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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Bobinatoarea Iacob Alice de la S.R.E. Vulcan, este 
o muncitoare cu o bună calificare, evidențiată în 
întrecerea socialistă.

PE PRIMUL LOG
In întrecerea patriotică 

organizată ,de comitetul o- 
rășenesc U.T.M. Lupeni, 
între organizațiile de ti
neret din întreprinderi pen
tru colectarea fierului ve
chi, pe primul loc se si
tuează ..utemiștii de la ..pre- 
parație De la începutul 
acestui an și pînă în pre
zent comitetul U.T.M. de. 
la preparația Lupeni a or
ganizat 27 acțiuni de

muncă patriotică pentru 
colectarea fierului vechi.

Participînd cu entuziasm 
la aceste acțiuni, tinerii 
de la preparație au expe
diat oțelariilor patriei 270 
tone de fier vechi. Printre 
cei evidențiați se numără 
tinerii din brigăzile de 
muncă patriotică conduse 
de utemiștii Ghenț Petru, 
Hamzu Gheorghe, Savu 
Petru și Eorincz Emil.

Sfîrșit de 
pe șantierele

Anotimpul de vară crează con
diții optime de lucru pe șantierele 
de construcții. Acum este timpul 
potrivit pentru executarea de fini
saje interioare și tencuieli exteri
oare, de construit drumuri și de 
asfaltat alei, pentru săpat canali
zări și montat acoperișuri — lucrări 
care pot fi realizate în acest ano
timp cu o mai mare productivitate 
și în condiții bune.

Cele cinci luni care au trecut 
din acest an, au marcat o perioadă 
de succese pe șantierele de cons
trucții. Astfel, în noul cartier Li- 
vezeni — Petroșani, toate blocurile 
planificate pentru predare au fost 
puse în lucru, la mai multe din ele 
lucrările fiind înaintate. Același lu
cru se poate spune și despre șan
tierele Petrila, Vulcan, Lupeni, un
de s-au executat pînă acum în
semnate volume de zidării, tencu
ieli, finisaje interioare și exteri
oare; chiar zilele acestea, la Vul
can s-a terminat ridicarea, cu aju
torul cofrajelor glisante, a pereți
lor- primului bloc înalt cu 8 etaje.

.Merită evidențiata și străda
nia depusă la Lupeni pentru 
încheierea finisajelor interioa
re și exterioare la noul cine
matograf cu 500 locuri, ca și fap
tul că la Vulcan-construcția noii școli 
cu 16 săli de clasă este mult avan
sată față de graficul stabilit.

Semestrul I care se apropie de 
sfîrșit, a cuprins însă un volum 
mult mai mare de lucrări pentru 
constructori decît cel realizat. Sar
cinile de plan prevăd obligații în
semnate, care din păcate nu se 
realizează, cu toate că există po
sibilități. Unor obiective nu li 
s-a acordat atenția cuvenită de 
conducerile șantierelor ca avînd 
o valoare mică, ceea ce a făcut să
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Brigăzi care se afirma 
în întrecere

de-a 
rezul- 
le-au

ba mina Vulcan, 
lungul anilor, prin 
țațele frumoase ce 
obținut la extragerea căr
bunelui sau la lucrările de 
pregătiri s-au făcut cunos
cute îndeosebi brigăzile

minerii Drob 
Domokoș An-
Ștefan, Bojte 

Martin. Ne-am 
astă dată să

conduse de
Gheorghe, 

drei, Gantz 
Pavel. Vass 
propus de
relatăm despre cîteva bri
găzi care s-au afirmat în 
ultimele luni.

Frontaliști evidențiați
Brigada condusă de minerul Bălău Petre lucrează 

Ia abatajul frontal din stratul 15 la sectorul I al minei 
Vulcan. Acest colectiv destoinic a trimis la ziuă, de la 
începutul anului, aproape 1 500 tone cărbune peste plan ; 
cit ar transporta un tren și jumătate format din va
goane obișnuite. Randamentul realizat a fost lună de 
lună cu cîte 10—60 kg. cărbune/ post mai mare decît 
cel planificat, iar cîștigul n-a fost mai prejos — 90- 
106 lei pe post de miner. In ultimele 4 luni, brigada 
a fost distinsă cu drapelul purpuriu de evidențiată. La 
aceste rezultate frumoase au contribuit toți membrii 
brigăzii, dar țnai ales minerii Popa Ovidiu. Malcoci 
Vasile, Popa Gheorghe, ajutorii mineri Barabulea Ni
colae, Teacenco Titu, Ilina Dumitru, vagonetarii Roman 
Nicolae, Costea Iosif și Filipescu Gheorghe.

Amena jar ea transversalei
ha începutul anului, sectorul II întîmpina greutăți 

mari în ceea ce privește transportul de-a lungul trans
versalei de la orizontul 630 din blocul II. Linia ferata 
era defectă, canalul astupat, traversele degradate, și 
din această cauză se produceau caramboale. Atunci, 
conducerea sectorului a înființat o brigadă de întreți
nere a cărei conducere a fost încredințată minerului. 
Crișan Vespasian. Noua ' brigadă’ a început refacerea 
transversalei de transport în luna februarie. In aceste 
zile, lucrarea a fost terminată. Pe o distanță de 500 
m. a fost curățată linia și canalul, s-au așezat travel 
sele de stejar, canalul a fost podit cu jumătăți, s-au 
folosit 80 vagonete de balast pentru pietruirea căii fe
rate, iar pe o distanță de 300 m. a fost înlocuită șina. 
Oamenii spun că o linie astfel amenajată n-a mai avut

semestru 
de construcții
nu se repartizeze forțele de muncă 
și materialele după necesități, pentru 
impulsionarea construcțiilor, execu
tarea lor în termen.

Printre „cenușăresele" șantiere
lor, blocurile A 1 și A 2 din Ani- 
noasa ocupă un loc de „frunte" ! 
Planul prevede ca unul din aceste 
blocuri să fie predat în luna mai, 
iar celălalt în luna iunie: în ca
drul întrecerii socialiste, conduce
rea grupului de șantiere Lupeni s-a 
angajat ca blocul A 1 să fie pre
dat înainte de termen cu 10 zile iar 
blocul A 2 cu 15 zile. Realitatea? 
La ambele blocuri lucrările 
sînt rămase în urmă astfel 
încît la sfârșitul semestrului nici 
unul nu . va putea fi prezentat 
pentru recepție. O situație asemă
nătoare există la blocurile C 1, C 
2 și C 3 din Lupeni. Planul pre
vede ca blocul С 1 să fie predat 
în luna mai, iar blocurile C 2 și 
C 3 în luna iunie. (Angajamentul: 
fiecare bloc predat cu 5 zile înain
te de termen). Și aici, la sfîrșitul 
lunii iunie, deabia va putea fi 
predat blocul C 1. celelalte două 
rămînînd pentru lunile viitoare !

Grupul de șantiere Petroșani are 
și el o seaihă de restanțe. Astfel, 
cu toate angajamentele luate, blo
cul nou de la Baru-Mare nu a fost 
încă predat. In luna mai nu s-a 
predat blocul В 12, iar pentru luna 
iunie rămîne problematică darea 
în folosință a blocului В 13 din 
noul cvartal Livezeni — V.

La Lupeni șe tărăgănează mult 
punerea în funcțiune a noului ci
nematograf și întîrzie asfaltarea 
drumului din cartierul Viscoza ca
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sectorul II de mult timp. Acum, 
transportul se desfășoară în bune 
condițiuni. A crescut viteza de cir
culație a trenurilor de vagonete. La 
executarea rapidă și de calitate a 
acestei lucrări alături de brigadier, 
au muncit cu elan minerii Cristea 
Ioan II, Munteanu Nicolae și mun
citorii Duță Vasile, Mugureanu Ilie 
și Tițu Nicolae.

produefiei
DUMITRU GĂGEAN 

secretarul comitetului de partid 
U.R.U.M. Petroșani

succese sînt rodul muncii

secțiile uzinei au 
se realizează pla- 
sugerînd continuu 
măsuri menite să

e-
or-
pe-

In perioada ca 
re a trecut din a- 
nul acesta, colecti
vul Uzinei de re
parat utilaj minier 
Petroșani, sub în
drumarea comitetului 
dobîndit succese frumoase în proce
sul de producție. Realizările se con
cretizează prin depășirea planului 
producției globale cu 2,4 la sută și 
a producției marfă cu 6,2 ,1a sută. 
Totodată a fost îmbunătățită cali
tatea producției, iar productivitatea 
muncii s-a realizat în proporție de 
100,7 la sută.

