
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ради roșu
Jrgan at Comitetului orășenesc Р.М.Я. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

MIERCURI DIMINEAȚA

Secretarul general al O.N.U., U Thant 
spre Belgradа părăsit Bucureștiul plecînd

Romîne. Oaspe- 
de secretarul său 
Thomas și Ram 
de presă.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a făcut o vizită o- 
ficialâ în tara noastră, la invitația 
guvernului R. P. 
tele a fost însoțit 
personal, Donald 
ses Nassif, atașat

Aeroportul Băneasa era pavoazat 
cu drapele ale Organizației Na
țiunilor Unite și R. P. Romîne.

Secretarul general al O.N.U 
U, Thant a fost condus la plecare 
de Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Dumitru Simu- 
lescu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Mihail Ha- 
șeganu reprezentantul permanent 
al R. P. Romîne la O.N.U., de mem
bri ai conducerii Asociației pentru 
Națiunile Unite din R. P. Romînă 
si ai Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne U.N.E.S.C.O., de conducători 

..'ei unor instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale, ziariști 
romîni și străini.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă.

Sute de bucureșteni 
călduros pe 
O.N.U., care 
clama țiilor.

U Thant
Bîrlădeanu și
au trecut în revistă garda 
noare aliniată pe aeroport. 
U Thant și-a luat rămas bun 
șefii misiunilor diplomatice 
la 
aeroport.

A luat cuvîntul vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Alexandru Bîrlădeanu.

„Luîndu-ne rămas bun, permi- 
teți-mi Excelență, să exprim încă 
o dată deosebita satisfacție pe

au salutat 
general al 
co.rdial a-

secretarul 
a răspuns

Alexandru 
Mănescu, 

de o- 
Apoi 

de la 
și de

persoanele oficiale aflate pe

însoțit de
Gorneliu

* La acțiunea 
j de înfrumusețare 

. a orașului
j L Primăvara este în toi. Zilele fru- 
.[ moașa ale acestui anotimp sînt fo- 
î losite de locuitorii Uricaniului 

pentru înfrumusețarea localității 
' în care trăiesc. Mobilizați de de- 

putați și comitetele de blocuri, ei
1 au participat la numeroase' acțiuni 

gospodărești pentru curățire a 
' zonelor verzi, nivelarea terenurilor 

virane de pe malul Jiului, planta-
> rea da pomi și arbuști etc. Intr-o 
, singură zi, la acțiunile gospodă- 
' rești au participat peste 1 500 lo- 

cuitori ai orașului. S-au săpat 
gropi unde au fost plantați pomi, 
zonele verzi au fost greblate și 

; amenajate altele noi. Utemiștii, in 
; frunte cu tovarășa Mihuț Marioa- 
' ra, sacretara organizației de tine- 
' ret,, au participat cu însuflețire 

la această acțiune. Ei au săpat 180 
: metri patrați de teren, ce va fi 

înșămînțat cu iarbă, au nivelat 
terenul din fața blocului 7, pre
cum șt cel din spatele clădirii 
sfatului popular. La aceste ac
țiuni s-au evidențiat în mod deo
sebit tinerii Răduțoiu Ana, Mihă- 
iasă Elena, Dărămău Rozalia, Răs
coala Elena, Nistor Aurora precum

' și Crișan 
nizației
uraș.

Viorica, secretara orga-
U.T.M. de cartier din

COCHECI VASILE
corespondent

romîn, 
misiunea 

care o aveți 
Organizației

fericire per-

care ne-a prilejuit-o vizita dv. in 
Republica Populară Romînă.

Vizita în țara noastră, deși 
scurtă v-a oferit prilejul să cu
noașteți munca creatoare îndreptată 
spre făurirea unei vieți din ce în 
ce mai îtabelșugate și mai fericite, 
înaltele aspirații de progres și 
pace de care este animat poporul 
romîn.

Vă rugăm, Excelență, să duceți 
cu dv. expresia sentimentelor de 
prietenie a poporului romîn, de 
deosebită stimă pentru 

de mare răspundere pe 
ca Secretar general al 
Națiunilor Unite.

Vă dorim sănătate, 
sonală și noi succese în activitatea 
dv. pentru înfăptuirea nobilelor 
teluri ale Națiunilor Unite, pentru 
înțelegerea și colaborarea interna
țională.

Drum bun, la revedere, Exce
lență Г.

A răspuns secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

,,In primul rînd, domnule vicepre
ședinte, permiteți-mi să vă mul
țumesc sincer pentru cuvintele 
dv. foarte frumoase în legătură 

persoana mea. Părăsesc chiar 
cu amintiri mi-

cu
acum Bucureștiul 
nunate în legătură cu șederea mea 
atît de plăcută în această • țară și 
fără îndoială, că voi păstra ateste 
amintiri. Mă reîntorc la New York 
fiind perfect conștient de faptul că 
poporul romîn este devotat cauzei 
păcii, că are încredere deplină în

Minerii de la Jieț pe primul loc
Intre sectoarele mi

nei Lonea se desfă
șoară o vie întrece 
re pentru îndeplini
rea și depășirea 
cinilor de plan, 
luna aceasta pe 
mul loc se află 
nerii de la Jieț 
lucrează în 
sectoarelor fV și V. 
Sectorul V are ex
trase peste plan în 
perioada 
460 tone 
De aici 
brigăzile 
conduse

sar
in 

pri- 
mi- 

oare
cadrul

1—7 mai 
de cărbune, 

remarcă 
mineri 
Danciu

Moise, Petrie Simion 
și Farkaș loan. Mun
cind cu un randa
ment superior celui 
prevăzut cu 0,3—2,1 
tone de cărbune pe 
post ele au dat pes
te plan, în perioada 
respectivă, între 60- 
170 tone de cărbu
ne. De la începutul 
anului sectorul are 
un plus de 4 524 to
ne de cărbune și a 
realizat un randa
ment mediu de peste 
2,230 tone pe post. 
Minerii sectorului IV 
au dat peste plan în

se
de 

de
-Л-2?ЕА5£:

In abatajul cameră nr. 901 din sectorul II al minei Lonea lucrează minerii din brigada tovară
șului Nedeicu Nicolae, recunoscută ca o brigadă a randamentelor sporite.

Iată o parte din membrii brigăzii, discutind cu minerul șef de schimb Ghiocel Titu, despre căile 
creșterii productivității muncii in abataj.
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Națiunile Unite, în viitorul acestei 
organizații.

Pretutindeni unde am mers în; 
această țară frumoasă am fost pri
mit cu o căldură excepțională, 
Vizita mea în Romînia a fost atît 
plăcută cît și utilă. Schimburile 
de vederi cu conducătorii Romîniei 
au fost instructive și interesante. 
Plec astăzi din București cu op
timism în legătură cu viitorul Or
ganizației Națiunilor Unite pe care 
cu toții dorim să o transformăm 
într-un instrument eficient pentru 
conciliere internațională și o mare 
forță a păcii.

Atît timp cît voi îndeplini func- 
( ția de secretar general al acestei 

organizații, permiteți-mi să repet 
din nou că strădania mea perma
nentă va fi aceea de ă încerca 
să îndeplinesc prevederile Cartei 
și să folosesc toate resursele care 
îmi stau la dispoziție pentru a 
realiza înțelegere și conciliere in
ternațională. Permiteți-mi să mă 
folosesc de acest prilej pentru a-mi 
exprima speranța că pacea este 
la orizont, iar la realizarea unei 
păci durabile, guvernul și poporul 
romîn pot contribui într-un mod z 
foarte important.

Doresc poporului romîn pace și 
succ.es". ...

Un grup de pionieri au oferit 
oaspetelui flori.

La ora 11,30 avionul romînesc, 
cu care călătorește U Thant, a de
colat îndreptîndu-se spre Belgrad.

(Agerpresț
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244
De

perioadă 
în curs 
cărbune, 
evidențiază în 
rînd brigada 

de Bîrluț 
care, mun- 
un randa- 

7,6 tone 
post a 
sarcinile 
tone de 

Rezultate 
au obținut 

252

aceeași 
lunii 
tone 
aici se 
primul
condusă 
Clement 
cind cu 
ment de
cărbune pe 
extras peste 
de plan 
cărbune, 
frumoase
și minerii din brigă
zile conduse de Bă- 
lăuță Zaharia și Bîr- 
lea loan.

