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Succese ale minerilor aninoseni
Importante cantități de cărbune peste plan
După primele cinci 

zile de muncă ce 
s-au scurs din luna 
curentă, în fruntea 
întrecerii ce se des
fășoară între sectoa
rele minei Aninoasa 
se situează minerii 
sectorului II. Printre 
brigăzile fruntașe ale

sectorului se numără 
și cea 
minerul 
Lucrînd 
taj cu 
minerii 
găzi au
afara planului la zi 
cantitatea de 134 tone 
de cărbune. Rezultate

condusă 
Chifa 

într-un 
front 
acestei 

extras

de 
loan, 
aba- 

scurt, 
bri- 

în

frumoase au obținut 
și brigăzile conduse 
de minerii Asmaran- 
dei Augustin și Hor
vath 
și-au 
nile 
114 
tone

Alexandru care 
depășit sarci- 
planificate 

respectiv, 
cărbune.

Și,
de

Viteze sporite de avansare
Realizarea ritmică 

a planului la lucră
rile de pregătiri con
stituie un factor im
portant în vederea 
asigurării frontului de 
lucru necesar pentru 
extragerea cantități-

lor sporite de cărbu
ne. Conștiente de a- 
cest lucru, numeroa
se brigăzi din secto
rul V investiții pun 
un mare accent pe 
realizarea la timp și 
de calitate a lucră-

rilor de
luna mai, de 
lucrînd 
puțului 
brigada 
minerul

pregătiri.
pildă, 

săparea 
nr. 7, 

de

la
orb
condusă

Htlter Martin

(Cont. în pag. 3-a)
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Au trecut 8 ore de lucru. Ener- 
geticienii din secție, cazane a Cen
tralei termoelectrice Paroșeni se 
pregătesc de plecare.

Treptat animația specifică o.elor 
de schimb se stinge. In secție n-au 
mai rămas decît muncitorii care 
au preluat lucrul. Singurii „întîr- 
ziați ', maistrul Crainic Petru și e- 
lectrolocătușuJ Zamfir Ștefan ve
rifică cu migală calitatea unei 
suduri la instalația pentru evacua-
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în sporirea
îl constituie

Un factor important 
productivității muncii 
introducerea pe scară largă a teh
nicii moderne. Numai în luna mai, 
de pildă, pentru minele din Valea 
Jiului au fost aduse printre altele

In sprijinul 
minepilop

vuooooooc

I

Visalon
brigada controlului de 

secției depănat din 
Lupeni, iar Kibedi Au- 
o depănătoare harnică'’, 
de acum cîțiva ani se

Tovarășa 
parte din 

I calitate a
„Viscoza" 
relia este 
care încă
situează printre muncitoarele care 
merită aprecieri pentru producția 
cantitativă și calitativă pe care o 
dau.

Iată-le, împreună, preocupate cu 
cîntărirea producției de fire. I

10 transportoare cu raclete de tip 
S.K.R.-ll, 98 perforatoare rotative, 
10 ciocane de abataj, 15 ventila
toare de mină de 1,1 kW, precum 
și 300 corupri antigrizutoase pen
tru iluminatul fluorescent care vor 
fi introduse în subteran.

Celor de mai sus li se adaugă 
numeroase piese și utilaje con
struite la U.R.U.M.P. între care 

45 transportoare de tip TP-1 pen
tru abatajele cameră.

înzestrarea minelor din bazinul 
nostru carbonifer cu utilaje mo
derne constituie un ajutor prețios 
în activitatea muncitorilor din sub
teran.

Aplicarea normelor de tehnică a securității este o cerință esen
țială pentru asigurarea condițiilor bune de muncă în abataje. Maiștrii 
mineri răspund direct de felul cum se respectă prevederile N.T.S. în 
sectoarele lor de activitate.

Iată-1 pe maiștrii mineri Dincă Nistor și Buta Ioan, de la secto
rul II al minei Uricani, sfătuindu-se asupra respectării monografiei de 
armare pentru siguranța locului de muncă.

0

In fața colectivului atelierului 
de tîmplărie al I.I.L. „6 August" 
din Petroșani stau sarcini sporite 
în privința confecționării și livră
rii de mobilă de calitatea superi
oară și în cantitatea prevăzută în 
planul de producție. Pentru rea
lizarea acestui obiectiv, conduce
rea întreprinderii a preconizat în
că de la începutul anului o serie 
de măsuri menite să asigure con
diții necesare bunei desfășurări a 
procesului de producție. Printre 
altele, s-au luat măsuri privind 
mai buna aprovizionare a tîmplă- 
riei cu seîndură de fag de doi țoii, 
cu plăci aglomerate de lemn, fur
nir etc.

Au fost luate măsuri privitoare 
la conducerea atelierului și a e- 
chipelor de producție. S-a reușit 
ca prin buna organizare a proce
sului de producție, colectivul de

ele
Au

con-

depune

ale to- 
și Ana 
lucrea- 
eforturi

începutul a- 
în prezent, 

a confecțio- 
mobilă com- 
mobilă de

rea zgurii. Deodată in secție ră- * 
bulnește un sunet iniundat. Becu- • 
rile de semnalizare de pe tablou- • 
rile de comandă indică avarie. Lă- I 
sîndu-și tovarășul să aștepte, mais- • 
trul Crainic pornește cu pași mari • 
spre ieșire. Cîteva minute mai • 
tîrziu toată formația de reparațiiZ 
cazane care plecase spre casă se 
afla din nou în secție.

— A explodat sistemul de praf 
3-A — explică maistrul. Dacă re
mediem avaria pe loc evităm o 
importantă pierdere de energie., Ge 
ziceți, rămînem ?

Drept răspuns oamenii și-au îm
brăcat salopetele și luîndu-și scu
lele in miirti s-au apucat de trea
bă. Reparația nu era ușoară. Din 
cauza suprasarcinii conul de greu
tate și un număr de 19 clapete de 
siguranță erau forțate și mutate 
din loc:

Dumitrică Sabin și T e nț и loan
confecționează și înlocuiesc clap..- ț 
tele. înălțimea și poziția lor inco- • 
modă nu încetinesc ritmul de lu- * 
cru al celor doi. In interiorul ci- . 
clonului, 
conul de 
prafului, 
suflarea,
cîle o clipa de răgaz. Jur 
jurul sistemului de praf, 
Zamfir, Vlădoiu și Pașca 
greutăți la cota 36, 
golul aflat între 
și potrivesc după 
tablă și material

Zorul continuă 
Ultima clapetă fixată de mina lă
cătușului Dumitrică Sabin înscrie 
la realizările formației conduse de 
maistrul Crainic Petru încă un 
succes. Generat de flacăra vie a 
dragostei față de bunul ce le apar
ține fapta formației care a rămas 
în afara orelor de program să 
execute una din cele mai preten
țioase reparații este garanția unor j. 
succese viitoare. •

A. NICHIFOREL î

Gordian CaroL potrivește 
greutate pentru dirijarea 
Deși căldura îi taie ră- 
el abia dacă-și
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Prin contribuție 
voluntară

Cetățenii din satele 
Bulzu și Dinoni, aparțină
toare de comuna Uricani, 
mobilizați de deputății Di- 
nea Aurel, Motoc Nico- 
lae, Rinditeanu Elena, 
Barbu Gheorghe și Cojo- 
caru Constantin au ame
najat drumul de acces 
din satul Bulzu pe o por
țiune de 300 metri, iar 
pe cel din satul Dinoni 
pe una de 700 metri li
niari. Tot în aceste sate 
s-a terminat și acțiunea 
de desfundare a șanțurilor 
și de amenajare a scur
gerilor de apă.

Cartierul-grădină
Petrilenii se pot mândri 

cu un cartier de blocuri 
pe care hărnicia locatari
lor l-a transformat într-un 
cartier-grădină. E vorba 
de cartierul 7 Noiembrie. 
Aici, tovarășii Enache 
Nicolae și Todor eseu 
loan, organizatori de gru
pe de partid, Alexandres- 
cu Elena, Pulzan loan, pre
ședinți de comitete de

Eugenia,
Cioica 
Vasil г. 

