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ÎN ÎNTÎMPINAREĂ CON6RESULUI PARTIDULUI

Cuvîntul de ordine s
RITMICITATEA

A m poposit zilele trecute la mi- 
•™- na Lupeni. Am purtat discuții 

cu mai multi mineri, ingineri și teh
nicieni. Subiectul discuției: înfăptui
rea angajamentului asumat de colec
tivul exploatării în cinstea Congresu
lui partidului.

Primul interviu fulger cu minerul 
Ghioancă Sabin, responsabilul unei 
brigăzi de frunte dintr-unul din cele 
mai mari frontale ale minei.

— In abatajul nostru, spunea bri
gadierul, a pornit o „ofensivă** însu- 

'■ ftețită, aprigă chiar. In cinstea Con
gresului ne-am prevăzut să trimitem 
lâ zi 3 500 tone de cărbune peste 
plan. Vrem să ne atingem obiectivul 
cit mai devreme, mai ales că pînă 
„ta zi’’ plusul ni se ridică la 2 500 
tone. înfăptuirea angajamentului a 
devenit o cauză a întregii brigăzi, 
mai ales că in ultimul timp avem 
de învins obstacole nu tocmai de 
ignorat. Pe • porțiune de 15 metri 
frontul e străbătut de o intercalate 

1 groasă de steril. Avansarea nu o pu
tem slăbi. Ziua și fîșia de-a lungul 
celor 100 m, cit are abatajul, e cu- 

I viatul nostru de ordine. De aceea, la 
, porțiunea cu intercalația de steril am 
< trecut cei mai buni mineri; Boga Io- 

niță, Cărămideam loan, Gandore loan 
sint doar cîțiva. Și treaba merge. 
Avem > totuși un »dar”... in privința 
ritmicității. Din lipsă de goale pier
dem dte 1-2 ore in fiecare schimb 
de tăiere. Iată un neajuns ce ne mai 
stingherește... (Continuare în pag. 3-d)

UNDE MERGEM ?
A Z I

ф Teatrul de Stat, ora 19 — „Co
pacii mor în picioare" de A. Gasona.

ф Unitatea „Dunărea" a Circului 
de Stat din București, instalată la 
halele pieții din Petroșani prezintă, 
la. ora 20, spectacolul „Stop 1... Circ !*’ 

A, ♦ Clubul muncitoresc Vulcan, ora 
20 — program cultural-artistic ur
mat de o întrunire tovărășească.

ф Cinematograful din Uricani, ora 
20 — premiera piesei de teatru „Si
ciliana" de Aurel Baranga, Prezintă 
lormația de teatru a clubului din lo
calitate.

Mî INE
ф Teatrul de Stat, ora 19 — „Co

pai. niar în picioare",.
ф Spectacolul „Stop !... Circ!“, 

orele 16 și 20.
ф Cluburile muncitorești Lupeni,

Oameni de cuvînt: minerii brigăzii conduse de Stan Constantin din sectorul I al 
minei Petrila. Angajamentul k>r pentru prima etapă a întrecerii — 350 tone cărbune — a fost 
depășit substanțial. Brigada a trimis la zi peste sarcinile de plan 1172 tone cărbune.

O convorbire pe aceeași temă cu 
tînărui tehnician Ambrus Dionisie, 
locțiitorul șefului de sector de la 
IV B. lată ce ne-a declarat el:

— Sectorul nostru a trecut în luna 
aprilie peste uri mare „hop”, respec
tiv peste suitorul colector din stratul 
15/V1. Este vorba de 3 panouri mari. 
Luna aceasta ele avansează în ritm 
susținut Două abataje sînt dotate 
cu haveze, iar în ai treilea se pușcă. 
In frontalul de pe stratul 13 am tre
cut, de asemenea, la pușcare. Urmă
rim ritmicitatea producției atît pe zi
le cît și pe schimburi. Una din mă
surile luate pe această linie e întări
rea asistenței tehnice, mai ales în 
schimburile II și III. E îmbucurător 
că luna asta am pornit cu „dreptul": 
după 13 zile avem deja un plus de 
350. tone. Și mi vom slăbi ritmul, 
doar goale să avem...

Același optimism, aceleași căutări 
febrile de a obține noi și noi suc
cese, și de1 a lucra ritmic am găsit 
și la oamenii din alte sectoare. La 
conducerea minei ni s-a făcut o pre
cizare îmbucurătoare.

— Optimismul ce domină oamenii 
exploatării are o bază solidă: în ca
drul minei se aplică un complex de 
măsuri tehnico-organizatorice în sco
pul. realizării angajamentelor de între
cere. Ce urmărim prin înfăptuirea a-

Ion DUBEK

Vulcan, Petrila, Petroșani, ora 20 — 
seri cultural-distractive pentru tineret.

ф Ora 17, terenurile din Aninoasa, 
Vulcan, Petrila, Petroșani — campio
nat regional de fotbal: Minerul Vul- 
can-Minerul Ghețar; Preparatorul Pe- 
trila-Parîngul Lonea; Știința Petro- 
șani-Aurul Brad. Ora 15,45, campio
nat republican de fotbal la juniori: 
Jiul Petrila-Metalul Hunedoara.

ф Ora 17, la Lupeni — campio
nat categoria В la fotbal: Minerul- 
A.S.A. Tg. Mureș. In deschidere, ora 
15, rugbi — campionat de calificare : 
Minerul Lupeni-Voința Oradea.

♦ Ora 11, campionat regional de 
handbal: Viitorul Vulcan-Straja Lu
peni și Minerul Anînoasa-Știința II 
Petroșani.

ф Arena sportivă „Jiul", ora 9 
— campionat orășenesc de atletism la 
jnniori și seniori.

Tinăra bobi
natoare Plustea 
Elena din secția 
bobinaj de la 
F.F.A. „Visco- 
га" Lupeni își 
păstrează cu
cinste titlul de 
evidențiată in 
întrecerea socia
listă, depășind 
sarcinile de 
plan.

ѲA T E R I ȘT I I 
ÎN ÎNTRECERE

Buștenii vin ca pe bandă: căru
cioarele îi apropie de gura nesățioasă 
a gaterului, unde dinții ascuțiți ai 
pînzelor de ferăstraie îi foarfecă ni 
scînduri albe, cu miros puternic de 
rășină. Fîșîitul gaterului, duduitul 
autocamioanelor și uruitul trenului 
forestier care aduc buștenii de pă
dure se înmănunchează într-o sin
gură simfonie a muncii intense...

...Colectivul de gateriști de la Lo
nea și-a luat angajamente frumoase 
în întrecerea socialistă. După ce pe 
luna aprilie a produs peste plan 309 
mc cherestea de fag și 20 mc tra
verse speciale, colectivul s-a hotărît 
să mai dea în plus în cinstea Con-

PRAGUL INTRĂRII 
IF U N C Ț I

î N 
t N

Obiectiv economic însemnat — Fa
brica de produse lactate din Live- 
zeni se apropie cu pași mari de mo
mentul intrării în funcțiune de către 
constructori. Pînă acum, constructo
rii — în colaborare cu specialiști în 
domeniul industriei alimentare — au 
montat utilajele de înaltă tehnicitate 
necesare numeroaselor secții-, ale a- 
cesfei unități. Acum, echipa de zi

Ecouri la articolul
„Este vorba de onoarea fa

La redacție au sosii noi scrisori 
pe marginea articolului „Este vorba 
de onoarea ta de om, Mihai" publi
cat în urmă cu cît ev a săptămîni in 
ziarul nostru. Ne bucură că oamenii 
intervin și condamnă atitudinile 
înapoiate ale tînărului Mihai Mă- 

_______________ nescu și îi cer să
se gindească cu 
profunzime la 
răspunderile ce-i 
stau în față, la 
гіиа de Mine. ii 
cer să devină un 
om demn, folo
sitor societății. 
Sint adevărate 
apeluri către con
știință, chemări 
adresate celui 
rătăcit spre a-și 
găsi locul in rîn- 
durile generației 
din care face 
parte. Sint, tot
odată expresii 
ale grijii oame
nilor ain zilele 
noastre față de 
semenii lor.

