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In Triaj, la Petroșani
In biroul impiegatului de miș

care din stația C.F.R. Triaj Pe
troșani, telefonul sună strident : 
La capătul celălalt al firului, Peș
tera Bolii, cere liber la trenul 
nr. 2668. Este un convoi de. va
goane goale pentru preparația Pe
trila.

Luminile locomotivei se apropie 
tot mai mult. Trenul intră în triaj 
și este garat pe linia indicată. 
Mulțumit, impiegatul intră în bi
rou. In schimb, de la revizia de 
vagoane iese tura de serviciu : 
Vîlceanu loan și Ungur Augustin 
— lăcătuși de revizie, Rentz An
drei și Cilibia Ioanid — lăcătuși 
de reparații, Ceuță loan și Giuma 
loan — tîmplari.

Prin noapte, ei pornesc să facă 
controlul tehnic al vagoanelor, să 
remedieze defecțiunile constatate.

Și cu ce atenție își desfășoară ei 
munca I Se știe că numai printr-o 
spărtură în podea cărbunele se 
poate scurge din vagon în timpul 
drumului, fapt care poate provoca

pierderi însemnate. Acest lucru este 
însă preîntîmpinat prin grija revizo
rilor de vagoane. Vagoanele care nu 
pot fi reparate în convoi de către 
revizorii de tură se detașează, iar 
o echipă specială, din care fac par
te lăcătușii Raica' Ioan, Coman Ni- 
colae, Bitter Vasile, sudorul M. 
Ștefan, tîmplarul Burtea Iosif, cu 
sprijinul mecanicului Sopotiuc Ște
fan și a tehnicianului Vîrtop A- 
vram, remediază defecțiunile.

Pentru ușurarea muncii revizorii 
de aici au montat un polizor, o 
mașină de găurit, un contor pentru 
rețeaua de sudură electrică, iar 
acum execută o lucrare pentru îm
bunătățirea alimentării cu apă a 
compresorului.

Tren după tren se perindă prin 
fața lor. Ochi âtenți cercetează cu 
grijă starea vagoanelor, mîini har
nice înlătură defecțiunile.

Zi si noapte, lăcătușii de revi
zie sînt la post — paznici neclin
tiți ai siguranței circulației I

ȘT, MIHAI

â Magazine alimentare renovate 
cu mobilier modern

dotate

Una din preocupările de seamă 
ale conducerii O.C.L. Alimentara 
Petroșani este modernizarea unită
ților de desfacere în vederea prac
ticării unui comerț la nivelul ce
rințelor actuale.

Pînă acum au fost deschise pa
tru noi centre de pîine — nr. 25 
Petrila, 67 și 66 Lupeni, 131 Pe
troșani — dotate cu mobilier nou, 

, iar unitatea nr. 133 Petroșani a 
fost reamenajată. In același timp, 
S-a deschis un centru modern pen
tru desfacerea laptelui la Petrila

> 
j îngroparea gropii 
л Noi, „băieții" din cartier, am 
J preluat ca moștenire de la alții 

;S mai „bătrîni" decît noi denumirea 
> locului mlăștinos aflat sub dîmbul 
7 cazinoului și al manufacturii din 
c Vulcan: Groapa.

I
< Iarna, cînd apa din groapă în~ 
’ gheța pe patine cu talpa de 
lemn, ne întreceam, care mai de 
care, în acrobații. Primăvara, ape
le se dezghețau și în preajma căii 
ferate, cartierul muncitoresc se 
deștepta în orăcăitul broaștelor 
din baltă. Vara și toamna tzjiri 
grele îl făceau pe om să-și în
toarcă capul. Așa era Groapa. Cu 
ape verzi.

Băieții au crescut. Pentru ei 
. Groapa nu și-a schimbat numele. 
} Generațiile noi ale Vulcanului nu 
? mai pot evoca amintiri ca cele ale 
( băieților tomnatici de astăzi. De 
\ un timp încoace, pe cit crește rit- 
} mul construcțiilor din orașul Vul- 
f can, pe atît de repede se astupă 
( și groapa. Clădirile vechi din 
j străzile Ghețarilor, Romanilor și 
) Alecsandri, ori cele de pe strada 
r Republicii au sfîrșit în groapă sub 
c formă de moloz. Pe i 
( metri pătrați ai vechilor clădiri

roapă sub j
insalubrii 1

I
 metri pătrați ai vechilor clădiri J 
au răsărit blocuri semețe, cu fe-j 
restre largi prin care lumina pă~ < 
trunde din abundență în camerele ( 
spațioase ale noilor locatari. Spa- 
țiul locativ se întinde din ce în ce / 
mai mult, ocupă o suprafață tot i, 
mai mare. Constructorii au înce- 
put în primăvara acestui an lu- \ 
crări noi. "Zădaria în roșu a unor S 
noi blocuri cu 120 apartamente, 1 
a fost deja înălțată pînă la palie- } 
rul doi. Unul din blocuri — ca și i’ 
cum ar fi o mină întinsă a nou- 
lui cartier din oraș — se întinde 
amenințător spre Groapă. )

Denumirea locului este astăzi 
improprie. Groapa a fost îngro-) 
pată odată pentru totdeauna. Pe 
locurile sinistre de odinioară bas- i 
culantele deșartă molozul. Semn 'j 
că în Vulcan se construiește fără '< 
preget.

C. M.

------------e------------

Sectorul IV Aninoasa și-a asumat 
un nou angajament

Harnici și perseverenți in 
ducerea la îndeplinire a sarci
nilor de producție și a anga
jamentului de întrecere — așa 
sînt apreciați Ia mina Aninoa- 
sa minerii din brigada condu
să de comunistul Cristea Au
rel. Brigada a luat-o mult îna
intea timpului cu realizările. 
Ea a extras atîta cărbune pes
te plan anul acesta, incit in
dicii planului de producție rea
lizați în prezent de brigadă 
corespund lunii noiembrie a.e. 
IN CLIȘEU: Minerii unui 
schimb al brigăzii tov. Cristea 
Aurel într-o discuție despre 
realizările lor.

Inginerul Brinduș Aurel, șe
ful sectorului IV se afla îm
preună cu alți șefi de sectoare 
în biroul inginerului șef al 
minei. Raportul se terminase. 
Se purtau discuții libere.

— Și zici Aurel că mîine 
sectorul vostru își îndepli
nește angajamentul anual ? — 

. îl întreabă un alt șef de sec
tor.

Mai mult ca sigur ! 
care va ieși astăzi și 
v-am luat-o înainte Ia

— Ești bun de cinste 
daugă un altul și se despăr
țiră, îndreptîndu-se 
spre sectorul lui.

In curtea minei 
Brinduș se intîlni cu 
rul său, inginerul 
Vasile.

— Mergi în mină ? — Să nu 
uiți să treci și pe la nr. 7 și 9.

De fapt tovarășul Chicinaș 
își propusese să treacă pe la 
mai multe brigăzi, printre 
re și pe la cele amintite 
șeful sectorului.

Ajuns la puțul I Piscu, 
ginerul Chicinaș coborî cu 
livia pînă la orizontul 8, 
cu din galeria principală In 
cea direcțională a stratului 4, 
apoi urcă pe un suitor și a- 
junse în abatajul cu trepte 
răsturnate al lui Moisiu Re
mus. In abataj îl întîmpină 
chiar șeful brigăzii.

t— Cum merge ? — îl întrebă

inginerul — văd că goale ave
ți. Ați trimis ceva cărbune 
spre ziuă ? i

— Da. 22 vagonete ! răs
punse Moisiu.