Ziua de 9 Mai constituie pentru 
poporul nostru prilejul de a săr- 

* bători două aniversări de deose
bită însemnătate istorică. Sărbăto
rim astăzi împlinirea a 86 de ani 
de la proclamarea independenței 
de stat a Romîniei, și tot în aceas
tă zi, împreună cu întreaga ome
nire progresistă, sărbătorim cea 
de-a 18-a aniversare a măreței 
victorii repurtate de coaliția anti- 
hitleristă în frunte cu Uniunea So
vietică asupra Germaniei hitleriste 
în cel de-ai doilea război mondial.

Sărbătorind aniversarea procla
mării independenței de stat a Ro- 

■ тпіпіеі, oamenii- muncii. din patria 
noastră evocă cu dragoste și mîn- 
drie patriotică lupta eroică a îna
intașilor săi, pentru libertate și 
progres. Lupta împotriva cotropi
torilor otomani, dusă de-a lungul 
secolelor, e presărată cu nenumă
rate fapte de eroism ale oștenilor 
lui Mircea cel Bătrîn, ale răzeșilor 
iui Ștefan cel Mare, ale pandurilor 
lui Tudor Vladimirescu. Războiul 
pentru independență din 1877 con
stituie o pagină- glorioasă în isto
ria luptei poporului nostru pentru 
scuturarea odiosului jug al cotro
pitorilor otomani. Cu un eroism 
fără seamăn, dorobanții romîni, a- 
lături de armata rusă, de patrioții 
bulgari s-au acoperit de glorie 
dindu-și viața pentru independen
ța patriei, pentru libertate și drep
turi democratice.

Proclamarea de către parlamen
tul romîn în 9 mai 1877 a inde
pendenței de stat a Romîniei, ru
perea legăturilor cu Poarta, n-a 
adus însă ostașilor care au luptat

Ziua independentei și a victoriei 
asupra Germaniei hitlerisfe

cu eroism pe redutele Plevnei, 
Griviței și Smîrdanului, pentru 
pălmașii și meșteșugarii romîni ca
re au suportat greul războiului, 
împlinirea năzuințelor lor de a 
obține pămînt, de a se bucura de 
libertate și progres. Burghezia șl 
moșierimea în frunte cu odioasa 
monarhie a Hohenzollernilor n-au 
împărțit țăranilor pămînt, au lip
sit masele muncitoare de cele mai 
elementare drepturi și libertăți, 
însăși independența națională, pen
tru care a curs atîta singe în lupta 
împotriva cotropitorilor turci, a 
lost trădată de clasele stăpinitoa- 
re prin înieudarea țării capitalu
lui străin, puterilor occidentale. 
In aceste condiții deosebit de grefe
le, steagul luptei pentru cucerirea 
adevăratei independențe naționale, 
pentru libertate și progres social 
a fost preluat și purtat cu eroism 
spre victorie de către clasa mun
citoare. Glorioasele lupte duse de 
către clasa noastră muncitoare îm
potriva exploatării burgheziei și 
moșierimii, a jefuirii bogățiilor țării 
și muncii poporului de către ca
pitalul anglo-american, și mai tîr- 
ziu împotriva fascismului hitlerist, 
constituie o încununare a eroice
lor tradiții de luptă ale poporului 
nostru pentru libertate, progres și 
o viață mai bună.

Poporul nostru datorează cuce
rirea adevăratei independențe de 
stat victoriei istorice repurtate de 
Uniunea Sovietică în cel de-al 
doilea război mondial asupra Ger
maniei hitleriste. Zdrobitoarele lo
vituri date de armata sovietică e- 
liberatoare mașinii de război hitle
riste au creat forțelor patriotice 
organizate și conduse de Partidul 
Comunist Romîn condiții pentru 
înfăptuirea insurecției armate de 
la 23 August 1944, act care a dus 
la răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste și a deschis poporului- nos
tru drum larg spre progres, liber
tate și fericire, spre victoriile cu 
care astăzi ne mîndrlm în făuri
rea luminosului edificiu al .socie
tății noi, socialiste

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
victoriei, poporul nostru dă din nou 
glas sentimentelor sale de adincă 
recunoștință față de poporul so
vietic eliberator, ale cărui uriașe 
jertfe aduse în cel de-al doilea 
război mondial a salvat omenirea 
de la robia iascistă. Pentru, po-

(Continuare în pag. 3-a)
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• Sosirea lui Fidel Castro la 
Tașkent

• Ședința festivă de la Berlin
• Conflictul dintre Republica 

Dominicană și Haiti
• Despre iordane și iordanieni

succ.es
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imniow — I
La marile prefaceri pe care le-a 

trăit Lupeniul in ultimii ani și-au 
adu» contribuția șute de tineri 
constructori herniei și inimoși de 
pe șantierul din localitate. Mulți 
dintre ei au venit pe șantier ea 
băieți simpli de ia țară. N-aveau 
o meserie dar erau animați de do
rința de a-și face un rost în viață, 
de a munci In mijlocul colectivu
lui entuziast al șantierului. Cu 
timpul, acești băieți simpli s-au o- 
blșnuit cu freamătul trepidant al 
vieții de pe șantier, au îndrăgit 
mirosul varului, zgomotul beto
nierelor și în inima lor s-a aprins 
dorința de a construi, de a făuri 
noi blocuri, noi locuințe. Și, bă
ieții simpli au hotărît să învețe. 
Mlinile lor aspre, care ziua ml- 
nulau tîrnăcopul și 
••ara cartea, caietul și creionul. 
Ascultau cu atenție 
inginerilor și maiștrilor 
tehnologia materialelor, 
mistrie, canciog și firul cu plumb. 
Tinerii au învățat. Prin muncă și 
învățătură, multi dintre ei au a- 
juns muncitori iscusiți, oameni cu 
care se mîndrește azi întregul 
șantier. Căpitanu Gheorghe, Istu- 
dor Vintilă, Pălivan Petre, Sandu 
Tudor, Cîrstoiu 
doar eîțiva din 
niți cu ani în 
iar azi stimați 
toinici. Au construit mult. Dova
dă : noile cartiere care 
reu în întindere cit și 
sete.

Dar dacă pînă acum 
•truit mult, pe viitor sarcinile con
structorilor sînt și mai mari. Doar 
In acest an colectivul șantierului 
trebuie să predea 571 de aparta
mente noi, un cinematograf, o 
școală cu 16 săli de clasă, un 
complex comeroial. Sarcinile sînt 
mari și în privința calității noilor 
obiective. Ѳг, satisfacerea acestor 
cerințe este condiționată de gra
dul de calificare, de capacitatea 
oamenilor de a folosi procedeele 
avansate de lucru, materialele noi, 
de a da lucrări bune și într-un 
termen scurt.

Ce se face pe șantierul din Lu
pani pentru ridicarea calificării 
Oamenilor, îndeosebi a celor ti
neri ? Conducerea șantierului, sub

roaba, luau

explicațiile 
despre 
despre

Valentin iată 
băieții simpli ve- 
urmă pe șantier, 

ca muncitori des

cresc me- 
în frumu-

s-a con-

de partid

---- I
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illllll ІНЯІІІ!
îndrumarea organizației
și cu sprijinul organizațiilor de 
sindicat 
din luna
care a 
care au 
zidari, dulgheri, parchetari. zu
gravi, vopsitori, tîmplari, instala
tori și electricieni. In planurile 
tematice ale cursurilor au fost pre
văzute lecții strîns legate de bu
na organizare a procesului de 
producție, îmbunătățirea oalității 
luarărilor si scurtarea termenelor 
de execuție, folosirea materialelor 
noi de construcții și a metodelor 
avansate, sporirea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, iar pentru expunerea lecții
lor au lost recrutați lectori din 
rlndurile celor mai buni ingineri 
și tehnicieni de pe șantier. Cu 
sprijinul organizațiilor U.T.M. și 

de sindicat cursurile și-au început 
în bune condițiu»» activitatea. Co
mitetul U.T.M., bunăoară, a orga
nizat o adunare generală în preaj
ma deschiderii cursurilor în care 
s-a discutat cu utemiștii despre 
necesitatea ridicării continue ! 
pregătirii lor profesionale, despr 
sarcinile tinerilor încadrați î' 
cursuri. In adunarea următoare 
care a dezbătut participarea tine 
retului la îndeplinirea obiectivelor 
ce stau in fața șantierului, s-a 
subliniat încă o dată necesitatea 
participării cu regularitate Ia cursu
rile de ridicare a calificării. Adu
nările și-au dovedit eficiența. La 
primele lecții predate în cele 4 
cursuri s-a înregistrat o orezentă 
bună. cursanții participînd la 
lecții eu caiete, luîndu-și notițe 
și dovedind interes și răspundere 
față de îmbogățirea cunoștințelor 
lor profesionale.

