația muncii.

Raportorii au arătat că forma de 
desfășurare a lucrărilor pe comisii, 
în spiritul democrației muncitorești, 
a stimulat interesul larg al dele- 
gaților de a dezbate temeinic și 
multilateral aspecte esențiale ale 
muncit sindicatelor in producție și 
în celelalte domenii, a creat un 
cadru prielnic pentru un schimb 
util de păreri șl de experiență pen
tru găsirea de noi mijloace în ve
derea realizării în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce revin sindi
catelor în viitor.

Au fost făcute numeroase propu
neri și observații valoroase privind 
îmbunătățirea colaborării sindicate
lor cu conducerile economico-admi- 
nistrative pentru perfectionarea con
tinuă a organizării producției si a 
muncii, creșterea participării orga
nelor sindicale în promovarea pro 
greșului tehnic, sprjinirea în mai 
'nare măsură a mișcării inovatorilor, 
a acțiunilor de calificare, ridicarea 
calificării și specializării cadrelor, 
perfecționarea organizării întrecerii 
socialiste și stimulării evidentiaților 
și fruntașilor în producție, îmbu
nătățirea reglementării privind con
stituirea și folosirea fondului între
prinderii, întocmirea contractelor 
colective în mod diferențial, în 
funcție de condițiile specifice ale 
diferitelor ramuri etc.

S-a propus să fie extinse acele 
forme care și-au dovedit cel mai 
mult viabilitatea și eficienta în 
'•czvoltarea cunoștințelor tehnico- 
orofesionale, să se editeze un nu
măr mai mare de lucrări tehnice și 
'ie știință popularizată, să fie îm
bunătățite sistemul de aprovizionare 
cu cărți, legătura directă a colecti
velor din întreprinderi cu creatorii 
de artă, modul de organizare a 
concursurilor artiștilor amatori, pre
gătirea cadrelor pentru munca cul
turală de masă, stimularea lor, fo
losirea bazei materiale existente 
etc

Alte propuneri s-au referit la ac 
tivizarea inspecției obștești asupra 
aplicării normelor de securitate și 
proiecție a muncii, îmbunătățirea 
calității, lărgirea sortimentelor echi
pamentului de proiecție, desfășura
rea mai largă a controlului obștesc 
în domeniul deservirii populației, 
valorificarea mai bună a oropunerilor 
făcute de echipe, folosirea mai e-

Daruri oferite 
de delegațiile strâine

Conducători ai delegațiilor de 
peste hotare, participante la lucrări, 
au oferit Prezidiului Congresului 
daruri din partea organizațiilor sin
dicatelor pe care le reprezintă.

Tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele C.C.S., a mulțumit căl
duros oaspeților pentru darurile o- 

ficientă a bazei materiale destiaate 
ocrotirii sănătății, perfecționarea 
trimiterilor la odihnă și tratament 
balnear, simplificarea sistemului de 
rezolvare a litigiilor de muncă.

In cadrul lucrărilor Congresului 
au luat cuvîntul: Mohamed Fech- 
tali, secretar național al Uniunii na
ționale marocane a muncii, Amadou 
Traore, secretar adjunct al Comite
tului Uniunii naționale a sindicatelor 
din poștă din Mali, Juan Campos, 
vicepreședinte al Centralei unice a 
oamenilor muncii din Chile, Aiali- 
mady Kojte, membru in Consiliul 
generai al Uniunii sindicale pan- 
afrieahe, Roberto Morena, secretar 
01 Congresului permanent de luptă 
pentru unitate din America La
tină, un reprezentant al sindica
telor din Brazilia, Icksan, secre
tar național al Consiliului general 
al Federației sindicatelor din Indo
nezia, Amin Aswadi, secretar gene
ral al sindicatelor funcționarilor din 
diferite industrii din Aden, Pande- 
lis Varnavas, secretar al Federației 
pancipriote a muncii, Costas Ly- 
couris, membru al Secretariatului 
Mișcării sindicale democratice din 
Grecia, Humberto de los Santos 
Vierra, membru al Comitetului exe
cutiv al Sindicatului național unic 
al muncitorilor portuari din Uru
guay, Rider Abdel Kader, secretar 
al Uniunii generale a muncitorilor 
algerieni, Gilberto Morales Gomez, 
membru al Comitetului executiv al 
Confederației sindicale a oan fiilor 
muncii din Columbia, Abdul Aziz 
Baghadadi, membru al Comitetului 
executiv al Federației sindicatelor 
din Siria, Svlla Lancine, secretar al 
Confederației naționale a muncitori
lor din Guineea, Jose Purita, mem
bru al Comitetului executiv al Miș
cării pentru unitate și coordonare 
sindicală din Argentina, Boanerge 
Villalobos, secretar al Centralei u- 
uitare a oamenilor muncii din Vene
zuela, Koiki Takizatva, președintele 
Consiliului sindicatelor lucrătorilor 
din instituțiile guvernamentale din 
Japonia. Mandengue Nțcne, membru 
ai Biroului Național al funcționari
lor din Camerun, Miakassiassa 
Dieudonne, secretar ai Colegiului 
Confederației Sindicale Congoleze 
(Brazzaville), Awad Taba Abdel Ra
clei, secretar al Federației Sindicate
lor din Republica Arabă Unită, Ra- 
kotobe Remi, secretar al Biroului 
Național al Federației Sindicatelor 
Muncitorilor din Madagascar, Muha- 
med Abdil Rasoul Sadul, membru 
al Comitetului Executiv al Federa
ției Sindicale din Sudan, Pascal 
Luvuaiu, secretar general al Uniu
nii Naționale a Muncitorilor rlițK 
Angola, Theo Grinevalcl, consilier 
pentru relațiile cu muncitorii din 
cadrul Biroului International al 
Muncii.