Aceste
întregului colectiv și în primul rînd 
al comuniștilor, care au fost mo
bilizatorii și insuflețitorii muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor in 
lupta pentru realizarea unor indica
tori superiori în procesul de produc
ție. La aceasta se mai adaugă și 
faptul că în această perioadă s-a 
îmbunătățit munca politică de masă 
prin întărirea rîndurilor organiza
țiilor de partid din uzină cu aproape 
50 noi membri și candidați de 
partid dintre ce: mai buni oameni 
ai muncii din uzină.

Comitetul de partid și organiza
țiile de bază din 
urmărit felul cum 
nul de producție, 
conducerii uzinei
ducă la îmbunătățirea activității 
conomice. Comitetul de partid și 
ganizațiile de bază au analizat 
riodic îndeplinirea măsurilor stabi
lite pentru îmbunătățirea activității 
de producție în secțiile uzinei. In 
felul acesta s-a creat posibilitatea 
cunoașterii în orice moment a stadiu
lui în care se află îndeplinirea ho
tărârilor adoptate, unde se lucrează 
mai bine și unde nu, ce mai este 
de făcut ca în fiecare secție să se 
producă ritmic, să fie respectate co
menzile exploatărilor miniere. Co
mitetul de partid îndreaptă efortu
rile organizațiilor de bază spre pro
blemele de rezolvarea cărora de
pinde bunulmers al procesului de 
producție. La recomandarea comi
tetului de partid, organizații' de ba
ză din secția turnătorie a dezbătui 
într-o adunare generală cauzele care 
ău slăbit munca datorită preparării 
necorespunzătoare a nisipului de for-

mare și a unor de
fecțiuni legate de 
felul in care se fa
ce transportul de 
materiale. Comu
niștii au venit cu 

concrete de îmbu- 
procesului de pro- 
situație asemănătoa-

propuneri 
nătățire a 
ducție. O 
re s-a manifestat și în secția mecanică
— atelierul îreză — unde ritmicitatea 
îndeplinirii planului de producție și 
calitatea unor piese era sub nivelul 
posibilităților. Și aici, la indicația 
comitetului de partid, au fost 
măsuri prin a căror aplicare 
lichidat lipsurile constatate.

Intr-o perioadă, calitatea 
produse si reparații capitale nu se 
ridica la nivelul cerințelor. Această 
stare de lucruri a fost temeinic dez
bătută într-o ședință lărgită a co
mitetului de partid, unde conduce
rea tehnico-administrativă a prezen
tat un referat privind activitatea în 
această direcție. In urma analizei i 
făcute și a hotăririi luate, calitatea 
reparațiilor capitale s-a îmbunătățit 
simțitor și au fost reduse reclatna- 
țiile beneficiarilor.

Comitetul de partid nu s-a de
clarat mulțumit numai cu discutarea 
problemelor economice în adunările 
generale, ci a urmărit permanent cum 
se desfășoară producția în fiecare 
echipă și brigadă, la fiecare loc 
muncă. O atenție deosebită s-a 
cordat găsirii de soluții menite 
contribuie la scurtarea timpului 
execuție a unor operații cu partici
parea cadrelor de ingineri și maiștri, 
s-a examinat cum sînt folosite ma
șinile și utilajele luîndu-se măsuri 
pentru creșterea randamentului a- 
cestora.

Comitetul de partid consideră că 
uzina dispune de mari posibilități 
de îmbunătățire necontenită a proce
sului de producție, de satisfacere 
deplină a cerințelor minelor Văii 
Jiului cu utilajele și piesele de 
schimb necesare. Activitatea politică 
și organizatorică ce o desfășurăm 
în prezent are drept scop să mobili
zeze întregul colectiv la îndeplinirea 
înainte de vreme a angajamehteldr 
luate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de snt* jugul fascist.

UNDE MERGEM MÎINE?
CULTURA: Un colectiv de actori 

ai Teatrului de ■ stat din Petroșani 
va prezenta la ora 20 piesa „Gaițele" 
de Alexandru Kirițescu. Regia spec
tacolului aparține lui Alexandru 
Miclescu.

• La Școala populară de artă, 
este penultima zi cînd mai poate fi 
vizitată cea de-a treia expoziție bie
nală de artă populară a artiștilor

Una din construcțiile frumoase ale Văii Jiului — 
tufului de mine din Petroșani.

laboratorul Insti-

luate 
s-au

unor

de 
a- 
să 
de

amatori deschisă de curînd aici.
• Seara, la cluburile muncitorești 

din Lupeni și Petroșani vor avea 
loc frumoase seri de dans pentru 
tineret si evidențiați în întrecere.

SPORT: Sala sportului din Pe
trila va găzdui Cu începere de la 
ora 9 întîlnirea de lupte din cadrul 
categoriei В dintre echipele Jiul din 
localitate și Unio Satu Mare. La ora 
10, tot la Petrila, pe stadion, se vor 
desfășura întrecerile fazei finale a 
Spartachiadei republicane.

• Pe stadionul Jiul din Petroșani, 
va avea loc la ora 1'1 o gală da 
box între echipele Jiul Petrila — 
Metalurgistul Cugir. In ultimul meci 
al campionatului categoriei В la fot
bal, jiuliștii din Petroșani vor primi 
replica fotbaliștilor de la Mureșul 
Tg. Mureș. Meciul va începe la ora' 
17.15. In deschidere, la ora 15. Jiul- 
juniori va juca în compania Reteza
tului Uricani.

• In campionatul regional se con
sumă. de asemenea, ultimul act. Mi
nerul Aninoasa va primi vizita Jiului 
II Petrila. iar Parîngul Lonea va 
juca pe stadionul din localitate cu 
Constructorul Hunedoara.

Deoășiri de olan
Colectivul de muncitori si tehni

cieni al l.C.M.M. Petroșani, depune 
multe strădanii pentru realizarea în 
bune condițiuni a obiectivelor afla
te în lucru : instalația de săpare ia 
puțul auxiliar — Aninoasa, stația 
de compresoare și tabloul de distri
buție — Dîlja și alte asemenea lu
crări. Un aport deosebit aduc. în 
această direcție brigăzile conduse 
de Duca Ioan, Bicskei loan, Nicoară 
Iacob, Gaier Francisc, Sztraka Mi
hai, care obțin depășiri de 29-45 la 
sută a sarcinilor de plan. Aceasta a 
făcut ca pe luna trecută, sectorul 
Paroșeni condus de tehnicianul Vile 
loan, să sporească productivitatea 
muncii cu 17 la sută, pe această 
bază realizînd indicele de producție 
globală în procent de 114 la sută.,

MARIA NEGRUȚ 
corespondentă



Uh monument al naturii
Dintre toate 

care alcătuiesc 
Ceahlăul este acela care întotdeauna 
a atras atenția celor îndrăgostiți 
de frumusețile patriei ca și pe cea 
a oamenilor de știință. Acest ma
siv muntos are înălțimi moderate : 
vîrful cel mai semeț, Toaca, atinge 
1 904 m. Forma lui, aceea de castel 
uriaș, ruinat de vînturi și de ape, 
dă privitorului imbold la drumeție 
și dorința de popas.

Zăpezile, apa pîraielor, vînturile 
au dus la crearea în masivul Ceah
lăului a unor forme de relief rar 
înțîlnite în restul Carpaților răsări
teni. Fantezia celui mai desăvîrșit 
seulpfor n-ar fi putut realiza nesfîr- 
șita gamă de forme și culori pe 
care forțele naturii le-au dăltuit și 
le-au cizelat cu atîta măiestrie. Po
porul le-a dat denumiri de o impre
sionantă plasticitate. Așa sînt: Jghea
bul lui Vodă, Chica Baicului, Scăl
dătoarea Vulturilor. Polița cu Crini, 
Stănilele, Lespezile, Detunata. Oco- 
loșul Mare și Mic, Toaca. Pana- 
ghia, Fîntîna Rece, Lutu Roș. Piatra 
Arsă ori Dochia, un bust sobrii de 
femeie cu broboadă pe cap. Pentru 
frumusețea lui deosebită, pentru flo-

masivele muntoase 
Carpații răsăriteni,

ra și fauna de aici, pentru mulți
mea formelor de relief, Ceahlăul a 
fost declarat monument al naturii.

