
Anul XVII 
XXII №. 4886

Duminică 
4 iulie 

1965

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 25 bani

în Intîmpinarea congresului partidului
Cu 
angajamentele 
îndeplinite

După șase luni de muncă rodnică, 
colectivul Fabricii de fibre artificia
le „Vișcoza" Mipeni a înscris pe 
graficul întrecerii socialiste reali
zări de seamă. Planul producției 
globale a fost depășit cu 132 000 lei, 
cel al producției marfă cu 415 000, 
iar la prețul de cost au fost obți
nute economii de peste 214 000 lei. 
In această perioadă de timp au fost 
livrate, peste sarcinile de plan, 12,2 
tone fire de mătase 
sulfură de carbon, 
luate în întrecerea 
cinstea Congresului 
fost îndeplinite înainte 
Pînă în prezent, 
producția marfă a fost depășit cu 
325 000 lei, iar cel la producția 
globală cu 82 000 lei. Peste prevede
rile angajamentelor asumate în 
cinstea Congresului au fost livrate 
3,2 tone fire și 28 tone sulfură de 
carbon.

Strădanii 
încununate 
de succes

Metri 
forați 
peste

LEGEA DE CAPATI1

A STATULUI
Dreptul la învățătură

garantat tuturor cetățenilor

și 36 tone de 
Angajamentele 
socialistă în 
partidului au 

de termen, 
angajamentul la

La 
date, 
constructorii șantierului de locuințe 
din Lupeni s-au adăugat zilele aces
tea încă 80, care sînt gata de re
cepție. Acest nou succes încununea
ză eforturile constructorilor, depuse 
în prima parte a anului în întîm- 
pinarea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului. O contribuție merito
rie au adus-o brigăzile conduse de 
comuniștii Boștină loan, Mogoșan 
loan. Sandu Tudor, Moroșan Ha- 
ralambie, caloriferistul Comșa Achim, 
electricianul Hărăguș Horitan, tîm- 
plarul Berciu Gheorghe, zugravul 
Dumitru Aurel, mozaicarul Pîrvu 
loan, fierarii betoniști Alexandru 
Constantin, Dodoc Ștefan, Pișcu- 
reanu Pavel, precum și maiștrii Fe- 
lechi Gavrilă, Popescu Mihai, 
trovan Pavel.

cele 80 de apartamente pre- 
de la începutul anului, de

de foraj Livezeni-Petro-Sectorul
șani al I. E. Hunedoara-Deva a în
cheiat luna iunie cu 205 m fizici 
de sondă forați peste plan. Acest 
nou succes obținut de sondorii sec
torului Eivezent marchează un eve
niment de seamă : depășirea cu 332 
m fizici a angajamentului luat în 
cinstea Congresului partidului. Cele 
mai frumoase rezultate în întrece
rea socialistă au fost obținute de 
brigăzile sondelor 5 584, 5 919,
5 364, 5 580, care și-au depășit în 
medie cu 50 m fizici angajamente
le asumate în întrecerea socialistă 
pe luna iunie. Printre cei care s-au 
evidențiat în întrecere se numără 
șefii sondori Iacobescu Constantin, 
Călin Vasile, Marin Florea, Petcu 
Alexandru, motoriștii Mîrșu Nicolae, 
Revnic Iulian, Nebunu Trifon, An- 
dronic Victor si sondorii Cucăilă 
loan, Baraioc Petru, Bera Vasile, 
Purcaru Vasile, Loqhin loan.

I

a n
■ Bălăneanu poate fi briga
dier I ■ Cu 30 metri deasupra 
turnului Eiffel ■ Străpungeri 

fix'*
din sector.

a Printre cei mai

Augustin Bălăneanu este condu
cător de brigadă de un an. Exact 

la 1 iulie s-a împlinit anul de cînd 
a luat în primire sculele, monogra
fia de armare și un loc de muncă 
în cadru] sectorului III de la mina 
Aninoasa. Lucrase și înainte în a- 
ceeași brigadă, ca șei de schimb, 
și oamenii îi erau cunoscuți ca 
băieți harnici, ortaci adevărați. 
Cînd se gindea mai ales la Achim. 
Goangă, Șerban, Crețan și Murgu 
încrederea noului brigadier sporea.

In prima lună, brigada avansase 
cu 41 metri liniari într-un suitor. 
Nu era cine știe ce, dar era confir
marea că Bălăneanu poate fi bri
gadier. Pe atunci lucra Ia pregăti
rea panoului nr. 1 din stratul 5.

Peste cîteva luni brigada a ata
cat suitorul nr. 2. Aici a realizat.

în octombrie, c 
avansare de 57 
metri; așa ceva 
nu mai este la 
înde mi na oricărei 
brigăzi. A urmat 
apoi suitorul nr. 
4, iar acum briga
da este plasată la 
nr. 6. In cinstea 
Congresului parti
dului brigada a 
hotărît să termine 
săparea suitorului 
în această lună.

Au făcut în ge
neral același lu
cru : mai în- 
tîi o transversală 
scurtă, apoi 
praînălțarea 
urcușul prin 
dură (cu 1 
gresie) spre ori
zontul de sus. 
Dacă s-ar așeza 
cap la cap, pe 
verticală, suitorii

„< F
Ite 4

I roca 
multă

Francisc VETRO
Colivia viitorului puț de mină a 

ajuns în faza finală, vopsirea. Ia- 
tă-1
loan, din secția construcții meta
lice, 
cu această operație.

pe vopsitorul Vlăduț

ISJ.R.U.M.P., îndeletnicindu-se
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Vagonetarul Cretan Vasile (primul din stînga), aju
torul de miner Goangă Cornel (al doilea din dreapta), 
fotografiati alături de maistrul minier Bartiș Emeric 
(dreapta) și artificierul Iliev Nicolae, înainte de a 
intra în mină.

Foto : C .GOLGOȚIU

socia- 
a bunăstă- 
a poporu- 
și demni- 
multilate- 

Parti-

satis- 
mun-

apar-

Victoria socialismului în' toate 
compartimentele vieții sociale, creș
terea conștiinței socialiste a mase
lor și întărirea unității moral-politi- 
ce a poporului a impus profundele 
schimbări și în conținutul activită
ții statului. In actuala perioadă în
treaga activitate de stat are drept 
scop dezvoltarea orînduirii 
liste, creșterea continuă 
rii materiale și culturale 
lui, asigurarea libertății 
tății omului, afirmarea
rală a personalității umane, 
cularitățile economice și politice ale 
actualei perioade de dezvoltare a tă
rii noastre sînt oglindite fidel de 
proiectul de Constituție a Repii .iicii 
Socialiste România, proiect ce a 
fost primit cu un sentiment de le
gitimă mîndrie și de înaltă 
facție de către întregul popor 
citor.

Faptul că puterea politică
tine poporului, fiind întemeiată pe 
alianța muncitorească-țărănească, că 
mijloacele de producție și toate 
bunurile care formează cultura ma
terială și spirituală aparțin celor ce 
muncesc, că scopul producției so
cialiste este satisfacerea nevoilor 
materiale și culturale ale maselor 
— garantează realizarea efectivă a 
drepturilor și libertăților înscrise 
în proiectul de Constituție.

Unul dintre principalele drepturi 
ale tuturor cetățenilor Republicii 
Socialiste România este dreptul la 
învățătură, drept care se asigură 
prin învățămîntul elementar gene
ral și obligatoriu de 8 ani, prin gra
tuitatea învățămîntului de toate gra
dele, precum și prin sistemul burse
lor de stat.