Și Tigă-
au avut o 
însemnată la

blocuri și numeroși loca
tari, printre care se nu
mără Podara Ioan, Man 
Rozalia, Mărcuț 
Matei Rozalia, 
Gheorghe, Irad 
Labă Alexandru 
nuș Dobre, 
contribuție
nivelarea terenului, săpa
rea și semănarea zonelor 
verzi precum și la platn- 
tarea arborilor, arbuștilor 
ornamentali și a trandafi
rilor care i-au dat cartie
rului aspectul de grădină.

trecute, un mănunchi de 
pionieri de la secția ma
ghiară a școlii elementa
re de 8 ani din localita
te, însoțiți de tovarășul 
învățător Balint au vizi
tat scuarul și cu acest 
prilej au amenajat în mij
locul lui un rond în care 
apoi femeile au sădit nu
meroase flori.
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muncitori de aici 
să obțină în a- 
cest an rezultate 
mai bune decît 
în aceeași peri
oadă a anului tre
cut. Nu se poate 
face prea multă 
diferență între 
echipele de tîm-

plari, deoarece fiecare dintre 
și-a făcut pe deplin datoria, 
muncit cu spor atît echipele 
duse de Biro Alexandru, Popa Pe
tru, Szabo Iosif' cît și cele 
varășilor Pittini Gherasim 
Apostu. Fiecare din echipe 
ză cu hărnicie,
susținute pentru realizarea sarci
nilor de plan. De la 
nului ciirent și pînă 
colectivul atelierului 
nat 40 garnituri de 
binată, 129 garnituri
bucătărie, 78 garnituri studio tip 
„Carapți" etc.

Se poate observa o îmbunătă
țire radicală și din punct de ve
dere al calității produselor. Așa 
cum a confirmat maistrul șef de 
atelier Oliverio Victor, în anul a- 
cesta colectivul de tîmplari nu a 
avut refuzată nici o garnitură de 
mobilă pentru calitate slabă. Ce-i 
drept, s-au mai găsit unele defec
țiuni mici, ele au fost însă reme
diate pe loc.

Trebuie remarcat 
«uitatele puteau să 
dacă aprovizionarea

admite 
împre- 
V îlvoi, 

urcă 
curăță 

taie

o 
o

faptul că re- 
fie mai bune 
cu materiale

cota 
iimitatoare, 
cerințe bucăți de 
izolant.
trei ore în șir.
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Scuar îngrijit de femei
I.a capătul străzii Fili- 

mon Sîrbu din Lupeni, a- 
nul trecut a fost amena
jat un scuar frumos îm
prejmuit cu o îngrăditu
ră de prefabricate și în
zestrat cu bănci. Acest 
loc a devenit un colț în
drăgit de locuitorii stră
zilor Filimon Sîrbu 
Gheorghe Sincai.

La începutul primăve
rii, comisiile de femei de 
pe cele două străzi, în 
frunte cu tovarășele Co- 
jocaru Ana și Gregor Ma
tilda, au luat în îngri
jire acest scuar. Zilele

și

In dar... un parc
Artiștii amatori ai clu

bului muncitoresc din U- 
ricani, în ultimul timp au 
depus o rodnică activita
te încununată de succes, 
fapt pentru care au primit 
aprecieri din 
tatorilor. Și 
utemiștii din 
amenajat un 
rul clubului 
vărat loc de

Ronduri de 
presărate cu zgură roșie 
și umbrite de salcîmi și 
tei, un adevărat parc cu 
bănci, 
rilor

partea spec- 
ca răsplată 

Uricani la-au 
parc în ju- 
— un ade- 
recreare.

flori,

e darul spectato- 
uricâneni pentru acei 
prin cîntec și dans 
glas bucuriei vieții

care
dau
noi pe care o trăim.

MARGARETA MICA

M. BARA

Iată un mănunchi de tinere muncitoare din secția răsucit a Viscozei Lupeni, în 
mijloc eu Moldovan Varvara, brigadiera lor. Angajamentul de a produce fiecare eîte 
1200 kg, fire răsucite fără nici un rebut, în luna care a trecut, ca și în celelalte luni 

din acest an, l-au îndeplinit, producind între 1400— 1700 kg. fire de bună calitate.

(Continuare în pag. 3-a)
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La clubul muncitoresc rfin Vulcan 

Activitatea culturala trebuie

Pe zi ce trece, cerințele cultu
rale ale oamenilor muncii pentru 
Îmbogățirea orizontului lor de cu
noștințe politice, științifice șl de 
cultură generală devin tot mai 
meri. Pentru realizarea acestor 
cerințe un rol deosebit le revine 
cluburilor muncitorești. De remar
cat că majoritatea cluburilor mun
citorești din Valea Jiului desfă
șoară o activitate cultural-educa- 
tivă bogată, reușind să satisfacă 
în mare măsură exigentele mereu 
crescînde ale oamenilor muncii. 
Sînt însă și altele în schimb, care 
desfășoară o activitate sub posibi
litățile lor cum este bunăoară clu
bul muncitoresc din Vulcan. Să 
vedem de ce bate aici pasul pe 
loc activitatea culturală ? Care sînt 
cauzele ? Cum pot fi ele înlătu
rate?

...Oamenii muncii din Vulcan 
ișî amintesc cu plăcere despre 
formațiile artistice ale clubului din 
anii trecuți. Tinerii veneau cu 
drag la club, pregăteau frumoase 
programe, care se bucurau de fie
care dată de succes. De la înce
putul acestui an însă, activitatea 
culturală la Vulcan a regresat, a- 
jungînd astăzi într-o situație to
tal nesatisfăcătoare. Cu excepția 
fanfarei, toate celelalte formații 
artistice ale clubului s-au destră
mat. De multă vreme, la club nu 
s-a mai organizat nici o acțiune, 
incit oamenii dau tot mai rar pe 
aici. Locuitorii Vulcanului se în
treabă pe bună dreptate ce s-a 
lztîmplat la clubul lor ? Nu mai 
stat tineri în Vulcan ? Sau nu le 
nai place activitatea culturală? 
Cauza nu-i nici una. nici alta. 
Cauzele sînt mai multe și ele tre
buie căutate în însuși modul de 
lucru al conducerii clubului și al 
directorului acestuia — Baban Ni- 
colae, în felul cum e sprijinită și 
îndrumată activitatea culturală a 
clubului de comitetul sindicatului 
de la mină, de organizațiile U.T.M.

Dacă pînă la un timp, tovară
șul Baban a muncit satisfăcător, 
pentru că- trebuie s-o spunem, ca
pacitate de muncă are suficientă, 
de la o vreme... l-a plictisit acti
vitatea culturală. Orice critică ce 
l se aducea, o considera ca o jig
nire la adresa lui de... director de 
dub și nu lua în considerare șfa-

îmbunătățită
mult această muncă. Apoi... nimeni 
nu-i dă o mină de ajutor, iar ti
nerii nu mai vor să vină la club. 
Toate afirmațiile sale sînt însă 
nejustificate. Tovarășii din condu
cerea sindicatului de la mină, сЦ 
și cel de la C.L.S. Petroșani au în
cercat să-l ajute, să-l aducă pe 
calea cea bună. Dar tovarășul Ba
ban a rămas... imun la toate aces
tea. Nu vedea în fată declt cere
rea de transfer la Turnu Severin 
cu avizul pe ea: se aprobă.

Tovarășii din conducerea sindi
catului de la mina Vulcan au aș
teptat prea mult transformarea în 
bine a tovarășului Baban. Dar a- 
ceasta nu s-a întîmplat, iar acti
vitatea culturală la Vulcan a a- 
juns In situația în care se află 
astăzi.

