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Stăpînind o înaltă cali

ficare profesională, bobi
nau "rea Csăklânyi Marga
reta Execută cele mai pre
tențioase lucrări în secția 
de bobinaj ușor de 
А.С.В.Ё. Vulcan.

IN CLIȘEU : Muncitoarea 
Csăklânyi Margareta încer- 
cînd la ștandul de probă 
un motor de 12 kW.
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in numai 16 zile
In scopul îmbunătățirii pro

cesului de producție, la minsf 
Aninoasa trebuia montată o 
mașină de extracție la puțul 
orb nr. 3, lucrare destul de a- 
nevoioasă care cerea un timp 
de executare de peste o lună 
de zile. Lucrarea a fost încre
dințată muncitorilor din ca
drul sectorului electromecanic. 
Printr-un efort susținut, ei au 
reușit să termine lucrarea în 
tîmp record — 16 zile. Tot 
muncitorii de aici au montat 
in lanț elevator în circuitul 

fcUțului orb nr. 3, orizontul 8.

C A L E
afla 

stației 
Aurel 
făceau

4 pag. 20 bani

întrecerea minerilor 
se soldează cu noi succese

------------- * *------------------

Minerii își continuă munca 
in abataje cu multă insufle' 
tire. Ei se Străduiesc să-și în
deplinească în mod 
sarcinile de plan, 
tățească calitatea 
Multe sectoare și 
minele Văii fiului 
lizări de seamă.

1 ritmic > 
să îmbună- ț 
producției. jj 

brigăzi din > 
obțin rea- ș

Cărbune cu un continui 
de cenușă redus

Extragerea unei producții de ca
litate, constituie principalul obiec
tiv al întrecerii. In abataje, la gu
rile de rol, peste tot unde este 
posibil șistul este înlăturat cu gri
jă din cărbunele extras. Ca re
zultat al acestor eforturi calitatea 
cărbunelui extras pe bazin în a- 
ceastă lună este bună : procen
tul de cenușă a scăzut față de 
cel admis cu 0,8 la sută. Toate 
exploatările, cu excepția minei Lo- 
nea care a depășit cenușa planifi ■ 
cată cu 1,9 lă sută, au respectat 
calitatea cerută. Cele mai frumoase 
rezultate în privința calității le-au 
obținut minerii de la Vulcan. Ei 
au redus cenușa în cărbune cu 1,6 
la suta, fiind urmați de cei de 
Lupeni.

la

Din nou fruntaș*
In primul trimestru, sectorul 

al minei Petrila a ocupat primul 
loc în întrecerea pe bazin.

Colectivul acestui sector conti
nuă să obțină noi succese. Planul 
pe luna aprilie a fost- depășit cu 
835 tone de cărbune, iar în cursul 
lunii mai, pînă la data de 17 in
clusiv, minerii de aici au extras 
în plus de plan 330 tone de căr
bune de bună calitate. Cele mai 
mari contribuții la obținerea aces
tor succese au fost aduse de bri
găzile conduse de Firoiu Gheor
ghe și Zaharia Vasile, care mun
cind cu randamente măi mari de

II

4 tone pe 
peste plan 
de cărbune.

post, 
mai

1849 fone

au extras fiecare
de 100 tonebine

cărbune

sectorulu Iv’

de 
plus

Munca în abatajele 
ăl minei Aninoasa se desfășoară cu
mult spor. Avînd asigurate condiții 
bune de lucru, materiale și goale 
la timp, minerii de aici au extras 
pînă la data de 17 a lunii mai 
1849 tone de cărbune peste plan. 
La baza acestei depășiri a stat 
creșterea productivității muncii. 
Randamentul obținut pe sector de 
pășește pe cel prevăzut cu 226 
kg. de cărbune pe post. Brigăzile 
de mineri conduse de Biro Ștefan, 
Steț Petru si Iancu Victor au dat 
peste plan între 150 și 200 tone 
de cărbune.

mun- 
frun- 

secției

Printre 
citării de 
te ai 
construcții me
talice de 
U.R.U.M.P. 
numără și lăcă
tușul Crișan Io
sif. El își depă
șește lunar sar
cinile de plan 
cu cîte 25—30 
la sută, iar lu
crările pe care 
le execută sînt 
de bună calita
te. Pentru me
ritele sale, ute- 
miștii din sec
ție l-au ales în 
biroul organiza
ției U.T.M.

IN CLIȘEU : 
Lăcătușul Cri- 
șan îosif în 
timpul lucrului.

Citiți în interiorul ziarului:
• Ecoul cuvin tării rostite de N. S. Hrușciov la Vama
• Zborul unui cosmonaut poate fi reprodus pe Pămini
• Declarația ministrului Informațiilor din G.P^R.A. asupra 

situației din Algeria
9 Proteste în Italia împotriva experiențelor .nucleare ale 

S.U.A.
______________________________________________ ii

Lucrările Consiliului S
ăl Agriculturii

au continuat lucrările 
Superior al Agriculturii 
de lucru pe secții, 
dezbătute, pe baza re-

rii cu succes a sarcinilor puse dc 
partid în fața agriculturii în ve 
derea sporirii producției și con 
solidării continue a unităților a 
gricole socialiste.

Proiectele de planuri alcătuite 
în comisii urmează să fie supuse 
dezbaterii și aprobării Consiliului 
Superior al Agriculturii în ședință 
plenară.

Vineri 
Consiliului 
în ședințe

Au fost 
centelor documente de partid și de 
stat, sarcinile actuale și de pers
pectivă ale fiecărei ramuri și sec
tor de activitate, din agricultu
ră, elaborindu-se proiecte de 
planuri de lucru. Aceste proiecte 
cuprind măsurile necesare rezolvă-

Lucrârllc Congresului al lll-lca 
al cooperației meșteșugărești
Vineri, în cea de-a doua zi a 

lucrărilor Congresului al IlI-lea 
al cooperației meșteșugărești, s-au 
încheiat discuțiile asupra rapoar
telor prezentate.

Au luat cuvîntul numeroși tova
răși între care Dan Visalon, din

(Agerpres)

Locomotiva 150.1104 se 
garată pe una din liniile 
Lupeni. Mecanicul Grosu 
împreună cu fochistul său 
toaleta locomotivei pentru a pleca 
din nou la drum. In fugă, la lo
comotivă a venit impiegatul de 
mișcare Negrea Gheorghe.

— Tovarășe me
canic, vrem să 
compunem trenul 
2665 cu tonaj spo
rit. II remorcați. I

— Da, răspun
se mecanicul. Dar 
avea.

— 2141 tone.
— Deci cu 641 tone în plus fața 

de normă, își zise mecanicul. E 
adevărat, au mai fost remorcate 
Ѵ'аяігі cu tonaj sporit, în jurul a 
2.000 tone, dar cu atîta nu. Se 
adresă fochistului Adam Iosif :

— Ce zici Iosif, să ne încer
căm puterile ?

— De ce mă mai întrebi, doar 
singur ai spus daI

Impiegatul de mișcare, care a- 
sistase la discuția dintre mecanic 
și fochist, anunță ■ operatorul R.C.

— Trenul 2665 are un tonaj de 
2141 tone. Asigurați-i cale liberă 
pentru a nu fi oprit la semnale.

Doar cîteva minute au trecut 
de la anunțarea operatorului R.C. 
și toate stațiile de la Lupeni și 
pînă la Petroșani au aflat că tre
nul 2665 compus dintr~o marșrută 
de cărbune cocsificabil pentru 
Hunedoara va pleca din Lupeni 
cu tonaj sporit.