Articolul 13 al proiectului de 
Constituție precizează că statul so-

cialist român dezvoltă învățămîntul 
de toate gradele, asigură condiții 
pentru dezvoltarea științei, artei și 
culturii, înfăptuiește ocrotirea să
nătății. In țara noastră, prin gri
ja permanență a partidului și a statu
lui, învățămîntul și-a deschis larg 
porțile pentru toți fiii oamenilor 
muncii. Fiecare cetățean al Repu
blicii Socialiste România are vaste 
posibilități să învețe, să se cultive, 
să-și dezvolte multilateral aptitu
dinile, să-și manifeste talentul și 
capacitățile creatoare.

In anii care urmează, învățămîn- 
tul va urca pe o treaptă și mai înaltă 
prin investițiile mari care i se vor 
aloca, prin condițiile din ce în ce 
mai bune care vor fi create desfă
șurării 
tiv. In 
investi 
teriale
miliarde lei, creîndu-se astfel toate 
condițiile pentru ca învățămîntul să 
asigure economiei naționale 550 000 
cadre, din care circa 310 000 mun
citori calificați prin școli, circa 
130 000 cadre medii de specialitate 
și circa 110 000 cadre cu pregătire 
superioară.

Marile drepturi și libertăți pe 
care le garantează Constituția, grija 
deosebită pe care o acordă partidul 

statul dezvoltării învățămîntului 
educării noii generații și formă- 
viitoarelor cadre — vor mobili- 
și mai mult cadrele didactice

procesului instructiv-educa- 
perioada 1966-1970 se vor 
pentru dezvoltarea bazei ma- 
a învățămîntului circa 3,5

și

rii
za
pentru a depune toate forțele în 
realizarea acestei misiuni înălțătoa
re : creșterea și educarea generați
ei nei!

SIMION PĂRĂIAN 
vicepreședinte al Sfatului popular 

oraș Petroșani

Un puternic imbold în muncă

mă număr 
care „în- 
poporului, 
sa".

Am citit cu un deosebit interes 
proiectul Constituției Republicii So
cialiste România, document istoric 
în care își găsesc expresia preface
rile mari ce au avut loc în patria 
noastră. Sînt mîndru că 
printre cetățenii țării in 
treaga putere aparține 
liber și stăpîn pe soarta

împreună cu ortacii mei din bri
gadă, mă alătur tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, expri- 
mîndu-mi deplina aprobare față de 
conținutul proiectului de Constitu
ție care reprezintă bilanțul cuceri
rilor înfăptuite de poporul nostru. 
In mod deosebit m-am oprit la 
faptul că proiectul de Constituție

proclamă deplină egalitate în drep
turi a cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, rasă, sex sau religie. 
Drept urmare, naționalităților con
locuitoare le sînt astăzi asigurate, 
printre altele, folosirea liberă a 

limbii materne, învățămint, cărți, 
ziare, reviste, teatre în limba pro
prie.

Vom 
noastre, 
să ne 
deșt la 
noastre

căuta ca prin realizările 
prin muncă plină de elan, 

aducem aportul nostru mo- 
înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

BARTHA DIONISIE 
miner șef de brigadă, 

deputat în sfatul popular regional

AȘA NU SE ÎNDEPLINEȘTE

RITMIC PLANUL!
Prima zi din luna iulie a fost încheiată de colectivele ex

ploatărilor miniere cu sarcinile de plan neindeplinite: 100-
200 și chiar peste 600 tone de cărbune sub plan. A doua zi, 
în 2 iulie, situația la E. M. Lonea, E. M. 
trila s-a schimbat, dar cu toate acestea 
sul a crescut cu 541 tone.

Care sînt cauzele ? Iată doar cîteva:

scurt tovarășul Ko- 
inginer șef adjunct 

La jumătatea lunii 
6 200 tone de căr-

E. M. VULCAN

N-avem front...11

față de plan — record 
nimeni nu-1 invidiază — 

mina Vulcan. Pe ziua de 
693 tone de 
2 iulie : încă

Și aceasta 
mina Vulcan 
Nu cu mult
drul dezbaterii proiectelor de Di
rective ale Congresului partidului, 
tov. ing. Săbău loan, șeful exploa-

pe care 
îl deține 
1 iulie : 
plan. Pecărbune sub

274 tone minus, 
într-un moment cînd 
dădea mari speranțe, 
timp în urmă, în ca

Aninoasa, E.M. Pe
pe combinat minu-

Dintre minele Văii Jiului, recor
dul în privința rămînerii în urmă

târii, afirma că
exploatări are toate condițiile pen
tru realizarea ritmică a planului, 

pentru îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere luate în intîmpinarea 
Congresului. In sprijinul acestei a- 
firmații se aducea faptul că, în ur
ma măsurilor luate pentru îmbună
tățirea asistenței tehnice prin re

partizarea inginerilor și tehnicieni
lor pe toate trei schimburile, pen-

colectivul acestei

tru folosirea timpului de lucru, 
colectivul minei Vulcan dăduse, în 
numai trei zile, peste 1200 tone de 
cărbune peste plan.

Iar acum, în două zile, aproape 
J000 tone sub plan...

Care este cauza ?
— Nu avem fronturi de lucru 1 

a răspuns 
vacs Emeric, 
al exploatării, 
trecute aveam
bune sub planul lunar. Ne-am con
centrat eforturile pentru recupera
rea acestei rămîneri în urmă și 
într-o măsură am reușit: sfîrșitul 
lunii iunie ne-a găsit cu numai 

2 258 tone sub plan. Intre timp, s-a 
neglijat linia de front și acum...

Tovarășii din conducerea minei 
consideră probabil că au făcut to
tul dacă au repartizat inginerii și 
tehnicienii pe schimburi, dacă ei se 
îngrijesc ca grupele să aibă vago- 
nete goale. Dar viața arată din nou 
că a conduce nu se poate rezuma 
la atît. Ne putem culca pe o ure
che dacă recuperăm o parte din ră-

(Continuare in pag. 3-a)
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CULTURĂ
STEASCt ROȘU

Pe ecranul cinematografului „7 Koiembrie“ din Petroșani

PE URMELE LUI AHMED**II

ARTĂ
t A LUPENI

Prima fază a Bienalei 
de artă plastică

TINEREȚEA 
OMULUI — OM

Cea de-a 3-a bienală de artă plas
tică — confruntare de preatioiu 
pentru artiștii amatori ее are loc 
anul acesta constituie o trecere in 
revistă a tortelor pe acest tărîm.rt 
la cercul de artă plastică de la Clu
bul sindicatelor din Lupeni.

Expoziția, deschisă silele trecute 
în bolul clubului (faza orășeneas
că) atestă seriozitatea cu care ar
tiștii amatori din localitate privesc 
această competiție.

Vizitînd expoziția încetei păre
rea, formată deja de la intrare în 
hol, că actuala ediție a bienalei a 
fărjuț ca cercul de artă plastică din 
Lupeni să dea cea mai valoroasă 
producție artistică din ultimii zece 
ani.

Găsim la această expert 
ție aproape tqate tehnicile 
de execuție ale genului : linogra 
vuri, picturi în ulei, tempera, de
sene în tuș și creion, pasteluri, 
mozaicuri și chiar încercări — foar
te reușite •— de basorelief în tablă 
de zinc.

Faptul că pe lîngă „veteranii" 
cercului apar la fiecare expoziție 
noi nume de autori, demonstrează 
că pe zi ce trece la Lupepi se în
mulțește numărul creatorilor de 
frumos.

