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te poarta uziaei vor ieși predate 
de calitate tot mai bună

Realizări la depoul
jjs-&

C. F. I. Lonea

I II l№ HECfflD
■

Zilele trecute una din 
locomotivele electrice de 

; 100 de cai putere de lâ 
mina Lonea a >- suferit 

Idin cauza unei tampo- 
nări un șoc puternic. 
Defectat motorul nece
sita un termen de repa^ 
rație mai îndelung. A- 
cest lucru ar fi stinghe
rit întregul proces de. 

^vstmsport de la suprafa- 
Îndrumați de meni- 

J brul de partid Buia Flo- 
’. rian, electro-lăcătușii 
ICuc Dumitru, Ciobanul 

Vasile, Nicolae Lauren- 5 
țiu, Sîlincă loan și Her-j 
ța Nicolae au hotărît săi 
repare motorul locomo-- 
tivei într-un timp cît j 
mai scurt. Folosind ju-1 

J dicios timpul de lucru, i 
iși rteprecupețindu-și tim-) 

pul liber, ei au reușit să! 
repare motorul locomo- i 
tivei în numai

ore.

n IIILitE PIONII
La depoul C.FJ. Lo- 

• nea nevoia unui șasiu ■ 
I de rezervă pentru locor\ 
] motivele electrice se ~4ă“‘ 

l] cea simțită încă din anul

Producerea unei tot 
mai mari cantități de 
energie, așa cum s-au 
angajat să obțină munci
torii de la Uzina electri
că Petroșani, începe de 
la întreținerea grătarelor 
de la cazane. Muncitorii 
Coroi Iosif și Bercea 
loan știu că de lucrul 
lor depinde reducerea 
consumului de combusti
bil și producția de abur 
la turbine.

Succese ale minerilor de la Lupeni

Străbătînd secțiile Uzinei de 
reparat utilaj minier din Petro
șani îți dai seama.de entuzias 
mul cu care turnătorii, strunga
rii, frezorii, forjorii, lăcătușii, 
muncesc pentru îndeplinirea sar
cinilor și angajamentelor asu
mate în întrecere.

— Tovarășii noștri mineri ац 
nevoie de utilaje și piese de cea 
mai bună calitate. Avem cteci 
datoria să eliminăm cît mai 
mult rebuturile. Să muncim în 
așa fel ca pe poarta uzinei noas
tre să ie'se de acum înainte nu
mai produse de calitate — spu
nea la o recentă consfătuire de 
producție pe uzină tov. Farkaș 
Emeric, directorul U.R.U.M.P.

Cuvintele acestea au găsit’1 un 
larg ecou în rîndul muncitorilor 
uzinei. In centrul preocupărilor 
lor stă acum continua îmbună
tățire a calității utilajelor și 
pieselor de schimb livrate ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului. Rezultatele obținute în 
ultima vreme în această direcție 
sînt îmbucurătoare. Astfel, la 
piesele din oțel turnat procentul 
de rebuturi a fost redus cu 14,5 

' la sută, iar ia piesele din fontă 
cu 25 la sută față de norma ad
misă. De asemenea, s-a îmbună
tățit simțitor calitatea stîlpilor 
de abataj, a pieselor din metale 
colorate etc. (

In sprijinul eforturilor munci
torilor de aici pentru îmbunătă
țirea calității produselor au ve
nit fti unele măsuri tehnico-or- 
ganizatorke traduse în : viață. 
Astfel, s-a pus la punct execu
tarea tehnologică a. stîlpilor . de 
abataj prin confecționarea de 
dispozitive de asamblare. Toată 
documentația tehnică venită din 
afară este verificată de tehnolo
gul șef al uzinei, înainte ca uti
lajul respectiv să intre în fabri
cație. In acest fel s-a eliminat, 
și se elimină, unele nepotriviri 
la operațiile de asamblare.

au încheiat calculul realiză
rilor obținute de brigăzi 
în prima decadă a lu
nii mai. Pe graficele de 
întrecere au fost înscrise 
noi cifre care oglindesc 
roadele muncii minerilor. 
La seccorul III, de pil
dă, în dreptul brigăzii 
lui Ghioancă Sabin care 
lucrează în abatajul fron
tal nr. 3 est se indica 
depășirea planului cu 523 
tone de cărbune, randa
mentul fiind cu o tonă 
pe post mai mare decit 
cel planificat. Fronțaliș- 
tii din brigada lui Nagy 
Andrei, de la sectorul 
II, au obținut un randa
ment mediu de aproape 
5 tpne per poșt- Ei au 
extrae> peste - planul pris
mei decide mai bine de 
300 tone cărbune de bu
nă calitate. La abatajele 
unde muncesc brigăzile 
conduse de Feher Vasile 
și Spînu Petre producti
vitatea obținută în aceas
tă perioada depășește 4 
tone cărbune pe post.

C. OLTEAN U

Fruntași pe mină
De la începutul anului 

minerii sectorului III — 
sector unde exploatarea 
cărbunelui se face cu a- 
bataje frontale au obți
nut rezultate de seatnă 
în muncă. Lună de lună 
ei și-au depășit simțitor 
sarcinile de plan la ex
tracția cărbunelui.'” In lu
na trecută, de exemplu, 
minerii acestui sector au 
trimis la ziuă 1700 to
ne de cărbune peste can
titatea planificată, iar îu 
prima decadă a lunii 
mai planul a fost depășit 
cu 380 tone, ceea ce face 
ca sectorul III să se' si
tueze în fruntea. întrece-, 
rii pe’ exploatare. Aceste 
rezultate au fost obținu
te exclusiv pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Față' de planifi
cat productivitatea pe sec
tor a sporit în prima de
cadă a lunii mai cu a- 
proape 200 kg. cărbune 
pe post.

Colectivul sectorului 
III s-a angajat ca pînă 
la sfîrșitui acestei 
livreze centre
lor siderurgice 
din țară cel 
puțin 1000 tone 
de jăxbune,. cqc- 
sificabil peste 

plan.

Randamente 
mari 

în abataje

La mina Lupeni, cea 
mai mare exploatare 4 de 
cărbune cocsifiCabil din 
țară, întrecerea socialistă 
continuă să se desfășoare ” 
cu însuflețire. Minerii și 
tehnicienii de aici mun
cesc hotăriți să-și dezvol
te tot mai mult realiză
rile obținute în cinstea 
aniversării partidului.

:> Redăm mai jos cîteva 
- fapte semnificative con

semnate zilele acestea la 
mina Lupeni.
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profesională, să dea

7960. Pentru a nu spori 
І volumul cheltuielilor■:

de reparat» capitale . 
muncitorii de la atelie- 
nd de întreținere a mij- I 
toacelor de tracțiune e- 

4 ifytrice și-au propus să 
} construiască cu mijloace j 
( proprii șasiul necesar. 7ul 
? acest scop, membrii șt 5 
t candidați! de partid ]ur-i\

ca loan. Buia loan, Co-jj 
lesoiu Nicolae, Bocea J 
Alexandrul Clei Miron 
fi Cuc Dumitru au adu
nat timp de mai multe 
săptămțni materialul ne-

1 • cesar. recondiționînd pie- ji 
se degradate. Cu spriji-'i 

. nul tehnicienilor și al j 
■ întregului colectiv din■ 

sectcr, șasitd a fost ter-\
. minat și supus probelor j 
! de încercare. Rezultatele} 
Iau fost bune demons-i 

trînd înalta calificare a\ 
muncitorilor din depou.

i

Zi de producție mărită

In scopul sporirii pro
ducției de cărbune .coc
sificabil, colectivul minei 
Lupeni a organizat la 11 ' 
mai o zi de producție 
mărită. In toate abata
jele cameră, în frontale, 
în preabataje, s-a desfă
șurat cu intensitate lup
ta pentru cît mai mult 
cărbune cocsificabil. In 
schimburile de tăiere, 
crațerele abia au pridi
dit să ducă bogăția de 
cărbune. Planul zilnic 

pe întreaga mină a fost 
depășit cu 413 tone da 
cărbune cocsificabil de 
bună calitate. Majoritatea 
sectoarelor productive 
și-au depășit substanțial 
sarcinile de plan. In 
frunte s-ar -iri'p й. v 
tievle sectoarelor I A și 

livrat peste 
o însemna? 

de cărbune, 
mediu cu' 

din- Lupeni 
în ziua de

In secția turnătorie s-a trecut 
la experimentarea turnării oțe
lului în coji de bachelită care a 
dat rezultate bune: Aspectul ex
terior al pieselor turnate s-a îm
bunătățit cu mult și s-au redus 
operațiile die prelucrare mecanică, 

înainte vreme la această sec
ție turnarea roților dințate de la 
locomotivele de mină se executa 
din oțel turnat normal. Aceasta 
ducea la uzura timpurie a roți
lor de locomotive. In prezent 
turnarea lor se face din oțeluri 
aliate cu elemente de aliere ne
deficitare și care tratate termic, 
în mod corespunzător, prelun
gesc durata de funcționare a ro-' 
ților dințate de 2—3 ori.

