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Cu planul pe 6 luni 
îndeplinit

Colectivul sectorului V al minei Lupeni și-a îndepli
nit cu zece zile înainte de vreme sarcinile de plan pre
văzute pe primul semestru al anului.

Măsurile tehnico-organizatorice aplicate în procesul 
de producție ca și munca entuziastă a minerilor și teh
nicienilor au făcut ca în acest an din abatajele sec
torului să fie extrase mai mult de 15 000 tone de căr
bune cocsificabil peste plan. Randamentul planificat a 
fost depășit cu 257 kg cărbune pe post, iar valoarea 
economiilor realizate la prețul de cost se cifrează la 
peste 350 000 lei.

La îndeplinirea înainte de termen a planului semes
trial pe sector, au contribuit în mod deosebit brigăzile 
de frontaliști conduse de Petre Constantin, Pop Grigore 
și Rășitaru Ilie care au extras mil de tona de cărbune 
peste plan.

Obiective realizate 
înainte de termen

Muncitorii șantierului de construcții și montaje mi
niere din Petroșani au terminat cu 5 zile mai devreme 
lucrările de construcții a obiectivelor de Ia suprafața 
minei Bărbăteni. Printre acestea se numără construirea 
unei stații de compresoare cu o capacitate de 90 m c 
aer comprimat pe minut, precum și a unei stații de 
ventilatoare. De asemenea, au fost terminate lucrările 
sistemului de alimentare provizorie cu apă industrială 
a noii mine. , (

Un alt obiectiv industrial realizat cu zece zile mai 
devreme de constructorii și montorii de la T.CM.M. este 
consolidarea turnului de extracție al puțului „7 No
iembrie" de la mina Vulcan.

EXPOZ1JIE ȘCOLARĂ

VIZITA TOVARĂȘULUI 
CIU EN-LAI

In regiunea Argeș

Timp de două săptămâni, în- 
tr-o sală de clasă spațioasă de 
la Școala generală nr. 2 Lo- 
nea, a fost deschisă expoziția 
de lucrări practice ale elevilor 

5s. din clasele V-VIII, lucrări exe
cutate in timpul anului

Tovarășa profesoară Branga 
Ileana, care a coordonat ore
le de lucrări practice ale fe
telor ne-a vorbit cu multă 
plăcere despre munca sîr- 
guincioasă depusă de aces
tea pentru ca expoziția să fie 
cît mai frumoasă.

Am vizitat zilele trecute ex
poziția elevilor din Lonea. To
tul a fpst lucrat cu minuțio
zitate, cu pricepere și pa
siune. Numeroasele exponate 
cu care erau împodobiți pe
reții sălii conțineau în ele 
căldura sufletească a acelora 
care le-au executat, dădeau 
ochiului imaginea a ceva fru
mos, executat cu multă înde-

Fire de mătase 
peste plan

De la începutul anu
lui și pînă acum, colec
tivul F.F.A. „Viscoza" 
Lupeni a dat 8 700 kg 
fiTe de mătase peste 
prevederile planului. O 
contribuție de seamă la 
această realizare a a- 
dus-o secția a Hl-a unde 
lucrează un număr de 
peste 400 de femei. Aici 
lucrează depanatoarele 
evidențiate în întrecere 
Mesaroș Senia, Moga 
Veronica, Pataki Susana, 
muncitoarele Ceauș Mar
gareta, Bogdan Mana. 
Curta Anica și Costin 
Victoria, bobinatoarele 
Mesaroș Ioana, Carpoș 
Zorica, Amariei Aglaia 
și altele.

Contribuție evidentă
Atelierul de mobilă al 

I.O.I.L. Petroșani. La 
lustruirea mobilei lu
crează un mănunchi de 
14 femei harnice și pri
cepute. Toate garniturile 
de mobilă executate de 
colectivul atelierului în 
acest an, au fost de bu
nă calitate și apreciate 
de cumpărători.

Printre-lustruitoarele a- 
telierului de mobilă se 
remarcă muncitoarele 
Tokâș Ana, Varvonschi 
Susana, Ștefan Gheorghi- 
ta, Gireadă Sava și Flo- 
rea Constanța.

minare. Semnatarii lucrărilor 
sînt elevi fruntași la învăță
tură. Dintre autorii exponate
lor din „raionul" motive na
ționale am reținut numele e- 
levelor Gligor Olivia din cla
sa a V-a, Năcreală Angela, 
Halunga Valeria, Goloji Mar
gareta și Rusu Ana din clasa 
a Vl-a, Stoica Mariana și Ma
gyar Margareta dintr-a Vil-a, 
Pompaș Maria, Tănase Geor- 
geta, Jurja Maria din clasa 
a VIII-a. Am remarcat nu 
numai frumusețea și eleganta 
exponatelor ci și modul în 
care elevele au știut să îm
bine motivele naționale cu 
linia modernă a modei, Frin- 
tre exponate au figurat: ro
chițe, tricotaje, fețe de masă, 
pernițe, șervețele, săculețe 
etc.

G. DINU

(Continuare in pag. 3-a)

Sudurițele 
din secția 
construcții metalice

Colectivul secției con
strucții metalice de la 
U.R.U.M.P. obține fru
moase rezultate în pro
ducție. La majoritatea 
utilajelor și pieselor de 
schimb produse, planul 
semestrial a fost deja 
îndeplinit.

La succesul secției o 
contribuție meritorie a- 
duc sudorițele Bărbuș 
Elena, Tănase Virginia, 
Nicolaescu Ioana, Urne- 
rel Sofia, Zamora Blan
ca, Sereș Iuliana și O- 
prițescu Maria. Ele au 
obținut depășiri de plan 
între 35—58 la sută, a- 
sigurînd astfel confecțio
narea la timp a pieselor 
și utilajelor comandate.

Contir.uînd vizita în țara 
noastră, tovarășul Ciu En lai, 
în fruntea delegației de partid 
și guvernamentale chineze, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Boci- 
năraș și persoanele oficiale 
chineze și române, au sosit 
marți dimineață în regiunea 
Argeș. La intrarea în orașul 
Slatina au venit în întîmpi- 
marea oaspeților Petre Dumi
nică, prim-secretar al comi
tetului regional de partid Ar
geș, Constantin Sandu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
de stat.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre cetatea me
talului alb, uzina de alumi
niu — loc de naștere al ce
lei mai tinere ramuri indus
triale a României socialiste. La 
intrare, ing. Ion Deleanu, ad
junct al ministrului indus
triei chimice, cadre de con
ducere și numeroși munci
tori ai uzinei salută pe oas
peți.

In sala de consiliu, ingine
rul Ioan Filip, directorul n- 
zinei, face o scurtă prezen
tare a întreprinderii, rod al 
înfăptuirii vastului program 
de industrializare elaborat do 
partidul nostru. Este relevat 
gradul înalt de tehnicitate .1) 
utilajelor. In răstimpul de un 
an de la elaborarea primei 
șarje, calitatea superioară a 
aluminiului românesc s-a con
cretizat într-o puritate de 99,5

SECVENȚE
DE LA A.RE. V

încă de la intrarea în in
cinta Atelierelor de repara
ții electrice Vulcan, pe vizi
tator îi intimpină frumosul: 
o grădină de flori îngrijită 
de harnicele muncitoare ale 
atelierului. De lingă un rond 
de flori răsare in fata pri
virilor panoul de onoare al 
susamintitei unităfi aparțină
toare de U.R.U.M.P. Și de pe 
panou f/i surîd chipuri bi
necunoscute de muncitori ai 
atelierului, fotograiiati în ziua 
decernării insignei de „Frun
taș in întrecerea socialistă 
pe 1965“. Din 17 fotografii 
expuse, un număr de opt re
prezintă femei.

Dorinfa de a le cunoaște 
pe fruntașele atelierului, și a 
le face cunoscute cititorilor 
ziarului, mi-au îndreptat pașii 
spre secțiile atelierului. Aici 
— atmosferă de lucru. De 
lîngă un rotor de compresor 
o tinără îmi surîde. A, iată 
una din „cunoștințele" de pe 
panou. bobinatoarea Bercea 
Maria. Ea „împarte" cu soțul 
ei. alături de care lucrează 
titlul de fruntaș în întrecere 
în secfia de curent continuu^ 
Secjia respectivă mai are și 
alți muncitori de nădejde, dar 
pe soții Bercea nimeni nu-i 
întrece.