Este foarte adevărat însă, că nici 
comitetul sindicatului de la mină 
și nici comitetele sindicatelor de 
la celelalte întreprinderi și insti
tuții din Vulcan nu au sprijinit în 
suficientă măsură activitatea cul
turală a clubului. Organizațiile 
U.T.M. din Vulcan n-au făcut nici 
ele totul pentru mobilizarea tine
rilor la acțiunile culturale ale clu
bului, pentru organizarea plăcută și 
utilă a timpului liber al tineretului. 
In Vulcan există multiple posibilități 
de desfășurare a unei activități 
multilaterale, bogate, variate, in
teresante. Tineri sînt multi Si ta- 
lentati, clubul dispune de sufi
ciente mijloace materiale. Ceea ce 
lipsește este însă îndrumarea și 
conducerea activității culturale,

Sînt necesare luarea celor mai 
eficiente măsuri pentru redresarea 
situației. Comitetul sindicatului de 
la mina Vulcan trebuie să facă 
schimbările necesare în conduce
rea clubului, să muncească acolo 
oameni competent!, cu dragoste de 
muncă, pe care să-i ajute și să-i 
îndrume în permanentă.

De asemenea, pentru a da im
puls activității culturale și pentru 
a o orienta pe drumul cel bun, 
organizațiile de partid, de sindi
cat și de U.T.M. din întreprinde
rile din Vulcan au datoria să de
pună mai mult Interes pentru mun
ca culturală.

D. GHIONEA

Йо вш и іпііГж
• Luna aceasta corul clubului ■ 
î muncitoresc Petrila a împlinitj 
î patru decenii de activitate. Dej 
■ aceea, la faza orășenească a ce-
; lui de-al VII-lea concurs al for- j 

mațiilor artistice, corul compus j 
din 60 de persoane a căutat să;

I sărbătorească acest eveniment j 
J țprin prezentarea unui repertoriu < 
( bogat, de un bun nivel artistic.!

' Printre cîntecele Interpretate se j
■ numără „Părinte drag, partid iu-jj 
t fbit" de Gh. Bazavan, „Cînteci 
j ^pentru mineri" de St. Niculescu, !' 
I j„Fata din Carpați" de I. Kirescu;• 
’ (solistă Rozalia Munteanu), „Foaie î i 

verde viorea" de Gh. Dumitres->t 
I 'cu (solist Pavel Budea), „Vfattâ 
I de libertate" de I. Dunaevski î| 

; (solist Viorel Moțoc) șl altele, țj 
; Cu această ocazie formația co- •• 
< rală condusă de Vladimir Ureche
* s-a impus ca o formație înche-l
j gată cu înalte calități artistice 1| 

*• și interpretative.

JiHiNlil liluilui рыки liatiel ii uiii
Sfatul popular al regiunii Hu

nedoara, secția de învățămînt, Co
mitetul regional U.T.M. și între
prinderea cinematografică regio
nală de stat Hunedoara — Deva, 
organizează între 8—12 iunie la 
cinematografele 7 Noiembrie și Al. 
Sahia din Petroșani, „Festivalul 
filmului pentru tineret și copii".

La cinematograful 7 Noiembrie, 
în cele cinci zile din acest inter
val, la orele 14 și duminica la ora 
10 vor rula în ordine următoarele 
cinci filme: „10 000 de scrisori", 
„Lanterna lotus fermecată", „Pe 
urmele braconierului", „Cristina și

------- ----- @.

•ACTIVITATE BOGATĂ LA DÎLJA-MARE 
Prieteni al cărții

Biblioteca sătească din 
Mare numără în momentul 
peste 3 000 volume, multe 
cu conținut agrozootehnic, 
atragerea cititorilor la bibliotecă se 
organizează consfătuiri, recenzii, 
dimineți de basme pentru copii etc. 
Ca urmare a acestor 
la începutul anului și 
la oibliotecă au fost 
număr de 150 cititori, 
tit în acest timp 1 894 
broșuii.

Printre cei mai buni cititori 
bibliotecii se numără Tonta Du
mitru, Perța Gheorghe, Man Ma
ria, Tican Ileana și alții.

~———== юлдули.

Dîlj a 
de față 
din el г 
Pentru

acțiuni de 
pînă acum, 
înscriși un 

ci- 
și

care au
de cărți

ai

d
A
iu 
fii 

fos

turile ce i se dădeau attt de co
mitetul sindicatului de la mina 
Vulcan, cît și de tovarășii de la 
C.L.S. Petroșani. Considera că știe 
totul și n-are nevoie de sfaturi. 
Cu cîțeva luni în urmă, la apucat 
așa... un dor de ducă. Nu mai vrea 
să stea în Vulcan pe motivul eă 
nu mal poate lucra în funcția de 
director de club. L-a obosit prea

berzele" și „Chemarea mării 
gheață", iar la cinematograful 
Sahta vor rula în zilele de 8 
nie ora 14 și 9 iunie ora 10 
mele „Tinere talente" și „Am 
în Africa"

Pentru vizionarea de către 
număr eît mai mare de tineri, i 
lari și preșcolari a filmelor ce 
fi prezentate în cadrul „Festivalu 
lui filmului pentru tingret și со 
pii", conducerile școlilor împreune 
cu organizațiile U.T.M. și unitățile 
de pionieri vor trebui să organi
zeze vizionări colective în urma 
cărora să poarte ample discuții.

ui

ȘC0

vo.

cu filmul
cinci luni cc s-au 

pe ecranul ci- 
Dîlja 

45
de

an, 
sătesc din 
un număr de 
fost vizonate
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Faza orășenească a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori din Valea j 
Jiului se apropie de sfirșlt. In 
cea mai mare parte formațiile 
artistice ale cluburilor și căml-1 
nelor culturale care s-au pre
zentat la concurs s-au pregătit 
cu conștiinciozitate și temei, in 
consecință programele pe care 
le-au susținut s-au bucurat de 
apreciere din partea juriului 
concursului ca și din partea nu
mărului mare de spectatori. Ul- 

I ținui act al fazei concursului va 
avea loc astăzi la ora 10 In saia 
Teatrului de stat din Petroșani. 
Vor participa orchestra simfo
nică a duhului muncitoresc din 

J localitate, formația de dansuri 
и și coral clubului, brigăzi de a- 

gitație. orchestre de muzică popu- 
iară și ușoară, soliști vocali ș* ji 
fost ram entlști din orașul regfo- « 

I bal Petroșani

unprezentate de 
s-ан bucurat ./Bă- 
pEș-alp Ti

zi — prima zi",

filmele 
succes 
marș*'.

producții 
precum si 

o produc-

Munca
In primele 

scurs din acest 
nematografului 
Mare au rulat 
filme care au 
4 300 spectatori.

Dintre 
deosebit 
tălie în 
„Ultima
ale studiourilor sovietice 
filmele „Celebrul 702", 
tie a studioului cinematografic Bu
curești, „Cîntecul întrerupt" .'film 
cehoslovaci, „Sentința se va da 
joi (film polonez) și altele.

Printre formațiile artistice tinere din Valea Jiului se numără ți corul clubului muncitoresc din 
Urlcani. înființat nu de mult, el și-a dștigat de la început simpatia și aprecierea publicului.

Spectacolele prezentate pînă acum de corul clubului din Urlcani s-au bucurat de mult succes, 
iar în cadrul celui de-al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori, juriul concursului a apreciat 
tn unanimitate calitățile artistice și interpretative ale acestei tinere formații.

IN CLIȘEU: Corul clubului muncitoresc din Uricani, la una din repetițiile generale.
♦Л 4V-

jniitule ciuzaiti'i
Rămasă singură 

in cameră, Suzana 
privea pe fereas
tră ia sulul ei
care se îndrepta cu pași repezi spre 
uzină.

O vreme îi auzi pașii apăsați 
pe trotuar, apoi dispăru după col
țul străzii și nu-1 mai văzu. Răma
se gînditoare. Astăzi, ia despărji- 
re. Dan n-o mai sărutase — a cita 
oară se îmtîmplaf — și îi spusese 
cu glas parcă străin:

— Ai grilă die mîiniie tale, Su
zana 1

Fără să-și dea seama, privirile 
i se opriră asupra miinilor ei. Mii- 
ni curate, cu pielea catifelată și cu 
unghiile Irumos lăcuite. Gît de 
mult își îngrijea ea mîinilel Și o 
tăcea de dragul lui: Pentru el se 
vroia frumoasă, dar el nu înțelegea 
asta. Pe ea o scosese de la uzină 
unde lucrase ca bobinatoare, ca să 
poată avea o casă plăcută și pri
mitoare.