Atenția tuturor era îndreptată 
spre acest tren. Dar cel mai con
centrat era mecanicul. La vle-

Din carnetul 
corespondentului

ce tonaj va

tarea din stația Lupeni, trenul o 
luă cam greu din loc.

Mecanicul își zise :
— Angajamentul e angajament. 

Doar n-o să rămînem acil încet, 
încet trenul, luă viteză. Mecanicul 
își cunoștea locomotiva, știa si. 
strunească forțele 1

Din 
nelor, 
acciru 
ții îi făceau sem
ne prietenești, 
semne de 
bucurie. 2141

fața cabi- 
a stațiilor 
și impiega-

Sînt 
îm- 
tonebărbătare, de 

e tonaj, nu glumă.
La intrarea în stația Livezeni, 

trenul atacă Una din cele mai di ■ 
țicile curbe. Prin frecarea roților 
de șine se pierde mult din viteză.

Trenul a garat însă la timp in 
Livezeni. Mecanicul avusese grijă 
să atace curba cu o viteză spo
rită, iar ttisiparul a fost folosit din 
plin.

Deși la Petroșani se făcuseră 
pregătiri pentru primirea sărbăto
rească a trenului remorcat cu su~ 
pratonaj, a mecanicului Grosu și fo
chistului Adam, nu au putut fi 
nici măcar felicitați, deoarece în
dată după sosire, locomotiva a șt 
intrat pe alt tren cu care s~a îna
poiat la Lupeni. Și de data aceas
ta tot cu tonaj sporit : 350 tone 
în plus, la cererea mecanicului Gro 
su Aurel-

...In evidența mecanicilor care 
remorcă trenuri cu tonaj sporit a 
apărut un nume nou, al tînărului 
mecanic de locomotivă Grosu Au
rel. Și aceasta constituie pentru 
mecanicul Grosu, pentru fochistul 
său o înaltă prețuire.

I. CRIȘAN

---- ----------©----------- —

UN APARAT PREȚIOS
inovația acestor tineri este 

apreciată de muncitorii de la 
culbutor. deoarece s-a creat 
posibilitatea ca vagonetele cu 
cărbune culbutate să nu mai 
fie înregistrate manual, pe ta
bla de lemn, ci automat.

Tînărul Melțer Iosif, electri
cian la sectorul IX electrome
canic al minei Lonea și tînă
rul Covlea Constantin, inginer 
la același sector, au realizat 
recent o inovație care a și foist 
aplicată. Este vorba de un a- 
parat electric care înregistrea
ză cu precizie numărul vago- 
netelor cu cărbune culbutate.

Aparatul este montat în fa
ța mașinii de extracție de la 
puț, iar întrerupătorul la cui- 
butor. Odată cu culbutarea va- 
gonetului, întrerupătorul se 
cuplează automat, Iar apara
tul înregistrează culbutarea 
vagonetului de cărbune. .

partea cooperativei „Jiul** din Pe
troșani, Leontin Blăjan, președin
tele Uniunii regionale a coopera
tivelor meșteșugărești Hunedoara.

Vorbitorii au înfățișat realiză
rile obținute de cooperativele meș
teșugărești din țara noastră, relie- 
fînd măsurile luate în acest scop, 
precum și experiența pozitivă do- 
bîndită de 
bunătățirea 
de servicii

■ Totodată 
subliniat sarcinile mari 
vin cooperativelor meșteșugărești 
în lumina indicațiilor dete de 
partid, expuse din nou prin salutul 
prezentat de tovarășul Chivu Stoi
ca : Studierea cu atenție a cerințe
lor oamenilor muncii în vederea 
dezvoltării și , perfecționării acti
vității unităților în raport cu 
aceste necesități, realizarea conș
tiincioasă, la.tipip Și de buni', ca
litate a tuturor comenzilor ce le 
sînt încredințate, deservirea civili
zata, a cetățenilor, sporirea obiec
telor de artă populară etc.

Conducătorul delegației din R.D. 
Germană, Rudi Dobbernak și con
ducătorul delegației din R.P. Mon
golă, Guriinin Punțag, conducăto
rul delegației din R.P. Polonă, S. 
Pietkiewics și conducătorul de
legației din R.P. Ungară,SJsMvacs 
Istvan au salutat Congresul. Ei 
au oferit daruri Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Meșteșugărești.

In ședința de după-amiază, du
pă încheierea discuțiilor, congre
sul a aprobat în unanimitate ra
portul Consiliului UCECOM, ra
portul Comisiei de revizie, pre
cum și propunerile făcute pentru 
îmburiătățirea statutului și a a- 
doptat noul statut al UtÎECOM.

Lucrările continuă.

multe unități în îm- 
activității de prestări 
pentru populație, 
numeroși vorbitori au 

care re-
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In primele rînduri ale întrecerii |
Una din cele mai bune bri

găzi de la sectorul IV al mi
nei Aninoasa este cea con
dusă de Moisiu Remus. Mun
cind cu un randament de 
peste 4,2 tone pe post, mi
nerii din această brigadă au 
extras în, luna aceasta 265

tone de cărbune peste plan.
IN CLIȘEU : Moisiu Re

mus, împreună cu un schimb 
din brigada pe care o con
duce, discută cu maistrul mi
ner Pădureanu Teodor des
pre căile de sporire a pro
ducției.

8
8
8
8
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In anii regimului bur- < 

ghezo-moșieresc, minerit l 
robeau din zori șl pină în < 
noapte pentru o bucățică < 
de piine tot atlt de nea- s 
gră ca și cărbunele pe ca- s 
re-1 scoteau din adincuri. > 

Descătușată de exploa- ) 
tare, munca minerilor e ? 
astăzi apreciată șl cinsti- ? 
tă. O dovadă în plus : mun- г 
ca minerilor constituie un $ 
puternic izvor de inspira- ! 
țle și pentru artiștii noștri. (

IN CLIȘEU: Minerul ( 
fruntaș — sculptură de 
Ioan Pop.

Vanilie din celuloză
Specialiștii polonezi au pus la 

punct o nouă metodă de utilizare 
a rezidurilot de leșie folosită la 
fierberea celulozei. Pînă nu de 
mult reziduale fabricilor de celu
loză emu aruncate în apele curgă
toare, ceea ce dăuna pisciculturii. 
In urma unei prelucrări complexe,

Intr-o zi, în autobuz
Piața Victoriei — Petroșani. 

Autobuzul de Lottea era gata de 
plecare, dar în ultima clipă un 
cetățean cu o pălărie dată pe cea
fă urcă prin față „cerîndu-și" voie 
printr-tm original mod : înghion
tind două femei și călcînd pe pi
cioare un hăt rin aflat în apro
pierea ușii.

— Gata, plecarea! — anunță 
șoferul.

— Toată lumea și-a luat bi
let ? întrebă taxatoarea, dar nu 
primi nici un răspuns.

Intre bătrinul de lingă ușă și 
cetățeanul cu pălăria dată pe cea
fă începu o discuție.

— Mi se pare că dumneata 
cetățene, deși te-ai înghesuit la 
urcare uiți să-ți iei bilet...

— Ce nu ți-e bine ? Ce te pri
vește, doar nu ești controlor I

— No-i fi controlor, dar fiecare 
dintre noi trebuie să-și cunoască 
îndatoririle.

— la lasă-te de dăscăleală...
Din nou se auzi glasul taxa

toarei :
— N-a rămas nimeni fără bilet? 
Nici un răspuns.
lntr-una din stații, în mașină 

urcă un cetățean cu semnul dis
tinct al controlorilor l.C.O.