Despre lucrările din această ex
poziție instructorul artistic al cer
cului tovarășul Tellman Iosif ne 
informează :

— Toate lucrările au ceva pro
priu autorilor, aduc ceva nou în 
tratarea temelor alese, oglindesc 
stilul și sensibilitatea cu care rea
lizează tvhnica de notație fiecare 
din autorii care expun aici. Mai bi
ne șr fi să notat* doar attt, că a- 
ceastă expoziție prin numărul ma
re de lucrări (peste 100), precum 
și prin tematică, constituie un ele
ment din grandioasa frescă pe care 
q realizează poporul nostru, aceea 
de construire a unei orînduiri noi 

in care arta cunoaște cel mai înalt 
grad de înflorire.

Totuși încerc șă rețin cîteva din 
lucrările expuse, pentru a servi 
drept invitație la vizionare pentru 
iubitorii frumosului din Valea Jiu
lui cu certitudinea că multe din 
acestea sau poate chiar toate, vor 
reprezenta cercul din Lupeni la 
faza pe tară a bienalei.

Sufragii unanime din partea vizi
tatorilor au cules linogravurile „La
birintul subteran” de Balaș Ioan, „Cu 
precizie" de Cimponeru loan, „Mi
neri" de Mănolu Ioan, picturile în 
uloi „Vechi și nou" de Hegediiț La- 
zăr, „6 August 1929" rle Janovetz 
Rudolf, „Autoportret" de Mucea 

Mihai, acuarelele „Funicular” și „Ță
rancă” de Caeeu Radu, „Mesteceni" 
de Jimboreanu Ana, „Portret” de 
On Monica, desenele în creion și 
tuș semnate de Csatai Emil și baso
relieful în tablă de ziijc „Cap de 
fată” executat de Hegedtlș Lazăr. 
O mențiune specială pentru teh
nica de notație și abordarea te
mei pentru lucrarea în tuș „Repu
blica” de Pis Minerva.

Tiberiu KARPATIAN LIA SENIN

Sînt tînăr...
Deși m-am născu.
Din vremuri uitate, 

atît de demult I...
Dar fiecare veac,

A fost pentru mine — omul — 
O filă de carte,
O filă de glorie
In istorie.
Șîițt tînăr...
Deși am trecut
Prin spații enorme;
Zglobiu, ori tăcut

Simțeam uneori clipele
Că-și înmoaie aripile, 
Aripile lor...
Dar n-am vrut să mor!

Am țipat, m-am zbătut.
Am bătut cu pumnii în cer, 
M-am luptat cu omul — neom, 
Și-am învins...
Acum,
Sînt tînăr
Șl voi fi mereu, 
Prin mine, voi rămîne EU!

Producție a studioului Azerbaid
jan — film 1963, „Pe urmele lui 
Ahmed" est„ o comedie satirică 
la adresa unor părinți cu concepții 
învechite.

in familia colhoznicului Sirin- 
Kiși este o mare bucurie. Fiul său 
Ahmed, student la Institutul de 
construcții din Baku, a venit aca
să după o absență de trei ani. 
Părinții se gîndesc cum să-l lege 
mai puternic de satul natal. Sirin 

ajunge la concluzia că singurul 
mijloc este să-1 însoare pe Ahmed 
cu Lelia, fiica vecinului său.

Bucuros, Sirin se duce la veci 
nul său și pun împreună la cale 
căsătoria celor doi tineri.

Ahmed refuză însă să S3 însoare 
cu Lelia, și cînd tatăl, cuprins de 
mînie, recurge la amenințări, tînărul

O secvență din filmul „Pe urmele lul Ahmed" ce va reda pe ecra
nul cinematografului „7 Noiembrie" din Petroșani. ' * '

V

In cîntec și joc*1„bucuria vieții noi
Azi, pe pitorescul Platou de la 

Valea de Brazi din Uricani este 
programat să aibă loc o frumoasă 
serbare cimpenească. Pe estrada 
special amenajată în aer liber vor

In spectacolul 
comun . intitulat 
„Bucuria vieții 
noi în cîrrtec și 

joc”, artiștii a- 
matori din Vul
can s-au bu
curat de un fru
mos succes,

IN CLISBU * 
Brigada artistică 
de agitație a clu
bului sindicatelor 
din Vulcan la 
una dip repre
zentațiile de suc
ces.

fuge pe fereastră și se întoarce la 
Baku.

Cinci descoperă fuga fiului său, 
Narghiz, o femeie autoritară și bă
tăioasă, pornește in căutarea lui 
Ahmed, Însoțită de fiica sa, Djei- 
ran. Cele două femei ajung la 
Baku cu ajutorul șoferului de ca
mion Ahmed, care se îndrăgostește 
de Djeiran. Ele se întîlnesc cu 
Sirin, venit, de asemenea, să-ți 
caute fiul.

Coptinuindu-și cu febrilitate cău
tările, eroii filmului trec prin mul
te peripeții pline de haz, fără a 
reuși să dea de urma lui Ahmed, 
Pînă la sfîrșit totul se încheie cu 
bine. Dezlegarea o veți afla vizio- 
nînd filmul ce va rula între 5—9 
iulie a. c. pe ecranul cinematogra
fului „7 Noiembrie” din Petroșani.

evolua formații corale și instru
mentale, soliști de muzică ușoară 
ți populară, brigăzi artistice de a- 
gitațle, dansatori din Valea Jiului 
in spectacolul intitulat „Bucuria 
vieții noi în cîntec și joc"

Spectatorii vor putea aplauda 
formația de dansuri populare româ
nești a clubului sindicatelor , '^țin 
Lupeni, taraful de muzică POpuif.ră 
românească a clubului sindicațfg^r 
din Uricani, orchestrele de muzică 
ușoară a cluburilor sindicatelor 
Vulcan ți I.C.T. Pșroșeni, orches
tra semisimfonică a clubului sin
dicatelor din Petroșani, precum și 
pe soliștii vocali și instrumentiști 
drdog Eva, Capră Dan, Bunea Ma
riana, Năsălean loan de la Uricani, 
Moldovan Ioan. Batal Constantin 
de la Lupeni, Găman Ioan, Molnar 
Maria de la Petrila, Gigău Maria, 
Tunsoiu Ghizela, Sufletu Vasile de 
la Vulcan și multi alții.

V orii не prăvăliseră ca o ava- 
** lanșă pesle oraș șl de un 

fiert de oră turna cu găleata, iar 
Ir răstimpuri vtntul abatea cu pu
tere picăturile mari de ploaie in 
geam.

Maria terminase de călcat rutele 
și acum le aranja in dulap. După 
ce termină, aruncă o privire în 
cameră- O căuta pe Dana, Dar fe
tița părăsise pe nesimțite camera 
și se refugiase în dormitor. Maria 
trecu și ea dincolo, la fetită, li era 
atu de dragă copila aceașta care 
ny era a ei, dar pe care încerca 
din toată inima s-q alipească de 
sufletul ei, s-o facă să uite că ti e 
a doua mamă.

