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PRIN CARTIERELE VĂII JIULUI
-jje 4.•

Acțiunea de înfrumuseț are a orașelor și comunelor de * 
T pe cuprinsul Văii Jiului continuă. Acolo unde grupele de i 
j partid și comitetele cetățe nești, deputății, au mobilizai * 
j marea majoritate a cetățenilor la acțiunile de înfrumuse ♦ 
i tare, străzile și cartierele au devenit mai curate și mai • 
i frumoase prin crearea de spații verzi, ronduri și peluze cu • 
T flori, prin plantări de arbori și arbuști ornamentali. i 

* *♦•*'**♦•**•••♦•*• "Pt A.-4

Grădini de flori în jurul 
blocurilor noi

Zilele trecute, la îndemnul 
grupei de partid, comisia de 
femei de la blocurile 44 și 46 
din cartierul Braia-Lupeni, a 
întreprins o acțiune de muncă 
voluntară. Gospodinele Vegan 
Elena, 
bocan 
Orddg 
Clara, 
ria și 
în frunte cu Letean Ana, res
ponsabila comisiei de femei și 
ajutate de soții lor și de ceilalți 
locatari au curățit terenul din 
jurul blocurilor, au nivelat șl 
săpat locul destinat straturi 
loj și rondurilor de flori și au 
transportat pietrele rezultate 
dhak săpare. Astfel, după mai 
multe ore de muncă entuzias 
tă, în fața celor două blocuri 
surori a răsărit o grădină de 
flori pe care membrele corni 
siei de femei s-au angajat să o 
îngrijească și de acum înainte.

In aceeași zi, la blocul ma
gazin și la blocul vecin din 
cartierul Vîscoza II, locatarii, 
împreună cu personalul maga 
zinului alimentar nr. 77 au în 
frumusețat terenul din fața

blocurilor, amenajînd ronduri 
de flori.
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Citiți în pagina IV-a:
-Vizita, delegației de vechi membri ai P.M.R. in Uniunea 

Sovietică
• GENEVA : Primul rezultat concret al tratativelor de de

zarmare
*

• Greva oamenilor muncii din Spania continuă cu o și mai 
mare vigoare

Mesteacăn Valeria, Do- 
Maria din blocul 44, 

Magdalena, Zeleneak 
Farkaș Eva, Szabo Ma 
Rot Sofia din blocul 45,

Uricaniul 
se înfrumusețează 

Uricaniul nou a apărut 
harta țării noastre abia acum 
un deceniu. Prin munca en
tuziastă a muncitorilor urică- 
neni și a vrednicelor lor soții, 
în jurul blocurilor de aici 
apărut un adevărat covor 

pe o suprafață de 2000 
pătrați, ornamentat cu 
trandafiri pitici și 
flori. Se pregătește

pe

a 
ver 
me- 
sute 
mii

de 
tri 
de 
de 
jarea unui nou parc, 
și fost stabilit. Parcul 
prinde terenul dintre 
le M și P. In mijlocul parcu
lui, străjuit de teii de curîna 
plantați, o fîntînă arteziană 
va întregi ansamblul de tran
dafiri, petunii și alte flori ce 
vor înmiresma aleele parcului.

cu 
amena- 
Locul a
va cu- 

blocuri-

Frumosul cotidian
Din oale, curge metalul lichid ) 

parcă răzvrătit de îndrăzneala o- ) 
mului de a-l supune, de a-l re- ) 
duce la dimensiunile limitate, ? 
precise ale formelc-r atunci cînd к 

'-ea scăpat de încătușarea ) 
de fier a coeziunii moleculare. 
Dar oamenii, cu ' " ' 
îl silesc pe răzvrătit la supunere 
și-l fac 
formele

Ne
U.R.U.M.P.

Absorbit de 
menilor de jos 
ma că pe deasupra ta se mișca ) 
repede, calculate și sigure, de sine ) 
uriașe păsări de fier — podurile,} 
rulante — care plimbă de colo ? 
colo oalele sau formele pline cu ' 
metal incandescent. Și poate că în 
clocotul muncii nici nu bagi de 
seamă că din cabina macaralei te 
privesc niște ochi pătrunzători ș: 
că una din aceste păsări uriașe de 
metal este stăpînită de mtinile 
neastîmpărate ale unei fete cu nu
mele de Dobra Florica. Povestea . 
Floricăi e asemănătoare cu aceea <? 
a atîtor tinere cate au preferat să

precise i 
( se cred-, 
' /7/? fip-r

mișcări sigure, \ 
ătit la supunere )

să se așeze cuminte în 
cu contur precis.
aflăm în turnătoria (

îndeletnicirile oa~ 
riici пи-ți dai sea-

<
<
I

z
) 
■)

)
> 
) 
?

a atîtor tinere cate au preferat să \ 
schimbe peisajul rural cu cel in- \ 
dus trial. \

Cu ani in urmă, o fetiță sfioa • S 
să cu ochi căprui, doinea tărăgă
nat în urma vitelor pe plaiurile 
Olteniei. Acum ochii ei căprui 
s-au învățat să supravegheze a- 
tenți mișcările macaralei. Mina 
Floricăi se încordează pe manetele 
de comandă. O mișcare sigură și 
cîrligul macaralei coboară sau ur-

dus trial.
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că supus, p'.imbînd de colo, colo ) 
mii de kilograme.

...O fată cu ochi căprui și mâi
ni micuțe manevrează o macara 
uriașă. Povestea e simplă, comu
nă și totuși ascunde în ea poezie- 
Poezia zilelor noastre.

Ea poate fi citită în des
tinul schimbat în bine al atîtor 
și atîtor oameni ca Florica Do
bra.