Este un început bun, dar cu ca
re trebuie mers mai departe. In 
luna trecută, organizatorii cursu
rilor au întimpinat greutăți din cau
za 
și 
în 
ea 
activitatea în bune candițîunî șl 
să 
la 
la 
în

și U.T.M. a inițiat încă 
martie 4 cursuri de tidi- 
caiificării pe meserii, In 
fost încadrați 165 tineri 

parchetari,

lipsei de săli corespunzătoare 
lecțiile au fost Întrerupte. Dar. 
prezent există toate condițiile 
flecare eurs să-si desfășoare

aduci astfel o contribuție sporită 
ridicarea contribuției tineretului 
Îndeplinirea sarcinilor ce stau 
fața șantierului.

I. D.

o
8
8
8
8
8
8

Tinerețea — iată ceea ce carac
terizează cartierul Livezeni, unul 
din cele mai mari și mai frumoa
se dintre noile cartiere înălțate în 
ultimii ani în Valea Jiului. Un car
tier ttnăr prin vîrstă și prospeți- 

g me, tînăr prin vigoarea cu care 
g continuă sd se dezvolte nu de ia 
g an la an, ci de ia o lună la alta. 
g Tînăr prin iaptul că pe schelele 
g noilor clădiri întîlneștj zeci și 
2 zeci de muncitori tineri care 
8 cresc o dată cu noile elă- 
8 diri devenind constructori de 
8 nădejde. Zidarul Stoica Marin, zu- 
8 gravul Bota Eugen, instalatorul 
8 Voicu luiiu, zugrăvițele Dernea 

Ioana și Popa Au
relia — iată cîți- 
va dintre cei mai 
tineri constructori 

noului cartier, 
căror nume 
deseori citate printre acelea 

celor mai harnici muncitori- 
îndrumată cu grijă de organi

zația de partid, organizația UT.M. 
le pe șantier desfășoară o mun
că tot mai rodnică pentru ca ti
nerii să se afirme prin muncă 
rodnică, de calitate. Comitetul 
U.T.M. îi îndeamnă pe utemiști și 
pe ceilalți tineri să considere ex
periența constructorilor mai vîrst- 
nici drept un bun de mare preț 

8 din care să învețe cu stăruință 
8 zi de zi. Un astfel de constructor, 

cu <. mare experiență, e zidarul 
8 Roșu Dumitru, în a cărui brigadă 
8 lucrează printre alții, și tinerii 
j Petcu lucian. Sandu Marin. Dese-

Roșu se oprește 
a lua seama cum 
din brigada ea și 
ie dă sfaturi pre-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
o
8

8

ai 
ale 

sînt 
ale

ori, brigadierul 
din lucru spre 
muncesc tinerii 
de fiecare dală 
țioase.

In brigada instalatorului Rusu 
Pavei — una din cele mai bune 
brigăzi de pe șantier — muncesc 
de asemenea, mulți tineri. Un ma
re merit al acestui șef de brigadă 
este acela că a ajutat organiza
ția U.T.M. șă-i convingă pe ti
nerii cu care lucrează că e în 
folosul lor șl ai șantierului să 
meargă la «coala de caliiicaie. 
Dar tovarășul Rusu nu 
aici. După iiecare zi de

s-a oprit 
școaM, el

Pe șantierul din Petroșani, echipa de instalatori condusă de comunistul Andraș Stefan e cunos
cută ca un colectiv harnic, disciplinat, care se situează mereu în fruntea întrecerii socialiste. Echipa 
formată în bună parte de tineri, cum sînt Сігсіигадгц Adrian, Maftei Constantin. Mureșan Vasile, se e- 
vidențiază mai ales prin executarea în termenul prevăzut și de calitate bună

In prezent, echipa de instalatori condusă de tov. Andraș Ștefan, ea 
șantierului, se află în plin sezon de lucru. Iată o parte a echipei în timpul

:----------- --------- a—a—... .  ■ —

a lucrărilor de instalații, 
de altfel Întreg colectivul 
lucrului.

INFR ATI»

cu cîte 32 
fiecare. Alte două 
de asemenea, în con-

deosebit pentru reali-

In a doua jumătate a anului 
trecut, tinerii constructori din e- 
chipa condusă de tov. Banc Iosif 
au dat prima lovitură de tîrnăcop 
la săparea fundației noului cvar
tal de locuințe. Au trecut de a- 
tunci doar 10 luni. Azi, sînt deja 
ridicate trei blocuri 
apartamente 
blocuri sînt, 
strneție.

Un merit
zarea noului cvartal revine tine
rilor de pe șantier eare reprezintă 
eca, 80 la sută din efectivul cont 
structurilor.' Și tinerii, alături de 
vîretmci, muncesc cu sîrg. Tinerii 
nu s-au oprit din lucru nici atunci 
cînd timpul capricios a îngreunat 
lucrările de construcții.

Să facem cunoștință cu cîteva 
echipe de pe aeest șantier în ca
re lucrează mai mulți utemiști. La 
blocul D muneeeo de zor tinerii 
din echipa de zidari condusă de 
tov. Kinal loan. Șeful echipei, un 
om între două vîrste, dă multă 
atenție ajutorării tovarășilor săi 
mai tineri. Ii ajută să aducă o

CRESC O DATĂ CV NOILE
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CONSTRUCȚII
se interesează ce au învățat tine
rii instalatori și le arată cum tre
buie aplicate pe șantier cunoș
tințele dobîndtte ia cursuri, ha 
iei procedează și brigadierul An- 
dreevici Alexandru, care acum se 
mîndreșto cu faptul că tinerii 
Măieran Ioan, Qtomega Aurel, An- 
dranic Dumitru, lovan Valeria, la
să In urmă na zugrăveli, el fru
musețe. Mărturie stau blocurile 
SI, B5 șt B6 zugrăvite de această 
brigadă care na peste aurită vre
me vor a date In folosința.

Organizația U.TJ4. de pe șan
tier a întreprins mai rărite ac
țiuni în scopul de a-i ajuta pe ti
neri să muncească tot mai bine.

In adunările generale U.T.M.., ti
nerii sini informați asupra sta
diului lucrărilor. Unii tineri, In
tre care Țandăra Victor, Mica 
Ștefan și Horvath baszlo, care o- 
bișnuîaa să lipsească nemotivat 
de ia lucru sau dovedeau lipsă de 
disciplină, au fost puși în discu
ția utemiștilor, fapt care i-a ajutat 
să se îndrepte.