T\ ana nu observă că mama ei 
vitregă я intrat in dormitor 

și privește pește capul ej la fur
tuna de afară. Apoi, mîna Măriei 
cobori ușor pe capul fetitei și cu 
mișcări drăgăstoase ii mîngîia bu
clele. Dana nu făcu nici un gest- 
Iși lipise năsucul de geam și pri
vea uimită la dezlănțuirea de afară 
g stihiilor. Nu auzi nici cind mama 
ej vitregă o strigă încetișor pe nu
me. Cu mintea ei de copil gindea : 
de ce nu au toți copiii parte de 
mămica lor î De ce a trebuit șă se 
despartă de mama ei f. De cind 
nu mai avea mămică, jocurile n-o 
mai atrăgeau, și nici gtiidușiile 
stingace pe care Încerca să le facă 
tăticul de dragul el, nu reușeau s-o 
scoată din starea aceea de nepăsa
re bolnăvicioasă In care se scufun
dase de un an și ceva.

Ii plăcea să se glndească la se
rile acelea frumoase cînd i se în-

MĂMICA
chidegu ochii de somn și mămica 
o apăsa ușor pe năsuc întrebind-o: 
„Dormi fetita mamii" ? Nu dormea 
niciodată cînd simțea degetul ma
mei pe năsuc, dar îi plăcea să se 

prefacă adormită. știa că dacă nu 
răspunde, mămica o S-o sărute dul
ce pe amîndoi obrajii și apoi cu- 
vintul de ordine în casă era: „Li
niște 1 Doarme Dana". Abia atunci 
adormea de-a adevăratelea, ferici
tă și mindră de mămica ei,

Acum... acum toate serile sini la 
lei. Și silele stnt la fel toate.

ГІ e cîteva luni, tăticul adusese 
în casă pe femeia aceasta 

străină, de care ei îi era milă 
fiindcă se străduia atît de mult s-o 
înlocuiască în sufletul ei pe mă
mica, dar. nu putea. Rămînea in
diferentă la toate manifestările de 
dragoste ale mamei maștere. Nici 
măcar nu putea să-l spună mămică.

<

ГѴ ana privea mai departe pe 
geam la furtuna de afară. 

Văzînd că nu poate să o scoată pe 
fetiță din atitudinea ei meditativă, 
Maria trecu în camera cealaltă. 
Nu, nici fn casa aceasta nu-și pu
tea găst un ioc liniștit. Pe Radu îl 
iubea și spera ca intrînd în viata 
lui să-și «fie împăcarea și rostul 
propriei ei vieți, tulburata de un 
om fără suflet în care crezuse și 
care o abandonase pentru interese 
meschine. Radu nu era așa. 11 în

țelegea iară să aibă nevoie de cu
vinte. Știa că-l durea pierderea pe 
care o suferise. Dorea din toată 
inima să-1 ajute, dar nu știa cum. 
Iși aminti de cunoștința lor.

O dată la uzină îl privise adine . 
în ochi cu un fel de compătimire 

amestecată cu duioșie. Ei se uitase 
la ea de parcă atunci o vedea 
pentru prima oară. O invitase pen-

-»•

SCHIȚĂ

tru după-masă la cinema. O adu
sese cu el șl pe Dana. Fetița nu 
avea decît șase anișori, dar privi
rile îi erau nefiresc de grave pen
tru vîrsta ei. S-au căsătorit la 
scurt timp după aceea și crezuse 
că Viața ei va căpăta un sens pe 
care îl căutase atîta vreme. Dar 
nu. Oricît se străduia să-și alătu
re sufletul fetiței de al ei, nu reu
șea. Pentru Dana ea continua să 
rămînă o străină.

D adu o iubea nespus de mult 
pe fetiță. Și pe ea, pe Maria 

o iubea, dar îl durea mult înstrăi
narea aceasta a fetiței. Erau de 
trei luni împreună, dar Dana nu-i 
spusese nici măcar odată mămică. 
Maria începuse să se simtă străină 
în casa lor. Avea sentimentul că 

a încercat să fure în sufletul fe
tiței locul cuiva și o chinuia sen
timentul acesta.

/fetița sta mai departe ia geam.
*■ abătută, îngindurată. In 

răstimpuri, raialele de vînt izbeau 
puternic în ușă, in fereastră, în 
coroanele teilor de pe bulevard. 
Marfa se simți deodată singură, 
atît de singură cum nu se mai 
simțise niciodată pînă acum.

Încercă să se glndească la ce
va frumos, dar zadarnic, Se așe
ză pe scaun, iși sprijini bărbia în 
palme, iar din ochi Începură să i 
se prelingă incet pe obraz bobițe 
de mărgăritar. Apoi nu se mai pu
tu stăplni și izbucni într-un plîns 
cu suspine. Dana plecase de la 
fereastră, l se păru că aude în 
camera cealaltă pe cineva piin- 
gînd și deodată i se făcu milă de 
iemeia aceea, care era attt de bu
nă cu ea. Nu-și închipuise nicio
dată pînă acum că o altă femeie 
ai putea s-o înlocuiască pe mămica 
ei. Și totuși femeia care plîhgea 
dincolo încercase cu nespusă răb
dare și cu dragoste de mamă ade
vărată s-o facă să uite că nu mai 
are mămică... Prin minte îi trecură 
deodată o serie de întîmplări. Cum

doctorul o obligase să stea în pat. 
Niciodată nu se glndlse la asta.

femeia aceasta stătuse nopți în-
tregi lîngă pătuțul ei alunei în
iarnă cînd ea fusese bolnavă de
gripă. Cum îi spunea povești cu
Feți frumoși și cu Ilene Coșînze-
ne. Și cit de trumoș povestea
atunci cînd boala îi trecuse. dar

Fusese nedreaptă cu mama ei vi
tregă. Și apoi... se poale ca în 
viață să ai și o a doua mămi
ca tot «șa de bună ea cea dinții. 
Sufletuî Danej fu cuprins pentru 
prima oară, de un an și ceva în

coace, de dorința de a se strings la 
pieptul cuiva. Maria nu-și dădu 
seama cind fetita intră In cameră 
și se apropie încet de ea. Dana 
puse miiniie ej mici pe spătarul 
scaunului și intr-o atitudine de 
candidă inocenfă copilărească își 
privea mama vitregă prin semiîn
tunericul din cameră. Apoi minu
tele ei euprinseră cu nespusă dra
goste capul Marini șl îl aplecă 
ușor spre ea. Se trezi intrebtnd-o: 
Tu plîngif De ce plingi iu mămi
ca t

Buzele ei rostiseră aill de încet 
cuvlntul, îneît Maria abia ti ausi. 
Dar pentru ea fusese de ațuns. 
Prinse copila in brațe și o strîn- 
se atît de drăgăstos ia pieptul ei, 
îneît abia își dădu seama că și 
fetița o strîngea lîngă ea cu ma
nile ei micuțe. Sufletul mamei vi
trege și al fetitei erau în clipa 
aceea atît de aproape unul de al
tul, că nimic nu le mai putea în

străina.

find Radu răsuci comutatorul
*•' și aprinse lumina în came

ră, înțelese de ce nu observase ni
meni venirea Iui.

...Afară, furtuna se potolise, iar 
printre nori, o lună mare și neîn
chipuit de frumoasă își făcea apa
riția.

I. CIOCLEI
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Așa nu se îndeplinește ritmic planul! PUBLICITATE
(Urmare din pag. ba)

minarea în urmă fără 4 ne ghidi că 
peste clteva iile nu avem froat de 
lucru nici pentru realizarea sarci
nilor de plan? Se poate lucra rit
mic in condițiile în care in secto
rul I se termină două abataje 
frontale fără й se pregătească al
tele din timp ? Despre ce fel de or
ganizare rațională a producției 
poate fi vorba în sectorul II, eînd 
din cauza ințirzierii mutării unui 
crater, abatajul cel mai productiv 
e scos din producție pe mai bine 
de o zi ? In sectorul III, două aba

taje deodată in rambleu (In loc de 
unul, iar celălalt în producție I) iar 
in sectorul V, o avarie care nu 
poate fi justificată (două vagonete 
au căzut pe puț) a împiedicat 
transportul.