Inginerul scoate din buzu
nar un carnețel în care își 
notă ceva, mai întoarse cîte-' 
vă file și își opri privirea a- 
supra cifrelor care arătau 
realizările obținute de bri
gada lui Moisiu in acest 
an : 810 tone peste plan de la 
Începutul anului, 563 tone pes
te plan în perioada 1—16 mai, 
randament realizat 4,27 față 
de 3,36 planificat. Băgă car
nețelul în buzunar și se apucă 
să controleze armăturile. La 
plecare inginerul îi spuse lui 
Moisiu :

— Ai grijă

amenajare altuldeeste în curs
Vulcan - • la parterul blocului 

E. In curs de amenajare se află 
un centru de pîine la Lonea, un 
magazin specializat în desfacerea 
de mezeluti-brînzetuti la Lupeni 
și noi unități alimentare la parte
rele blocurilor В și C din strada 
Constructorilor — Petroșani și blo
cul 9 din Lupeni.

sî 
la

Dănilă Paula și Nyka Silvia conduc cite o brigadă de har
nice bobinatoare în secția bobinaj ușor din сайгиі atelierelor 
centrale de reparații electrice— Vulcan. Brigăzile pe care le 
conduc aceste tinere pun un mare accent pe calitatea lucrări
lor executate. Iată-le Împreună pe cele două brigadiere.

De la depozitul de lemne Petrila
Comuniștii, in fruntea 

întrecerii
N-a fost zi în lunile aprilie și 

mai ca în depozitul 
minei Petrila să nu 
goane de bușteni și cherestea, 
lemn de mină și de 
atît de cerut de cele patru ex
ploatări aprovizionate prin acest 
depozit cu material lemnos nece
sar. Numai în 28 de zile din 
na mai, peste 1.100 vagoane 
site în stația C.F.R. Petroșani 
cărcate cu lemn de mină au 
mit destinația : depozitul de lemne 
Petrila. Brigăzile de descărcătot' 
conduse de membrii de partid Cre 
țescu Nicolae, Ivanov Toma, Ra 
du Dinu și Dincă Constantin au 
fost mereu în fruntea întrecerii, 
reușind să depășească zi de zi pla
nul de descărcări cu cîte 25—30 
la sută. După acestea urmează cele 
conduse de Constantin Matilda, 
Toth Martin, Tamas Eugen, Puș-

caș Emeric, Căpraru Veronica 
Smarandache Constantin. Mustrate

de lemne al 
sosească va-

construcții —

lu 
so 
în 

pri

Plusul 
gata, 
toți.
— a-

fiecare

inginerul 
locțlito- 
Chicinaș

ca
de

ln- 
co- 
tre-

că te întrece
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Gaterul a intrat 
în funcțiune

Gaterul aflat in depozitul
lemne al minei Petrila, de un timp 
nu mai satisface cerințele produc
ției. In'același timp, la Lonea, un 
gater care necesita rep£ ații stătea 
nefolosit. Adus în depozitul de 
lemne Petrila, gaterul de la Lo
nea a fost supus reparațiilor ne
cesare. Zilele trecute, gaterul a 
fost pus în funcțiune. Reparația 
executată de priceputul lăcătuș 
Berlezi Nandor, sub îndrumarea 
maistrului gaterist Guba Ladislau, 
asigură 
terului. 
ne al 
vechiul 
reparat 
niere Petrila, Lonea, Dîlja și 
ninoasa au început să primească 
întreaga cantitate de margini și 
alte materiale.

o bună funcționare a ga- 
Acum în depozitul de lem- 
minei Petrila, alături 
gater funcționează și 
și astfel exploatările

de 
cel 

mi- 
A-

La depozitul de lemne al mi
nei Petrila s-a statornicit un obicei 
potrivit căruia muncitorii plecați 
în concediu într-o stațiune balneo
climaterică trimit ilustrate. Dacă 
comitetul de secție sindicală ar fi 
întocmit un album cu 
primite, albumul ar fi 
cuprindă zeci de file.

Mai zilele trecute 
Szebestyen Iosif a trimis 
să vedere din Călitnănești — pi
toreasca stațiune de pe Olt. • Din 
băile Victoria, a trimis vești mun
citorul Curican loan, plecat pentru 
tratament reumatologie, iar Mo- 
lodeț Vasile, Nicoară Carolian și 
Dan Irina care se pregătesc să 
plece în concediu, primul într-o 
stațiune de odihnă în Sîngiorgiul 
de Pădure, iar Nicoară Carolina 
și Dan Irina la Bazna, și respec
tiv, Sovata au promis că vot tri
mite vești, prin cite o ilustrată to
varășilor de muncă.

ilustratele 
trebuit să

muncitorul 
o frumoa- Sigur de reușita examenu

lui calitativ prin care trece 
transformatorul de 2,5 kv. am- 
peri reparat, de el, utemistul 
Vasilescu Ioan de la A.C.R.E.V. 
face, fără teamă sau emoție 
încercarea transformatorului. 
Și rezultatul e cel așteptat — 
transformatorul corespunde 
exigenței controlului de cali
tate, deci poate fi repus 
funcțiune.

Clișeul îl reprezintă pe 
binatorul Vasilescu loan
cînd încercarea transformato
rului.

In

bo- 
fă-



STEAGUL ROȘU

Doade ale muncii cu cartea

AZI PRIN VALEA JIULUI
Duminica aceasta în Valea 

Jiului se anunță deosebit 
de bogată în activități. In ma- 
joritatea localităților se orga
nizează șeirbări cîmpenești, ori 
excursii pentru mineri și fami
liile lor. Așa de exemplu, la 
Petroșani pe stadionul Jiul, la 
ora 8,30 fanfara sindicatului 
U.R.U.M.P. va prezenta un 
program de muzică populară 
și ușoară. Urmează apoi de
monstrațiile de gimnastică e- 
xecutate de tinerii din Petro
șani și un concurs de atletism. 
După-amiază întîlnirea do 
fotbal categoria A, Jiul—Știin
ța Timișoara.

De la Aninoasa, un grup do 
200 de mineri împreună cu 
familiile lor pornesc într-o ex
cursie peste deal Aninoasa— 
Petroșani. Cu această ocazie 
pe dealul Dîljel se organizează 
un concurg, de tir pentru- mi
nerii aninoseni. Formațiile 
clubului vor prezenta un spec
tacol artistic fără „scenă".

O excursie asemănătoare cu 
ținta „Lunca florilor" a fost 
organizată și pentru minerii 
petrjleni.

La Lupeni va avea loc tra
diționala serbare cîmpenească 
de pe stadionul Minerul. In 
cadrul acestei serbări se vor 
organiza mai multe întreceri 
„gportlve", printre care „fuga 
In sac", „Trasul frînghlei", Jo
curi de fotbal intre sectoarele 
minei etc. Desigur c& punctul 
cel mal atractiv al programului 
11 constitute întîlnirea de fotbal 
dintre grași (peste 00 kg.) șl 
slabi (sub 55 kg.).

Serbarea cîmpenească se în
cheie cu o seară de dans pe 
stadion.

Colmpetițli sportive, între
ceri, excursii se organizează! 
șl in celelalte localități ale 
УМ1 Jiului.

J.B^C. Trece cortina
de S, FARCĂȘAN

Acțiunea romanului șe pe
trece în 1953, In București, în 
timpul celui de al Ш-lea Fes
tival Mondial al Tineretului 
și Studenților. Aci vin, pe lîn
gă prieteni, și un număr de 
ziariști burghezi din occident 
(americani, austrieci, germani 
din R.F.G., francezi etc,). Ja
mes В. Clawhead, ziarist ame
rican, are misiunea specială 
de a culege informații cu ca
racter politic, economic etc.

In veselia șf entuziasmul 
(general, James в. Clawhead 
IXJ.B.C.) caută peste tot — cu 
real credință — „răul comu
nist". Interpreta Geta Doboș, 
studentă în medicină, îl poartă 
prin tot orașul și Ii prezintă 
realizările regimului nostru.