Mult apreciată a fost inițiativa 
organizației U.TM. de a organiza 
intîlnirl intre tinerii constructori 
și cel mal buni maiștri de pe șan
tier. In cadrai acestor înlîlnlri, 
maiștrii ti 1st or Aurel, Gurgu Cons
tantin, Kovacs Mehart și Albu

Constantin au 
vorbit tinerilor 
constructori des
pre unele cerințe 
impose de nece
sitatea îmbună

tățirii calității lucrărilor de construc
ții, arătlnd, pe baza unei bogate 
experiențe, modul In care trebuie 
muncit. Tot în interesul sporirii 
contribuției tinerilor ia Îmbunătăți
rea muncii pe șantier, organizația 
U.TJt a contribuit la reușita a 
două acțiuni de muncă patriotică 
perăru strlngerea, sttvuirea și bu
na gospodărire a materialelor pe 
șantierul Ыѵегепі.

iată doar cîteva din numeroa
sele fapte care arată că o data 
cu acest mare cartier al Petro- 
șaniulni — tdvezeniul — cresc ti
neri constructori pricepuți, ale că
ror mîini modelează cu hărnicie 
frumusețea noilor construcții.
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ȚI CU SCHELELE
contribuție cit mai mare la reali
zarea planului. Istoria acestei e- 
chipe de zidari nu-i prea lungă. 
In urmă cu 4 ani tov. Kinal Іоав 
a format o echipă din 15 tineri, 
încă din primele zile de lucru, ti
nerii s-au înfrățit 
înălțimile. Tinerii 
bucurat din plin 
fului de echipă

îm- 
de 

con- 
pre-

eu schelele, cu 
din echipă s-au 
de sprijinul șe- 
și a ajutorului

său, Kadar Ștefan, care le-a 
părtășit „secretele" meseriei 
zidar, i-au ajutat să devină 
structori pricepuți, cu o bună 
gătire profesională. Tănăslăvean 
Marin, Soare Anghel, Botorpgu 
Constantin și Papuc loan, sint nu
mai eîțiva utemiști din echipa Iui 
Kinal Ioan care depun stăruință 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan. întreaga activitate în echipă 
se duce pe baza graficului calen
daristic, în care se prevede la 
ce dată trebuie să fie ridicat fie
care palier, cînd se execută cele
lalte luerări eare urmează după 
zidărie. In numai 8 zile, zidarii a- 
cestei echipe ridică un etaj.

Tot la acest bloc lucrează și e- 
chipa lui Banc Iosif, cea mai ve
che echipă de pe șantierul din 
Petrila. Această echipă a 
tat majoritatea săpăturilor 
fundații, iar acum lucrează 
narea betonului Ia parter

exeeu- 
pentru 
la tur- 
pentru

-0.

pardoselii. Zilnic ecljipa
25—30 m.c. beton, dep;> 
planul cu 5—10 la sută.
12 tineri din echipă, cei 

s-au dovedit a fi 
Lum- 

i Vă-

așezatul 
toarnă 
șindu-și 
Din cei
mai vrednici 
utemiștii Butușan Gavrilă, 1 
perdea Ioan, Onicaș Teodor și 
tui loan.

Lingă blocul 
mintă mortarul, 
pe schelă. De 
de la etajul II, 
Dincă, șeful unei echipe de ten- 
cuitori, dădea sfaturi tinerilor de 
felul cum să lucreze. Echipa lui 
Dincă e una dintre cele mai brine 
de pe șantier, 
cite 5—6 m.p. 
de om, iar în 
lizat 1500 m.p. 
Dacă privești .
cutate de către comunistul Bolo
gan Dincă, de tinerii Ciurică Va- 
sile, Baciu Florea, Stan 
Mintean Șandor, Cloșcă 
frații Lăzăruț Gheorghe 
și de ceilalți tineri din 
dai seama eă tot 
ochiul. Si ca acești tineri sînt 
multi pe șantierul din Petrila ca
re s-au Înfrățit cu schelele și ea
re muncesc cu rîvnă pentru a da 
minerilor apartamente trainice, 
confortabile.

G un tînăr 
iar alți 15 erau 
pe ultima schelă, 

comunistul Bologan

fră- 
sus,

Ea execută zilnia 
tencuieli pe eap 

luna trecută a rea- 
tencuieli de fațadă, 

atent lucrările exe-

Gheorghe, 
Ioan, de 
și Gavrilă 
echipă, îți

ce fac încîntă 
tineri

Z. ȘUȘTAC

Cu cine au se pot mîndri tinerii 
constructori de la Coroiești

Munca p? șantierul T.C.M.C. Co
roiești cunoaște un avînt deose
bit. Alături de vlrstnici, pe șan
tier muncesc sute de tineri plini 
de elan, harnici și inimoși. Mobi
lizați de comuniști și de organiza
ția U.TJd. cei mai multi tineri 
constructori ai viitoarei preparat» 
sînt preocupați da executarea lu
crărilor de construcții și montaje 
In termenul stabilit și d? bună 
calitate.

Din păcate însă, se mai găsește 
cite unul și pe acest șantier care 
nu este stăplnit de dorința de a 
păși In tind cu ceilalți tineri, dînd 
dovadă de nepăsare față de sar
cinile de producție, da 
dragoste pentru maser ia 
ales-o, Jată-1 de pildă, 
rul Tudoran loan. Acest
Împlinit de curînd 20 de ani. La 
această virată el nu s-a străduit 
să se califice intr-o meserie, deși 
lucrează de mai mult timp într-o 
echipă de construcții metalice. Mai 
mult, felul în cars și-a „serbat 
împlinirea celor 20 de ani i-a adus 
în cartea d» pontaj încă 4 absențe 
nemotivate de la lucru In acest

lipsă de
ce și-a 

pe ttnă- 
tlnăr, a

timp, tînărul Tudoran a colindat 
bufetele și restaurantele, risipin- 
du-și bănit

Numeroasele absențe nemotivate 
situează alături de Tudoran și pe 
tinerii betoniști Marcu Ilie și Pîr- 
vuleț loan, precum și pe tinerele 
Ștefan Aurica, Brînză Maria, Bor- 
bei Ioana și Tamaș Viorica din 
echipa de zidari. Mai pot vorbi a- 
semenea tineri de dragoste tați 
de muncă, de respect față de cei 
cu care lucrează, oameni harnici 
preocupați continuu de realizarea 
sarcinilor ? Sînt lipsite de aseme
nea calități și tinerel? Grovazu 
Aurica, Burlan Elena, Popa Ioana 
și Gilea Aurica, a căror activi
tate slabă la locul de producție 
a contribuit la rămînerea repeta
tă sub plan a echipei de zidari.

Față de asemenea manifestări și 
față de astfel de tineri organizația 
U.T.M. de pe șantier trebuie să do
vedească mai multă atenție, folo
sind pentru combaterea lor cele 
mai eficiente forme și 
in primul rînd, forța 
blice a colectivului de 
șantier.

mijloace я, 
opiniei pu- 
tineri de pe

O. VALESCU
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Recent, la 1PJ.P 
Livezeni una dintre 
cele urai bune e- 
chipe de confecții 
metalice a început 
să confecționeze
pare pentru fișii d • 
prefabricate 
prototipul tiparelor 
au lucrat toți mem
bru echipei, ia 
frunte cu tovarășul 
□hiurcută Augustin 
Această harnică e- 
cfaipă a încheia* 
luna aprilie cu o 
depășire 
de 26 la

Iata-i
brii echipei stătu 
lndu-se asupra exe 
cutării prototipului 
de tipare.
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&

Pe cînd deschiderea 
hotelului din Lupeni ?

S-au scurs mai multe luni de 
cînd a început amenajarea hotelu
lui din Lupeni. Localul destinat, 
așezat în centrul orașului, a fost 
supus unor reparații și amenajări : 
tenauiell vopsiri, zugrăveli, mon
tări de chiuvete in camere, iar în 
curte s-a început construirea unui 
garaj cu două boxe pentru mașini.

Lucrările de amenajare a hotelu
lui se desfășoară însă 
atît de lent incit nu 
ziua cînd I.L-L.-ul le 
pentru ca hotelul să

folosință. Astfel, nici acum nu 
adus tot mobilierul necesar 
camere, curtea încă nu-i

in

R E F LE С TORUL”
« 
♦
♦ 
*
*

0 iiiflitliâ valiroaiă
Congres al 
din Ceho- 

avut loe în 
s-a adresat

eu chemarea

a

Ziua independenței și a victoriei 
asupra Germaniei hitleriste

nostru constituie o indrep- 
mlndrie faptul că — împo- 
uneltirilor burgheziei și mo- 

după actul de 
la chemarea 

țara noastră a 
contribuție la 
asupra Germa-

pace, pentru progresul 
desfășurată de țările 

în frunte cu Uniunea 
succesele hotărftoare
de aceste țări în dezvolta-

o- 
so- 
So- 
do-

♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦

într-un ritm 
se întrevede 
va termina 

poată fi dat

porul 
fălită 
trlva 
șierimil — îndată
Ia 23 August 1944, 
partidului comunist, 
adus o importantă 
făurirea victoriei 
niei hitlerlste.