„MUNCEȘTE 
CORECT МІНАІ 
ȘI IN SCURT 
timp vei aș-

gresului partidului alte 75 bucăți tra
verse normale, 10 mc traverse spe
ciale și 50 mc cherestea, i

Maistrul de fabricație Dumitrescu 
Ion, gateriștii Balog Nicolae, Coman 
Ion, Bocșe Ion, Trepteș Filimon, Ne
goi Ion, lăcătușul de întreținere a 
utilajelor, Bercea Petru (secretarul or
ganizației , de partid)-, brigada de 
muncitori din depozitul de bușteni a 
lui Mironescu loan — ca și ceilalți 
muncitori din acest colectiv se în
trec cu înflăcărare în muncă hotărîți 
să facă totul pentru, ca angajamen
tele luate să fie respectate cu cinste. 
Iar succesele și încep să se arate: 
gateristul Balog Nicolae taie cca. 60 
mc bușteni zilnic I

U N E
dări a lui Covaci Carol, electricienii 
conduși de Șimon Anton, montorii 
lui Rădășan Radu și caloriferiștii 
din formația lui Mafiei Ioan — sub 
îndrumarea maistrului Korodi Adolf 
— execută ultimele revizii, retușări, 
completări și amenajări pentru ca a- 
cest obiectiv să poată fi predat în 
folosință în bune condițiunî, și în- 
tr-un timp cît mai scurt.

TIGA ÎNCREDEREA OAMENILOR" 
i se adresează lui Mănescu Mihai, prin 
scrisoarea trimisă redacției, tînărui 
electrician Buică Dumitru.

L-am cunoscut pe Mihai cu un an 
în urmă, citul s-a prezentat la co
mitetul U.T.M. al minei pentru a i 
se semna foaia de angajare, scrie

Apelări tătre coDîtîintă

tovarășul Buică. Peste citeva luni 
l-ani întîlnit din nou: Mihai se an
gaja pentru a doua oară I Am aflat 
că vine de la închisoare, că ispăși
se o pedeapsă. I s-a spus alunei că 
un tinăr la 20 de ani trebuie să pri
vească cu mai multă seriozitate via
ța, i s-a cerut ca la sectorul- unde 
va lucra să-și facă cu prisosință 
datoria. Mihai a promis. Dar n-a 
trecut mult și a ajuns dezertor, din 
cauza absențelor nemotivaie. Deși 
tirziu, mai mulți utemiști de la mi
rul ne-am pus întrebarea: ce este 
cu acest tinăr? Atunci am aflai că 
a crescut fără părinți. Este trist și 
regretabil. Dar află un lucru, Mi
hai : și copilăria mea a fost lipsită 
de grija părintească. Și totuși am 
crescut. Am ajuns muncitor califi
cat — electrician; am terminat și 
liceul seral. Intre timp m-am căsă-

Curățenia 
orașului

La sosirea intr-un oraș, prima 
impresie ți-o face starea de cură
țenie a gării, a străzilor și case
lor. Cu alte cuvinte, curățenia e> 
cartea de vizită a unui oraș. Și 
cît de plăcut este să umblăm pe> 
străzi curate, să ne odihnim pe 
o bancă în parc, atunci cînd pe 
străzi și alei nu întîlnim resturi 
de hîrtie, coji de semințe și alte 
murdării. Ne impresionează la fel 
magazinele, sălile de spectacole, 
terenurile de sport — dacă nu sîn- 

tem siliți să călcăm pe mucuri de 
țigări, bețe de chibrituri etc. Iată 
de ce sintem îndreptățiți să ne 
întrebăm : orașele din Valea Jiului 
au oare o carte de vizită, compa
rabilă cu a altor orașe din țară ? 
Bineînțeles că au, însă nu din toa
te punctele de vedere. In ceea ce 
privește noul, care se concretizea
ză în blocurile zvelte. înconjurate 
de spații verzi, în străzile largi 
din Uricani, cartierul Braia Lu
peni, Vulcan, Petroșani există ase
mănări. Dar, din punct de 
vedere al curățeniei întîlnim 
la noi și unele deosebiri. 
In fiecare din localitățile noastre 
pot fi văzute de-a lungul străzilor, 
ca și în alte orașe, coșuri speciale 
penru hîrtii și -alte resturi, iar pen
tru întreținerea curățeniei există 
servicii speciale de salubritate. 
Noaptea, echipele care se ocupă 
cu întreținerea curățeniei orașelor 
își fac datoria. Deosebirea apare 
de multe ori ziua cînd, chiar în 
plin centru, pot fi văzute străzi 
ce nu au un aspect plăcut, dato
rită neatenției sau lipsei de bun 
simț a unor pietoni, care aruncă 
la întîmplare hîrtii'le și alte resturi. 
Unii fumează și aruncă mu
curile țigărilor pe trotuoare, 
alții, în grabă, „scapă", bile
tul de autobuz pe stradă, ca 
toate că la cîțiva pași, în mod si
gur, există recipiente speciale. Se 
poate întîmpla ca recipientele să 
nu fie în imediata apropiere, dar 
nici prea departe. Grija pentru 
curățenia orașului este o necesi
tate a vieții noastre noi. Тосйаі 
de aceea această grijă trebuie să 
ne preocupe permanent. Un rol 
deosebit în acest scop îl are opi
nia publică. Fiecare cetățean are 
datoria de a atrage atenția celor 
ce, lipsiți de bun simț, neglijează 
curățenia orașului. Să nu uităm 
nici un moment că, prin păstrarea 
eurățeniei orașului ne apărăm să
nătatea. De curățenia orașului sta- 
tem răspunzători noi înșine, lo
cuitorii lui. Să facem totul pentru 
a ne păstra curat orașul I

Dr. FODOR LAJOS 
inspector de stat pentru igienă

de om, Mîhai“ 
torit și am doi copii. Nu mi-a fost' 
ușor, am avut de învins multe ob
stacole. Dar oamenii — pe care 
i-am iubit și ale căror îndrumări, 
le-am prețuit întotdeauna — m-au 
învățat să lupt cu greutățile. Și am 
reușit.

Faptele tale reprobabile, ușurința 
cu care ai privit viața pînă acum 
sînt condamnabile. E timpul să pre- 
țuiești munca, oamenii din jurul 
tău, să-ți consacri timpul unor sco
puri utile. Principalul e să-ți faci 
datoria, să fii demn de tinerețea ta..,

VOM ACORDA TOT SPRIJINUL 
FAMILIEI DIN CARE FACE PAR
TE MIHAI, se spune într-o altă 
scrisoare sosită la redacție din par
tea Comitetului executiv al Sfatului 
popular din Vulcan.

In scrisoare sintem informați că, 
în urma articolului „Este vorba de 
onoarea ta de om, Mihai". Comite
tul executiv al Sfatului popular din 
Vulcan, in exercitarea atribuțiuni- 
lor de autoritate tutelară, a invitat 
membrii familiei în care trăiește 
Mihai Mănescu la sfatul popular.

Ce afirma mama, Macovei An
gela ? Soțul ei, care venea acasă 
mereu în stare de ebrietate, provo- 
cînd certuri șl scandaluri, a părăsit 
domiciliul conjugal. A vîndut apoi 
mobila din casă și a părăsit locali-

(Continuare în pag. 3-a)



т

Zi de
autobuz la stația

1. SAS AR AN

Maxime și cugetări

Băltoacele 
Pe străzi,

fragi 
tare 
vara 
fruc-

Pămintul, de-obicei dellcvescent, 
Ё suprasaturat, pentru moment 
Mustește apa peste tot din glie, 
IJe parc-ar fi hidro-terapie.

ве-ntind, iormind rețele 
prin gropi

(orațu-i plin de ele 1)
1.С.О., ar fi cazul, parcă,Cef de ta

S-aplice în transport o... „auto-barcă“ I

© zî însorită de primăvară. Așa 
era ziua aceea cind, in autobuzul 
arhiplin cu destinația Surduc, un 
cuvini era pe buzele tuturor: Gam
brinus l Nume romantic, cu rezonan
ță latină In sonorizare, mi-aduce ■- 
minie întotdeauna de vestita berărie 
în care Caragiule își trata Menții cu 
o halbă, sau cu... o snoavă.