Aducînd, în aplauzele asistenței, 
salutul organizațiilor sindicale din 
țările lor, vorbitorii au mulțumit 
pentru căldura cn care au fost în
conjurați de participanții la Con
gres și au exprimat dorința sindi
catelor lor de a întări colaborarea 
cu sindicatele din tara noastră. Ei 
au relevat interesul cu care sînt 
urmărite realizările oamenilor mun
cii, activitatea sindicatelor din 
România, au înfățișat, totodată, as
pecte din munca și lupta clasei 
muncitoare din țările lor pentru apă
rarea intereselor vitale ale celor ce 
muncesc. Vorbitorii au relevat în
semnătatea contribuției sindicatelor 
din lumea întreagă la lupta pentru 
oace, împotriva imperialismului, 
nentru independență națională și 
progres social.

Congresului iau fost adresat, de 
asemenea, telegrame de salut din 
partea Sindicatelor Unite din Iran 
și a Consiliului Federației sindica
telor din electricitate din Grecia.

Lucrările Congresului continue.

(Agerpresl

ferite șl a transmis organizațiilor 
sindicale respective salutul frățesc 
al sindicatelor din România, nrindu- 
le noi succese în activitatea lor, 
în lupta pe care o duc pentru pace 
și progres social.

(Agerpresl



de mărturii 
și beton —

sure împung cutezătoare înal
tul di nd idpnăa de van și 
îndrăzneală.

Celei de-a treia astfel de
tioare i-au dat pfnd acum ro
bustețe și acum a pregătesc 
găteala care o va face tru- 
tnoastl. Încă înainte de pritna 
iumttate a anului va ti dată 
spre folosința oamenilor o floa
re cu 66 de stamine — apar
tamente. din care vor rodi
mulțumirile minerilor șl ale fa
miliilor acestora.

B vreo garanție pentru a- 
ceasta ? Graficele de pe pereții 
cămăruței cetei modeste pot 
să confirme garanția. Pe ele, 
iniringetea și supunerea tim
pului se socotește in etaje. As
tăzi trebuia să se tencuiască 
ia etajul VII dar Se tencuiește 
la VIII și la IX, ca să dăm
numai un exemplu. Este o ga
ranție ? Este. Zidării lui Sandu 
rudor, Avram Nicolae și Un- 
guraș Emil, zugravii lui Ber- 
ciu Gheorghe, timplarii lui Boș-
tina loan, mozaicarii Iul Moș
neag Gheorghe. instalatorii lui 
Hărăguș. Comșa și Moroșan Iși 
dispută Intiietăiea — in pro
bele timp și cantate — dispu
tă din care vor clștiga viitorii 
id^atari.

/Urc. Șaptezeci, o sută, o 
sutd cincizeci de trepte cile 
vbi ti- urcai din cele pește 200 
pină la terasa blocului 1 E un 
urcuș codiimțu. Au a- 
juns deasupra nivelului XI, 
sint mulțumiți și mtndn de o- 
pera lor — căci ce altceva 
decit o Operă de constructor 
încercai e acesta floare de 
sticla și beton a fndyimilar ?

În vizitâ la fabrica de pîine
In una din zilele trecute un grup 

de femei s-a oprit la poarta unității 
hr. 1 a LP.P.F. „Jiul" Petroșani. 
Erau absolventele cursurilor celor 
4 lectorate de cultură generală, or
ganizate de Comitetul orășenesc ai 
femeilor din Petrila. Printre ele se 
aflau membre ale comisiilor dă fe
mei din circumscripțiile orașului, 

țțkctiviste pe tărîm obștesc ca tovară
șele Fazakas Lenke și MerCioiu 
Maria, membre ale biroului Comite
tului orășenesc al femeilor din Pe
trii#.

împărțite în două grupuri, vizita
toarele au fost conduse prin fabrică 
pe firul procesului tehnologic al 
preparării produselor de panificație, 
de către tînăra ingineră Dainian 
Elena, tehniciană Hurezeanu Geor- 
geta și de Dragomir Constantin, șe
ful de fabrică.

De cum au pășit pragul Fabricii 
de pîine vizitatoarele au și începui 
să se intereseze cum se face cer
nerea făinii si frămîntarea aluatu 
lui, prin ce mijloace se elimină ri
nele impurități aflate In sare, cum 
te realizează emulsionarea drojdiei...

Aspect din timpul vizitei. Plinea rumenă, atunci scoasă din cuptor, 
este cerțetată cu interes și... ocM de gospodină de către vizitatoare.