Nu, botărît că frumosul nu tre
buie să-l cauți prea departe. El e 
mereu lîngă noi.
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Conducerea sectorului VII investiții de la 
mina Lupeni are numai cuvinte de laudă des
pre calitatea lucrărilor anexă la puțul orb nr. 
13, blocul zero, pe care le execută brigada de; 
pregătiri condusă de minerul Ferenczi Balazs 
în vederea săpării acestui puț. Și e firesc : bri
gada deține drapelul roșu de brigadă fruntașă

Udările plenarei tailiuiui 
Central al Siodiraleloi

pe bazin pentiv meritele din trimestrul I ai a- 
cestui an. ia.- *in prezent ea își dezvoltă reali
zările IN CLIȘEU : Brigadierul Ferencri BalaiS 
cu un schimb ăi brigăzii sale urmărind pe gra
ficul de producție noile realizări încrustate de 
ei pe răbojul întrecerii socialiste.

■■■■■* ------------------

Organizarea judicioasă a lucrărilor, 
sprijinirea brigăzilor—cheia succesului

0 inițiativă lăudabilă
Parcurile și spațiile verzi din 

orașul Lupeni au fost date in 
îngrijirea colectivelor între 
prinderilor, instituțiilor și or
ganizațiilor obștești <3 n oraș. 
Așa de exemplu, „Parcul frun 
lașilor" din centrul orașului a 
fost dat în îngrijire colectivu 
lui preparației Lupeni, parcul 
„Octogon" din cartierul Lop 
ștein comitetului de femei, iar 
cel mai nou parc, parcul de 
odihnă „Minerul" care încă nu 
este complet amenajat, l-a luat 
în îngrijire colectivul de „gră
dinari" al minei Lupeni.

Lăudabila inițiativă a gos 
podarilor Lupeniului ar trebui 
extinsă în toate localitățile 
Văii Jiului.

Pentru ei încă n-a venit 
primăvara

Adierile zefirului, căldura 
razelor solare și sosirea rîndu

M. MICA
(Continuare în pag. 3-a)

Joi și vineri 
ccările plenarei 
trai al Sindicatelor. La discuțiile 
care au avut loc în legătură cu 
primele trei puncte de pe ordinea 
de zi au participat 35 de per
soane — președinți ai consiliilor 
sindicale regionale și locale, 
comitetelor sindicatelor din 
brici, uzine și unități agricole 
stat, cadre de conducere din i 
nomie, oameni de cultură.

La cel de-al treilea punct al 
ordinei de zi privind 
sindicatelor în nîndul 
și tehnicienilor, prof. dr. ing. Ștefan 
Nădășan a prezentat, în numele 
Consiliului General A.S.I.T., pro 
puneri cu privire la modificarea 
formei de organizare și a atribu
țiilor Asociației științifice a 
nerilor și tehnicienilor.

In încheierea ședinței celei 
treia zi a plenarei Consiliului 
țral al Sindicatelor au luat cuvîn- 
tuj tovarășii Nicolae Ceaușesciu, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.R., și Leontc 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic, șeful Direcției de pro>- 
pagandă și cultură al C.C. 
P.M.R.

Lucrările plenarei continuă.
----- . --------

au continuat lu- 
Consiliului Cen-

. ai 
fa- 
d.

eco- .i
1

activitatea 
inginerilor

ingi-

de-a 
Cen-

al

Lucrările miniere de deschidere 
de la mina Petrila, prin care se 
crează în subteran noi căi de ac
ces spre stratele de cărbune, cad 
în sarcina sectorului XI investiții. 
Minerii din acest sector au cîștigat 
o bogată experiență la săparea, 
betonarea și amenajarea puțurilor, 
galeriilor, camerelor de mașini etc. 
Prin rezultatele obținute, ei se si* 
tuiază pe loc de 
cerea cu celelalte 
sectoare de , in
vestiții din Valea 
Jiului.

Despre felul 
cum minerii secto. 
rului XI Petrila au reușit să- în
deplinească și să depășească sar
cinile ce le revin ne-a vorbit șe
ful sectorului, inginerul 
Carol. Relatăm mai jos 
de el :

„încă de la începutul 
urma dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1962, conducerea sectorului a 
luat unele măsuri care să asigure 
desfășurarea munch la nivelul sar
cinilor de plan în fiecare briga
dă de mineri. In primul rînd s-a 
pus un accent deosebit pe repar
tizarea justă a forțelor de muncă, 
pentru ca fiecare brigadă să dis
pună de oameni cu calificare ridi
cată și cu experiență. Maiștrii mi
neri și tehnicienii au fost reparti
zați să răspundă de cîte o brigadă. 
Li s-au trasat sarcini concrete în 
acest sens și ei acordă zilnic un 
sprijin efectiv brigăzilor de care 

____ răspund : se in
teresează de mer
sul lucrărilor, de 
calitatea acesto
ra, dau indicații 
și iau măsuri o- 
perative pentru 
acordarea spriji
nului 
material necesar 

In ce privește 
mersul ’ ' lucrări 
lor s-a 
seama de 
m i n a r,

frunte în între-

Din experiența 
colectivelor fruntașe

Schreter 
cele spuse

anului, în

tehnico -

ținut 
preli- 

d ar

Printre echipele fruntașe care repară și întrețin în bune condițiuni a- 
gregatele rotative de la termocentrala Faroșeni se numără și echipa condu
să de Dumîtrică Sabin. Organizîndu-și bine locul de muncă și defalcînd lu
crul pe flecare om în parte echipa reușește, lună de lună, să-și îndepli
nească planul de lucrări cu 10—12 la sută.