Numai că de data aceasta e vorba 
de grădina de vară Gambrinus, așe
zată la confluența celor două iiuri 
intr-o pitorească poziție mortifică, 
avlnd în față culmea superbă a Pa- 
rl/lgului și in spa
te, virfurile solem
ne și grave ale 
Vilcanului.

Am coborit din 
proximă: Gambrinus. Și iarăși in cu
getul meu, gind urile o porniră hoi
nar pe poteca paralelismului La 
Gambrinusul de aici fac confluența 
două Jiuri. La Gambrinusul lui Ca- 
ragiale făceau confluență meșteșu
garii și funcționărimea...

In fața mea, un tlnăr, probabil mi
ner, îi povestea unui căpșor drăgă
laș care se sprijinise pe umărul lui 
puternic:

— Vezi, draga mea ? I In tulbu
reala asta cu străluciri de smoală, 
slnt firișoare de cărbune, de siînci 
zdrobite în adincuri și de brațul 
meu. Jiul le poartă pe 
duce in Dunăre, in mare, 
și depune pe cine știe ce 
mesaj al muncii libere...

Fata îl asculta emoționată, 
spun drept, și mie mi-au plăcut re
flecțiile, puțin adolescente, ale tină- 
rului, așa că peste citeva minute, pe 
terasa restaurantului, am aprobat cu 
căldură propunerea de a forma o 
masă comună, alipindti-mă la gru
pul din care făcea și el parte. Am 
aflat că e miner la Petrila și venise

Defileu, le 
in ocean... 
țărm un

Să

DE ICI, DE COLO

Un fort de 1300 kg
Cofetarii din Rio de Janeiro 

pregătit pentru jubileul de 400 
ani al orașului lor un tort înalt 
45 metri și cîntărind 1 300 kg.

Flecare din 
a primit cîte 
considerat cel

au 
de 
de

cei 24 000 de invitați 
o felie din acest tort, 
mai mare din lume.

protest
din Bosnia,

Motiv de
Un cetățean

nume HADZIOSMANKARAKAPETA-
NOVICI, pretindea că poartă cel mai 
lung nume din Iugoslavia.

De curînd însă, el a primit o scri
soare de protest din Skoplie, semnată 
de un oarecare PAPANDOVA- 
LORAKOMONDURON1KOLAKOPU- 

LOVSKI.

„Gănseliesel"
Cea mai sărutată fată din Got in- 

gen este „Gănseliesel";.. o sta
tuie de bronz reprezentînd-o pe păs
toriță de gîște Liesei. Potrivit unui 
Vechi obicei, toți studenții care își 

împreună cu ortacii și familiile tar 
spre a se recrea in mijlocul naturii, 
respirlnd aerul proaspăt ce stăruie 
aici. Societatea era veselă și comu
nicativă. Șotiile și glumele nu mai 
conteneau, iar risetele cristaline iscau 
ecouri după ecouri.

Priveliștea care se deschidea &i 
față — sus păduri seculare de brazi 
și stinci scăldate In. lumină, jos Hui 
și șoseaua ce se întovărășesc para
lel — ne Incinta pe toți, furlndu-ne 
priotrile.

— Au sosit și micii •— ne anunță 
dintr-o dată fami- 

пГІІППЯ liar șl volubil „Nta 
fag ospătarul". Ih-

■ ■■"■■■.....  tt-adevăr și berea
șl micii îndreptățesc reclama: berea 
este rece, micii sini proaspeți și bi
ne prăjiți.

Tlnărul lingă care m-am așezat se 
răsucește spre mine și-mi spune:

— Vezi poteca aceea care șerpu
iește pe lingă vila Cu aer arhaic de 
castel medieval 2 In curînd vor co
bori de acolo cofele cu afine, 
și zmeură. Muntele nostru e 
darnic. Iarna — pîrtii de schi, 
— priveliști minunate, afine și 
te de pădure...

11 aprob tacit. Sufletul mi-e plin 
de bucurie și înțelegere.

— Și acum să închinăm și 
pahar pentru succesele noastre
muncă — zice un miner mai vîrstnic. 
Ne ridicăm în picioare ca la o so
lemnitate...

...Și ziua de moi, plină de farmec 
și tnctntare, trece pe nesimțite. Um
brele înserării coboriră ușoare pe 
văi. Doar virfurile mai erau Scălda
te de razele crepusculare ale soare
lui.

un 
în

B. GHEORGHE 
student

iau diploma o sărută. Bătrînul ora? 
universitar numără pesta 10 000 de 
studenți.
Femeia agent.,.

Unica femeie din Italia care dirija 
circulația pe străzi era tînăra Caria 
Mafiei, în vîrstă de 25 de ani. 
„Era“, pentru că prefectul poliției lo
cale a fost nevoit s-o transfere în 
alt post. In orele ei de serviciu, ma
joritatea șoferilor și pietonilor se 
opreau să admire pe frumoasa agentă 
de circulației astfel incit traficul se 
bloca cu regularitate.

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
„Menajerie" 
originală

Cei ce doresc s-o viziteze n-au 
deed să 'meargă la Petrila, fiindcă 
există acolo o „menajerie" intr-ade
văr originală, între noile blocuri 10 
și 11 de pe stradă 7 Noiembrie. Ori
ginalitatea menajeriei constă in a-

——W— I ........ .

Meteorologică
O zi senin iar, două vînt și ploaie. 
Pe unde vrei să calci, numai noroaie. 
Bocancii, bieții,

parc-ar vrea să-mi spună 
C-au sedimente de noroi,

de peste-o lună.

• Capul fără memorie e ca o ce
tate fără zid (italian).

• Rugina nu roade lemnul (fran
cez).

• Nu spune întotdeauna ceea 
știi, sa știi însă întotdeauna ceea 
spui — (românesc).

ce
ce

cruri
cet

• Eroarea e unul 
care vine iute 

(românesc).

din acele
și pleacă

lu-
în-

a
tine

aprinzi pentruLumina care o
trebuie să lumineze și celorlalți 

(arab)

• Războiul africă ce drege pacea 
(francei).

• Omul cu adevărat mare, mărește 
tot ce se află în jurul său (românesc).

ti
• Amară 

sini roadele
e răbdarea, dar dulci 
(francei).

• Adevărul e cel mai bun advocat, 
(german)

• Prezentul născut did trecut 
poartă în sine; viitorul (românesc).

ceea că ea cuprinde nu fiare sălba
tice, ci diferite exemplare ale fau
nei domestice, printre care amintim 
cele de porci, găini, iepuri de casă, 
așezate în cotețe de toată frumuse- 
țea. Cotețele sini confecjionate din- 
tr-o mare varietate de materiale 
fiind cit se poate de pestrițe. Loca
tarii celor două blocuri, care au 
cite un exemplar său două de ani
male domestice în menajerie le pri
vesc zilnic cu drag, le hrănesc cu 
gîndul că le vor servi drept hrană. 
Alfi locatari insă, și aceștia în trea
căt fie spus constituie majoritatea, 
nu se împacă de loc cu existența 
menajeriei, deoarece, pe lingă ca
racterul ei pestriț, mai are și alte 
pocinoage Dacă vrea gospodina să 
aerisească apartamentul. în locul 
aerului curat, pătrund miasme râu 
mirositoare, nesănătoase, Iar, dacă 
mai amintim că printre cotețe se 
joacă copiii locatarilor, ne putem 
imagina și mai complet cit de rău 
venită este „menajeria" aceasta in
tre blocuri.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular din Petrila nu ia totuși 
măsuri să fie desființată, cu torte 
sesizările făcute de locatarii nemul
țumiți. £ drept că ceva s-a făcut 
in acest scop. S-a deplasat pe te
ren o comisie și li s-o „pus in ve
dere" proprietarilor animalelor „să

Flori de mai.
Foto: N. MOL0OV6ANe

MOZAIC DE PRIMĂVARA
Un liliac neobișnuit

In Muzeul satului din București 
există uu liliac neobișnuit. Pe tuta 
adestuia îiuioresc mulțime de 
flori splendide de diferite culori și 
parfumuri. Liliacul, pe care se pot 
vedea alături de flori albe, altele de 
culoare roz, violet, roșii, albastre, ar
gintii, mov închis etc., este opera hor
ticultorului Gh. Grosu, un pasional 
ai profesiunii sale. Acesta, după nu
meroase experiențe făcute timp de 17 
ani, a reușit să creeze un arbust al
toit cu nu mai puțin de 15 soiuri de 
liliac. O altă curiozitate a liliacului 
realizat de horticultorul buCureștean 
este aceea Că planta își îmbracă po- 
doaba-i florală nu numai primăvara, 
ci și toamna, din septembrie pînă în 
octombrie.