■— Vă rugăm prezentați biletele 
la control.

Rînd pe rînd controlorul verifică 
biletele pasagerilor, lată-l ajuns si

In partea de nord a orașului 
Deva, la poalele dealului pe 
care odinioară străjuia semeț 
cea mai importantă cetate me
dievali din cimpia Mureșului, 
se află unul - dintre cele mai 
interesante și mai valoroase 
puncte istorice ale regiunii 
Hunedoara : Castelul Bethelen 
denumit și „Magna Curia". Zi
dit în anul 1621 ca loc de re
ședință voevodală, interiorul 
clădirii adăpostește azi un im 
portant muzeu. Nimic nu poa 
te da o imagine mai completă 
asupra vieții care s-a scurs 
din timpuri îndepărtate și pînă 
acum pe teritoriul regiunii Hu
nedoara decit o vizită prin 
cele 20 de săli ale muzeului. 
Chiar de la intrare exponatele 
din spatele vitrinelor de cris - 
tal mină glodurile în urmă cu 
mii de ani. Fosilele unor ani
male de mult dispărute (mă
sele de mamut, cranii ale ur
șilor de peșteră, fălci și coar
ne de cerb uriaș) și uneltele de 
piatră obsidian și os (nuclee, 
percutoare, așchii, răzuitoare, 
lame și capete ascuțite) reîn
vie in minte viața aspră, pli
nă de lipsuri a celor dinții oa
meni care au trăit pe melea 
gurile noastre.

Epoca de bronz reprezentată 
prin diferite piese ca topoare, 
ciocane, securi, tipare pentru 
turnare, nicovale, ferăstraie, 
dălți, frinturi de coase 
și sape, săgeți, săbii și vlrfuri 
de lănci, reliefează evoluția 
vieții străbunilor noștri și rod
nica lor activitate meșteșugă
rească, agricolă, militară.

Tezaurul de sărcăsău (raio- 
hurOr&ștâB) format din fibule, 
aplice, brățări, monete, cera
mică рЙШІ șl alte obiecte 
lucrate cu migală fi prezintă pe 
daci artiști de valoare, sensi
bili la frumuseți și stăpînl pe

din aceste reziduri s-a reușit să 
se obțină o substanță aromată 
sub forma unui praf alb, cu mi
ros asemănător cu al vaniliei. Noul 
concentrat, introdus în prezent pe 
scară largă în industria alimenta
ră poloneză, a fost pus la punct 
de specialiștii de la Combinatul de 
concentrate alimentare din Kujawy.

în dreptul cetățeanului cu pălă
ria dată pe ceafă.

— Biletul dvs. vă rog.
— ??
— Am cerut să-mi prezentați 

biletul.
— Biletul ? Păi... A, da,-, să 

caut biletul.
Omul cu pălăria dată pe ceafă 

iși vîrî mîinile în buzunare, dar, le 
scoase fără bilet. Se căută în alte 
buzunare — același rezultat. Zeci 
de priviri erau îndreptate spre el. 
Privea mirat de otita căutare și 
bătrînul cu care avusese discuția.

— N-am bilet — răspunde a' 
bia auzit. N-am știut...

— Dar călătoriți cu autobuzul 
pentru prima oară ?

— Nu.
In autobuz, rumoare.
— In cazul acesta vă rog pre

zentați buletinul de identitate și 
plătiți 10 leit pentru contravenție.

— Dar, tovarășe controlor, un 
bilet nu costă decît 1,50 lei...

— Dacă îl iei de la taxatoare, 
da. Acum îl plătești mai scump. 
Sa înveți minte pe viitor.

Neavînd încotro, pasagerul clan
destin prezentă buletinul de iden
titate și plăti suma pretinsă de 
controlor,. Acesta îi emise un bi
let „special'' cu nr. 5240. Pe bilet 
controlorul, nu uită să treacă și 
numele contravenientului: Cioctr- 
lan Petru, domiciliat în Cimpa.

M. MICA 

и tehnică înaintată in prelu
crarea metalelor. Pe rînd prin 
fața ochilor se perindă dife
rite relicve, unicate a căror 
importanță și valoare istorică 
poate fi cu grep descrisă. Co
lecția numismatică aranjată în 
mai multe vitrine cuprinde nu
meroase piese interesante și 
instructive în legătură cu via
ța economică desfășurată pe 
teritoriul regiunii noastre în 
epoci diferite. Atrag atenția 
mai ales monedele dacice tur
nate din bronz, monedele cu 
inscripții grecești și monedele 
consulare de argint de origină 
romană.

La parter și la etajul supe
rior al muzeului, multe săli a- 
menajate special prezintă vi
zitatorilor într-o ordine meti
culoasă zeci de statui, monu
mente onorifice, altare inchi 
nate unor divinități dace și 
romane, fragmente arhitecto
nice, basoreliefuri, idoli, opaițe 
și obiecte de podoabă din vea
cul I dinaintea erei noastre și 
din veacurile I-II ale erei noas
tre. In fața unor grupuri sculp
turale ca Diana și șilvănus, Plu
ton șl Prosperina, pașii se o- 
presc un timp mai îndelungat. 
Stilul și originalitatea acestor 
compoziții, liniile pure și ta
lentul admirabil cu care au fost 
realizate impun aceste sculp
turi.

O curiozitate mereu înoită 
îndeamnă tot înainte, in sala 
cu exponate din orînduirea feu 
dală slnt înfățișate obiecte ca
re, deși de o construcție mai 
recentă (300—400 ani), între
buințarea lor poate fi deter
minată cu greu fără explica
țiile ghidului însoțitor. Teas
curile pentru stors ulei, plu
gurile, dăracile și rîșnițele din 
piatră, lemn și fier închid în 
ele parcă și acum icnetul plin 
de obidă al celor ce munceau 
cu ele. Trocul, barosul, dalta, 
fist’ăul, tirnăcopul și alte u- 
nelte miniere primitive, grele 
și grosolan lucrate adîncesc șl 
mai mult acest sentiment.

Contemplind într-o încăpe
re vecină,4panourile cu minu
natele realizări obținute sub 
conducerea partidului și gu
vernului in anii regimului de
mocrat-popular, mîndrla și bu
curia izbucnesc din inima o-
mulul parcă și mai puternic 
șl mai înălțător. Vizitat tot 
mai des de oamenii muncii ca- 
re-i apreciază unanim valoa
rea și frumusețea, muzeul re
gional Deva cunoaște in ulti
mii ani o bine meritată faimă 
și o afluiență de vizitatori în 
continuă creștere.

A. NICHIFOREL

însoțitorul Donose Grigore de la mina Aninoasa a fost 
îăslt de serviciul aeraj circulînd neregulamentar prin tu
nelul Fiscu pe un tren de goale.

LA ©

Situată pe Va
lea Oltului, stați
unea balnco-cli
materică Călirnă- 
nești își primeș
te cu drag oaspe
ții — oameni ai 
muncii sosiți aici 
pentru odihnă sau 
tratament. Din a~ 
ceastâ frumoasă 
stațiune, ca și din 
celelalte stațiuni 
balneo - climate
rice din țară, mult' 
muncitori mineri 
din Valea fiului 
plecați la odihnă 
și tratament se în
torc cu forțe spo
rite. Printre a- 
ceștia se numără 
și minerii Szebes- 

: ten Alexandru, 
Bencovici Alexan
dru, Costin A- 

; lexandru, Nichita 
loan. Sinea Vasi- 
le, Cașotă Mihai, 
tehnicianul Șchil- 
ler Grigore, toți 
de la E. M. Pe- 
trila. întorși de 
curînd din stațiu
nea Călimănesti.