In secția de bobinaj greu 
am zărit-o pe Păstrăveanu 
Viorica. Era absorbită de re- 
bobinarea unui motor de 32 
kW. De la maistrul secției

Instantaneu de 
la expoziția de lu
crări practice ale 
elevilor din cla
sele I-VIIl de la 
Școala generală 
nr. 5 Petroșani.

ia sută. Ing. Ion Deleanu a 
înfățișat pe harta tării dru
mul parcurs de materia pri
mă — bauxita — de la ex 
Iracția din Munții Apuseni la 
transformarea ei în șlumiiiă 
la Uzina de la Oradea, pînă 
l.t produsul finit obținut la 
Slatina.

Sînt vizitate apoi secțiile ie 
redresori cu siliciu, de elec
troliză. Pretutindeni, tovară
șul Ciu En-lai a urmărit pro
cesul de producție, s-a inte
resat de metodele care se fo
losesc pentru obținerea alu
miniului de înaltă calitate, s-a 
întreținut cu ingineri, maiștri, 
eievl ai școlii profesionale.

Următorul obiectiv vizitat 
este Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești. 
Ing. Victor Chiribău, adjunct 
al ministrului economiei fo
restiere, conducătorii combi
natului, numeroși muncitori 
ai acestei tinere și moderne 
întreprinderi întîmpină cu 
căldură pe oaspeți.

Are loc apoi o scurtă dis
cuție, directprul întreprinderii, 
ing. Victor Cheiu, informînd 
despre activitatea ce se des
fășoară aici, despre munca en
tuziastă a lucrătorilor și re
zultatele obținute în înfăptui
rea sarcinilor ce le revin po
trivit Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului. 
Oaspeții află că în întreprin
dere, alcătuită din aproape 10 
mari unități, aproximativ 
300 000 de mc de material 
lemnos, provenit din expioa- 

am aflat că această bobina
toare pricepută s-a calificat 
aici, în cadrul secției, și. 
Prin străduinfă și dragoste 
pentru meseria aleasă a ajuns 
să execute lucrări din cele 
mai speciale. Datorită cali
tăților sale, comuniștii de la 
A.R.E.V. au aleș-o în biroul 
organizației de bază.

Intr-o altă secție a A.R.E.V. 
— bobinaj ușor — majori
tatea muncitorilor o consti
tuie femeile. Aici am întîlnit 
„originalele" a cinai din fo
tografiile de pe panou — pe 
bobinatoarele Cioceanu Geor- 
geta și Pop Gabriela și pe 
Csăklănyi Margareta și Iller 
Maria, pe Cioacă Olimpia. 
Cioceanu Georgeia tocmai 
se pregătea să înceapă rebo- 
binatea unui motor de 1,7 kW. 
In acest scop studia carac
teristicile motorului. Tot in 
acest timp, fosta ei colegă 
de la școala de calificare. 
Pop Gabriela, „încheia" ba- 
binarea unui motor de cra
ter. Bucuria care-i ilumina 
fața bobinatoarei mi-a fost 
tălmăcită curînd. Această ti
nără fruntașă urma să plece 
peste două zile în concediu 
pe litoral.

A treia fruntașă și fosta 
lor colegă de școală — Cioa
că Olimpia, se pregătește

MARGARETA MICA

(Continuare In pag. 3-a) 

FAPTE LA ZI
• Un colectiv al Teatrului sati- 

ric-rauzical „Constantin Tănase'1 din 
București, aflat in turneu in Valea 
Jiului, prezintă azi la ora 17,30 și 
la ora 20,30 lă Casa de cultură din 
Petroșani spectacolul „Omul zăpe
zilor' de Mircea Crișan și Radu Stă- 
nescu. Ia reușita spectacolului își 
dau concursul Mircea Crișan, artist 
emerit, Horia Căcinlescu, Stela Po
pescu și alții.

# (n cartierul S Martie din Pe- 
trila este in curs de recepție blocul 
A 3 cu un total de M apartamente

Noul bloc are o linie arhitecturală 
modernă, cu un finisaj exterior 
plăcut.

• O formație a Ansamblului ar
tistic a> Uniunii Generale a Sindi
catelor va prezenta vineri la ora 17 
și la ora 20 la Casa de cultură din 
Petroșani un concert-spectacol în 
două acte intitulat „Magistrala tine
reții'* de Angel Grigoriu, Romeo 
forgulcscu si Cornel Constantinescu 
Regia artistică este semnată de Pe
tru Mihail, iar conducerea mueicală 
aparține lui Florin ComișeL

■ țările forestiere ale regiunii, 
sînt transformați anual în 
garnituri de mobilă, plaaaje, 
parchete, plăci fibrolemnoase 
și alte produse.

La fabrica de cherestea, de 
la înălțimea unui pod uzinal 
este urmărit procesul tehno
logic care, de la descărcarea 
buștenilor și pînă la încărca
rea cherestelei în vagoane 
este mecanizat și parțial auto
matizat. Același grad înalt de 
mecanizare și automatizare se 
remarcă și în următoarea uni
tate vizitată — fabrica de 
plăci fibrolemnoase. Oaspeții 
se interesează de eficacitatea 
economică a mecanizării și 
automatizării. Gazdele relevă 
că în cadrul combinatului se 
atinge un indice de utilizare 
a masei lemnoase de aproxi
mativ 75 la sută.

La o întrebare a oaspeților 
se răspunde că gradul de 
folosire complexă a materiei 
prime și rezidurilor va spori 
și mai mult odată cu înce
perea construcției în acest an 
a fabricii de făină d'e lemn 
care va transforma rumegu
șul în produse utile indus
triei chimice și metalurgice, 
și a unei fabrici de drojdie 
furajeră care va folosi drept 
materie primă apele reziduale, 
bogate în zaharuri ale fabricii 
de plăci fibrolemnoase.

Următorul popas este făcut 
la fabrica de mobilă, atenția 
vizitatorilor fiind reținută de 
numeroase utilaje de înaltă 
tehnicitate In sala expoziției 
permanente a combinatului, 
tovarășul Ciu En-lai dă o înal
tă apreciere mobilei 'expuse 
aici ca și celorlalte produse 
finite ale întreprinderii. Ea 
plecarea de la cele două com
binate argeșene, membrii de
legației chineze au mulțumii 
pentru explicațiile primite și 
pentru ospitalitate, au trans
mis felicitări întregului colec
tiv de muncitori, tehnicieni si 
ingineri ș> au semnat în car
tea de onoare a întreprin
derilor.

★

In încheierea vizitei în re
giunea Argeș, Comitetul re
gional de partid și Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
al regiunii, au oferit un de
jun în onoarea delegației de 
partid și guvernamentale chi
neze. în frunte cu tovarășul 
Ciu En-lai.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș, conducătorii organelor 
lccale de partid și de stat, re
prezentanți ai Uzinei de alumi
niu de la Slatina și Combina
tului de industrializare a 
lemnului din Pitești.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovarășul 
Petre Duminică, prim-secretar 
al Comitetului regional Ar
geș al PC.R., și tovarășul 
Ciu En-lai au rostit scurte 
toasturi.

Primul secretar al Comite
tului regional de partid a 
toastat în sănătatea tovarășu
lui Ciu En-lai, a tovarășilor 
Ion Cheorghe Maurer și Emil 
Ecdnâraș, a membrilor dele
gației chineze, pentru noi suc
cese în munca poporului • chi-

(Continuate în pag. 3-a)
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O situație 
care ar putea 
fi mai bună

din 
re- 

aici 
<?ț>-

fabrica de fire artificiale „Visco- 
M** din Lupeni este unul dintre 
unicii investitori". Aici, investiții- 
Jor li s» acordă atenția cuvenită 
Conducerea fabricii și-a făcut 
aceasta o problemă pe care o 
zolvă eu succes. Șint însă și 
„mărunțișuri “ care constituie 
atacnle in calea realizării ritmice a 
Investițiilor.