IN CLIȘEU : Șeful de echipă Dumitrică Sabin (primul din stingă) in- 
struindu-și oamenii înainte de începerea reparației unui compresor de mare 
capacitate.

am dat o mai mare importanță ce
lor mai urgente, cum ar fi lucrările 
de deschidere din blocurile I și II 

-orizontul XIV. Prin executarea la 
timp a acestora se deschid și pre
gătesc noi rezerve de cărbune. Se 
lucrează, de asemenea, și la alte 
lucrări principale ca : adîncirea pu
țului auxiliar între 
XII—XIV, lucrare ce 
brigada condusă de

Bunduc Dumitru : 
casa pompelor 
și bazinele de la 
orizontul XIV, 
unde muncește bri. 
gada lui Boțea* 

alte lucrări. O pre-

orizonturila 
o execută 
comunistul

nu Nicolae și 
ocupare de seamă a colectivului 
sectorului este și aceea de a ridica 
calificarea muncitorilor. In briga
da lui Somogyi Iuliu, de pildă, mi
nerul Dogaru Sevastian, datorită 
cunoștințelor asimilate, a fost a* 
vansat ca șef de schimb. Doga- 
ru Sevastian a dat dovadă de 
multă pricepere, s-a afirmat ea 
un bun organizator, fapt pentru 
care i s-a încredințat ulterior con
ducerea unei brigăzi. In prezent bri
gada pe care o conduce face parte 
din cele fruntașe pe sector.

In scopul reducerii efortului fi
zic și creșterii productivității mun
cii, operațiile de încărcare au fost 
mecanizate la 60 la sută din lu
crările de înaintare, prin folosirea 
reîncărcătoarelcrr cu bandă. De 
asemenea, la cîteva locuri de mun- 
aă s-au introdus susținătoare te
lescopice prin care șe ușurează 
munca minerilor la perforare.

Toate aceste măsuri luate pen
tru organizarea cit mai bună a 
muncii, precum și efortul depus de 
brigăzile de mineri au condus la 
obținerea de însemnate- rezultate. 
In primul trimestru al acestui an 
planul fizic al Sectorului a fost de
pășit cu 1049 m.c., iar planul va
loric cu 58,3 la sută- Numai la 
betonări s-a obținut o depășire de 
572 m.c. Din totalul brigăzilor din

(Continuare în pag. 3-a)
—O-------- _.----

Solidari Cu lupta eroică 
a minerilor din Spania 
— Mitingul de la mina Lupeni — 
la amiază, mua- 
din schimbul II 
mina Lupeni s-au 
într-un miting de 

mișcare.' 
din
au 
de 

In
dia

Ieri 
. citorii 

de la 
adunat 
solidaritate cu 
grevistă a minerilor 
Spania, 
participat 
muncitori, 
gineri și 
sectoarele 
lupta eroică a oamenilor 
muncii din Spania, pen-

La miting 
peste 800 
tehnicieni, 

funcționari
minei; Despre

tru libertăți democratice, 
pentru o viață mai bună 
a vorbit tovarășul Albu 
Carol vicepreședinte al 
comitetului sindicatului 

n.’inei Lupeni.
Au vorbit de aseme

nea, minerii Neguț loan 
și Duba Mircea care și- 
au exprimat solidaritatea 
cu lupta eroică a mine
rilor spanioli și au înfie
rat politica regimului de 
teroare din Spania.
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Ku m-am născut
pe vremurile cînd1 ! 

mai vorbea de
„sînge-albastru-n vine" ) 

Era-mpărțltă țaran . i
mari și miei < 

Și nu conta prea mult 
un ine, ca mine, 

n-am avut
de unde-mprumuta 

„zinge nobil"
și m-am mulțumit j 

cel al meu, <
deci roșu și comun l 

Dar mei clocotitor, 5
mai răzvrătit. S 

* Am stat să cuget |
de mai multe ori ? 

Cum făr-să vreau j
căzui și eu plocon s 

In lumea lor în care. <
negreșft| г 

-Riscam ca să rămîn )
banalul „Ion"

, Ce ma făceam de-aveam
; proiecte mari j
Ca 'astăzi bunăoară ,î

i cînd nimic (
; Nu-mi pune piedici ?

Voi v-ați străduit J;
' Ca’ nu cumva s-ncerc (

să mă ridic I { 
Puteam prea bine J;

să rămîn în sat ]< 
alți copil desculți i

și despuiați ț 
elne anume ]

s ar fi sinchisit < 
soarta mea J

și-a celor nouă frați ? ! 
M-am ridicat si eu j

fără să știa < 
Cum am să-mi fac vre-un $ 

rost printre convivi. j, 
In lupta grea cu viața < 

m-am Izbit !; 
Din primii pași )

. nesiguri șl naivi, i
l De-am izbutit să urc umil 

o treaptă ? 
I M-ați urmărit cu multă ;• 

luare-aminte ( 
i Ca nu cumva să-mi
I; manifest prea mult, <
< Dorința de-a merge înaintg ' 

Știu că tendința nu va 
fost pe plac,

Dar nu-mi voi cere scuze ;î 
nicideclt С

Azi înțeleg prea bine
pentru ce, ) 

V-a stat a mea origine în glt. ( 
Căci a sosit momentul J

lnsfîrșit > 
Cînd nu îmi simt obîrșla 

povară J 
In veacul nostru mii șî mii i 

de Toni '>
Se nasc cu mine-acum j

„a doua cară• J 
Al vostru nobil sînge alterat 
V a înghețat în vine, )

fără vlagă < 
Văzlnd că-ntr-un deceniu

Tonii mei. îț 
virfră-un veac Ge-al vostru ;! -- - I1

ț Se 
J

Bu

Un

Cu

1

• Romanul „Coliba
Torn" de scriitoarea engleză Har
riet Beecher-Stowe, roman care 
descrie dramatic viața negrilor și 
purtarea criminală a proprietarilor 
dc sclavi, apărut la Londra in 
1852, a fost tradus uimitor de re
pede in limba romină, prima dată 
in 1852—1853, de către Teodor 
Codrescu ? Prefața intitulată „O- 
cbirc asupra sclaviei" ere semnată 
de Mihail Kogălniceanu-
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*

