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IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

zilei de 
în in
și școli 
ințilniri

care e incon- 
patria noastră

timpinarea 
2 mai,

treprinderi 
au loc

cu activiști de 
partid, și . de _ stat, 

fruntași în producție, 
tinerilor

muncitori 
fac expuneri în fața

In întîmpinarea zilei de 1 Mai
Orașul devine

Incepînd cu primele zi
le ale primăverii, îndru- 

1 mâți ide grupele de partid, 
Г locuitorii din Lonea în 

frunte cu deputății lor au 
pornit la acțiunea de în
frumusețare a localității. 
In acțiunea inițiată au 
fost sprijiniți atît de «ac
torul gospodăresc al Sfa
tului popular al orașului 
Petrila cît și de I.C.G.. 
I.L.L, precum și d< 
I.R.E.H.D.

In cadrul muncilor în
treprinse s-au îndepărtat 
resturile menajere de pe 
străzi, străzile și șanțu
rile au fost curățite, iar 
pe marginile străzilor s-au 
plantat zeci de pomi. Pe 
străzile Republicii și Par
cului s-a îmbunătățit ilu
minatul public, instalîn-

tot mai frumos
du-se lămpi fluorescente 
In gara mică a fost aș
ternut un covor de zgură 
roșie. iar drumul care 
duce în cartier a fost 
transformat într-o alee de 
către un grup de tovarăși 
în frunte cu Melczer Mi
hai.

La acțiunea de'- înfru
musețare a acestei por
țiuni a orașului și-au adus 
contribuția sute de ce
tățeni printre care amintim 
pe utemiștii Țipțer Cons
tantin, Boliha Martin, Be- 
denschi Emil și Ciunga 
Ionel, nare au dat un 
spiijin eficient la insta
larea lămpilor fluorescen
te.

ȘTEFAN NAGY 
mecanic de locomotivă 

electrică

iSe extind spațiile verzi
IX ; inițiativa Sfatului 

popular al orașului Vul
can. în cartierele locali
tății s-a trecut la extin
derea zonelor verzi cu 
încă 1,02 ha. In scopul 
înfrumusețării -cărtiarelor 
orașului, deputății și co
mitetele de blocuri au mo
bilizat locatarii organizînd • 

"Ți adevărată întrecere, 
pemiu ca ziua de 1 Mai 
șă - iască orașul cît

mai bine amenajat, cu noi 
zone verzi și ronduri de 
flori, cu trandafiri, arbori 
și arbuști ornamentali să
diți în jurul blocurilor.

La muncile patriotice 
întreprinse s-au eviden
țiat deputata Nyâradi- 
Csăszâr Agneta și comita
tele de bloc de la blocu
rile 0-61, A-61.

VILMA BUCURICA 
funcționară
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Inovații în sprijinul producției
La mina Petrila inova

torii se ocupă cu stăruin
ță de introducerea noului 
in procesul de producție. 
Pină în preMBt aici s-au 
înregistrat 10 propuneri 
de inovații dintre care au 
fost acceptate 6 iar res
tul sint în curs de rezol
vare. Prin aplicarea ino
vațiilor in producție s-au 
realizat economii antecal-

rulate de 15 456 lei și post 
calculate de 62 348 lei.

O inovație valoroasă o 
constitue cea a muncito
rului Biro Iosif privind 
modificarea vantilelor de 
aspir are și refulare de la 
comprasoarele puțurilor 
nr. 7 și 9. Aplicată în pro
ducție această inovație a- 
duce o economie de. cîte- 
va mii de lei.
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lămpile de

cele mai 
II Lonea. 

calitate și
mină eu

la aparat

V. 
de

controlează
lămpi electrice de 2,5

Tovarășa Țipțer Laura este una dintre 
harnice muncitoare de Ia Iămpăria minei 
De fiecare dată ea execută reparații de 
întreține în bune condițiuni 
acumulatori.

IN CLIȘEU: Țipțer Laura 
voltajul la acumulatorul unei

spre a asigura minerilor condiții optime în lupta 
a da tot mai mult cărbune.

-------©-------  
Realizările minerilor

- ... aninoseni
întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai se 

desfășoară cu însuflețire între minerii din Aninoasa.
Ca urinare a înzestrării exploatării cu utilaje mi

niere, care au permis mecanizarea unor operații cu 
volum mare de muncă Cum sînt transportul și tă
iatul cărbunelui în abataje, minerii din Aninoasa au 
obținut o productivitate pe exploatare de 1,277 tone 
cărbune pe post. Pe această bază ei au livrat în 
acest an industriei noastre socialiste peste 6000 tone 
de cărbune mai mult de cît prevedeau sarcinile de 
plan.

Prin reducerea cheltuielilor de producție minerii 
aninoseni au realizat economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de peste 200 000 lei. La do- 
bîndirea acestor frumoase rezultate 

mod deosebit 
rului I, sector 
ploatare.

au contribuit în 
minerii secto- 
fruntaș

fost Arhipe, Ia exa-

destul de bine, 
reușit ?

— Cum a 
men ?

— A mers
— De<i ai
— Da.
— Atunci felicitări.
De cei ce discutau se apropie
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S un 1 lucrător Îmbrăcat intr-o salo-
5 pelă, cu șapca trasă pe frunte.
o л
Q pou.
o — f

să-mi iac stagiul de însoțitor, a-
o poi pe urmă. Așa că...
3 — Asta nu-i o problemă. Ho-
g pul cel mare l-ai trecut.
g ...Dorința iui Aihip Gheorghe, 
g mecanic de locomotivă la Depoul 
g C.P.R. Petroșani s-a împlinit, încă 
g din. copilărie, de cină dădea tir- 
g coaie depoului de locomotive din 
a Tecuci unde tatăl iui a lucrat ca 
a mecanic de locomotivă, dorea sa 
g ajungă mecanic. De ce iubește 
g Arhip meseria de mecanic de lo- 
g comotivă ?
g Cu 20 de ani în urmă, cînd abia 
g împlinise 15 primăveri, a avut o 
g discuție cu tatăl său.
g — Ei te-ai gîndit, băiete,'la me-
8 seria pe care ți-ai a.es-o ? — l-a 

întrebat tatăl său.
— Sigur că m-am gîndit. Vreau 

sa urmez școala de elevi mese
riași, să lucrezi în depou apoi să 
urmez școala de mecanici, iar mai 
tîrziu dacă se va putea să ajung

•Felicitări, tovarășe șef de de-

încă nu. Mai întii trebuie

8
8
8
8
8
8
8
8

șef de depou — • răspunse el 
hotărîre.

— Asta nu-i râu. Trebuie să 
însă că numai iubindu-Ji meseria 
poți deveni un meseriaș bun. Ești 
destui de mare ca să poți judeca 
lucrurile. Mie >mi-a plăcut și-mi 
place locomotiva. Fină ies ia pen
sie nu mă despart de ea...

Primul din cel 8 copii ai. meca
nicului de locomotivă Arhip, care 
alături de tatăl sau ia depoul din 
Tecuci a condus o locomotivă, t 
fost Gheorghe. De multe ori se în- 
lîlneau în depou sau lucrau pe a- 
ceeași locomotivă. Tatăl său îl po- 
vățuia, îl sfătuia cum să lucreze 
și cum să se. comporte in servi
ciu. Nu după milț timp în familia 
Arhip a mai apărut un mecanic de 
locomotivă -г loan irateie mai mic g 
a lui Gheorghe. In.anul 1956, pen- g 
tru pruna dată, loan admira de la g 
geamul locomotivelor priveliștea g 
din împrejurimile Tecuciului, ți- 8 
nînd strins mina pe maneta de 8 
pornire șî privind din cînd în cînd 8 
vitezometrul. Nu după mult timp, 8 
împreună cu frateie său Gheorghe, 8 
Ioan a fost mutat la Depoul C.F.R. 8 
Petroșani Ș

Lui Gheoighe, la început parcă-i 8 
părea rău că a părăsit Tecuciul. | 
Dar nu după mult timp și-a fă- 8 
cut prieteni, cunoscuți. . g

FLAVIU ISTRATE g
8 
8 
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(Continuare in pag. 3-a)

CM 
se 
despre tradiția de luptă, a U.T.C., 
sarcinile Uniunii 
citor, realizările 
crat-popular și 
mitetele U. T.
și de întreprinderi au: 
mit programe de activități , cul
tural-sportive ce se vor organiza 
în zilele de 1 și 2 Mai în: toate 
localitățile Văii Jiului.