IN CLIȘEU : Pavilionul central al stațiunii

CALEIDOSCOP
Vitus fotografiat

Cu ajutorul microscopului elec
tronic s-a fotografiat pentru prima 
dată virusul poliomielitei chiar în 
interiorul celulei umane. Prima 
constatare (puțin încurajatoare) : 
un singur virus dă naștere la alți , 
100.000 de viruși în cîteVfe ore.

Materia fizică
Savanții au obținut în laborator 

o „materie artificială11 în care 
electronii ce înconjoară nucleul a- 
tomic sînt înlocuiți prin mezoni, 
a căror încărcătură electrică este 
aceea a electronului, dar a căror 
masă e cu mult mai mare. Atomii 
mezici nu trăiesc decît cîteva mi
lionimi de secundă. Un nou dis

Un nou material refractar
La Institutul central de cercetări 

științifice al industriei materiale
lor de construcții din Budapesta 
a fost pus la punct un nou materia] 
refractar denumit riopitit. Noul 
material este obținut pe baza u- 
nui liant ceramic din perlîtă — o 
sticlă vulcanică foarte răspîndită 
în natură. Unele tipuri de riopirit 
rezistă la temperaturi de 900- - 
1.350 grade, fiind mai bune izola

Cu căruța... prin tunet

D I H N A

pozitiv montat la Institutul de 
cercetări nucleare de la Dubna, în 
U.R.S.S. îngăduie însă studierea 
lor.

Măsura timnu ui
Primul, orologiu atomic este atît 

de precis încit abaterea maximă e 
mai mică decît o secundă pe secol. 
Orologiul atomic aduce o moda
litate nouă de a măsura timpul, 
independent de mișcarea aștrilor.

Bumbac colorat
In Uzbekistan s-au creat unele 

varietăți de bumbac cu fîbre ver
de deschis și galben. Aceste cu
lori nu sînt alterate nici de apă, 
nici de soare. _ • 

.0-----------------

toare decît alte materiale refrac
tare similare.

Experimentarea în producție a 
riopiritului a demonstrat înalta 
eficiență economică a noului ma
terial care este mult mai ieftin 
decît materialele refractare . folo
site pînă în prezent. Datorită greu
tății specifice reduse, din tiopî- 
rit se pot confecționa straturi izo- Д 
latoare mai subțiri decît din alte 
materiale.

Trece țugu prin tunel
C-un însoțitor rebel 
Care n-are pare-se 
Nici habar de N.T.S....
E Donose zis Griguță 
Și cu „țugu“ se căruță. 
Dar nu ca orice turist 
Ci ca un echilibrist 
Fost Ia circ, de bunăsamă. 
Cu piciorul pe o ramă 
Și-o mînă pe vagonet 
Poate are vre-un secret 
Altfel să gîndești nu poți 
Cum de n-a plonjat sub roți ' 
Vagonetul răsturnat 
L-ar fi prins și laminat 
Ar fi fost mare tapaj, 
Dar noroc de ,,aeraj“ 
Că mi l-a oprit din zbor 
Astfel a scăpat ușor 
C-a primit la... aeraj 
Zece zile instructaj.
Ține minte mă Griguță : 
Vagonetul nu-i căruță !
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Pe șantierul 6 construcții Petroșani

Mai multa atenție organizării consfătuirilor de producție
Pe șantierul 6 construcții 

Petroșani consfătuirile de pro
ducție la nivelul șantierului 
nu sînt întotdeauna temeinic 
pregătite și din această cauză 
nu-și îndeplinesc menirea lor. 
Așa s-au intîmplat lucrurile 
cu ultima consfătuire de pro
ducție. De ce nu și-a atins 
scopul această consfătuire de 
producție ?

Răspunsul la această între
bare reiese din felul cum a 
fost organizată consfătuirea de 
producție. In primul rînd, co
mitetul sindicatului și condu
cerea tehnico-administrativă a 
șantierului nu au pregătit con
sfătuirea pe baza unui plan 
dinainte stabilit, iar ordinea 
de zi a consfătuirii nu a fost 
cunoscută din timp de către 
organizatorii grupelor sindi
cale, de conducerile celor 4 lo
turi și nici de către construc
tori. Din această cauză, mun
citorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii șantierului care 
trebuiau 
consfătuire 
prezenți. 
consfătuire 
nici chiar unii tovarăși din 
conducerea șantierului cu munci 
de răspundere. Printre aceștia 
sînt contabilul șef al șantieru
lui, Iorgu loan, inginerii Side- 
reș Georges și Bartmuș Hei 
nul< .șeful serviciului aprovi
zionați; Șmider loan și alți 
salariați ai șantierului care 
trebuia neapărat să fie pre
zenți la consfătuire.

La acestea se mai adaugă 
faptul că însuși referatul pre
zentat de ing. Badea Victor. 

.... șeful șantierului, n-a fost în
tocmit cu toată răspunderea. 
El a fost șablon, ca multe alte 
referate prezentate în consfă
tuirile de producție. Referatul 
nu a avut o orientare clară, 
nu a arătat în ce direcție tre 
bule mlincit mai mult, nu a 
venit cu propuneri pentru îm
bunătățirea muncii. Referatu
lui l-a lipsit esențialul: nu a 
dezbătut o problemă princi
pală de producție, așa cum 
subliniază Rezoluția celui de-al 
IV lea Congres al Sindicatelor. 
Cit de util ar fi fost ca in re
ferat să se analizeze îndepli- 
nirea angajamentelor de In- 
.t^ecere, predarea la timp a 
construcțiilor, calitatea lucră
rilor.

Pe bună dreptate tehnicia
nul Ștroia Vasiie a criticat in

participe 
au 

mult,

la 
fost 

la

să ] 
nu 

Mai 
nu au participat

consfătuire conducerea șantie
rului care in referatul prezen
tat nu a amintit nici un cuvînt 
despre obiectivele ce trebuiesc 
predate — blocul В de pe stra
da Constructorilor, blocul A 2
— Livezeni, Fabrica de gheață 
etc. — lucrări deja întirziate.

De asemenea, șeful de bri
gadă Rădulescu Marin și mais
trul Manea Florea de pe lotul 
IV au criticat conducerea șan
tierului pe motivul 
montat macaraua < 
blocul D, cu toate 
respectivă nu era 
Din această cauză 
au fost nevoiți să 
betonul preparat pentru aco
periș cu găleata, lucru ce a 
făcut să scadă productivitatea 
muncii.

Alți constructori, printre ca
re maistrul Paștiura Francisc, 
dispecerul de 
leanu Petru, 
Constantin și 
arătat că se 
tablă galvanizată pentru jghea
buri și cornișe, ipsos, drucăh-e 
pentru uși, bitum și altele. Ci
ne să ne rezolve aceste treburi
— și-au pus întrebarea con
structorii — dacă la consfă
tuirea de producție nu dăm 
ochii cu tov. Șmlder Ioan, șe
ful serviciului aprovizionare, 
cu Ghiță Ionel, șeful serviciu
lui de planificare și Ciomu Mi
hai. care răspunde de serviciul 
tehnic și alți salariați ai uni
tăților noastre care să ne ajute 
operativ în luarea măsurilor 
necesare pentru aplicarea pro
punerilor făcute în consfătuire.