Discuțiile purtate cu ingineiul 
Savu Aurei, șeful serviciului de in
vestiții de la F.F.A. „Viscoza" și cu 
jetal șantierului de constructii-mon- 
taj al întreprinderii de construcții 
magazii și depozite, inginerul An
imai Mihai, ne-au întărit con- 
vîngerea aceasta.

— Investițiile noastre planificate 
pe acest an, spunea inginerui Savu 
Aurel, sînt: amenajarea spălătoriei 
da bobine; completări, modernizări 
fi înlocuiri de utilaje; epurarea a- 
peku reziduale; o instalație de ven
tilație și climă și alimentarea cu 
avi industrială a fabricii.

Dintre acestea, amenajarea spă
lătoriei de bobine a fost predată la 
începutul anului. Cît privește epu
rarea apelor reziduale, lucrarea are 
termen de punere în funcție 30 sep
tembrie și e executată circa 70 ia 
Mitd. Aici însă se ivesc două pro
bleme. Mai lntîi contractele pen
tru livrarea utilajelor prevăd achi- 
zitionarea lor abia în trimestrul 
TV. Noi am făcut divergență la ter
menul propus de furnizor pnopu- 
ntnd un termen de livrare care să 
asigure predarea lucrării în terme
nul planificat. Așteptăm concilierea 
aceștei divergențe. Cel de-al doi
lea impediment -. la această lucra
re trebuie montat un coș metalic 
de 40 m înălțime, care nu se poate 
monta din cauză că pe deasupra 
trece o linie de inaltă tensiune. 
Am convenit cu I.R.E.H. să devieze 
această linie /devierea face parte 
tot din investiția noastră) dar ne-a 
rămas ca o obligație nouă să pro
curăm și să punem ia dispoziția 
I.R.E.H. stîlpli necesari pentru de
viere. Deocamdată, I.R.E.H. încă nu 
poate executa devierea 
noi nu am putut procura 
pii șl vlrlarele necesare.

Instalația de ventilație
e aproape gata. Dar așteptăm un 
număr de 5 ventilatoare care tre
buie montate aici. La alimentarea 
cu apă industrială 'a labricii, două 
probleme sînt mai grele; procura
rea unor hidrofoare ce se vor mon
ta pe conductele 
lansarea în albia 
lui pompelor.

Ne-nm deplasat
Setai șantierului, inginerul Andreescu 
Mihai, a completat cele afirmate 
de beneficiar astfel:

— Devierea liniei de înaltă ten
siune a fost contractată cu I.R.E.H. 
și In anul trecut, dar nu a putut ii 
executată tot din cauza lipsei stîl-

deoarece 
toți stil-

și climă

de absorbție șt
Jiului a jompu-

la constructor.

La acaat stadiu a ajuns stația de transformare de la Jaroșent în- 
capaMi 1* lama lebniarie.

DOCUMENTELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI PUN CU TOATĂ TĂRIA 
PROBLEMA DĂRII IN FOLOSINȚĂ LA TERMENUL PLANIFICAT, SAU CHIAR ÎNAINTE DE 
TERMEN, A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII. ESTE ÎN AVANTAJUL ECONOMIEI NAȚIONALE, 
AL BENEFICIARILOR DE INVESTIȚII ÎNȘIȘI, CA TERMENELE DE PUNERE ÎN FUNCȚIE A CA
PACITĂȚILOR PROIECTATE SĂ FIE RESPECTATE.

In Valea Jiului există doi investitori mari: Combinatul carbonifer Valea Jiului și Sfatul 
popular al orașului Petroșani. Sub un aspect sau altul, investițiile acestor instituții au stat în 
atenția ziarului nostru. Ce se IntimplS însă cu ceilalți investitori mal „mărunți" cărora li s-au 
alocat din bugetul statului fonduri pentru a-și crea condiții mai bune de desfășurare a activi
tății ? Suma acestor investiții planificate a se executa in cele cinci luni ce s-au scurs din acest 
an, reprezintă peste 13 la sută din totalul investițiilor planificate pe cinci luni în Valea Jiului. 
Cît anume din acest volum de investiții a fost realizat pînă în prezent ? Ceva mai mult da 23 
la șută. 22 la sută

In ancheta
propun investitorii

nu din planul anual, ci din planul pe cinci luni! O situație deloc liniștitoare, 
noastră 
pentru

ne-am ocupat de cauzele aceste' situații, de măsurile pe care și le 
realizarea volumului de investiții pe care fl au planificat pe acest an.

trebuiapilor pe care beneficiarul 
să-i pună la dispoziție.

Despre hidrofoarele amintite, be
neficiarul nu trebuie să iacă din 
aceasta o problemă- Am luai mă
suri să le achiziționăm noi, con
structorii, cu posibilitățile noastre. 
Amplasarea în Jiu a jompului pom
pelor de abșorbfie e o greutate de 
ordin tehnic numai pentru faptul 
că apele Jiului au deocamdată un 
debit prea mare. Nu vom aștepta 
scăderea debitului ci vom Încerca 
lansarea cutiei metalice folosind 
buldozere și un excavator pentru 
abaterea Jiului de pe locul respec
tiv. Deși noi avem un termen ge
neral pentru toate investițiile de la 
P.P.A. „Viscoza" — 30 septembrie 
(o larghetă prea mare din partea 
beneficiarului — n. n.) totuși dala 
punerii în funcție pe care-o soli
cită beneficiarul la această lucrare 
va fi respectată,

Se pare totuși că legătura din
tre constructor și beneficiar suferă 
pe undeva de' anemie. Ne amintim 
de cele 5 hidrofoare pe care con
structorul e în măsură 
procure singur, lucru pe care be
neficiarul nu-1 cunoaște, 
de ce trebuie să se facă 
pe seama unor stîlpi ? J.R.E.LL e- 
xecută frecvent astfel de lucrări șl 
ar putea să și-i procure singură. 
Insă e vorba de un „nod în pa
pură".

să și le

Și apoi 
atîta caz

Un beneficiar
care se
autopăgubește

întîmplă la termocentrala 
cu investițiile ? Termo- 

are în planul său de in- 
un dig de protecție con

Ce se 
Paroșeni 
centrala 
vesțiții :
tra inundațiilor, o stație de trans
formare, un turn de răcire, un de
pozit de cenușă, o nouă treaptă de 
pompare a cenușii, un tunel de dez 
ghețare pe timp de iarnă a cărbu
nelui din vagoane, Nici nu mai e 
nevoie să subliniem cit de nece
sare și oportune sînt aceste lucrări 
pentru buna funcționare a termo
centralei la capacitatea proiectată. 
Dar ce se întîmplă de fapt ? Tova

rășul Petrie Rudolf, adjunctul șefu
lui serviciului investiții de la ter
mocentrală, ne spune următoarele ;

— Lucrările pentru digul de pro
tecție contra inundațiilor au fost 
începute de Energoeanstrucții mai 
de mult, dar, din motive neplau
zibile, lucrarea a fost întreruptă. 
Pagubele pricinuite nouă de inun
dațiile trecute, aproape acoperă 
valoarea acestei lucrări.

Stația de transformare a fost în
cepută încă din luna februarie dar 
.și acum se află tot la fundații. Si
tuația aceasta nu are nici o scu
ză. Singura ei cauză e totala lipsă 
de organizare a șantierului, Pe am
plasamentul lucrării trece magistra
la de gaze naturale Țicleni—Paro
șeni. Proiectantul trebuia si aducă 
unele modificări la documentație, 
pe care însă nu le-a adus nici pînă 
acum. E o dispută aprigă între șan 
tier și proiectant pe această tema

Pentru ultimele patru lucrări pro 
iectantul a întocmit o documentație 
care nu a fost admisă la finanțare. 
Discuțiile pentru această documen
tație încă nu s-au încheiat..,

Să fie acestea motive întemeiate 
pentru realizarea în proporție de 
numai 33 la sută a planului de in
vestiții conștrucții-montaj pe 5 luni, 
sau in proporție de numai 22 la 
sută -din planul anual ? Iată o în
trebare la care e greu de aflat răs
puns. Notăm însă 
mătoarele aspecte i 
nizare pe șantierul 
ții. Șantierul poartă 
iectantyl pentru o 
proiect. De ce șantierul și nu be
neficiarul ? Care este îndatorirea 
acestuia din urmă dacă nu aceea 
de a-i asigura constructorului o 
documentație bună ? Cine pe cine 
păgubește într-o astfel de situație ? 
Nu cumva beneficiarul se păgubea 
te singur ?

din discuții ur- 
lipsă de orga- 

Energoconstruc- 
discuții cu pro- 
modificare ia

„Micile
neînțelegeri66

deO.C.L. Alimentara are fonduri 
investiții alocate în acest an pen
tru : etapa a Il-a a complexului co
mercial din cartierul Livezeni, com
pletări la complexul din Braia-Lu- 
peni, trei puncte comerciale la Li- 
vezeni. Din volumul de construcții- 
montaj planificat pe anul în curs, 
s-a executat abia 18 la sută. Refe
ritor la această situație, tovarășul 
Nicoroiu Romulus, tehnician cu in 

Ce concluzii se desprind din analiza stadiului In 
care se aftă investițiile „mărunte" ale tuturor aces
tor unități.