La 2 Mai ia cluburi vor avea 
loc în adunări festive deschiderea 
Zilei tineretului după care for
mațiile artistice vor prezenta pro
grame . pe estradele amenajate. 
Vor avea loc competiții sportive 
pe toate bazele sportive, excursii, 
vizite la locuri istorice. In toate 
unitățile de pionieri se vor .aprinde 
focuri de tabără, iar, în seara, zi
lei de 2 Mai se vor organiza car
navaluri ale tineretului și reuniuni 
tovărășești. In orașul Petroșani, în 
ziua de 1 Mai la Ora 119,30; va a- 
vea loc o retragere cu torțe la ca
re vor participa peste 1500 tineri, 
iar adunarea festivă din 2 Mai se 
va organiza în halele pieții.

In timpul scurt ce a mai rămas, 
organizațiile U.T.M. vor trebui să 
stabilească și măsuri prin care șă 
asigure. participarea întregii mase 
de tineri Ia manifestările ce se 
organizează în cadrul Zilei tinere
tului.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai și a 
Zilei tineretului va însemna pentru 
tinăra generație un minunat pri
lej 
tul 
față 
rui 
înfăptuirea politicii partidului, pen
tru deșăvîrșițea construirii . socia
lismului in patria noastră scumpă.

In preajma Zilei tineretului din R.P.R.
La 2 mai, vom 

sărbătorii pentru a 
doua oară „Ziua 

tineretului din Re
publica Populară 
Romînă", expre
sie a dragostei cu 
jurat tineretul din
socialistă, a încrederii și prețuirii 
pe care,partidul și întregul: popor 
o acordă tinerei generații. Tinere
tul Văii Jiului întîmpină această 
sărbătoare prin muncă entuziastă, 
prin succese în producție, învăță
tură și activitatea obștească. ■

Răspunzînd grijii pe care o 
poartă partidul pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de mun
că și de viață ale tinerei genera
ții, tineretul Văii Jiului depune o 
muncă entuziastă pentru îndepli
nirea sarcinilor puse de partid. 
Majoritatea tinerilor întîmpină zi- 

de 1. și 2 Mai cu angajamen- 
de întrecere îndeplinite. Prin- 
tinerii care au obținut cele 
bune rezultate in muncă se 

numără cei de la minele Aninoa- 
sa, Lupeni și din alte întreprinderi. 
Merită să fie evidențiați îndeosebi 
tinerii Roman Dumitru, Lazăr Du
mitru de la mină Aninoasa, Marin 
Dumitru, Miftode : Terente de la 
E. M. Lupeni precum șl tinerii 
Dumbrăveanu Mihai, Vătalu Petru 
de la E. M. Petrila, Brînză loan, 
Popescu Constantin 
Vulcan șl mulți alții.

In întîmpinarea Zilei tineretu
lui, sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. au 
desfășurat o largă activitate in 
rîndul tineretului pentru a-i mo
biliza la diferite acțiuni cu carac
ter patriotic. Numai în ultima săp- 
tămînă peste 4500 tineri au parti
cipat, în cadrul acțiunilor obștești, 
la colectarea a peste 200 tone fier 
vechi.

In aceste zile, tineretul Văii 
Jiului participă Ia entuziaste ac
țiuni închinate sărbătoririi zilei de 
1 Mai și Zilei tineretului, in în-

--------------©.

IN RÎNDUL INOVATORILOR

Tineretului Mun- 
regimului demo- 
alte ■ teme.' Co- 
М. , orășenești 

întoc-

de la E. M.

Peste tot se lăsa
se liniștea. Mașinile 
își încet aser ă - -agita— ■ 
ția și se odihneau. 
Doar în atelierul me
canic al Depoului 
C.F.R. din Petroșani, 
aplecat asupra cîtor- 
va piese, trebăluia un 
tînăr. După multă 
trudă, pe chipul grav 
de pină 
tînărului 
zîmbet. 
mulțumit

A doua 
neața, Dulca Gheor- 
ghe ciocănea la ușa 
cabinetului tehnic. 
Intră, dădu binețe și 

multă "orbă

atunci 
înflori 

Apoi 
spre 

zi

al 
un 

plecă 
casă, 
dimi-

de a-și manifesta devotamen- 
neclintit și dragostea fierbinte 
de partid, botărirea de a-și dă- 
intreaga energie luptei pentru

prezentă o inovație. 
Tovarășii de Ta ca
binetul tehnic l-au 
ascultat cu luare a- 
minte, au cerut ex
plicații. întors la a- 
telier, Dulca se sfătui 
cu maiștrii comuniști 
Crișan loan și Cete- 
raș Virgil. Ei îl 
taseră doar la 
lizarea inovației, 
cu ei urma să o
nă la punct, după 
observațiile făcute de 
tovarășii de la cabi
netul tehnic. In felul 
acesta s-a născut 
cele două inovații ale 
sale „Dispozitiv pen
tru strunjirea capa-

aju- 
rea-
Tot 
pu-

1

4l

celor la apăratul de 
purjare" și „Freză 
pentru _ rectificarea 
conicităților în bielă 
la buloane de arti
culație". Prima face 
să crească producti
vitatea muncii, iar 
cea de a doua aduce 
economii la materiale 
și îmbunătățește cali
tatea 
cum, 
vații 
sint
ducție 
nomii 
loare 
lei.

reparațiilor. A- 
cele două ino- 
propuse de el 

aplicate în pro- 
aducînd eco- 

anuale în va- 
de circa 10 000

C. IOAN 
corespondent8

5

In stratul 18 al minei Vulcan muncește brigada de frontaliști condusă de comunistul Nicoară 
loan, care de la începutul anului a dat 1 500 tone cărbune peste plan, respectîndu-și angajamentul 
luat în cinstea zilei de 1 Mai.

IN CLIȘEU: Minerii din schimbul condus de frontalistul Rău Dumitru privind graficul de pro. 
ducție. ‘



STEAGUL HogU

Veniri» sa căutăm 
frumosul!

Qdală, im tlnăr poet s-a apro
piat de un bitrîn pe ale cărui 
ttmple timpul ninsese cu dărnicie. 
Se cunoșteau. După ce l-a răspuns 
la binețe, bătrînul și-a văzut mai 
departe de lucrul lui. Tinărul pri
vea cum mii nils omului lucrau că
rămida și o așezau pește mortarul 
proaspăt» o băteau puțin cu cio
canul și apoi luau alta ca să facă 
și cu aceasta aceeași operație, te
rnul săvîrșea lucrul cel mai firesc 
din lume; muncea. Și munca lui 
îi bucura pe atnîndoi.

Cînd zidul uroaae pînă la fe
reastră, tinărul a îndrăznit să-l în
trerupă.

— Spune-mi, bade Marcule dum
neata, cars porți o jumătate de 
veac in spate, ce e frumosul ?

Bătrlnul 11 cîntări din ochi își 
privi cu subînțeles munca lui apoi 
1 se adresăi

— Frumosul, băiete ? Vrei să știi 
ce e frumosul și ai venit la mine 
să-l cauți? Păi, frumosul dragul 
meu, e în toate. Cînd pun cără
mizile una pests alta văd aievea 
pe soțul obosit și mulțumit de 
munca lui cum își va sorbi eu plă
cere supa în această bucătărie. Și-i 
mai văd șl pe copilașii lui care 
І se agață da haină și-l întreabă :

— Tăticule, nu-i așa că-i frumos 
să fii constructor ? Tăticule, nu-1 
•a că-i frumos să fii miner, așa 
4M tine?