Maiștrii din secțiile uzinei au 
fost îndrumați să se ocupe de 
muncitorii cu o calificare mai 
slabă ajutîndu-î să-și rMfc® *ca-< 
lificarea
produse de bună calitate. De a- 
se menea 
tehnic a fost reorganizat, numin- 
du-se aici oameni cu o înaltă ca
lificare și spirit de ascundere 
față de sarcinile ce le iswin pe 
linia controlului calității- produ
selor uzinei.

Colectivul de la U.R.U.M5*. se 
mîndrește cu muncitori ca Ciora 
Iosif, Boier Andrei, Calotă Nico
lae, Iuhasz Ladislau, Toth „Iuliu, 
Munteanu Alexandru, cu maiștrii 
Cosma Ioan, Anghel Viorel, Ni- 
curici Simion și alții care sînt 
în fruntea întrecerii pentru con
tinua îmbunătățire g calității 
produselor.

Punînd și mai serios umărul, 
luîndu-se măsuri operative acolo 
unde se mai dau rebuturi peste 
procentul admis, colectivul de la 
U.R.U.M.P. va putea pune la 
dispoziția exploatărilor miniere 
utilaje și piese de schimb de tot 
mai bună calitate.

C. MATEESCU

servfeinl conffirotalui

II care au 
planul zilnic 
tă cantitate 
Randamentul 
care minerii 
au muncit ’
producție - mărită, depă- • Io toate sectoa- 
șețte o tonă ■ cărbune pe J rele ! minei , Lu

peni normatorii

Cu 834 m. c, sferil șl cămu ne și-a depășit planul pe primele 
4 luni brigada lui Sorescu Constantin, cea mai Bună brigadă de 
pregătiri de la sectorul II și pe întreaga mfdă Uricani. IN CLI
ȘEU : Șeful brigăzii arată minerilor săi Caclnsky Anton, Olog» 
Virgil, Zamfir Nicolae și Purcea Ioan, rezultatele ultimelor iile 
de muneK așa cum sînt scrise în carnetul икк evidență al brigăzii.
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can, nu te în--t J-d JLL Z 
duri să nu faci 
și; o plimbare printre blocuri 
De găsești un prieten care locu
iește cumva în blccuri, te va in
vita negreșit, iar dacă ești sin
gur te vor invita... florile. „Nu 
e om să nu fi sdris o- poezie", 
se spune în textul unui cîntec 
bine cunoscut și tot așa se poa-

, te afirma cu certitudine că nu 
e om să nu iubească florile. Ele 
te ademenesc, te îneîntă, .te chea- 

după o bună bu- 
îți dai seama că 
toate blocurile, 
rondurile. Și a-

mă și de-abia 
cată de vreme 
ai înconjurat 
toate aleile și 
tunei, pe bună dreptate, te vei 
întreba : Ce a crescut prima dată 
în Vulcan : florile între blocuri 
sau blocurile între flori 'și spații 
verzi ? Nu trebuie să cauți răs
punsul la președintele sfatului 
popular al orașului) tovarășul 
Beteringhe . Vasile care-ți va 
vorbi de acțiuni de înfrumuse
țare, de cetățeni се-au pus multă 
inimă în amenajarea spațiilor 
verzi și a rondurilor . cu flori, 
de diplome și altele. Oricare vul- 
cănean îți va vorbi cu mîndrie.

. Vulcănenii s-au dovedit nu nu
mai buni și harnici muncitori la 
mină, uzină sau în conștrucții, 
ei au dovedit că iubesc nespus 
florile și sînt inimoși — grădi
nari. Fundamentele blocurilor, 
rădăcinile ‘arbuștilor, florile, au 
fost temeinic înfipte în pă- 

. mînt de mîna pricepută a 
aceluiași om: constructorul vie
ții Поі. Eî se îngrijește de fie
care petală ce se deschide, de 
fiecare mlădită a arbuștilor care

prind rădăcini în pămîntul de 
curînd scormonit de constructori, 
de fiecare scară din bloc care 
trebuie să devină o... floare.

Ghid îți poate fi orice vulcă- 
nean. Bucuros el te va lămuri că 
la acțiunea de înfrumusețare a 
orașului au pus mîna toți cetă
țenii. Dacă te vei lăsa invitat 
de flori, vizitatorule, te previn, 
te vei abate și vei ajunge pe scă
rile blocurilor. Pentru că florile

au pătruns și acolo. La _ blocu
rile E nord scara 2-a, D 
ra I-a, A 53 scara I-a, 
s-abilii, dte scări Trifu 
Ghimiș Vilma, Feszner

55 sca- 
respon- 
Nicolae, 
Ștefan, 

se vor mîndri pe drept cu diplo
mele de scări fruntașe, cu scă
rile cutate lună și ornamentate 
cu tablouri și, bineînțeles, flori.

Nu se știe mîinile cui au în
scris cu glie pe pămîntul jilav 
al unui rond în care sămînța 
de flori n-a apucat să încolțeas
că, „Trăiască 8 Mai". Grădina
rul anonim nu și-a exprimat 
prin inscripția pe glie din ron
dul care se află în fața blocului 
A 52 numai sentimentul lui, ci 
pe al tuturora, inclusiv pe al 
tău, vizitatorule.

Pe bună dreptate se scria în
tr-un recent articol apărut în 
ziarul „Sdnteia" intitulat: „Căr- 
bune și trandafiri" ci minerii diu

__ Vulcan se întrec
Ț7 T [ ’ Л nu numai pentru V 1 -L a da patriei cît

mai mult cărbu
ne, dar și pentru a sădi Cît mai 
multe și frumoase flori. Și dacă 
minerii din Vulcan au fost răs
plătiți pentru hărnicia lor la mi
nă cu drapelul și titlul de frun
tași pe ramură, casnicele și pen
sionarii din Vulcan i-au ajutat 
să aducă în orașul lor titlul de 
al doilea clasat pe regiunea Hu
nedoara în acțiunea de înfrumu
sețare.

Vulcănenii iubesc florile. Am 
aflat că în zilele acestea la un. 
raport obișnuit de dimineață ți
nut de tov. Cotoț Iosif, șeful ex
ploatării, cu șefii dte sectoare s-a

- discutat nu numai despre căr
bune ci și despre flori. Se pre-

mașinilor de 
la

conizează ea într-un viitor 
propiat în sălile 
extracție de la suprafață, 
lampa redresoare și în alte lo
curi să fie aduse flori. Am aflat 
în aceeași zi că mecanicul de 
compresoare Roja loan în înțe
legere tacită cu maistrul meca
nic Thamazi Tiberiu au și ame
najat acasă o seră de flori pen
tru răsadurile ce urmează a fi 
aduse la mină. Inițiativa oame
nilor a luat-o înaintea dispozi
țiilor. Aceasta pentru că oâme- 

ыііі iubesc florile, pentru că ei 
doresc să-și facă orașul tot mai 
înfloritor.

După toate cîte ai aflat, vizi
tatorule, te vei așeza obosit și 
mulțumit pe una din băncile din
tre blocuri, construite de loca
tari și vei medita. Te vei simți 
ca într-un parc.

C. MQftAftU

seama.de
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Instantanee : De n-ar fi neglijenta

EXCURSIE LA TIMIȘOARA
Timișoara-i frumoasă. Ziua e 

scăldată în razele sparelui de 
primăvară, iar noaptea e lumi
nată feeric de mulțimea becu
rilor fluorescente. Ceea ce im
presionează de la bun început 
vizitatorul, este curățenia sa e- 
xemplată.