Casa lori Glte zile fericite trăi
se ea tn casa asta. Ceva însă se 
îniîmpla de la o vreme încoace. 
Dar ce ? Iși aminti că odată, cînd 
curăța cartofi în bucătărie, ochii 
lui Dan o priviseră ironic apoi se 
îndepărtaseră indilerenți. In ziua 
aceea nu-i plăcuse papricașul gă
tit de ea.

„Ai grijă de mîirdle tale, Suta
na!" Replica aceasta îl revenea me
reu în minte ca un leit motiv.

Se depărta de ia fereastra cu 
ochii împăienjeniți de lacrimi. Se 
făcuse opt. Trebuia ad piece la

piață după cumpărături. Ce să cum
pere ? Morcovi, pătrunjel, ceapă 
verde r Hm, dar morcovii se cură
ță așa de greu I Da, dar iui Dan 
îi place mult tocana de morcovi...

Gînd se întoarse de la piață nu 
știa pe ce să pună mina mai întîi. 
Aruncă o privire In dormitor, In 
bucătărie, în cameră. Nimic nu era 
ia locul iui. Scrumiera era plină 
de scrum de țigară. Acordeonul ră-
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mase se deschis într-un colț, așa 
cum îl lăsase Dan cu citeva ore 
în urmă. Iși trecu degetele peste 
clape. Erau insă pline de prai. Gum 
de nu observase toate lucrurile as
tea pînă acum ? Vru șă aprindă 
tocul în soba de gătit dar fumul 
gros de cărbune o izbi în față. Cio
căni burlanul. Suna înfundat. II 
desfăcu ușor, îi scoase afară și-l 
scutură. Aprinse din nou focul. A- 
cum soba duduia veselă și dudui
tul acesta parcă ar fi spus: „mîi- 
niie tale Suzana, uită-te la mîiniie 
tale". Se uită la mîini. Parcă erau 
mîini de coșar. Nu mai aveai ni
mic din strălucirea lor de azi dimi
neață. Ciudat I Parcă mîiniie n-o 
mai interesau. Ieși ia baie și se 
spălă. Apot se apucă să deretice

prin casă. Prea e- 
rau țoale întoar
se pe dos. Intr-un 
tlrziu termină. 

„Așa da! Acum casa arată alt- 
iel". O mulțumire i se strecură în 
suflet. De cînd nu mai lucra Ia uzi- 
ză și începuse traiul în doi, lipsită 
de griji, nu mai cunoscuse bucu
ria aceasta. Tot munca e mai bu
nd. Nu se poate trăi aitiel. Munca 
îți dă satisfacții pe care nu le ai 
dacă te rupi de ea, de tovarășii tăi. 
Tovarășii tăil Ce ar fi să se în
toarcă la ei ? O vor mal primi ? O 
să vorbească cu Dan s-o lase sil 
se întoarcă Ia uzină. Cît despre 
treburile gospodărești o să se des
curce ea. Și apoi Dan o iubește — 
știe ea asta și n-o s-o lase să ie 
iacă singură pe toate...

In bucătărie o așteptau morcovii. 
Trebuia să iacă de mincare...

Cînd, în siîrșit, mîncarea iu ga
ta, Suzana simți o oboseală plăcu
tă. Sirena de la uzină sunase pre
lung încetarea schimbului de dimi
neață. Acuși o să sosească Dan. 
Suzana trecu Sn dormitor. Ce 
schimbată era 1 Obrajii îi erau îm
bujorați și pe frunte îi at ir na o 
șuviță rebelă dc păr. Și-o potrivi 
ștrengărește ca să-i dea acel aer 
de școlăriță care îi plăcuse atît 
de mult lui Dan. Nu peste mult 
timp pe coridor se auziră pași. Ușa 
se deschise brusc și Dan rămase 
o vreme mirat. Prea era totul 
schimbat. Suzana nu observă aerul 
pe care și-l Sud el. Nu-i observă 
sau se făcu că nu-1 observă. Apoi

Dan intră în dormitor de unde îl 
intîmpină același aer plăcut, fa
miliar.

— SuzanaI
Suzana însă trebăluia mai depar

te în bucătărie.
— Suzana I o mai strigă el oda

tă, apoi văzînd că nu răspunde 
trecu în bucătărie.

— Ți-ат pregătit apă caldă Dane
— spuse ea pe tonul cel mai fi
resc din lume. Dan o privea cu 
niște ochi cum nu o mai privise 
de multe săptămîni. Privirile lor 
se întilniră calde, luminoase, așa 
ca prima dată. Apoi ii prinse pal
mele mici în palmele lui mari și 
bătătorite de muncă. Era așa de 
bine să i lină mîiniie intr-ale lui I

— Așa e bine. Dane ? — se trezi 
ea Snlreb!ndu-1,

In ioc de răspuns brațele iui o 
cuprinșeră drăgăstos, de după ume
ri și-i apropiară capul de pieptul 
lui.

— Si mîiniie tale iată mică, un
de e eleganta lor la care țineai 
așa de mult ?

— Și cu mîiniie astea nu-ți puie
— îi mai întrebă ea în glumă — 
apoi continuă. Știi, Dane, m-am 
gîndit să mă întorc înapoi ui uzi
nă. Tu ce zici ? Dan nu-i răspunse 
nimic, dar continuă să o fină strtns 
lingă ei. Și ea știa că înțelegeiea 
era făcută.,. Pe masă, supa aburca 
risipind în jur un miros plăcut. 
in ziua aceea Dan mined mai cu 
poită ca niciodată...

I. CIOCLEl
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formărilor făcute, conducerea sec-
o

Pe șantierul Coroiești

Lucrărilor exterioare atenție mai mare

ca-

creîndu-se

obiective
«

ȘTEFAN M1HAJ

cale ferata și pilonii 
să fie complet gata.

♦

rămas de execu- 
exterioare și de

complet 
instala- 
început 
de be- 

Clădirea

nivelare a lere- 
executate de un 
fost făcute nici

♦
T
J

clară de 400 și 500 
drumurilor de ac- 
benzli de la silo- 

al preparației, con- 
executarea um-

A trecut o perioadă SGurtă de 
timp de la începerea lucrărilor de 
construcții de la Coroiești și iată 
că in prezent pe fosta luncă inun
dabilă a Jiului, se ridică impună
tor noua preparație de cărbune. 
Este tradus în viață un obiectiv 
prevăzut de Directivele Congresu
lui al Ш-lea al P.M.R. Mentorii 
șantierului T.C.M.C. execută acum 
ultimele instalații pentru începe
rea rodajului primei linii de pro
ducție a celei mai noi uzine de 
Înnobilare a cărbunelui.

Pe lingă lucrările de montaj 
unde zorul este mare, pe șantie
rul Coroiești au mai rămas însă 
de executat și unele lucrări exte
rioare de construcții. Este adevă
rat că ceea ce a mai rămas de lu
cru e puțin, sînt lucruri mici însă 
și ele au importanța lor, și de 
aceea, nu trebuie tărăgănată exe
cuția lor.

Atelierul mecanic este 
ridicat, s-au făcut în el 
țiile de lumină și forță, a 
instalarea pe postamentele 
ton a mașinilor unelte,
nu poate fi însă terminată pentru 
că lipsesc... calupurile de stejar cu 
care se va pava hala principală. 
Ip urma diferitelor lucrări de ca
nalizări și săpături, terenul din 
jyrul clădirilor principale este răs
colii. unele rețele de conducte — 
rețeaua de incendiu — au rămas 

, neacoperlte. Cu toate acestea, Ju

crările simple de 
nului, care pot fi 
buldozer, nu au 
pînă acum.

La fel, au mai 
tat și alte lucrări 
construcții ca racordurile la con
ductele de apă 
mm., asfaltarea 
ces, acoperirea 
zul de recepție 
strucția drenului, 
pluturilor și racordurile liniilor fe
rate la recepția de cărbune, con
struirea pilonilor de lemn și a unor 
estacade Ia noul funicular, precum 
$i alte lucrări asemănătoare 
re-și așteaptă încheierea.