Tema cărții estd deci, de
mascarea propagandei impe ■ 
rialiste, în special £B celei a-< 
mericane. care încearcă să mis- 
,tifice realizările noastre’.- - •

este vizitată de zeci 
a vedea și 
noutăți 11-ultimele

Zilnic „Librăria noastră" din 
Anlnoasa 
de tineri pentru 
cumpăra 
terare,

IN CLIȘEU : Un 
nuit la „Librăria 
Aninoasa.

aspect obiș-
noasW din
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trlntiarâ гоікіаай
Ce primăvară minunată, 
Adus-ai țării, steag ne-nvîns l 
Sub faldurile-ți ca o armată 
Poporul-ntreg țu 1-al cuprins. 
Partid iubit, tu steagul țării 
Călăuzit-ai ne-ncetat 
Din munți și pin-Ia țărmul mării 
Poporul tot l-ai luminat. 
Azi țara i colectivizată 
Și -i mîndru azi poporul tot. 
„— Ce primăvară minunată" 
Zic azi bunică, unchi, nepot. 
Azi țara toaiă-i un ogor 
Unit la-un loc, fără de hat 
Iar duduitul de tractor 
Răsun acuma-n lung și-n lat. 
Da, vis a fost in anii се-au trecut 
Și s-au jertfit să-i împlinească 
Ăi țării dragi copii. Și unii au căzut 
Știind că pînă la urmă au să biruiască. 
Tu. Lazăr de la Rusca, ai deschis 
Prin viața și prin jertfa ta, 
O poartă către căi de vis.

Tu ai căzut, noi, nu te vom uita. 
Azi, soarele pe cer mai viu strftluce 
Poporul tqt se bucură din plin 
Eu, pentru primăvara care rod aduce, 
Această poezie o închin.
Și-ți mulțumesc prin ea ; partid iubit, 
Cum fiecare-ar vrea să-ți mulțumească 
Tu, ne-ai condus pe drumul fericit. 
Către belșug și dragoste frățească.

DOINA VĂCARII 
elevă cl. IX-a C

Școala medie mixtă — Petroșani
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L A
Utecistul se striuse ghem în cor

fa funicularului unde se ascunsese 
cu săculețul plin de manifeste 
strîns la piept, Roțile mici ale va
gonetului suspendat, care se în- 
vîrteau deasupra capului său mo
noton, părea că sînt undeva în ur
mă. Parcă ar fi fost pașii urmări
torilor săi, porniți să-l ajungă pe 
drumurile văzduhului.

— Fii. ! Fiu 1
Un fluierat ciudat, ca de mierlă 

speriată, fulgeră deasupra lui. Scă
pase din vedere să verifice dacă 
nu e urmărit.

Ridică încet fruntea, dar ți-o 
aplecă repede,

O dîră de foc țîșnită dintr-o 
corfă din urmă, ii vestea pri
mejdia care-I pîndea,

— Fii. I Flu I
Nu e de joasă. Gluma s-a în

groșat. Jandarmii nu se șfiesc 
să facă risipă de plumb și de foc. 
Nu e chip deci să coboare din 
corfă prea repede. Vru să-și înal
țe capul.

Roțile vagonetului suspendat ca- 
re-1 poartă se învîrtesc nepăsător, 
umplînd cu ecou văile și dealu
rile. .Poate, totuși ar izbuti să-l 
păcălească pe jandarm coborînd la

Cînd lipsește 
preocuparea...

Potrivit condițiilor de par
ticipare la Festivalul regional 
al clntecului și dansului inti
tulat : „Fe plaiurile Hunedoa
rei", formația artistică a clu
bului muncitoresc din Urlcani 
s-a pregătit să prezinte pri
mele sale spectacole.

Itlnerarlul a fost stabilit. 
După Urlcani șl Cimpu iul 
Neag, formația urma șft pre
zinte un program în Bărbă- 
teni, la clubul „6 August", și 
a prezentat, dar ce dezamăgire 
pentru artiștii amatori al clu
bului din Urlcani. in sala cu 
peste 300 locuri abia au fost 
elțiva spectatori.

Explicați» ?
Tovarășul Bota Llvlu, direc

torul Clubului muncitoresc din 
Urlcani nu s-a îngrijit de tri
miterea la timp a biletelor de 
spectacole, pentru vînzare, și 
astfel biletele au sosit la Băr- 
b Atoni doar cu„. o oră înainte 

de începerea' 
programului.
Tovarășul Bota 

Liviu 
bui să 
asupra 
întlmplate 
lipsa sa de pre
ocupare.

ar tre- 
reflecte 

celor 
din

II N Ă L T I M E
o capră a funiculorului. Se apro
pie pădurea Ștefanului. Aici ar 
putea, cumva, unde funicularul e 
mai aproape de pămînt, să sară 
chiar și din corfă, fără teamă, jos. 
Deocamdată însă nu e chip. Se află 
deasupra unor dealuri golașe, ster
pe, la peste 60 de metri înălțime.

— Fiu ! Fiu I
A simțit mierla dușmanul tur-

Povestire

tindu-și glonțul de plumb de tă
blia vagonetului. Jandarmul a de
venit mai sigur pe țintă.

— Nu-mi poți ciuguli nici cum 
fluturași!, mierlițo I

Acum tînărul miner strîngea ca 
pe o comoară săculețul cu mani
feste. Capul îi lucra febril. Se 
apropia de prima colonie mine
rească. O clipă păru că funicularul 
se va opri. Atîta ar mai lipsi, 
să rămînă suspendat aici. Nici nu 
știa cit e ceasul. Oare sînt oameni 
pe străzi ?! Se apropie ora schim
bului de intrat în mimă. Măcar

₽e zi ce trece, in evidența 
bibliotecii centrale orășenești 
din Petroșani apar noi nume 
de cititori.

Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent în cajr- 
totecile bibliotecii au fost În
registrați un număr de 2.147 
cititori care 
28.000 
faptul 
de un 
litice 
tură.

Rezultatele bune obținute se 
datoresc în mare parte orga
nizării unor acțiuni interesan ■ 
te și atractive Ia bibliotecă.

Recenziile și expunerile asu
pra unor cărți, 
cu

a.u citit peste 
volume. De remarcat 
că biblioteca dispune 

fond de 22.000 cărți po- 
ștlințifice și de litera-

consfătuirile
cititorii, serile literare, sînt

------------—Ѳ---------------------

FILMUL SĂ P T Ă M INII

CASA SURPRIZELOR

comedii 
reiese din 
generații — 
— care au 
diferite.

pensio-

incepînd cu 2 iunie la cine
matograful Al Sahia, din Pe
troșani rulează filmul „Casa 
surprizelor", o producție a 
studioului „Mosfilm".

Conflictul acestei 
cinematografice 
ciocnirea a două 
părinți și copii 
vederi și gusturi

Eroii sînt bătrînul 
nar Anatoli Kuzmici Koroliov, 
soția sa Tatiana Ivanova, fiica 
lor, Luisia, arhitectă și gine
rele lor, Igor, coleg cu ea.

Acțiunea începe într-o zi 
mare pentru Anatoli Koroliow. 
el și-a încheiat ultima zi de 
muncă, a devenit pensionar.