Zdrobirea fascismului hitlerist, 
cel mai mare dușman al popoare
lor. a însemnat un act de o 
sebită importanță istorică in 
omenirii. Această victorie a 
chis popoarelor de pe o bună
a globului pămîntesc luminoasa 
perspectivă a socialismului și co
munismului. Formarea 
mondial socialist, care 
victorii de răsunet în 
pașnică cu capitalismul,

deo- 
viața 
des

parte

s-a
tru
vată, boxele garajului nu sînt 
cuițe interior șl pardosite și 
alte lucrări
teaptă încă rezolvarea.
A Pe cînd
«lin Lupeni ? La anul...?

,, mărunte" nu-și

r
4«

»

4
4
4
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pen- 
pa- 

ten- 
cîte
aș-

deschiderea hotelului

A APARUT в ~x

una din cele mai mărețe cuceriri 
ale omenirii. Lupta perseverentă 
pentru 
menirii 
clalisle 
vietică, 
bîndite
rea economiei, tehnicii, științei și 
culturii, în creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, stîmesc 
admirația oamenilor cinstiți* de pre
tutindeni. Marea forță a socialis
mului constituie o pavăză de ne
trecut în fața uneltirilor imperia

li 
o- 
va 
în

sistemului 
cucerește 

întrecerea 
constituie

lîste îndreptate împotriva păcii 
libertății popoarelor. întreaga 
menire este convinsă că pacea 
învinge, 
numele 
cirii pe 
iorță a 
ntcului

deoarece în numele ei, 
progresului și făuririi feri- 
pămînt se ridică uriașa 

Uniunii Sovietice, a puter- 
sistem socialist.

I
FILIALA PETROȘANI

Anunță următoarele posturi vacante
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R. A.
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Cel de-ai Xll-lea 
Partidului Comunist 
slovacia care a 
decembrie 1962 - 
oamenilor muncii 
de a face totul pentru punerea 
în valoare a rezervelor interne 
existente în fiecare întreprinde
re, pentru o mai bună folosire 
și gospodărire a materiilor pri
me și a mijloacelor financiare.

Răspunzînd 
tineretul de 
Sokolovo a 
iă inițiativă, 
rapid și cu 
întreaga Cehoslovacie. Cunoscu
tă sub numele de „Reflectorul”, 
inițiativa constă în faptul să or
ganizația de tineret de la C.K.D- 
Sokolovo a ales din rîndurile 
sale o echipă de control alcă
tuită din tinerii cei mai capa
bili și mai inimoși. In afară de 
faptul că aceste echipe se stră
duiesc să lucreze exemplar în 
producție, în orele libere orga
nizează raiduri menite șă scoată 
la iveală, să pună în valoare 
toate rezervele interne existen
te în întreprindere.

La congres s-a spus: „Cău- 
lati metode noi de valorificare 
a resurselor interne", iar tine
retul, care se caracterizează în 
primul rînd prin inițiativă și o- 
perativitate, a trecut la fapte. 
Așa s-a născut „Reflectorul". La 
lumina lui ■— ca sub privirea 
unui ochi scrutător — iese la 
iveală nepăsarea și neglijenta, 
sînt valorificate posibilitățile ne
bănuite ale colectivului. Mate
riale vechi sint redate 
lui economic, mașini 
intră în funcțiune. In 
vreme numai la C.K.D.-Sokolovo 
s-au descoperit valori nefolosite 
de peste un milion de coroane.

La „Tesla "-Karlin se știe că 
oamenii gospodărese bine. Dar 

nd a apărut „Reflectorul", tot 
ei au găsit instalații nefolosite, 
care după reparațiile 
au adus întreprinderii 
de 93 755 eoroane. In 
tiunîlor tineretului de

acestei chemări, 
la Uzinele C.K.D.- 

pornit o interesan- 
care s-a răspîndit 

multă eficacitate in

♦ 
♦
♦
♦
♦

deri de aici „Reflectorul" a des
coperit rezerve in valoare de 34 
milioane eoroane.

Spuneam mai sus că tinere
tul, tinerețea se earacterizează 
prin inițiativă. „Reflectorul" nu 
s-a anchilozat într-o formă uni
că. El s-a diversificat din pri- X 
mele zile. Ochiul lui de argus ♦ 
a pătruns în peste 1 300 de în- ♦ 
treprinderi. Ei a descoperit si * 
mult fier vechi, atît de necesar X 
industriei siderurgice — nu mai J 
puțin de 250 de vagoane. El a ♦ 
scotoeit însă și prin cabinetele ♦ 
de inovații, cum a fost cazul Ia * 
întreprinderile „V. I. Lenin'’ J 
din Plzen unde a descoperit 750 ♦ 
de propuneri nesoluționate. Oa- ♦ 
menii au discutat în eontradic- * 
toriu, dar cum interesul era co- X 
mun cele mai bune din propu- X 
neri au pătruns în ateliere. ♦

Bilanț. Pînă Ia sfîrșitul lunii ♦ 
aprilie „Reflectorul" a redat cir- • 
cuitului economiei naționale ma- X 
teriale și utilaje în valoare de ♦ 
peste 6 miliarde coroane. ♦

Discutam mai zilele trecute« 
cu un grup de tineri tractoriști * 
de lingă Benesov. In cursul con
vorbirii le-am povestit
„Reflectorul" de la Veba 
a inițiat recuperarea unor 
rate părăsite în 
1 300 000 coroane,
mei au ascultat cu 
apoi mi-au povestit și 
tiunile lor.

..Reflectorul" ? Ml-a

despre 
care 
apa- 

devaloare
Interlocutorii 

interes și 
despre ac-

spus unul
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dintre ei, s ajuns și la noî. Or- * 
ganizatiile de tineret din unită- î 

tfle agricole din Boemia și Mo- 4 

ravia și-au propus să descopere ♦ 
suprafețe arabile nefolosite. Pî- • 
na acum au fost redate agrbcul- ♦ 
turii aproape 1800 hectare de $
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Praga $
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circuitu- 
părăsite 

scurtă

pămînt cultivabil. In toamna a- 
ceaofa ele vor da primul rod.

.Reflectorul" este doar un e- 
xemplu al acțiunilor initiate de 
oamenii muncii din R. S. Ceho
slovacă pentru înfăptuirea sar- 
elnilor trasate de recentul Con- • 
greș al partidului. Acum, 
preajma zilei de 9 Mai, sărbă
toarea națională — Ziua elibe
rării Cehoslovaeiei — sosesc 
mai multe vești despre noi 
valoroase realizări înfăptuite 
poporul frate cehoslovac.

♦
♦
*
♦
*

a
♦
♦
6

a
♦

■

fochist încălzire centrală cu autorizație 
liftier cu autorizație 
șef secție
inginer chimie alimentară 
merceolog principal 
contabil principal

Informații suplimentare se vor da la sediul 
filialei din strada Republicii nr. 104 Petroșani.

efectuate 
economiiIn post

In post
In post
In post
In post
In post

urma ac
ta uzina 

Kablo, un cazan în valoare 
5 203 371 coroane, părăsit de 
proape doi ani, a fost 
funcțiune.

Inițiativa tineretului 
treprinderile pragheze 
și la Ostrava. In 16

Viața Romînească“-
nr. 4 pe 1963 j

Din bogatul sumar al numă- X 
rului pe aprilie al revistei, spi- J 
cuim: un grupaj de articole și 4 
versuri închinat aniversării a • 
93 de ani de Ia nașterea lui X 
V. I. Lenin, semnate de Demos- ♦ 

ne Botez, Radu Boureanu, Eu- j 
sebiu Camilar, Ion Rahoveanu. *

In acest număr, cititorii noș- i 
in continuare I 

fragmente din noul roman al! 
lui Mlhai Beniuc, intitulat; „Po- т 
vestea lui Avram Proțap, om de f 
rînd". •

Un reportaj al Soniei Larian J 
despre o mare uzină din tară J 
completează proza 
măr.

La rubrica „Poeții 
vista publică versuri 
Brecht. în tălmăcirea 
tene Botez și Lazăr

Poezie originală mai semnea
ză Gh. Tomozei, 
Al Ralcu etc.

Numărul 4 al 
lește la rubrica 
rile profesorului 
privire la revizuirea gramaticii 
(„Să revizuim gramatica").