Repartizarea inginerilor ai tehni 
cienilor pe toate schimburile nu 
este un scop in sine. Prezența lor 

trebuie să se facă simțită prin or
ganizare, prin ritmicitate, printr e 
conducere competentă a producției 
Altfel crește minusul, tovarăși de 
la Vulcani

E. M. ANINOASA

„Avem t»t se trebuie 
dar...“
Avem asigurată linia de front ne

cesară pentru îndeplinirea ritmică 
a planului, există și încredere din 
partea colectivelor sectoarelor în 
forțele proprii (mai puUn la sec
torul I unde unele abataje nu tint 
plasate dta plin) arăta tov. Barna 
Ioan, secretarul comitetului de 
partid E. M. Aninoăsa. Dovadă 
este faptul că în ziua de 1 iulie 

s-au produs și extras 2 796 tone de 
cărbune, cu 36 tone peste planul 

silnic, din care Insă ș-au transpor
tat la preparata Petrila numai 
2 399 tone. A stat funicularul timp 
de* 6 ore șl 20 de minute din lipsă 
dț . vagoane G.F.R. la preparați© și 
^dțape 400 tone de cărbune au fost 
st*cate & silozurile minei...

Gum poate fi justificat faptul că 
deși nu a început campania de re
coltare a cerealelor, nu alnt va

goane? De ce conducerea C-G.V.J 
nu se zbate pentru a obține vagoa

Sțația G.F.R. Petroșani. In plină activitate de dirijare a transportului 
feroviar, de la pupitrul de comandă electrodinamică din turnul stației.

nele pecesare, ce fșc tovarășii de 
la preparația Petrila în această 
privință? Să vadă de aceste pro
bleme acum, nu la afîrșltul lunii-

Comitetul de partid al E. M. A- 
nmoasa, organizațiile de bază, co
mitatul sindicatului si organizația 
U.T.M. desfășoară o susținută mun
că politică pentru îndeplinirea rit
mică a planului, pentru întîmpina- 
rea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului cu 1 angajamentele înde 
plinite. Muncitorii mineri se mobi
lizează, dar nu se Împacă deloc cu 
faptul că tovarășii din conducerea 
combinatului, de la preparație și 
de la C.F.R. stau destul de liniștiți

Preparafia cărbunelui 
PetrHa

Oameni care nu știu 
nimic

Alo, prăparația Petrila?,..

— Cu tovarășul dispecer Bol 
dura...

— Tovarășe Boldura, de ce a 
stat azi mina Anlnoasa o oră din 

cauza preparației ?...

— Cum ? Nu știi nimic !••. Nu cu
noști cit avea preliminat mina să 
dea în schimbul de dimineață, azi 
2 iulie I... Și, nici cite vagoane 
C.F.R. trebuiau să intre la prepa- 
ratie pentru încărcare!... Ești nu
mai dispecer, zici, nu faci parte 
din personalul de coordonare...

...Nu știa nimic in legătură cu 
producția preliminată a minelor A- 
nfnoasa, Petrila, Lonea nici dispe
cerul din schimbul II al preparației 
tov. Kinszky. Nici despre numărul 
probabil de vagoane C.F.R, care ur
mau să iptre pentru încărcare. Știa 
doar planul zilnic de producție al 
minelor, planul lor de șțat, egal 
repartizat pe zile. Cit despre preli

minar (plan întocmit pe baza posi
bilităților zilnice ale minelor), des
pre angajamentele luate în între
cerea socialistă, despre stocurile de 
cărbune care le are mina Aninoasa 
în silozuri — acestea șînt noțiuni 
inaccesibile pentru dispecerii de la 
preparație Petrila. Și nu numai din 
vina lor, ci mai ales din vina con

ducerii preparației, în frunte cu 
tov. ing- Florez Șabin.

Pe că mai este nevoie d© dis
pecerat la această unitate, în ade
menea condiții ?...

Cîteva întrebări
care vor urma..

VOR FI ÎNTREBAȚI : conducerile 
exploatărilor miniere Lupani «I 
Uricani, conducerea С. С, V. J„ 
R.C.M.-ul Petroșani și alții,

întrebările pentru partea 
MINIERA:
• Cum este asigurată linia de 

front pentru îndeplinirea ritmică a 
planului ?
• Cum este asigurată asistența 

tehnică în schimburile II și Ш î
• Alte cauze care ap contribuit 

la nerealizarea planului In mod 
ritmic în aceste zile ?

întrebările pentru orga
nele C.F.R.;
• De ce nu se așigură vagoane 

în mod ritmic ?
ф De ce și la C-F-R în prima ju

mătate a lunii sînt uneori mal mul
te defecțiuni ca în a doua jumăta
te cînd transportul este cel mai 
solicitat ?

SE POT PRIMI RĂSPUNSURILE...

DUPĂ
UN AN

(Urmare din pag. i-a)

săpat/ Intr-un an de brigada fui 
Bălăneanu ar rezuflg un turn care 
ar depăși cu 30 de metri renumi
tul Biifel din Paris.

La suitorii să păți de brigada lui 
Bălăneanu nu impresionează numai 
dimensiunile, ci, mai ales, calitatea 
lucrului. Despre precizia lucrării, 
topograful sectorului. tehnicianul 
Lazar Alexandru spune :

— Parcă ar ii minat suitoarele 
in prezenta permanentă a teodalb 
tuiui. Au străpuns de fiecare data 
„la fix". Și la numărul 1 și la 2 șl 
la 4. Asta da. pantă și direcjie res
pectată I...

— Și cadrele șînt așezate „sfoa
ră" intervin» in discuție noimator 
nil sectorului, tovarășul Roșea 
loan.

S-ar mai putea scrie miile des
pre destoinicia brigadierului, des
pre priceperea cu care știe să or
ganizeze munep. Despre ortacii lui 
de nădejde — minerii Achim loan. 
Baroncea Mihai, ajutorii de mineri 
lordache loan, Goangă Cornel 
(proaspăt absolvent al școlii de 
mineri), Murgu Emil, vagonetarii 
Bereczky Paul („știe s<f lucreze ca 
și un miner"), Crețan Vasile (elev 
la școala de ajutori mineri). Și me
rită a ii amintit că din suitoarele 
executate de brigadă s-au atacat 
ptnă acum cinci abataje cameră, 
de unde vor rezulta In viitor mii 
de tone de cărbune, lată pentru ce 
pare tuturor firesc faptul că de pe 
acum s-a planificat ca șl al șapte
lea suitor din stratul 5 să-l execute 
tot brigada lui Bălăneanu Augustin, 
considerată azi ca una din cele mai 
omogene și disciplinate din sector.

Autobaza I.R.T.A. Petroșani

Angajoaisă muncitori nețallflcațl pentru cursurile 
de calificare de scurtă durată în meseria de 
mecanici auto.

Solieitanții trebuie ей îndeplinească! 
următoarele condiții:

— să fie absolvenți a 7-8 clase elementare
— să aibă stagiu* militar satisfăcut
— să nu depășească vîrsta de 35 de ani 

Relații suplimentare le sediul autobazei Petro
șani, serviciul personal, strada Cărbunelui nr. 4.