• Cu unele excepții, problema investițiilor —- pro
blemă de prim ordin — a fost lăsată pe planul al doi
lea de către conducerile unităților vizate.

• In relațiile lor cu alte instituții — prolectanți. 
bancă finanțatoare — beneficiarii respectivi nu-și ur 
măresc cu destulă perseverență punctul lor de vedere.

• Contractele de antrepriză pe care le Încheie cu 
diferite întreprinderi de execuție prevăd termene ac 
ceptate cu prea multă larghețe de beneficiari.

• Pentru probleme aproape minore ie poartă prea 
adesea discuții sterile, păgubitoare pentru ritmul de 
execuție.

• După aproape o jumătate de an, unii beneficiari 
nu au încă documentația de execuție pentru lucrările 
prevăzute in planul pentru acest an.

• In fața acestei situații conducerile unităților be
neficiare trebuie să analizeze cu mal mult simț de 
răspundere investițiile lor, să desemneze pentru a se 
ocupa de ele oameni competențe căci beneficiarii de 
drept ai acestor Investiții sini, în ultimă instanțăl eco
nomia noastră națională, consumatorul produselor 
noastre, cumpărătorul care se prezintă zilnic in fața 
tejghelei șl are dreptul la o deservire civilizată. Ți- 
nind seama de toate acestea și luind măsurile impuse 
de situație — care este așa cum am arătat-o — i&- 
vusUțlile fșl vor ocupa, tu activitatea acestor aait*|L 
locul ce li se cuvine.

vestlțlile, ne dă următoarele expli
cații :

— Volumul de investita cel mai 
mare îl reprezintă etapa a Il-a a 
complexului comercial de la Live
zeni. Aici constructorul, T.R.C.H., 
a tărăgănat lucrările fără motive 
întemeiate. Cit privește cele trei 
puncte comerciale din cartierul Li
vezeni, aici nu s-a putut execută 
nimic din cauză că lucrarea nu O 
avut finanțare. Documentația exis
tă de multă vremet acum, în sfîr- 
șit, finanțarea a fost deschisă șl 
a fost atacat unul din cele 
puncte comerciale.

La complexul 8 raia 11 mai 
de executat mici completări 
care și firmele luminoase, pentru 
care nu există proiect- Acum s-a 
intervenit la proiectant pentru fp- 
țocmlrea documentației.

După cum se vede justificări e- 
xisță pentru nerealizarea investiți
ilor prevăzute. întrebarea este: 
cumpărătorului îi folosesc la ceva 
aceste justificări ? După cinci luni 
de zile abia se încheie discuția a- 
supra documentației și finanțării u- 
oor lucrări! Timpul nu așteaptă. 
Și asta trebuie s-o aibă in vedere 
și beneficiarul.

trei '

siflt 
între

La finele
unei dispute 
prelungite

a-Din investițiile planificate pe 
cest an, O.C.L. Produse industriale 
nu a executat nimic. De multă vre
me se impunea construirea unui 
depozit de mobilă. Acest depozit 
trebuie să-1 realizeze O.G.L. Produ 
se industriale din investițiile plani
ficate pe acest an. Care sînt cau
zele pentru care construcția depo
zitului încă nu a început, ni le spu
ne tovarășul 
cu investițiile 
duștriale.

— Disputa 
care să se amplaseze acest depo
zit durează de aproape patru luni. 
Inițial a existat o documentație prin 
care se prevedea amplasarea Iul... 
pe digul de pe malul Jiului de est. 
Evident, acolo nu se poate construi: 
I.C.R.A. avea, In apropierea depo
zitului combinat din Petroșani, un 
teren pe care 

Liszka Ion, tehnician 
la O.C.L. Produse -n-

asupra terenului pe

l-am solicit at pen-

tru amplasarea depășitului nostru, 
și tratativele cu I.C.R.A. au durat 
timp îndelungat. Sigur ct docu
mentația tehnlco-ecanomtcă trebuia 
adoptată la condițiile de teren șl 
neexistind terenul nici documenta
ția nu a putut li adaptată. Acum, 
discuțiile dintre noi și l.C.R.A. lu
ind sltrșit In favoarea construirii 
depozitului, Direcția comercială re
gională care administrează fondu
rile de proiectare, a luat măsurile 
necesare pentru elaborarea unși 
noi documentata.

Patru din cele 5 
s-au consumat In

■ Ne-a surprins însă
I.CR.A. a cedat terenul O.C.L.-ului, 
de ce era nevoie de ațîtea paria- 
mentări premergătoare î Deocamda
tă reținem că la data anchetei lu
crarea nu avea, practic, documen
tației că O.C.L. industrial nu și-a 
urmărit cu destulă perseverența 
punctul de vedere; că ni se pare 
anormal ca, din moment ce orice 
beneficiar de investiții 
duri pentru proiectare 
le administrează după 
fondurile respective ale
duse industriale să fie administrate 
de către Direcția comercială regio
nală.

luni ale anului 
discuții sterile 
un lucru -. dacă

are și fon- 
pe care și 

necesități. 
O.C.L. Pro-

Antrepenorul 
mult căutat
și altele

panificație 
investițiile 
acest an >

întreprinderea de 
„Jiul" numără printre 
sale planificate pentru 
un pod bascul la moara din Lu- 
peni, un siloz metalic pentru de
pozitarea făinii, dezvoltarea secției 
de fabricație de la Petrila. Ce ne 
spune despre aceste investiții to
varășul Ceaușescu Titus, inginerul 
șef al întreprinderii :

— Asupra necesității șl oportuni
tății investițiilor noastre, nu pot 
exista diseufii. Dar care e situația 
lor ? Pentru podul bascul de ia 
moara Lupeni — lucrare pentru ca
re avem de mult documentația teh- 
nico-economică — am eăutat vreme 
îndelungată un antrepenor. Nici o 
întreprindere de construcții din Va
lea Jiului n-a vrut sd contracteze 
cu noi această lucrare. In ultimă 
instanță am contractat-o, pe bruă 
de amicifie, cu întreprinderea de 
construcții căi ferate din Timișoa
ra. Sperăm că de acum încolo se 
va trece la executarea ei.

Pentru silozul de făină, încă nu 
avem documentație, dar o vom 
primi in curind. Lucrarea e cuprin
să în planul pe acest an al T.R.C.H- 
Tot în planul acestuia e cuprinsă 
și dezvoltarea secției de fabricație 
de la Petrila. Dar nu s-a atacai încă 
deoarece documentația nu a lost 
admisă ia finanțare lipsind autori
zația de construcție. Astăzi (9 iu
nie n. n.) am depus-o șl pe 
la bancă.

Deci, e clar. Din planul 
vestiții pe acest an, I.P.P.F. 
xecutat nimic. Cauze? „N 
vut...'', „n-am primit...1', „n-

. sit...“. Măsuri ? Luate, dar 
tirziere. La scadența termenului 
contractual, executantii vor avea un 
atu solid. Prin nerealizarea la ter
men a măririi capacității de fabri
cație de la Petrila vor avea de su
ferit consumatorii din Petrila. Ne
realizarea celorlalte obiective atra
ge după sine pagube in activitatea 
economică a întreprinderii

aceasta



Vizita 
tavarifutal 
Ou En-lai
In regiunea Argeș

(Urmare din pag. l-a)

nez, pentiu prietenia române- 
chineză.