ІЖЛ-te în jurul tău. Orașul a- 
ceslu a răsărit ca simbol al unei 
vieți Boi. Și mai uită-te colo, vezi 
coșurile acelea svelte care fume
gă ca niște bătrîni, pipași păti
mași ? Tot oamenii le-au făcut. D» 
acolo pleacă viața orașului. Vezi, 
în lucrurile astea șade frumosul șl 
In multe altele. Trebuie numai să 
știi să-l alegi.

....... 1 0
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Reînființat nu de mult, cercul S 
literar „Minerul" din Petroșani § 
a adunat în jurul său un mă- § 
nunchi de tineri entuziaști, dor-1 
nici de a-și încerca forțele pe 8 
I tărîmul literar. Ei vin cu regu- 8 
f laritate la ședințele cercului | 
! unde citesc și discută lucrările 8 

proprii, dezbat articolele apărute g 
In revistele, de specialitate. Ast- g 
fel, cercul a devenit o adevărată § 
școală a creației, un îndrumător 8 
al tinerelor talente.

IN CLIȘEU: Cfțlva din mem- 81 
brii cercului literar „Minerul" 81 
din Petroșani la o ședință de Я 
lucru.
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Ședințe de lucru
Pentru a putea dezbate cit mai 

multe lucrări personale, membrii 
cercului literar „Minerul' din Pe
troșani au hotărît de la început, 
ca săptămînal să țină cîte o șe
dință de lucru. De atunci a trecut 
mai mult timp și în fiecare sîtn- 
bătă la ora 17, membrii cercului 
literar se întîlnesc într-una din 
sălile clubului sindicatelor din Pe
troșani, unde își citesc și dezbat 
lucrările personale, organizează dis
cuți; pe marginea unor opere lite
rare sau articole care tratează mun
ca de creație literară.

Omul de pe schele cunoștea un 
adevăr pe care trebuie să-l cu
noască orice artist atunci cînd se 
încumetă să pună mîna pe con
dei. Intr-adevăr frumosul se află 
in toate.

Colac ti izul de creație al cercului 
literar „Minerul" din Petroșani e 
un colectiv mic, el înmănunchia- 
ză pe cei care îndrăgesc literatura, 
pe cei ce caută frumosul. Citesc 
din lucrările proprii, discută. Așa, 
munca de creație e mai interesan
tă șl mai fecundă.

Ei urmăresc oamenii de pe sche
lele șantierelor, din uzinele și a- 
telierele întreprinderilor, munca 
entuziastă a filatorilor, ei coboară 
In adincuri, zugrăvesc munca plină 
de elan a minerilor.

Eî răscolesc sufletul ome
nesc ca să scoată de acolo 
diamantele veritabile.

In fiecare din orașele de pe Va
lea Jiului funcționează cite un 
cere literar unde tinerele talente 
își aduc, spre a fi discutate, lucră
rile lor. Si în fiecare din aceste 
cercuri, tinerii și vtrstnidi se află 
în căutarea frumosului. Veniți, ti
neri, să căutăm frumosul I Cercul 
literar „Minerul” vă cheamă să 
răspundeți Îndemnului de a cînta 
frumosul, care se găsește pretu
tindeni în jurul nostru, sălășluieș
te în rodul minunat al milioane
lor de oameni ai muncii din pa
tria noastră, constructori de nă
dejde ai socialismului.

CERCUL LITERAR „MINERUL"

N.R. Publicăm în pagina de față 
cîleva din creațiile membrilor cer
cului literar „Minerul",

Cel cinci plecaseră abătuți de la 
biroul sectorului. Discuția avută 
cu secretarul organizației de par
tid le merse la inimă. Mergeau 
tăcuți prin tunel către puțul Pis- 
cu. Fiecare gîndea în sine: „Sîn- 
tem rușinea exploatării. Ne numă
răm printre brigăzile cu cele mai 
scăzute randamente. Și doar de 
muncit am muncit. Nici unul din
tre noi nu Э Un „lasă-mă să te 
las" și totuși...".

Ceva trebuie făcut. Dar ce ? A- 
junși la gura puțului, glodurile se 
întrerupseră, ca să fie înlocuite cu 
altele noi. începea un nou schimb. 
Și tot rău o să meargă și azi ? Pa 
graficul din curtea exploatării bri
gada va fl oare trecută tot la ur
mă?

— Noroc bun I Dar ce e cu voi ? 
Sa pare că mereu vă ninge și vă 
plouă ? ©ri vi s-au înecat coră
biile? Omul al cărui ochi îi pri
veau pe cei cinci nu era altul 
decît comunistul Schneider Fran- 
cisc — șeful uneia din brigăzile 
fruntașe ale exploatării Aniaoasa.

Cef cinci se uitară cu oarecare 
lupărare la el. „Ăstuia da, îi vine 
la tndemînă să facă glume. Bri
gada lui e fruntașă pe exploatare. 
Nu i-e zice nimeni de la obraz. Ei,

La primirea în partid
Eram navă minată de vini, 
Legănată de valuri. 
Plutind intre cer și pămînt 
Undeva lingă malurL

Mă țlntuia pe loc Inerția 
Deși In larg aș fi vrut să m-svînt 
Cu toată ființa, cu toată tăria 

ț Dar nu era vfnt, nu era vfnt I

Legtndu-mă de nava ta 
Mi-ani regăsit odată și sigur Nordul t 
De-acum șl furtunile le pot înfrunta 
Nu mă vor sparge vfnturl, nici înghiți fiordul 

știu, drumu-i lung, drumu-l greu 
Dar avem de-asupră-ne cerul deochi* i 
Busola și sectantul funcționează mereu 
Și-avem Comunlsmul-țel precis I

№' i. аосіш

CÎNTECELE MELE 
Cîntecele mele s-au iscat în mină, 
Clnd lovea ciocanul munții de cărbune 
Ș: pornea pe crațer bulgări de lumină, 
Mîndre diademe, țara să-ncunune.
Mă-nsoțeeu oriunde ritmurile, la drum i 
Se găseau mai multe cînd intram în mină 
Se iscau din zgomot, din sudoare, fum 
Și roiau în jurul lămpii de benzină. 
Poezia muncii mi-este cea mai dragă ; 
Parcă-mi dă aripi să mă-nalț mereu 
Mi-am pornit în iureș tinerețea-ntreagă 
Către zări de aur cu pegasul meu , 
La tumultul vieții merg să se adape 
Apoi vin spre mine pe-adieri de vînt, 
Și oriunde parcă simt mereu aproape 
Poezia muncii — cel mai sobru dnt.

I. BUREȚEA

COMUNISTUL
Te-aî ivit odată cu zorile 
Suind înalt și mindiu 
In strălucirea lor...
Pentru ca florile împurpurate
Să umple cîmpurile,
Ai adus soarele să incendieze 
Trecutul întunecat.
Те-ai zbătut,
Ai luptat 
Pentru zorii dimineții care au venit, 
Pentru ca fericirea să ne fie tovarăș 
In nopțile negrei terori.
Doar ai scrîșnit
Cînd fierul rece strlngea.
Credeai în lumina cea albă 
Niciodată pasul n-a șovăit

Nieiodată I
Lupta n-a contenit,
Înainte I
Bra chemarea, visul și gîndul fierbinte
Al zilei de azi.
N-ai șovăit cînd glonțul ucfgțș
Amenința.
Mai presus decît viața ta
Ai pus fericirea celor mujți
Pentru ei ai învins
Pentru ei ai aprins
Lumina...
Lor le-oi dat fericirea.

SFRE VIITOR
B. soare,
Ce proaspăt învăiuie-n raze pămîntul
Și pruncul, ce tandru rostește cuvîntul
Mamă .
Cuvtntul ce cheamă la viață q luna
O lume tlnără, nouă...
îmi vorbește mie, ție și vogi
Preface
Silabele pa-pa In pa-ce...
E mugurul viații viitoare
E-aripa ce se-naltă mlădie spre soare
Lumină-i e rîsul, și caldă privirea
Prin ea, vorbește la toți, omenirea.»

N. ALDEA

TEMERITATE
.... *

M-am născut dlntr-o zvicnire a humiL w
Crescînd mereu în timpul milenar.
Din ura și iubirea mare-a lumii
Am zămislit un vis fără hotar.
CetarguTnalt al glodurilor mele
M-a unit cu «erul viu împurpurat
Și-am întrezărit în scînteieri de stele
Cum mi salută Cosmosul îngenuncheat.