---------  ......... ........ a., ,i ....................  —■ ■

Preparație cărbunelui Coroești 
angajează imediat următorii muncitori calificați;

— funicularițtî

—< mufinifti iuniculariyti

— mecanici de troliu
Cel interesați se vor «drese la sediul preparației din orașul 

Vulcan.

1. [. 1. 1. Until]

Angtjsază pentru Fabrica 
de produse lactate Live- 
zeni:

• и taiHiiiH и hi- 
hi ІЦНІПР

• tu ithltlat шпик

• u iiirtri iiifîliitre 
itlWe

Informații suplimentare la 
Ofietal І.С.І.І. Petroșani, 
Str. Dr. Petru Oroza nr. 5.

C. F, R.
Нервы te latoniiiie 

Petunii 
Anunța 

c§ va ține un concurs, pe 
data de 19 iulie 1965, pentni 
ocuparea unui post de maistru 
instalator cu un salar Ignar de 
1200—1500 lei plus permise de 
călătorie gratuită pe G.F.R.

CONDIȚII BE ANGAJARBi
— să aibă terminată școala 

tehnică de maiștri instalații;
— să domicilieze în Petro

șani ;
— să aibă o vechime de cei 

puțin 4 ani în funcția de 
maistru instalații.

Cei interesați vor putea ob
ține lămuriri suplimentara la 
biroul personal a| depoului, te
lefon C.F.R. S5.

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R, Petroșani angajează imediat'

— 4 lăcătuși cp școală profesională — salar 866 —1020 lei
— 2 lăcătuși mecanici reparații instalații și Utilaje — solar

1000 - 1142 lai
— 1 turnător lagăre — salar 608 lei

PROGRAM DE
5 iulie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Jocuri populare,- 5,35 Gimnastica 
de înviorare; 5,45 Melodii popu
lare; 6,00 Sport; 6,07 Interprețj pre
ferați de muzică ușoară: Marga
reta Pîslaru, Betty Curțiș, Petula 
Clark, Florin Dorian, Riky Nelson,-
6,30 Recomandări din program; 
6,35 Estrada melodiilor; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 Cintă Brenda Lee 
— muzică ușoară; 7,30 Sfatul me
dicului : Alimente excitante și a- 
limente calmante,- 7,35 Anunțuri, 
muzică; 7,45 Salut voios de pio

nier,- 8,00 Sumarul ziarului „Scîn- 
teia"; 8,04 „Melodii... melodii" — 
muzică ușoară; 9,00 „Cîntee, joc și 
voie bună" — emisiune de muzică 
populară; 9,30 Prietenii lui Po-Re- 
Mi : „Fluieraș de fag, mult zici tu 
cu drag..."; 10,00 Buletin de știri,-

RADIO
10,03 „Matineu muzical"; 12,00 Bu
letin de știri; 12,30 „Portrete mu
zicale",- 13,00 Concert de prînz,- 
14,09 Buletin de știri; 14,05 Reco
mandări din program,- 14,10 „Cîn- 
tec vesel" — muzică ușoară; 15,00 
Ciclul „Concerti groșsi opus 6" de 
Archangello Corelli, дг, 1 în Re 
major si nr. 2 în Fa major; 15,30 
Muzică populară; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 16,15 
Compozitorii întîmpină cel de-al 
IV-lea Congres al partidului cu 
noi cțntece; „Pe drumul marelui 

partid" de Vasile Poppvici, ver
surile de Vlaicu Bîrna; 16,3Q vreau 
să știu,- 17,00 „Melodii Care au cu
cerit lumea" — muzică ușoară;
17,30 „întreg poporul șe înscrie la 
cuvînt",- 18,00 Buletin de știri; 
18,95 „Pin comoara folclorului nos

tru"; 18,30 Colocviu despre tine

rețe; 18,50 Valsuri de ©stradă;
19,15 Cine știe cîștigă (reluare); 

20,00 Radiogazeta de seară; 20,30 
Gintă Claude Francois și Alain 
Barriere; 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Interpret! ai cîntecului 
și jocului popular; 21,20 Limba 
noastră : „Schimbări de înțeles" 
Vorbește acad. prof. Al. Graur,-
21,30 Walter Giesekind, interpret 
al muzicii іці Mozart; 22,00 Radio
jurnal, Buletin meteorologic. Sport;
28,20 Melodii lirice; 22,50 Jazzul 
și interprets săi; 23,12 Preludiu 
pentru orchestră d© Enrico Mez- 
zetti, poemul simfonic „Marsyas" 
de AJfons Caștaldi; 23,52 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 O melodie; „Pepita" și 
trej interpretări- Marina Voița, 

Luiș Alberto del Paraua și forma
ția Los Machucarabos; 7,45 Reco
mandări din program; 7,50 „Drag 
mi-e cînteeuj și jocul",- 8,29 Seiec- 
tiuni din opereta „Frumoasa Ele

na" de Offenbach; 9,00 Buletin de 
știri; 9/03 Muzică ușoară de pre

tutindeni; 10,00 Popas folcloric p© 
plaiurile patriei; 11.00 Buletin de 
știri; 11,03 „Pentru tine" — muzică 
ușoară; 12,00 Uverturi din operete;
12,30 Cantata populară „Dansează 
cu mine", aranjament de Gustav 
Kneip; 13,00 Buletin de știri; 13,30 
Medalion; Ivan Vazov; 14,00 Din 
operetele lui Paul Lincke; 14,35
,De-ași ști firul dorului" — ©mi

siune de muzică populară; 15,00 
Buletin de știri; 15,10 Gintă Ion 
Stoian; 15,30 Folclorul, izvor de 
inspirație în creația compozitori
lor; 16,00 Valsuri și tangouri; 16,30 
Din capodoperele muzicii de ca- 
meri; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Muzică corală 
de George Stephănescu și Gavriil 
Musicescu,- 17,30 Sfatul medicului: 
Aliment© excitante și alimente cal
manta; 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Muzică ușoară ita

liană; 18,30 Dig folclorul muzical 

al popoarelor,- 19,Q0 Buletin de 
știri; 19,30 „In ritm cu tinerețea" 
— muzică ușoară; 20,10 Interpret! 
ai muzicii populare : Rodica Bujor 
și Traian Lăscut Făgărășeanu; 20,39 
Agendă teatrală; 20,50 Mici piese 
instrumentale; 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,20 De la un ritm la al
tul; 22,10 Ciclul „Mari dirijori" : 
Otto Klemperer : suita „Visul unei 

nopți de vară" de Mendelssohn- 
Bartholdy, 83,00 Buletin de știri; 
23,05 „In liniștea nopții" — muzi
că ușoară; 24,00 Balete din opere; 
0,52 Buletin de știri.

Cinematografe
5 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
₽e urmele lui Ahmed,- REPUBLI
CA : Yokmok; PETRILA : Climate; 
ANINOASA: La patru pași de in
finit.
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI

a apărut 
romanul 

tradus de 
al doilea

SITUAȚIA DIN VIETNAM
Declarația Ministerului

R. D. VietnamAfacerilor Externe al
Nam Dinh, 

populație 
aeriene a-

prilej, vineri la Amba- 
Române din Londra a a- 
cocteil, la care au parti-

„escaladarea"
împotriva Republicii 

o sfidare a țărilor socia- 
popoarelor iubitoare de 
lumea întreagă" — se

fcONDRA 3. Corespondentul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite: 

In librăriile londoneze 
in editura Peter Owen, 
„Ion" de Liviu Rebreanu, 
A. Hillard. Acesta este
roman al aceluiași autor publicat 
in Marea Britanie, după romanul 
„Răscoala", care s-a bucurat de a- 
precierea criticilor literari și a ci
titorilor.