In același număr apare o pie
să inedită a lui Al. Odobescu, 
intitulată „Apa surge, petrele 
rămîn"

La Cronica ideilor, acad. Atha- 
nase Joja semnează interesantul 
artieol „Aspecte ale dialecticii"; 
la „Cronica literară", Paul Geor
gescu discută pe larg despre J 
universul poetic al Măriei Ba- • 
nuș, cu prilejul apariției ultimu- • 
hii volum a! poetei; 
rnului este susținută 
ru! cinematografic 
Cronica plastică 
stantin Carnetul 
Dumitru Hîncu.
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Pe Bistrița, mai jos de Bicaz...

acestui nu- ♦
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.„Pe valea rîului, din sălciile 
zulufate se cerne ușor o ninsoare 
de fulgi pufoși; prin zăvoaie în cău
șul mic al frunzelor de brustara 
prind a luci bobite de rouă-.

— Apă multă curge primăvara 
asta din strașina munților — îmi 
spune șeferul autobasculantei cars 
№ duce spre șantier,

Pîraiele coboară în fugă de pe 
creste, se umflă în albia lor, și 
pînă la urmă sa înclină smerite 
rîului mai mare — Bistrița ; iar Bis
trița se supune stăpinului natu
rii — Omul, care o obligă să-și 
siringă undele între pereții strîmți 
de beton ai canalelor, să acumu
leze putere între lacuri și să ca
pete astfel mai multă energie pe 
care s-o cedeze omului prin inter- 
madiui hidrocentralelor.

Pe harta tării, „rîul plutelor" 
pare 
falnic 
triței 
după
hidrocentrala electrică de la Bicaz ; 
de atunci Bistrița a devenit afluent 
al unui alt riu, mult mai ramifi
cat, care se numește sistemul ener
getic național.

Bistrița vine acum la 
in Șiret, murmurîpd din 
raport solemn: „Am pus 
care turbine care trimit

tara urai mult de 500 milioane 
kWh pe an".

Dar rîul acesta nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt; el dispune încă de 
multe rezerve de energie pe care 
astăzi luptă să i-o smulgă miile 
de constructori de pe șantierele 
deschise pe cursul inferior. Pla
nul complex de amenajare a Bis
triței prevede instalarea a încă 12 
hidrocentrale pe porțiunea dintre 
Bicaz și Bacău i producția lor a-
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a- 
ca o ramură a unui copac 
— Șiretul. Importanța Bis- 

a crescut enorm, îndeosebi 
ce a fost pusă in funcțiune

nuală va depăși 
ne kWh pe cea 
droelectrlcă „V. 
lingă unele din 
se creează 
construiesc 
etc.

Dar să-i 
constructori

cu 250 de milioa- 
dată de uzina hi- 

I. Lenin -Bicaz. Pe 
noile hidrocentrale

lacuri d? acumulare, se 
baraje, canale, diguri

vărsarea 
unde un 
în miș- 

în toată

vedem pe vrednicii 
la lucru.

☆
Pe șantierul hidrocentralei de la 

Pîngărati, a doua mărgea sclipi
toare, după Bicaz, înșirată pe firul 
argintat al Bistriței, a început mon
tarea utilajelor. Aici, ca și pe ce
lelalte șantiere similare munca n-a 
iuestat nici în timpul iernii

la Pîngărati pînă la barajul

hidrocentralei următoare — Vaduri, 
e o distantă de citiva kilometri. 
Clădirea Uzinei se află insă mai 
jos, pe partea dreaptă a Bistriței, 
la capătul unui canal de fugă. Aici, 
la punctul numit Stînca lucrează 
pe un excavator trei oameni în 
schimburi diferite: Constantin Ѳ- 
nofraș, conducătorul echipajului, 
Teodor Vieru și Anton Itnbre. De 
la. comunistul 
și ceilalți doi 
mine pe loc 
utilajului. Așa 
randamentului 
la sută.

—E destul de greu să discuți 
constructorii în timp ce se află 
schimb. Remus Baltag, conducătorul 
unei brigăzi' de 
centralei ce se 
Piatra Neamț, 
6-a oprit ctteva
invitîndu-mă sus, pe creasta ba
rajului, de unde se deschide o 
priveliște minunată. Cu vorba iui 
domeală de moldoveau începe să 
povestească cum vor arăta locurile 

. de aici cînd lucrările vor fi com
plet încheiate.

— Lacul din spatele barajului — 
spunea el — se va întinde pînă sus 
la Viișoaia. pe-mai 
lometri { mai este 
ieșirea Bistriței din 
Noi îi spunem de

Onofraș au învățat 
excavatoriști să eli- 
orice defecțiune a 
explică ei mărirea 

excavatorului cu 30

CU 
în

pe șantierul hidro- 
construiește lingă 

la Bîtca Doamnei, 
minute din treburi.

Irului nostru raional „orașul din
tre lacuri".

îmi continui drumul spre ce
lelalte hidrocentrale de pe cursul 
Bistriței: Roznov I, Roznov II, 
Zănești, Costișa... De fapt ele nu 
sînt amplasate chiar pe cursul 
rîului ci pe canale prin care au 
fost abătute apele. Panglica lor de 
beton pare o linie nesfirșită trasă 
cu o riglă uriașă, 
această așezare, 
de specialitate se 
cadă", se rezolvă 
sebit de însemnată pentru construc
ția hidrocentralelor și anume obține
rea unei căderi mai mari a apei. 
Una dintre unitățile de acest tip 
— Roznov I produce energie elec
trică de cîteva luni ; la alta — 
Roznov II, se montează turbinele i 
încă două 
se găsesc 
de lucru.

Am aflat că prin 
care in termeni 
numește „în cas 
o problemă dao-

-- Zănești și Costișa — 
într-un stadiu înaintat

bine de 8 ki- 
un lac și la 
Piatra Neamț, 

pe acum cen-

☆

depcamdată aici, la Cos-întrerup
tișa călătoria pa cursul interior al 
Bistriței. Celelalte hidrocentrale din 
constelația luminoasă a Bistriței vor 
fi construite în anii următori, în- 
chegînd astfel un puternic com
plex hidroenergetic. Fluviul de foc 
al energiei electrice va avea ast
fel și mai mulți afluenți, trimițlnd 
pe întinsul țării tot mai multă lu
mină.

M. CORUȚ 
redactor la Agerpres
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Ședința Consiliului de Securitate
*9

atomic 
vederea
care va

în „Iz-
pre- 

al

Winl de M aMk 
Lenin" se preiăteitf neeiiii 

naeiialle...
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Spărgătorul de gheață 

„Lenin" face pregătiri în 
celei de-a patra navigații 
începe în iunie.

Intr-un articol publicat
vestia", Andranik Petrosianț, 
ședințele Comitetului de Stat 
U.R.S.S. pentru folosirea energiei 
atomice, arată că perioada de na
vigație din anul trecut a spărgă- 
torului de gheață atomic „Lenin" 

desfășurat cu succes. Perioada 
navigație a durat 5 luni: 5 iu- 
— 5 noiembrie — fiind aproa- 

de două ori mai mare decît în 
de

anul trecut deo-

s-a 
de 
nie
pe
mod obișnuit, deși condițiile 
navigație au fost 
sebit de dificile.

Spărgătorul de
„Lenin", construit
lui 1959, poate face de 8—10 ori 
ocolul 
eSrca

gheață atomiG 
la sfîrșitul anu-

pămintului, fără a-și reîn- 
reactoarele.

In Siria :

Telegrama adresată de Q. Hali 
președintelui Kennedy

NEW YORK 9 (Agerpres).
Gus Hali, secretar general ai 

Partidului Comunist din S.U.A., a 
adresat președintelui S.U.A., John 
Kennedy, o telegramă în care îl 
roagă să ia măsuri pentru a pune 
capăt persecuțiilor crîncene la ca
re sînt supuși negrii din orașul 
Birmingham (statul 
luptă pentru cele 
drepturi omenești.

„Mii de bărbați,
se arată în telegramă, sînt arestați 
și aruncați în închisori. întreaga 
lume este consternată de pasivi-

Alabama), care 
mai elementare

femei și copii,

tatea de care dă dovadă guvernul 
federal. O asemenea atitudine nu 
face decît să-i ajute pe rasiști. 
Fiecare oră de tăcere, fiecare con
cesie creează noi primejdii 
democrație".