GEORGS BANITR

EBOUL
Pendulez între aîxji

Eu, Eroul !
Pendula aceasta

mcictod să mal pornească
pentru aițUi

Pendulez
între mîini,

Eu — Eroul I
Ml-e sete de drum
Și mliaile-ar vrea să muncească, dar...
Opriți-vă, opriți-vă I
Ciuntite-au fost destule trunchiuri I
Copacul făr' de ramuri, nu simte nici

viaturi f

I. STAICUȘ

■--A*.-

dar fiecare cu necazurile șl bucu
riile lui". Apoi cu glas tare.

— De, cu necazurile noastre. 
Iar am fost chemați la organizația 
de bază.

— Știți ce, nu sînteți singurii 
care vă glndiți la situația brigăzii 
voastre. Eu dă unde credeți că vin 
acum ? Am fost chemat în urma 
voastră la organizația de bază. De 
asta am rămas puțin nani în urmă. 
Noi ne cunoaștem de multă vre
me. Și pe tine Luce, și pe Toma, 
și pe Prața pe toți vă știu ca oa-

Ascensiunea
meni cu tragere de inimă. Știți c» 
mi s-a propus azi dimineață la bi
roul organizației de bază ? Pun 
prinsoare cu voi că n-o să ghiciți 1 
Mi s-a propus să iau în primir э 
brigada voastră. Ce 2iceți ? Cel 
cinci îl priviră cu neîncredere dar 
și cu nădejde.

— Și tu ce ai făcut? Al primit? 
Știi doar că sîntem una din cele 
inai slabe brigăzi. N-o să-ți con
vină atunci cînd clștigul tău o să 
scadă brusc de la trei mii la sa
lariul de bază.

— Măi, fraților, vă cunoșteam

Д|Я J.T.-■ 

allfel de oameni. De unde ați îm
prumutat voi felul acesta de a 
gîndi ? Spune-mi mai bine, o să fa
cem noi treabă împreună sau ba?

— 0 să fa«em, de ce să nu fa
cem. Doar tu ne cunoști. Asta ai 
spus-o și tu...

..Aici, la hotarul dintre cele 
două lumi una aceea de afară, eu 
soarele ei, alta aceea a adtncuri- 
lor cu greutățile și bucuriile ei 
trebuiră să șe despartă. începea 
coborirea în mină. Gei cinci se 
gîndeau la discuția avută. Schnai- 

unei brigăzi 
der e băiat priceput, poate că așa 
cum spâne el, o să facem ceva.

Ziua aceea a trecut repede. A 
doua zi, Schneider se despărți de 
ortacii lui, lîngă care cunoscuse 
bucuria aUtor succese și iși luă in 
primire noua brigadă. Cind ajunse 
în abataj, își dădu seama cam un
de era punctul slab al brigăzii. 
Oamenii lucrau, dar dezorganizat. 
Transportul „plinelor", aprovizio
narea cu „goale" și cu materiale 
se făcea greoi și cam la voia în- 
tîmplării.

Erau multa lucruri de Îndreptat 

aici. „Dar la lucru, băiete. Ești co
munist și nu trebuie să te dezminți. 
Și apoi, ai aici oameni de nădejde". 
Cam așa gîndea Schneider.

Relatarea noastră se întrerupe 
aici, căci e o. întîmplore ca urnite 
altele. Munca comupă, priceperea 
și hărnicia au făcut acum brigada 
aceasta să aibă un randament bi
nemeritat.

Cele relatate se întîmplau cam 
pe la începutul lunii martie a a- 
cestui an. La sftrșitul trimestrului 
I a.c. brigada dăduse 1629 tone 
de cărbune, cea mai mare realiza
re pe exploatare, iar premizele 
pentru viitor sint îmbucurătoare. 
Pînă la data curentă, pe luna a- 
prilie, brigada a dat deja paste 
plan 463 tone di cărbune. Numai 
de n-am fi rămas cu reportajul în 
urma brigăzii. S-ar putea ca reali
zările să fi sporit în ultimele zi
le. Pînă la sfîrșitul lunii aprilie 
mai e. Așa cum „merge" acum, 
brigada va întîmpina cum se cuvi
ne ziua de 1 Mai. Succese tuturor i 
comunistului Schneider Francisc. 
lui Luca Pompiliu, Toma loan, Pra
ia Pavel, Ionel Gheorgha și tuturor 
celorlalți l
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Traducerea in viată a masurilor 
preconizate — cheia succeselor

Colectivul sectorului III de la 
mina Lupeni a aniversat la sfîr- 
șitui lunii martie un eveniment 
însemnat. S-a împlinit un an ue 
cînd. prin hărnicie și pricep are, co- 
lectivu’ de aici a dobîndit drape
lul de sector minier fruntaș pe 
Valea Jiului. E drept că încă nu 
s-au analizat rezultatele întreceri: 
рэ primul trimestru din acest an, 
dar cu cele peste 11 000 tone de 
cărbune ?x trc.se îr. această perioa
dă peste sarcinile de plan, mine
rii de aici speră <.a drapelul să 
nu-și schimbe staplnul. Emoții 
slnt, fiindcă punctajul în întrece 
re cuprinde și alte obiective cum 
ar fi, spre exemplu, calitatea căr
bunelui extras unde, mai ales în 
primele două luni ale anului, mi
nerii de aici nu s-au prea 
lăudat că au fost la Înălțime. La 
îndemnul organizației de bază, au 
fost însă mobilizați toți factorii 
de care depinde îmbunătățirea ca
lității cărbunelui.

In abataje, agitatorii au început 
să arate minerilor cîtă energie e 
lectrică se pierde prin sxtrage- 
rea cărbunelui cu șist vizibil, cum 
el îngreunează munca preparatori
lor ce trebuie să trimită siderur- 
giștilor cărbune cocsificabil mult
și bun.

Conducerea tehnică a preconizat 
la rîndu! ei măsuri eficiente de 
îmbunătățire a calității cărbunelui, 

țlncepînd cu pușcăria selectivă a i
"cărbunelui, acolo unde intercală
rile de șist cer acest lucru, și sfîr- 
Șind cu alegerea pietrei la încăr
carea în vagonete, în întregul pro
ces de producție, pe lîngă cantitate, 
s-a dus bătălia și pentru calitate. 
Drept rezultat, în luna martie nu
mărul vagonetelor de cărbune re- 
butate pentru șist vizibil a scăzut 

' simțitor, -fără ca acest lucru să 
. “aibă repercusiuni negative asupra 

f OsnUUțu. ■... ■ c.
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Felicitări
(Urmare din pag. l-aț

Colegii de muncă au început să-l 
iubească. Devotamentul lui iafă de 
atunci, comportarea tovărășească 
lață de ortaci i-au alta» stima tu
turor. lată însă că în viața lut 
Arhip se înttmptă un eveniment 
deosebit. Comuniștii din depou 
l-au primit In rîndurile lor. Cu a- 
ceosld ocazie a spus doar citeva 
cuvinte.

— Voi căuta să nu dezmint în
crederea pe care mi-ați acordat-o. 
Voi munci cu și mai muitd rîvna.

Și Intr-adevăr Arhip s-a ținut de 
cuvînt. Și acum își aduce aminte de e- 
moțiile pe care ie-a avut coridu- 
cînd un tren de mariă spre Sime- 
ria. Panta de ia Peștera Boții i-a 
cam dat de turcă. Cînd a oprit 
garnitura în Bănița, a răsuflat u- 
șurat. Totuși parcă simțea o bucu
rie. Ar ii dorit ca pînă Ia Simeria 
să mai albă asemenea pante de 
urcat. In acest timp s-a obișnuit cu 
drumul și urcarea pantelor îi fă
cea plăcere. Alături de ituntașli 
în muncă de ia depoul din Pe
troșani se aila și numele Iui Ar
hip. in fiecare lună cînd se tăcea 
bilanțul economiilor de combustibil 
conventional, în dreptul numelui 
iui Arhip Gheorghe se trecea ci
fra de 18—20 de tone. întotdeauna 
era premiat pentru muncă irepro
șabilă...