De oriunde vom privi Ceahlăul, 
înfățișarea lui ne farmecă deopotri
vă. De pe Lespezi se pot vedea fe
erice răsărituri și apusuri de soa
re; de pe Toaca îți plimbi privirea, 
în zilele senine, pe cea mai mare 
parte a luciului apei lacului de acu
mulare de pe Valea Bistriței ; tot 
de aici vezi dîra argintie a șoselei 
asfaltate care se pierde departe spre 
sud-est, către Piatra Neamț și Bu- 
huși; de pe muchea Ocolișului Ma
re ai în față, spre sud-vest, despi- 
cătura îngustă a Cheilor Bicazului; 
spre miazănoapte se înalță, fin de
senate, culmile Munților Bistriței, iar 
mai departe și mai spre apus, Că- 
limanii semeți închid aproape com
plet zarea. Tot de acolo de sus se 
poate vedea noaptea lumina miilor 
de becuri electrice cum punctează 
conturul văilor din jur.

fn astfel de împrejurări te con
vingi mai mult că viața cea nouă 
care a pătruns și pe “valea Bistriței 
a dat, în zilele noastre, alt cadru 
mai măreț și mai feeric bătrînului 
Ceahlău.

au descoperit 
(provincia Da- 
neobișnuiț pe 

„Hoforsiten”.

Mineral neobișnuit
Geologii suedezi 

în regiunea Hofors 
larma) un mineral 
care l-au denumit
Acest mineral conține 30-35 la su
tă gxizi de magneziu și circa 12 la 
sută oxizi de aluminiu. Datorită 
proprietăților sale, el s-a dovedit 
foarte potrivit pentru confecționa
rea ușilor de protecție ale cabine
telor de radiologie. Pînă acum a- 
ceste uși se făceau din otel gros de 
150 mm și reveneau foarte scump.

Hoforsitenul nu poate fi lucrat 
mecanic, de aceea el este mai 
tîi concasat și apoi modelat

. ajutorul lianților.

Fulgerul — furnizor 
de azot

ȘTI ATI С Д .

în-
cu

la

MESTEACĂNUL MICUȚEI
Bătrînul mesteacăn îșî tremură 

coroana de frunze sub zefirul liniș
tit al zilelor de vară. Fetița, urca
tă pe tulpină, privește printre 
muri, departe spre imensitatea 
și albastră a depărtărilor. Coaja 
pinei plesnită de îngrămădirea 
tor vîrste rămîne săpată în
tirea fetiței ca un lucru drag. Este 
locul unde la vîrsta ei fragedă, micu
ța s-a „desprins" de pe pămînt și 
contemplă cu nețărmurită satisfacție 
înaltul de care s-a apropiat cu o

ra-
lină 
tlll- 
atî-

amin-

zulufii сц cîrlionți, din ochii care 
scrutează zarea și din obrăjorii 
durdulii se desprinde un întreg arse
nal de poezie. E poezia copilăriei 
zilelor noastre. Este cea mai frumoa
să din cîte se cunosc pînă în pre
zent despre copilărie. Privind copilă
ria zilelor de azi cu toate bucuriile 
și farmecele ei parcă-ți trăiești pro
pria copilărie pe care cîndva o pur
tai doar în vis.

Poate că în aceste clipe micuța 
își lansează gîndurile ei curate spre 
lumea depărtărilor. Poate că în a-

• Cel mai neobișnuit far există în 
Salvador 
vulcanul 
nute din 
Ioană de 
un torent de 
Venind în contact cu apa rece, lava 
dă naștere unui imens nor de abur, 
ce se zărește de la o distanță de 
zeci de mile marine. Vulcanul ajută 
în felul acesta la orientarea vaselor 
ce se află în larg.

• Cea mai puțin 
plină se predă în 
din Olanda ? Este 
„tulipologie" (știința 
de trei ani elevii care urmează a- 
ceastă disciplină învață practic și 
teoretic cum se cultivă 
nioase lalele, ceea ce 
altfel, în Olanda una 
răspîndite ocupații.

mare tamburină din

și nu este altceva decît 
Isalko ? La fiecare 10 mi- 
craterul lui erupe o co- 

fum și în mare se scurge 
lavă incandescentă.

cunoscută disci- 
școlile agricole 

vorba despre 
lalelelor). Timp

cele mai fru- 
constițuie, de 
din cele mai

• Cea mai
lume o posedă orchestra studențeas
că din Texas ?
ră 8,5 metri. In timpul turneelor prin
țară, tamburina este

Diametrul ei măsoa-

transportată

I P O T E Z Ă
dezvăluit 

destul de 
în apele* 
de Smo-

Analize recente au 
existența unui procentaj 
ridicat de urme de aur 
unui lac din apropiere
lensk (U.R.S.S.). Acest lucru ar pu
tea constitui o ipoteză că pe 
fundul acestui lac s-ar putea 
afla tezaurul lui Napoleon, scu
fundat aici în 1812, in momentul 
retragerii. Pentru verificarea ipo
tezei, fundul lacului va fi cerce
tat de o echipă de scafandri.

Strămoș al planigloburilor
Tipărit pe hîrtie veche, groasă, 

planiglobul geografului Abraham 
©rtelius din Anvers denumit „tea- 
trum orbis terrarum" adică „vede
rea cercului pămîntesc" este cel 
mai vechi din lume. După cum re
iese dintr-o cronică veche plani
globul lui Ortelius a fost construit 
tn anul 1570.

SUB PRESIUNE
milioane de oameni 
grăbese spre locul 
Aglomerația e atît 
patronii societăților

PASAGERI
In fiecare zi 

din Tokio se 
Ipr de muncă, 
de mare încît
de transporturi au angajat cîteva 
sute de tineri voinici care să îm
pingă în vagoane cit mai multi 
pasageri. In felul acesta problema 
• fost „rezolvată".

trasă de un camion

ingenioase jocuri de
în Germania occi-

pe o platformă 
de mare tonaj.

• Cele mai 
șah se fabrică
dentală ? Capetele pieselor de șah, 
ea și pătratele de pe tablă sînt a- 
coperite cu substanțe fosforescente de 
diferite culori. Amatorii pot iuca șah 
și pe întuneric.

• Cea mai bizară .școală func
ționează la Oxford ? Aici învață di
ferite animale — șoareci și elefanți, 
eîini și lupi — care urmează să in
terpreteze un roi în filme.

• Cel mai curios aspect îl are 
mierea de albine ce se recoltează 
în America l.ațină ? Fiind făcută din 
nectarul cules din florile arborelui 
de cafea, ea are. o culoare brună- 
cafenie.

• Cea mai largă stradă din lu
me este în Brasilia, capitala Brazi
liei ? Lărgimea ei este de 300 me
tri.

Oamenii de știință au ajuns 
concluzia că fulgerul este cel mai 
important furnizor de azot. La fie
care furtună Pămîntul primește o 
mare cantitate de azot extrem de 
necesară pentru hrănirea plantelor. 
Potrivit datelor statistice, pe glo
bul pămîntesc au loc zilnic 44 000 
de furtuni. S-a calculat 
urma lor se obțin anual 
100 milioane tone de

că de pe 
în medie 
azot.

Descoperiri arheologice
In localitatea Sarmisegetuza, fos

ta capitală a Daciei romane, s-au 
descoperit recent, cu ocazia 
iilor agricole, noi obiecte : < 
ne de marmură, capiteluri, 
mente arhitectonice profilate, 
inel de aur cu piatră incizată. etc.

La Deva, pe un șantier al ora
șului constructorii au scos la ivea
lă diferite materiale ceramiee a- 
parținînd comunei primitive, res
pectiv din a П-a epocă a pietrei.

Noile descoperiri arheologice, 
expuse în secțiile Muzeului regio
nal din Deva, constituie adevă
rate mărturii despre dezvoltarea

Apa Jiețulut între cătunele Pop și Dobrești. 
F?>to • N. Moldoveana

lucră- 
eoloa- 
frag- 

, un

soeietătU ome
nești din cele 
mai vechi tim
puri în aneastă 
parte a tării.

treaptă. Buchetul de flori din mî- 
nă este, ca un simbolic mesaj ridi
cat în calea viitorului.