Nenumărate întrebări îl a- 
saltează : cum va trăi de acum 
încolo ? Cum îi va fi viața de 
pensionar ?

de-ar putea privi în jos. Oare se 
va opri( funicularul ? încetinise 
doar. Acum iarăși mergea cu vi
teza de mai înainte. A sosit mo
mentul. Dar... Poate ar fi mai bi
ne să difuzeze chiar de aici de 
sus manifeste ! Să le azvîrle chiar 
de aici, din corfă. Cu riscul vie
ții ? Ar fi deajuns să deschidă 
săculețul <JeasuPra coloniei. Dar 
dacă luate de vînt, hîrtiuțele se 
vor pierde prin păduri, zburind 
peste case ? Mulți fluturași vor 
fi găsiți desigur și așa vor ajunge 
unde trebuie. Dar puțini, prea pu
țini... Oare e bine să facă risipă 
cu materialul partidului ? Nu-i dă 
nimeni acest drept. Poate doar 
dacă va fi silit. Cu cîte sacrificii- 
cită cheltuială de trudă și șînge 
s-au tipărit doar, aceste hîrtiuțe, 
cu scris de foc pe ele, 
mari de-o 
cut ?

— Fiu 1
Mierla îi 

înduplecată.
Nu e chip de coborit. Dar el va 

coborî totuși- Cînd va ajunge dea
supra coloniei va sări în sitele de 
siguranță de sub funicular si de 
aici, pînă se va dezmetici jandar- 

nu
palmă ! Ce e de

mai 
fă-

Fiu ! 
dă de veste că e ne-

numai cîteva din acțiunile ca- л 
re au făcut ca biblioteca să 
fie frecventată de un mare 
număr de cititori.

O contribuție deosebit de 
prețioasă la răspîndirea cărții 
în mase o aduc șl cele 15 bi
blioteci de casă șl 25 cercuri 
de citit existente în raza ora
șului. Printre cei mai activi 
cititori ai bibliotecii se numără 
Albulescu loan, muncitor la 
U.R.U.M.P., Marian Ioan, mi
ner la E.M. Pețrila, Hebedean 
Ioan, tehnician la U.R.U.M.P., 
Mlhnea Antonina și Matei Ё11- 
sabeta, eleve ale Școlii medii 
din localitate și alții.

0. I0AN 
corespondent

Răspunsul 11 dă atît el cit 
și soția sa Tatiana : vor vizita 
muzee, vor merge la teatru, 
vor citi, Iar serile și le vor pe
trece în familie, în frumosul 
lor apartament. De acum În
colo Anatoli Koroliov va duce 
o viață liniștită,

Acestor planuri nu le este 
insă sortit să se înfăptuiască. 
Chiar în această primă zi de 
viață „liniștită", Luisia le face 
o „surpriză", anunțîndu-i că 
8-a căsătorit cu Igor, un Й- 
teg al ei.

Odată cu apariția noii fa
milii, în locuința Koroliovilor 
se ivesc noi probleme. Care ? 
Răspunsul poate fi primit vi- 
zionînd această comedie antre
nantă.

mul, va ajunge cumva pe pămînt < 
și îi va pierde urma pe străzile 
strimte și întortocheate cufundate 
în beznă.

Ghemuit în fundul corfei, tî
nărul calculă în gînd cam unde 
traversează funicularul peste stra
da mare â coloniei. Acolo sigur 
îl așteaptă minerii. Jandarmul își 
va curma aici împușcăturile. Nu 
va mai cuteza să fragă- Iată se 
apropie de sitele de protecție. A- 
cum chiar aruneînda-se la întîn* 
plare nu -isca să cadă de la o 

ca să mai 
prețios în 

țișni afară 
îl primi și 
în aer, ca

înălțime mare_. Fără 
gîndească, cu săculețul 
mină își făcu vînt și 
din corfă. Sita de oțel 
îl aruncă de cîteva ori 
plasa de sub cupola circului, pe 
un acrobat care a scăpat trapezul 
din îrrini. In 
cundă cit sălta 
prin ceață pe 
pe lîngă corfe 
treaba că-i ghicise gînd—ile. 1'0 
luase înainte. Acum îl va ajunge, 
dacă va mai întfrzia. Sprijinindu-se 
în podul palmelor, cu un efort 
de voință, tînărul sări în picioare 
și o luă la goană spre prima 
capră. Nici nu mâi căută scara și 
își dădu drumul direct pe stîlpul 
unut picior al caprei, cuprinzîndu-1 
în brațe ca pe un copac. II văzu.

de se*fracțiunea
în aer îl zări ca 
jandarm, alergînd 
spre el. Se vedea
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deficientele au fosi învinse O atitudine necorespunzatoare
Din abatajele sectorului III șe 

extrage aproape jumătate din în
treaga producție de cărbune a mi
nei Vulcan. In prima lună din acest 
a», minerii sectorului au extras 
839 tone de cărbune cocsificabd 
peste plan. Acest plus s-a redus 
însă în luna următoare cu 300 de 
tone. Minusul a cam pus pe gîn- 
duri întregul colectiv. Măsurile 
tebnico-organizatorice luate de 
conducerea administrativă a secto
rului precum și hărnicia mineri 
lor au făqut ca în ultima lună din 
trimestrul I sarcinile de plan să fie 
depășite cu 800 tone de cărbune. 
După succesul din martie a ur
mat un nou regres, de astădată mai 
mare. Sectorul a avut în luna a- 
prilie un minus de 700 de tone.

— Așa nu mai merge. Faci plus 
într-o lună și-l pierzi în cealaltă.

La consfătuirea de producție ce 
a urmat au fost analizate cauzele 
care făceau ca graficul să osci
leze ca un ac de busolă.

— Cauza principală — a ară
tat inginerul Stoica Petru, șeful 
sectorului — este că nu am acor
dat atenția cuvenită pregătirii din 
timp a noilor locuri de muncă- 
Or, pentru a obține o producție 
ritmică trebuie să ai de unde 
s-o dai.

Cum s-ar spune, diagnosticul 
„bolii “ a fost găsit. Deci se putea 
începe „tratamentul**. S-au Inten
sificat lucrările de pregătiri ne
cesare exploatării stratului 13. Aici 
au lucrat două brigăzi de mineri 
pr^epuți- Cele conduse de Bordea 
ЕЦапоіІ și Păcurar Traian. Cum 
e și normal, cind lucrează mineri 
harnici și pricepuți, stratul 13 
a fox dat în exploatare înainte 
de termen. Brigada lui Păcurar 
Traian are deja deschise două pa
nouri în abataje cu front scurt.

---------------- ф-----------------

Sectorul IV Aninoasa și-a asumat 
un nou angajament

(Urmare din pag. l-a)

Bjaro Ștefan. El are un plus, 
de la începutul anului, de 827 
tone.

— Nici o grijă tovarășe in
giner. Nu mă dau eu bătut cu 
una cu două. In brigadă am 
numai băieți buni. Fulga Du
mitru. Mera loan, Baboe loan, 
Gheorghe Gheorghe, Lăbușcă 
Constantin toți sînt harnici 
Și pricepuți, iar Băltatu Ioan 
e propus acum pentru școala 
Це maiștri.

.inginerul plecă la alte bri 
găzl din sector, iar Moisiu se 
apucă de lucru, in schimbul 
I, împreună cu ortacii săi, a 
extras 45 tone de cărbune, cu 
15 tone mal mult declt pre
vedea planul pe schimb. Dar, 
alături de brigada Iul Moisiu 
in seetoirui IV sînt și alte brj 
găsi fruntașe Intre care cele 
conduse de Biro ștefan, ianc 
Victor șl ‘altele. Acestea au

’_pe jandarm urmărindu-1. Dat jan
darmul întirziase și de data aceas
ta. Acum tînărul se afla deja în 
curtea din dos a casei unui miner. 
De aici sări gardul și țîșni în 
stradă, ameșteclndu-se în forfota 
oamenilor sculați în miez de noap
te la auzul împușcăturilor de pe 
funicular. Pe cînd jandarmul a- 
junee și el în stradă, tinărul își 
pierdu-se urma.

Cîteva brațe șe întinseseră spre 
tînăr, ocrotitor.

— Dacă vrei ascunde-te la noi, 
pînă miine.