...Era cu citeva luni în urmă. 
Privea pe geamul vagonului de cla
sa l-a сате-j ducea spre Arad. Era 
frdmîntat de un singur gînd ■■ Va 
lua oare examenul ? Daco nu-1 
va lua ? Ce o să spună colegii .de 
muncă, ce-o să spună lălăi său» 
1ȘI recapitula în memorie cunoștin
țele. iși punea Singur întrebări la 
care răspundea.

Hopui ,-a trecut. S-a întors în
tre ortaci cu truntea sus. A luat 
examenul de șei de depou. Acum 
trebuie să-și iacă practica, adică 
Sd însoțească mecanicii pe traseu. 
Fără îndgiaiă că va reuși...

Cutii s-a reușit ca de mai bine 
de un an, din abatajele Sectorului 
să se extragă lună' de lună impor
tante' cantități de cărbune pșste 
sarcinile de plan î Răspunsul e 
simplu. Cheia succeselor constă 
în traducerea în viață a măsurilor 
preconizate. Ținind seamă de ne
cesitățile momentane și de pers
pectivă, conducerea tehnică a sec
torului întocmește planuri de mă
suri tehnico-organizatorice bune, cu 
date și responsabilități precise. Fe
lul în care ale sînt traduse in 
viață este urmărit cu multă rigu
rozitate. Spre exemplu, s-a preco
nizat ca cele trei abataje frontala 
din sector să fie armate cu stîlpi 
metalici. Măsurile preconizate au 
fost respectate întocmai, iar din 
abatajele frontale unde lucrează 
brigăzile conduse de Ghioancă 
loan, Spînu Petru șl Petre Cons
tantin se extrag în fiecare zi în
semnate cantități de cărbuns în 
afara sarcinilor de pian. Creșterea 
producției de cărbune nu s-a fă
cut pe baza intensificării muncii 
minărilor, ci prin ridicarea produc
tivității ca urmare a folosirii mal 
depline a utilajelor moderne cu 
care sînt înzestrate abatajele, a 
aplicării metodelor avansate.

In vederea asigurării ritmicității 
producției, a creșterii ei continue, 
s-а preconizat pregătirea și darea 
în exploatare a celui de-al patru
lea abataj frontal din sector, pre
cum și înlocuirea treptată a uti
lajelor uzate.

Paralel cu creșterea producției de 
'"ărbune, s-a pus accent și pe în
deplinirea și depășirea planului de 
pregătiri menit să asigura dezvol
tarea pe viitor a sectorului. Sub 
îndrumarea tehnică a maistrului 
minier Abrudean Florea, brigăzile 
de la pregătiri și-au depășit cu 12,5 
la sută sarcinile trimestriale de 
plan, erscutind lucrări de bună ca
litate

0 contribuția importantă în con
ducerea tehnică a brigăzilor de 
mineri și la' traducerea în1 viață 
a măsurilor tehnico-organizatorica 
preconizate o aduc și tehnicienii 
și maiștrii Simo Francisc, llleș 
Ioan, Petrescu Aurei, Klat Mihal, 
Brezeanu Dumitru și alții. Conti- 
nuînd cu aceeași perseverență să 
traducă în viață măsurile preco
nizate, colectivul sectorului III al 
minei Lupeni va obține noi suc
cese in întreceraa socialistă.

tea electrică a soluției este mai 
mare.

Carcasele utilajelor electrice se 
leagă cu priza prin intermediul 
unui conductor de cupru care are 
secțiunea minimă de 25 mm2 sau 
prin intermediul unui conductor 
de oțel cu secțiune minimă de 
50 mm2.

Conform N.T.S, rezistența elec
trică a prizelor locale (inclusiv 
rezistența conductorului de lega
re a carcasei) nu trebuie să depă
șească 10 ohmi, în cazul posturilor 
de transformare și camerelor ma
șinilor. In cazurile prizelor * folo
site în alte locuri rezistența lor 
electrică nu trebuie să fie mai 
mare de 20 ohmi.

Prizele principale se constru
iesc de obicei în bazinele colec
toare de apă sau în jompurlle pu
țurilor și rezistența maximă a a- 
cestora nu trebuie să depășească
2 ohmi.

In toate cazurile utilajele elec
trice se vor lega la pămînt prin 
intermediul șuruburilor de punere 
la pămînt. dar în prealabil se vor 
curăța perfect de oxizi suprafețele 
de contact. Șuruburile vor fi pre
văzute cu rondele arcuite pentru 
a nu se desface, după strîngere 
se vor acoperi suprafețele cu un 
strat protector contra coroziunii.

fug. C. DUMITRII!

Protecția contra accidentelor de electrocutare 
ргм legarea la pămînt

Treeerea curentului prin corpul 
omenesc se numește electrocuta
re. S-a constatat experimental eă 
dacă prin corpul omenesc trece 
un curent de 0,050 A acesta poate 
provoca un accident de electro
cutare mortal. Trecerea curentului 
electria prin corpul omenesc este 
determinat de cățre diferența de 
potențial la care este supus omul 
și rezistența electrică proprie a 

U 
corpului după relația: 1=

Rezistența electrică a corpului 
omenesc depinde de foarte mulți 
factori șl poate fi în anumite con
diții de ordinea a 100 000 ohmi. 
Cînd pielea corpului omenesc este 
umedă și contactul între piesa sub 
tensiune și corp este bine făcut, 
această rezistență scade la valoa
rea de 1 000 ohmi. In cazurile în 
care încăperile sau locurile de 
muncă sînt umede — deci în sub- 
tetan — rezistența omului care se 
ia în considerație este de 1000 
ohmi.

Cunoscînd valoarea curentului 
periculos și valoarea rezistenței 
omului în condiții de lucru se 
poate determina tensiunea pericu
loasă după relația: и=Цл>тх1 
= 1000 X0,0S0 «50 V. De aceea 

tensiunea nepericuioasă ește con
siderată pînă la 50 V. în curent 
continuu, si 30 V. In curent alter- 
dativ. Deci trecerea curentului e-

I
 Realizare a regimului nostru, 
cartierul Livezeni devine din zi 
In zi mai frumos. Se înalță noi 
blocuri, se deschid noi magazi
ne, se extind străzile și zonele 
verzi. Cei care au lipsit 4—5 
ani din Valea Jiului ar recu
noaște cu greu locul. Zilele tre- 

! cute, mobilizați de deputata 
' Cimpeanu Marla, cetățenii care
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la HiM degotalei 
locuiesc în noile blocuri au ho- 
tărit să dea cartierului o înfă
țișare sărbătorească-

In cadrul mai multor acțiuni 
de muncă voluntară ei au cură
țat străzile și zonele verzi din 
fața blocurilor, au amenajat noi 
parcuri și au plantat puieți de 
arbori. Totalul orelor de muncă 
voluntară prestate în cadrul ac
țiunilor de înfrumusețare se 
ridică la 5040. S-au evidențiat 
prin munca depusă tovarășii 
Mărăscu Virginia, Costea Ioan, 
Arhip Maria, Antal Ștefan, Die
trich Emil, Avram loan. Arde
lean Rozalia, Dane Iosii, Benea 
Ambrozie, Taller Ludovic și alții.

MARIA DUMITRESCU 
corespondentă

l

Printre harnicele brigăzi de lăcătuși care execută in cadrul 
I.P.I.P. lucrări de construcții metalice se- află Și brigada condusă de 
Nemeș Vasile. Această brigadă obține depășiri zilnice de plan. In 
luna care a trecut ea a realizat o depășire de plan de 30 la sută.

lectric prin organism poate pro- 
duee șocuri electrice și trauma
tisme. Pentru evitarea accidente
lor de electrocutare, există mij
loace eficace.

Cauza accidentelor de electro
cutare este atingerea de către om 
a pieselor ce se găsesc sub ten
siune. Pentru a se micșora riscul 
atingerii pieselor metalice care în 
mod normal nu se găsesc sub ten
siune, dar pot ajunge accidental, 
trebuie să facem o revizie perio
dică a izolației mașinilor și insta
lațiilor electrice. Una din metodele 
de protecție contra electrocutări
lor este și aceea că toate piesele 
metalice ale utilajelor electrice se
leagă la pămînt. Legarea la pă-
mînt se face cu ajutorul unor
prize.