O bună parte din aceste lucrări 
pot fi executate într-un timp scurt, 
cu mijloace reduse — nivelări, 
umpluturi, racorduri 
condiții ca apoi forțele de munca 
să fie concentrate pe 
mai importante ca estacade, bazi
ne etc. Conducerea șantierului 
T.C.M.C. trebuie să dea atenție — 
alături de montaje -— și lucrărilor 
exterioare de construcții. Este ne
cesar ca pînă la începerea roda
jului tehnologic, asfaltarea drumu
rilor, nivelarea terenului, podirea 
atelierului mecanic, acoperirea 
benzii de transport, racordurile de 
conducte și 
tunicularului

JNOVAȚIE
primăvară, sectorul l.L.L.
a început executarea илаі

o
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(Urmare din pag, l-a) des întilnit căruia i șe zice... fler. 
Problema e însă alta. OR.A.D. 
Deva nu acordă atenția cuvenită 
satisfacerii cerințelor eu materiale 
ale întreprinderilor beneficiare.

In privința aprovizionării 
materiale pe plan local, 
de aprovizionare al l.l.L, 
guSts‘ trebuie să insiste 
furnizori ca aceștia să-și
îndeplinire obligațiile asumate prin 
contracte. Trebuie făcute interven
ții atît la O.R.A.D. Deva cît și la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Tg. Jiu care a ră. 
mas dator întreprinderii cu 500 

plăci aglomerate „PAL“ 
spre a se livra încă la 
trimestrului II.
neritmicitatea aprovizio-

cu 
serviciul 
„6 Аи

ре lingă 
ducă la

♦
T
*
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♦
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pentru anumite 
depuse la timp, 
întreprinderi în- 
materialelor. De

au fost
acestei
livrarea
s-a cerut de la O.R.A.D.

S-ar li făcut ritmic și în bune 
condițiuni. Așa, de exemplu, din 
cantitatea de plăci aglomerate din 
lemn prevăzută pentru trimestrul 
II al acestui an a sosit în pltimile 
zile numai o mică parte, deși au 
trecut două luni din trimestrul 

respectiv. La fel, din cauza lipsei 
de șuruburi pentru lemn nu s-au 

\*terminat nici pînă în prezent un 
număr de 30 garnituri studio tip 
„Carpațr", care trebuiau șă fie ter
minate incă în luna aprilie a. e. 

Deși comenzile
materiale 
furnizorii 
tîrzie cu 
exemplu.
Deva 300 000 bucăți șuruburi pen
tru lemn de diferite mărimi pentru 
anul 1903. Din această cantitate 
au fost repartizate numai 180 000 
bucăți. In urma repartiției obți
nute, întreprinderea a mai cerut 
suplimentarea cu încă 60 000 bu
căți. dar în loc de suplimentare 

s-au mai tăiai 50 000 bucăți șuru
buri aprobate anterior. In felul a- 
cesta întreprinderea a rămas pe 
tot anul cu numai 130 000 șuru
buri în loc de necesarul de 300 000 
bueăți. Nu ar fi curioasă situația 
respectivă dacă aceste șuruburi ar 
trebui să fie confecționate din me
tale... rare și scumpe, însă ele 
sînt făcute dintr-un material foarte

m.p. de 
prevăzute 
începutul

Desigur
nării cu materiale atrage după sine 
o producție în salturi, care nici 
odată uu poate da rezultatele do
rit».

Tineri care

Ѳ

O măsură binevenită
Recent, au fost începute lucră

rile de transformare și reparare 
capitală a clădirii clubului munci
toresc din Aninoasa. In cadrul 
cestor lucrări, a căror valoare 
ridică la peste 160 000 lei, se
mări scena sălii de spectacole atît 
lateral cît și în înălțime, se vor 
parcheta 
instalația 
Si șe va

Pentru
termen și de calitate a acestor lu
crări, care se vor executa cu mîj- 
loaee proprii, este necesar ca atît 
conducerea minți cît și comitetul 
sindicatului să acorde
cuvenit executării lucrărilor, 
cont de importanța pe care

. clubul în viata culturală a 
njlor muncii din comuna 
noasa.

a- 
se 
va

toate sălile, se va reface | 
electrică și de încălzire 

construi un nou acoperiș.
a asigura terminarea în

sprijinul 
ținînd 
o are 
oame- 

Ani-
I

In 
peni 
reparații capitale la locuințele din 
vechiul cartier Lopștein.

•— Să vezi ce frumoasă o sa fie 
casa noastră — spunea muncitorul 
Bulacu Ioan de pe strada Cri- 
șan nr. 4, către soție șl fiică. Am 
vorbit cu muncitorii de la I.L.L. 
O să pună parchet in loc de du
șumele, sobe de teracotă, o să ne 
iacă o altă bucătărie, iar pe cea 
actuală a vor transforma in su
fragerie..,

A venit și timpul lucrărilor 
casa de pe strada Crișan nr.
Intr-adevăr s-a pus parchet, s-au 
schimbat ferestre, uși, vechea bu
cătărie a fost transformată în su
fragerie, jar holul în bucătărie...

Dar... nici o bucurie pentru fa
milia muncitorului preparator Bu
lacu loan. Deasupra apartamentu
lui lui, mai există o cameră unde 
locuiește un muncitor. Pînă acum,
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4
cele două familii s-au Împăcat bl- £
ne. Acum insa.,. In cadrul trans- ♦4

4
itorului I.L.L, Lupeni a aplicat 

„inovație"; intrarea la camera 
sus a făcut-o prin... cămara 
alimente a familiei de joș.

Intr-adevăr, pentru a ajunge sus, 
intri intii în bucătăria locatarului 
de jos, din bucătărie intri în con
tinuare în cămara de alimente și 
apoi se urcă scările la camera 
de-asupra. Faină inovație, nu f

Pe cîr,d o inovație care sd._ re
zolve această „inovație" ? \

Se așteaptă măsuri

« 4 
i 
4
4
4 
4
4 
ț 
4 
4
4♦4 
4

Din toamnă, porțiunea de ri- - 
golă de la stația I.C.O. din fața £ 
cartierului Gh. Dimitrov și pînă i

i
4 
4 
4
4 
4

toare este și porțiunea de stradă 4 
din Constructorilor, in partea ♦ 
dinspre școala profesională- In- ț 
tr-o «tare necorespunzătoare se J 
află trotuarul dintre strada Cimi- ț 
tirului si garajul eulo-conslrurt». ; 
etc. â

Ar ii bine dacă șl gospodarii • 
orașului ar lua măsurile cuvenite. ; 
_____________ .___ ♦

1« garajul auto-construcții — Pe
troșani, nu a mai îost curățită. 
Aid se găsesc băltoace, grămezi 
de pietriș, care dau un aspect 
urit porțiunii respective a st г ăzii 
principale. Intr-o stere asemăna-

Așteptînd intrarea la examene...
,r ------------Ѳ------------

Succese ale minerilor aninoseni
(Urmare din pag. l-a)

realizat în 22 de zile o avansare 
■ tot atlția metri, depășindu-și 

2,1 pro- 
113,3 la

a 1 
de 
sarcinile planificate cu 
cente. In proporție de 
sută și-a realizat sarcina de plan 
lunară și brigada condusă de mi
nerul Bardoși Victor, care sapă 
galeria de legătură Aninoasa -— 
puțul sud, de la orizontul IX. La 
cel de-al doilea punct de atac spre 
puțul sud, minerii conduși de Ga- 
boș Alexandru au realizat o avan
sare de 41 metri, fată de cei 36 
metri cît au avut planificat.

Ш, s-au angajat să extragă peste 
planul anual cantitatea de 700 to
ne de cărbune. Acest angajament 
a fost realizat încă în a doua lună 
a anului, pînă la finele lunii mai 
brigada avînd un plus de produc
ție de 2219 tone de* cărbune. Cu 
850 tone 
pînă în 
nual de 
duși de
din sectorul I al minei.