ț
£ 

( 
f 
t /

ș

i
<
<<
( (< 
i <
<
1

> >
I

Cu

Că

Ve

în... desagă !
I. SASARAN $

* In afară dc romanele ,.Ma
noil" (1855) 4 „Elena" (1862), 
Dimitrie Bolîntineanu a scris și un 
al treilea roman, puțin cunoscut 
astăzi, intitulat „Doritori nebuni", 
roman care zugrăvește frămîntările 
din epoca pașoptistă, promovînd 
cu vădită simpatie ideile democra
tice, progresiste ? Romanul a apă
rut în foileton în ziarul „Dîmbo
vița" (3 iunie — 15 noiembrie ,
1864), Nu a fost tipărit în volum,

• Mihail Eminescu a lucrat a- 
proape zece ani la nemuritorul său 
poem „Luceafărul", mahifestînd o 
exemplară exigentă față de pro
pria sa creație ? Astfel, numai 
pentru a definitivi, versul al patrulea 
din prima strofă

A fost odaia ca-n povețti
A fost ca niciodată
Din rude mari împărătești 
O prea frumoasă fată, 
Eminescu a elaborat, in decursul 

anilor, 9 variante : „Un ghiocel 
de fată", „O mult frumoasă fa
tă", „Un vlăstărel de fată", „Un 
gangure de fată", „Un soi frumos 
de față“, „O pasăre de fată" „Un 
cănăraș de fată", „O dalie dc fa
tă", oprindu-se la cea mai plasti
că și mai expresivă formă : „O 
prea frumoasă fată".

• Manuscrisele luj Mihail Erni- 
nescu, păstrate în Biblioteca Aca
demiei R.P.R., totalizează 15.000 
de padini ?

DANSUL LA ANIMALE
Exploratorul V. Kohler afirma 

că a văzut. în Africa un dans al 
maimuțelor care l-a uimit. Dansul 
a începui cu doi cimpanzei, care 
s~au rostogolit pînă au turtit com
plet vegetația pe o bună porțiune- 
de teren în jurul unui copac. A" 
pol s-au ridicat fi, cu paj ritmați, 
au început să dea ocoluri copa
cului. Încetul cu încetul s-au a~ 
pr Opiat și alte maimuțe și s-au 
prins în joc, imitind ritmul celor 
doi cimpanzei. In același timp fo
losind labele din iață, maimuțele 
aruncau in aer tot ce apucau: 
frunze, fire de iarbă, bucăți de 
lemn manifestând o vizibilă plă
cere.

Sînt cunoscute dansurile pe care 
le execută în epoca rutului unele 
specii de pești, delfini și alte ani
male acvatice. Dintre acestea cel 
mai amuzant este dansul hipo
campului (calul de mare), care ți- 
nindu-se în poziție verticală, își 
prinde femeia cu coada și, osci- 
lînd în dreapta și tn stingă, se ri
dică împreună cu ea pînă la su
prafața apei, unde ambii încep 
să se învîrtească ca intr-un vals.

Alt dans, și mai uimitor, e cel 
descris de savantul naturalist Max 
Laren, care ba observat la cocorii 
entigoni din Australia.

„Erau cîtevg sute la un loc — 
spuse aceste — și dansau în ritmul

unui cadril atjt de grațios, că nici 
oamenii nu l-ar putea imita, bi 
grupuri de cite douăzeci, perechi, 
perechi ei înaintau cu capetele sus, 
apoi ridicau pe rînd cînd un pi
cior, cînd altul, se înclinau urnă 
în fața celuilalt și deodată porneau 
să se îr.virtească în jurul units 
grup care se forma în mijloc și 
care cu ciocurile lor bateau ritmul 
mișcărilor*.

lnsfîrșit un dans tot atît de cu
rios poate fi văzut la cocoșii de 
munte. Aceștia se așează în cerc, 
lăsind un loc liber. Unul dintre 
ei vine pe locul liber, face un tur 
al cercului cu coada zbîrlită și cu 
aripile pe jumătate lăsate, apoi se 
îndreaptă către centrul cercului; 
unde face o serie de pași mărunți 
ritmați intrerupți de mici pauze. 
După eîteva minute, dansatorul își 
reia locul și in arenă pășește altul, 
care, de asemenea, după се-și face 
dansul, e urmat — rînd pe rtnd 
-- de toți ceilalți.

©=«

«X©

Colecție de ceasuri
doO interesantă colecție 

ceasuri construite In a doua 
jumătate a secolului al XV1- 
lea se află in patrimoniul mu
zeului regional din Oradea 
Dintre ceasurile acestei ооГес- 
ții 20 sînt din aur masiv, !n- 
nwfctstp „u nletre prețioase.

Animale „domestice**
Intr-o recentă decizie a au

torităților din Uganda se poa
te citi: „Incepînd de astăzi, 
oile, vacile, șerpii boa, croco
dilii, porcii sălbatici și vipe
rele sînt socotiți animale do
mestice. Leii, ieoparzii, rino
cerii, vulturii și gorilele sînt 
animale sălbatice și nu mal 
trebuie considerate animale 
domestice. Orice abatere va fl 
pedepsită". Fără comentarii I

Șoferul Gergely aude numai cînd vrea?
Autobuzul nr. 51.102 de pe tra

seul Bărbăteni — Paroșeni. Dimi
neață. In stația Viscoza, o bătrînă 
urcă ajutată de călători în auto* 
bbz.