Începuturile istorice ale ora
șului se pierd în negura vremu
rilor. In 1307 regele Carol Ro
bert și-a durat pe aceste locuri

Verdele provine de la numeroa
sele sale parcuri și grădini (pe 
drept cuvînt Timișoara îi un o- 
raș âl grădinilor), iar albul a- 
parține pomilor înfloriți. Înșirate 
de o parte și alta a canalului 
Bega, parcurile și bazele spor
tive se țin lanț. Ele sînt punc
tele de atracție ale timișorenilor. 
Lung de aproape 30 km. frumo
sul canal Bega este artera de 
apă cea mai folosită a orașului.

IN PATRU RINGURI
Coletetivele minelor din 
-Ѵаіед Jiului au extras 
în perioada scursă din 
aaest an. 93.000 tone de 
cărbune în afara sarci

nilor de plan.
mină ați lucrat pogan,,In mină ați lucrat pogan,, 

Scoți ud la ziuă mii de pline: 
Deși lucrați in subteran 
Sînteți la... mare înălțime.

D. CRI ȘAN

IN CLIȘEU : Piața Operei de stat.

Coriștilor clubului mi
nier Lonea care, pregă- 
tindu-se temeinic, au ctș- 
tigat locul I în întrece
rile din faza (orășe

nească) raională.
poțrtatlv, întregul cor
4 voci făcu plimbare

Pregătit în știi... „major” 
Luă chiar... „nota” cea mai mare.

C. MAGAZIONERU

DE-ALE FOTBALULUI

Cine sînt mai liniștiți ?
La Atena s-a desfășurat un 

meci de fotbal original. Echipa 
poliției a înttlnit formația... casei 
de nebuni și a suferit o grea în- 
frîngere cu scorul de 5—3. Jocul 
personalului de serviciu al spi
talului de boli nervoase a fos-t 
caracterizat, după cum remar
cau ziarele, de un calm cu ade
vărat olimpic, în timp ce poli
țiștii au primit nu mai puțin de 
14 avertismente. Ceea ce a fă
cut pe un spectator să remarce :

— Lasă impresia că lucrăto
rii spitalului au întîlnit echipa... 
paciehților lor.

un castel, țntărit apoi de Ion 
Huniade. Locuitorii numesc și 
azi o parte a orașului „ceta
tea”. Pe locul vechiului castel 
mohorît se află azi muzeul re
gional, minunată întruchipare a 
istoriei. orașului și regiunii, a 
artei populare, creație a regimu- 
îui nostru. Nu departe de mu
zeu, lîngă frumoasa și moderna 
clădire a sfatului popular regio
nal și lîngă Facultatea de medi
cină, în colțul unei case con
struite în stil baroc pe la înce
putul secolului trecut, se află și 
azi un lemn din rugul pe care 
a fost ars Gheorghe Doja, luptă
torul pentru pîine și dreptate. 
Nu departe de aici se înalță car
tierul industrial al orașului, cu 
blocuri moderne.

Dacă ar privi cineva Timișoa
ra de sus, din înaltul cerului, 
acum primăvara, orașul i-аг a- 
pare înveșmîntat în verde și alb.

Pe apele sale vapoarele poartă 
șlepuri grele pînă la cîteva sute 
de tone, iar iubitorii de sporturi 
nautice au un minunat prilej de 
destindere. Nici unul din cei 
peste 5Q0 de excursioniști din 
Valea Jiului nu vor uita timpul 
petrecut pe vapor în excursia pe 
Bega. Mat este ceva la Timișoa
ra care nu trebuie în nici un 
chip neglijat. E vorba de „Pădu
rea verde”, frumosul parc de o- 
dihnă și distracție cu faimoasa 
sa crescătorie de fazani.

...Ne am întors la Petroșani o- 
bosiți, dar cu imagini de neuitat 
rămase în minte. Hotărîrea u- 
nanimă a ')ost luată . participăm 
la toate excursiile organizate de 
O.N.T. Carpați filiala Petroșani 
și Comitetul orășenesc U.T.M. Și 
prima va fi la 21 mai la Bucu
rești I

GH. DUMITRESCU
I. DUBEK

CUM .SE CIȘTIGA „EXPERIENȚĂ

In scopuri de binefacere
Cu o oră înaintea meciului de

cisiv împotriva formației „Clyde‘\ 
a dispărut fără urmă unul din
tre cei mai buni atacanți ai e- 
chipei scoțiene „Hioernians". 
Scrisoarea sosită la conducerea 
clubului anunță că „Joe Backer 
a fost răpit de un grup de stu- 
denți săraci care adună bani în 
scopuri de binefacere. I se va da 
drumul îndată ce conducerea 
clubului va depune de bună voie 
suma de 50 lire sterline”.

Speriați, conducătorii clubului 
au achitat pe loc suma cerută, 
iar Backer a marcat două goluri, 
așigurînd victoria echipei sale. 
Oricum însă n-a fost o victorie 
prea... ieftină.

V 
ăă

Nae e un om în toată firea. A 
trecut prin multe în viață și-i 
place să spună prietenilor, în cli
pele tind se simte mulțumit de 
sine: „Mare lucru și experiența..."

dar nu-s.

E un adevăr pe care nu l-a desco
perit în lumea asta 
lui este însă că știe 
toată înțelepciunea 
cele mai intime treburi personale 
ale sale.

Fiecare om are preocupările 
lui. Unuia îi place sâ adune cărți, 
altul vrea să ajungă muzicant, al
tul se omoară cu tehnica, fiecare 
— vorba ceea — cu visul lui. 
Sini și unii care urmăresc neapă
rat titluri și posturi înalte, alții 
care ar fi în stare să facă orice 
ca sâ poată stânge cit mai multe 
averi. Nae Mozambic se mîndrește 
că nu face parte din asemenea ca
tegorii meschine.

— Eu — spune 
mă largă, dom’le. 
sâ fia șefi, lasă pe 
capul cu cărțile sau cu alte dră
covenii. O viață are omul. Tre
buie sâ și-o trăiască cum îi place.

Și cum (i-ar place dumitale, 
Nae, să-ți trăiești viața î 
Ei, cum mi-ar place mie 
de trăit...
depănîndu-fi visurile, face

Nae. Meritul 
să folosească 
maximei în

el — sînt ini; 
Lasă-i pe alții 
alții să-fi bată

nene
e

/лги
я o 

mutră tare ciudată, rînjind unsu
ros.

— Un barem să-mi dați mie, 
copii, Uimi ca nu mai îmi trebuie...

Dacă aș fi fost pașă... 
Fac și eu ce pot.

Fiindcă nu poate să 
și fiindcă legile țării nu-i permit 
să-și organizeze un harem după 
cum i-ar pofti inima, Nae caută 
să se descurce fi el folosind, ca sâ 
spunem așa, . condițiile locale ș: 
propria sa experiență- La ora tind 
se petrec intimplărFe pe care o

Schiță umoristică

fie pași

relațiile cu femeile. Dar fata, fie 
că n-a priceput avansurile lui, fie 
c& n-a vrut. Drept care, Nae, așa 
cum se intimpU deseori oameni
lor care se cred pe poziții prea 
teri tind 
față, s-a 
biționet.

Intrudt 
Nae ți-a

întîlnesc o greutate In 
înfierbîntat și s-в am-

să vi le povestim Nae are 45 de 
ani ți este respectabilul adminis
trator al unei instituții aflate un
deva la marginea orașului. După 
cum s-a dovedit abia de curînd, el 
a arătat o bunăvoință deosebită mul
tora dintre, femeile de serviciu pe 
care le avea în subordine. Căuta 
să acumuleze pe toate căile expe
riența cu care se mîndrea ailta, 
socotind că cele patru neveste cu 
care trăise pînă acum nu-i puteau, 
mulțumi vanitatea lui de mare 
cunoscător în materie. S-a intim 
plat ca anul trecut să fie angajată 
ca femeie de serviciu, o fată 
17 ani. A intrat, bineînțeles, 
sub ordinea administratorului, 
privit-o atent, i-a dat indicații 
privire leu ce are de făcut fi... 
peste mult timp a încercat 
convingă pe tinîra fată sâ contri
buie la îmbogățirea experienței în

de
in 
A
cu 
nu 
s-o

— Bună ziua Culiță.
— Bună să-ți fie inima, GhL 

ță dragă. Da unde, unde așa 
grăbit ?