ÎNSEMNARE

Cu viteza melcului
^Bn vechi podul peste ape Ma- 

leii, și prea mic față de cerințele 
circulației. Nici din punct de vedere 
al rezistentei nu mai corespundea. 
Toate acestea au făcut să se pună 
cu tărie problema construirii unui 
pod nou, de beton, care să facă 
feți traficului rutier din Petroșani,

Au trecut peste 2 luni de cînd s-a 
pornit la această lucrare. Rezultatul 
obținut pînă acum? Deșbia s-a reu
șit să se demoleze vechiul pod și să 
se betoneze una din culeele viito
rului pod,

...Toamna lui 1964 a fost mai plo
ioasă ca în alți ani. In urma unei 
averse neobișnuit de violente, Jiul 
s-a revărsat producind multe strică
ciuni, printre care și distrugerea 
vechiului pod de lemn de la Dilja. 
Această întimplare, ca și necesitățile 
mari de trafic rutier ale minei 
Dilja au pus problema construirii 
unui pod de beton peste apa Jiu
lui.

Și lucrările au început. Dar, în 
cei aproape doi arii care au trecut, 
deabia au fost turnate picioarele po
dului și puse cele 6 grinzi prefa
bricate. Atît, cu toate că volumul 
lucrărilor rămase încă de executat 
cere multe luni de muncă.

★

Amîndouă construcții de poduri 
—- aflate în execuția șantierului 
I.QDJ’X.S. — sînt mult tntîrziate,

Frumosul la el acasă
(Urmare din pag. l-a)

Lucrarea in ulei „Hunedoara" a- 
dace pe plnză -atmosfera febrilă, 
caracteristică cetății oțelului. Au
tenticitatea culorilor, dispunerea fi
gurilor atestă preocuparea lui Fo- 
dpr Kalman In a reda tensiunea 
industrială pe un fond dinamic 
continuu, toate astea intr-o atmos 
teră plini' de optimism.

La aceste întrebări, puse de către 
gospodinele Alexa Viorica, Firoiu 
Aurica, Cocora Ecaterina, Cerchezan 
Maria, Tănase Valeria și celelalte 
vizitatoare „ghizii" le-au răspuns cu 
amabilitate, explicîndu-le procesul 
de preparare industrială a plinii și 
totodată arătîndu-le instalațiile din 
dotare — sitele mecanice, malaxoa- 
rele cu brațe metalice pentru fră- 
mîntat, dizolvatorul de sare și emul- 
sionatorul de drojdie.

Cînd vizitatoarele au trecut în 
sala de coacere le-a învăluit un 
miros plăcut de pîine caldă. Cî- 
teva femei tocmai voiau să pună 
întrebări, privind asipectui pîinii, 
cînd, dintr-un cuptor a început să 
se scoată o nouă șarjă de pîine cal
dă, una mai frumos rumenită, decit 
alta.

Grupul de femei s-a bucurat de 
cele văzute și auzite în această u- 
nitate a industriei alimentare care 
asigură necesarul de produse de pa
nificație pentru populația Petroșa
niului și a altdr localități. Vizita 
în fabrică n fost interesantă și 
instructivă. 

serios rămase în urmă față de gra
fice și de posibilități. Cum să a- 
vanseze construcția podului Maieu 
din centrul Petroșaniului dacă aici 
— cu tot timpul frumos — lucrează 
doar cițiva oameni intr-un singur 
schimb, dacă pompele electrice 
pentru scos apă din fundații șîpț 
defecte neputînd fi folosite, j$r 
turnarea betonului pentru O CUhșș 
destul de mică se lungește aproa
pe o săptămînă!

Cit despre podul peste Jiu, de la 
mina Dilja, este destul să arătăm 
că s-au pierdut zile de lucru aș țep
ii ndu-se fier-beton, sudori, fierar-be- 
toniști, iar în ziua de 16 mai nu a 
lucrat absolut nimeni la acest 
pod!

Iată aspecte din felul cum șe 
desfășoară lucrările la aceste două 
poduri importante pentru circulația 
rutieră din Petroșani. Cu viteza a- 
ceasta de melc, bineînțeles că nu 
sînt șanse ca respectivele lucrări să 
fie terminate curînd.

Este necesar ca organele sfatului 
popular orășenesc să intervină cu 
hotărîre pentru curmarea acestei 
încetineli urgentînd lucrările la cele 
două poduri. Sînt obiective de primă 
importanță pentru buna desfășurare 
a transportului rutier și dec! este 
deosebit de necesară introducerea la 
ele a lucrului pe schimburi, cu e- 
fective sporite, pentru terminarea 
lor într-un timp cît mai redus.

ȘT. MIMAI

Florile Elenei Bianu aduc multă, 
multă grație și gingășie în ambian
ța sălii de expoziție. Policromia 
tabloului „Flori de mai" este de un 
lirism molipsitor.

F. Szilvester Ecaterina a îmbrăți
șat o tehnică de execuție prea pu
țin cunoscută publicului nostru. 
Gravurile fn metal cu efecte de 
relief „Gara Stara Zagora" și „Bri
gadiera" sînt încercări reușite în 
acest sens. Unghiul interesant sub 
care a fost realizată prima lucrare 
trădează un ascuțit spirit de obser
vare și selecționare a frumosului 
în general și frumosului cotidian 
in special.

Cele două tablouri cu natură sta
tică ale lui Szilvester Victor, prin- 
tr-o interesantă dispunere a obiec
telor în spațiu, radiază un aer o- 
dihnitor invitînd vizitatorul la me
ditație. Culorile pale în general, a- 
parținind acelorași familii de nuan
țe se asociază plăcut artistic.