— Maică, se adresă bătrîna 
taxatoarei, mașina asta oprește la 
spital, căci doctorul de la dispen
sar m-a trimis la spital să-mi fac 
niște analize ?

— Oprește măicuță — îi răs
punseră odată cu taxatoarea și cîți- 
va pasageri.

Autobuzul se apropie de stația 
din dreptul spitalului.

- La prima coboară, tovarășe 
șofer, o bătrînică bolnavă, anunță 
taxatoarea ~ 
rul însă se 
șina trecu 
Vîntul,'

— Maică, se auzi, din nou glasul

Drâghici Meria. Șofe- 
făcu că nu aude și ma- 
prin stația anunțată ca

bătrinei, mi-ai zis că mașina asta 
oprește la spital. Ce-o fi avind 
tovarășul șofer cu itația asta de nu 
‘ tea să oprească în ea ? Sau o fi 
tare de urechi și n-o fi aurit cînd 
ai ziș că la prima coboară.

— De auzit a auzit el, dar a»a-i 
șc ferul Gergely Iosif. Se face tare 
de urechi cînd e vorba să oprească 
înțr-o stație mai mică, dar n-avea 
grija măicuță, pentru prieteni și 
cunoscuți ți el ca și mu Iți alți șo
feri oprește chiar și între stații.

Cel care vorbise coborî ajutîn- 
d-o și pe bătrînică. Aceasta se 
văzu nevoită să facă calea întoar
să. Ce are de spus conducerea 
sectorului IC.O- Lupeni de o ase
menea atitudine din partea unui 
șofer.

M. AVRAMUȚ

Gîscarui din apartamentul â
«

gust iarha ce răsare printre 
blocuri, semănată de vecinii 
stăpînilor mei și să-mi arăt 
penajul „frizat" de gîscă co 
mună, danubiană, celorlalte 
gîște.

Voința i se împlini. Toc 
mai de la etajul II. din baia 
care i se puse Ia dispoziție, 
Lili se văzu plimbată pe scări 
în jos, apoi printre blocuri, 
pe recentele spații verzi. Așa 
azi, așa mîine și tot așa în 
fiecare zi pînă ce veni cu o 
altă pretenție.

Din ouălese poate a

t OILE TON cea mei 
rasă,

nimeri să

gîs

ac
că-

Să dai peste niște stăpini 
care să-ți intre întrutotul in 
voie, aceasta înseamnă no
roc orb. Și așa noroc, mai 
rar, Mai rar la clini și pisici 
dar mi-te la gîște...

Despre gîștele din rasa co
mună, atit avicultorii de spe 
cialltate cît și cei amatori 
susțin, după cum se susține 
și în materialele publicate, 
în tratate și manuale că ele 
ar fi foarte rustice și nepre 
tențioase, că la ameliorarea 
lor, în sensul măririi greu
tății corporale, 
junge prin con 
diții bune de 
creștere, hră- 
nire și adăpos- 
tire cît și prin 
selecționare.

Gîsca Lilf se
afle, prin nebănuite cărări, 
că etăpinli ei, veniți de cu- 
rînd in concediu, au de gînd 
să selecționeze din cîrdul dc 
gîște în care crescuse ș* ea 
o gîscă potrivită pentru în
crucișat cu una de rasă mai 
„nobilă", și din această în 
crucișare să rezulte o rasă 
nouă denumită „Rasa de 
blac“. Și, cum își zări în curte 
stăpînii, se luă după ei și 
atît îi tot ciupi de picioare 
pînă ce aceștia o luară la 
ochi.

— Te luăm cu noi, tică 
loaso! — îi spuse mai în 
glumă mai în serios stăpî- 
nul — și te facem direct 
că dc bloc.

Zis și făcut.
Lili se văzu urcată în 

celeratul de Petroșani și
lători legănată în compari! 
mentul în care au călătorit 
atît stăpînii ei cît și alți 
călători. De Ia Petroșani la 
Lupeni, continuă călătoria la 
picioarele stăpînci care, la 
vederea conductorului, o a- 
coperea cu poala rochiei. Dinc 
Lupeni se văzu urcată în au 
tobuz și vîrîtă sub o bancă.

— Să-ți tacă gura, căci nu-i 
mult pină acasă, auzi șoapta 
stăptnuîui. Acasă, o să-ți in
trăm în voie.

Ce avea de făcut ? Tăcu și 
ea ca alte orătănii ascunse 
pe sub bănci.

Și a ajuns cu bine la Uri- 
cani împreună cu stăpînii ei 
care o instalară în baia a 
parlamentului 8 din blocul C.

— Aici ai apă, lumină și 
loc destul să zburzi cît ți-o 
pofti pipota. Și, cu aceste 
cuvinte, gîsca se văzu în
chisă alături de cada plină- 
oefai cu apă umplută anume 
pentru ea, și de 
varză.

Stătu cuminte 
duse aminte de 
stăpînilor și se apucă să țipe

— Ga, ga, vreau afară, să

un butoi cu

pînă își a 
promisiunea

г

pe care le-a clo 
eit au ieșit bo
boci de gîscă 
din
nobilă
„Rasă de bloc“. 

condițiile actua 
putea du o eres 

gisca.

■—’ Dar în 
le nu le voi 
tere bună —■ spuse 
Vreau o scaldă toare mai a 
proape de iarba bună de păs
cut. Glasul gîștei prețioase 
se auzi prin tot blocul.

— Tovarășe Pătrașcu, se 
adresară vecinii stăpînului ei, 
fă ceva cu gîsca, tai o, du «o 
unde știi, dar n o mai ține, 
în bloc căci de gura ei nu 
ne mai putem odihni. Daf 
Victor Pătrașcu се-și zise:

— S-o tai, e păcat, mal 
bine am să fac precum zice 
gîsca și mi împac și vecinii.