— Id, la alimentară, să Iau 
clteva sticle de apă 
de „Malnaș” că așa 
comandat medicul.

— Atunci nu-ți mai 
getele degeaba.

— De ce frlțioar»?
— Păi de acolo vin și eu și 

n-am găsit nici „Malnaș” și 
nici „Bebe”.

— Se poate им ca asta? 
. După dt» știu fror secat izvoa- 
І rele de apă minerală. 
І — N-or secat, dar пШ In 
j Lupeni nu găsești apă minerală 
iniei de leac.

— $1 tovarășul Borof Bel a,
♦

>1 —«»mil --

Scrisoare de la un fost motociclist 
de mare viteză

—- De la tat trimis special —
sînt eu Poa- 
aminte de mi- 
semnătură. A 

capul meu.

♦♦♦
ce •

i-am ; 
scos ' 
anul I

minerali 
mi-a re-

toci pin-

♦•4
9
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gestionarul magazinului, 
spune ?

— Ce să spună ? C.ind 
cerut apă minerală, mi-a 
omul comenzile făcute în
Ista. In 12 șl 26 ianuarie cite 
o comandă, în 15 și 22 februa
rie alte două, in 1, 9, 22 și 30 
martie altele, iar în 5 și 13 a- 
prilte din nou. Acușica lese un 
dosar numai cu comenzi de apă 
minerală.

Dar 
limentara 
ceasta ?
- O ti

direcțiunea O.C.L. A 
nu știe despre a-

știind, dar ori au oa 
menii treburi pînă peste cap, ; 
ori miroase a neglijență.

— Eu unul cred că varianta ■ ■ 
■ doua se potrivește că de n-ar ? 
fi neglijența, atunci desigur ar 
fi apă minerală. j

Maria era însă minori, 
dat seama ci trebuie să' 

procedeze de data asta cu metode 
speciale. Și... a cerut-o de nevastă. 
O căsătorie în plus sau în minus 
nu conta.

„Bine dar cu Floarea ce faci Г‘ 
Această întrebare, conform unor 
zvonuri neautorizate, i-ar fi fost 
pusă cică lui Mozambic de pro
pria sa conștiinfă. Floarea era ul
tima femeie cu care el era in 
perspectivă de a se căsători. La 
vasta lui experiență, omul nostru 
avea să adauge acuma o pagină 
glorioasă: pregătirile căsătoriei
pe două fronturi. Era o situație 
grea. Dar lui Nae, om dintr-o 
bucată, îi plac greutățile (mai ales 
cele de acest soi). De aceea, după 
aceleași surse neautorizate, se spu
ne c-ar fi lăsat fără răspuns timi
da întrebare a propriei sale con
științe. Pe Maria o tot trecea la 
prime, tind era și tind nu era 
cazul, o vizita acasă, ii turna vru
te ți nevrute. Pînă la urmă, plic
tisit, a cerut-o maică-ti de nevas
tă. lupă toate obiceiurile. Iar le-

Trimisul special 
te vă mai aduceți 
ne ? Uitați-vă la 
căzut beleaua pe 
M-am apucat să fac o trecere 
în revistă a celor care ne-au pă
răsit din cauza vitezei cu care 
au mers pe motocicletă. De ce 
tocmai eu ? Pentru că 
cît pe aci să figurez 
trul stării civile ca 
Nu știu dacă sînteți 
dar eu m-am lămurit 
nu este un nărav. Ea este o boa
lă care trebuie stîrpită că dacă 
nu, stîrpește ea pe motocicliști.

Și acum să vă povestesc cum 
era să mă curăț cu motocicletă 
cu tot. Mi-am cumpărat , o moto
cicletă de „125“ și, fără a poseda 
carnet, am găsit șoseaua Is- 
croni—Petroșani numai bună 
pentru a învăța conducerea. Și 
dă-i bătaie: 60 km, pe oră, 70, 
80, 90. Cînd ajung la o cotitu
ră îmi apare în față un camion.,, 
o lovitură, am simțit eeVa sărat 
în gură și fără consimțămîntul 
meu (pentru că eram în agonie) 
am ajuns la spital.

In timpul cît ani stat în a- 
gonie am parcurs un drum lung 

o groapă, 
ciment pe

și eu era 
în regis- 

,.decedat”, 
convinși, 

că viteza

vitezei, originar din Lupeni, ca
re avea un plasture cît toate 
zilei» pe obrazul stîng.

— Cum te simți aici ?”**’•£ 
mai bine ca pe pămînt ?

— Mai bine, pe.dracu. 
tiseală grozavă.

— Dacă ai să revii pe 
ce marcă dte motocicletă 
cumperi ?

— MZ
— Nu 

cicletă ?
— De

O plic-

pămînt 
o să-ți

250.
te-ai săturat de moto-

unde n-am găsit nici 
cotitură sau borne de 
marginea șoselei. .

Ajuns în „paradis" 
put să fac cunoștință 
re au ajuns acolo înaintea mea, 
tot motocicliști. Zic, hai să le 
cer părerea.

— Dar pentru ce aveți nevoie 
tie părerea noastră ? — m-a în
trebat un fost bolnav de mania

am înce- 
cu cei ca-

tr-o seară dt primâvetr., -inficrbî» 
tat de parfumul florilor de sal- 
cîmi, Nae в devenit sentimental. 
Avea nevoie să-și dizolve senti
mentalismul în privirile fetei. 
Drept care i-a comunicat să se 

prezinte la serviciu la ora 17 
punct, că altfel o dă afară. Fata, 
mai puțin sentimentală, a înțeles 
greșit acest exces amoros al tovară
șului administrator ți a venit spe
riată crezind că s-a întimplat ce
va, Dar el a chemat-o în cameră 
și a încuiat ușa pe dinlăuntru.

Cînd organizația de partid din 
instituție a aflat povestea, Nae Mo
zambic s-a arătat foarte mirat.

— Cum tovarăși, ce vă băgați 
in treburile mele intime f Meria 
este nevasta mea! Tocmai sintem 
pe cale să facem actele.

Pînă la urmă lucrurile au ajuns 
la tribunal. Aste din pricina -ma
mei Măriei, cere s-e dovedit atît 
de îndirjită, incit Nae se felicite 
în gînd că nu vrea s-o ie de soa
cră.

Lucrurile crea etit de limpezi și 
de evidente, toți rrertorii erau etit 
de tmensmi, incit ițiseși Nae e 
trebuit să recunoască adevărul. 
Dar... om cu experiență, в căutat 
să md amețească pe cit putea,» 
efeceree. Dar nu i-a mei mers, A 
fost condamnat le doi ani închi
soare corecțională. ;

Și iată cum amical nostru Nae , 
« cîftignt încă o experiență. . S<f ! 
tot aibă vreme în cei doi ani să ' 

asupra ei. ]
F, D1NESCU

motocicletă nu mă sa
tur niciodată, dar n-aș mai tre
ce peste 40 km. pe oră nici să 
mă tundă I

Ca șă mă conving că nu mă 
minte i-am dat motocicleta mea.

— Plimbă-te I
Nu m-a refuzat. S-a urcat pe 

motocicletă. In acest timp eu 
discutam cu ceilalți, dar cu ochii 
la motocicletă. Mai mult de 40 
pe oră nu băga. S-a vindecat 

-de viteză. A$a i-am Verificat pe 
toți. Unul nu depășea viteza 
asta. Fiecare povestea cum s-a 
întîmplat de a ajuns acolo, cum 
a depășit o căruță, cum a de
pășit viteza legală, cum a apă
rut altă căruță, un camion, cpm 
a intrat între căruțe și cum a' 
ajuns pe dric de-i cînta fanfara.

Am o scrisoare de la ei pen
tru motocicliștii care au boala 
vitezei, O reproduc în tocmai: 
„Toți foștii noștri frați și prie
teni de viteză, abțineți-vă I Nu 
mai goniți nebunește I Dacă nu 
vreți să ascultați de legile de 
circulație, ascultați de noi! Da
că ați ști prin cîte am trecut 
v-ați cuminți cu siguranță !“.