Copilărie fericită I Copilărie lipsită 
de griji înconjurată de dragostea 
și căldura tuturor, crești și te dez
volți necontenit sub seninul noului 
ev. Priviți I In zîmbetul plin de sua
vitate al fetiței din fotografie se 
așeunde p adevărată comoară. Din

ceste clipe în mintea ei- se aprinde 
flacăra cunoașterii pentru pătrunde
rea necunoscutului. Zile la rînd arbo
rele cu scoarța albă o va primi 
cu drag la umbra lui, iar frunzele 
sale îi vor compune o serenadă pe 
care zefirul o va purta în întreaga 
țară: serenada copilăriei fericite a 
Zilelor de azi.

ION ВUREȚEA 
student

Fosile
In raioanele cu cli

mă umedă, subtropi
cală, ale Azerbaidja
nului supraviețuiesc 
relicve extrem 
rare din flora 
mult dispărută: 
mir-agaci (arborele 
de fier) dzelickva) (ar
borele de piatră) cu 
însușiri apropiate de

pline de
cele ale arborelui de 
fier, stejarul cu frun
ze asemănătoare cas
tanului, arțarul uriaș, 
eleganta gledicie 
caspieă etc.

Copacii care 
trăit eu milioane
ani în urmă se plan
tează și se răspîndeec 
acum și în alte raioane

de

au 
de

viată
și, contrar îndoielilor 
multor specialiști, 

s-au adaptait foarte 
bine. Deși arborele 
de fier crește încet 
în regiunile submon
tane ale Azerbaidja
nului, în depresiunea 
Kusarsk se numără 
deja peste 30 000 de 
asemenea arbori.
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NOTE ȘI COMENTARII
„Grijă" 

față de utilaje 
6u cîțiva ani în urmă, 

depozitul de lemn al minei 
Petrila a fost dotat cu o 
mașină pentru șorolit ar
mături de brad, „lată un 
utilaj care ne va ușura 
munca" — și-au zis mi
nerii, bucurîndu-se că nu 
vor mai șoroli manual lem
nul pentru armarea abata
jelor. Intr-o zi mașina s-a 
defectat. Au trecut de 
tunci șăptămîni și luni 
șir fără ca cineva să 
îngrijească de soarta
Azi acest utilaj stă stin
gher si uitat în mijlocul 
depozitului ca ceva nefolo
sitor, bun de casat pentru 
fier vechi.

Tot în cadrul depozitului 
de lemn mai stau nefoloșite 
de luni de zile cireularul- 
pendul din hala gaterului 
și eircularul pentru fasonat 
lemn.

Cum „grija" aceasta fa-

a- 
în 
se 
ei.

ță de utilaje nu poate duce 
decît la pagube se iscă 
întrebarea : Oare în aceas
tă direcție conducerea de
pozitului de lemn nu are 
nimic de zis ?

De ce s-a 
schimbat orarul?

Pînă mai zilele trecute, 
centrul de pîine și lapte 
nr. 131 din Petroșani 
se deschidea la ora șase 
Cetățenii, în 
care lucrează 
bul 1 care 
ciul la șapte 
fel posibilitatea 
vizioneze din timp cu pro
dusele alimentare pe care 
această unitate le desface

Iată însă 
gazinului a 
Acest lucru 
lorilor din 
roase neajunsuri. In jurul 
orei șapte, de exemplu, 
grăbiți să nu întîrzie de. la 
serviciu, cetățenii veniți 
după cumpărături determi-

special cei 
în schim- 

încep servi? 
aveau ast- 
să se apro-

că orarul ma- 
fost schimbat, 
crează locui- 
cartier nume-

nă în magazin aglomera
ție. De ajuns un singur in- 
disciplinat care nu vrea să 
aștepte la rînd cu ceilalți 
cumpărători (și de obicei 
există zilnic cîte unul) ca 
imediat să se iște la fața 
locului discuții.

Alteori, din cauza îm
bulzelii mai bine de ju
mătate dîn numărul cetă
țenilor veniți după cum
părături renunță la ele.

Cu toate cererile cetă
țenilor din cartier de 
reveni la vechiul 
al magazinului, adică 
chlderea lui la ora 
pînă în prezent nu 
luat nici o măsură.

întrebăm: Oare condu
cerea O.G.L. Alimentara 
care a dispus să se sehim- 
be orarul magazinului e 
mulțumită de situația care 
s-a creat la unitatea nr. 
131 ? Și dacă nu e mulțu
mită de ce nu ia măsuri

a 
orar 
des- 
șase 
s-a

A. N1GULESCU



Pregătirile minei
Lucrările vechi intîlnite, căi de 

transport lungi care necesită re
gie multă, lipsa de cadre îti 
sînt prezentate drept cauzele ră- 
mînerii sub plan a minei Vulcan. 
Nu ne propunem să analizăm aici 
cit de juste sînt aceste motivări. 
Să vedem care este situația lu
crărilor de pregătiri în primele cin
ci luni din acest an ? In ce măsu
ră se asigură deci linia de front 
necesară ?

De la început trebuie arătat că 
pe exploatare, planul de pregătiri 
(steril+cărbune) n-a fost îndepli
nit în acest an decît într-o singură 
lună, în martie. Astfel, s-a ajuns 
în situația că de la începutul anu
lui, fată de o avansare planificată 
de 5705 ml să se înainteze în lu
crări de pregătiri orizontale și în
clinate cu numai 4 889 metri liniari; 
mai puțin cu 815 ml. Faptul că în 
primele cinci luni din acest an 
mina Vulcan a rămas sub plan cu 
4 700 tone de cărbune nu se expli
că oare și prin rămînerea în urmă, 
aproape, lună de lună a pregătiri
lor ? Aceasta pentru că a fost în- 
tîrziatfi intrarea în exploatare a 
unor abataje

De exemplu, la sectorul IV. Aba
tajul nr. 3 din stratul 3 blocul VIII 
era planificat să producă încă din 
iunie 500 tone de cărbune. Dar, din 
cauza pregătirilor întîrziate, de aici 
va fi extrasă producție o lună mai 
tîrziu, abia în iulie. La acest sec
tor au rămas în urmă și lucrările 
de pregătire a stratului 18 din blo-

Activifafe intensă
Pentru închiderea cu succes a în- 

vățămîntului de partid în organi
zația de bază nr. 1 de la preparația 
Petrila se desfășoară o activitate in
tensă. Membrii și candidații de 
partid care urmează cursul seral anul 
L au audiat toate lecțiile. Din ini
țiativa propagandistului Gîlcă Ioan, 
după lecții au fost organizate dis
cuții libere pe marginea unor teme 
interesante. In cadrul acestor dis
cuții au fosl lămurite unele proble
me neclare din lecții. Propagandis
tul Gîlcă loan a dat din timp fie
cărui cursant indicații asupra pro
blemelor ce se vor discuta Ia con
vorbirile recapitulative. Cursanfii 
Gonciulea Vasile, Necula Ioan, Boer 
Gheorghe, Maidic Francisc s-au pre
gătit temeinic pentru seminarul de 
sfîrșit de an.

EMltlAN DOBOȘ 
corespondent

Colectiv harnic
Ca și în lunile care au trecut din 

acest an descărcătorii și încărcăto
rii din depozitul de lemne al minei 
Petrila, în cursul lunii mai și în 
prima decadă a lunii iunie au ob
ținut succese însemnate în descăr
carea la timp a materialelor sosi
te în depozit și în asigurarea bri
găzilor miniere cu lemn de mină.

In luna care a trecut, brigăzile 
de aici au obținut o depășire de 
24,6 la sută față de planul de des
cărcări și încărcări. Peste 530 va
goane cu lemn au fost descărcate 
în acest timp, iar exploatărilor mi
niere li s-a asigurat cantitatea de 
11 065 tone lemn de mină la di
mensiunile cerute.

In activitatea desfășurată pentru 
descărcarea la timp a vagoanelor 
sosite în depozitul de lemne s-au 
evidențiat brigăzile conduse de Voi
au Florea, Toth Martin, Sprîncena- 
tu Gheorghe, Topîrlan loan și Bă
lăci Zoi tem.