Peisajele în ulei aparținind Iul 
Szilagyi Adalbert, pe lîtțgă manie
ra lor modernă, sînt concepute cu 
multă finețe. Optimismul culorilor 
creează un efect plăcut, aproape 
caleidoscopic, rămînînd totuși în li
mitele stricte ale genului; într-un 
cuvînt plac.

După clipele plăcute petrecute în 
tovărășia reușitelor lucrări plastice 
expuse, vizitatorul pleacă din sala 
expoziției însoțit de convingerea 
deplină că Cenaclul U.A.P. din Pe
troșani, acest nucleu generator de 
frumos, are rădăcinile adine înfip
te într-un teren fertil, sănătos; că 
seva cu care se alimentează are o- 
rigine nobilă — realitatea zilelor 
noastre.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Program muzical de di
mineață; 6.00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 6,10 Program 
muzical de dimineață; 6,15 TRANS
MITEM PENTRU SATE; 6,22 Pro
gram muzical de dimineață; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rUțiet; 
7,15 Program muzical de diminea
ță,- 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 
9,30 Sfatul medicului: Exercițiul fi
zic și bătrânețea,- 9,35 Sonata de-a 
lungul veacurilor; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 UN SAT CU VECHI 
TRADIȚII CORALE: Poiana, regiu
nea Hunedoara; 10,30 Radiorachefa 
pionierilor; 11,00 Pagini din opere 
comice,- 11,15 ȚEATRU RADIOFO
NIC : „Trei crai de la lăsării" —

SP OftTtSPORf
Fotbal juniori 
iihîii luni — 
Viîlerla ii. Jii 2-0 (1-0)

In penultima etapă a campiona
tului republican de juniori, echipa 
de juniori gazdă a întrecut greu 
pe cea din Tg. Jiu, datorită în ge
neral jocului slab practicat de ma
joritatea jucătorilor și îndeosebi al 
înaintașilor care au ratat sau irosit 
p mulțime de ocazii în careul ad
vers.

pe asemenea, tinerii jucători mi
neri au comis o serie de neregulari- 
tăți (faulturi intenționate) în dauna 
calității jocului. In această direcție 
antrenorul Ștefan Szfike, trebuie să 
ia măsurile ce se impun.

Rugbi categoria B 

Hoțim imul — 
Hlllehila (Iii 11-0 (0-0)

Fără să joace la valoarea obiș
nuită, echipa Minerul din Lupani 
a obtjnut o victorie meritată in 
fața echipei clujene „Politehnica* * 
proaspăt promovată în categoria B-

Au înscris: Atanasiu Marian 2 
încercări, Serban șt Munteanu cîte 
o încercare și Balas o transformare.

Principalele verigi 
in desfășurarea întrecerii

(Urmate d'n pag. l-a)

organizării producției, creșterea pro
ductivității muncii, obținerea de 
succese tot mai mari în îndeplini
rea angajamentelor.

Așa de exemplu — la indicația 
comitetului de partid — comitetul 
sindicatului, grupele sindicale au 
insistat pentru aplicarea largă a 
inițiativelor valoroase, a metodelor 
înaintate. Brigăzile conduse de mi
nerii Cristea Aure), Roman Petru, 
Gall Mihai din sectorul I, Scnnei- 
der Frahcisc din sectorul in au Ob
ținut o experiență valoroasă în apli
carea inițiativei ..două cînîpuri pe 
schimb și aripă în abatajele cameră" 
reușind să-și îndeplinească în cin
stea aniversării partidului angaja
mentele de întrecere pe care și 
le-au luat pe întregul an. In pre
zent minerii din aceste brigăzi și-au 
reînnoit angajmentele anuale de 
întrecere.

împreună cu conducerea minei, 
comitetul sindicatului sprijină efor
turile brigăzii de frontaliști con
dusă de tov. David Ioan — care în 
prezent participă în calitate de de
legat al minerilor aninoseni la Con
gresul sindicatelor — să experi
menteze cu succes podirea abataje
lor cu plasă metalică șt susținerea 
cu elemente metalice de tip 
I.C.E.M.I.N.

Un obiectiv important în direcția 
căruia s-a depus o muncă stărui
toare este ridicarea la plan a brigă
zilor rămase in urmă. La începu
tul anului, un număr de 21 brigăzi 
nu-și îndeplineau sarcinile de plan, 
îndeplinirea cu succes a angajamen
tului colectiv, îmbunătățirea între
gii activități economice a exploa
tării necesită nu numai aportul 
fruntașilor, ci al tuturor brigăzilor.