N. ZECHERU
(fost amator de mare viteză) 

pt. conf. C. ȚEPEȘ

*■
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I ct o fi meditînd oare ?

După cum se vede și din cli
șeu „voinicului" îi stau bine 
pălăriuța ți cojocelul înflorat. 
Totuși a rămas pe gîndurt, Le
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ÎNTRECEREA CONTINUĂ
La exploatarea forestieră Arca

nul, sectorul t.F .Cîmpu lui Neag, 
munca este în tot. Deși ora e ma
tinală, strigătele hei-rup attt do 
specifice încărcătorilor de bușteni 
dovedesc că aici se muncește in
tens. De la rampă, autocamioanele 
iau drumul spre Lupeni. Buciu 
Matei, șoferul care deține . steagul 
de fruntaș în întrecere pe coloană, 
a și făcut două drumuri. Aproape 
100 de km.

Barbu Laszlo, Cimpoer loan și 
Vereș Grigore nu se lasă nici 
mai prejos. Fiecare năzuiește 
mute cit mai curînd locul steagu
lui roșu din cabina lui Buciu, în 
aceea a autovabicului său. f

Pe platforma rampei principale 
oamenii lui Gbroancă loan, voi
nici, cu pălării verzi și pieptare în
florate, manevrează țapinele cu 
repeziciune și iscusință. In cinstea 
aniversării partidului această echi
pă a realizat la încărcări depășiri 
de 10—15 la sută. Acum, între
cerea continuă. Pentru a spori pro
ductivitatea muncii, echipa a înce
put să lucreze concomitent în două 
locuri. La exploatare, încarcă lem
nul ut mașină, iar la funictdarul 
Măneciu, descarcă stivele și ajută 
mecanicilor. Șeful sectorului, to- 

'..iarășui Urban Enteric, apreciază 
'mult inițiativa aplicată de oame

nii lui Ghioaneă loan.
— Aceasta —arată el — asi

gură un transport rapid, scurtează 
timpul de staționare a autovehicu
lelor și di posibilitatea muncito
rilor să realizeze cîștiguri sporite.

Nu de mult, cu prilejul unui 
bilanț făcut asupra realizării an
gajamentelor luate pe primul 
trimestru, conducerea sectorului 
1. F. Cîmpu lui Neag a evidențiat 
colectivul de muncitori și conduc
tori tehnici de la exploatarea Ar
canul pentru depășirea planului

ei 
si

Cu 13 la sufli. Brigăzile complexe 
care-șl desfășoară activitatea în 
trei parchete — Arcanul, Valea de 
Pești și Pirită Maurului T- nu se 
mulțumesc cu aceste rezultate.

— Noi — spunea șeful de bri
gadă Roba Nicolae ne vom stră
dui să depășim planul în trimes
trul II cu 14—15 la sută.

Și intr-adevăr, în aprilie și pe 
prima decadă a lunii mai a.c. toa
te brigăzile din exploatare au de
pășit planul. In această perioadă 
в crescut at 4 la sulă cantitatea 
revalorificărilor. Jos, la punctul de 
recepție, trenul forestier și funi- 
cularele aduc, zi de zi lemn de 
derulai de o calitate tot mai bu
nă, iar în parchete numărul frun- 
iuților a crestat, spre mmdria în
tregului colectiv. La exploatarea 
Arcanul, în primele 
întrecerii socialiste se _ 
cbipele de ars mangal conduse de 
Mateaș Gbeza, lacob Alexandru 
și Argint' losif. Respectarea întoc
mai a parametrilor prevăzuți la 
arderea bocșelor și buna organi
zare a lucrului la-a permis să în
scrie depășiri de peste 20 la

Se lucrează intens și aid, 
inima munților împăduriți, 
care stivă de bușteni vorbește 
pre activitatea harnicilor 
tori forestieri.

...Soarele a apus după crestele 
înalte. De la rampa principală a 
exploatării Arcanul un camion în
călcat zdravăn cu bușteni de fag 
pornește intr-o nouă cursă.

— Hei-rup. La comandă țapi- 
nele ascuțite se înfig în coaja 

înainte.
Bu- 
al-

rînduri ale 
găsesc și e-

sută, 
în 

Fie- 
des- 

munci-

trunchiului și-l împing
Lemnul se rostogolește supus, 
curoși oamenii 
tuia.

zîmbesc unul

— Altul la
Și întrecerea

rind l
continuă...

A. NICH1FOREL

Din activitatea unui cepe
de economie politică

Cercul de economie politică din 
sectorul VIII al minei Petrila se 
numără printre cercurile fruntașe 

, ale exploatării. Acest lucru se da- 
X zorește faptului că biroul organi

zației de bază se preocupă cu 
răspundere de conducerea învăță- 
mîntului de partid, de mobilizarea 
cursanților la lecții și setninarii. 
la tot cursul anului frecvența me
die a tovarășilor din cerc nu a co
bori t sub procentajul de 90 la 
sută.

La buna desfășurare a activită
ții cercului o contribuție impor
tantă a adus-o tovarășul Moșescu 
Gheorghe, propagandistul cercului. 
El este apreciat de organizația de 
partid pentru grija cu care se ocu
pă de fiecare cursant, pentru dra
gostea de care dă dovadă in mun
ca de propagandist. Activitatea 
sa nu se rezumă numai la pregă
tirea și expunerea lecțiilor, la con
ducerea discuțiilor. Cunoscind bi
ne Pe n?embrii cercului, calificarea 
și posibilitățile fiecăruia, el desfă
șoară c neîntreruptă muncă de 
răspindire a cunoștințelor econo
mice. țn rîndurile cdrsanțjlor. Con
vorbirile individuale, discuțiile la 
locurile. de muncă ale cursanților 
sînt ștrins legate, de sarcinile e- 
conomice ce revin colectivului sec
torului electromecanic.

In cadrul cercului propagandis
tul pune un mare accent pe întoc
mirea lecțiilor, acestea sint 
în mod dar, convingător, 
plificate cu sarcini concrete 
diferite locuri de muncă.

Dezbaterea amănunțită a 
ior din programul cercului, stră
duința depusă de propagandist au 
contribuit în mare măsură la efica
citatea învățămintului. Așa fie 
exemplu, o bună parte dintre 
cursanți au devenit fruntași în pro
ducție. Un aport deosebit iu pro
cesul de producție il aduc tovară
șii Svoboda Tiberiu I, Tătaru Ni
colae, Grecu Simion și alții care 
se achită cu cinste de sarcinile de 
producție, sint în fruntea , luptei 
pentru îmbunătățirea calității lu
crărilor și obținerea de oconomii.

Tot în cadrul acestui, cerc mai 
tint și alți fruntași în producție ca

Glodeanu Iuliu, Matei Mircea sau 
tovarășii Biro Iosif, Bredan losif, 
care participă la mișcarea de ino
vații și raționalizări. Plină de suc
ces este și muncă cursanțifor ТІ- 
năsele Victor, Gampi Francisc ca
re desfășoară o bogată activitate 
culturală în cadrul clubului din 
localitate.

In cercul de economie politică 
mai sint și unii tovarăși ca Dă- 
nescu Dumitru, Railing Rudolf 
și Hebedcanu Ștefan care lipsesc 
uneori de la ședințele cercului, nu 
iau cuvintul la dezbaterea proble
melor atunci dnd sint prezenți.

Pentru Înlăturarea acestor defi
ciențe biroul organizației de bază 
a stat de vorbă cu acești tova
răși, le-a atras atenția asupra lip
surilor pe care le au, i-a mobi
lizat să participe cu regularitate 
la ședințele cercului.

L. MANEA 
corespondent

redate 
exern- 
de la

lecții-
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mina Lone a, brigada lui Gompodi loan se numără 
cele mai bune. Cele peste 150 tone de cărbune extrase 
pește plan de sectorul II se datoresc In bună măsură 
avîntate a minierilor acestei brigăzi. IN CLIȘEU: Bar- 
loan, secretarul U.T.M. pe sector, și-a adunat în ju- 
Oprina Ioan și David Ștefan, mineri în brigada Iui

La
printre
în mai
muncii
bălată 
ru-i P« .