„Alături de milioane de 
câni vă chem să acționați 
a pune capăt rușinii 
clinilor dresați și a 
junși la dementă și 
cest moment pentru 
mocrației americane"
în încheierea telegramei.

pentru

ameri- 
pentru 

și cruzimii 
polițiștilor a- 
să folosiți a- 
întărirea de- 
— se spune

©

Conferința de presă a președintelui 
Kennedy

WASHINGTON 9 (Agerpres).
La 8 mai a avut loc o conferință 

de presă în cadrul căreia preșe
dintele S.U.A., Kennedy, a răspuns 
la întrebări referitoare la situația 
internă din S.U.A., precum și Ia 
situația internațională.

Din relatările agențiilor de pre-

NEW YORK 9 (Agerpres).
In seara zilei de 8 mai s-a des

chis ședința Consiliului de Securi
tate pentru discutarea plîngerii 
statului Haiti împotriva Republicii 
Dominicane. In cadrul ședinței, re
prezentanții celor două părți aflate 
în conflict s-au dedat din nou la 
atacuri și acuzații reciproce.

Delegatul dominican a declarat 
că Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.) este competentă să solu
ționeze acest litigiu și Consiliul de 
Securitate trebuie să suspende dez
baterile lăsînd în grija O.S.A. re
glementarea diferendului.

Ședința Consiliului de Securitate 
a luat sfîrșit urmînd ca la 9 mai, 
în cursul serii, să aibă loc o nouă 
ședință.

Atacurile reciproce dintre repre
zentanții dominican și haitian s-au 
făcut auzite și în cadrul ședinței 
din. 8 mai a Consiliului O.S.A. Po
trivit agenției France Presse, re
prezentantul haitian a acuzat Re
publica Dominicană de „violarea

declarației comune semnată de 
cele două părți în iunie 1949" ca
re prevedea relații armonioase 
dintre cele două țări, iar reprezen
tantul Republicii Dominicane a a- 
firmat că „Duvalier, președintele 
statului Haiti, conta să-și mențină 
împuternicirile prin metode frau
duloase" și așa mai departe.

Aceste atacuri reciproce dintre 
reprezentanții celor două părți a- 
flați în conflict a precedat apro
barea în 
Consiliu 
ne care 
anchetă 
mediator
două țări să se abțină de la „orice 
inițiativă incompatibilă cu Carta 
O.S.A.".

Agențiile de presă anunță că 
primii americani evacuați din 
Haiti, ca urmare a crizei politice 
din această țară, au sosit miercuri 
cu avionul la Miami. Este vorba 
de un prim grup de 105 persoane. 
Evacuarea continuă.

©---------

Teroare în Republica Haiti

unanimitate de către 
a unei rezoluții columbie- 
autorizează comisia de 

a O.S.A. să acționeze ca 
în conflict și invită cele

se menține încordată

Pînă în prezent, guvernul

Președin
ta 
a 
pe

unele 
arăta 
care

(Agerpres).
să
a-

DAMASC 9
„Situația din Siria continuă 

rămînă încordată" — transmite 
genția France Presse — datorită
disensiunilor dintre partidul națio
nalist Baas și celelalte grupări 
care au participat la lovitura de 
stat din 8 martie. Potrivit agenției, 
în urma demonstrațiilor elemente
lor unioniste, care au avut Ioe 
miercuri la Damasc, peste 40 de 
persoane au fost arestate. In ace
lași timp, în orașul Alep, scrie 
France Presse, mii de persoane au 
ridicat baricade pe străzi pronun- 
țîndu-se în favoarea uniunii ime
diate cu Egiptul. Incidentele s-au 
soldat cu un mare număr de morți 
Si răniți. Agenția M.E.N., citind 
declarațiile călătorilor sosiți din 
Damasc, relevă să pe străzile ca
pitalei siriene 
militare și 
tancuri au 
cartierului 
a postului

Agenția
miercuri seara 
Damasc delegația siriană, condusă 
de generalul Attasi, președintele 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluției", care a purtat 
la Cairo tratative eu vicepreședin
tele R.A.U., Abdel Hakim Amer, 
și cu președintele Consiliului e-

patrulează unități 
polițienești. Numeroase 
ocupat poziții în fața 

general al armatei 
de radio.
Reuter transmite

s-a înapoiat

Și

că 
la

tei declarații. Cele două părți au 
hotărît, de asemenea, să mențină 
contacte în viitor. Referindu-se la 
aceste convorbiri, ziarele din 
Cairo au scris la 9 mai că „există 
numeroase probleme care nu au 
fost reglementate".

Totodată, în seara de 8 mai, du
pă cum transmite agenția Reuter, 
a plecat la Bagdad o delegație si
riană compusă din ministrul pen
tru reforma agrară, Shibli al Ais- 
sadi, și doi,ofițeri din partea „Con
siliului național al comandamentu
lui revoluției" cu scopul de a „ex
plica conducătorilor irakieni des
fășurarea situației interne din Siria".

Potrivit agenției M.E.N., postul 
de radio Damasc și-a întrerupt e- 
misiunile în noaptea de miercuri 
spre joi. Aceeași agenție a 
anunțat arestarea directori
lor ziarelor „Al Wahda" 
și „Al Jamaheer" care s-au pro
nunțat în favoarea uniunii. Cele 
două ziare au fost interzise de au
torități. După cum relevă agenția 
U.PJ., la Damasc apare în prezent 
numai un singur ziar, 
partidului Baas.
transmite, de asemenea, 
ritățile siriene au interzis vînzarea 
în țară a ziarelor egiptene.

organ al
Agenția M.E.N. 

că auto-

să reiese că cele mai multe între
bări adresate președintelui se re
fereau la actualul val de acțiuni 
rasiste care bîntuie în statul Ala
bama.
S.U.A. a păstrat tăcere și o pozi
ție de neamestec în evenimentele 
grave de la Birmingham, 
tele Kennedy s-a limitat 
aprecieri generale fără 
însă măsurile concrete
guvernul federal ат intenționa să 
le întreprindă în vederea curmării 
ternarei rasiste din Alabama. Du
pă cum arată Buletinul de Știri al 
Casei Albe, președintele a fost 
nevoit să califice situația din A- 
labama drept „un spectacol care 
aduce prejudicii serioase, atît re
putației Birminghamului, cît și re
putației întregii țări". El a arătat 
că recunoaște că în S.U.A. mai 
„rămin multe de rezolvat înainte 
ca situația să poată fi calificată 
drept satisfăcătoare". Promisiunile 
făcute de Kennedy , în legătură cu 
încercările de soluționare a aces
tei situații s-au limitat la cuvinte 
despre „mediatie și convingere".

In cadrul problemelor externe, 
Kennedy,- • după cum relatează a- 
genția United Press International, 
„și-a exprimat în mod deschis pe
simismul" în privința perspective
lor încheierii în momentul de față 
a unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare.

întrebat dacă este posibilă o 
nouă serie de experiențe nucleare, 
Kennedy a declarat, după cum 
menționează agenția Reuter, că 
„este de părere că va avea Ioc o 
nouă serie de 
dacă nu va fi 
cu privire la 
țelor nucleare.

experiențe nucleare 
realizat un acord" 

încetarea experien-

xeeutiv al Consiliului 'Prezidențial 
al R.A.U., Aii Sabri. După înche
ierea convorbirilor, Aii Sabri a de
clarat presei că cele două părți au 
trecut în revistă măsurile luate 
pentru traducerea în viață a de
clarației tripartite cu privire la 
uniune și au analizat activitatea 
comitetului comun care urmează 
să pună la punct detaliile aces-

— s=s©a—

Mari inundații 
în Katanga

LEOPOLDVILLE. Peste 10 000 de 
persoane au rămas fără loeuințe 
și alte mii se refugiază în grabă 
din cauza celor mai mari inun
dații cunoscute in ultimii 30 de 
ani în regiunea orașului Albert
ville, din nordul provinciei con
goleze Katanga. După cum trans
mite agenția U.P.I., apele lacului 
Tanganika cel mai mare lac din Afri
ca, au început să se reverse după 
ee au crescut cu mult peste ni
velul obișnuit ca urmare a ploi
lor torențiale ce cad de peste o 
lună fără întrerupere în această 
regiune. Cartierele orașului Albert- 
viile situate în apropierea lacului, 
relevă agenția, se află de acum 
sub apă, inundațiile amenințind să 
atingă acum centrul orașului.