Intr-adevăr, pe șantierul 6 
construcții este neglijată ține
rea unei evidențe a propuneri
lor făcute de muncitori, nu se 
prevăd termene și responsabi
lități precise pentru aplicarea 
lor. Comitetul sindicatului și 
conducerea tehnîco-adminis- 
trativă a șantierului nu au 
luat în discuție propunerile 
considerate ca bune pentru a 
hotărî asupra aplicării lor. In 
consfătuirile de producție mun
citorii nu sînt informați asu
pra 
uite 
rior

In 
ție s-a discutat și despre fap
tul că comitetul sindicatului 
ru se ocupă în suficientă mă
sură de răspîndlrea experien
ței înaintate și popularizarea 
fruBtașilor în producție.

I că a de 
ce deservea 
că lucrarea 

terminată, 
muncitorii 
transporte

transport Pătu- 
măiștrii Albu 

Tecuță loan au 
duce lipsă de

felului cum sînt îndepli- 
propunerile făcute ante-

consfătuirile de produc-

De la corespondenții noștri voluntari

Pentru a lichida deficiențele 
care mai există, pentru a ge
neraliza experiența pozitivă, 
organizația de partid are da
toria să analizeze cum se ocu
pă comitetul sindicatului și 
conducerea șantierului de or
ganizarea consfătuirilor de 
producție, să stabilească mă
surile ce se impun a fi luate 
pentru ca ele să constituie in
tr-adevăr forme eficace de or
ganizare și conducere a pro
ducției.

Este necesar ca pe viitor în 
consfătuirile de producție să 
se dezbată problemele princi
pale ale activității economice 
și financiare ale șantierului, să 
se discute despre angajamen
tele muncitorilor, să se anali
zeze modul în care fiecare lot, 
brigadă' de pe șantier luptă 
pentru realizarea 
pentru respectarea 
de predare, pentru 
rea angajamentelor 
cere.

Nici un vagon în locație
La depozitul de lemne al 

minei Petrila, ne informează 
corespondentul nostru volun
tar CIUR IOAN, se depun e- 
forturi susținute pentru ca 
nici un vagon sosit cu ma
terial lemnos pentru 
să nu intre în locație.

In zilele care au 
cut din luna mai,, 
în luna precedentă,
au intrat in depozit zeci de 
vagoane cu lemn, dar brigă
zile de descărcători conduse 
de Dincă Dumitru, Radu Di
nu, Pușcaș Emeric, Ecoviță 
loan și Tănase Eugen au 
muncit cu spor pentru res
pectarea angajamentului

- -1 \ ' C-.

de 20 la 
economii.' 
relatează 

__ ,_______ IOAN a- 
rătînd că succesele brigăzii 
se datoresc bunei organizări 
a muncii.

depășire gd plan 
sută și însemnate 
Despre acest fapt 
corespondentul c.

mină

tre- 
ca și 
zilnic

planului,, 
termenelor 
îndeplini- 
de între-

Un brigadier destoinic
Un șef de brigadă destoi

nic, așa este apreciat comu
nistul Popa Petru de la în
treprinderea de industrie lo
cală „6 August" Petroșani.

Brigada de tîmplari pe ca
re o conduce obține lună de 
lună succese remarcabile. In 
luna aprilie ea a obținut o

Muncitor și elev fruntaș
Din corespondența tovară

șului DRAGAN VASILE am 
desprins următoarele:

„Pe elevul muncitor Bur
deț Dumitru l-am întîinit pe 
coridorul Școlii medii serale 
din Lupeni. Era într-una din 
zilele trecute. Burdeț Duml-, 
tru se antrenase într-o 'dis
cuție vie cu alți colegi al lui, 
elevi ca și el în clasa a Xl-a 
a cursului seral. Discuțiile 
se purtau pe tema recapitu
lării materiilor în vederea 
încheierii cu succes a anu
lui școlar și a examenului 
de maturitate. Am aflat că 
Burdeț Dumitru este 
sîrguincios, unul din 
șii clasei. La mină 
duce cu pricepere o 
de electricieni în 
VII-montaj“.

un elev 
frunta- 
el con- 
brigadă 
sectarul

Z. ȘUȘTAC

Numeroase sînt măsurile igienico-sanitare luate în anii noștri pentru apărarea sănătă
ții muncitorilor din minele Văii Jiului. Intre aceste măsuri se înscrie și reexaminarea lortpe- 
riodică prin micro-radiografii efectuate de caravane medicale speciale. O astfel de caravană 
și-a desfășurat în ultimul timp activitatea la mina Urlcani.

Fotografia noastră înfățișează un schimb al brigăzii tov. Sorescu Constantin de la mina 
Uricani ascultînd explicațiile doctoriței Fundătureanu Paraschiva despre importanța măsuri
lor de prevenire a îmbolnăvirilor de silicoză.

In sprijinul 
din

Recent, la Consiliul local al 
sindicatelor din Petroșani a avut 
loc o consfătuire în legătură .u 

•- desfășurarea procesului de invăță- 
mint în școlile serale din Valea 
Jiului. La consfătuire au fost pre
zenți președinții comitetelor sin
dicatelor de la exploatările mi - 
niere, reprezentanți ai comitetului 
orășenesc U.T.M., ai secției de în
vățămînt și cultură a Sfatului 
popular al orașului Petroșani, pre
cum și unii directori de școli se
rale. De asemenea, la consfătuire 
au luat parte membrii unei brigăzi 
formate din reprezentanți ai C.C.S., 
ai C.C. al U.T M., și ai Minis - 
terului învățămîntului și Culturii, 
care au analizat felul cum își des
fășoară activitatea unele școli se
rale din localitățile Văii Jiului.

Concluziile prezentate de briga
dă au scos în evidență că tn and 
ce au trecut de la înființarea în
vățămîntului seral, în Valea Jiului 
a crescut substanțial numărul ti
nerilor muncitori-elevi, precum și 
preocuparea organizațiilor obștești 
și a conducerilor administrative 

» pentru a crea condiții optime de 
_ muncă și învățătură tinerilor mun

citori dornici să învețe. In prezent 
în Valea Jiului funcționează nume
roase școli serale și două secții serale 
în cadrul școlilor medii, cu 63 de 
clase, în care sînt cuprinși 2088 
de muncitori elevi de la toate ex

tinerilor muncitori — elevi 
școlile medii serale
ploatările miniere, uzinele și în
treprinderile Văii Jiului.

Brigada a subliniat că, deși ma
joritatea profesorilor care mun
cesc în școlile de învățămînt se
ral sînt cadre competente și se 
achită cu răspundere de obliga
țiile ce le revin în desfășurarea 
procesului de învățămînt la unele 
școli serale mai există totuși nea
junsuri. Nivelul cunoștințelor do- 
bindite de o parte a elevilor se
raliști nu este încă mulțumitor, iar 
notele pe care le primesc elevii 
nu reflectă gradul lor de pregă
tire, ceea ce arată că uneori no
tele sînt acordate superficial de 
lătre anumite cadre didactice. Bri
gada s-a oprit și asupra altor 
aspecte negative ale procesului de 
învățământ, mai ales în ceea ce 
privește folosirea insuficientă in 
predarea lecțiilor a materialului 
didactic și a exemplelor practice 
vii, din munca concretă a elevilor 
în procesul de producție.

Brigada s-a ocupat îndeosebi 
de sarcinile ce revin școlilor se- 
sale în preajma încheierii anului 
școlar și pregătirii cu succes a 
deschiderii anului de învățămînt 
5962 -1963.