I Compodi șl împreună discută planul de muncă al brigăzii.
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La fiecare loc de munci — produce de calitate superioară
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în valoare

pentru îm-
cărbunelui

Colectivul minei Vulcan dis
tins cu drapelul roșu de fruntaș 
pe ramură, a extras în luna a- 
prilie 8801 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic. O latură im
portantă a activității minerilor 
și tehnicienilor de aici a consti
tuit-o în acest timp îmbunătăți
rea continuă a calității cărbune
lui extras. Astfel, procentul me
diu de cenușă în cărbune a fost 
simțitor redus, fapt pentru care 
mina Vulcan a primit în luna 
aprilie o bonificație 
de 250.000 lei.

Fruntași în lupta 
btinătățirea calității
pe exploatare s-au situat în a- 
cest timp harnicii mineri ai sec
tarului .4Ь«Despre felul cum au 
reușit ei. să dea cărbune de bună 
calțtate, tov,.. ing. Stoica Petre, 
șeful sectorului II, ne-a decla
rat următoarele :

— După cum se știe sectorul 
nostru, sectorul Ii, se numără 
printre sectoarele miniere care 
dau cărbune cocsificabil centre
lor siderurgice din țară. Una din 
condițiile de bază este aceea ca 
producția livrată acestor centre 
să fie de bună calitate. In pri
mul trimestru al anului noi nu 
am acordat qtenția cuvenită ca
lității cărbunelui extras, procen
tul mediu de cenușă în cărbune 
fiind cu 1 la sută mai mare față 
de norma admisă.

In urma unei analize făcute 
de către comitetul de partid al 
minei asupra calității cărbunelui, 
în sector au fost luate o seamă 
de măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea calității producției.

Astfel s-a format o comisie pe 
sector compusă din secretarul 
organizației de partid, de U.T.M., 
președintele secției sindicale și 
șeful sectorului, care s-a depla
sat la fiecare loc de muncă și,
......... . ————a t *«■■**-<

si

orientîndu-se asupra condițiilor 
geologice efe stratelor, a luat 
măsuri operative și concrete pen
tru îmbunătățirea calității Căr
bunelui. Ș-a hotărît ca la aba
tajele cu intercalații mici de ste
ril să se aleagă șistul și să se 
depoziteze in spațiul exploatat 
pe poditurăi

De asemenea, în abatajele ai 
intercalații mari de steril, cum 
sînt, de exemplu, abatajele mi
nerilor Drob Gheorghe, Guiu Ni
colae și Bordea Emanoil s-a luat 
măsura de a se excava separat 
sterilul și a se depozita în spa
țiul exploatat pe poditură.

Pe lingă acestea, in cadrul 
brigăzilor a fost numit pe fie- 
are schimb cite un miner care 

să răspundă de alegerea cu gri
ja a șistului din cărbune. De a- 
semenea, mecandcH de crațer au 
primit ca sarcină să vegheze a- 
tenți ca în buncăr să nu se verse 
decit cărbune curat, să aleagă 
eventualele bucăți , de șist. Maiș
trii mineri, conducători nemlj- 
lociți ai producției, in baza sar
cinilor primite au controlat în
deaproape felul cum flecare bri
gadă și schimb se ocupă de ex
tragerea unui cărbune cît mai 
curat. O rodnică activitate în a- 
ceastă direcție mi avut-o maiș
trii mineri Fork aș Laurențiu, 
Cioiu Mihai și Trestian Alexan
dru.

In urma măsurilor 
forturilor depuse de 
din sector, problema calități 
devenit o preocupare princii 
a fiecărui miner. Ca 
luna aprilie procentul 
in cărbunele extras a 
la sută mai mic decît 
misă.

Colectivul sectorului 
lupta și pe mai departe cu mai 
multă hotărîre pentru a extrage 
cărbune de calitate cit mai bună.

ANUNȚ
Pentru deservirea con

sumatorilor de aragaz din 
Petroșani la domiciliu, con
sumatorii sînt rugați a fa
ce comenzi în termen la 1 
telefon nr. 232.

Comenzile dote pini la 
orele 8 dimineața vor fi 
efectuate în aceeași zi, 
iar cele făcute poete o- 
rele 8 vor fi efectuate a 
doua zi.

Prețul de vînzare osie 
do lei 13 la butelie trans
portată la domiciliu, indu- 
siv montarea la aparatul 
de ars.

luate, a e- 
comuniștil

ІИ a 
principali 

urmare, in 
de cenușă 
fost cu 2 

norma ad-

nostru va

solia minerilor din Valea Jiului, in cadrul ștafetei organizate acum citeva zile: „Ștafeta 8 Mal“. 
IN CLIȘEU: înainte da placare.

PR06MM 0E RftBIO
14 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Concert 
de dimineață, 8,00 Clubul voio
șiei, 8,40 „In excursie", muzică 
ușoară, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 10,30 Muzjcă ușoa-' 
ră, 11,00 Formații artistice de 
amatori în studiourile noastre, 
11,40 Cu cîntecul și jocul popu
lar de-a lungul Dunării, 12,15 
Noi înregistrări de muzică ușoa-' 
ră romînească, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Din folclorul 
popoarelor, 15,00 Concert de mu
zică ușoară, 17,10 Noi înregis
trări de muzică populară romî
nească, 17,40 Muzică, instrumen
tală, 19,05 Program de cîntece și 
jocuri populare romînești, 19,30 
Teatru la microfon: „Liturghia 
de la miezul nopții" de Peter 
Karvas, 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 7,00 Muzică 
de estradă, 8,00 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instru
mente, 8,30 Școala și viața, 9,00 
Din eîntecele de luptă a-le tine
retului pentru pace și prietenie, 
9,30 Muzică populară romîneas
că, 10,00 Duete din opere, 10,30 
Revista presei străine, 10,50 
Transmisie din sala Ateneului a 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George E- 
nescu*'. 14,30 La microfon; Sa
tira și Umorul, 16,00 Vorbește 
Moscova! 17,30 Din creația com
pozitorului Elly Roman, 18,00 
Concert de muzică populară ro
mînească, 18,30 Emisiunea pentru 
marinari, 19,00 Vitrina cii nou
tăți de muzică ușoară, 20,05 
Săptămîna muzicii cehoslovace, 
20,35 Almanah muzical, 22,00 
Mujică de dans.

1 " -•O-*»'"*»

CINEMATOGRAF?
14 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Regele Neapolului; ĂL. 
SAH1A: Două etaje de fericire: 
PETRILA: Mizerabilii (seria 
П-a); LONEA : Nu vreau să mă 
însor: ANINOASA: Pîine și 
trandafiri; VULCAN: O fereas
tră deschisă spre cer; CRIVI- 
DIA : Lady Hamilton; LUPENI . 
Hochei st ul de rezervă; BARBA- 
TENI: Marea mă cheamă.
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CONFERINȚA DE LA GENEVAȘedința festivă 
de Ia Tbilisi

TBILISI 12 (Agsspres). — 
La 12 mai s-a deschis la Tbi

lisi ședința festivă -â' Sovietului 
Suprem și a. Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Gru- 
zia consacrată aniversarii a 40 
de ani de la instaurarea puterii 
sovietice și de la constituirea 
partidului comunist în republică.

La această ședință participă 
N. S. Hrușciov, »prim-secretar aF 
C.C. al PjC.U.S., președinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și reprezentanți ai re
publicilor unionale.

V. P. Mjavanadze, prim-secre- 
tar al C.C. al' Partidului Comu
nist din Gruzia a prezentat un 
raport-,

Luînd cuyîntul la ședința so
lemnă de la Tbilisi, N. S. Hruș
ciov a felicitat poporul gruzin 
cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la instaurarea puterii so
vietice și fondarea Partidului 
Comunist din Gruzte.

Declarația 
guvernului brazilian
HAVANA 12 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Prensa Latina într-o știre din Rio 
de Janeiro, într-o declarație dată 
publicității guvernul Braziliei și-a 
expus poziția în legătură cu pro
blemele actuale ale continentului 
american.