In rîndul brigăzilor din sectoa
rele productive ale minei Aninoa
sa care 
nirea și 
luate pe 
brigăzile
năilă Vasile și Gall Mihai din 
torul I, Bulgaru Gheorghe din 
torul III, Biro Ștefan, Iauc 
tor și David Iosif din sectoral IV.

de cărbune și-au depășit 
prezent angajamentul a- 
800 tone și minerii con- 
comunistul Cristea. Aurel

Angajamente îndeplinite
Mereu preocupate de extragerea 

unor cantități cît mai însemnate 
de cărbune peste plan, tot mai 
multe brigăzi de la mina Aninoa
sa raportează îndeplinirea angaja
mentului anual, situîndu-se astfel 
în fruntea întrecerii socialiste. 
Frontaliștii conduși de minerul 
Schneider Froneisc din sectorul

au raportat deja îndepli- 
depășirea angajamentelor 
întreg anul, se numără și 
conduse de minerii Mă- 

sec- 
seG-
Vic-

PROGRAM DE RMMO
10 iunie

PROGRAMUL

Majoritatea colectivului sectoru
lui I de la mina Vulcan o for
mează tinzretul. In abataje și ga
lerii, la toate Jocurile de muncă, 
tin arii mineri și electro-lăcătu»! 
aduc o contribuție însemnată la 
realizarea sarcinilor de plan ale 
sectorului, la sporirea producției, a 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității cărbunelui. De la în- 
ceptul acestui an, minerii din sec
tor au extras peste plan 7 365 tone 
de cărbune, cu 2 365 tone mai mult 
de cit prevedea angajamentul a- 
nual. La obținerea acestor reali
zări o contribuție de seamă au 
adus-o și tinerii, îndeosebi cei din 
brigăzile conduse de țov. Săbău Du
mitru, Zaharia Constantin, Gagvi 
loan și altele. Merită evidențiați 
din aceste brigăzi mai ales tinerii 
mineri Maroșan Francisc, Farkaș 
Francisc, Roman Vasile, Icacenko 
Titu, Cristea Gheorghe și alții. Bine 
au muncit și tinerii lăcătuși și e- 
lectricieni Cobori Petru, Ivan An- 
ghel, Suiarea Ioan, Chitoș Aurei, 
Vasiu Liviu si Njțu Dumitru. Rea
lizările în muncă ale acestor ti
neri se datoresc preocupării lor 
continue de a munci disciplinat, de 
a aplica metodele avansate de mun
că, de a-și ridica necontenit cali
ficarea profesională. In sector s-au 
calificat in acest an 25 de tineri 
în meseriile da artificier, miner și 
ajutor miner. Printre aceștia se nu-

de mină. Invățînd cu sîrguin- 
cadrul cursurilor, tinerii №- 
Alexandru, Strațica Vaaile, 
Dumitru și Mustață Nicolae

achită 
ІЭ au 
numi- 
la în-
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nu-și îndeplinesc obligațiile 
mără artificierul Merfu Vasile, mi
nerii Brîndâu Petru și Talpaș 
Gheorghe, ajutorii mineri Ciobotea 
Sever, Rusu Cornel, Pop Mircea și 
alții. Pentru a deveni muncitori cu 
o calificare corespunzătoare cei 
mai mulți tineri ș-au înscris la 
cursurile de ridicare a calificării 
pentru meseriile de miner, ajutor 
miner, electricieni, havațori și lă
cătuși 
ță in 
grea 
Ifrim
reușesc să-și îndeplinească mai bine 
sarcinile de producție, să execute 
lucrări de bună calitate. Avem și 
tineri, cum sînt utemiștii Blaj loan, 
Gyorfi Dionisie, Neguț Aurel, Das- 
călu Constantin și încă mulți alții 
care pe lingă faptul că se 
conștiincios de sarcinile ce 
în procesul de producție, se 
ră și printre elevii fruntași 
vățătură la liceul serai.

Dar, în sectorul I mai slnt încă 
unii care nu fac cinste colectivului 
în mijlocul căruia muncesc, nu res
pectă disciplina de producție, nu-și 
îndeplinesc obligațiile ce le revin 
la locurile de muncă. Iată doar 
cît avu exemple. Tînărul lăcătuș Pu
păzan Vasile, absolvent ai școiii 
profesionale din Lupeni, lucrează 
în abatajul frontal din stratul 15, 
blocul zero. El are sarcina să mon
teze în abataj diferite instalații. 
Intr-o zi a primit sarcina să mon-

teze un ventilator pneumatic și cî- 
teva lugne pentru aerisirea abata
jului, lucrări pe care le put șa exe
cuta în întregime pînă la sfîrșitul 
șutului. Intr-un schimb întreg însă, 
el n-a montat de cît două lugne, 
iar ventilatorul a rămas să-l mon
teze lăcătușul din schimbul urmă
tor. Iată un exemplu de lipsă de 
răspundere față de obligațiile de 
serviciu. De altfel, tînărul Pupăzan 
mai are și alte abateri de la dis
ciplină. Intr-o noapte, fiind schim
bul III, a fost găsit dormind în 
mină.

Iată și alte exemple. Vagonetarul 
Popescu Ilie a făcut în luna mai 
a.c. două absențe nemotivate. Tî
nărul Marta Iosif, muncitor la 
transportul lemnului și lăcătușul 
SIreanu Vladimir intră tirziu și ies 
mai devreme din ruină, iar electri
cianul Nișa Pavel, care este și elev 
la școala serală, nu respectă dis
pozițiile date de superiori iar la 
școală are 29 absențe nemotivate.

Sectorul 1 se situează printre sec, 
toarele fruntașe de la mina Vulcan. 
Pentru ca să se mențină și pe 
viitor în fruntea întrecerii socia
liste, este necesar ca 
să-și facă datoria, să 

disciplinat — condiție 
pentru obținerea- de noi
sporirea producției de cărbune.

J o '
I. ANDREI 

nuna Vulcan

toți tinerii 
muncească 
importantă 
succese în

I. 7,30 Sfatul me- 
dieuhii, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Melodii populare, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,00 Muzi
că de estradă, 11,05 Muzică din 
opera „Alcesta" de Gluck, 11,30 
Muzică ușoară, 12,00 Muzică popu
lară din Banat și Muntenia, 13,10 
Program de muzică simfonică în 
interpretarea orchestrei de studio 
a Radioțeleviziunii, 14,00 Concert 

Muzieă ușoară, 
Interpret! de muzică popu
le, 15 Vorbește Moscova I 
Formații de muzieă ușoară, 
Din muzica popoarelor, 18,30

Radioțeleviziunii, 
de prînz, 15,00 
15,32 
Iară, 
16.45 
17.50
Lecția de limba rusă (pentru înce
pători), 18,40 Recital Enrico Carueo, 
19,00 Revista economică radio, 
20,40 Melodii populare, 20,55 Mu
zică ușoară, 21,25 Arii și duete 
din operete. PROGRAMUL II, 10,30 
Muzică populară din țări socialis
te, 11,15 Din sehițele scriitorilor 
noștri. 12,05 Recital Ioana Ni«ola, 
12.30 Melodii populare, 13,00 So
liști de muzică ușoară, 15,03 Frag
mente din opera „Ruslan și Lud
mila" de Glinka, 16,10 Jocuri 
populare executate la diferite in
strumente, 17,00 Pagini alese din 
muzica ușoară, 18,30 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale pa
triei, 19,00 Muzică de estradă, 20,20 
Muzică din opereta „O noapte la 
Veneția" de Johann Strauss, 21,30 
Lectură dramatizată: ..Palace Ho
tel Thanatos", adaptare radiofoni
că după An'dră Mauroiș, 22,00 In
ter preți rouâni ai muzicii de ea
rners.
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Chemarea С. C. al P. C din Japonia IN CUBA

TOKIO 8 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului 

Comunist din Japonia a adresat la 
7 iunie Partidului Socialist din 
Japonia și Consiliului general al 
Sindicatelor din Japonia (Sohio) 
chemarea de a-și uni eforturile în 
lupta împotriva planurilor S.U.A. 
de transformare a teritoriului 
poniei într-o bază americană 
Extremul Orient.