Premierul Ciu En-lai a toas
tat pentru înflorirea și pro
pășirea României, pentru prie 
tenie frățească și colaborarea 
dintre popoarele român și 
Chinez, in sănătatea tovarăși- 

. loi Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bcdnăraș, Petre Duminică, a 
tuturor celor prezenti.

In cursui după-amiezii mem
brii delegației chineze Îm
preună cu persoanele oficiale 
române s-au reîntors în Ca
pitală. Be-a lungul șoselei, de 
la Pitești spre București un 
mare ruimăr de localnici au 
salutat prietenește pe solii po 
perului chinez.

La Muzeul 
de istorie 
a Partidului 
Comunist 
a mișcării 

- revoluționare 
și democratice 
dm România

După-amiază, tovarășii ®iu 
Ep-lai, Emil Bodnăraș și per
soanele oficiale chineze și 
române, au vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Oaspeții au fost tntîmpi- 
nați de tovarășii Ion Popescu- 
Puturi, membru al C.G. a) 
P.C.R., director al Institutului 
de studii istorice și social-po
litice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Cioroiu, di
rectorul muzeului.

Tovarășul Ciu En-lai a 
parcurs sălile In care sfnt 
înfățișate lupta poporului ro
mân pentru eliberarea națio
nală și socială, mișcările re
voluționare din secolul al 
XDC-lea, nașterea și dezvol
tarea mișcării muncitorești, 
socialiste, istoria Partidului 
Comunist, a curentelor de
mocratice, progresiste din 
România. înaltul oaspete a 
ascultat cu interes explica
țiile date de Ion Ardeleanu, 
director adjunct al muzeului, 
s-a oprit în fața a numeroa
se documente care prezintă 
lupta revol"ționară a popo
rului român, a Partidului Co
munist, în strînsă legătură cu 
istoria generală, politică și 
social-economică a țării, ac
țiunile de solidaritate ale 
clasei noastre muncitoare cu 
lupta revoluționară a altor 
popoare.

In încheierea vizitei la mu
zeu, tovarășul Ciu En-lai s-a 
interesat de organizarea mu
zeului și perspectivele sale 
de dezvoltare. (Agerpres)

Secvențe de la
(Urmare din pag. l-a)

pentru primirea in rîndurile parti
dului, Ca și celelalte două bobina
toare fruntașe din seci ia de bobi
nai ușor, ea dă lucrări care o situ
ează mereu printre cele mai bune 
in producție.

Pe bobinatoarele Csăklănyi Mar 
gareta și lller Marla le-am surprins 
intr-o discuție. Mai bine zis, doar 
prima ii vorbea ceva celeilalte, pe 
Cind aceasta o urmărea cu atenție.

Csăklănyi s-a ocupat de califica
rea lui Uler. Și cum in procesiji 
muncii mai apar „taine", fosta pro 
iesoară i ie dezvăluie ucenicei sale. 
După ce le-am cunoscut pe bobina
toarele fruntașe din secțiile de bo
bina/ ale A.R.E.V., am pătruns in 
tecția de vulcanizare. Aici lucrează

Laboranta Hațegan Ilinca de 
la Fabrica de produse lactate 
Livezani efectuînd o analiză 
de laborator a microorganis
melor din lapte.

Expoziție școlară
(Urmare din pag. l-a)

Intr-un alt colț al sălii se aila 
„raionul" pictură, iar în altă parte 
cel electrotehnic. In primul au sem
nat frumoase și inspirate lucrări 
elevii Feher Zoltan, Marian Horia, 
Boulean Ana, Vodila Edita, Papa Do
rina, lucrări în care micii pictori a- 
matori și-au pus tot talentul lor.

Elevii din clasa a VUI-a au exe
cutat un întreg complex electroteh
nic, format din bobine, sonerii, be
curi semnalizatoare, alimentate de la 
un redresor de tensiune de 8 volți. 
Tot aici au fost expuse și scule, 
unelte și alte obiecte. Dintre toat-s 
am notat: ciocane, fierăstraie, com- 
pase, menghine, săpuniere, fărașe. 
Si aici au expus din cele mai bune 
lucrări ale lor tot elevi fruntași la 
învățătură ca : Gigmăian Sorin, Mn- 
că Ioan, Năsăudean Alexandru.

In cartea de impresii a expoziției 
au semnat un mare număr de vizi
tatori, consemnînd frumusețea lucră
rilor, gustul pentru frumos și ta
lentul elevilor, preocuparea lor și 
a celor doi profesori pentru pregă
tirea profesională a elevilor.

Pentru frumoasa lor expoziție de 
lucrări practice, elevii claselor 
V-VIII de la Școala generală nr. 2 
Lonea, ca și profesorii Branga Ilea
na și Crăciunescu Ioan merită fe
licitări.

A.R.E.V.
veteranul atelierului — nenea Ma
tei — ajutat de muncitoarea Tu- 
dorache Gheorghița. Secția în care 
lucrează această fruntașă a crescut 
cu fiecare an. Paralel cu dezvolta
rea secției a crescut și priceperea 
Gheorghiței. Ca urmare Tudorache 
Gheorghița a ajuns ajutorul de nă
dejde ai lui Matei loan.

★

La plecarea din atelier maistrul 
Olaru Teodor mi-a dezvăluit „tai
na", că de mai bine de doi am sec
țiile atelierului n-au mai dat nici 
o bobină ori rotar rebut. Și. a a- 
dăugat interlocutorul meu, la acest 
succes — să recunoaștem — mun
citoarele atelierului și-au adus pre
țioasa for contribuție.

De ce ziarele ajung cu întîrziere 
în mîna cititorului din Aninoasa ?

De la Petroșani ia Aninoasa nu 
sînt decît vreo 11-12 km, dar dacă 
ar fi să o apreciem după timpul în 
care ziarul „Steagul roșu" ajunge în 
mîna cititorului aninosean, această 
distanță se amplifică de zeci de ori. 
Apărut la Petroșani cu mult înain
tea zorilor, ziarul local ajunge Ja 
Aninoasa la ora 9,30 și îl primești 
abia a doua zi, după un popas dc 
aproape 24 de ore în rafturile 
chioșcului difuzării presei din in
cinta minei.

Dacă intri în chioșc pentru a găsi 
explicația, afli că această întîrziere 
nu este decît una din lipsurile care 
există la mina Aninoasa în ce pri
vește difuzarea presei. Tînăra Banc 
Ileana, agentă a oficiului P.T.T.R. 
cu difuzarea presei răspunde iritată 
dacă o întrebi care e motivul distri
buirii cu întîrziere a ziarului 
local.

II distribuim cînd vin difuzorii să-l 
la.

— Dar dumneavoastră v-ațl inte
resat dacă ziarul ajunge la timp la 
cititor ?

— Nu sînt plătită pentru asta !
Deși e greu să afli pentru ce alt

ceva este plătită această tîlțără de 
către difuzarea presei, îți dai imn- 
diat seama, și după înfățișarea chioș
cului, că distribuirea la timp a Zia
relor e o chestiune care o intere
sează prea puțin, Joi 9 iunie în 
chioșc se găseau în foarte puțină 
ordine ziarele Scînteia, Scînteia tine

PROGRAM
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PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRIi 5,06 Program muzical de 
dimineață, 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 6,10 Program muzical de di
mineață,, 6,30 Anunțuri și muzică; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 A- 
ranjamente pentru fanfară; 7,30 
Voie bună și muzică ușoară; 7,45 
Salut voios de pionier,- 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Muzică populară 
din regiunile patriei, 8,30 La micro
fon, melodia preferată; 9,30 Sfatul 
medicului, 9,35 Pe aripile valsului; 
9,45 Sonatina pentru harpă solo de 
Marcel Tournier,- 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,05 De prin sate adunate; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Din reper
toriul Operei de stat din Cluj; 11,25 
Muzică ușoară românească) 11,45 
Melodii populare; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,20 A cîntat pe sce
nele noastre: Anica Zubovici,- 12,30 
Aici, Craiova; 12,50 Soliști, orches
tre — melodii; 13,15 Piese corale 
de Ion Morozov,- 13,30 „Moldovă