In declarație se spune că poli
tica guvernului Braziliei se bazea
ză pe principiile păcii generale, 
autodeterminării popoarelor și 
neamestecul în treburile altor 
state.

In ceea ce privește problema 
Cubei —- se subliniază în de
clarație — guvernul Braziliei a- 
pără pe baza acestor principii 
dreptul poporului cuban la auto
determinare și se pronunță împo
triva oricărui amestec străin, di
rect sau indirect, : care urmărește 
să impună Cubei o anume formă 
de guvernăm înt.

LucriMe teloi de-al XVI-lea Congres
al P. C.

(Agerpres). TASS 

din după-amiaza

Francez
ginea raportului de activitate al 
C.C. al P.C. Francez au luat cu- 
vîntul o serie de delegați care 
au aprobat raportul prezentat 
de Waldeck Rochet, precum și 
activitatea organelor de condu
cere ale partidului în perioada 
dintre cele două congrese.

Di legații reprezentând diferite 
regiuni ale țării au vorbit despre 
lupta grea Și încordată pe «re 
o dtoce clasa muncitoare france
ză , în apărarea drepturilor sale, 
pentru restabilirea și reînnoirea 
democrației în țară.

Secretarul federației de partid 
din departariientul Bouches-du- 
Rhone a arătat că comuniștii 
membri ai acestei organizații de 
partid își vor consacra toate 
forțele luptei pentru înfăptuirea 
sarcinilor care stau în fața 
partidului comunist.

Delegații la Congres au întîm- 
pinat cu entuziasm mesajul de 
salut adresat de Partidul Comu
nist din Algeria.

Cu aceasta ședința din 11 mai 
a Congresului -a luat sfîrșit.

O-----------------

Pentru încetarea represiunilor din Iran
FRAGA 12 (Agerpres) 
Federația Sindicală Mondială a 

cerut Biroului Internațional al Mun
cii (B.I.M.) adoptarea unor măsuri 
urgente și hotărâte pentru a se 
pune capăt încălcării drepturilor 
sindicale in Iran. După cum 
transmite CETEKA, secretarul 
F.S.M., Ibrahim Zakaria, a trimis 
directorului general al B.I.M. Da
vid Morse o scrisoare în care a- 
trage atenția asupra represiunilor 
polițienești de 1ц 2 mai împotriva 
a 4000 de învățători greviști. In 
fața parlamentului iranian, învă
țătorii iranieni au organizat la 2 
mai ziua de,,luptă pentru majo
rarea salariilor. Mulți participan- 
ți la grevă au fost răniți iar unul 
din ei Abdelhasan-Han Aii a în
cetat din viață din cauza rănilor.•

PARIS 12 
transmite:

La ședința 
zilei de 11 mai a Congresului al 
16-lea al Partidului Comunist 
Francez, au început discuțiile pe 
marginea raportului de activita
te al C C. al P.C. Francez pre
zentat de Waldeck Rodiei

Ia începutul ședinței Jeannette 
Vermeersch a anunțat că pe" a- 
dresa Congresului a sosit un 
mesaj de salut al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. După cum 
se știe, delegația C.C. al P.C.U.S, 
invitată la Congres de comuniș
tii francezi nu1 a putut să vină 
la Paris din cauza refuzului au
torităților franceze de a acorda 
vize de intrare delegațiilor parti
delor comuniste și muncitorești 
din U.R.S.S. și țările de demo
crație populară. In sală au ră
sunat aplauze furtunoase, dele
gații au ascultat în picioare me
sajul de salut al C.C. al P.C.U.S. 
citit de Jeannette Vermeersch.

In cadrul discuțiilor pe mar-

GENEVA 12 (Agerpres) TASS 
transmite :

La 11 mai, la reprezentanța 
U.R.S.S. de pe lingă sediul euro
pean al O.N.U. a avut loc o în
tâlnire între miniștrii Afacerilor 
Externe ai : Uniunii Sovietice. 
A. A. Gromîko, — R.P. Chineze, 
Cen Li — R. D. Vietnam. Ung

In scrisoare sînt citate fapte 
concrete de încălcare repetată în 
Iran a celor mai elementare drep
turi sindicale. In legătură cu a- 
aceasta, se spune în încheiere în 
scrisoare, 
Mondială 
de măsuri

Federația Sindicală 
cere B.I.M. adoptarea 
concrete.

a <

Van Khiem și Republicii Popu
lare Polone, A. RapaCki, care 
sînt șefii delegațiilor guverna
mentale ale țărilor respective la 
conferința de la Geneva pentruf 
reglementarea problemri Laosului. 

La întâlnire au fost, discutate 
problemele lucrărilor apropiatei 
conferințe.

O-----------------

Ședința ordinară a delegațiilor militare 
ale celor trei

NA MON 12 (Agerpres) TASS 
transmite :

La 11 mai a avut loc la Na 
Mon ședința preliminară ordinată 
a delegațiilor militare ale cel oi 
trei părți interesate din Laos, și 
anume delegațiile guvernului le
gal al Laosului, partidului Neo 
Lao Haksat și cea a grupului de 
la Savannaket. Această întâlnire 
a confirmat odată mai mult că 
grupul Fumi Nosavan-Boun Oum 
nu dorește tratative reale referi
toare la reglementarea pașnică a 
problemei laoțiene. Se creează im
presia că grupul nu este interesat 
decît în încetarea provizorie a 
focului și numai atât. De aici re
fuzul părții rebele de a trimite la 
Na Mon o delegație politică, ce- 

tratativele
aibă loc în

părți din Laos
regal și partidului Neo Lao Hak- 
sat soluționarea problemei poli
tice nU poate fi disociată de so
luționarea problemei 
Laosului. Laosul are 
pace de lugă durată 
armistițiu provizoriu.

Din Vientiane au
Mon reprezentanții
Canadei, precum și locțiitorul re
prezentantului Indiei în Comisia 
internațională de supraveghere și 
control în Laos. Ei au avut o în
tâlnire neoficială cu delegațiile^, 
politice ale guvernului regal Țqj 
partidului Neo Lao Haksat.

militare a 
nevoie de o 
și nu de un

sosit la Na 
Poloniei ți

----o—

rerea încăpățînată 
militare și politice 
puncte diferite.

Or, după cum
declarațiile lor șefii 
politice și militare ale guvernului

ca
să

au relevat in 
delegațiilor

♦

Programul noului guvern belgian

------- — =-------

Un nou institut de învățămînt 
în Cuba
tul la cămine gratuite, alimenta
ție și rechizite școlare gratuite. 

In prezent în Cuba a fost în 
linii mari lichidată lipsa de în
vățători din școlile elementare. 
Se mai resimte însă lipsa de ca
dre didactice pentru școlile me
dii. De aceea Fidel Castro a a- 
pelat la studenții universității din 
Havana pentru ca ei să urmeze 
cursuri speciale de patru luni, 
în așa fel, îneît concomitent cu 
continuarea studiilor universitare, 
să poată predai în școlile 
Studenții au aprobat în 
mitate această propunere 
muluî ministru Castro.

O-----------------

Miting de protest la Tokio
Participanții la miting au 

rut guvernului ratificarea cît mai 
grabnică a convenției Organiza
ției Internaționale a Muncii cu 
privire la drepturile sindicatelor. 

După miting participanții au 
organizat un marș spre parla
ment. Demonstranții au înmînat 
deputaților celor două camere 
ale parlamentului revendicările 
lor expuse în rezoluția adoptată 
la miting și în petițiile oameni
lor muncii.

O-----------------

Gpeve în Copeea de sud
de dnd și-au formulat revendi-. 
cările cu privire la mărirea sa
lariilor peste 10.000 de munci
tori de la aceste mine au decla
rat deja de două ori grevă. 

După cum transmite agenția 
Toni an Thonsin, în ciuda ame
nințărilor patronilor de a con-

superior
HAVANA 12 (Agerpres).
Intr-o convorbire pe care Fidel 

Castro ,a avut-o cu studenții U- 
niversității din Havana, primul 
ministru al Cubei a anunțat că 
în fosta universitate catolică 
Villanuera, care era o pepinieră 
a iontrarevoluției se va deschi
de , în curînd un institut tehno
logic. Aici 1.500 de studtenți vor 
fi în întregime întreținuți de stat.