In apelul adresat Partidului 
cialist și Sohio se spune 
„forțele democratice ale țării 
trebuie să piardă nici o clipă,
nitatea de acțiune este o necesi
tate vitală îndeosebi în momentul 
de față, cînd în întreaga țară se

Ja
in

so-
că
nu
u-

o

mișcarea de protest 
accesului submarinelor

Japoniei", 
subliniază 
democrate 
chemării

în
au
la

desfășoară 
împotriva 
atomice americane în porturile Ja
poniei și a staționării avioanelor 
„F-105" pe teritoriul

Partidul comunist 
apel că organizațiile 
datoria să răspundă
colaborare, la unitate și consoli
darea rîndurilor mișcării demo
crate pentru interzicerea armei nu
cleare. Un asemenea răspuns ar 
constitui întruchiparea datoriei 
sfinte a forțelor democratice în 
fața poporului japonez și a forțe
lor iubitoare de pace din toate 
țările lumii.

Demonstrații antidiemiste 
în Vietnamul de sud

Săptămîna solidarifâții 
cu poporul spaniol"
HAVANA 8 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță că 

la 7 iunie a început la Havana 
„Săptămîna solidarității cu poporul 
spaniol" organizată de Uniunea 
revoluționară 
din Cuba.

Săptămîna 
porul spaniol 
intensifice campania 
luptei poporului spaniol 
va dictaturii franchiste.

Uniunea revoluționară 
nilor muncii din Cuba 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului și Organizației internațio
nale a muncii telegrame în care 
condamnă cu hotărîre represiunile 
regimului franchist și cere pune
rea în libertate a cleținutiloj ga- 
litici spanioli. ,

»»'

a oamenilor muncii

solidarității 
are drept 

în

—=©

po-cu
scop să 
sprijinul 
împotri-

a oame- 
a trimis

Comunicatul comun siriano-irakian
fost dat 
comun cu privi- 
tratativelor. eare 

capitala Irakului

publici-
BAGDAD 8 (Agerpres).
La Bagdad a 

tății comunicatul 
re la rezultatele 
au avut loc în
între delegația guvernamentală si
riană în frunte cu generalul Atassi 
președintele Consiliului național al 
comandamentului revoluției din 
Siria, și conducătorii Irakului în 
legătură cu traducerea în viață a 
declarației din 17 aprilie cu pri
vire la unitatea dintre R.A.U., Si
ria și Irak.

Comunicatul subliniază „deplina 
unitate de vederi între Siria și

Ѳ

SAIGON 8 (Agerpres).
In Vietnamul de sud continuă 

demonstrațiile antidiemiste ale 
budiștilor. Agenția Associated 
Press relatează că la 17 iunie în 
localitatea Dalat situată la nord- 
est de Saigon a avut loc o de
monstrație 
reprimării 
la care au

de protest împotriva 
sîngeroase a budiștilor, 
participat 10 000 de per-

soane.
Totodată, relatează agenția, în 

orașul Hue, unde au avut loc pu
ternice demonstrații antidiemiste, 
trupele guvernamentale continuă 
să blocheze pagoda principală din 
oraș unde preoții budiști se află 
în greva foamei de 8 zile. Orice

încercare de a pătrunde înăuntru 
a fost oprită.

In același timp, autoritățile die- 
miste, îngrijorate de amploarea pe 
care a luat-o conflictul cu biserica 
budistă, fac eforturi disperate pen
tru a reduce încordarea. Intr-un 
apel radiodifuzat, Ngo Dinh Diem 
a căutat să se dezică de răspun
derea ce-i revine în reprimarea 
sîngeroasă a demonstranților bu
diști aruncînd întreaga vină asu
pra funcționarilor care nu au dat, 
chipurile, dovadă „de suficientă 
înțelegere și sensibilitate în înda
toririle lor față de popor". El a 
chemat populația „să păstreze cal
mul" în speranța că apelurile sale 
vor fi ascultate.

că la 7 
arestat 4 
marocan,

au

Arestarea unor 
parlamentari marocani

RABAT 8 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță 

iunie poliția marocană a 
membri ai parlamentului
din partea partidului Istiglal și pe 
președintele Consiliului rural din 
Sedi Soliman, învinuiți că „au a- 
tentat la securitatea externă 
statului".

Cei arestați sînt acuzați că
adresat ambasadei Statelor Unite 
de Ia Rabat un protest împotriva 
amestecului S.U.A. în treburile in
terne ale Marocului, cu prilejul 
recentelor alegeri care ш avvt 
loc în această țară.

—- ca Q
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Chombe sabotează îndeplinirea rezoluției 
Consiliului de Securitate

Contaminarea radioactivă 
a unor muncitori din Nevada

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres).
Presa din Leopoldville relatează 

că la dispoziția autorităților con
goleze există noi documente care 
dovedesc că Chombe 
rezoluția Consiliului de 
eu privire la retragerea 
rilor albi din Katanga.

Dintre aceste documente 
deosebit interes reprezintă infor
mațiile că în Katanga mai există 
mercenari străini. In prezent 60 de 
mercenari se ascund' la Dilolo, un

sabotează 
Securitate 
mercena-

mai bune", 
dispune, de 
legătură cu 
a mercena-

un

Dispariția unor 
speologi francezi

mic orășel de la frontiera cu An
gola, iar 110 persoane pregătite de 
luptă se află în Angola în aștep
tarea unor „vremuri

Guvernul Congoului 
asemenea, de . date în 
sistemul de retribuire
rilor. Aceștia sînt plătiți în lire 
engleze, mărci vest-germane, franci 
francezi și elvețieni. Potrivit cal
culelor preliminare, suma totală a 
acestor plăți se ridică la 133 mili
oane franci belgieni. Totodată 
Chombe cheltuiește sume enorme 
pentru retribuirea jandarmilor ka- 
tanghezi, care îl slujește de a- 
proape trei ani.

NEW YORK 8 (Agerpres).
Referindu-se Ia un comunicat al 

Comisiei S.U.A. pentru energia a- 
tomică, agenția United Press In
ternational anunță că la 6 iunie 
Ia centrul de experiențe nucleare 
al S.U.A. din Nevada, 12 munci
tori au fost iradiați în doze dife
rite ca urmare a pătrunderii ga
zelor radioactive provenite dintr-o 
explozie nucleară subterană ante
rioară. „O examinare preliminară 
după cum menționează agenția, a- 
rată că muncitorii au inhalat iod 
radioactiv în doze diferite, unele 
dintre ele suficiente pentru a a- 
taca glanda tiroidă". Muncitorii 
se află sub observație medicală.
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PARIS 8 (Agerpres).
După ce au luptat timp de cinci 

zile cu torente puternice de apă, 
trei speologi francezi care au fost, 
surprinși de acestea în timp ce 
explorau o grotă din regiunea 
Vallon Pont d'Arc (sudul Franței), 
au reușit să ajungă iar la supra
față în dimineața de 7 iunie. După 
cum transmite agenția France 
Presse, toate încercările de sal
vare ale speologilor, făcute de la 
suprafață de echipe speciale nu 
au avut nici un rezultat, deoarece 
apele au împiedicat pătrunderea 
oamenilor în grotă. Tot ceea ce 
s-a putut face a fost lansarea, pe 
cursul apei, a unor bidoane ca 
alimente, cîteva dintre ele ajun- 
gînd pînă la speologii aflați la 
o adîncime de cîteva zeci de me-
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GARAGAS. — Muncitorii agricoli 
de pe plantațiile de trestie de 
zahăr aparținînd Fabricii „Tacari- 
gua" din statul Carabobo au decla
rat grevă. Greviștii cer plata sala
riilor restante, percum și majorarea 
lor.

HAGA. — Regina Iuliana a Ѳ- 
landei Ta însărcinat de De Cort, 
liderul fracțiunii parlamentare a 
Partidului popular catolic din Ѳ- 
landa, să formeze noul guvern al 
țării.

La alegerile pentru Camera In
ferioară a parlamentului, 
avut loc la 15 mai a.c., 
popular catolic a întrunit 
mare număr de voturi și
nut 50 din cele 150 de locuri din 
această Cameră.

PARIS. — Presa Franceză anun
ță că tinerii regizori de film por
tughezi Ernesto de Suza și 
do Aboim au fost arestați 
liția portugheză și trimiși 
chisoare. Guvernul Salazar

care au 
Partidul 
cel mai 
a obți-
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tri sub pămînt. Alți doi speologi. 
participat Ia această ex- 

au fost luați de curentul 
după toate probabilitățile,

tarea tinerilor regizori a provocat 
indignarea cineaștilor din multe 
țări.