Dar el nu le răspunse, simțind 
că tot sîngele îi curge din inimă, 
încremenise în mijlocul străzii.

■ • Fluturași!’? unde sînt flutu- 
tașii ?

Iși aduse aminte că ultima dată 
î-avusese in mînă cînd încălecase 
marginea corfei. Apoi, zăpăcit de 
izbitura căzăturii și de jocurile 
sitei, buimăcit de apariția neaștep
tată a jandarmului în spatele lui, 
uitase de ei. Deci trebuie să urce 
iarăși pe funicular. Trebuie ș-o fa
că însă cu băgare de seamă, ?ă 
tiu-1 mai zărească jandarmul.

Cu pași ușori se întoarse din 
drum și imprumutînd o lampă de 
la un miner cunoscut, prin aceleași 
curți se întoarse spre capră funi- 
cularulffi. Căută tcara și se cațără 

iar acum lucrează Ia al treilea,
Producția unui sector mare, nu 

se redresează însă cu un loc sau 
două de muncă date în exploata
re. In luna mai, brigada lui Zold 
Francisc a început să dea cărbune 
din abatajul cameră nr. 6 de pe 
stratul 3. In abatajul cameră nr. I, 
brigada condusă de minerul Do- 
mocoș Andrei, a avut greutăți de 
altă natură- O intercalate groasă 
de șist ia dat de furcă nu glumă. 
Minerii însă știu să învingă 
greutățile și să-și aducă obolul la 
succesele colective.

Cu glodul la producția de vii
tor, conducerea sectorului a luat 
măsuri să se pregătească din timp 
un nou abataj frontal armat în 
fier. Aici se intenționează să se in
troducă stîlpi metalici de tip 
Schwartz cu grinzi în consolă. Se 
mai așteaptă dpar ca C.C,V.J.-ul 
să repartizeze un crațer P.Z.P. sau 
Slansc și abatajul e gata de ofen
sivă,

Măsurile luate n-au rămas fără 
rezultat. Colectivul sectorului ІП 
a încheiat luna mai dînd, In afa
ra sarcinilor de plan, mai bine de 
1.600 tone cărbune cocsificabil. O 
contribuție de șute de tone la a- 
cest succes colectiv au adus-o bri
găzile conduse de Zold Francisc, 
Domocoș Andrei ți altele. Toate 
brigăzile din sector s-au bucurat 
de o asistență tehnică permanentă 
și de o înaltă calificare din par
tea maiștrilor Băltățescu Mircea, 
Farcaș Laurcnțiu, Muntean Savin 
și a altora-

Deficiențele au fost învinse, iat 
colectivul sectorului, în frunte cu 
comuniștii, e hotărît să munceas
că în așa fel ca săgeata de pe gra
ficul întrecerii șă nu mai oscileze 
ci să urce mere umai sus-

D. CRIȘAN

obținut cele mai frumoase 
realizări, contribuind lună de 
Jun| la îndeplinirea angaja
mentului luat de colectivul sec
torului IV pe 1852: 8000 tone 
de cărbune peste plan.

A doua zi, în schimbul In- 
til, minerii din acest sectar au 
raportat îndeplinirea angaja
mentului anual. însuflețiți de 
realizările obținute pînă acum, 
minerii sectorului, în frunte cu 
comuniștii, au hotărît să ob
țină noi succese. El s-au an
gajat ca pînă la sfîrsitul anu
lui să dea patriei peste plan 
încă 4000 tone de cărbune din 
care 1500 tone in cinstea zi
lei de 23 August. Alături de 
celelalte brigăzi din sector, 
brigăzile conduse de Moisiu 
Remus, Biro Ștefan |i Ianc 
Victor se întrec acum pentru 
îndeplinirea Înainte de termen 
a noului angajament luat de 
colectivul sectorului IV Ani
noasa.

pe sita de siguranță. După, putină 
căutare, ferindu-se să nu fie lo
vit de vagoneții aerieni în veșnic 
dute-vîno, află săculețul, N-avea 
rost să mai coboare acum. Aștep
tă prima corfă și se cațără în ea. 
Acum iși continua călătoria la 
înălțime, mai sigur pe șine. Jandar
mul nu se mai vedea. Cînd ajunse 
deasupra străzii mari, desfăcu să
culețul și strigă prin aerul clar al 
începutului de dimineață, spre mi
nerii de pe străzi.

— Tovarăși prindeți fluturașii— 
Aruncă doar cîteva zeci de ma

nifeste. Printre cei care se repe
ziră să-i prindă, tinărului i șe 
păru oă recunoaște și pe jandarm. 
Un cintec de bucurie îi tresălta 
Irj piept.

— Pînă jandarmul va ajunge 
să-și vestească superiorii, funîcula- 
rul mă va trece de colonia Ște
fan. mă va duce și peste preparație 
și peste colonia Braia... Pînă atunci 
toți fiuturașii vor zbura spre flo
rile care-i așteaptă, iar eu voi mai 
avea destul timp să-mi pierd ur
ma.

Iată colonia Ștefan a rămas în 
urmă, înțesată de o ploaie albă, 
lină...

Deasupra preparației, ploaia s-a 
întețit, scoțînd din canalele de e- 
vacuare a „plinelor*1, din camerele

De cutînd, deputatul Buciu An
ton a organizat o întîlnire cu lo
catarii blocului nr. 2 din Vulcan, 
pentru a stabili împreună cu ei 
acțiunile pe care să le întreprindă 
pentru înfrumusețarea blocului, Cu 
această ocazie, deputatul și cetă
țenii au hotărît să înceapă acțiunile 
de înfrumusețare chiar de a doua 
zi- Au fost aduse glii, s~au ame
najat ronduri cu flori și zone verzi, 
iar pietrele au fost strțnse in gră
mezi. Dar. nu toate familiile au 
participat la acțiunile de înfrumu
sețare. De exemplu, la unul di» 
apartamentele etajului III locuiește 
familia Georgescu. O familie t{- 
nără, dar nici soțul și nici soția 
nu au contribuit cu nimic la ac- 
țiunile ce au fost organizate. Zi
lele trecute, la ușa familiei Geor
gescu a bătut tovarășa Bizubac E- 
lena, responsabila comitetului de 
bloc.

— Tovarășe Georgescu, gospo
dinele din blocul nostru întreprind 
mîine o acțiune pentru amenaja
rea coridoarelor și a scării. Vă rog 
să participați ți dvs.

№i multa ««Bile fliganizarii niwtilloi initîn 
din isdml SpaiMiadei de vara а іівйгеіяіаі

Pînă la data de 10 iunie a.c. 
cînd urmează să se încheie etapa 
I-a, pe asociații, a Spartachiadei 
de vară a tineretului au mai ră
mas doar cîteva zile. Făcînd bi
lanțul rezultatelor înregistrate pî
nă în prezent, se constată că aso
ciațiile noastre sportive au făcut 
prea puțin in intervalul de a- 
proape două luni ce a trecut 
15 IV — 28 V 1962.

Dacă unele asociații sportive ca 
Parîngul Lonea, Minerul Lupeni, 
Minerul Vulcan, Retezatul Uricani 
au întreprins unele acțiuni cu 
membrii U.C.PjȘ. angrenîndu-i în 
diferite întreceri sportive, nu ape
lași lucru se poate spune despre 
restul asociațiilor sportive din Va
lea Jiului. De altfel și ceea ce 
s-a făcut este puțin în comparație 
eu posibilitățile asociaților aminti
te mai sus. Nu se întocmesc fpile 
de concurs și în general nu se păs
trează o evidență clară privind at it 
rezultatele obținute de concurenți, 
cit și numărul participanților. O 
lipsă este aceea că asociațiile spor
tive nu și-au întocmit planul de 
muncă pe trimestrul în curs, co
misiile de organizare nu sînt cons
tituite și deci munca se duce în 
mod neorganizat.