Și așa făcu. Drese ce dreșe 
pe la dușul din baie șj cp 
din senin începu să plouț /îu 
picuri mari peste gîscă șl 
boboci și pe mozaicul ce ține 
loc de dușumele. La vecinul 
cu un cat mai jos întîi în
cepu să picure, apoi să plouă 
de-a binelea. Apa ajunse ș! 
la cel de la parter și formă 
o scăldătoare agreată de 
orice gîscă, oricît de preten 
țioasă ar fi ea. Gîsca și bo
bocii nu-și mai încăpeau ir 
pene.

Acum Pătrașcu Victor, lo
catar al blocului C, gîsca rul 
din apartamentul 8 din U 
rieani este considerat făuri 
torul unei noi rase de gîște 
în dauna colocatarilor săi. a 
bunului obștesc „Rasa de 
bloc".

O zicătoare din popor spu
ne însă că toamna se numă
ră bobocii. Să-l vedem pe’stă 
pînul gîștei pretențioase pe 
unde o să-ți scoată cămașa 
cînd va trebui să plătească 
reparațiile ce le va executa 
I.L.L. în contul său, In apar
tamentele care au suferit de 
pe urmele scurgerii apei din 
baia sa și unde o să-și țină 
găsea și bobocii căci în ju 
rul blocurilor din Urieani 
nu-i loc de păscut !

M, MARGARETA

Străjuind Sinaia de Ia mare înălțime, hotelul alpin „Cota 1400“ consti
tuie pentru oamenii muncii din patria noastră șl chiar pentru cei de peste 
hotare un punct do mare atracție turistică. Cu locuri de un pitoresc deo
sebit în jur și prevăzut cu restaurant, bar, cantină, club, bibliotecă, televi
ziune, sală de sport, popicărie și garaj, hotelul alpin „Cota 1400“ oferă în 
orice sezon minunate condiții de recrelere.

Una din cele 
mai mari 
biblioteci
Depozitele de 

cărți ale bibliote
cii „Sun lat sen'\ 
din Guancijou, 
numără în pre
zent peste un 
milion trei sute 

mii de volu- 
Mii de căti- 
vizitează zil- 

sălile de lec- 
ale acestei 

biblioteci
ce, cea 
re din 
sud. In 
literatura în lim
ba chineză aici 
exist» peste
50 000 de volu
me de literatură 
străină în 17 lim
bi și peste 720 
titluri de ziare.

publi- 
mai ma- 
China de 
afară de

.1

r

i



STEAGUL ROȘU

Trei hotărîri
Cartea își are 

prieteni chiar și 
printre cei mici. 
Cea mai mare 
trecere o au 
printre ei căr
țile de basme. 
Isprăvile lui Pă 
cală, deși bine 
cunoscute co 
piilor, sint re 
citita de zeci de 
ori.

IN CLIȘEU , 
Un grup de co
pii din Cimpa 
surprinși la o 
lectură din car
tea mult prefe
rată de ei: „is
prăvile iul Pă
cală".

Un „recidivist*

Я
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Prii tarlieielB Viii Mi
(Urmare din pag. l-a)

nelelor atestă că natura s-â 
deșteptat din amorțeala iernii, 
că a sosit primăvara. Cu 
te astea, incă mai sînt 
eare așteaptă alte semne 
să-i convingă că a sosit 
timpul propice acțiunilor de 
înfrumusețare a cartierelor. 
Așat«gnt cetățenii de la blo- 
curilt\ ce intervenție din Pa 
roșeni'Care au neglijat pînă 
acum amenajarea aleelor șl 
spațiilor verzi, a rondurilor de 
flori din fața blocurilor și a 
solarului pentru copii. Primă
vara n-a sosit nici pentru uni! 
proprietari de cai, porci, vaci 
șl alte animale care nu-și țin 
animalele închise în curți ci 
în incinta blocurilor din car
tierul energeticienilor din Pa 
roșeni, spre indignarea locata
rilor cartierului.

Șanțurile strică tot 
aspectul străzii

in susul străzii Ștefan eel 
Mare din Petroșani în anii noș
tri a apărut un cartier nou de 
case individuale. O casă e mai 
frumoasă ca cealaltă, strada 
Insă are un aspect neîngrijit. 
Două pîriiașe cu viituri de la 
munte au format șanțuri adinei 
chiar în Inima străzii. Malu
rile șanțurilor, în ultimul timp, 
au devenit locuri de depozita
re a resturilor menajere și 
asta constituie un focar de in
fecții și strică tot aspectul 

' străzii și chiar al cartierului.
Nu s-ar putea ca I.C.O. și 

chiar sanepidul să ia măsuri 
ca resturile menajere să nu se 
mai arunce în drum, iar ce
tățenii, locatari al cartierului, 
împreună cu deputății șl or 
ganele competente să studieze 

jxjsibilltățile de reamenajare a 
Străzii, de schimbare a actua 
lului ei aspect.

toa- 
unii 
care 
ano.-

Organizarea judicioasa a lucrărilor,
— cheia succesului
trat economii de peste 250.000 
Pe luna mai, pînă în prezent, sec
torul este la nivelul sarcinilor de 
plan. O contribuție valoroasă la 
obținerea acestor rezultate au a- 
dus-o brigăzile de mineri conduse 
de Băduț Constantin, Șomogyi Iu- 
liu, Toth Gheza, Dogaru Sevas
tian și alții.