In acest scop, comitetul sindica
tului analizează decadal, împreună

DE RADIO
mai
comedie de B. P. Hașdeu,- 12,33 
Mici piese de estradă; 13,02 Suita 
în știi vechi de A-natol Vieru; 13,15 
Pagini din operete; 13,30 Din muzi
ca popoarelor; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Două cîntece cu Marieta Bătrînu( 
14,15 Revista melodiilor îndrăgite,- 
15,00 Muzică populară interpretată 
la Vioară; 15,20 Caleidoscop muzi
cal; 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,20 La mi
crofon, corul de copii al Radkrtele- 
viziunii; 17,00 Cîntece din folclo
rul nou șl jocuri populare; 17,30 
IN SLUJBA PATRIEI,- 18,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Dragi mi-s cân
tecele mele; 18,30 DIALOG CU AS
CULTĂTORII; 19,00 Hora staccatto 
și interpret!! ei; 19,10 Pentru fie- 
cerejȘțe o melodie; 19,30 Program

De peste hotare
In turul doi al campionatelor in

ternaționale de tenis ale R., S. Ce
hoslovace care au loc la Praga, 
campionul României, Ion Țiriac l-a 
învins cu 6-4, 6-3, 6-3, pe Kurc.( Ce
hoslovacia). Mărmureanu a dispus 
cu 1-6, 8-6, 6-4, 6-3 de Gutjka (Ce
hoslovacia). In proba de dublu, pe
rechea Țiriac (România), Mc, Ma
nus (S.U.A.) a învins cu 6-4, 6-2 pe 
Breiha, Taiknar (Cehoslovacia). La 
dubiu mixt Dibar (România), Gă- 
ramvelgy (Ungaria) a întrecut cu 6-0, 
7-5 pe Rythetska, Slamova (Cehoslo
vacia).

*

Returul finalei „Cupei campioni
lor europeni la volei’* masculin ce 
opune echipele bucureștene Dinamo 
și Rapid se va desfășura astăzi la 
Pavilionul expoziției Economies Na
ționale. Primul joc, după cum se 
știe, a revenit voleibaliștilor dina- 
moviști la scorul de 3-1. Meciul în
cepe la ora 17,30.

(Agerp «)

cu conducerile sectoarelor, cu ca
drele tehnice situația brigăzilor ră
mase în urmă, și pe baza situației 
concreta la fiecare loc de muncă, 
se stabilesc măsuri pentru sprijini
rea acestor brigăzi.

Această preocupare a dat, întra- 
devăr, rezultate pozitive. Măsurile 
luate de conducerile sectoarelor 
pentru crearea unor condiții optime 
de muncă în toate abatajele, munca 
rodnică desfășurată de mineri pen
tru folosirea acestor condiții a 
dus la scăderea continuă a brigă
zilor rămase în urmă. Bineînțeles 
în această direcție vom desfășura 
o muncă mai intensă pentru ca 
toate brigăzile să-și îndeplinească 
ritmic sarcinile de plan.

Ceea ce trebuie să stea mult mai 
mult în atenția grupelor sindicale, 
a brigăzilor, a întregului colectiv 
este calitatea producției de cărbu
ne. Angajamentul de întrecere pre
vede reducerea cu 0,2 la sută a 
procentului de cenușă sub nivelul 
admis. In luna aprilie însă, procen
tul admis a fost depășit cu 0,1 la 
șută. Ținînd seama de această si
tuație, birourile grupelor sindicale 
au fost îndrumate să analizeze — 
în adunările din această lună — 
contribuția fiecărei brigăzi la cali
tatea producției, lipsurile care se 
manifestă, măsurile de îndreptare 
ce se impun pentru a extrage, din 
adîncurl, căibune mult, dar și de 
calitate.

Lucrările Congresului sindicatelor 
vor constitui pentru noi un bogat 
izvor de învățăminte pentru conti
nua îmbunătățire a organizării în
trecerii socialiste, pentru a mobi
liza colectivul exploatării noastre 
miniere spre noi și importante suc
cese în sporirea producției de cSr- 
pune, în îndeplinirea cu cinste a an
gajamentului majorat pe anul 1966.

pentru iubitorii de folclor; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Melodiile ecranului; 20,45 Noapte 
bună, copii; 20,55 Pe portativ... pri
măvara; 21,15 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI!; 21,30 „Chemarea dragos
tei” — rauz că ușoară; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin mele’ Jo- 
gi<i 22,20 Dixtuorul pentru instru
mente de suflat de George Enescu; 
22,45 Vă invităm la „barul melo
diilor"; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
20 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Elfi 
înaripatul,- Republica: In pustiul 
Patagoniei; ANINOASA: Pe urme
le lui Ahmed; CRIVIDIA : Cronica 
unui bufon; VULCAN: Credeți-fflă, 
oameni 1 ION EA — 7 Noiembrie : 
Prima zd de libertate; Minerul: 
Șah la rege; LUPENI — Cultural: 
Răscoala.



Vizita ministrului român al comerțului 
uteritr în R. F. Germană

18.OBERHAUSEN 18. — Trimisul
S^eăa! Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: Miercuri dimineața, mi- 
4 tnd comerțului exterior al Repu- 
bficn Socialiste România, Gheorghe 
Găti, care se află într-o vizită 
te R J. Germană, și persoanele 
cn4 rânjesc au so&it în localita
tea Obahausen, unde se află se- 

i ii 11 iiutni siderurgic „Gu- 
tiimflm g liute" (G.H.H.).

Ccacemnl G.H.H. figurează printre 
pitecipalii parteneri comerciali vest- 
gamam ai României.