In exploatările miniere, legarea
la pămînt se face prin interme
diul unor prize de pămînt locale 
și al unei rețele generale de le
gare la pămînt, impămîntarea fă- 
eîndu-se prin cel puțin două prize 
principale situate la distanțe pe 
cît posibil mai îndepărtate una de 
alta. Prizele locale se construiesc 
din electrozi de oțel protejat con
tra coroziunii prin cositorire. Ele 
se așează în galerii cu canale de 
scurgere. In unele cazuri, locul 
unde este amplasată priza, trebuie 
să fie udat cu o soluție de apă să
rată, în felul acesta conductibilita-

In inima
După ce urci 6 kilometri pe 

drumul forestier ce diice spre ex
ploatarea Polatiște îți apare pe 

malul drept al rîului ce surge pe 
alei o pădure seculară. Pe aproa
pe întregul bazin forestier pre
ponderența o deține fagul. Stră- 
bătînd cu privirea bătrîna pădure, 
vei observa că o bună parte din
tre copaci au imprimat pe trunchi, 
cît mai aproape de pămînt un cerc 
în interiorul căruia se poate eiti 
nr. 317. In adîncul pădurii se au
zea din cînd în eînd cite o lovi
tură scurtă de ciocan al cărei ecou 
făcea să răsune întreaga vale. In
tre timp se auzi vocea brigadie
rului silvie Cristea Petru.

— Dumitre! Fagul din stingă 
ta nu trebuie marcat. El rămîne 
pentru regenerare naturală și pen
tru protecția pădurii.

— Ia seama Titule șl marchea
ză mai jos copacul să nu rămînă 
cioata prea mare la tăiere !

In parcela 100 b, din punctul 
numit Slemen, brigadierul Crtotea 
Petru lucra de zor. El alegea ar
borii care trebuiau mureați în ve
derea exploatării, clasa copacii pe 
categorii. In viitorul apropiat, 
forestierii de la Polatiște vor În
cepe exploatarea unui nou parchet, 
eu un volum de circa 10 000 m.c.

pădurii
materiei lemnos din pădurea dt> 
la Slemen. Tocmai pentru acest 
lucru echipa brigadierului Cristea 
Petru muncește cu rîvnă și se 
străduiește s& tețmine cît mai de
vreme marcarea arborilor de pe 
această parcelă în suprafață to* 
tală de circa 48 ha.

Ajutat de pădurarul Qrlig Ma
rin și de către ceilalți muncitori 
din echipă, brigadierul Crlstea 
Petru s-a angajat ca în fiecare zi 
să maraheze cel puțin 1000 ar
bori pînă la terminarea lucrării.

Ne-ат propus să facem acest 
lucru, spunea tovarășul Cristea, 
tomnai pe motivul că avem expe
riență în muncă respectivă și ne 
organizăm temeinic lucrul. Eu a- 
leg arborii care urmează a fi tă- 
iați, îi clasez pe categorii, iar pă
durarul Cîrlig Marin, la o toil
time de 1,30 m. de la pămînt, le 
măsoară diametrul. După această 
operație, Sîrbu Dumitru, Tudorotu 
Titu și cu Tuca Dumitru fac dlte 
un semn de recunoaștere pe fle
care copac și imprimă la o dis
tanță minimă de pămînt ștampila 
metalică ceea ce înseamnă că ar
borele a fost marcat și pregătit 
pentru dpborîre.

Cristea Petru știe să organize
ze bine munca, instruiește silvi
cultorii la fața locului asupra nor
melor de tehnica securității și 
protecției muncii. Acest lueau U 
face nu numai cu echipa care își 
desfășoară activitatea la marcarea 
arborilor, ci și cu ceilalți 20 de 
muncitori pe care îi are la plan
tarea de puieți de pin la punctul 
numit Ogrin. In dimineața zilei 
de 25 aprilie, cînd razele soare
lui abia începuseră să pătrundă 
pe Valea Polatiștei, echipa briga
dierului Cristea Petru a început 
completări de plantații pe o su
prafață de 60 ha, teren. In cinstea 
zilei de 1 Mar, brigadierul Cris
tea Petru, împreună cu pădura
rul Marcu Florea și_ ceilalți sil
vicultori s-au angajat ca zikrie să 
planteze cite 7 000 puieți și să ter
mine revizuirea celor 60 ba. plan
tații masive executate în anul 
trecut, precum și alte trei hec
tare plantații - în completări.

Rezultatele obținute pînă acum 
la plantarea puieților și matcarea 
arborilor ce urmează a fi doboriți, 
ca și buna organizare a muncii 
dovedesc faptul că silvicultorii 
din echipele conduse de brigadie
rul Cristea Petru sînt hetârlți să-și 
aducă din plin aportul la ѵЫогі- 
ficarea, refacerea și întreținerea 
patrimoniului forestier.

Z. 3UȘTAC

РЙМММ BE мою 
Кг 29 aprilie

PROGRAMUL I. 7,10 Piețe ds 
estradă, 8,00 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8,30 Selecțiuni din ope
rete, 8,00 Tinerețea ne e dragă,
9.30 Muzică populară, 11,05 Clntă- 
reți de operă din trecut, 11.30 Mu
zică de estradă interpretată de so
liști vocali și instrumentali, 12,38 
Clntece și dansuri din țări socia
list.-, 13,10 Muzică distractivă
14.30 Soliști de muzică populară, 
15,00 Muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova, 16,45 Din reper
toriul lui Fănică Luca 18,00 Mu
zică ușoară cerută da ascultători, 
18,40 Valsuri din operete, 19,20 Dlc. 
ționar muzical, 20,15 Cîntă Jacque
line Francois, 21,15 Melodii de mu
zică ușoară, 22,25 Preludiu simfo
nic de Ion Dumitrescu, PROGRA
MUL II. 12,15 Muzică ușoară dă 
compozitori romîni, 13,22 Muzică 
populară romînească și a minorită
ților naționale, 14,10 Muzică ușoară, 
15,00 Suita „O zi de vară intr-o 
gospodărie agricolă colectivă" de 
Zeno Vancea, 16,10 Clntă ansam
blul Consiliului Central al Sindi
catelor, 17,00 Muzică ușoară, 18,45 
Soliști și fdrmâții artistice de ama
tori, 19,40 Muzica de estradă la 
interpretarea orchestrei „Wișțgut", 
dirijor Rolf Schellenbetg, 20,20 Din 
muzica popoarelor, 22,35 Muzică 
ușoară «i de dans.
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Războiul chimic din Vietnamul de suit

MURMANSK 27 (Agerpres).
La 27 aprilie, a sosit în Uniunea 

Sovietică într-o vizită de prietenie, 
, 5-idel Castro Ruz prim-secretar al 
' conducerii naționale a Partidului 

Unic al Revoluției Socialiste, pri
mul ministru al guvernului revolu
ționar al Republicii Cuba și persoa
nele care îl însoțesc.

Pe aeroport, unde avionul 
„Tu-114„ cu’ care au călătorit oas
peții cubani, a aterizat 
lei. Fidel Castro și 
care-1 însoțesc au fost 
de Anastas Mikoian, 
prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și de alte per
soane oficiale.

De la aeroport, oaspeții și per
soanele care au venit să-i 
pine au plecat cu un tren special 
la Murmansk. Fidel Castro va 
si la Moscova la 28 aprilie.

în zorii zi- 
persoanele 
întînrpinați 

membru al

întîm-

so-

— S= Q

Sporesc taxele 
universitare în Canada
OTTAWA 27 (Agerpres).
Recent, conducerea universității 

din Lennoxville (provincia Quebec) 
a anunțat că în viitorul an da în- 
vățămînt taxele universitare vor fi 
majorate cu 80 de dolari și plata 
pentru cămin cu 50 de dolari pe 
an. In felul acesta pentru studenții 
care' locuiesc la cămin costul în
treținerii se ridică la 1 270 dolari 
pe an. II la sută dintre studenții 
acestei universități care au răs
puns la un chestionar, au dacla- 
rat că, probabil nu-și vor putea 
continua studiile.