Mai sînt unele asociații sportive 
care parcă nici nu vor să audă 
despre întrecerile sportive din ca
drul spartachiadei de vară, oricît 
s-ar insista asupra acestor impor - 

de sortare a cărbunelui, de sub 
gurile de buncăr, zeci de arătări 
negre, repezite să culeagă fiuturașii 
jucăuși.

Pe cînd funicularul a adus pe 
tînărul necunoscut peste colonia Bra
ia, primele raze ale zorilor po- 
leiau cu singe țiglele înnegrite ale 
caselor scunde, pitice. Alt gest al 
omului, altă zvîcnire lină de pe
tale albe- Săculețul c gol. In drep
tul primei capre tînărul s-a săltat 
pe marginea vagonetului aerian. 
Căută din ochi scara de control- 
Iși face vînt. S-a agățat cu mîi- 
nile de ea, iăsînd corfa să plece 
singură. O clipă balansează în aer. 
Se simte afcit de fericit, viguros, 
mustind de viață.,.

— Fiu ! Fiu!
Mierla nu l-a iertat.
Balansul în mîini al tinărului 

s-a curmat uimit. Cerul s-a rotit 
și s-a tulburat în ochii de peruze 
oglindind în ei norii înroșiți la ivi
rea zorilor și chipul jandarmului 
ce-1 urmărea. Oare de Unde se 
ivise ? A fost ultimul gînd ai tî- 
nărului....

Printre fiuturașii albi, plăpinzi, 
care plutesc alene spre pămînt, a 
fulgerat în cădere, cu aripile des
făcute, o pasăre îndoliată, mare, 
ciudată și tristă-..

IR I MIE STRAUȚ

— Da’ ce, numai la mina a-ți 
găsit să veniți — îi răspunse to
varășa Georgescu Florica. Nu pat. 
Am alte treburi. Și țrînti cu furie 
ușa-

— Nu e frumos cum procedezi 
tovarășe Georgescu — spuse res
ponsabila. dar nu mai primi nici 
un răspuns. Apoi placă șă mobili
zeze alte gospodine care au înțeles 
să răspundă la acțiunea ce aveau 
s-o organizeze.

Nu e pentru prima dată cind 
tovarășa Georgescu manifestă o 
astfel de atitudine necuviincioasă. 
Cînd e vorba de vreo acțiune de 
muncă voluntară, ori pleacă da 
acasă, ori lasă vorbă la vecini că 
e bolnavă ți încuie ușa.

Familia Georgescu e tînără- A- 
mîndoi soții sînt utemiștl. E bine 
ca ei să dea exemplu ți să fie în 
fruntea acțiunilor ce se organi
zează de locatari pentru înfrumu
sețarea blocului lor.

I. ANDREI 
corespondent

tante întreceri, dt ți a altor pro
bleme de ordin organizatoric. Con
siliul asociației sportive Utilajul 
din Petroșani, de exemplu, nu face 
nimic. Așa s-au petrecut lucrurile 
și cu spartachiada de iarnă a tine
retului, cind in această asociație 
tineretul nu a auzit să se fi orga
nizat vreo competiție pentru ei și 
se pare că ți de data aceasta el 
va fi vitregit de posibilitatea de a 
participa la concursurile sparta- 
chiadei de vară. Aceste stări de 
lucruri, trebuie să dea de gindit 
în special organizației U.T.M., care, 
la fel ca și asociația sportivă, are 
datoria de a mobiliza tineretul la 
întrecerile organizate în cadrul 
spartachiadelor.

In cele aproape două săptămini 
care ne-au mai rămas la dispozi
ție, se poate face_ încă mult. Con
siliile asociațiilor sportive au da
toria să angreneze pe toți factorii 
la organizarea întrecerilor între 
care trebuie să se numere instruc
torii sportivi, antrenorii, responsa
bilii secțiilor pe ramură de sport. 
Școlile medii ți profesionale, de 
asemenea, trebuie să ia măsuri 
pentru ca nici un elev să nu ră- 
mînă in afara întrecerilor. Știut 
fiind că la disciplinele: atletism, 
handbal, volei, oină, trintă și ci
clism, urmează să luăm parte și 
la etapa regională, ne revine sar
cina muncim cu mai multă per
severență pentru pregătirea celor 
mai buni tineri și tinere care să 
ne reprezinte cu cinste la această 
întrecere.

S. BALOI

PREGĂTIRI DE EXAMEN
Au mai rămas puține râie pînă 

la sfîrșitul anului școlar. Elevii 
seraliști din anul III al Școlii de 
maiștri din Petroșani au trecut la 
recapitularea materialului predat 
în cursul anului. Sprijiniți de to
varășii Niță Gheorghe, Donin 
Francisc, Legrand Iosif și alte c&- 

-------------------0-------------------

NOTA ; Dar numai gazeta a fost neglijată ?
încă din anul trecut, în cadrul 

organizației de bază U.T.M. din 
țeclgrul IX rambleu de la mina 
Aninoasa a luat ființă uh post ute- 
mist de control. Colectivul postu
lui, ajutat de biroul organizației 
U.TM-, a confecționat o gazetă 
de perete, la care a expus arti
colele.

La început, postul U.T.M. de 
control oglindea munca tinerilor 
în producție. Erau criticați tinerii 
codați, indisciplinați, cei care nu 
participau la viața de organizație. 
Articolele erau schimbate periodic.

De la un timp însă, în actioi- 
' tațea postului U.TM. și-au făcut

mu io lotrema patrloiltl 
peBtru Wmmjiiea 

lotalitâiilor

ANTAL ȘTEFAN, miner, pre
ședintele comitetului de cetă
țeni din cartierul Livezenl —•

Petroșani

FAUR GHEORGHE, deputa
tul circumscripției electorale 
nr. 44 al orașului Petroșani.

BLEOJU SIMION, miner, par
ticipant activ la acțiunile do 
înfrumusețare a cartierului Ll-t 

vezeni—Petroșani t

dre didactice, elevii au făcut pri
mele ore de recapitulare la orga
nizare și planificare, mașini minie
re și alte materii.

In perioada care a mai rămas 
pînă la examen, seraliștii din anul 
III sînt hotărîti să învețe cu sit- 
guință, să-și ridice necontenit ni
velul profesional.

loc lipsurile. La gazetă n-au mai 
apărut articole, iar geamul ei s-a 
spart. Dar numai gazeta a fost ne
glijată ? Nu, întreaga activitate pe 
care trebuie să o desfășoare colec
tivul postului U.T.M. de control. 
Colectivul postului nu mai urmă
rește felul cum muncesc tinerii în 
producție, contribuția lor la rea-' 
Uzarea de economii, felul cum își 
ridică pregătirea profesională.

Ce părere are organizația U.T.M. 
din sector și comitetul U.T.M. al 
minei despre felul cum își desfă
șoară activitatea colectivul acestui 
post U.T.M. de control l



Tratallvclc pentru dezarmare
La cea de-ă 47-a ședință 

plenară] ă Comitetului celor 
18 pentru dezarmare au conti
nuat lucrările în legătură cu 
proiectul de tratat privind de
zarmarea generală și totală.

Delegatul american a încer
cat să’ fundamenteze poziția 
S.U.A. care împiedică să se 
pună de acord unele prevederi 
importante din proiectul de 
tratat.

V. A. Zorin a făcut apoi o 
analiză a proiectului de lucru 
al primului capitol din trata
tul eu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Acest proiect, a declarat el, 
reflectă într-o anumită măsură 
acordul realizat intre delega
țiile U.R.S.S. și S.U.A. în ur
ma unor tratative îndelungate. 
Din păcate, proiectul prezen
tat cuprinde și o serie de pre
vederi asupra cărora nu s-a 
căzut de acord.