Oaspeți* români au fost salutați 
de rteectorul general al concernu- 
1b. <R. von Menges. El a subliniat 
iteeresul pe care conducerea so
on lății îl manifestă pentru dezvolta
rea economică a României. Răspun- 
Had, ministrul român a mulțumit 
patern primirea călduroasă făcută, 
atenționând că invitația adresată de 
■ine Irul vest-german al economiei 
de a vizita R. F. Germană este 
amsăderată ca o contribuție Ia dez- 
vtetaree relațiilor dintre cele două 
țări. In continuare el a arătat preo

întrevedere Vaclav David — Corneliu Mănescu
FRAGA 18. — Corespondentul A- 

gajare, A. Liță, transmite : Miercuri 
* arat loc o întrevedere între Va- 
dov David, ministrul afacerilor ex- 
ItM'iae al Republicii Socialiste Ceho- 
teovace. si Corneliu Mănescu, mi- 
teotnd afacerilor externe al Repu- 
bScn Socialiste România, care se 
aCă într-o vizită oficială în Ceho- 
Horaoa. Au fost discutate proble

Lucrările Consiliului de securitate 
consacrate examinării 
problemei rhodesiene

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Lucrările Consiliului de Securitate 
consacrate examinării problemei 
rhodesiene au fost reluate miercuri. 
Reprezentantul Marii Britanii, lor
dul Caradon, care a luat primul 
cuvîntul, s-a opus unor noi iniția
tive ale O.N.U. față de Rhodesia, 
afirmînd că guvernul său „duce în 
prezent convorbiri de explorare 
destinate să determine existența 
bazelor pentru o reglementare e- 
chitabilă" a problemei. Negînd con
cluziile majorității statelor africa
ne, el s-a străduit să argumenteze 

cupările României pentru dezvolta
rea continuă a industrializării, posi
bilitățile care decurg din aceasta 
pentru participarea ei mai largi la 
comerțul mondial și pentru extinde
rea relațiilor economice între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Germană.

Intre ministrul român al comerțu
lui exterior și conducătorii societă
ții „Gutenhoffnungshutte" a avut 
loc un schimb amical de păreri în 
probleme interesînd colaborarea re
ciprocă.

In continuare au fost vizitate 
Uzina nr. 3, care produce instalații 
foarte grele și o secție de prelu
crare. Conducătorii societății au 
oferit un prînz în cinstea oaspeți
lor români.

Seara, oaspeții români au sosit pe 
calea aerului la Hamburg.

In timpul vizitei în Republica 
Federală Germană oaspeții români 
sînt însoțiți de Walter Șteidle și 
von Schauenburg, consilieri la Mi
nisterul Economiei.

me care interesează cele două țări.
La convorbire a fost de față 

Gheorghe Nițescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pra- 
ga, precum și persoanele care îl 
însoțesc pe ministrul afacerilor ex
terne român.

In aceeași zi, Vaclav David a o- 
ferit o masă în cinstea lui Corneliu 
Mănescu.

că aplicarea în continuare a sanc- 
țiunilor economice față de regimul 
rasist rhodesian îi va provoca a- 
cestuia serioase dificultăți econo
mice.

Următorul vorbitor a fost repre
zentantul Uniunii Sovietice Nikolai 
Fedorenko care a declarat că Uniu
nea Sovietică sprijină pe deplin 
cererile prezentate de țările africa
ne în fața Consiliului de Securi
tate și a cerut Marii Britanii să 
stabilească o dată apropiată a in
dependenței Rhodesiei care trebuie 
să aibă un guvern cu adevărat re
prezentativ.

ÎN CÎTEVA rînduri

In Vietnamul de sud tensiunea se accent V za
La Da Nang trupele guvernamentale au trecut la acțiune 
Și la Saigon lucrurile par să evolueze îngrijorător

SAIGON 18 (Agerpres). — Mier
curi seara, la Da Nang, tensiunea 
se accentuase, după ce trupele gu
vernamentale, însoțite de tancuri, 
încercuiseră pagoda principală Dinh 
Hoi, în care se află comandamentul 
forțelor budiste antiguvernamentale. 
De remarcat că trupele guvernamen
tale au trecut la acțiune la cîteva 
ore după scurta vizită întreprinsă 
de premierul Ky la Da Nang, al 
cărui scop declarat a fost instala
rea noului comandant al Regiunii 
I Militare, întors la Saigon, gene
ralul Ky a făcut o declarație în 
care a afirmat, referitor la operațiu
nea de Ia Da Nang, că nu s-ar fi 
consultat cu oficialitățile americane 
de la Saigon, încercînd să se si
tueze pe o poziție de „independen
ță în acțiune". Preocupat de situația 
gravă de la Da Nang, Ky a precizat, 
de asemenea, că nu are în vedere 
o operațiune în localitatea Hue, un
de budiștii pregătesc rezistenta îm

O situație nouă în desfășurarea grevei 
marinarilor britanici

LONDRA 18. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Congestionarea porturilor britanice a 
creat o situație nouă în desfășura
rea grevei generale a marinarilor. 
Autoritățile portuare intenționează 
să mute navele imobilizate de grevă 
pentru a face loc ancorării navelor 
străine. Se așteaptă ca săptămîna 
viitoare autoritățile să apeleze la 
intervenția marinei militare pentru 
această operație. In cazul în care o 
asemenea acțiune va fi întreprinsă 
fără învoirea Sindicatului national 
al marinarilor, docherii vor refuza 
să descarce mărfurile de pe vasele 
străine care vor ancora în locul 
celor britanice.