VICIUL
In general, cu terme

nul de vicios sînt ad
monestați oamenii care 
nu-și pot ităplnl anu
mite deprinderi rele. 
Spunem despre un om 
pe care-1 vedem mereu 
pendultnd in drumul 
către casă intre O ri
golă și cealaltă a Stiă- 
zii; e un vicios. S pra
dă viciului beției. Mai 
mult decît atit, terme
nul s-a extins și asu
pra mediului tneon'u- 
rător; spunem „meatu 
vicios", „atmosferă vi
ciată", V-ati gîmfil 
vreodată Insa că există 
și un viciu al comodi
tății f Că dorința cuiva 
de a-șl reduce la maxi
mum efortul fizic și a- 
tunci cind nu e nece
sar, poate fi calificată 
drept viciu ? Nu, nu ne 
gindim deloc la acei 
sedentari convinși, Ne 
gțpdim la acel viciu al 
comodității care aduce 
prejudicii materiale și 
se supune oprobiului 
public. Ne gindim -'a 
comodul vicios care in 
drumul său către auto
buz nu vede aleea be
tonată la 10 pași de ei 

dar vede „aleea" croită 
de alți comozi ca el 
prin mijlocul gțhzonuiw 
pe care iarba abia dă 
colț. El o fringe cu pi
cioarele pentru a face 
economie de 20 de 
pașii la comodul vicios 
care la 10 pași de co
șul de hîrtii, își aruncă 
biletul de autobuz în 
mijlocul roniului de 
Hori din imediata ve
cinătate) ia comodul 
pasager care nu vede 
înghesuiala din spatele 
său in autobuz și nu 
aude apelurile insisten
te de „avansați vă 
rog" ale taxatoarei; și 
la multe alte aspecte. 
Comoditatea aceasta le
zează un pic comple
xul numit educație. Dar 
exemplul de comoditate 
cu care ilustrăm mate
rialul de față lezează 
in mod flagrant bunul 
simț public.

A te muta intr-o ca
să nouă a devenit de 
domeniul obișnuitului. 
Totodată mutarea e un 
motiv de o îndreptățită 
bucurie, Dar al dreptul 
să calci în picioare 
munca oamenilor care

retului, Munca, Drumul socialismu
lui, Steagul roșu purtind datele de 
4, 6, și 7 iunie.

— Do ce nu distribuiți la timp 
ziarele ?

— Eu distribui ziarele numai la 
cei care vin la chioșc după sie.

— Dar diluzorii voluntari? .
— Nu sînt decîț 2,
— N-ați încercat să aveți difuzori 

voluntari pe sectoare ?
— Nu sini plătită pentru asta — 

auzi din nou un răspuns deja cu
noscut asemenea unui refren al ne» 
glijontoi, al indiferentei.

Te convingi și mai mult de acest 
lucru dacă întrebi care e numărul 
total de abonamente distribuite la 
mină.

— N-am făcut socoteala asta...
In fipe, adunînd cîteva cifre afli 

numărul acestor abonamente; 1 193.
— E destul de mic.
— Da, dar miilți salariați primesc 

ziarele acasă.
Din nou cîteva socoteli și afli că 

în Aninoasa ar mai fi încă 250 a- 
bpnamente distribuite de factorii 
poștali. Deci numărul ziarelor di
fuzate rămîne mic, foarte mic. Și 
tînăra noastră ridică din umeri...

Despre felul cum muncește această 
tîpără am relatat pe scurt, la o în- 
tîlnire pe stradă, tovarășului Bonea, 
șeful secției de difuzare a presei din 
cadrul oficiului P.T.T.R. Petroșani, 
Surprinzător, tocmai eînd l-am spus 
că ziarele ajung cu o zi întîrziere

DE RADIO
iunie
mîndră grădină", muzică populară; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,03
Două melodii cu Norocel Dimitriu;
14,15 Pagini alese din muzica de es
tradă; 14J5O Arii din operete; 15,00
Tineri interpretl de muzică popu
lară; 15,20 COORDONATE CULTU
RALE; 15,45 Sulta în stil românesc 
de Constantin Nottara; 16,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin meteo
rologic,- 10,20 Zece minute în com
pania pianului; 16,30 Smetana și 
operele sale; 17,00 Cîntece și jo
curi populare; 17,20 DINAMICA 
INDUSTRIALĂ,- 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Muzică ușoară; 18,33 Muzică 
populară interpretată de Marioara 
Precup Și Petrică Vasiie,- 18,50 Re
citalul sopranei Maria Crișan,- 19,90 
SEARĂ PENTRU TINERET; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ) 20,39 
Emisiune de romanele,- 20,45 Noap
te bună, copii,- 2Q,55 Cîntecele se
rii — muzică ușoară; 21,15 Cronica

COMODITĂȚII
ș-au străduit să-ți pro
cure marea bucurie a 
unui apartament nou ? 
Evident nu. Și totuși...

In ziua de 14 iunie 
blocul E 5 din cartie
rul Livezepi își primea, 
cu ușile larg deschise 
și cu ferestrele inun
date de soare musafiri 
de lungă durată. Viciul 
comodității șt-a făcut 
cu această ocazie do
vada nocivității Iui. De 
la ușa blocului pînă 
în stradă nu erau mai 
mult de 4 metri. Pen
tru o economie de e- 
fort de 5—6 pași, roțile 
mașinilor au călcat șpa- 
(iul din jurul blocului, 
au rupt aleea de legă
tură dintre stradă și 
bloc. Pentru 5—6 pași 
în plus, cit mal trebuia 
purtată pe brațe mobi
la, a fost călcată m 
picioare fără vreo ur
mă de respect munca 
a zeci de oameni, pa
re au trudit pentru 
realizarea căminului 
nostru l Și nu-i frumos, 
nu e bine, nu e ome
nesc.

I. CJOCLEI

la abonați, tov. Bonea a dat același 
răspuns:

— Nu e plătită pentru asta. De 
difuzarea presei în interiorul uni
tății răspunde organizația de partid, 
a completat dînsul.

Iată deci cum procesul destul de 
simplu al difuzării presei devine o 
treabă foarte încurcată, Poate de 
aceea tînăra Banc renunță să-și mai 
bată capul cu această treabă și 
mai bine transformă micul chioșc 
de ziare intr-un cuib al veseliei 
unde vin la cîte o șuetă unii tineri 
care nu prea au de lucru. Alteori 
dispare lăsînd oamenii să aștepte. 
Poate din același motiv tov, Bonea 
absolvă secția de difuzare a presei 
cie obligația pe care o are privind 
difuzarea presei pînă la cititor.

Este adevărat, nici organizația cte 
partid nu a intervenit pentru înlătu
rarea acestor neglijente, nu a spri
jinit în suficientă măsură munca de 
difuzare a presei, care constituie o 
t arte integrantă a muncii politico- 
educative. Și nici n-a insistat ca 
cei care muncesc în domeniul di ■ 
fuzării presei să-și facă datoria. De 
ce se uită că de felul cum ziarele 
ajung la cititor, de răspunderea și 
pasiunea cu care muncesc cei care 
difuzează presa depinde în mare 
măsură creșterea numărului de a- 
bonamente, pătrunderea tot mai lar
gă în mase a presei noastre de 
partid ?

, I. B.

literară de I, D. Bălan; 21,25 O me
lodie după alta; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic; 
22,20 Mărturisiri de dragoste; 23,27 
Seară de muzică preclasică; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
23 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Via
ta începe la ora 8 seara,- Republica: 
Autorizația de căsătorie; Stadion î 
Arena circului; PETRILA : Zborul în
trerupt; LONEA — Minerul: La 
porțile pămîntului; 7 Noiembrie: 
Fiul căpitanului Blood; LIVEZENI: 
Cronica unui bufon,- ANINOASA: 
Pensiunea Boulanka; VULCAN: 
Muncile lui Hercule; CRIVIDIA : A- 
vântură la miezul nopții; PARO- 
SENI : Patru fete într-o curte; LU- 
PENI — Cultural; A fost cîndva 
hot; Muncitoresc: Camera în formă 
de „L"; BĂRBĂTENI : O poveste 
neinventată; URICANI: Dațittni
condica de reclamați!
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LONDRA 21. — Corespon- 
deaful Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: La șantierul naval 
^Sir James Laing and Sons 
Lld“ din Sunderland a avut loc 
lansarea la apă a vasului „Pre- 
deaT' cu o capacitate de 14 800 
tone d. w. construit pentru 
România. La ceremonia lansă
rii au luat parte Vasile Pun- 
gan. amviSudorul Republicii 
Socialiste România in Marea 
Britanic, Aurel Ionică, șeiul A- 
gertfiei economice române la 
Londra, membri ai ambasadei 
române. Au lost prezent <■ 
asemenea, irig. Emil Savu, di
rector general al NAVROM. 
Au lost de lață Allan J. Mart, 
președinte și director general 
al șantierului naval, alfi repre
zentanți ai conducerii, munci
tori, tehnicieni și ingineri care 
au lucrat la construirea vasu
lui, precum și un numeros pu
blic.