înfloresc narcisele
La Negroși, lîngă pădurea Mozacu- 

Cosțești, au înflorit narcisele. Gin
gașele flori smălțează o poiană în
tinsă pe mii de metri, Narcisele de 
la Negroși se deosebesc de acelea din

desființeze cotețele". Dar a urmărit 
cineva dacă această hotărire este 
îndeplinită sau nu? tată o întrebare 
care trebuie să dea de gindit celor 
ce slnt în măsură să curme existen
ța menajeriei.

Intîrzieri tolerate
In fiecare din zilele săpiămlrtl, 

la București sau in alte localități 
urbane din țară, ziarele sosesc ta 
chioșcuri dis-de dimineață. Mergi 
la orele 6 sau 7 dimineața, iți iei 
ziarul la zi. ii citești și ești infor
mai despre evenimentele interne șl 
internaționale. In unele localități 
din Valea Jiutui insă cetățenii nu 
beneficiază de posibilitatea asta. 
La Lupeni, Vulcan și Uricani, de 
pildă, ziarele chiar și cele locale nu 
pai fi citite declt după ora Ю dimi
neața. Cu toate că oficiile P.T.T.R. 
din localitățile sus amintite primesc 
ziarele locale cu regularitate încă 
înainte de ora в, nu le pun imediat 
la dispoziția chioșcurilor și deci a 
cetățenilor. Curios că această co
moditate, de care dau dovadă func
ționarii oficiilor P.T.T.R. vizate, 
este tolerată de organele locale. 
Oare nu este cazul ca ea să fie 
curmată iteirtirziat ?

S. VAS1LESCU

STEA6UL ROȘU
--------- I и I!

vestita poiană din dumbrava Vadului 
de la Făgăraș, care acum, iu miez 
de primăvară, primește oaspeți din 
întreaga țară. Ele ad învelișul floral 
colorat într-o nuanță de galben mai 
deschis, iar forma petalelor și sepa- 
lelor alungită, elipsoidală, ușor ascu
țită la vîrf. La baza florilor se află 
un guleraș verde gălbui, crestat pe 
margine și. tivit cu un feston roșu. 
Botaniștii au stabilit că. aceste flori 
aparțin speciei Narcissus Stallaris 
Ele cresc pe aceste meleaguri de la 
începutul erei cuaternare. Datorită a- 
cestui iăpt, poțana de la Negroși a 
fost declarată de curînd monument 
al naturii. Există în țara noastră și 
alte pajiști de narcise, intre Care ace
lea de la Piatra Ceții, din apropie
rea Teiușului, și comuna Cetea de la, 
poalele Munților Apusene

Bujori - relicve botanice
Pe dealurile însorite din Dobrogea

și-a deschis bobocii o plantă rară —- 
bujorul de stepă. Floarea solitară, dc 
culoare purpurie întunecată, punctea
ză cu lumini de foc cîmpul pastelat 
în tonuri vegetale. Bujorul de stepă, 
care crește numai aici, este socotit 
de specialiști ca o relicva botanică, 
dăinuind pe meleagurile dobrogene 
din perioada postglacaală. O altă for- 
mă unică in lume de bujor, decla
rată monument al naturii, se află, de 
asemenea, in rezervația „Fiutînița" 
de la Murfatiar.

Flori...
din mărci poștale

Liviu Doctor din Cluj este un ar
tist plastic original. Cu răbdare și 
măiestrie el creeaza tablouri Iară a 
întrebuința penelul, pastelul sad cre
ionul ci... penseta. Cu acest obiect 
lipește una Ungă alta mii și mii da 
șuvițe de hîrtie colorată de dimensiuni 
rtiinuscule, decupate din mărci poș
tale, cu care alcătuiește compoziții 
de o rară frumusețe. Pasiunea și 4 
munca sa laborioasă în acest dome
niu neobișnuit al artei plastice, des
fășurată timp de peste 30 de ani, 
au ca rezultat lucrări remarcabile.
Irt expoziția personală a artistului se 
află reușite peisaje de primăvară. în 
care predomină florile cu un colorit 
viu.

(Ager prez)



* Peatni aplicarea hotăririlor — munci politico-organlzatorlcă susținută • Un caracter permanent convoiu
lui • Toți membrii de partid *— pârtiei punți activi la aplicarea hotăririlor.

Cuvmtal de ©rdine:
RIT ICITATEA

oiir-o plenară recenta, comitetul de 
partid al minei Petrila a analizat 
uMUica politico-organizatorică desfășu
rată de comitet, de birourile organi
zațiilor de bază pentru aplicarea in 
viața a hotârlriior. organelor superi
oare de partid și a notăririlor pro
prii.

analiza acestei importante proble
me a fost necesară, oeoarece organi
zarea aplicării hotăririlor, controlul 
Îndeplinirii lor constituie garanția 
eficacității muncii de partid, contri
buie la atragerea masei membrilor 
de partid la rezolvarea principalelor 
sarcini ce ie stau in față. Plenara a 
relieiat experiența pozitivă ia acest 
domeniu, contribuind la generalizarea 
ei și totodată a scos în evidență lip
surile ее trebuie înlăturate în sco
pul desfășurării unei munci temeini
ce pentru organizarea și controlul a- 
plicarii liotăririlor.

Comitetul de partid, majoritatea 
birourilor organizațiilor de bază sini 
preocupate de atragerea masei mem
brilor și candidaților de partid la 
muncă concreta pentru aplicarea in 
viață a hotăririlor. Organizațiile de 
bază nr. 2, 3, 6, 7, 8 și altele au 
asigurat prezența în fiecare schimb, 
la tiecare ioc ue muncă a cel puțin 
un membru sau candidat de partid, 
avînd astfel posibilitatea să mobili
zeze prin ei colectivele sectoarelor res
pective in întrecerea socialistă, în
tărirea disciplinei, aplicarea inițiati
velor valoroase.

Pentru ca hotărîrile să fie duse la 
îndeplinire, ele trebuie cunoscute în 
amănunțime de membrii comitetelor 
și ai birourilor organizațiilor de ba
za, de comuniști. In acest scop, în
dată ce apar hotărîri ale organelor 
superioare de partid, ele sînt dezbă
tute cu membrii comitetului și ai bi
rourilor, in adunările generale ale 
organizațiilor de bază. Esențial este 
că în cadrul acestor dezbateri se 
pune accentul atît pe cunoașterea con
ținutului hotărârilor, cit și pe luarea 
de măsuri politico-organizatorice în 
vederea aplicării prevederilor aces
tor hotărîri. Exeinplificind această 
preocupare, referatul a arătat modul 
în care a acționat comitetul de partid 
al minei pentru aplicarea în viață a 
Sarcinilor desprinse dintr-o hotârîre 
adoptată de Biroul Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani privind în
deplinirea ritmică a sarcinilor de plan 
și îmbunătățirea calității producției. 
Intrucît conținutul de steril în căr
bune era mai mare decît cel admis, 
s-au stabilit măsuri care să contribuie 
la întărirea preocupării în subteran 
t^ntru calitatea producției. Astfel s-a 
mființat gazeta „Calitatea", ale că
rei articole contribuie la creșterea 
combativității față de neglijarea ale
gerii sterilului din cărbune și chea
mă minerii să se preocupe cu răspun
dere de reducerea conținutului de ce
nușă. S-a stabilit ca în adunările gru
pelor sindicale să se dezbată felul 
cum se ocupă brigăzile la locurile lor 
de muncă de alegerea șistului vizibil.