IOAN CIUR 
corespondent

EXEMPLE DEMNE 
DE URMAT

Printre depănătoarele de la I.I.S. 
Viscoza Lupeni muncesc multe ti
nere. Dintre acestea tovarășele Gre- 
cu Anuța și Nagy Elena obțin lună 
de lună depășiri de plan între 7 și 
10 la sută. Ele își organizează bine 
munca, întrețin cu grijă mașinile, 
dovedind prin hărnicie că șînt exem
ple demne de urmat. 

cui VIII. Cum să nu fie întîrziată 
intrarea în exploatare a unor aba
taje — și sectorul să nu rămlnă în 
primele 5 luni sub plan cu peste 
4 000 tone de cărbune — cînd pla
nul de pregătiri al sectorului n-a 
fost îndeplinit în nici o lună din 
acest an ? La sectorul V era plani
ficat ca abatajul nr. 1 din stratul 
3 blocul VII să producă încă în 
luna mai 500 tone de cărbune. 
Nefiind pregătit la timp, va intra 
cu o lună mai tîrziu în producție. 
Aproximativ aceeași situație există 
și la abatajele nr. 1 și 2 din stra
tul 3 blocul VIII. Cum se explică 
rămînerea în urmă a lucrărilor de 
pregătiri ?

Numărul brigăzilor de la înaintări 
rămase sub plan continuă să se 
mențină ridicat. Lună de lună, 
40-50 la șută din aceste brigăzi nu- 
și îndeplinesc sarcina de plan. A- 
ceașța mai ales prin lipsa de spri
jin în ceea ce privește asistența 
tehnică, aprovizionarea cu materiale 
și vagonețe goale a acestor brigăzi.

Deficiențe se constată și în ceea 
ce privește plasarea locurilor de 
muncă. Destul de des, dacă lipsesc 
oameni de la abataje, completarea 
se face prin descompletarea brigă
zilor de pregătiri. Ce ar fi nece
sar să se facă pentru a remedia 
această rămînere în urmă ?

Pe baza studiilor făcute s-a con
statat că în dorința de a plasa mul
te lucrări, sectoarele înființează 
multe brigăzi de pregătiri. Urma
rea este că forța de muncă este 
dispersată, se folosește multă ener
gie, asistența tehnică scade; drept 
rezultat avansarea este mică, ran
damentul scăzut, iar salariu] pe 
post de miner inferior celui plani
ficat. In urma propunerii comitetu
lui de partid, începînd din luna a- 
prilie s-a luat măsura ca la sectorul 
V să se reorganizeze brigăzile de 
pregătiri, iar numărul brigăzilor și 
al locurilor de muncă plasate să 
fie mai mic. Rezultatele obținute 
pînă acum dovedesc că inițiativa 
este bună și merită a fi extinsă și 
Ia celelalte sectoare. O altă măsu
ră, aplicată din luna martie, a fost 
salarizarea în acord a muncitorilor 
de la transportul lemnului, ceea ce 
a făcut ca aprovizionarea grupelor 
să fie mai bună.

Mina Vulcan întîmpină încă greu
tăți în ceea ce privește extragerea 
producției. Dar rezultatele obținute 
pînă acum la pregătiri sînt sub po
sibilități și departe de a face față 
cerințelor producției în ceea ce pri
vește asigurarea liniei de front. De 
aceea se cere ca pe viitor expe
riența acumulată în ceea ce pri
vește reducerea numărului de bri
găzi să fie extinsă, conducerile teh
nice ale exploatării și sectoarelor 
să acorde mai mult sprijin brigă
zilor de la pregătiri, pentru ca toa
te să-și poată îndeplini sarcina de 
plan, să obțină viteze de avansări 
sporite.

FRANCISC VETRO

1 ndemnul
Era o zi obișnuită de muncă. La 

preparația Lupeni instalațiile de 
preparare lucrau în plin. Am ur
cat pe serpentina scărilor ce duc 
la planșeul 15 500 pe a cărui su
prafață se întind puternicile insta
lații de preparare ale secțiilor me
diu dens, zețaj, Rheo. Aici am în- 
tîlnit grupuri de oameni preocupați 
de diferite atribuțiuni ce le revin. 
Unii supravegheau jgheaburile de 
spălare de 10-80 mm, alții urmăreau 
mersul cadențat al elevatoarelor. 
Și printre aceștia am remarcat un 
om, intre două vîrste, îmbrăcat cu 
o salopetă înnegrită de praful de 
cărbune sau de stropii de apă pro- 
veniți de Ia jgheaburi sau hidroci- 
cloane. Era omul pe care-1 căutam...

însuflețit de dorința de a învăța 
mereu, avînd bune calități de or
ganizator, Dumitrescu Alexandru a 
lucrat la început ca șef de echipă 
la secția uscătorie, ca mai tîrziu să 
fie trecut mecanic la sitele Zimmer 
din secția spălare. Modestia de 
care a dat dovadă Si care îl carac
terizează a făcut ca și în mijlocul 
noilor ortaci să șe bucure de o fru
moasă apreciere șl respect. In no
ua sa funcție, pe mtindtorul Dumi-

„ZILEfcf
MIHAIL EMINESCU"

Concurs pe tema 
poeziei eminesciene

Cu prilejul comemorării a 75 de 
ani de la moartea luceafărului poe
ziei romînești, clubul muncitoresc din 
Uricani, în colaborare cu școala ele
mentară din localitate, a organizat 
recent un concurs pe tema „Cunoaș
tem poeziile lui Eminescu

In fața unui numeros public au 
urcat pe scenă concurenții claselor 
a Vl-a și a VI I-a de la școala din 
localitate. Bine pregătiți, concurenții 
au dat răspunsuri apreciate de ju
riu și de auditori.

Concursul S-a bucurat de succes 
Premiul I l-a obținut eleva Teodo- 
rescu Georgeta, premiul 11 — lubaș 
Paulina, iar premiul III — Rațiu 
Eugenia.

Pentru strădaniile lor, cîștigătorii 
au fost răsplătiți cu diferite premii 
în cărți și obiecte.

Moment comemorativ
Gu ocazia corneinotării marelui 

poet Mihail Eminescu, recent, în 
sala de ședințe a clubului muncito
resc din f.upeni peste 150 de tir,cri 
au audiat cu interes expunerea in
titulată „Mihail Eminescu — lucea
fărul poeziei romînești". Tovarășii 
profesori Rădulescu Corneliu și Ma- 
rilena Herman au evocat figura ma
relui poet. Apoi elevi ai școlii medii 
din localitate au recitat versuri din 
opera lui Mihail Eminescu

Zilele trecute, la Școala medie mixtă Lonea, s-a deschis o expoziție 
ctiprinzînd lucrări ale elevilor de la această școală, executate în cadrul 
orelor practice. Expoziția este vizitată zilnic atît de către elevi cit și de 
către părinții acestora.

IN CI.ișEU: Un aspect de la expoziție.

conștiinței
trescu Alexandru, a început să-l 
preocupe o problemă cum se exe
cută spălarea cărbunelui și care 
sînt „secretele" acestui mănunchi 
interesant de operații. Și nu i-a 
fost ușor să-l afle, dar cu sprijinul 
tovarășilor săi de muncă, cu ajuto
rul maiștrilor Szabo Dominic, En- 
ciu Gheorghe, treptat a inceput să 
cunoască amănunte, să descopere 
tainele acestor operații, să obțină 
cunoștințe care mai tîrziu aveau să-l 
permită să devină prim spălător, iar 
apoi șef de echipă la spălare.

Toate acestea ii vin în minte 
prim spălătorului Dumitrescu, atun
ci cînd se gindește la anii dinain
tea eliberării, cînd muncitorul tru
dit era lipsit de posibilitatea de a 
cunoaște, de a se ridica sau intra 
în tainele unei meserii. Și gîndul 
și-l îndreaptă către partid, căruia 
îi poartă o profundă recunoștință 
pentru anii liberi, plini de lumină, 
ani ce au iăcut ca in viața sa să 
se nască o nouă tinerețe mult mai 
luminoasă decît aceea de care a 
avut parte cu mulți ani in urmă. De 
aceea azi se preocupă cu mult in
teres, folosind toată capacitatea 
și forța sa de muncă pentru a ob

Sfîrșit de semestru 
pe șantierele de construcții

(Urmare din pag. I-a)

șt pietruirea drumurilor de acces 
spre centralele termice Braia I și 
Braia II, pe cînd la Vulcan răniîne 
dată uitării amenajarea terenului 
din jurul blocurilor 4, 9 și 10. La 
Petroșani și Petrila nu se urgen
tează înălțarea centralelor termice 
pentru noile blocuri, iar la cons
trucția complexului comercial și a 
căminului studențesc sînt repartiza
te efective mult prea reduse.