Cu acest 
sada R. P. 
vut loc un
cipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Consiliului 
britanic, numeroși scriitori, printre 
care James Aldridge și Olivia Man
ning, critici literari, reprezentanți 
ai unor

Jean 
teratură 
cerii la 
bourgh,
manului „Ion". El. a vorbit și des
pre noua generație de scriitori ro
mâni, despre înflorirea culturii în 
Republica Populară Română.

edituri.
Ure, lector de limba și li- 
engleză și de teoria tradu- 
Universitatea din Edim- 

a făcut o prezentare a ro-

PRAGA 3 (Agerpres).
Delegația economică guverna

mentală a R. D. Vietnam condusă 
de Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și-a încheiat vizita in 
R. S. Cehoslovacă. Ea a avut con
vorbiri cu președintele R.S.C., A 
Novotny, și cu președintele guver
nului, J. Lenart, precum și cu o

O declarație a
MOSCOVA 3 (Agerpres).
Agenția TASS a fost împuterni

cită să declare că cercurile condu
cătoare din Uniunea Sovietică spri- 
jină pe deplin poziția justă a 
R.P.D. Coreene în problema așa- 
numitei „normalizări" a relațiilor 
dintre Japonia și Coreea de sud. 
^.cordul cu privire la această „nor
malizare", 
constituie 

problemele 
întregi i*-

popor coreean, pe calea unei tran
zacții între guvernul japonez și au
toritățile le la Seul, ceea ce, după 
cum se arată în declarație, duce la

semnat recent la Tokio, 
o încercare de a rezolva 
referitoare la interesele 

Coreei, ale întregului

Inundații și alunecări de teren 
în insula japoneză Kyushu

TOKIO 3 (Agerpres).
Autoritățile japoneze au anunțat 

că ploile torențiale care de patru 
zile cad asupra insulei Kyushu din 
sud-vestul Japoniei au provocat în 
numeroase localități inundații și a- 
lunecări de
Nagasaki 
dut viața 
număr de 
sau date
13 000 de locuințe au fost inundate, 

Din cauza condițiilor atmosferi
ce nefavorabile, în regiunea insu
lei Kyushu s-a scufundat o ambar
cațiune de pescuit. Despre soarta 
echipajului, format din 17 persoane, 
nu se cunoaște încă nimic.

Și
15

teren. La 
alte orașe 
persoane,

persoane au 
dispărute.

Kumamoto, 
și-au pier- 
Un mare 

fost rănite
Aproximativ

HANOI 3 (Agerpres). 
„Bombardarea orașului 

centru industrial cu o 
densă, de către forțele
mericane la 2 iulie 1965 este un 
act flagrant de agresiune, un nou 
pas extrem de primejdios făcut de 
guvernul S.U.Â. în 
războiului
Vietnam, 
liste și a 
pace din
spune în declarația Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
dată publicității la 3 iulie 1965, în' 
legătură cu raidurile efectuate de 
către avioanele americane împotri
va orașului industrial Nam Dinh.

„Protestînd cu energie — se spu-

ne în continuare în declarație — 
guvernul Republicii Democrate Viet
nam denunță în fata opiniei pu
blice mondiale atacul aerian asu
pra orașului Nam Dinh și cere cu 
fermitate încă o dată ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt imediat tutu
ror actelor de război împotriva Re
publicii Democrate Vietnam, să în
ceteze războiul de agresiune din 
Vietnamul de sud, să retragă toate 
Irupele și armamentul american, să 
lichideze toate bazele militare ocu
pate de trupele americane, să dea 
posibilitate poporului sud-vietnamez 
să-și rezolve singur problemele sale, 
să respecte cu strictețe acordurile 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la Vietnam" I

[unintarea № LI. Brejnev li retenlia de la tali o 
in rinsiea ahsolventiloi atadenillor militare ale ІІ.Ш.

MOSCOVA 3 (Agerpres).
La 3 iulie, Comitetul Central al 

P.C.U.S. și guvernul sovietic au o- 
ferit o recepție la Palatul Kremli
nului in cinstea absolvenților aca
demiilor militare ale U.R.S.S. — o- 
fițeri ai forțelor armate sovietice

La. recepție, care a fost deschisă 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
au participat comandanți ai arma
tei și flotei militare sovietice, ofi
țeri din armatele țărilor frățești 
care au studiat în U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
arătat că „pericolul militar care 
pornește de la imperialiști continuă 
să existe". In ultimul timp, forțele 
reacționare ale imperialismului au 
intensificat vizibil acțiunile provo
catoare. Agresiunea S.U.A. în Viet
nam, intervenția lor armată în pro
blemele interne ale poporului do

minican, fărădelegile săvîrșite în 
Congo — toate aceste acțiuni au

' dus Ia agravarea situației interna
ționale. Ajutăm și vom ajuta și pe 
viitor pe cei care luptă împotriva 
asupritorilor imperialiști, împotriva 
colonialismului de orice fel, a spus 
vorbitorul. Vorbind despre crește
rea capacității de apărare a U.R.S.S., 
L. I. Brejnev a declarat că rache
tele intercontinentale și orbitale de 
care dispune U.R.S.S. „sînt absolut 
suficiente pentru a pune capăt o 
dată pentru totdeauna oricărui a- 
gresor, oricărei grupări de agre
sori". „Am obținut succese impor
tante în făurirea mijloacelor de a- 
părare antirachetă".

In încheiere, el a subliniat: 
„Ne pronunțăm pentru înfăptuirea 
principiilor coexistenței pașnice în
tre state cu orînduiri sociale 
rite, pentru preîntîmpinarea 
război termonuclear mondial, 
noastră va lupta și pe viitor
tru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea armei nucleare, 
pentru dezarmare generală și to
tală".

dife- 
unui 
Țara 
pen-

SAIGON 3 (Agerpres).
Forțele patriotice sud-vietnameze 

continuă acțiunile ofensive împo-

delegație guvernamentală ceho
slovacă condusă de Jan Pilier, vi
cepreședinte al guvernului, Convor
birile s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie cordială și 
legere reciprocă.

In încheierea convorbirilor 
ritoare la colaborarea dintre
Cehoslovacă și R. D. Vietnam și 
la ajutorul R. S. Cehoslovace acor
dat R. D. Vietnam au fost semnate 
acorduri corespunzătoare.

triva obiectivelor americane din 
Vietnamul de sud. Sîmbătă dimi
neața, patrioții au atacat prin sur
prindere cu mortiere baza aeriană 
americană de la Can Tho, situată 
la 130 km sud-vest de Saigon. Pier
derile provocate nu sînt încă cu
noscute. Aceasta, este cea de-a cin- 
cea bază americană atacată de for
țele patriotice în decurs de o săp- 
tămînă. Can Tho este una din cele 
mai importante baze pentru elicop
terele americane, folosite în spriji
nul forțelor guvernamentale.

Salazar în fața
unei noi opoziții

înțe-

refe- 
R. S.

agenjiei TASS
adîncirea scindării Coreei și 
ză piedici suplimentare în 
restabilirii unității naționale 
porului coreean.

creea-
calea

а po-

CIUDAD DE GUATEMALA. Gu
vernele statelor Guatemala, Salva
dor, Honduras și Nicaragua au ho- 
tărît înființarea unui bloc militar 
agresiv. „Fondatorii" au căzut de 
acord să „lase porțile deschise" 
pentru a putea intra în acest bloc 
și Costa Rica și Panama. Organis
mul de coordonare al blocului va 
fi un așa-numit „Consiliu de apăra
re a Americii Centrale", care va fi 
încorporat în Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.).