O sarcină care trebuie să preo
cupe în mod deosebit cadrele di
dactice în preajma închiderii anu
lui școlar este cuprinderea elevilor 
seraliști la meditațiile organizate 

la diferite materii. Trebuie avută 
în vedere cuprinderea la meditații 
mai ales a elevilor mai slab pre
gătiți. Participarea acestora la me
ditații să fie urmărită chiar de că
tre organizațiile obștești din uni
tățile unde ei lucrează, asigurîn- 
du-se astfel obținerea de către toți 
elevii seraliști a unor rezultate cit 
mai bune la sfîrșitul anului șco
lar.

O condiție necesară pentru pre
gătirea cu succes a încheierii a~ 
nului de învățămînt și ridicarea 
pregătirii elevilor este și îmbună
tățirea frecvenței tinerilor seraliști 
la orele de curs. I.a unele școli 
s-a încetățenit obiceiul de a in
forma cu regularitate conducerile 
întreprinderilor despre felul cum 
învață și cum frecventează elevii 
cursurile. La Școala medie serală 
din Petroșani, de pildă, fiecare 
elev are un carnet personal în 
care sînt trecute notele și absen
țele de la școală. Caietele sînt 
semnate periodic de către repre
zentanții întreprinderii unde lu
crează tinerii. In acest fel, condu
cerile întreprinderilor pot urmări 
îndeaproape felul în care se achi
tă tinerii muncitori-elevi de obli
gațiile lor școlare. Pe marginea si
tuației la învățătură a elevilor, la 
unele secții și sectoare, ca de pil
dă, la secția construcții metalice 
de Ia U.R.U.M.P., s-au purtat 

discuții în adunările organizațiilor 
U.T.M. și de sindicat. Inițiativa 
Școlii medii serale din Petroșani 
va trebui extinsă și la celelalte 
școli, îndeosebi la cele din Vul
can și Lupeni, unde numărul ab
sențelor întrece uneori procenta • 
jul de 30 la sută- Rău este fap
tul că școlile serale din aceste lo
calități nu primesc sprijinul ne
cesar în îmbunătățirea frecvenței 
elevilor la cursuri nici din partea 
organizațiilor U.T.M. și de sindi
cat din întreprinderile unde lu
crează elevii. Aceste organizații nu 
dovedesc preocupare pentru întă
rirea răspunderii elevilor față de 
învățătură.

Cu mai multă răspundere tre 
buie muncit pentru recrutarea vii
torilor elevi ai învățămîntului se
ra.1. In unitățile economice din 
Valea Jiului lucrează un mare nu
măr de tineri fruntași în produc
ție, inovatori, dar puțini dintre a- 
ceștia au fost atrași la cursurile 
învățământului seral. Puțini elevi 
au fost recrutați pînă acum mai 
ales din rîndul minerilor. La Lu
peni și Vulcan se pot întîlni clase 
întregi în care nu figurează în 
rîndul elevilor nici un tînăr mi
ner.

In prezent, în aproape toate lo
calitățile Văii Jiului au început 
cursurile de pregătire pentru ad
mitere în clasa а VIII-a. Numă
rul mic de tineri care participă ia 
aceste cursuri și care s-au înscris 
pentru clasa a VIII-a dovedește 
că recrutarea elevilor pentru în - 
vățămîntul seral a fost lăsată, în 
majoritatea întreprinderilor, doar 

pe seama serviciilor de cadre. Or
ganizațiile U.T.M. și de sindicat 
nu au desfășurac o muncă politică 
susținută pentru atragerea la în- 
vățămîntul seral a celor mai buni 
tineri muncitori în producție, ino
vatori, etc. Ca dovadă de la 
U.R.U.M.P. doar 14 elevi s-au 
înscris pîniă acum pentru clasa 
VIII-a, de la mina Petrila doar 9, 
iar de la unitățile complexului 
C.F.R. doar 5.

In prezent, în privința îmbună
tățirii activității școlilor serale 
pentru tinerii muncitori se impun 
două sarcini de seamă : încheierea 
cu succes a actualului an de învă- 
țâmînt și recrutarea celor mai buni 
tineri muncitori pentru a urma 
clasa a VIII-a a învățămîntului 
seral. In îndeplinirea acestor sar
cini școlile serale vor trebui să 
primească un ajutor substanțial 
din partea organizațiilor U.T.M. 
și a sindicatelor. Gazetele de pe
rete, stațiile de radioficare și ce
lelalte forme ale muncii politice 
de masă să fie folosite din plin 
de către organizațiile obștești pen
tru mobilizarea tinerilor seraliști 
lă îndeplinirea obligațiilor lor fa
ță de școală și producție, pentru 
atragerea celor mai buni tineri 
muncitori la învățământul seral-

întărirea colaborării între șco
lile serale și organizațiile obștești 
din întreprinderile unde învață e- 
levii, sprijinirea tinerilor seraliști, 
vor asigura obținerea de noi suc
cese iu îmbunătățirea activității 
școlilor serale, în educarea și ins
truirea tinerei generații.

I. DUBEK
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Ecoul cuvântării rostite 
de N. S. Hrușciov la Varna

ATENA 18 (Agerpres) — 
TASS transmite:

Toate ziarele- din Atena, fără, 
excepție, acordă o deosebită a- 
tenție cuvîntării rostite de N. 
S. Hrușcioy la ,Varna. Chema
rea adresată de N. s. Hrușciov 
popoarelor șî țărilor din pe
ninsula balcanică și din zona 
Mării Negre de a trăi în pace, 
prietenie, în strînsă colaborare, 
de a lichida neîncrederea, a 
găsit un profund răsunet în 
rîndurile opiniei publice din 
Grecia. Hrușciov este pentru 
pace în Balcani, scrie ziarul 
„Ethnikos Kirix“.

N. S. Hrușciov a declarat în 
cuvîntarea sa că Rusia va face

------------ _O

Proteste în Italia împotriva 
experiențelor nucleare ale S.U.A.

ROMA 18 (Agerpres)
Poporul italian continuă să 

protesteze împotriva experi
mentării armei nucleare ame
ricane.

Muncitorii de la fabrica de 
hîrtie „Cedlit" din Chieti au 
dat publicității un manifest în 
care condamnă cu mînie pe 
milităriștii care zăngănesc ar
mele. Acest manifest a stîrnit 
un viu ecou șî la alte între
prinderi ai căror muncitori au 
hotărit să organizeze în re
giunea Bussi un nou „marș al 
păcii".

In orașul Reggio-Emilia» 
Consiliul municipal și „Comi
siile interne de fabrică" (or
gane alese ale oamenilor mun
cii în întreprinderi — n.r.) au 
ales pe membrii delegației ca
re trebuie să prezinte pârtiei- 
panților Ia tratativele de la 
Geneva petiția populației re
giunii Emilia-Romania.

Un mare grup de deputați 
comuniști a prezentat în par
lament o interpelare guvernu-
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Decorarea Organizaiieijtnionaie 
de pionieri „V. J. Lenin‘‘
MOSCOVA 18 (Agerpres)
Printr-un decret al Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Organizația unională de pionieri 
„V. I. Lenin" a fost decorată cu 
Ordinul Lenin cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a întemeie
rii ei.