Succesele obținute pînă în pre
zent îndeamnă colectivul nostru 
spre obținerea de noi realizări cur 
care să păstrăm cu cinste titlul ob
ținut. Pentru aceasta conducerea 
sectorului va stimula efortul mi
nerilor din brigăzi printr-un spri
jin concret și 
pentru ridicarea 
tutor brigăzilor 
fruntașe".

sprijinirea brigăzilor
(Urmare din pag. l-a) tei.

sector, sub plan, în medie, a ră
mas doar una. In același timp, prin 
folosirea judicioasă a materialelor, 
reducerea consumului de lemn, re
cuperarea armăturilor de fier, fo
losirea remonăzilor din fier la 
betonărî și alte asemenea măsuri 
tchnico-organizatorice aplicate, sec
torul a obținut economii la prețul 
de cost pe primul trimestru în va
le are de 637.000 lei. In baza aces
tor rezultate sectorul nostru a fost 
declarat fruntaș pe C.C.V.J. în ac
tivitatea de investiții. In luna a- 
prilie, planul sectorului a fost din 
nou depășit cu aproape 1000 m.c., 
iar la prețul de cost s-au inregis-

©

Rețeaua te radtettcare din Vulcan
In ultimii ani, orașul minier 

Vulcan cunoaște o dezvoltare mul
tilaterală. Pe zi ce trece tot mai 
mare este numărul de blocuri, ma
gazine și alte construcții social cul
turale ce se dau în folosință. Cît 
privește munca de culturalizare a 
maselor, aceasta se dezvoltă con
tinuu și este din ce în ce măi 
Fructuoasă. Pe lingă activitățiile 
culturale din cadrul clubului, o 
contribuție de seamă aduce la cul
turalizarea maselor centrul de ra
dioficare Vulcan.

In prezent, spunea tov. Nico- 
laescu Achim, șeful centrului de 
radioficarc, rețeaua -de deservire 
din Vulcan numără peste 480 de 
difuzoare și sperăm că pînă la 
sfîrșitul anului vom ajunge la 
600,

Colectivul de redacție al cen
trului în frunte cu profesorii Fir- 
czak Eugen și Cazacu Eugraf, se 
străduiește ca în cadrul emisiuni
lor locale, care se transmit zilnic 
între orele 17—18 programele să 
fie atractive- Aceste programe sint 
legate de evenimentele actuale.

La buna reușită a aaestor pro-
----------- ......Z2L—O»

Peste tpei
Clădirea complexului cooperației 

din Petroșani capătă tot mai mult 
forma definitivă. Pînă acum au fost 
executate construcția și finisajul 
exterior la cele două etaje, iar în 
prezent .zidarii Galigher St., Bor- 
șan Aurelian, Portolache Dumitru 
și alții execută lucrările de fini
sai exterior, la parterul clădirii.

Lucrări intense se desfășoară și 
în interior. Astfel, faianțarul Bodo 
Augustin a executat aproape com
plect placarea spațiilor prevăzute 
pentru faianțate, mozaicarii Beți-

săptămini
vu Dumitru și Bcțivu Gheorghe au 
turnat mozaicurile, iar zugravii Ma- 
daraș Iosif, Pop Carol, Vîjdea 
Viorel și alții au început vopsi- 
toriile și zugrăvelile în ateliere, în 
timp ce caloriferiștii Andraș Ștefan 
și Rus Petru fac montajul instalații
lor. Ritmul intens în care se desfă
șoară lucrările este o chezășie că com
plexul va fi complet gata în urmă
toarele trei săptămîni — pînă la 
15 iunie — așa cum spune tova
rășul Hafiuc Aurel, șeful lotului, 

©—-----  ----- —

Din realizările tinerilor Inovatori aninescni
Indrumați de organizația U T.M 

tinerii muncitori de la mina Ani- 
noasa desfășoară o rodnică acti
vitate pe tărîmul inovațiilor, De la 
începutul anului și pînă la data 
de 15 mai ei au prezentat cabine
tului tehnic al minei un număr 
de 12 inovații. Prin aplicarea lor 
in procesul de producție, mina va

realiza anual economii la prețul 
de cost de circa 90.000 lei.

Cea mai valoroasă dintre ino
vațiile care au fost prezentate a- 
parține tînărului Stănescu Virgil. 
El a conceput o nouă metodă pen
tru betonarea mai economicoasă a 
ramificațiilor dintre galeriile sim
ple cu cele duble.

eficient, va lupta 
și menținerea tu
ia nivelul celor

se extinde
aport deosebit o 

ale 
care 

Francisc, Vaier 
Ileana, Popescu

grame aduc un
parte din cadrele didactice 
școlii din localitate printre 
tov. Czimbalmoș 
Elvira, Munteanu 
Georgeta.

Rezultatele bune 
lectivul centrului 
Vulcan sint 
permanent 
orășenesc de partid.

A. DUMITRIU 
corespondent

obținute de co
de radioficare 

expresia sprijinului 
acordat de comitetul

Foitul miner Fritz Graoow 
ski, membru al Partidului Co
munist Austriac a cerut nu de 
mult Tribunalului federal din 
Karlsruhe (R.F.G.) să recu
noască dreptul lui de a primi 
indemnizația prevăzută de le 
gislațla vest-germană pentru 
victimele din străinătate ale 
nazismului. El a arătat că a 
fost arestat la 25 iulie 1934 la 
Essen și a fost condamnat la 
închisoare pe viață, fiind acu
zat de activitate comunistă 
Din închisoarea de la Munster 
el a fost mutat în lagărul de 
concentrare Mauthausen, unde 
a rămas pînă în 1940. Inițial. 
Tribunalul din Munster nota
rise să-i acorde 4.516 mărci ca 
despăgubire pentru prejudiciile 
suferite în anii de închisoare 
și de lagăr. Dar autoritățile 
landului Renania de Nord- 
iWestfalia au considerat că ac
tivitatea unui miner comunist 
și sănătatea sa definitiv sub
minată nu merită 400 de mărci 
pe an. Iată de ce au făcut apel 
la tribunalul federal din Karl
sruhe împotriva hotărîri tri
bunalului din Munster. înalta 
instanță consideră, pare-se, că 
un comunist pe care anii de 
lagăr nu au reușit să-l facă 
să-și schimbe ideile și-a „me
ritat" întru totul acești ani.