TOKIO, Un grup de 155 de oa
meni de știință japonezi au adre
sat primului ministru Sato o scri
soare în care îi cer să pună capăt 
folosirii bazelor militare americane 
din Japonia pentru războiul din 
Vietnam. Ei cer, de asemenea, să 
se propună Statelor Unite să înce
teze imediat bombardarea R. D 
Vietnam.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
că la recomandarea unui grup
studii comun anglo-olandez va fi 
pus in aplicare un program 
cercetări submarine care să cerce
teze rutele posibile pentru plasarea 
unei conducte, care să lege zăcă
mintele de gaze naturale ale Olan
dei de consumatorii din Marea Bri- 
tanie. Programul cuprinde investi
garea unor regiuni submarine ale 
Canalului Mînecii și Mării Nordu
lui.

NEW YORK. Vineri, în cea de-a 
doua zi a grevei declarate de e- 

lectricienii companiei americane 
r

de

i
de

Gazele toxice folosite 
din nou de aviația 
americană

3 (Agerpres).
americană a lansat 
toxice asupra unor loca- 
provincia sud-vietnameză 
relatează agenția V.N.A.

din
HANOI
Aviația

nou gaze 
lități din 
Tra Vinh,
Un număr de 30 000 de locuitori a- 
dică două treimi din populația a- 
cestor localități au avut de sufe

rit, iar numeroase animale domes
tice au fost intoxicate.

constructoare de submarine din 
Groton (Connecticut) au avut loc 
puternice incidente între poliție și 
greviști. Ciocnirile au intervenit 
cînd la intrările întreprinderii — 
unde erau postate pichete ale gre
viștilor — s-au prezentat spărgă
tori de grevă. Poliția, care a inter
venit și a luat parte la aceste in
cidente, â arestat 15 persoane.

VIENA. La Viena a luat sfîrșit

NEW YORK 3 (Agerpres).
Sub titlul „Salazar în fața unei 

noi opoziții", ziarul New York 
Times" publică o corespondență 
din Lisabona în care se spune că 
„democrații catolici portughezi, o- 
puși regimului autoritar al premie
rului Salazar, au înființat o (ț’ga- 
nizație ilegală denumită Mișcarea 
creștină pentru acțiunea democra
tică. Conducătorii noii mișcări, ale 
căror nume nu au fost date publi-

citații, intenționează să pregăteas
că opinia publică pentru crearea 
unui partid democrat-creștin. In a- 
fara Uniunii naționale a lui Salazar 
alte partidte politice sînt interzise 
în Portugalia. Noua mișcare dis
pune de activiști în principalele o- 
rașe ale țării. Intr-un manifest dat 
publicității, mișcarea condamnă re
gimul Iui Salazar ca fiind „bazat 
pe forță, negarea drepturilor omu
lui și suprimarea libertății detgîn- 
dire și informare".

Un comunicat al Partidului african 
al independenței din Guineea Portugheză

DAKAR 3 (Agerpres).
La Dakar a fost difuzat un co

municat al Partidului african al in
dependenței din Guineea Portughe
ză și Insula Capul Verde în care 
se arată că în luptele pe care ar
mata de eliberare națională le duce 
împotriva colonialiștilor portughezi 
inițiativa aparține partizanilor. In 
nordul și sudul țării, se arată în 
comunicat, armata regulată a in
surgenților acționează în strînsă

mala și unul din secretarii Asocia
ției studenților guatemalezi.

MILANO. In regiunea orașului 
Milano a bîntuit o furtună puterni
că urmată de ploi. In localitatea 
Cerano au fost înregistrate pagube 
mari. In 10 minute, 300 de case au 
fost avariate. Oficialitățile au or
donat evacuarea a încă 40 de locu
ințe care erau în pericol să se dă- 
rîme. In apropiere de Cerano a fost

prilej acordă o serie 
importului de mărfuri
Austria, printre care 

autorizațiilor speciale

sesiunea Comisiei comerciale mixte 
iugoslavo-austriece. Protocolul sem
nat cu acest 
de înlesniri 
iugoslave in 
Înlăturarea
de import. Agenția Taniug relatea
ză că tratativele purtate la Viena 
vor avea drept rezultat sporirea și 
extinderea colaborării economice 
între Iugoslavia și Austria.

CIUDAD DE GUATEMALA. Un 
tribunal guatemalez judecă în pre
zent 12 persoane acuzate de poliția 
secretă de a fi fost în contact cu 
detașamentele de guerilă care o- 
perează în regiunea de nord-est a 
țării. Printre persoanele arestate se 
află cinci conducători ai Federației 
muncitorești autonome din Guate-

distrusă recolta de 
întinse.

NEW YORK. In Alaska și insu
lele Hawai a fost semnalat vineri 
un cutremur de pămînt de gradul 
6,8 pe scara Richter. După apre

cierile făcute la centrul seismolo
gie din Honolulu, epicentrul aces
tui cutremur s-a aflat în insulele 
Aleutine. Cutremurul a provocat 
serioase pagube.

ASUNCION. Frontul unic de e- 
liberare din Paraguay a dat publi
cității o declarație în care condam
nă hotărîrea guvernului Stroessner 
de a trimite trupe în Republica 
Dominicană. Declarația se pronun
ță, de asemenea, împotriva inten
țiilor de creare a unei forțe per
manente interamericane cu scopul

suprafețe

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr, 56. ТЫ. interurban 322, automat 269.

>
L'

colaborare cu detașamentele de 
partizani, provocînd dușmanului 
mari pierderi în oameni și mate
riale de luptă. In luptele pe care 
partizanii le-au angajat cu forțele 
colonialiste portugheze de la 1 la 
11 iunie au fost scoși din luptă pes
te 70 de oameni. Partizanii au cap
turat, de asemenea, importante 
cantități de arme și materiale de 
război.

se arată 
să iasă 
africană

că 
din

Și

capăt intervenției sale în 
El a subliniat că dacă gu- 
va întreprinde măsuri mai 
pentru încetarea ostilită- 
adopta, în mișcarea pen-

de а interveni în țările Americii 
Latine „oricînd va fi nevoie".

BRAZZAVILLE. La Brazzaville a 
fost dat publicității un mesaj adre
sat de președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah, președintele 
Republicii Congo (Brazzaville), Mas- 
saeba Debat, în care 
Mauritania a hotărît 
Organizația comună 
malgașă (O.C.A.M.).

NEW YORK. Liderul populației 
de culoare din S.U.A. Martin Luther 
King a cerut guvernului american 
să pună 
Vietnam.

vernul nu 
eficiente 
țildr va
tru drepturile civile pe care o con
duce. practica folosită în ultimul 
timp în Statele Unite, denumită 
„teach-ins" și „peace rallies", con
st înd în adunări de protest în ca
drul cărora să se ceară dezbaterea 
critică a politicii S.U.A. în Viet
nam.

BALTIMORE. Trei piloți de în
cercare au încheiat vineri „un 
zbor" simulat de șapte zile — co- 
respunzind unei călătorii, dus-întors 
spre Lună, pe o distanță de apro
ximativ 800 000 kilometri. Cei trei 
piloți au stat tot timpul în interio
rul unei cabine spațiale, construită 
pentru antrenamentul cosmonauților 
care participă la programul „Ap- 
polo".
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