DISPUT
Despre divergențele și contra

dicțiile din lagărul occidental vor
besc acum nu numai ziariștii spe
cializați în probleme internațio
nale. ci — lucru neobișnuit — și 
conducătorii puterilor apusene. Du
pă conferința de la Atena a pac
tului Atlantic, certuri care înainte 
aveau loc în conferințe cu ușile 
închise sau cu ajutorul corespon
denței între diversele cancelarii au 
devenit de domeniul public. Pre
ședintele de Gaulle își afirmă în 
fața reprezentanților presei — deci 
cu dorința de a fi difuzate larg — 
nemulțumirile față de politica Sta
telor Unite, iar președintele Ken
nedy îi răspunde tot print-о con
ferință de presă. Este adevărat 
că președintele Statelor Unite s-a 
străduit să minimalizeze diver
gențele dintre Washington și Pa
ris, afirmînd că ele ar avea „un 
caracter filozofic", In același timp 
însă Kennedy și-a expus foarte 
concret și practic punctul de ve
dere despre cererea Franței de a 
pătrunde în secretele militare ato
mice ale americanilor și englezilor. 
El a respins categoric sus-zisa pre
tenție și a adăugat că nu crede 
că o întîlnire cu președintele Fran
ței ar putea duce la realizarea u- 
nui acord în. această privință. 

totul pentru întărirea păcii în! 
Balcani.'El a propus ca Marea! 
Neagră să fie transformată 
într-o mare a păcii, scrie ziarul 
„Acropolis".

Ziarul burghez influent 
„Kathimerini" subliniază că 
N. s. Hrușciov a cerut Tur
ciei, și în mod indirect Gre- 
ciei, să renunțe la politica de 
izolare de vecinii lor. Hrușciov 
este pentru dezvoltarea unor 
strînse legături economice, 
pentru lichidarea neîncrederii 
și suspiciunii în relațiile din
tre țările peninsulei balcanice 
și din zona Mării Negre, sub
liniază ziarul.

lui, cerînd să se comunice „da
că s-a întreprins vreo acțiune 
diplomatică în legătură cu re
luarea exploziilor nucleare de 
către Statele Unite, ținînd sea
ma de caracterul deosebit de 
serios al hotărîrii americane 
care a coincis cu tratativele de 
la Geneva cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare, in
terzicerea armei atomice și 
dezarmare".

S.U.A. cere partenerilor săi din S;E.A.T.O. 
să trimită trupe în Tailanda

PARIS 18 (Agerpres).
In timp ce debarcarea unită

ților de infanterie marină ameri
cane. în Tailanda continuă cu in
tensitate S.U.A. exercită presiuni 
asupra celorlalți aliați ai săi din 
cadrul blocului agresiv S.E.A.T.O. 
pentru a-i determina să trimită 
contingente militare în această ța
ră. S.U.A. doresc în mod evident 
să dea impresia că toți membrii 
S.E.A.T.O. participă la acțiunea 
din Tailanda.-Agenția France Pres
se, câtînd cercuri autorizate fran
ceze, transmite că guvernul S.U.A. 
a solicitat Franței trimiterea în 
Tailanda a unui contingent mili
tar „cu caracter simbolic". Agen
ția arată, că „problema face obiec
tul unei examinări din partea gu
vernului francez", adăugind că „nu 
pare că situația militară implică 
vreun pericol imediat pentru securi
tatea Tailandei".

Guvernul englez a răspuns favo-

E FILOZOFICE ?
In ce constă, de fapt, esența 

contradicțiilor ? Există vreo di
ferență de fond între atitudinile 
principalelor puteri occidentale fa
ță de problema fundamentală a 
dezarmării generale și totale ? Nu. 
încearcă vreunul dintre conducătorii 
occidentali să acrediteze opinia 
justă aă în relațiile cu țările la
gărului socialist ar fi mai bine să

Cronica evenimentelor 
săptămînii

se pornească nu de la „echilibrul 
groazei", nu de la „politica for
ței" ci de la principiile coexisten
ței pașnice ? Nicidecum. Obiec
tivele agresive care stau la baza 
existenței și a întregii activități 
a pactului Atlantic sînt în egală 
măsură aprobate de toți membrii 
acestei alianțe. Divergențele se 
manifestă în ceea ce privește căi
le de înfăptuire a acestei politici 
și ele sînt provocate de dorința 
fiecăruia dintre membrii pactului 
de a-și asigura o poziție favoriza
tă în raport cu ceilalți.

Statele Unite consideră că, re- 
zervîndu-și controlul deplin asu
pra puterii nucleare occidentale,

Zborul unui cosmonaut 
poate fi reprodus 

pe Pămînt
MOSCOVA 18 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Zborul pe orbită al unui cos

monaut poate fi reprodus pe 
Pămînt cu ajutorul unui apa
rat proiectat de astronomul 
sovietic Konstantin Șistovski, 
pe care acesta l-a denumit 
„Zborul cosmonautului".

Aparatul realizat de astrono
mul Șistovski permite reprodu
cerea zborului oricărui sateli 
ale cărui date sînt cunoscute.

După părerea specialiștilor, 
această invenție prezintă uni 
interes excepțional pentru re
producerea zborurilor cosmice.

Aparatul poate fi utilizat în 
instituțiile de învățămînt pre
cum și în planetarii.

ioiervial ăcoidal de ниш llateiiloi Exleiae al Laoialoi 
ввві mespoiM al ziarului „Pravda"

MOSCOVA 18 (Agerpres).
Ministrul Afacerilor Externe 

al Laosului, Quinin Folsena, a 
acordat un interviu unui cores
pondent al ziarului .,Pravda" în 
care a declarat printre altele, că 

rabil unei cereri similare, cu re
zerva ca ea să fie adresată de Tai
landa însăși. Primul ministru Macmi
llan a declarat joi in Camera Comu
nelor că dacă Tailanda va adresa 
o cerere în acest sens,- guvernul 
englez este hotărît să trimită uni
tăți militare în această țară. (A- 
genția France Presse subliniază că 
această declarație a lui Macmillan 
a fost primită cu strigăte de „ru
șine" de deputății opoziției).

Ministrul de Externe al Austra
liei, Barwick, luînd cuvîntul în 
parlament în legătură cu situația 
din Laos, a declarat că guvernul 
australian sprijină pe deplin ac
țiunile S.U.A. în Tailanda.

In ce privește Pakistanul, agen
ția D.P.A. transmite din Caracî, 
că „sutse oficiale pakistaneze au 
indicat că această țară nu dorește 
să fie implicată într-un posibil 
război în Asia de sud-est".

își vor putea menține vechiul as
cendent asupra partenerilor mai 
mărunți. Guvernul american ține 
cu atit mai mult la acest punct 
de vedere, cu cit în relațiile lor cu 
Europa occidentală Statele Unite 
— după cum scria de cutând Mar
guerite Higgins în ;,New York 
Herald Tribune" — „au acum șo
cul inițial al părintelui care des
coperă că copilul nu numai că a 
crescut dar și răspunde obraznic".

Adenauer vrea arme atomice. Ne
mulțumit că sesiunea de la Atena 
a N.A.T.O. nu i-a satisfăcut pe 
deplin această ambiție, a doua zi 
după încheierea ei a criticat în pu
blic ppziția S.U.A. în tratativele 
cu U.R.S.S. pentru rezolvarea pro
blemei germane. El caută să de
monstreze pe toate căile că dacă 
nu se va ține seama de diversele 
sale pretenții, poate pune oricînd 
bețe în roate unor tratative în pro
blema germană pe cale de a deveni 
rodnice.

Generalul de Gaulle dorește să 
devină membru plin al „Clubului 
nuclear" și totodată se arată po
trivnic intrării Angliei în Piața 
Comună europeană ? De ce ? Zia
ristul american Walter Lippmann. 
care a studiat de curînd această pro-

Declarația ministrului Informațiilor 
din G.P.R.A. asupra situației din Algeria

TUNIS 18 (Agerpres).
Intr-o conferință de presă, mi

nistrul Informațiilor din guvernul 
provizoriu ale Republicii Algeria, 
Yazid a declarat că în prezent în 
Algeria „situația este extrem de 
încordată în ciuda eforturilor ho- 
tărite ale populației arabe de a 
pune capăt acțiunilor ulțracolonia- 
liste ale O.A.S.". Arătînd că răb
darea poporului algerian față dc 
aceste acțiuni criminale are mar
gini, Yazid a declarat că „înainte 
de c fi prea tîrziu, trebuie să fie 
luate de urgență măsuri hotărîte. 
Condamnările și avertismentele, a 
arătat el nu mai sînt suficiente 
pentru a opri pe O.A.S.-iști. Tre- 
bue să se acționeze împotriva lor".