Cu acest prilej, conducerea 
șantierelor a oierii un dineu.

Vizita Iui Charles de Gaulle 
la Moscova

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția TASS, 
Ia 21 iunie, la Moscova, au înce
put tratativele oficiale sovieto- 
franceze. Din partea sovietică parti
cipă Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Nikolai Podgornîi, Andrei- 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne. Din partea franceză participă 
președintele Charles de Gaulle, 
Maurice Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe, Philippe 
Baudet, ambasadorul Franței la 
Moscova și alte persoane oficiale.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate și cordia
litate. Au fost abordate cele mai

importante probleme ale politicii 
internaționale.

In aceeași zi, generalul de Gaulle, 
însoțit de M. Gouve de Murville 
și de alte persoane oficiale, a ‘fă
cut o vizită la Sovietul orășenesc 
din Moscova. In sala de marmură 
a Sovietului, Charles de Gaulle s-a 
întreținut cu Vladimir Promîslov, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova.

Oaspeții francezi au vizitat apoi 
orașul Moscova.

Seara, generalul Charles de Ga'iile 
împreună cu soția au asistat la un 
spectacol la Teatrul Mare din Mos
cova.

Conferința de presă a lui U Thant
NEW YORK 21 (Agerpres). — In 

cadrul unei conferințe de presă, se
cretarul general al Națiunilor Unite, 
U Thant, a declarat că războiul din 
Vietnam este „unul dintre cele mai 
baibare războaie pe care le-a cu
noscut omenirea". U Thant a arătat 
că situația rezultată din conflictul 
vietnamez „este deosebit de critică1 
și a adăugat că, în condițiile ac 
tualo, nu consideră necesar să facă 
noi propuneri pentru reglement are e

VIETNAMUL DE SUD

Puternice ciocniri 
între forțele patriotice 
și trupele americane

CĂZU L D O D D
WASHINGTON 21 

(Agerpres). — Comisia 
senatorială pentru pro
blemele eticii a înce
put în ședințe închise, 
audierile în cazul sena
torului Thomas Dodd.

In presa americană 
au apărut în ultimele 
luni materiale cu pri
vire la unele afaceri 
dubioase ale lui Dodd. 
Printre acestea se ci
tează relațiile sale 
generalul american 
rezervă Julius 
reprezentant a! intere
selor economice ale u- 
nor firme vest-germa- 
ne. Aceasta a ieșit la 
iveală cind Comisia se
natorială pentru pro-

CU 
în 

Klein.

blemele externe a luat 
în dezbatere activitatea 
lui Klein. In timp ce 
se dezbatea această 
problemă, Dodd a ple
cat de urgență la Bonn 
pentru a-1 reabilita pe 
colaboratorul său in 
ochii Superiorilor aces - 
tuia.

Comis. 1 senatorială a 
intrat in posesia a 
4 000 de documente 
din care reiese că în
tre anii 1961 și 1965 
Dodd și-a însușit sume 
variind între 100 000 și 
200 000 de dolari, strînși 
in timpul campaniilor 
electorale și folosiți în 
scopuri pur personale, 
fără să plătească impo-

zitele legale. Dodd a 
facilitat totodată unei 
companii industriale 
din Connecticut obține
rea unei comenzi gu
vernamentale avanta
joase. Pentru această 
afacere și pentru altele 
de genul acesta el a 
primit cadouri valoroa
se de la industriașii 
din Connecticut, de la 
reprezentanții oficiali ai 
guvernului sud-coreean 
și de Ia alte companii 
particulare.

Afacerea Dodd se 
află acum „în studiul" 
Direcției americane 
pentru impozite, pre
cum și a Ministerului 
Justiției.

situației, ci le va menține pe ace
lea exprimate cu doi ani in urmă. 
U Thant se referea, înfre altele, la 
încetarea bombardamentelor asupra 
teritoriului Republicii Democrate 
Vietnam. De asemenea, el a cerut 
respectarea Acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu priyire la Vietnam, 
ca un punct de plecare pentru re
glementarea acestui conflict.

Referindu-se Ia situația din Aden, 
U Thant s-a declarat pe deplin de 
acord cu rezoluția adoptată săpte- 
mîna trecută la Cairo de Comitetul 
pentru decolonizare al O.N.U. Rezo
luția prevede respectarea spiritului 
și literei declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, pre
cum și obligativitatea trupelor en
gleze de a înceta ostilitățile împo
triva populației civile din Aden,

Secretarul general al O.N.U. a de
clarat că se va pronunța asupra 
reînnoirii mandatului său după dala 
de 9 iulie, cind se va reîntoarce 
din vizita pe care intenționează să 
o întreprindă in Europa.

SAIGON 21 (Agerpres). — Du
pă cum relatează corespondenții de 
presă, regiunea 
din Vietnamul i 
unor puternice 
țele patriotice 
ne. Acolo sînt 
bile, unde patrioții pot lansa ata
curi prin surprindere împotriva uni
tăților americane aflate în depla
sare pe principalele căi de acces.

Puternice lupte au avut loc, ast
fel marți după-amiază între unități 
ale diviziei 101 a parașutiștilor a 
mericani și detașamente ale forțe
lor patriotice. Au fost înregistrate 
pierderi de ambele părți.

De asemenea după cum preci
zează agenția V.N.A., în provincia 
Nam Bo au fost recent doborîte 12 
avioane americane, iar in provincia 
Dong Thap Muoi au fost distruse 
alte 8 avioane.

i platourilor înalte 
de sud este centrul 

ciocniri între for- 
și trupele america- 
locuri greu accesi-

Eliberarea din închisoare 
a unui militant comunist 
spaniol

MADRID 21 (Agerpres). — După 
lungi tergiversări, autoritățile fran- 
chiste l-au eliberat din închisoare pe 
unul din veteranii mișcării muncito
rești și comuniste din Spania, Si
mon Sanchez Montero, membru al 
Comitetului 
Partidului 
Montero a
soare, după ce termenul de deten
ție expirase. Eliberarea lui Mon
tero este un rezultat al presiunilor 
exercitate de opinia publică spa
niolă și al manifestărilor de solida
ritate cu acesta din partea oameni
lor muncii din lumea întreagă.

Executiv al C.C. al 
Comunist din Spania, 

fost reținut în închi-

Semne de destindere 
între Senegal și Guineea

Mutesa al ll-lea s-a refugiat în statu! Burundi
KAMPALA 21 (Agerpres). — in 

presa din Kampala s-a anunțat că 
fostul rege al Bugandei, Mutesa al 
II-lea, despre care pînă în pre
zent nu se știa unde se află, s-a 
refugiat în statul Burundi, unde a 
cerul azil politic. Autoritățile u- 
gandeze de (in, de asemenea, în stare 
de arest o serie de rude ale lui 
Mutesa, precum și unii dintre a- 
depții acestuia, membri în Parla
mentul ugandez sau deputați în A- 
dunarea legislativă a Bugandei. 
Printre aceștia se află și Cristopher 
Kaggawa, care a prezentat în Adu
narea bugandeză moțiunea prin 
care cerea instituțiilor guvernului 
central să părăsească provincia.

După cum se știe, regele Mutesa 
al II-lea și adepții săi au declanșat 
o mișcare secesionistă, potrivnică

guvernului central, după care pre
ședintele Milton Obote al Ugandei 
a hctărit crearea unui stat unitar, 
prin desființarea federalismului.