Grecia și Turcia vor 
în problema cipriotă

ATENA 18 (Agerpres). — Grecia 
și Turcia vor iniția contacte ofi
ciale în problema cipriotă. Intr-un 
comunicat dat publicității miercuri 
de Ministerul de Externe grec se 
spune: „Guvernele Greciei și Tur
ciei, animate de dorința sinceră de 
a facilita o reglementare pașnică și 
de comun acord a problemei ci
priote și pentru a îmbunătăți rela- 

potriva unui eventual atac al trupe
lor guvernamentale.

Și la Saigon, lucrurile par să evo
lueze îngrijorător. Demonstrația an
tiguvernamentală anunțată pentru 
miercuri seara a avut loc. Au luat 
parte circa 2 000 de budiști și stu- 
denți, scandînd lozinci antiguverna
mentale. Greva foamei, declarată de 
un grup de budiști continuă. Insti
tutul budist a anunțat că „nu re
cunoaște junta Ky-Thieu" și că 
„sprijină acțiunea revendicativă a 
centrului țării".

Intr-o relatare asupra situației 
existente în acest moment în Viet
namul de sud, trimisul special al 
agenției France Presse, Alaih Ray
mond, precizează că pretutindeni, 
atît în capitală cît și în centrul tă
rii, domnește confuzia. Aceasta pe 
de o parte, datorită ezitării gu
vernului de a trece la cea de-a doua 
fază a „încercării de forță" (atacul 
la Hue), pe de altă parte, ca ur

Docherii din Liverpool, membri ai 
puternicului sindicat al muncitorilor 
din transporturi și al muncitorilor 
necalificați, au anunțat că refuză să 
înlesnească mutarea unei nave de 
la Liverpool la Manchester. Do
cherii s-au conformat unei vechi 
practici a solidarității muncitorești, 
potrivit căreia membrii altor uniuni 
sindicale nu acceptă să preia munca 
celor intrați în grevă.

Știrile anunță că liderii celor 
două sindicate — al marinarilor și 
muncitorilor din transporturi și al 
muncitorilor necalificați — au luat 
contacte și mențin legătura pentru 
a face față în comun oricărei si
tuații.

iniția convorbiri

țiile lor, au hotărît să stabilească 
contacte și să facă un schimb de 
vederi în problema cipriotă și asu
pra relațiilor greco-turce în an
samblu".

Acordul de a începe convorbiri 
oficiale urmează unor contacte neo
ficiale între Atena și Ankara ini
țiate cu două săptămîni în urmă. 
Comunicatul publicat la Atena nu 
precizează, însă, data la care vor 
începe convorbirile și nici nivelul 
la care vor avea loc.

mare a faptului că și la Da Nang 
forțele guvernamentale nu dețin con
trolul nici asupra unităților „rebele", 
nici asupra populației budiste. „Cli
matul de contradicții și confuzie, 
subliniază corespondentul agenției 
France Presse, este caracteristic cri
zelor politice din Vietnamul de 
sud. De data aceasta, însă, criza 
este mult mai gravă decît cele ce 
au avut loc în perioada de după 
doborîrea lui Ngo Dinh Diem. In 
plus, Statele Unite par a fi hotă- 
rîte să joace rolul moderator... ca 
„element de echilibru" între guvern 
și budiști. Următoarele zile vor 
demonstra dacă, într-adevăr, ele vor 
acest lucru și pentru cît timp".

Sosirea lui Couve de 
Mur viile la Varșovia

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Â- 
genția P.A.P. anunță că, răspunzînd 
invitației guvernului polonez, la 18 
mai a sosit într-o vizită oficială la 
Varșovia Couve de Murville, mi
nistrul afacerilor externe al ^pantei.

Ultimatumul 
lui Bosch

SANTO DOMINGO 18 (Ager
pres). — Fostul președinte al Repu
blicii Dominicane, Juan Bosch, lider 
al Partidului revoluționar domini
can, a anunțat marți, după o con
ferință specială a partidului său, că 
mișcarea pe care o conduce acordă 
guvernului provizoriu al Republicii 
Dominicane 48 de ore pentru a pune 
capăt amestecului militarilor în cam
pania electorală, precum și violen
telor comise împotriva militanților 
acestui partid. El a precizat că multi 
dintre aceștia au fost arestați, iar 
alții sînt urmăriți pas cu pas de 
poliție și armată. Dacă guvernul nu 
va satisface această cerere, a sub
liniat Bosch, partidul său se va 
retrage din campania electorală. 
Fostul președinte a declarat că a- 
numite cercuri americane, fără să 
precizeze care anume, urmăresc să 
împiedice desfășurarea alegerilor in 
mod liber și să asigure condițiileKa 
Joaquin Balaguer, candidat din 
partea Partidului reformist, să dețină 
victoria. In acest scop se intențio
nează declanșarea în ultimele 15 
zile ale campaniei electorale a u- 
nor acțiuni teroriste împotriva mem
brilor Partidului popular progresist 
care se bucură de influență în rîn- 
dul majorității populației domini
cane.

• PHENIAN. La 18 
mai Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Parti
dului Muncii din Co
reea, și președintele 
Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, 
l-a primit pe Nicolae 
Popa, ambasadorul ex
traordinar și plenipo
tențiar al Republicii 
Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană. Cu 
acest prilej a avut loc 
o convorbire priete- 

. nească.

• CAIRO. La 18 mai, 
A. N. Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de 
Mimștri al U.R.S.S., a a- 
vut o convorbire amica
lă cu Hassan Al-Amri, 
primul ministru al Re
publicii Arabe Y emen, 
care se află în prezent 
la Cairo.