Yazid și-a exprimat părerea că 
intensificarea în ultimele zile a n- 
tentatelor O.A.S. în marile orașe 
algeriene „nu poate clinti hotă- 
rîrea de nestrămutat a poporului 
algerian de a determina aplicarea 
în practică a acordurilor de la 

provocările clicii rebele laoțiene și 
ale S.U.A. în regiunea Nam-Tha, 
în nord-vestul Lcosului au atras 
din nou atenția opiniei publice 
mondiale asupra Laosului. „Gru
parea de la Vientiane și Statele 
Unite, a spus ministrul, vor să 
prezinte lucrurile în așa fel de 
parcă noi am încorda situația. 
Respingem categoric acest lucru. 
Situația din Laos s-a încordat ex
clusiv din vina grupării de la 
Vientiane, sprijinită activ de cer
curile guvernante din S.U.A.".

Quinin Folsena a arătat în con
tinuare că Statele Unite ale Ariie- 
ricii duc în problema laoțiană un 
joc dublu. „Pe de o parte ele ju
ră că sînt pentru tratative, pentru 
pace, și că ar dori fierbinte for
marea unui guvern de coaliție. Pe 
de altă parte, ele continuă să a- 
corde ajutor militar și economic 
generalului Nosavan". Lucrurile 
au ajuns pînă acolo, a subliniat 
în continuare ministrul Afacerilor 
Externe al Laosului, îneît S.U.A. 
au debarcat în mod demonstrativ 
în Tailanda unități ale infanteriei 
marine și au întreprins o serie de 
acțiuni ostile față de țara noas • 
tră.

Noi, a subliniat în încheiere 
Folsena, nu ne temem de amenin
țările dușmanilor. Avem în lume 
mulți prieteni care ne înțeleg și 
ne sprijină cu căldură".

blemă la fața locului, ajunge la con. 
cluzia că „în ochii generalului de 
Gaulle faptul inacceptabil în ce 
privește Marea Britanie îl consti
tuie relațiile speciale ale acesteia 
cu Statele Unite". Este vorba des 
pre accesul Angliei la secretele a - 
tomice americane. „După părerea 
generalului de Gaulle, scrie Lip
pmann, aceste relații speciale în 
domeniul treburilor nucleare at 
face din Anglia un agent al Sta
telor Unite în cadrul Comunității 
Europene". La 2 iunie, primul mi
nistru al Marii Britanii, Macmil
lan, îl va vizita pe de Gaulle. Ma
joritatea observatorilor occidentali 
presupun că primul ministru en
glez va negocia la Paris condiții к 
intrării Angliei în Piața comună, 
în care urmărește să obțină un rol 
preponderent. Ziarul britanic „Sun
day Times" scrie că „în prezent 
Anglia se află în fața unei axe 
Adenauer — De Gaulle, car 
consideră Piața comună drept ui 
pas spre o combinație politică strîn
să, subordonată în primul rînd 
propriilor lor interese continenta
le"..

Iată principalele — dar nu sin
gurele — fapte, care atestă cî 
înăuntul pactului Atlantic se duce 
o luptă îndî'rjită pentru putere, 
pentru preponderență. Aspiranții 
la funcția de cârmaci devin tot 
mai numeroși și mai insistenți. 

Evian". El a chemat pe reprezen
tanții guvernidui francez și pe au
toritățile franceze în Algeria să 
acționeze în romun cu autoritățile 
algeriene in vederea stabilirii or
dinii în Algeria. „Noi sîntem le
gați prin acordurile de Evian să 
realizăm împreună independența 
Algeriei și să ducem împreună o 
politică de cooperare". Ministrul 
Informațiilor a chemat, de aseme
nea, poporul algerian să ia mă
surile de autoapărare necesare pen
tru a respinge atacurile O.A.S.
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Lupta oamenilor muncii 
din Spania ia proporții

MADRID 18 (Agerpres)
Agențiile de presă transmit 

că lupta oamenilor muncii din 
Spania capătă proporții, în
deosebi în provinciile Leon, 
Asturia și vechea Castilie. In 
total, în țară continuă să fie 
în grevă peste 80.000 de oa
meni ai muncii. Aceasta, po
trivit unor date incomplete, 
deoarece presa și radioul fran- 
chiste trec sub tăcere această' 
mișcare grevistă. Cifraj flevâ
râtă este cu mult mâi atmare, 
dacă avem în vedere că numai 
în provincia Biscaya continuă м 
greva 50.000 de oameni ai 
muncii.

Corespondentul din Madrid 
al agenției Fr/nce Presse sub
liniază că cercurile patronale r 
sînt nevoite să facă unele con
cesii sub presiunea maselor 
populare. In Catalonia, direc
țiunea marii fabrici de auto
mobile „Enas" a fost nevoită 
să sporească salariile celor 5.000 
de muncitori. Au obținut sa
tisfacerea revendicărilor lor 
5.000 de muncitori de la com
pania navală „Empres Natio
nal Basan". Muncitorii din 
provincia Guipuzcoa au de
clarat că vor continua lupta 
pînă la obținerea minimului 
vital și pînă vor fi eliberați 
muncitorii arestați.

PROGRAM OE RÂDlt
20 mai '

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal- Sumarul presei centrale,
7.30 Piese simfonice, 8,00 Școala 
și viața, 8,50 Muzică distractivă 
de estradă, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii: „Enigma lui 
Tahmasib", scenariu radiofonic de 
Radu Nor, 10,30 Cu cîntccul și 
jocul pe plaiuri argeșene, 11,30 
Vorbește Moscova !, 12,25 „Pro
grame muzicale alcătuite de as
cultători", 13,10 De toate pentru \ 
toți, 14,05 Din cele mai îndră- г 
gite melodii populare romînești, 
15,20 Jocuri populare romînești,
16.10 Noi cîntece în cinstea în
cheierii colectivizării agriculturii, 
17,15 Cîntăreți romîni de opere
tă, 19,05 „Melodii... melodii..." 
— emisiune de muzică ușoară ro- 
minească, 20,00 Teatru la micro
fon : Premiera „Șapte inși într-o 
căruță", scenariu radiofonic de 
Mircea Mureșan, 21,45 Din reper
toriul violonistului Grigoraș Dini- 
cu, 22,30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 7,00 Din muzica 
popoarelor sovietice, 8,00 Concert 
distractiv interpretat de fanfară, 
9,00 Melodii populare romînești,
10.30 Revista presei străine, 12.15 
Program muzical pentru fruntași în 
producție din industrie și agricul
tură, 13,15 Din muzica popoarelor,
14.10 Cîntă Rașid Beibutov, 14,30 
Cine știe cîștigă, 16,08 „Țara mea 
e ca o floare" — program de cîn
tece din folclorul nou și jocuri 
populare romînești, 17,00 Din mu z 
zică țărilor prietene : Cîntece din ' 
Cuba, 17,25 Din creația compo
zitorului Gherase Dendrino, 19,32 
Muzică populară romînească, 20,05 
Muzică de dans, 22,00 Album de 
romanțe.
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