RABAT. — Lupta revendicativă 
a oamenilor muncii din Maroc con
tinuă. După greva feroviarilor, la 
7 iunie au declarat greve de cîte 
24 da ore muncitorii de la Socie
tatea de apă și electricitate, pre
cum și cei de la minele de fosfați.

LONDRA. — Un grup de fruntași 
ai vieții publice din Anglia a ă- 
dresat președintelui Kennedy che
marea de a pune 
rii și segregației 
Această chemare 
7 iunie consulului
dra, în numele unui mare grup de 
activiști conducători ai partidelor 
laburist, liberal, comunist, consili
eri orășenești, activiști sindicali.

OTTAWA. — Agenția Reuter re
latează că „Lester Pearson, primul 
ministru al Canadei, a respins la 
7 iunie ideea participării Canadei 
la forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.".

Potrivit agenției, luînd cuvîntul 
în Camera comunelor Pearson a 
declarați ,,Nu cred' că ne va con-

capăt discrimină- 
rasiale în S.U.A. 
a lost remisă la 
american la bon-

care au
pediție, 
apei și, 
și-au pierdut viața.

Arnal- 
de po- 
la în- 
a re

fuzat să le acorde viza pentru Fes
tivalul cinematografic de la Cannes 
unde primul lor film, „Don Rober
to", a fost distins cu premiul ti
nerilor Critici". Ernesto de Suza și 
Arnaldo Aboim au hotărît, să re
curgă la $ încercare extremă t să 
treacă clandestin frontiera. Ares-

Irak în legătură cu dorința lor de 
a realiza uniunea tripartită arabă 
și lupta pentru transpunerea în 
viață a declarției de la Cairo din 
17 aprilie". In comunicat se arată, 
de asemenea, „necesitatea unor 
contacte directe între reprezen
tanții celor trei țări în vederea 
înlăturării dificultăților din calea 
realizării statului federal". Siria și 
Irak, se spune în comunicat, au 
hotărît ca Ia un termen stabilit 
de comun acord să organizeze un 
referendum pentru consultarea 
populației din aceste țări asupra 
creării statului federal.

După închiderea sesiunii U.E.O.,

Sporesc divergentele 
interoccidentale

au luat sfîrșit după patru 
dezbateri în capitala Fran- 
să fie adoptat vreo re- 
Agenția France Presse 

„Adunarea și-a în-
unui proiect de 
Piața comună și 
faptului că Fran-‘ 
opoziția catego-

nu 
lor 
rea 
vea

PARIS 8 (Agerpres).
Lucrările sesiunii Adunării par

lamentare a Uniunii Europei occi
dentale 
zile de 
ței fără 
zoluție.
precizează că 
cheiat lucrările fără a pune la vot 
diferitele proiecte de recomandări 
care i-au fost prezentate în dome
niul militar. Președintele Adunării 
Carlo Schmidt, a constatat că nu
mărul necesar de membri prezenți 

era întrunit. Votarea diferite- 
texte a fost amînată la viitoa- 
sesiune a Adunării care va a- 
loc în decembrie".

Imposibilitatea de a ajunge la 
o concluzie este o expresie evi
dentă a sintetizării la actuala se
siune a tuturor divergențelor in- 
teroccidentale care s-au manifes
tat în ultima vreme.

In fața sesiunii Adunării parla
mentare a U.E.O., generalul Lem- 
nitzer a lansat un balon de încer
care propunînd extinderea planu
lui forței nucleare multilaterale. 
EI a declarat T „Studiile întreprin
se la comandamentul N.A.T.O. 
pentru Europa au arătat că cel 
mai bun și mai eficace sistem ar 
fi combinație de nave de supra
față, submarine și mijloace de 
transport terestre". Această iniția
tivă care tinde să păstreze în mîi- 
nile S.U.A. controlul asupra forței 
nucleare atlantice, la care parte
nerii vest-europeni sînt 
să contribuie cu fonduri 
meni, a atras o replică
din partea parlamentarilor fran
cezi, care sprijină proiectul gu
vernamental al înarmării atomice 
pe baza așa-numitei „forțe de șoc 
naționale".

Un alt grup de probleme pe 
lîngă cele legate de pregătirile a- 
gresive, asupra cărora s-au mani
festat divergențe, este de ordin 
economic. Reprezentanții englezi 
au insistat pînă în ultimul moment 
asupra adoptării 
colaborare între 
Anglia, în ciuda 
ța și-a exprimat
rică față de adoptarea unui astfel 
de document.

In legătură cu un proiect pri
vind „măsuri tranzitorii pentru în
lesnirea relațiilor între Piața co
mună și Asociația europeană a li
berului schimb", în care Anglia 
are, după cum -.<■ știe, rolul prin
cipal, ziarul ,,Le Monde" scrie: 
„Deputății francezi din U.N.R. au 
votat împotriva recomandării pre
zentate de senatorul social-creștin 
belgian Hubert 
mandare care a 
cu 51 de voturi 
țineri".

Comentatorul 
Presse apreciază
constituit „un prilej de vii contro
verse între francezi și englezi", 
dar pe lîngă acest aspect s-a re
liefat totodată și faptul că cinci 
state din Piața comună se situea
ză mai aproape de Anglia decît de 
partenerul lor francez.

Deși eficiența practică a Adu
nării parlamentare a
limitată la un rol pur consultativ, 
faptul că nu s-a putut 
concluzie comună - 
propuse rămînînd practic suspen
date — oglindește intensitatea con
tradicțiilor interoccidentale în con
dițiile menținerii orientării spre 
planuri agresive.

de Eeinen, 
fost însă 
contra 8

reco- 
adoptată 
și 8 ab-

Franceagenției
că dezbaterile au

U.E.O. este

solicitați 
și oa- 
tăioasă

veni să adăugăm Ia răspunderile 
și angajamentele pe care le avem 
participarea la acest fel de forțe 
nucleare multilaterale". El a men
ționat totuși că „este o problemă 
căreia îi vom acorda considerația 
meritată".

GARACAS. — Acțiunile patrlo- 
ților din Venezuela împotriva re
gimului lui Be s^ncourt continuă să ne
liniștească autoritățile din această 
tară. La 7 iunie, după cum mențio
nează agenția United Press Inter
național, la Caracas au avut loc 
ciocniri între poliție și grupuri ar
mate ale Frontului de eliberare na
țională.

JOHANNESBURG. — Corespon
dentul agenției Reuter anunță că 
la 7 iunie, autoritățile sud-africane 
l-au arestat la Johannesburg pe 
Ambrose Zwane, președintele Parti
dului 
care se 
unde a 
ferinței
africane. El urma să plece cu tre
nul de la Johannesburg spre Swa
ziland. Zwane va fi deferit justiției

Progresist din Swaziland, 
întorcea de la Addis Abeba 
participat la lucrările Con- 
șefilor de state și guverne

ajunge la o
- proiectele

pe motiv că „a pătruns în mod 
ilegal pe teritoriul sud-african".

LONDRA. — Heath, lordul Si
giliului Privat al Angliei, va vi
zita între 11 și 13 iunie Norvegia, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Norvegiei, Lange.

din Brazilia 
o grevă ge- 
portuari, în 
cu docherii

RIO DE JANEIRO. — Federația 
națională a docherilor 
a declarat la 7 iunie 
nerală a muncitorilor 
semn de solidaritate
greviști din portul Santos. Acti
vitatea în acest port este parali
zată de două zile din cauza gre
vei docherilor,
hotărîrii ilegale a tribunalului pri
vind închiderea centralei lor sindi
cale.

care cer anularea

NEW YORK. — După cum tran
smite agenția Associated Press, la 
7 iunie autoritățile au evacuat 
toate locuințele din apropierea por
tului din orașul Charlottetown, după 
ce un tanc petrolier, aflat în 
rada portului, a luat foc. Nava, 
cu un deplasament de 1 100 tone, 
a fost părăsită de echipaj în urma 
a două explozii puternice în spa
țiile încărcate cu benzină. La fața 
locului au sosit numeroase echipe 
de pompieri și ambulanțe.
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