Sfîrșitul semestrului I se apropie. 
In perioada ce a mai rămas condu
cerile de șantiere, colectivele de 
constructori au datoria să acorde 
toată atenția impulsionării lucrări
lor rămase în urmă. Lichidarea o- 
biectivelor izolate ca cele din A- 
ninoașa și Baru-Mare, predarea ci

O CURSĂ CU... CIUBUC
Autobuzele confortabile care a- 

leargă pe șoseaua asfaltată de la 
Petroșani la Uricani au intrat de 
mult în peisajul cotidian al Văii 
Jiului. Sute de oameni ai muncii 
au posibilitatea să se deplaseze ra
pid și cu ușurință de la o localitate 
la alta. La stații taxatoarele își fac 
datoria. Eliberează bilete și urmă
resc cu atenție urcarea și coborî- 
rea pasagerilor. Există însă printre 
ele una „deosebită", tovarășa Țeu- 
șeanu Maria. In dimineața zilei de 
8 iunie a.c. autobuzul nr. 52 252 HD, 
pe care este taxatoare, a avut o 
pană la motor în drum spre 
Lupeni și a sosit în sta
ția Lupeni-centru cu 30 minute 
întirziere. Mai mu Iți cetățeni care 
așteptau în stație au urcat grăbiți. 
Autobuzul a plecat imediat. După 

ține cărbune de calitate, muncește 
pentru a fi cit mai folositor so
cietății.

In ciuda anilor ce ii posedă es
te unul dintre cei mai vrednici 
preparatori din uzină. Ca urmare 
a muncii depuse in cei 20 de ani 
de activitate, pe pieptul prim-spă- 
lătorului Dumitrescu Alexandru 
strălucesc astăzi Ordinul Muncii 
clasa а ІП-а și Medalia Muncii, iar nu 
de mult a primit o nouă recom
pensă : insigna de fruntaș in în
trecerea socialistă pe anul 1983.

Astăzi Dumitrescu Alexandru se 
numără printre fruntașii preparației 
Lupeni. Pa lingă celelalte calități 
ale sale mai are una : împărtășește 
și celorlalți muncitori din experien
ța ciștigată; ca urmare a acestui 
fapt azi in spălătorie sint mulți mun
citori care au Învățat și s-au cali
ficat sub directa sa îngrijire. Mulți 
tineri ca irațli Konicska loan și Va
sile, Toca Octavian, Palco Ida, azi 
îl sînt recunoscători pentru că i-a 
învățat meseria de spălător.

Toate acestea le-a făcut și le face 
Dumitrescu Alexandru din îndem
nul conștiinței, din dragostea sa fa
ță de uzină, față de colectivul a- 
cesta unde își desfășoară actlvita-

TRAIAN ANGHEL 
corespondent 

nematografului din Lupeni, urgen
tarea la maximum a construcției 
centralelor termice din Petroșani, 
Petrila, Lupeni și rețelei de termo- 
ficare din Vulcan, repartizarea de 
forțe suplimentare la construcția Că
minului studențesc și a complexelor 
comerciale trebuie să ducă la liehi- 
darea actualei rămîneri în urmă și 
la crearea condițiilor necesare pen
tru realizarea angajamentelor luate 
de constructori în întrecerea socia
listă. Este necesar ea birourile or
ganizațiilor de partid și comitetele 
sindicatelor din cadrul grupurilor 
de șantiere Petroșani și Lupeni să 
analizeze stadiul realizării angaja
mentelor, preconizînd, împreună cu 
conducerile tehnice ale șantierelor, 
măsurile necesare pentru îndeplini
rea lor.

cîteva minute în autobuz se auzea 
doar glasul taxatoarei.

— Cine mai este fără bilet?

Întrebarea ei a rămas însă fără 
răspuns. Toți pasagerii priveau li
niștiți pe geam sau discutau între 
ei. Se părea că toți aveau bilet. 
Realitatea este însă alta. Toți pa
sagerii- plătiseră biletul, primiseră 
restul, dar... nu toți primiseră bi
let. In această situație se găsea și 
tovarășul Lucian Dorian, maistru la 
I.C.M.M., pe șantierul Vulcan-Lu- 
peni. La început, credea că e vor
ba de o neglijență. La stațiile din 
Paroșeni și Vulcan s-a petrecut în
să același lucru. Aha, nu-i o cursă 
obișnuită, ci una cu ciubuc — și-a 
zis el.

In Petroșani taxatoarea a răsuflat 
ușurată. Nu avusese nici un cpn- 
lrol. Era veselă. I-a mers ciubucul. 
Oare colectivul de muncă al I.C.O. 
Petroșani poate să admită astfel de 
„comportări" ?

Iată o întrebare la cațe se aș
teaptă răspuns.

14 iunie
PROGRA.AWL 1. 7,46 Cîntece ins

pirate din viața nouă a satului, 8,00 
Sumarul presei centrale, 8,30 Tea
tru la microfon pentru copii; „Făt- 
Frumos din lacrimă", de Mihail E- 
minescu, 9,30 Piese de estradă, 10,45 
Cîntă corul de copii al Radiotelesi- 
zittnii, 11,30 Cîntece și jocuri de 
pe întinsul patriei. 12,00 Interpreți 
de muzică ușoară, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Melodii populare 
cerute de ascultători, 15,20 Program 
muzical dedicat fruntașilor de pe 
ogoare, 16,00 Din albumul melodiilor 
de muzică ușoară, 17,00 Prelucrări 
corale, 17,38 Muzică de estradă,
18.15 Transmisiune sportivă, 19,30 
„Am îndrăgit o melodie" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20,05 
Teatru la microfon î „Momente din 
viața lui Mihail Eminescu”, scenariu 
radiofonic de Mircea Ștefănescu, 
22,20 Muzică ușoară japoneză. PR©- 
GRAMUE II. 7,00 Cîntă fanfara re
prezentativă a Armatei, 8,00 Clubul 
Voioșiei, 8,36 Estrada dimineții. 9,90 
Muzică din opere cerută de ascultă
tori, 10,00 Muzică populară, 10,33 
Muzică distractivă, 11,00 Conțert 
simfonic, 11.45 Emisiunea „Cinema",
13.15 „Cîntpc, joc și voie bună” — 
melodii populare, 14,15 Cine știe 
Ci.știgă, 15,30 Muzică ușoară cerută 
de ascultători, 16,00 Muzică corală 
de Tudor Jarda, 16,30 Din folclorul 
muzical al popoarelor. 17,00 Miei pie
se de estradă. 18.37 Muzică ușoară 
romînească, 19,05 Romanțe. 19,30 
Noi înregistrări de muzică din ope
rete realizate în studiourile noastre, 
21,45 Muzică de dans.

j/ CinemctțcțfHulfC j
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Cei 

patru călugări; Republica : Omiti 
cu ricșa, PETRILA ; Pentru un zîm- 
bet senin ; LONEA : Ordinul Ana ; 
LiVEZENI: Pescărușul negru ; [$- 
CRONI : Nori albi; ’ ANINOASA • 
Strada mezinului; PAROȘENI : Nu
mai statuile tac; LUPENI : Miște- 
rele Parisului; BĂRBATgNl: Șapte 
dădace.
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întrevedere 
U Thant — Erhard

NEW YORK 12 (Agerpres).
Cancelarul R. F. Germane, Lud

wig Erhard, a sosit joi la New 
York. In cursul aceleiași zile, Er
hard a făcut o vizită secretarului 
general al O.N.U., U Thant, cu ca
re s-a întreținut asupra unor pro
bleme ale actualei situații interna
ționale. Tot joi, ministrul de ex
terne Schroeder a avut o întreve
dere Ia Washington cu secretarul 
departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk asupra situației din 
Asia de sud-est.

Vineri cancelarul Erhard, a sosit 
la Washington unde va avea o se
rie de întrevederi cu președintele 
Johnson și alte oficialități ameri
cane.