Aceste măsuri trebuie aplicate însă

PROGRAM DE RADIO
/6 mai 

16,00 CĂRȚI CARE VA AȘTEAPTA.PROGRAMUL I. 6,00 Concert de 
dimineață (la ora 6,30 recomandări 
din program); 7,00 RADIOJUR
NAL; 7,15 „Pe Valea Prahovei" — 
muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,06 Muzică populară in
terpretată de Angela Moldovan și 
iiie Udiiă; 8,30 TEATRU LA MI
CROFON PENTRU COPII : „Ma
rele vrăjitor"; 9,30 Cărți de vizită 
semnate de Nicolae Chirculeseu, Sile 
Dinicu, Florin Comișel, Noru De- 
metriad, Richard Stein, Viorel Do
boș, Richard Banzer. Temistocle 
Popa; 10,00 Operete îndrăgite; 10,30 
Piese cte estradă; 11,00 „Melodia și 
solistul preferat" — emisiune de 
muzică populară; 11,30 „Luminile 
rampei" — din spectacolele Teatru
lui de operă și balet al R.P.R.; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,05 
Emisiunea „Mic dicționar de muzică 
ușoară" (Litera A); 13,00 Recoman
dări din program; 13,05 Concert de 
prînz; 13,30 De toate pentru toți; 
14,25 Cîntă Gigi Marga; 15,00 Pro
gram muzical cerut de ascultători;
15,30 Interpreți de muzică ușoară; 

cu inai multă perseverență, deoarece 
și în prezent conținutul de șist în 
cărbunele extras de mina Petrila e 
mult mai mare decît prevede norma. 
Mai ales în sectoarele unde procentul 
de cenușă se menține ridicat, orga
nizațiile de bază să ia în dezbatere 
problema calității spre a se lua mă
suri eficiente pentru îmbunătățire. Tre
buie aplicat larg procedeul grupelor 
de partid ai căror organizatori sînt

Viața de partid
- « « • - — — • * - * — • » • • « • * «-«
tovarășii Strat Gavrilă, Hanc Vasile, 
l'așcandi iraiait, Gîrnaru Constantin, 
de a discuta în ședințe operative cum 
își îndeplinesc membrii de partid sar
cinile trasate.

Comitetul de partid a indicat bi
rourilor organizațiilor de bază ca la 
întocmirea planurilor de muncă să 
studieze stadiul aplicării hotăririlor 
organelor superioare de partid și a ho- 
tărîrilor proprii, și din acest studiu să 
desprindă cele mai actuale probleme 
pentru a le supune dezbaterii adunărilor 
generale. S-a cerut, de asemenea, ca 
birourile să informeze adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază de 
felul cum sînt îndeplinite sarcinile ce 
se desprind din hotărîrile organelor 
superioare cît și hotărîrile proprii.

S-a întărit,, de asemenea, preocupa
rea pentru controlul îndeplinirii hotă
ririlor. In acest an, comitetul de 
partid a format mai multe colective 
care au analizat, la fața locului, apli
carea în practică a principalelor pro

Electricianul Moldovan Alexandru, unul din meseriașii de frunte de Ia 
mina Vulcan, execută urra din operațiile migăloase care cere o mare aten
ție : revizia panoului de comandă de la mașina de extracție a puțului 
principal ai exploatării.

Volume de critică și istorie literară; 
16,15 SPORT ȘI MUZICA; 19,00 
Vă invităm la dans; 20,00 RADIO
JURNAL. Sport; 20,20 TEATRU LA 
MICROFON : premiera „ATAC DE 
CORD"; 21,20 Cîntă pentru dum
neavoastră orchestrele : Electrecord, 
Vadim Liudv-icovski, Enrico Fan- 
ciotti, Boris Sachelarov, Franc 
Poarcei, Eduard Cerni, Dinu Șer- 
bănescu, Lester Lanin, Bebe Prisa- 
da, Percy Faith, Joe Loss; 22,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo- 
gic. Sport; 22,30 La microfon Horia 
Moculescu și orchestra sa; 23,00 In- 
terpreți ai jazz-ului; 23,20 Suită а 
П-а în Do major pentru orchestra 
de George Enescu; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL 11. 6,00 Cîntă fan
fara reprezentativă a Armatei; 6,25. 
Recomandări din program; 6,30 
„Cîntec mîndru-n țară auzi" — e- 
misiune de muzică populară; 7;00 
Uverturi și dansuri din operete;

7,30 RADIOJURNAL; 7.45 Estrada 
veseliei; 8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 

bleme ce se desprind din hotărîrea 
Conferinței orășenești de partid și a 
conferinței de partid pe mină. Colec
tivele formate au analizat, între al
tele, respectarea normelor de tehnica 
securității muncii, calitatea lucrărilor 
de deschidere și pregătiri, eficacita
tea mvațummtuiui ne partid.

Este însă necesara uin partea co
mitetului de partid mai multă exi
gență. în exercitarea controlului, asu
pra îndeplinirii prevederilor hotarîri- 
ior. Una din problemele cele mai im
portante ce stau în fața acestei ex
ploatări, prevăzută in hotărîrea confe
rinței de partid pe mină, este ridica
rea la plan a brigăzilor rămase în 
urmă. Conducerea minei a neglijat 
multă vreme organizarea sprijinirii bri
găzilor de către ingineri, și tehnicieni, 
nu a combătut formalismul în acest 
domeniu. Comitetul de partid n-a luat 
poziție față de această deficiență. 
Unele’ birouri de organizații de bază, 
între care cele din sc .oarele 1 (se
cretar tov. Szekely ț>k. an), IV (se
cretar tov. Călușeru Ion), rambleu (se
cretar tov. Todea Vasile), nu se ocu
pă decît sporadic de controlul înde
plinirii hotăririlor. Comitetul de partid 
trebuie să le ajute să-și îmbunătă
țească activitatea și în acest domeniu.

Controlul îndeplinirii hotăririlor să 
aibă un caracter permanent, să con
tribuie la înlăturarea din timp a de
ficiențelor, deoarece în felul acesta ho- 
tărîriie organelor superioare, ho
tărîrile proprii se vor reflecta în 
realizări de seamă în îndeplinirea sar
cinilor economice, în ridicarea nive
lului întregii munci de partid.

8.30 Bună dispoziție pe note; 9,00 
Muzică populară la cererea ascultă
torilor; 9,30 Anunțuri, muzică; 9,45 
Atuzică ușoară; 10,00 „Gînttcele 
primăverii" — muzică ușoară; 10,30 
RADIOJURNAL; 10,40 „La braț cu 
opereta"; 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Eiiescii", 
dirijor Stanislav Wislocki (R. P. 
Polonă). In pauză : emisiunea „CI
NEMA"; 13,15 Varietăți muzicale; 
13,45 Melodii de neuitat; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin: meteo
rologic; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 Noi înregistrări de mu
zică ușoară realizate în studiourile 
noastre; 14,30 „Cine știe câștigă";
15,25 Arii din operete; 16,00 „A-șa-i 
jocul pe la noi" — emisiune de mu
zică populară; 16,30 „Am îndrăgit 
o melodie" — tnuzică ușoară; 17,15 
Opinii literare: Criticul Nicolae 
Manolescu despre peisajul poetic 
contemporan din țara noastră; 17,25 
Muzică Ușoară și interpreții săi; 
18.00 Muzică din opera „La sece
riș" de Tiberiu Brediceatlu; 18,30 
Noi soliști de muzică populară: 
Maria Cornescu și Ilie Ariinescu 
— voce, Constantin Chisăr — flu
ier; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI;

(&fmare clin pag. l-a)

cestui plan de măsuri ? In primul rînd 
ritmicitatea, ne-a relevat tov. Opris 
Dumitru, inginerul șef al minei. In 
acest scop ne preocupă realizarea con
form preliminariilor a lucrărilor de 
pregătiri pentru a menține linia ac
tivă de front prevăzută, reducerea la 
minimum a fluctuației efectivelor, în
tărirea asistenței tehnice în schimbu
rile II și III, îmbunătățirea aprovi
zionării, Pentru eliminarea strangulă
rilor vom pune în funcție puțul 12 
cu instalațiile anexă, spre a repara 
între timp puțul Ștefan, eșalonăm pe 
bază de grafice ramble iere a abataje
lor, vom reface în scurt timp între
gul parc de vagonete. Atît cadrele 
din conducerea minei cît și a sectoa
relor vor avea în centrul atenției aju
torarea brigăzilor rămase in urmă 
spre a ajunge ca toate sectoarele și 
brigăzile să-și realizeze sarcinile de 
plan.