NEW YORK. La două zile după 
izbucnirea incendiului pe bordul 
submarinului nuclear „Flasher", 
corespondentul din New York al 
agenției France Presse relatează 
că un nou incendiu s-a declanșat 
la 8 mai pe bordul submarinului 
nuclear american „Woodrow Wil
son", aflat în construcție la unul 
din șantierele navale din Vallejo 
(California). Potrivit agenției, trei 
muncitori au fost grav răniți. S-au 
înregistrat pagube materiale.

PARIS. In diipă-amiaza zilei de 
8 mai la morminte! soldatului ne
cunoscut din piața Etoile din Pa
ris a avut loc ceremonia festivă 
cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului.

La ceremonie au participat pre
ședintele de Gaulle, miniștri, re
prezentanți ai corpului diplomatic. 
Pentru a asista la ceremonie în 
piața Etoile au venit mii de pari
zieni.

RIO DE JANEIRO. La 7 mal 
muncitorii din Sao Paolo care lu
crează la împachetatul cafelei au 
declarat grevă paralizînd activita
tea a peste 150 de depozite de 
cafea.

De cfteva zile se află in grevă 
6000 de, muncitori din industria 
metalurgică din orașul Recife. O 
grevă de trei zile a fost declarată 
de muncitorii de la întreprinderea

măr de femei, soții ale înalților 
funcționari bănuiți că nu mai sînt 
leali față de dictatorul 

Intre timp, agențiile 
de presă menționează 
tensificarea acțiunilor 
antiguvernamentale 
potrivit agenției France Presse, 
,,au trecut la' revoltă fățișă". Sub
liniind că la Port au Prince s-au 
semnalat în ultimele zile 
roase cazuri de 
care aruncarea în 
pozit de muniții și 
polițiști aflați în 
valier, agenția 
transmite că „anturajul președin
telui Duvalier este cuprins dej 
frică", iar actualul șef al siguran
ței, generalul Constant, „nu mai 
părăsește palatul prezidențial de 
teama de a nu fi asasinat".

©----------

Concesii ale guvernului olandez 
făcută

și la Consiliul O.S.A. se 
conflictul dintre Republica 
Republica Dominicană, a- 

occidentale de presă rele-

PORT AU PRINCE 9 (Agerpres).
In timp ce la Consiliul de Se

curitate 
dezbate 
Haiti și 
gențiile
vă o nouă intensificare a teroarei 
în Haiti. „Starea de asediu care a 
fost decretată începînd de vinerea 
trecută — scrie agenția France 
Presse — a permis forțelor poli
ției și siguranței să procedeze Ia 
arestări 
discrete 
terdicția 
20 și 5

Citind știri sosite la 
mingo, agenția France 
latează că de vinerea 
persoane au fost împușcate de po-

lui Duvalier. Au fost ares- 
de asemenea, un mare nu-

și percheziții, 
cu cit a fost 
de circulație 

dimineața.

cu atît mai 
aplicată in- 
între orele

Sa-nto Do- 
Ptesse re- 
trecută 18

liția 
taie,

HAGA 9 (Agerpres).
La 8 mai, Camera Superioară a 

parlamentului olandez a ratificat 
tratatul dintre Olanda și Germa
nia occidentală cu privire la pro
blemele legate de cel de-al doilea 
război mondial. împotriva ratifică
rii acestui tratat, care contravine 
intereselor naționale ale Olandei 
și reprezintă o serioasă concesie 
făcută pretențiilor guvernului de

constructoare de motoare din ace
lași oraș.

DJAKARTA. La începutul lunii 
mai reprezentanții a 13 organiza
ții studențești din Indonezia l-au 
vizitat pe guvernatorul provinciei 
Sumatra de nord și i-au înmînat 
o declarație comună de protest 
împotriva tolerării în Indonezia a 
profesorilor americani, membri ai 
„corpului păcii".

LONDRA. In Anglia a stîrnit 
indignare știrea că direcția socie
tății de omnibuze din orașul Bris
tol a respins cererea de angajare 
ca șofer a tfnănilni jamaican Guy 
Bailey, din cauză că acesta este 
negru. Agenția France Presse sub
liniază că acest incident a provo
cat numeroase reacții. înaltul co
misar al Jamaicei la Londra a in
tervenit personal pentru „a obține 
asigurarea că la Bristol nu va fi 
practicată politica de discriminare 
rasială". In același timp însă, di
rectorul societății din Bristol a a- 
nunțat că va pleca la Londra pen
tru a ridica acest caz „în fața unei 
instanțe naționale".

SALISBURY. In capitala Rhode- 
siei de sud, Salisbury, s-a anun
țat oficial că primul ministru a]

Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, Roy Welensky, va face în
tre 16 și 20 mai o vizită în Re
publica Sud-Africană la invitația 
primului ministru sud-african, Hen- 
dryk Verwoerd.

HAVANA. După cum- transmite 
agenția Prensa Latina, organele se
curității de stat ale Republicii Cuba 
au capturat pe Emilio Llufrio Bo- 
fill, așa-zis „coordonator" al orga
nizației clandestine „Triple A". Po
trivit agenției, Bofill a declarat că 
guvernele Statelor Unite, Venezue- 
lei, Republicii Haiti și Republicii 
Dominicane au acordat sprijin a- 
cestei organizații pentru a desfă
șura activități împotriva guvernu
lui revoluționar cuban. EI a afir
mat că „în momentul de față in 
rindurile contrarevoluționarilor cu- 
bani domnește o stare de demora
lizare, ei sînt dezbinați șl nu mai 
doresc să lupte".

ATENA. După cum relatează 
ziarul guvernamental „Kathimerini" 
Grecia a primit din partea S.U.A. 
un credit în valoare de 10 mili
oane dolari. Ziarele din Atena sub
liniază că S.U.A. au acordat acest 
credit, deoarece consideră Grecia 
o „aliată de nădejde a N.A.T.O.".

R.F.G
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haitian. 
occidentale 
despre in- 
grupurilor

haitiene care, 
France

nume- 
sabotaj, printre 
aer a unui de» 
împușcarea unor 

slujba lui Du- 
France Presse

la Bonn, au votat 18 deputați — 
comuniștii, majoritatea socialiștilor 
și un deputat catolic, iar pentru a- 
probarea lui — 43 de deputați.

Potrivit tratatului, Germania oc
cidentală primește de la Olanda 
cîteva regiuni de frontieră cu o 
suprafață de 16 000 acri, restabilin- 
du-se complet în acest fel granița 
de vest a Reichului hitlerist.

j

Intr-o corespondență din New 
York „Kathimerini" arată că Sta
tele Unite au hotărît ca pe viitor 
orice ajutor să se acorde numai 
sub formă de împrumut. Acorda
rea gratuită de ajutor, scrie zia
rul, ia sfîrșit definitiv.

TOKIO. Locuitorii orașului japo
nez Fukuoka și-au exprimat indig
narea față de hotărirea comanda
mentului trupelor americane din 
Japonia de a aduce la baza aeria
nă Hazuke un grup de bombardiere 
de vinatoare supersonice de tipul 
„F-105" care pot transporta bombe 
cu hidrogen.

JOHANNESBURG. Potrivit știri, 
lor transmise de agenția Reuter, 
la Johannesburg s-a aflat că mii 
de africani mor de foame în nor
dul provinciei Transvaal unde se 
resimte o criză acută de alimente. 
„Mulți africani, scrie agenția, mă- 
nîncă numai de trei ori pe săptă- 
mînă".

LIMA. Greva feroviarilor din 
sudul stalului Peru, care a durat 
mai bine de două săptămini, s-a 
încheiat cu victoria greviștilor

PARIS. Ziarul francez „Les 
Echos" relațează că balanța co
mercială a Elveției a înregistrat 
în cursul primului trimestru al a- 
nului în curs un deficit de 828,5 
milioane franci elvețieni.
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