Cauzele scufundării
„Thresher" n-au fost incă lămurite

submarinului

NEW
Nava

care a
In care
dat submarinul
.Thresher", a luat

excelentă", 
deocamdată 
în legătură 
puiea găsi

YORK 27 (Agerpres). 
oceanografică „Atlantis-2" 
efectuat cercetări în zona 
la 10 aprilie s-a scufun- 

atomic american 
„uuesira , a mat fotografii ale 
fundului oceanului în regiunea în 

, care, potrivit cercetărilor cu aju
torul sunetelor se bănuia că se 
află submarinul scufundat. Un pur
tător de cuvînt al departamentu
lui marinei a declarat la 26 apri- 

. lie că, în ciuda faptului că „foto
grafiile sînt de calitate 
elișeele nu furnizează 
nici un fel de indicație 
cu locul în care s-ar 
submarinul. Fiecare fotografie re
prezintă o suprafață de aproxima
tiv 9 metri pe 10,5 metri la o a- 
dîncime de aproximativ 2 500 de 
metri.

Nava „Atlantis-2" se va întoar
ce la Woods Hole (Massachusette) 
unde în zilele ce urmează vor a- 
vea loc consultări între tehnicienii 
civili și militari în legătfură eu 
continuarea cercetărilor, în special 
cu ajutorul aparatelor de fotogra
fiat sub apă.

Intre timp, după cum anunță a- 
gențiile de presă, batiscaful 
este"
cercetări a sosit 
șantierele navale 
mandantul flotei 
Atlantic care a 
informație a declarat că batiseaful 
urmează să procedeze la două scu
fundări de încercare.
ele va avea 
în apropierea 
batiscaful va 
sa de escortă 
tuat la 54 mile în larg, 
efeetaa o a ■ doua scufundare de 
încercare la aproximativ 20Q me
tri adîncime. - După aceea batisea
ful va fi readus în portul Boston

„Tri- 
care urmează să participe Ia 

la 26 aprilie la 
din Boston. Co- 

americane din 
furnizat această

Una dintre 
loc marți dimineața 
Bostonului.

fi remorcat
pină la un

Miercuri 
de nava 

punct si- 
pantru a

Mari acțiuni greviste 
ale muncitorilor constructori francezi

PARIS 27 (Agerpres).
Muncitorii constructori francezi 

luptă cu dîrzenie pentru majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, pentru apărarea 
drepturilor lor sindicale. La 25 a- 
prilie, pe o serie de mari șantiere 
din Paris și din suburbiile lui in
dustriale s-au oprit cu desăvirșlre 
toate lucrările: constructorii de 
diferite specialități au desfășurat o 
grevă în sprijinul revendicărilor 
lor juste, pe care guvernul și pa
tronii refuză să Ie satisfacă.

In aceeași zi la sud-vest de Pa
ris, în departamentul Loire Atlan- 
tique s-a desfășurat o altă puter
nică grevă a constructorilor. La 
aceasta au participat peste 12 000 
de muncitori. Pe străzile orașului 
Nantes au defilat 8 000 de demon
stranți din rîndurile constructori 
lor, care cereau majorarea salarii, 
lor, asigurarea securității muncii 
etc. Mitinguri și demonstrații au 
avut loc de asemenea la La Baule, 
Saint Nazaire și într-o serie de

©

Situația din Iordania 
continuă să se mențină încordată

„liniștitoa- 
situația din 
se mențină

și ale altor

AMMAN 27 (Agerpres).
In ciuda declarațiilor 

re" ale autorităților, 
Iordania continuă să 
încordată.

Pe străzile capitalei
orașe continuă să patruleze trupe 
și autocamioane blindate. Restric
țiile de circulație se mențin la
Amman, în sectorul iordanian al 
Ierusalimului și în alte orașe si
tuate pe Stolul vestic al fluviului 
Iordan.

va rămîne pînă ce navele 
au misiunea să găsească e- 
submarinului „Thresher" vor

cercetările cu

este, de fapt, 
două părți

sub apă

comisiei 
Departa- 

încerca

gă- 
des-
din 
ale 
de

unde 
care 
pava 
descoperi locul exact în care se
află aseastă epavă, sau pînă ce 
tehnicienii vor hotărî în ce parte 
trebuiesc întreprinse 
ajutorul batiscafului.

Batiscaful „Trieste" 
o navă formată din 
dintre care o uriașă parte pluti
toare lungă de 58 de picioare și 
11 picioare în diametru la supra
față. Dedesubt se află o nacelă 
din oțel cu diametru în interior 
de aproximativ șase picioare. Ba
tiscaful nu poate rămîne 
mai mult de șase ore.

Cercetările în cadrul 
speciale organizată de 
mentul marinei pentru a 
să descopere misterul scufundării 
submarinului, continuă.

Potrivit agenției France Presse, 
se pare că posibilitatea scufundă
rii submarinului „Thresher" din 
cauza unui incendiu la bord ar fi 
fost înlăturată. După cum se știe, 
acum o săptămînă în cursul depo
ziției unui chimist de la șantierele 
navale din Portsmouth s-a afirmat 
că bucățile de material plastic 
site la suprafața oceanului și 
pre care se crede că provin 
anvelopa mașinilor atomice 
submarinului prezentau 
arsuri.

La 26 aprilie, șeful 
de mașini nueleare de 
rele din Portsmouth a 

de plastic despre care 
seamănă cu cele care 
mașinile submarinului 
dar a afirmat că ur

urme

serviciilor 
la șantie- 

recunoscut
că bucățile 
este vorba 
acopereau
„Thresher"
mele pe care le-a putut observa 
nu erau în nici un caz urme de ar
suri, ci era - Vorba de ulei grafitat 
provenind de la operațiunile de 
perforare a plasticului.

alte orașe din acest departament.
Muncitorii constructori din Lo- 

rient au și organizat în repetate 
rînduri în acest an greve, cerînd 
majorarea salariilor. Ca răspuns, 
capitaliștii au oferit un spor ne
însemnat de cîteva centime. Mun
citorii indignați au declarat din nou 
o grevă, la care iau parte 2 500 
de constructori.

Hotărîrea oamenilor muncii și 
acțiunile comune ale marilor uniuni 
sindicale ale țării înregistrează 
succese. Ziarele de vineri anunța 
că 100 000 de muncitori și funcție 
nari angajați în întreprinderile de 
stat au obținut prelungirea dura 
tei concediilor plătite anuale.

Muncitorii de la întreprinderile 
de vinificație din departamentul 
Marne, lucrătorii de la o serie de 
mari întreprinderi de transporturi, 
de la uzine ale mstalurgiei prelucră
toare, uzine constructoare de ma- 
șini-unelte și de la alte întreprin
deri au obținut, de asemenea, 
tisfacerea revendicărilor lor.

saw

de
a-

de precauție: de a se 
cu apă, alimente șt

ministrul afacerilor fn- 
ge-

După cum relatează agențiile 
presă, autoritățile iordaniene au 
vertizat ambasadele puterilor occi
dentale despre o eventuală recru
descență a tulburărilor. Ambasada 
S.U.A. a dat instrucțiuni persona
lului său de a lua măsuri cores
punzătoare 
aproviziona 
combustibil.

Totodată, 
terne a oferit o „recompensă 
neroasă” aceluia care va furniza 
informații cu privire Ia activitatea 
„elementelor subversive" și a ho- 
tărît organizarea de razii în rîndul 
populației.

La 26 aprilie, șeful statului ma
jor combinat al forțelor armate ale 
Marii Britanii, Mountbatten, a ple
cat într-o vizită de două săptă- 

mini în țările Orientului Apropiat. 
Călătoria lui Mountbatten, subli
niază agențiile de presă, este strîns 
legată de evenimentele din această 
regiune și de situația din Iordania.