De asemenea, colectivul nostru și-a 
fixat mai multe obiective în 
cadrul angajamentului de întrecere: 
să realizeze pînă la Congres o depă
șire de 3 000 tone cărbune, un randa
ment de 1,275 tone/post, cu 5 kg pe 
post mai mare decît prevederile, să 
realizeze 200 000 lei economii și să 
reducă eu 0,1 puncte conținutul de 
cenușă din cărbunele extras.

Pentru realizarea productivității pla
nificate vom introduce Utilaje noi (plu
gul și haveze în abatajele frontale), 
procedee avansate, vom extinde mun
ca în acord la muncitorii de la pu
țurile centru, Ștefan, 8, 10 și 21, pre
cum și de la circuitul principal de 
transport. Spre a satisface criteriul 
calității, vom extinde iluminatul fix 
în abataje, pușcarea selectivă, vom

Ecouri la articolul „Este vorba 
de onoarea ta de om, Mihai*

(Urmare din pag. l-a)

tatea; iar cele 4 fetițe au rămas în 
grija ei. Ajutorul ce-l primise de la 
soț a fost insuficient pentru a-și în
treține copiii. Ga mamă și soție ea 
apelează la tatăl copiilor s-o ajute 
in creșterea acestora, să Se debara
seze de viciul beției și să se întoar
că in sinul familiei.

Macavei Viorel a avut și el cu- 
vintul in fața autorității tutelare. 
Ce a avut să declare ? Că intr-ade
văr a băut mult, peste măsură, că 
a vîndut mobila și a părăsit fami
lia, localitatea, fiind in curs de an
gajare la mina Lonea. A mai pro
ms că va contribui la întreținerea 
minorilor Mar mai mult decît i se 

19,05 „Mi-ești dragă" — emisipne 
de romanțe; 19,30 Recitalul violo
nistului David Oistrah; 19,45 Cher
meză muzicală; 21,00 RADIOJUR
NAL; 21,20 Vă invităm la dans; 
21,45 Pagini umoristice; Astă seară 
la microfon. Marcel Anghelpscii, 
artist al poporului; 22,00 Opereta 
Magazin — de H. Nicojaide și I. 
Berg (Emisiunea I — reluare); 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 
Ploaie de melodii și ritmuri; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
16 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un nou Ghilgameș; REPUBLICA: 
Un enoriaș ciudat; PETRILA: Dra
goste la zero grade; LONEA: Ve
selie la Acapulco; ISCRONI: Uti- 
de-i generalul ?■ ANÎNOASA : M-am 
îndrăgostit Ia Copenhaga; VUL
CAN : Cei trei mușchetari seria I 
și II; CRIVIDIA: Renul alb; PA- 
ROȘENI; Comoara din lacul de 
argfnt; BARBATENI; Fantomele 
din Speasart

îmbunătăți curățjrea vagonetelor, Fă
ră îndoială, mai avem multe de fă
cut atît ia capitolul ritmicitate cit 
și la calitate. întărirea disciplinei, a 
răspunderii față de respectarea N.T.S. 
sînt de asemenea probleme ce vor 
sta pe tapet.

Și acum, un ultim interviu cu to
varășii de la sectorul de transport, 
punct încă nevralgic în activitatea 
minei. Cineva de la acest sector a 
făcut următoarea precizare; „Minerii 
îac gălăgie pentru goale ? E foarte 
bine! Înseamnă că in abataje se lu
crează cu rodnicie". Precizarea cu
prinde un pic de adevăr. Dar îl pre
ferăm o alternativă mai fericită: să 
„geamă" rostogoalele arhipline sub 
greutatea cărbunelui, dar să fie și 
transportat operativ; roadele muncii 
minerilor să ajungă la zi ritmic, fără 
strangulări. De altfel, tinărul tehni
cian Costea Vasile, proaspătul șef al 
sectorului de transport ne-a informat 
că din mină se scot zilnic la supra
față cite 5 700-5 900 vagonete cu 
cărbune. Se tinde însă spre cel puțin 
0 000. Șl în acest scop există și 
perseverența necesară; se pun la 
punct liniile, se repară in ritm in
tens parcul de vagonete. Ramin insă 
ca probleme deschise: disciplina in 
sector și, pentru sectorul electrome
canic, întreținerea și repararea de 
mai bună calitate a instalațiilor de 
transport. Important e faptul că exis
tă strădanii și în aceste direcții.

...De la începutul lunii mai minerii 
Lupeniului au înscris in întrecere un 
plus de I 500 tone. Iată faptul ce 
atestă că pe graficele abatajelor Lu
peniului ascensiunea continuă ritmic 
și cu optimism spre noi și noi pf*- 
curi ale vredniciei.

va pretinde prin hotărîrea organelor 
judecătorești. E frumos și toiiiși pu
țin din partea unui părinte / Nu e 
vorba aici numai de băutură, de 
despărțirea de soția lui, ci de ceva 
mult mai mult: de destinul celor 4 
minore. Ele își așteaptă tatăl; Ou 
nevoie nu numai de banii acestuia, 
ci și de părinte care să le fie sfă
tuitor, educator și sprijin in viață/ 
lată! răspunderea, iată apelul către 
conștiința lui Macavei Viorel, Și 
pentru aceasta e nevoie de un sin
gur lucru; să se elibereze de subju
garea alcoolului, dușman perfid si 
abject al unei vieți familiale nor
male.

ÎNCĂ O ACUZAȚIE LA ADRE
SA LUI MIHAI. ..Viața familiei 
noastre s-a înrăutățit mai ales după 
venirea lui Mihai, a mai declarat 
în fața autorităților tutelare Maca
vei Viorel. Deci, Mihai Mănescu, 
comportarea ta se răsfrînge și asu
pra altora. Ai recunoscut chiar ți 
tu că porți o mare vină în descom
punerea familiei mamei tale. E foar
te grav. Mihai t Mama, care abia 
ie-a regăsit, ți-a iertat și îți mai 
iartă, poate, faptele nedemne. DAR 
NU FI INGRAT, MIHAI ! Com- 
portă-te astfel incit să contribui la 
refacerea familiei din care și tu faci 
parte Surorile tale nu trebuie să 
aibă copilăria pe care ai avut-o tu,. 
Deci gîndește-te mult la răspunde
rile се-ți apasă pe umeri, la demni
tatea ta...

MAI AȘTEPTAM UN RĂSPUNS. 
In cazul lui Mihai Mănescu ne-au 
scris tineri, ne-au scris tovarășii de 
la Sfatul popular Vulcan. Familia 
în care trăiește Mihai va fi de a- 
cum în atenția autorității tutelare. 
Dar ce veți face voi, tinerii utemiști 
de la mina Vulcan, cei în mijlocul 
cărora lucrează acest iînăr ? V-ați 
gindit cum vă veți apropia de ei, 
cum îl veți ajuta spre а deveni alt 
om? Iată întrebarea la care nud 
așteptăm răspuns...