Fidel Castro a arătat că’pînă 
la sfîrșitul acestui an în univer
sitățile și instituțiile speciale de 
învățămînt un număr total de 
40.000 de studenți vor primi 
burse de stat care le acordă drep-

PARIS 12 (Agerpres) — TASS 
Senatul belgian a terminat dis

cutarea declarației guvernamen
tale în care este expus programul 
noului cabinet, format de primul 
ministru Lefevre și din care fac 
parte reprezentanți ai partidelor 
social-creștin și socialist. Senatul 
a exprimat încredere în guvern 
prin 121 de voturi pentru, 32 
împotrivă și 13 abțineri. Camera 
reprezentanților a aprobat împu
ternicirile noului cabinet în săp
tămina Care a trecut.

Participarea socialiștilor la noul 
guvern n-a influențat în fond 
cursul său politic. După cum re
iese din prdgramul expus de Le
fevre, în domeniul politicii ex
terne guvernul rămîne fidel blo
cului agresiv N.A.T.O., precum 
și blocurilor economice și militare 
vest-germane. Prin urmare, guver
nul nu Va proceda lă o reducere 
substanțială a cheltuielilor mili
tare. In domeniul politicii interne

medii, 
unani- 
a pri-

TOKIO 12 (Agerpres).
Aproximativ 5000 de munci

tori au participat la 11 mai la 
mitingul de protest de la Tokio 
împotriva planurilor guvernului 
de a strecura în cursul actualei 
sesiuni parlamentare o serie de 

• noi legi antimuncitorești. Mitin
gul a fost organizat dte Consiliul 
de luptă comună al lucrătorilor 
de la întreprinderile și institu
țiile de stat care reunește apro
ximativ 1.500.000 de muncitori.

ce-

PHENIAN 12 (Agerpres).
De peste două luni muncitorii 

de la șase mine ale societății gu
vernamentale „Thean Soktan 
Konsa" din Coreea de sud des
fășoară lupta pentru majorarea 
salariilor. Agenția sud-coreeană 
Toiuan’Țhottsin transmite; cp, in- 
sistîqd asupra satisfacerii reven- cedia pe greviști, minerii au ho- 
dicăriior lor. ei au declarat din ; tărît să continue lupta pînă la 
nou* la 10 mai grevă nelimitată, satisfacerea deplină a revendică-

De la începutul lunii martie rilor lor.

el intenționează să aplice „legea 
unică" care înseamnă o ofensivă 
asupra drepturilor vitale al oa
menilor muncii. S-a anunțat îndeo
sebi sporirea impozitdoc și taxe
lor indirecte ceea ce va duce la 
o creștere a scumpete!.

Primul ministru a lăsat să se 
înțeleagă că guvernul tinde spre 
limitarea în continuare a dreptului 
la grevă al oamenilor muncii din 
sectorul de stat. In ce privește 
principalele revendicări* ale miș
cării muncitorești privind efectua
rea unor reforme sociale și econo
mice, îndeosebi planificarea in
vestițiilor de stat și instaurarea 
unul control asupra monopolurilor, 
guvernul s-a limitat în programul 
său doar la promisiuni vagi.

După cum se vede, noul guvern 
al Belgiei intenționează să con
tinue politica falimentară a fos
tului guvern, folosind în 
scop „colaborarea" cu 
Partidului socialist.

O-----------------

Rezoluția Biroului Politic al C.C. al P.C 
din belgia

BRUXELLES 12 (Agerpres). 
In legătură cu aprobarea în 

parlament a programului și îm- 
putemicirilor noului guvern al 
Belgiei, Biroul Poliție al C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia 
subliniază în rezoluția sa că 
parlamentarii socialiști „au vo
tat in general pentru un respin
gător compromis guvernamen
tal", creind în felul acesta „o 
situație periculoasă pentru miș
carea muncitorească".

In rezoluție se arată că în 
partidul social-creștin există un 
grup de opoziție care caută să 
creeze un guvern de extremă 
dreaptă care ar respinge In mod 
fățiș drepturile sindicatelor și 
revendicările muncitorilor.

Nu încape înoblală, <_____
Biroul Politic, că primul minis
tru Lefevre intenționează să •fo
losească această opoziție ultra- 
reacționară ca mijloc de presiu
ne pentru a smulge miniștrilor 
și deputaților socialiști tot mai 
multe concesii importante.

Parlamentul, se spune în re
zoluție, a votat încrederea în gu
vern după ce s-a dat publicității 

’hotărârea -cu privire la majora -

Lupta pair io ti lor din Goa
DELHI 12 (Agerpres).
Poporul din Goa intensifică 

lupta împotriva regimului colo
nial al lui Salazar. După cum 
informează presa din Delhi, re
cent patrioții din Goa au atacat 
în apropiere de localitatea Morle 
de la granița cu India o patrulă 
militară portugheză. In cursul 
schimbului de focuri cîțiva sol
dați au fost răniți. Alți patrioți 
au aruncat în aer un jeep mili
tar în care se afla o patrulă.

Patrioții din Goa au atacat de 
asemenea secțiile de poliție din 
regiunea Sanguellima. Cîțiva po
lițiști au fost răniți.
, In .j^tjmul timp , pe întregul 
teritoriu al coloniei Goa au a- 
vut loc ciocniri armate între pa
trioții care se ridică la lupta 
împotriva jugului colonial și 
trupele portugheze.

----o---- ‘У- ’ Л

acest 
liderii

rea impozitelor indirecte. Lefevre 
și Spaak au arătat cum ar tre
bui să fie, după părerea lor, un 
guvern „puternic": acest guvern 
nesocotește parlamentul și demo
crația, duce politic* marelui ca
pital, fără a ține seama de voin
ța poporului,

Majorarea impozitelor indirec
te este unul din dementele prin
cipale ale „legii unice". Intra
rea în vigoare a acesteia dove
dește ci socialiștii au renunțat 
Ia spiritul grevei și a> »*«ior ge
nerale.

După calculele chiar teb auto
rilor „legii unice", agțtlcarea 
noilor impozite va costa pa oa
menii вжпсіі SQt мМіоапе franci 
pe Імй, antică 4 ttRNtâte franci 

declară Pto» hi a&gttui auriul INI, 
«M țll miliarde franci pînă la 
sfîrșiwl аяйШ 1M2.

Partidul comunist cheamă pe* 
oamenii muncii și organizațiile 
lor sindicale la luptă unită îm
potriva politicii guvernamentale, 
politică dusă în interesul mare
lui capital, la luptă pentru ma
jorarea salariului, împotriva res
trângerii producției, împotriva 
șomajului și sărăciei.

Buvernul englez este părtaș 
la crimele din Angola

LONDRA 12 (Agerpres)
Ziarul „Daily Worker", carac- 

terizînd poziția guvernului englez 
în problema Angolei, scrie: Gu
vernul nu vrea să se pronunțe 
împotriva crimelor colonialiștilor 
portughezi în Angola pentru că 
el este părtaș la aceste fărădelegi.

i,O mare parte a armelor care 
sînt folosite pentru asasinarea oa
menilor din Angola, subliniază 
ziarul, sînt livrate de Anglia. Po
trivit datelor existente, bombele 
cu napalm, folosite pentru a arde 
de vii pe africani, au fost fabri
cate în Anglia".

împotriva înarmării 
atomice a Angliei
LONDRA 12 (Agerpres)
Comitetul pentru apărarea pă

cii și alte organizații ale partiza
nilor păcii din Anglia au anunțat 
că săptămina viitoare va începe 
o puternică acțiune de protest 
împotriva creării 
a bazei americane 
rine înzestrate cu 
ris".

Vase și trenuri 
împotriva înarmării nucleare a 
Angliei vor sosi la 14 măi la 
Dunoon situat nu departe de ba
ta submarinelor. Acolo va avea 
loc o demonstrație de protest Îm
potriva 'transformării Angliei în
tr-o bază nucleară americană. 
Săptămina viitoare vor ajunge la 
'Holy Loch participanții la marșul 
LondrarHoly Loch organizat de 
„Comitetul pentru adoptarea u- 
nor,■‘măsuri concrete de luptă îm
potriva războiului nuclear".

la Holy Loch 
pentru subma- 
rachete „Pola-

cu luptători
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