DAKAR 21 (Agerpres). — Șeful 
statului senegalez, Leopold Sedar 
Senghor, și președintele Guineei, 
Seku Ture, se vor întilni la Dakar 
și apoi la Conakry, cu ocazia reu
niunii anuale a șefilor de state ri
verane fluviului Senegal. Această 
știre a fost anunțată recent la Da
kar, în timpul ceremoniei predării

după cum consideră și 
Monde", că acum se 
„semne de destindere 
și Conakry", după ce,

i In Consiliul permanent al N.A.T.O.

Examinarea rolului 
trupelor franceze în R.F.G

scrisorilor de acreditare a noului 
ambasador guineez în Senegal. De 
aceea, observatorii africani sînt de 
părere, așa 
ziarul „Le 
fac simțite 
între Dakar
timp de mai multe luni, situația a 
fost deosebit de încordată, uneori 
chiar explozivă în relațiile dintre 
cele două țări africane vecine. In 
plus, în cursul lunii recente a înce
tat și „războiul undelor" între 
două capitale.

cele

Con si- 
s-a în- 
a exa- 
rolului

BONN 21 (Agerpres). — Luni a 
început la Bremen procesul fostului 
SS-ist Fritz Hildebrandt, care în pe
rioada 1942-1944 a condus operați 
ile de asasinare în masă a unor bă- 
trîni, femei și copii din localitățile 
Peremîșl și Dragobîcia (U.R.S.S.), 
ucigînd cu propria sa mină nu
meroși oameni. In 1942, Hilde
brandt se afla în fruntea „acțiunii de 
exterminare a evreilor".

Potrivit relatărilor presei vest- 
germane, procesul se va desfășura 
aproximativ 9 luni, timp în care vor 
fi andiați 350 de martori.

PARIS 21 (Agerpres). — 
liul permanent al N.A.T.O. 
trunit marți la Paris pentru 
mina amănunțit problema
trupelor franceze din Germania oc
cidentală. Ambasadorul francez, 
Leusse, a făcut o declarație in care 
a arătat că rolul trupelor franceze 
din Germania occidentală consti
tuie o problemă de ordin militar 
și nu de ordin politic, reafirmînd 
prin aceasta poziția exprimată de 
Franța în fața Consiliului ministe
rial al N.A.T.O., care a avut loc 
recent la Bruxelles, după care a- 
ceasta problemă nu este de 
petența Consiliului permanent

Reprezentantului francez i 
pus o serie de întrebări pe
a arătat Leusse, el le va transmite' 
ministrului de externe Couve de 
Murville, la înapoierea acestuia din 
Uniunea Sovietică, unde îl înso
țește pe președintele de Gaulle 
Potrivit unor surse autorizate, ci
tate de agenția Reuter, prin între
bările puse s-a urmărit o delimita
re a forțelor franceze din R. r 
Germană care fac obiectul discu
țiilor (dat fiind că Franța a anun-

țat recent retragerea a 15 avioa
ne cu reacție și, în octombrie, a 
patru batalioane prevăzute cu ra
chete), precum și obținerea 
cizări în legătură cu rolul 
franceze în cadrul alianței 
ce după retragerea lor din 
damentele integrate
și stabilirea modalităților de 
borare a trupelor franceze 
R.F.G. cu aliații N.A.T.O. „în 
unui conflict" sau „în cazul
stări de urgență", căile de colabo
rare în timp de pace dintre forțele 
N.A.T.O. și trupele franceze.

de pre- 
trupelor 
atlanli- 
coman- 

ale N.A.T.O., 
cola- 

din 
căzu1 
unei

eoni

s-ar 
care

Un milion 
italieni în

de metalurgiști 
grevă
(Agerpres). — UnROMA 21 

lion de muncitori metalurgiști 
lieni din întreprinderile particulare 
au declarat o grevă de trei zile, in 
semn de protest împotriva refuzului 
patronilor de a satisface revendică
rile cu privire la încheierea noilor 
contracte colective de muncă și spo
rirea salariilor.

CATASEROEA AERIANA
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Luni seara, două bombardiere ame
ricane aparținînd forțelor militare 
navale din Hampton (statul Virgi
nia) s au ciocnit, la o înălțime rela
tiv redusă, deasupra stațiunii bai- 
nec-climaterice Buokrce Beach, li
nul din aparate, cuprins de flăcări, 
a căzut asupra unui grup de ma-

■BDAOțIA Șl ADM IVI"'-ați a Petroșani, stt. Republicii ar. 9BL TM. interurban 922, automat 269

mi-
ita-

gazine, provocînd moartea a 10 per 
soane și rănirea altor 45. Echipajele 
ceior două avioane, formate din ci 
le două persoane, s-au salvat să
rind cu parașutele. 17 clădiri au 
fost distruse sau avariate. Autorită
țile au ordonat deschiderea unei an
chete pentru stabilirea circumstan 
țelor în care s-a produs acciden
tul.

PE SCURT
BRUXELLES. Societatea Nu

tritei din Bruxelles a produs 
un nou aliment: făina din pro
teine. El cuprinde numai pro
duse naturale : derivate de za
hăr, lapte, cereale, diverse vi
tamine. Acest nou aliment 
conține 30 la sută proteine și 
va fi exportat în țări unde 
foametea continuă să fie unul 
din dușmanii cei mai înverșu
nați ai omului.

TOKIO. Prin producția sa de 
automobile Japonia ocupă as
tăzi locul patru în lume. De-a 
lungul anului 1965 pe porțile 
uzinelor japoneze au ieșit 1,3 
milioane mașini de diferite ti
puri. In anul trecut, precum și 
în prima parte a acestui an 
s-a remarcat o puternică ofen
sivă pe piața mondială a pro
duselor din industria de auto
mobile japoneză. In multe țări 
africane, de exemplu, mărcile 
japoneze de mașini au priori 
tate, cîștigînd „cursa" cu com
petitorii americani și englezi.

KINGSTON. In orașul King
ston (Jamaica) s-au produs luni,, 
incidente între grupuri de ma- 
nifestanți și poliție, după ce 
mulțimea a incendiat un post 
de poliție. Observatorii poli
tici consideră că aceste inci
dente reprezintă primele sem
ne ale tensiunii politice din 
țară în preajma alegerilor co
munale oare urmează să aibă 
loc la sfîrșitul lunii.

SANTIAGO DE CHILE. Gre
va ofițerilor din marina comer
cială chiliana a intrat în cea 
de-a 13-a zi. Tratativele între 
reprezentanții sindicatului ma
rinarilor și cei ai patronatu
lui nu au dat nici un rezultat.

CALCUTTA. Regiunea din 
statul indian Assam, situată la 
granița cu Pakistanul de est, 
a fost aproape în întregime «- 
coperită de apele rîurilor, care 
s-au revărsat în urma unor 
pici torențiale. Potrivit surse
lor oficiale, peste un milion 
de perscane au fost afectate 
de această calamitate.

- ROMA. In librăriile din Ita
lia au apărut zilele acesffea trei 
volume de povestiri ale lui Mi
hail Sadoveanu, în colecția „Ce
le mai frumoase povestiri" a 
editurii Paoline.

WASHINGTON. Potrivit u- 
nui raport al ministrului ame
rican al comerțului, John Con
nor, investițiile firmelor State
lor Unite în străinătate repre
zintă în primul trimestru al a- 
nului 1966 — 630 milioane do
lari, față de 1,2 miliarde do
lar; în aceeași perio^ă a a- 
nului trecut.

LONDRA. Potrivit unei sta
tistici oficiale, indicele costu
lui vieții în Marea Britanie a 
atins în luna mai cifra de 116,8, 
ceea ce înseamnă că a crescut 
cu 2,5 puncte în cursul prime
lor Juni ale acestui an și cu 
4.40 de puncte în raport cu pe
rioada corespunzătoare a anu
lui precedent.

PARIS. Incepînd de la 20 iu
nie Parisul are un nou primar. 
In locul lui Albert Chavanac, 
președinte al Consiliului muni
cipal al Parisului, a fost ales 
Paul Faber, în vîrstă de 69 de 
ani, deputat de centru. înainte 
de a fi ales primar al capitalei 
Franței, Paul Faber a deținui 
funcția de vicepreședinte al 
consiliului municipal al Pari
sului.

PE SCURT
Tiparul ■ LPJi Subunitatea Petroșani «13»