STEAGUL ROȘU

Evenimentele Inclieierea lucrărilor
din Republica Dominicană Parlamentului european

Festivalul
Primăvara la Praga“

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres).
Noi elemente de tensiune surve

nite în cursul nopții de miercuri 
spre joi au agravat și mai mult si
tuația din capitala Republicii Domi
nicane, Santo Domingo. Cinci avioa
ne oare au decolat de pe baza de la 
San Isidro au bombardat și mitra
liat în mai multe rînduri pozițiile 
deținute de insurgenți, obiectivul 
principal al atacului lor fiind postul 
de radio aflat în mina insurgenți
lor. In cursul acestor raiduri s-au 
înregistrat morți și răniți. Unul din 
avioane a fost doborît.

Pe de altă parte, puternice schim
buri de focuri s-au produs între for
țele insurgenților și trupele ameri
cane, care au depășit zona de de
marcație și au încercat să pătrundă 
dincolo de „zona de securitate". 
Trupele americane care înaintaseră 
cîțiva zeci de metri în zona ocupată 
de insurgenți au fost respinse pe po- 
zițiile inițiale ca urmare a unei ri
poste puternice. In cursul acestor 
ciocniri dintre insurgenți și interven- 
ționiști, doi soldați americani au 
fost omorîți. Nu se cunosc pierderile 
insurgenților.

la care au 
cei 142 de 

și-a încheiat 
propunerii 

privind fi- 
agricole,

Rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate 
în problema dominicană

PARIS 14. Corespondentul Ager
pres,. Georges Dascal, transmite :

Parlamentul european, 
participat numai 86 din 
membri care îl compun, 
lucrările prin adoptarea 
Comisiei Pieței comune
nanțarea politicii comune 
începînd de la 1 iulie 1967, cu ajuto
rul unui buget federativ, evaluat la 
12 miliarde franci (2,4 miliarde do
lari). Cei 76 de parlamentari care 
au adoptat rezoluția aparțin grupu
rilor socialist, liberal și creștin-de- 
mocrat din parlamentele naționale 
ale celor șase țări ale Pieței comune.

Această rezoluție, care prevedea în 
același timp extinderea puterii de 
control financiar a Parlamentului 
european, a fost aprobată cu 76 de 
voturi pentru și 10 abțineri (Aceștia 
sînt cei opt deputați francezi U.N.R. 
și doi deputați creștin-democrați 
vest-germani, care au afirmat că pro
punerea Comisiei Pieței comune nu 
va fi aprobată de Consiliul 
rial al „celor șase").

Absența unui grup masrv 
putați aparținînd grupărilor 
care nu vor să ia atitudine 
proiectul bugetului 
luează considerabil 
asa simbolică a votului.

ministe-

de de- 
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de 
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PRAGA 14. Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite:

In capitala Cehoslovaciei a înce
put tradiționalul festival „Primăvara 
la Praga". Festivalul, care se va în
cheia la 11 iunie, oferă anul acesta 
un bogat program cuprinzînd 47 con- 
certe, dintre care 8 concerte de mu
zică de cameră și 26 reprezentații 
de operă. Programul cuprinde, de a- 
semenea, un mare număr de prime 
audiții, printre care lucrări de Pro
kofiev, Hindemith și Lutoslawsky.

Baritonul român N. Herlea, artist 
al poporului, va apare în spectaco :ti 
cu opera „Don Carlos" de Verdi.

NEW YORK 14 (Agerpres).
După ce reprezentanții Uniunii 

Sovietice și Franței (N. T. Fedorenko 
și respectiv Roger Seydoux) au ce
rut în ședința de joi a Consiliului de 
Securitate să fie admisă participarea 
lui Ruiben Brache (reprezentantul 
Republicii Dominicane, desemnat de 
guvernul constitutionalist al colone
lului Caamano), la lucrările acestui 
consiliu, atît reprezentantul Marii 
Britanii cit și ce! al Statelor Unite 
(lordul Caradon și respectiv Adlai 
Stevenson) s-au opus.

Următoarea ședință, la propunerea 
delegatului francez, trebuia să aibă 
loc vineri la orele 19_g.m.t. Intre 
timp, ministrul de externe din guver
nul Caamano, Jottin Cury, a trimis 
Consiliului de Securitate și secreta
rului general al O.N.U. o declara
ție în care se arată că orașul „Santo 
Domingo este scena unor evenimente 
•tragice și că se află în pericol imi
nent de a fi distrus".

Ca urmare. Consiliul de Securitate 
s-a întrunit vineri dimineața într-o 
sesiune urgentă pentru a relua dez
baterile privind Republica Domini
cană, unde situația se caracterizea
ză, potrivit agenției France Presse, 
„printr-o reluare a luptelor". După 
ce președintele Consiliului a dat ci
tire declarației guvernului Caamano 
la propunerea Iordaniei, Malayezieî 
și Coastei de Fildeș, Consiliul de 
Securitate a adoptat în unanimitate 
o rezoluție care exprimă profundul 
interes al Consiliului față de eveni
mentele din Republica Dominicană 
și cere încetarea imediată a focului. 
Rezoluția invită, de asemenea, secre
tarul general al O.N.U, să: trimită, 
ca o măsură urgentă, un reprezen-: 
tant al său în Republica Dominica
nă, care apoi să prezinte un raport 
în Consiliul de Securitate asupra si
tuației actuale.

Rezultatele alegerilor municipale 
din Anglia
LONDRA 14. Corespondentul A- 

gerpres, L. Rodescu, transmite :
Incepînd de Juni și încheindu-se 

sîmbătă, în Anglia și Wat Ies conti
nuă să se desfășoare alegerile muni
cipale pentru 2582 de locuri de con
silieri. Rezultatele de joi, cînd s-a 
votat în majoritatea orașelor, permit 
conturarea unui tablou general care 
se arată defavorabil partidului labu
rist. Ziarele subliniază în titluri mari 
pe primele pagini cîștigul net de 
552 de locuri al conservatorilor în 
timp ce laburiștii au înregistrat o

pierdere netă de 377 de locuri și li
beralii de 174 de locuri.

Semnificativ este faptul că labu
riștii au cedat conservatorilor con
trolul în consiliile municipale din 23 
de localități, printre care și orașe 
mari, ca Portsmouth, în care labu
riștii dețineau de multă vreme ma
jorități considerate sigure. Ziarele 
scriu că controversele laburiste apă
rute în ultima vreme în problema 
naționalizării industriei oțelului ar fi 
influențat voturile din regiunile me
talurgice ale țării, unde în general 
laburiștii au suferit pierderi.

Consecințele unei politici
Ceea ce trebuia să se întîmple s-a 

întîmplat. ' Joi după-amiază, însărci
natul cu afaceri al R. F. Germane 
la Cairo a fost convocat la Ministe
rul Afacerilor Externe al R.A.U., 
unde i s-a adus la cunoștință că re
lațiile diplomatice dintre Germania 
occidentală și R.A.U. au fost rupte. 
Cu cîteva ore mai înainte, purtăto
rul de cuvînt al guvernului vest- 
german, von Hasse, anunțase în 
conferința sa de presă că R. F. Ger
mană a stabilit relații diplomatice 
cu Izraelul. Prin aceasta, „ofensa la 
adresa statelor arabe" căpăta un ca
racter oficial. A început ceea ce a- 
gentia Reuter numea „spectacolul 
coborîrii steagurilor de pe ambasa
dele vest-germane din lumea .arabă". 
Irakul, Siria, Iordania, Arabia Sau- 
dită, Algeria, Libanul, Yemenul au 
rupt relațiile diplomatice cu Bonn-ul. 
Kuweitul a declarat nul acordul ca
re prevedea stabilirea unor astfel 
de relații, iar Sudanul a anunțat că 
ambasada sa din R. F. Germană 
„este în curs de lichidare". Trei țări

arabe nu au anunțat că vor rupe 
relațiile diplomatice cu R. F. Ger
mană : Tunisia, Marocul și Libia. 
Acest lucru este explicat de majori
tatea corespondenților de presă prin 
interesele economice ale acestor țări, 
în strînsă dependență de stadiul ac
tual al relațiilor lor cu R. F. Ger
mană.