In ciuda tuturor eforturilor 
noastre, delegația s.U.A. a re
fuzat să includă în proiectul 
primului capitol al tratatului 
stipulația cu privire la inter
zicerea armei nucleare.

Reprezentantul sovietic a 
spus că această potziție a Sta
telor Unite se explică prin a- 
ceea că ele caută să mențină 
arma nucleară ca forță de 
intimidare împotriva popoare
lor.

înainte de închiderea ședin
ței plenare, reprezentantul 
R.A.U., care a prezidat aceas-
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PEK1N: Consfătuire în legătură 

cu munca în rîndurile 
minorităților naționale

PEKIN 2 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

China Nouă, în zilele de 21— 
29 mai a avut ідо la Pekin 
Consfătuirea în legătură cu 
munca în rîndul minorităților 
naționale, convocată de Comi
sia națională a Adunării re
prezentanților popdlari din 
întreaga Chină și de Comite
tul pentru problemele națio
nalităților.

La consfătuire s-a făcut bi
lanțul activității desfășurate 
în ultimii ani în rîndul mino
rităților naționale din China 
și au fost, de asemenea, dis
cutate sarcinile de viitor.

La consfătuire au luat cu- 
vîntul Pîn Cijen, membru în, 
Biroul Politic al C.C. al P.O. 
Chinez, membru în Secretaria
tul C.C. al P.O. Chinez, și Pari- 
cen Ertni, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al A- 

’dunării reprezentanților popu
lari din întreăga Chină.

Șeful secției Frontul unit al 
C.C. al P.C. Chinez, Lf Vei-Han, 
â prezentat la consfătuire un 
raport despre munca în rîndul 
minorităților naționale.
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O nouă explozie 

nucleară americană
WASHINGTON 2 (Agerpres) 
Comisia pentru energia a- 

tomică a S.U.A. a declarat că 
la 1 iunie S.U.A. au efectuat 
în statul Nevada o r.ouă ex
plozie nucleară subterană — 
a 35-a din actuala serie de 
experiențe nucleare subterane 
americane.
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Iarnă în Norvegia
OSLO 2 (Agerpres)
Pe pămîntul Norvegiei s-a 

reîntors iarna. In întreaga țară 
a căzut ninsoare și lapoviță.

Locuitorii unor localități de 
munte au reluat schiurile, 
mulțumiți de această unică 
posibilitate de a se plimba 
vara cu schiurile. Chiar și la 
Oslo temperatura a scăzut sub 
zero. 

tă ședință, a amintit mebrilor 
Comitetului de propunerea de
legatului Nigeriei prezentată 
la un’a din ședințele prece
dente, de a se întrerupe pe o 
lună lucrările comitetului.

Intrucît nici un membru al 
comitetului n-a obiectat împo-
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Protestul hotărît al Birmaniei
adresat

RANGOON 2 (Agerpres)
La 1 iunie reprezentanții 

Consiliului birman de luptă 
pentru dezarmare au făcut o 
vizită ambasadorului american 
la Rangoon și i-au înmînat o 
scrisoare pentru președintele 
S.U.A., Kennedy în care pro
testează împotrivă reluării ex
periențelor cu arma nucleară 
de către statele Unite.

Noi, se spune în scrisoare, 
în numele poporului birman, 
protestăm în mod hotărît îm
potriva experiențelor nucleare 
efectuate de S.U.A. în Oceanul 
Pacific. Aceste explozii nu
cleare sporesc pericolul unui 
război atomic.

Laosul la ora unor noi tratative
Pentru săptămîna viitoare este 
prevăzută o nouă întrevedere a 
celor trei prinți laoțieni. Care sînt 
perspectivele ei ? Ultimele eveni
mente au dus la o cristalizare ne
tă a pozițiilor părțilorîn timp 
ce primul ministru desemnat Su- 
vanna Fumma și conducătorul for
țelor patriotice Sufanuvong se 
mențin la atitudinea conciliantă 
bine cunoscută și preconizează în 
continuare crearea unui guvern dc 
coaliție, Funit Nosavan s-a pro
nunțat categoric împotriva unui 
asemene^, gțfoern. El își permite 
să se ridice în felul acesta împo
triva recomandărilor făcute de 
Conferința de la Geneva pentru 
că a primit asigurări că va fi 
susținut de Statele Unite.

„Generalul Nosavan, scrie zia
rul Britanic „Guardian" este un 
om încăpățînat. El mai crede pro
babil și este poate încurajat să 
creadă pe unchiul său, primul mi
nistru al Tailandei învecinate, că 
dacă va persista destul de multa 
vreme în refuzul său de a forma

ШРТА GREVISTĂ DIN SPANIA
— Muncitorii obțin satisfacerea revendicărilor lor —

MADRID 2 (Agerpres)
Știrile sosite de la Madrid a- 

rată că în ciuda mărilor greu
tăți ale luptei greviste, dat 
fiind interzicerea grevelor de 
către legislația fascistă Șa lui 
Franco, în numeroase între
prinderi din Spania greviștii 
obțin succese însemnate.

In regiunile Barcelona și. 
Catalonia, muncitorii de «la 
întreprinderile de mase plas
tice i-au obligat pe patroni 
să le satisfacă o importantă 
revendicare — dublarea] Sala
riilor. De asemenea, muncito
rii de la turnătoriile societă
ții „Fundiciones Suner" situa
te in apropiere de Barcelona 
cit și textiliștii de la țesăto 
riile întreprinderii „Textil Su
ns" au zmuls patronilor ridi
carea salariilor.

Muncitorii de la șantierele 
navale ale societății „Empresa 
Nacional Basah" situate în 
nord-vestul Spaniei că și mun
citorii de la societatea „Frigo- 
rificos industriales de Galicia" 
au obținut prin luptă grevistă 
lichidarea deosebirilor zonale 
de salarii, datorită Cărora si
tuația lor materială era mult 
mai rea decît în alte regiuni 
ale țării.

In provincia Galicia, munci
torii 'de la uzina ^Sanjurjo" din

dc la Geneva
triva acestei propuneri, s-a tio- 
tărit ca Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare să-și în
trerupă lucrările pe perioada 
15 iunie — 16 iulie.

Următoarea ședință plenară 
a comitetului va avea loc la 
4 iunie.

S. O. A.
In scrisoare se exprimă în

grijorarea în legătură cu si
tuația din Asia de sud-est, în 
special, în legătură cu știrile 
apărute în presă din care re
zultă că trupele americane dis
locate în Tailanda sînt înzes
trate cu arma atomică cu o 
rază de acțiune de la 50 îa 
100 de mile. Noi, se spune în 
scrisoare, am aflat cu regret 
că persoane oficiale din S.U.A. 
au cerut ca trupele americane 
să folosească, cu titlu experi
mental, arma atomică într-un 
război local în Asia de sud-
est.

un guvern național va putea for
ța împărțirea Laosului",

Ideea împărțirii Laosului, revine 
insistent în comentariile ziarelor 
americane care au legături cu De
partamentul de Stat al S.U.A. 
Străduindu-se să .deprindă publicul 
cu ea, „New York Times" scrie 
că „președintele Kennedy va tre
bui să hotărască destul de curînd 
dacă Statele Unite trebuie să se 
angajeze cu trupe pentru apărarea 
Laosului" și anume „să-și ampla
seze trupele în partea de sud a 
Lctosului... operație care ar echi
vala de fapt cu o împărțire a 
Laosului".

In același ziar, Jacques Nevard 
afirmă în mod categoric că nu es
te posibil ca în Laos să intervină 
o soluție politică „satisfăcătoare 
pentru Statele Unite" chiar dacă 
va avea loc noua conferință a ce
lor trei prinți laoțieni.