In aceeași zi delega
ția guvernamentală so
vietică condusă de A. N. 
Kosîghin, care a făcut 
o vizită de 10 zile în 
R-A.U., s-a înapoiat la 
Moscova.

• BELGRAD. La 18 

mai, Iosip Broz Tițo, pre
ședintele R.S.F. Iugosla
via, comandantul suprem 
al forțelor armate ale 
Iugoslaviei, a primit de
legația militară bulgară, 
condusă de general de 
armată Dobri Djurov, 
ministrul apărării popu
lare, care se află într-o 
vizită în Iugoslavia, Pre
ședintele Tito a avut o 
convorbire cu membrii 
delegației în legătură cu 
relațiile și colaborarea 
dintre cele două țări.

• BRUXELLES. Biroul 
Politic al P.C. ditn Bel
gia a dat publicității un 
apel adresat opiniei pu
blice democratice din 
Belgia. în care critică 
politica economică a gu
vernului. Apelul subli
niază că acesta nu a 
luat măsuri eficiente 
pentru stabilizarea pre
turilor produselor ali
mentare și altor produ
se de primă necesitate, 
și nici în domeniul îm
bunătățirii salariilor.

• LOURENCO MAR
QUES In Mozambic con

tinuă să sosească noi 
trupe portugheze ca ur
mare a intensificării ac
țiunilor patrioților împo
triva colonialiștilor.

După cum menționează 
agenția A.F.P., peste o 
mie de soldați au fost 
debarcați miercuri la 
Louranco Margues, după 
ce al ți 3 000 au sosit 
săptămîna trecută.

• TEGUCIGALPA. Au
toritățile polițenești din 
Honduras au anunțat că 
fostul președinte al E- 
cuadorului, Maximiliano 
Hernandez Martinez, a 
fost asasinat. Martinez a 
fost președintele țării în
tre anii 1933 și 1944. El 
se afla în exil în Hon
duras din mai 1944.

• NEW YORK. Un a- 
vion cisternă de tipul 
„KC-135", aparținînd for
țelor armate aeriene ale 
S.U.A., s-a prăbușit marți 
în momentul când se pre
gătea să aterizeze la ba
za aeriană de la Ama
rillo (Statul Texas). Cei 
patru membri ai echipa
jului au pierit.

& DELHI. La Bombay ' 
au început lucrările ce
lui de-al 27-lea Congres 
al celei mai mari orga
nizații sindicale din țară 
— Congresul sindicatelor 
din India. La lucrări parti
cipă peste 3 000 de de
legați ai oamenilor mun
cii din India, delegații 
străine, precum și repre
zentanți ai F.S.M.

• TOKIO. In partea 
centrală a insulei japo
neze Honsiu, stațiile se
ismice au înregistrai 
marți un puternic cutre
mur. In partea de răsă
rit a prefecturii Tiba, 
intensitatea mișcărilor se
ismice a fost de gradul 
4, la Yokohama și Tokio 
de gradul 2.

• SANTIAGO DE 
CHILE. Ziarul „Ultima 
Hora", care apare în ca
pitala chiliană, publică 
un articol în care se 
pronunță pentru lărgirea 
relațiilor de colaborare 
cu statele socialiste.

Tratative anglo-spanlole
LONDRA 18 (Agerpres). — Pri

ma fază a tratativelor anglo-spa- 
nidle în problema Gibraltarului s-a 
desfășurat miercuri în capitala bri
tanică. La tratative au participat 
miniștrii de externe ai celor două 
țări, Michael Stewart și Fernando 
Maria Castiella. Tratativele au lua. 
sfîrșit așa cum anticipa agenția 
Reuter, arătînd că „există puține 
șanse de a se ajunge la un acord". 
Potrivit relatărilor agenției France

Presse, Marea Britanie a respins 
o cerere spaniolă de plasare q su
veranității Gibraltarului sub auto
ritatea Spaniei și a reafirmat drep
turile sale juridice asupra „stîncii". 
Ministrul de externe britanic a 
promis interlocutorului său că va 
examina în ansamblu propunerile 
privind instituirea controlului spa
niol asupra Gibraltarului, admițînd 
existenta pe acest teritoriu a unei 
baze militare britanice.

Pregătiri in vederea terrelărilor eiligmi solare 
le la 21 mai

ATENA 18 (Agerpres). — In insu
la greacă Eubeea se fac ultimele 
pregătiri în vederea cercetărilor e- 
clipsei de la 20 mai. După cum s-a 
mai anunțat, Organizația europeană 
pentru Cercetări Spațiale (E.S.R.O.) 
intenționează să lanseze cu prilejul 
eclipsei un număr de rachete la 
bordul cărora se află aparataj ști
ințific necesar studierii coroanei so
lare precum și a păturilor superi
oare ale atmosferei. La aceste expe

riențe iau parte grupuri științifice 
din R. F. Germană, Danemarca, O- 
landa, Anglia și Franța. Rezultatele 
obținute vor fi analizate apoi de In
stitutul Max Planck, Universitatea 
din Leicester, statia de cercetări în 
domeniul radiofoniei din Slough și 
Laboratorul de ionosferă din Copen
haga. In timpul eclipsei vor fi lan
sate rachete franceze și americano 
de ti pul „Centaure" și „Arcaș".
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