Ruperea relațiilor diplomatice din-

Cronica evenimentelor 
internaționale

tre țările arabe și R. F. Germană, 
nu înseamnă însă sistarea relațiilor 
de ordin economic, comercial și 
cultural. Ceva mai mult, s-a anunțat 
că la Cairo va continua să funcțio
neze un consulat al R. F. Germane, 
paralel cu existența aici a unui con
sulat al R. D. Germane. Interesele 
vest-germane vor fi reprezentate la 
Cairo de Italia, la Bagdad de Fran
ța, urmînd ca ulterior să fie desetn-

R. P. Chineză a efectuat 
explozie nucleară

„Guvernul și poporul chinez ■— se 
spune în comunicat — vor lupta, ca 
și pînă acum pentru realizarea țe
lului nobi-1 al interzicerii și distruge
rii totale a armelor nucleare".

G.C. al P.C. Chinez și Consiliul 
de Stat al R. P. Chineze au adresat 
felicitări militarilor, lucrătorilor, teh
nicienilor, oamenilor de știință și 
întregului personal care a contribuit 
Ia realizarea cu succes a experienței.

o nouă
PEKIN 14 (Agerpres).
Intr-un comunicat transmis de a- 

genția China Nouă se anunță că la 
14 mai în R. P. Chineză a fost e- 
fectuată o a doua explozie atomică.

Comunicatul subliniază că „R. P. 
Chineză dezvoltă arma nucleară ex
clusiv în scopuri de apărare și nu va 
fi niciodată prima care să foloseas
că armele nucleare. Poporul chinez 
speră sincer că nu va avea loc nici
odată un război nuclear".

LONDRA 14 (Agerpres).
Miniștrii de externe ai Greciei 

Turciei, respectiv Costopoulos și Isîk, 
au continuat joi seara la Londra în
trevederile consacrate problemei ci
priote, după care au avut convorbiri 
separate cu ministrul de externe bri
tanic Michael Stewart. La sfîrșitul 
acestor întrevederi au făcut declara
ții ministrul de externe al Marii Bri
tanii și al Greciei. Alichael Stewart 
a subliniat că Anglia nu intențio-

și
nează, în momentul de față, să-și a- 
sume rolul de mediator în conflictul 
cipriot, dar a menționat că guvernul 
britanic aprobă actualele contacte 
între Turcia și Grecia. La rîndul . ău, 
ministrul de externe al Greciei, Sta
vros Costopoulos, a subliniat că do
rește ca rezolvarea definitivă a pro
blemei cipriote să aibă loc sub egida 
O.N.U. cu consimțămîntul guvernu
lui cipriot. —~ ■

Situația din Bahrein 
continuă să rătnîna încordată

MANAMA 14 (Agerpres).
Situația din Bahrein continuă să 

rămînă încordată. După instituirea 
restricțiilor de circulație și a barării 
tuturor căilor de acces spre orașul 
Mahama, centrul administrativ al 
protectoratului Bahrein, administra
ția colonială a interzis intrarea per
soanelor pe teritoriul întreprinderilor 
petroliere. Potrivit relatărilor agen
ției M.E.N., forțe polițienești condu
se de ofițeri englezi, patrulează pe 
etrăzile principalelor orașe, Mana-

ma, Myhrak și Rifa precum și în 
orașul Awaly în care se află admi
nistrația companiei „Bahrein Petro
leum Company". Pe aeroportul din 
Manama poliția percheziționează pe 
toți călătorii. Din ordinul autorități
lor școlile și-au suspendat activi
tatea. .•

»»

PARIS 14 (Agerpres).
In timpul vizitei pe care o efectu

ează în Franța, Valentina Nikolaeva- 
Tereșkova a fost distinsă cu premiul 
„Galabert" pentru astronautică. Pre
miul francez „Galabert" a fost insti
tuit în anul 1957 pentru stimularea 
celor mai remarcabile succese în cu
cerirea și explorarea Cosmosului.

Cosmonautului A. Nikolaev î-a fost 
înmînată o medalie pentru zborul 
cosmic efectuat.

O declarație 
a primului ministru

Adenuluial
ADEN 14 (Agerpres). ■ -—
Intr-o declarație făcută la o con

ferință de presă, primul ministru ei 
Adenului, Abdul Kader Mackawee, a 
cerut din nou Marii Britanii să înde
plinească rezoluțiile O.N.U., din de
cembrie 1963, cu privire la Aden, 
care prevăd, printre altele, dreptul 
popoarelor din Aden și din celelalte 
protectorate din Federația Arabiei de 
Sud, de a-și hotărî singure viițA H 
pe baza votului universal. Marea 
Britanie, a spus el, trebuie să pttift 
capăt „acțiunilor agresive și vio
lente împotriva triburilor pașnice din 
această regiune".

SCURTE ȘTIRI

țările ce vor reprezenta intere- 
respective în celelalte state a-

Tel Aviv, unele cercuri au pri- 
ba chiar cu ostilitate, 
de relații diplomati-

LONDRA. Un reprezentant al fir
melor britanice pentru exploatarea 
gazelor naturale a declarai că ex
plorările din Marea Nordului au 
dat, In ultima vreme, rezultate pro
mițătoare. Au fost detectate unele 
zăcăminte de gaze naturale care ar 
putea indica 
mai mari.

ROMA. La intrarea in portul Au
gusta (provincia Siracusa) s-a cioc
nit un petrolier vȘst-german cu un 
vapor grecesc. încărcat cu îngrășă
minte chimice. Un marinar s-a 
înecat.

prezența unor depozite
nate 
sele 
rabe.

La
mii cu răceală, 
vestea stabilirii 
ce cu R. F. Germană. Partidul de 
opoziție „Ahtud Avoda" a protestat 
împotriva acestui act, evocînd re
sentimentele care mai dăinuie încă 
în țară în legătură cu istoria ulti
melor două decenii. Totuși, primul 
ministru, Levi Eshkol, a elogiat ofi
cializarea stabilirii de relații diplo
matice cu Germania occidentală, 
accentuînd chiar „afrontul ce se a- 
duce statelor arabe".

Numeroși observatori 
subliniază că măsura 
vest-german de a stabili
plomatice cu Izraelul a fost luată ca 
o „sancțiune" la adresa țărilor ara
be pentru refuzul acestora de a ac
cepta „doctrina Hallstein".

BUENOS 
gentiuian al 
forțelor armate terestre, aeriene și 
navale au luat în discuție problema 
trimiterii de trupe argentiniene în 
Republica Dominicană.

AIRES. Ministrul ar- 
apărării și comandanții

COLOMBO. Conform datelor pu
blicate de Ministerul Muncii și Con
strucțiilor de locuințe, în prezent în 
Cevlon există 550 000 de șomeri.

de presă 
guvernului 
relații di-

GENEVA. Adunarea generală a 
Organizației Mondiale a Sănătății 
a aprobat joi un buget de 42 442 000 
dolari pentru viitorul an financiar. 
Noul buget al O.M.S. este cu aproa
pe 3 000 000 de dolari mai mare 
decît cel de anul acesta.

NEW YORK. In orașul Demopo
lis, statul Alabama, a avut los 
miercuri o demonstrație în sprijinul 
respectării drepturilor civile ale 
populației de culoare. In cursul de
monstrației a intervenit poliția, care 
a arestat 15 tineri.

L. DUȚA
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BONN. Negocierile duse la Frank
furt pe Main între sindicatul mun
citorilor tipografi și patroni în vede
rea încheierii unui nou contract co
lectiv s-au suspendat, după două 
zile, fără rezultate pozitive.

MILANO. De patru luni, provin
cia Milano este cuprinsă de o secetă 
cum nu s-a mai înregistrat din anal 
1938. Confederația agricolă a cerut 
utilizarea tuturor resurselor de apă 
din regiune pentru a se proceda la 
irigarea terenurilor. Apele Padului 
sînt atît de scăzute încît nu se mai 
poate pescui. Datorită acestui fapt 
s-a observat un fenomen nemaiîntîl- 
nit pînă acum: peștii se mănîncă 
între ei.
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