In lumina acestor noi pregătiri 
americane de sabotare a tratati
velor din Laos, perspectivele aces
tora sînt pentru moment puțin în
curajatoare.

orașul portuar yiego au deter
minat administrația să le spo
rească salariile.

Acestea sînt doar cîteva din 
succesele obținute de muncito
rii greviști spanioli, succese 
pe care guvernul franchist 
caută să le treacă sub tăcere, 
din dorința de a ascunde po
porului spaniol amploarea 
mișcării greviste și. consecin
țele sale.

Aceste succese însuflețesc pe 
oamenii muncii spanioli la 
continuarea cu hotărîre a lup
tei lor. Izbucnesc focare noi 
de greve, se organizează greve 
parțiale și greve ale „Brațelor 
încrucișate".

Asemenea greve au cuprins, 
de pildă, scrie ziarul „L’Huma- 
nite“, toate întreprinderile in
dustriale din provinciile Bis
caya și Guipuzcoa.

Același ziar relatează că la 
Barcelona oamenii muncii de 
la întreprinderile din acest o- 
raș reiau lucrul pe măsură ce 
obțin satisfacerea revendicări
lor lor și după cîteva zile în
cetează din nou să mâi lu
creze, cerînd satisfacerea unor 
revendicări mai importante. 
Numărul muncitorilor care ac
ționează în acest fel este eva
luat la peste 50.000.

In sprijiniți Congresului Mondial pentru dezarmară generală 
și pace de la Moscova

Declarația Biroului F. D. I. F.
PRAGA 2 (Agerpres)
Biroul F.D.I.F., care s-a în 

trunit în zilele de 28 mai — T 
iunie, a dat publicității o de
clarație în care sprijină cu 
căldură Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace care va avea loc la Mos 
cova.

Multe milioane de femei, se 
spune în declarație, înțeleg 
că un război atomic ar în
semna exterminarea a sute de 
milioane de oameni. De aceea 
considerăm că este extrem de 
important să se pornească i- 
mediat pe calea dezarmării și, 
în primul rind, a dezarmării 
atomice.

Lucrările sesiunii Comitetului 
executiv al F. S. ѴГ.

BUDAPESTA 2 (Agerpres).
La 1 iunie au continuat lu 

crările celei de-a 25-a sesiuni 
a Comitetului executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale. 
Sesiunea a discutat raportul 
secretarului general al F.S.M., 
Louis Saillant, despre situa
ția internațională și îndepli
nirea programului de acțiuni 
și a rezoluțiilor adoptate de 
cel de-al V-lea Congres mon
dial al sindicatelor.

Au luat cuvîntul la discuții 
reprezentanții sindicatelor din

Tratative Strauss—Watkinson
LONDRA 2 (Agerpres)
La 1 iunie a sosit la Londra 

ministrul de Război al R.F.G., 
Strauss. El va duce tratative 
cu ministrul de război al An
gliei Watkinson, cu privire la 
planurile viitoare de instruire 
a unităților Bundeswehrului la 
poligoanele militare din An
glia. Se crede că Ia rîndul lui, 
Watkinson va ridica din nou 
problema achiziționării de că
tre Germania occidentală a ar
mamentului englez și a finan
țării de către Bonn a unei păr
ți din cheltuielile legate de 
crearea de către N.A.T.O. a u- 
nor noi tipuri de arme.

Comentînd această vizită 
ziarul „Deutsche Zeitung' ‘

„L’Humânite" relatează, de 
asemenea, că profunde fră- 
mîntări domnesc și în unele 
regiuni agricole ale Spaniei, 
unde luni au intrat în grevă 
peste 4.000 de muncitori agri
coli din provincia Jerez. 1.000 
de alți muncitori agricoli au 
declarat grevă la Puente Genii 
(provincia Cordoba). Ziarul a- 
mintește că în primele 15 zile 
ale lunii aprilie, muncitorii a- 
gricoli din Jerez au făcut gre
ve în două reprize și au obți
nut ridicarea salariilor cu 25 
pînă la 50 la sută. In toate zo
nele „latifundiare" din Anda
luzia și Estramadura (unde 
862 de proprietari posedă fie
care peste 250 de hectare), 
muncitorii agricoli cer ridica
rea salariilor cu peste 50 la 
sută. In urma acestei situații, 
proprietarii de pămînt din a- 
ceste regiuni recurg la o serie 
întreagă de măsuri. Ei încear
că să angajeze copii în vîrstă 
de 12—14 ani pentru 35 de pe
setas pe zi.

Ca urmare a acțiunilor ho- 
tărîtoare ale muncitorilor a- 
gricoli din aceste regiuni, pro
prietarii de pămînt nu au pu
tut să-și pună în aplicare a- 
cest plan rușinos.

Noi, subliniază Biroul F.D.I.F., 
sin tem de părere că pentru 
dezarmare trebuie să se ducă* 
o luptă serioasă și că se poate 
asigura o lume fără războaie 
și violență, dacă toți acei că
rora le este scumpă pacea vor 
lupta împreună, indiferent de 
deosebirile care există între 
et

Noi chemăm toate organiza
țiile noastre să sprijine Con
gresul. Fie ca el să devină e- 
venimentul hotărîtor pentru 
viitorul nostru pe pămînt, pen
tru existența și fericirea co
piilor noștri.

Franța, R.P. Ungară, R. P. D. 
Coreeană, R.P. Romînă, R. P. 
Polonă, Cipru și alții. Vorbi
torii au aprobat caracteriza
rea luptei clasei muncitoare 
făcută în raportul lui Louis 
Saillant, au scos în evidență 
succesele obținute de clasai 
muncitoare în lupta pe/Sru 
drepturile ei sociale. Ei au a-' 
probat în mod unanim convo- 
carea la Moscova a Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

scrie că tratativele pe care Ie 
vor duce cei doi miniștri, „sînt 
considerate ca o urmare a ho
tărârilor sesiunii de la Atena 
a Consiliului N.A.T.O.". Stra
uss înclină să considere a- 
ceastă sesiune drept un pas 
important spre realizarea vi
sului său, și anume obținerea 
pentru Bundeswehr a dreptu
lui de a dispune de arma nu
cleară.

PROGRAM DE RADIO
4 iunie

PROGRAMUL I. 7,45 Melodii 
distractive, 8,30 Muzică popu- 
Iară romînească, 9,00 Tinere
țea ne e dragă, 10,30 Muzică 
de estradă, 11,30 Arii și duete 
din operete, 12,00 Buchet de 
melodii de muzică ușoară, 14,00 
Muzică de estradă, 16,15 Vor
bește Moscova !, 17,30 Prie
tena noastră cartea, 19,00 Al
manah științific, 19,20 Muzică 
populară romîneacă, 20,15 Ro
manțe de Rahmaninov, 21,15 
Tribuna radio, 22,30 Muzică 
simfonică, 23,15 Concert de 
muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. 12,15 Program de rapsodii, 
13,22 Concert de muzică u- 
șoară, 14,30 Melodii de estra
dă, 15,30 Muzică populară din 
țări socialiste, 16,30 Valsuri 
din operete, 17,00 Muzică u- 
șoară, 18,05 Muzică din opere, 
19,40 „Ghid muzical", 21,15 Mu
zică corală clasică, 22,30 For
mații de muzică ușoară din 
R.D. Germană, 23,15 Muzică 
de cameră de Claude Debussy.
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CINEMATOGRAFE
4 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMJ. 
BRIE : Agentul X 25 amenin
ță ; AL. SAHIA: Casa surpri
zelor : PETRILA : Cînd primă- 
mara e fierbinte ; ANINOAȘA :■ 
Din toamnă pînă în primă
vară. (Responsabili cinematov 
grafelor Lonea, Livezeni, Vul
can, Crividia, Paroșeni. Lu- 
peni, Bărbăteni n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
iunie).
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