GARAGAS. — Gamer a deputați- 
lor a Congresului national al Ve- 
nezuelei s-a pronunțat împotriva 
interzicerii activității Partidului Co
munist din Venezuela și Partidul 
„Mișcarea revoluționară de stingă". 
Camera a adoptat o hotărîre prin 
care cere anularea vechiului de
cret al guvernului cu privire la in
terzicerea activității acestor partide.

LONDRA. — După cum relevă 
agenția U.P.I. amiralitatea britanică 
a anunțat în Camera Comunelor că 
pînă 
flota 
mice 
ris", 
lane, localitate situată la 7 mile 
în apropiere de baza americană 
pentru submarine „Polaris" de la 
Holy Loch.

în anul 1968 va fi creiată 
britanică de submarine ato- 
înzestrate cu rachete „Pola- 

сагэ își va avea baza la Fas

TOKIO. — La 26 aprilie, in ca
drul unei conierințe a Camerii in
ferioare a parlamentului, deputatul 
socialist Kei Haiasi a interpelat pe 
primul ministru Ikeda în legătură 
cu proiectata staționare a subma
rinelor atomice ale S.U.A. în por
turile japoneze. După cum se știe, 
acest plan prezintă pericolul trans
formării Japoniei într-o bază de 
armament atomic a S.U.A. și pune 
în primejdie viața întregii popu
lații.

BUENOS AIRES. — Agenția 
France Presse anunță- că alegerile

PARIS 27 (Agerpres).
Sub titlul „Războiul chimic în 

Vietnamul de sud", ziarul „L'Hu- 
manite" publică o amplă relatare 
de la trimisul său special la Hanoi, 
Georges Girard, cu privire la a- 
trocitățile comise de trupele diemis- 
te, care cu sprijinul consilierilor 
„americani" au lansat un adevărat 
război cu substanțe toxice împo
triva poporului sud-vietnamez.

„Deși autorii acestei crime mon 
struoass, subliniază ziarul, au în
cercat la început să nege evidența 
faptelor în fața valului de indig
nare care a cuprins întreaga lume, 
ei au trebuit totuși să recunoască 
acest lucru". însuși Ngo Dinh Diem,

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

Un atac pirateresc al aviației 
americane

a

HAVANA 27 (Agerpres).
Guvernul revoluționar al Cubei 
dat publicității o declarație în 

care arată că la 25 aprilie la ora 
22,00, un avion bimotor venind 
dinspre nord a trecut într-un zbor 
razant deasupra rafinăriei de pe
trol „Nico Lopez", situată la peri
feria Havanei, și a aruncat o bom
bă cu o greutate de 45 kg, precum 
și cîteva cutii cu substanțe in
flamabile de tip „Nepalm", care 
totuși nu au făcut explozie.

La cîteva ore după zbor, se spu
ne în declarație, un oarecare. A- 
lexander Rorke a declarat ziariș
tilor la Washington că el „s-a a-

©

Libertatea" presei în Argentina.
BUENOS AIRES 27 (Agerpres).
La 26 aprilie directorul ziarului 

argentinian „El Mundo" a adresat 
scrisori de protest Organizației 
Națiunilor Unite, Asociației presei 
interamericane și Organizației Sta
telor Americane în legătură cu a- 
restarea lui Marcos Voroshnik, 
președintele Comisiei executive a 
grupului publicitar care editează 
și ziarul „El Mundo".

Potrivit agenției Reuter, Vo 
roshnik a fost arestat la 18 aprilie 

generale care trebuia să aibă loc 
la 23 iunie în Argentina au fost 
amînate pînă la data de 7 iulie 
Data transmiterii funcțiunilor a ră
mas fixată tot pentru 12 octom
brie 1963.

R.A.U. AH Sabri. El va avea 
întrevedere cu primul ministru 
Indiei, J. Nehru

DELHI. — La 26 aprilie, a sosit 
la Delhi președintele Consiliului 
executiv al Consiliului Prezidențial 
al 
a 
al

ATENA. — Autoritățile grecești 
au expulzat fără nici o explicație, 
din Atena pe M. Cornile, avocat 
la Curtea de Apel din Bruxel
les, vicepreședinte al Ligii belgiene 
a drepturilor omului. El a sosit în 
Grecia din partea Comisiei inter
naționale care în urma hotărîrii 
conferinței internaționale urma să 
se întîlnească cu primul ministru 
Karamanlis, cu membri ai guver
nului și reprezentanți ai diferite
lor partide pentru a le transmite 
cererea opiniei publice mondiale 
cu privire la amnistierea tuturor 
deținuților politici din Grecia.

— 36 de studenți au 
și doi arestați î.i urma

TOKIO.
fost răniți
unei ciocniri cu politia care a avui 
ioc în orașul Japonez Kioto.

Studenții de la Universitatea 
„Dosisia" au organizat la 26 apri
lie, pe străzile orașului o demons- 

a declarat în cadrul unui interviu 
că „pentru a degaja marginea șo
selelor, cursurile apelor și centre
le .le rezistență unde se refugiază 
partizanii, noi folosim substanțe 

chimice... Acesta este un mijloc 
foarte eficace pentru a-i nimici pe 
comuniști... (denumire dată tuturor 
patrioților anti-diemiști — nr.).

Ziarul diemist, „Opinion" a re
levat nu de mult cu satisfacție 
nedisimulată că „substanțele chi
mica odată răspîndite asupra ore- 
zăriilor cultivate de partizanii din 
Viatcong vor face să piară aceste 
culturi, partizanii nu vor mai a- 

vea ce mînca și vor pieri".

flat pe bordul avionului bimotor 
care a bombardat rafinăria de pe
trol".

In declarație se arată că, dacă 
guvernul Statelor Unite dorește ca 
opinia publică mondială să ia în 
serios declarațiile sale îndreptate 
împotriva acțiunilor piraterești din 
Marea Caraibilor, el trebuie să ia 
măsuri care să excludă într-adevăr 
faptele similare celor petrecute ІЦ 
seara zilei de 25 aprilie. Г1’

Guvernul cuban consideră că 
răspunderea pentru aceste acțiuni 
piraterești și pentru urmările pe 
care le-ar putea avea revine gu
vernului Statelor Unite.

fără a
I <

împreună cu un grup Se scriitor, ’ 
de vază acuzați că fac pafte din- 
tr-o „mișcare subversivă".

Pînă în prezent ei continuă1 «a 
fie deținuți în închisoare, 
fi judecați.

Directorul ziarului. „El 
declară în scrisorile sale 
test că acțiunea împotriva 
roshnik constituie „o 

Mundo" 
de pro- 
lui Vo-

violare a 
drepturilor elementare" cu privise 
la libertatea presei.

frăție de protest împotriva tratati
velor japono-sud-coreene și împo
triva folosirii porturilor japoneit 
de către submarinele atomice ale 
S.U.A. împotriva celor aproape 500 
de manifestanți, anunță agenția 
Kiodo Țusin, au lost trimiși 300 
de polițiști.

HAGA. — Monopolurile ameri
cane se străduiesc să înlăture ba
rierei a externe ale Pieței comune 
înființînd întreprinderi în țările 
vest-europene. Potrivit datelor pu
blicate de ziarul olandez „De 
Volkskranf, încapînd din anul 
1958, în Europa occidentală au fost 
create 1874 întreprinderi americane, 
în cea mai mare 
membre ale Pieței

parte în țărils 
comune.

26 aprilie, și-aDUNOON. — La 
încheiat lucrările cel de-al 66-lea 
Congres a! organizației Congresul 
sindicatelor britanice din Scoție 
Participanta la congres au chemat 
pe toți oamenii muncii din Anglia 
să se pronunțe pentru încetarea 
experiențelor nucleare, lichidarea 
bazelor de submarine cu rachete 
„Polaris" și a tuturor bazelor stră
ine de pe teritoriul țării

NAIROBI. — Oginga Odinga, 
vicepreședintele partidului Uniunea 
națională africană din Kenya a 
făcut o declarație în cadrul confe
rinței de presă organizată la 26 
aprilie la Nairobi în care a demas> 
cat acțiunile unor diplomați occi
dentali menite să influențeze re
zultatele alegerilor ce urmează si 
aibă loc în luna mai. —j ;
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