Intr-o declarație făcută corespon
denților de presă după întrevede
rea cu U Tliant. Erhard a relevat 
că deși R. F. Germană nu este 
membră a O.N.U. ea împărtășește 
țelurile acestei organizații și parti
cipă la o serie de acțiuni întreprin
se de O.N.U. In ce privește pro
blema Ciprului. Erhard a subliniat 
că guvernul vest-german va con
tinua să-și aducă .și în viitor con
tribuțiile sale la finanțarea forței 
O.N.U. în Cipru.

Vizita delegației
NEW YORK 12 (Agerpres).
Trimisul special L. Rodescu, tran

smite :
După cîteva zile petrecute la New 

York, unde a purtat discuții cu mem
brii din conducerea unor societăți 
industriale, bancare și comerciale, 
delegația romînă condusă de Ghe- 
nrghe Gaston-Marin, vicepreședinte al 
C№siliului de Miniștri, a făcut o că
lătorie în Texas, la invitația condu
cerii unor mari firme americane, ca
re își au baza activității lor în a- 
ceastă regiune.

La sosirea în orașul Dallas, mem
brii delegației romîne au fost întîm- 
pinațidejohn O'Conner și Charles 
Gulledge, președinți ai unor impor
tante societăți industriale. John

romîne în S.U.A.
O’Conner a oferit în cinstea oas
peților romîni o recepție.

Intîlnirea a prilejuit discuții și 
schimburi de păreri, care au cuprins 
o serie largă de probleme actuale 
din domeniile economiei, comerțului, 
colaborării internaționale. Printre 
principalele probleme dezbătute an 
fost relațiile economice, schimburile 
comerciale și extinderea lor, precum 
și rezultatele recentelor tratative ro- 
mîrwj-americane de la Washington.

Membrii delegației romîne s-au în- 
tîlnit, de asemenea, cu reprezentanți 
din conducerea firmelor „Kadane- 
Grifith Oi! Company" și „La Brea 
Corporation of Texas". Cu acest pri
lej au loc discuții în legătură cu 
unele probleme tehnice privind ex
tracția țițeiurilor grele.

CUVTNTAREA LUI IKEDA

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

In legătură cu situația 
din Cipru

LONDRA 12 (Agerpres).
Sakari Tuomioja, mediatorul 

O.N.U. în Cipru, a avut vineri con
vorbiri la Londra cu Richard But
ler, ministrul de externe al Marii 
Britanii, și Duncan Sandys, minis
tru pentru relațiile cu Cotnmou- 
wealthul și pentru colonii.

Agenția Reuter relatează că me
diatorul O.N.U. în Cipru în drum 
spre New York, unde va prezenta 
lui U Thant un raport asupra si
tuației din Cipru, s-a oprit ia Lon
dra pentru a avea convorbiri cu 
oficialitățile britanice referitoare la 
situația din această regiune.

TOKIO 12 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la una din ultime

le .ședințe ale Consiliului Superior 
pentru export, premierul japonez 
Ikeda a propus revizuirea actualelor 
principii care stau la baza activi
tății Băncii de import-export a Ja
poniei. El a propus printre altele 
ca pe viitor banca să joace un rol 
mai activ în dezvoltarea comerțului 
cu țările socialiste și cu țările în

curs de dezvoltare. Tot în acest scop, 
se prevede crearea unor comitete de 
ramură, care urmează să elaboreze 
măsuri menite să contribuie la dez
voltarea relațiilor comerciale cu .ță
rile socialiste.

In legătură cu aceasta, presa ja
poneză relatează că este pentru pri
ma dată cînd Consiliul Superior pen
tru export se ocupă de studierea pro
blemei relațiilor comerciale cu țările 
socialiste.

GENEVA 12 (Agerpres).
In ședința din 11 iunie a Comi

tetului celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva a luat cuvîntul 
șeful delegației R.P. Romîne, Vasile 
Dumitrescu. După ce a împărtăși 
punctul de vedere exprimat de multi 
reprezentanți în legătură cu trece
rea la negocierea sistematică a 
problemelor concrete de pe agenda 
Comitetului dîndu-se prioritate a- 
celora dintre ele care sînt suscep
tibile de un acord, el a arătat că 
din constatările făcute de delegați
ile care au luat cuvîntul se des
prinde o idee comună și anume că 
problema dezarmării se pune as
tăzi cu o și mai mare ascuțime, da
torită primejdiei pe care o repre
zintă armele moderne, precum și ••- 
normei risipe de mijloace materia
le pe care o implică înarmarea. „Re 
zultatul cel mai important obținui 
în ultimii ani — a spus vorbitorul 
— îl constituie faptul că pacea a 
fost menținută și s-a conturat un 
început de. destindere în viața inter
națională. Aceasta asigură Comitetu
lui posibilități mai largi decit în 
trecut de a face progrese în înde
plinirea mandatului pe care O.N.U. 
i l-a încredințat".

Subliniind că o răspundere deose
bită pentru menținerea și consolida ■ 
rea păcii., pentru statornicirea și în
făptuirea dezarmării revine marilor 
puteri, în special celor care posedă 
arma nucleară, reprezentantul R. V. 
Romîne a spus: „Nici un stat, în
să, mare sau mic, nu poate fi 
scutit de răspundere în această pri
vință. Fiecare stat are îndatorirea 
sfintă să militeze activ, neobosit, 
aducîndu-și propria contribuție la 
slăbirea încordării internaționale și 
Ia rezolvarea problemelor intersta
tale pe calea tratativelor". Renun- 
țîndu-se la limbajul amenințărilor, 
rnanifestînd realism și înțelepciune, 
răbdare și perseverență, se pot găsi 
soluții reciproc acceptabile în cele 
mai complexe și spinoase probleme 
ne care Comitetul are sarcina să 
le examineze.

In aceeași ședință au mai luat 
cuvîntul reprezentanții R. P. Bul
garia, R. P. Polone și Etiopiei.

Următoarea ședință a Comitetului 
va avea loc marți 16 iunie. Lu
crările Comitetului celor 18 și-au 
reluat astfel ritmul obișnuit, întru- 
nindu-se în ședințe în zilele de mar
ți și joi.

Vizita Iui Couve de Murville 
în Irlanda

STIKKER A SOSIT LA ANKARA
ANKARA 12 (Agerpres).
După vizita întreprinsă la Atena, 

unde a declarat că a avut „discuții 
utile" cu reprezentanții guvernului 
grec în legătură cu situația din 
Cipru, secretarul general al N.A.T.O., 
Dirk Stikker a sosit joi seara la An
kara. In cursul zilei de vineri, Stik
ker a avut întrevederi succesive cu 
președintele Turciei, generalul Gur

că „întrevederile cu Dirk

Noi depoziții ale
YORK 12 (Agerpres).
iunie Comisia Warren, care 

asasinării 
din

Marinei Oswald
NEW
La 11 

anchetează împrejurările 
lui John Kennedy, a ascultat 
nou depozițiile Marinei Oswald, vă
duva lui Lee Harvey Oswald, asa
sinul presupus al președintelui S.U.A.

După cum relatează ziarul „New 
York Post", comisia Warren a dorit 
să audă din nou depozițiile 
nei Oswald în legătură cu 
contradicții din declarațiile 
inițiale. Aceste contradicții se
la activitatea soțului ei înainte de

Mari- 
unele 
sale 

referă

asasinarea președintelui Kennedy.
In depozițiile sale inițiale, Mari

na Oswald declarase că arma cu 
care ar fi fost, chipurile, omorît pre
ședintele Kennedy, aparținea soțului 
ei. Ulterior însă Margareta Oswald, 
mama lui Oswald, a declarat că Ma
rina i-a spus după cîteva ore de la 
atentat că arma găsită de poliția o- 
rașului Dallas nu este aceeași cu 
arma soțului ei. Mama lui Oswald 
susține că nora ei ar fi fost supusă 
unor presiuni din partea Biroului 
federal.

Procesul unor SS-iști

sel. cu primul ministru Ismet Inonu, 
cu ministrul afacerilor externe Erkin, 
precum și cu conducători militari. 
La sfîrșitul întrevederilor n-a fost 
dat publicității nici un comunicat. 
Primul ministru turc a declarat zia
riștilor
Stikker au avut un caracter strict 
politic . In problema cipriotă exis
tă o oarecare speranță, totuși pentru 
moment nu există în discuție nici 
un proiect de soluționare".

Referindu-se la scopul călătoriei 
sale în Grecia și Turcia, secretarul 
general al N.A.T.O. a declarat zia
riștilor că el a dorit să obțină o 
clarificare asupra situației care s-a 
creat în relațiile dintre cele două ță
ri (ambele membre ale N.A.T.O.) 
pentru a putea înainta un raport 
Consiliului ministerial al N.A.T.O 
Totodată Stikker a precizat că nu 
intenționează să joace nici un rol 
de mediator între Grecia și Turcia 
în legătura cu problema Ciprului, 
întrucît orice 
alte persoane 
blemă nu 
greutăți.

DUBLIN 12 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe 

Franței Maurice Couve de Murville, 
care a sosit la Dublin într-o vizi
tă oficială, a avut întrevederi cu 
primul ministru al Irlandei, Sean 
Letnass, precum și cti ministrul de 
externe Frank Aiken. După cum 
relatează agenția France Presse. 

în timpul întrevederilor au fost 
dezbătute o serie de probleme pri
vind situația internațională, precum 
și probleme de interes comun pen
tru cele două țări. Problemele ci
tate de agenție se referă la pers
pectiva de asociere a Irlandei la 
Piața comună (organizație econo
mică vest-europeană din care face 
parte și Franța), probleme privind 
schimburile comerciale între cele 
două țări, precum și posibilitățile 
dezvoltării turismului între Franța 
și Irlanda.

ai
in cadrul întîlnirii pe care a avut-o 

separat cu ministrul de externe ir
landez, Couve de Murville a exami
nat o serie de probleme privind de
zarmarea nucleară și nedisiminarea 
armelor nucleare, probleme privind 
Organizația Națiunilor Unite în spe
cial prin prisma participării Irlan
dei cu unități militare la operațiu
nile O.N.U. în Congo și Cipru. Re
prezentanții celor două state au re
cunoscut pericolul răspîndirii armelor 
atomice în lume.

După părerea agenției France 
Presse, întrevederile franco-irlandeze 
oficiale propriu zise sînt practic ter
minate. Un comunicat comun asupra 
întrevederilor va fi dat publicității 
sîmbătă dimineața, cînd delegația 
franceză va părăsi Dublinul pentru 
a se întoarce la Paris.

Luptele greviste din Anglia

ar

nou amestec al unei 
străine în această pro- 
putea aduce decît noi

LONDRA 12 (Agerpres).
Muncitorii de la una din fabricile 

constructoare de mașini din Oxford 
au declarat grevă, revendicînd majo
rarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. In același timp, în

FRANKFURT PE MAIN 12 (Ager
pres).

La procesul intentat celor 22 de 
foști SS-iști din lagărul de concen
trare de la Auschwitz au continuat 
joi audierile martorilor#

După cum transmite' agenția Fran
ce Presse, martorul Stanislaw Glo
wa, fost deținut în acest lagăr al 
morții a declarat că Jesef Klehr, 
unul din principalii acuzați în acest 
proces, participa Ia selecționarea de- 
ținuților pe care urma să-i ucidă.

Potrivit declarațiilor lui Glowa, Klehr 
a asasinat, prin injectare cu fenol 
în inimă aproximativ 30 000 de de
ținuți. In ce privește pe acuzații 
Scherpe și Hantl, ei au ucis, tot 
prin injectare cu fenol în inimă, 
aproape 200 de deținuți în cursul a- 
nului 1943.

Un alt martor, Adolf Gawalowțtch. 
a arătat că SS-iștii, pentru a s«> 
„amuza” își înecau victimele epui
zate de torturi în butoaie cu apă.

Ball s-a înapoiat Ia Washington
WASHINGTON 12 (Agerpres).
Subsecretarul de stat al S.U.A., 

George Ball, s-a înapoiat joi la Was
hington după călătoria făcută io 
Franța, Anglia, Grecia și Turcia. 
Referindu-se la situația din Cipru, 
care a constituit obiectul convorbiri 
lor avute la Atena și Ankara cu 
reprezentanți de frunte ai guverne
lor grec și turc, Ball a declarat că 
există în continuare amenințarea u- 
nui conflict în legătură cu Ciprul 
și acesta va continua să existe pînă

ce va fi găsită o reglementare de 
finitivă a problemei. Exprimîndu-șî 
încrederea că în cele din urmă va 
putea fi găsită o asemenea reglemen
tare finală, ministrul american a de
clarat că în cursul convorbirilor a 
ajuns la părerea 
și furcii înțeleg 
dacă ar izbucni 
aceea doresc să-l

Ball urmează să prezinte un 
port președintelui Johnson cu 

’ vire la întrevederile avute.

că „atît grecii cît 
ce s-ar întîmpla 

un conflict și 
evite".

de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
— Opinia publică din

ra-
pfi-

LONDRA.
Marea Britanie protestează împo
triva procesului intentat conducăto
rilor mișcării de eliberare națională 
din Republica Sud-Africană. Mitin
guri, demonstrații, marșuri de pro
test împotriva rasismului in R.S.A. 
pentru apărarea vieții Iui Nelson 
Mandela, Walter Sisulu și altor 
conducători ai mișcării de elibera
re din R.S.A, al căror proces se ju
decă Ia Pretoria, au avut loc in în
treaga Anglie: la Brighton, Man
chester, Cardiff, Glasgow, Edinburg 
și in multe alte orașe.

MILANO. — Pagubele provocate 
de ploile și furtunile din regiunea 
Mării Adriatice și Lombardia răsă
riteană se cifrează la 2 milioane 
lire italiene. Doi membri ai echi
pajului a două vase de pescuit, a- 
variate lingă Ancona, nu au putut 
fi găsiți și există puține speranțe 
ca ei să mai fie în viață. In. pro
vincia Brescia 450 de persoane au 
rămas fără adăpost.

ROMA. — La Temi, în apropiere 
de Orvieto, s-a descoperit un mor- 
mînt etrusc din secolul VI i.e.n. A-

cesta are iorma de criptă acoperită 
cu un bloc greu de piatră. In mor- 
mint s-au găsit mai multe vase din 
ceramică dintre care unul de o mă
rime neobișnuită.

NEW YORK. — Opt membri ai 
Partidului neonazist din S.U.A., 
„Renașterea națională”, au fost ju
decați de către un tribunal al sta
tului New York, sub acuzarea de 
incitare la tulburări cu prilejul u- 
nor demonstrații ale populației de 
culoare pentru drepturi civile. Tri
bunalul a anunțat că sentința va 
fi pronunțată luna viitoare.

GUATEMALA. — Corespondentul 
agenției Prensa Latina din Guate
mala relatează că in capitala aces
tei țări a iost înființată o școală 
militară specială destinată pregătirii 
„specialiștilor" in lupta împotriva 
mișcării de partizani.

ALGER. — Suweih el Hawari, 
președintele Comitetului de luptă 
pentru pace din Algeria, a anunțat 
că proiectata conferință pentru 
crearea unei zone denuclearizate în 
regiunea Mării Mediterane va avea 
loc între 5 și 9 iulie la Alger.

portul Liverpool au încetat lucrările 
de încărcare-descărcare în urma gre- 
vei docherilor, care 
rea salariilor.

La West-Bertone, 
luat în antrepriză 
tralei electrice din 
nunțat concedierea 
citori care au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor privind majora
rea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Lupta grevistă a celor peste 130 000 
de muncitori care deservesc rețeaua 
de aprovizionare cu energie electri
că s-a încheiat cu victoria muncito
rilor, care au obținut majorarea sa- 

’ lariilor.

revendică spori-

compania care a 
construirea cen- 
localitate, a a- 

a 320 de mun-

a
cu reprezentanți 

folosesc Canalul de 
le anunța creșterea 

a taxelor de trans- 
acestei creșteri, Ad- 
realiza un venit de

Administrația canalului de Suez 
a sporit taxele de transport

CAIRO 12 (Agerpres).
Ziarul „Al Ahram" scrie că Ad

ministrația Canalului de Suez 
stabilit contacte 
ai țărilor care 
Suez pentru a 
cu 1 la sută 
port. In urma 
miniștrația va
1,5 milioane de lire egiptene anual 
care, potrivit ziarului, va fi folosit 
pentru executarea unor lucrări me
nite să ducă la mărirea capacității 
de navigație pe acest canal. Admi
nistrația canalului intenționează să 
anunțe această măsură la 25 iu
nie, pentru ca ea să intre în vigoa
re începînd cu 1 iulie.
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