Un „individualist 
ineficace"

La începutul anului, același 
tribunal federal din Karlsruhe 
ă fost chemat să-și spună cu- 
vîntul în privința altei per
soane, care, prevalîndu-se de 
legile federale, a avut îndrăz
neala să ceară despăgubiri ca 
victimă a nazismului. In 1939, 
omul respectiv a refuzat să ser
vească în Wehimacht conside
ri nd că războiul împotriva Po
loniei era un război de agre
siune, contrar tuturor legilor 
scrise și nescrise. El a fost 
sancționat pentru nesupunere, 
fiind trimis întii în închisoa
re și apoi pe front într-un ba
talion disciplinar. Pe front a 
fost rănit dar, întrucît com
portarea sa a fost considerată 
de fasciști ca nefiind cores
punzătoare, a fost întemnițat 
din nou.

Așadar să’ recapitulăm: ne
supunere, batalion disciplinar,

judecătorești 
întemnițare șl, ca o consecin 
ță1, pierderea capacității 
muncă. Sînt oare acestea 
ajuns pentru a considera 
omul care a trecut prin 
este „ 
nazismului 
cestuia ?

Tribunalul Federal, plin de 
scrupule șl judecind imparțial, 
n-a putut să afirme acest lu- 
cru. El a judecat după cum; 
urmează : Actul reclamantului' 
a fost „strict individual" și de 
aceea „lipsit de orice eficaci
tate". Or, un act strict indivi
dual și ineficace nu poate fl 
calificat drept ил act de re
zistență. Deci, dacă n-a fost 
rezistență, n-a fost nici repre
siune și dacă n-a existat re
presiune n-a existat nici vic
timă și întrucît nu a fost nici 
o victimă nu poate fi vorba 
de despăgubiri, iată cum 
statuat înalții mag trați 
la Karlsruhe.

de 
de 
că 
elo 

un rezistent împotriva. 
.“ și o victimă a a-

au 
dg

lln „nedreptățit"
Tribunalul administrativ 

deral din Berlinul occidental 
a fost sesizat de cazul fabri
cantului Jakob Scheck, mem
bru al partidului naționalist 
socialist din 1928, titular al in
signei de aur a partidului, 
membru al S.A. din 1929, aJ 
vansat în 1936 Oberfuhrer Ș.A. 
și numit din oficiu de partl-’ 
dul său primar al localității! 
Garmisch-Partenkirchen pen
tru o perioadă de 12 ani.

Ce cerea scheck ? Nimiei 
altceva decît o pensie pe via
tă, ca fost funcționar, plăti - 
bilă retroactiv cu începere dlri 
1945 și o indemnizație forfeJ 
tară ca despăgubire pentru! 
prejudiciul ce i s-a cauzat priri 
îndepărtarea lui Sin funcție în 
același an 1945.

Municipalitatea 
misc-Partenkirchen
să-î satisfacă cererea, 
liul de stat bavarez a 
însă că reclamantul este 
care are dreptate. Municipa
litatea a făcut apel și în celd 
din urmă cazul ă ajuns în fața1 
tribunalului administrativ fe
deral care a ajuns la concluzia 
că cererea reclamantului este 
fondată șl i-a acordat lu8 
Sclieck o pensie viageră dd 
1027 mărci lunar, plus o in- 
demnizație forgetară de 99?6бв 
mărci.

(După „Temps Modemes)1

din 
a

fe

Gar-' 
refuzați 
Consl- 
hotărîtî 

cel!

| primate, știind că o de- *
< clarațle costă 0,35 lei. • 
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I.C.O. Petroșani
Ingaieaza dt orgeelâ
— Conducători auto 

pentru autobuse, taxi
metre și autocamioane,
— Un tractorist,
— Un maistru meca

nic.
Ooritorii se vor pre- 

tenta la sectorul trans
porturi, strada Republicii 
nr. 38 Petroșani.

Sfatul popular orășenesc 
Petroșani anunță întreprin
derile și instituțiile din 
raza sa de activitate să tri 
mită în ziua de 28 mai a.c. 
ora 8 delegați pentru a ri
dica declarațiile de lemne 
pentru anii 1963—1964 de 
la Sfatul popular orășe
nesc Petroșani, Secția co 
mercială.

Delegații vor trebui 
prezinte dovadă pentru
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І putea ridica declarațiile șl 
$ banii necesari pentru im*

I. C. R. A. — Filiala Petroșani 
angajează 

un ajutor de responsabil la magazinul 
cu autoservire din Petroșani.

Lămuriri suplimentare se vor da la sediul 
filialei I. C. R. A. Petroșani din strada Repub
licii nr. 104.
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Vizita delegației de vechi membri 
ai P.M.R. în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 25. Coresponden
tul Agerpres transmite:

Delegația de vechi membri 
ai P.M.R. condusă de tov. Gh. 
Stoica membru ăl C.C. al 
P.M.R. care se află de cîteva 
zile la Moscova, a vizitat Mu
zeul Marx-Engels, Muzeul Le
nin, Institutul de marxism
leninism de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S. Membrii delegației 1, 
s-au întîlnit la Casa prieteniei 
cu un grup de vechi membri
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In pofida măsurilor represive și a promisiunilor demagogice

ai P.C.U.S. La întîlnire, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, tovărășească, au luat 
cuvîntul Gheorghe Stoica, pre
cum și M. Gubelman și I. 
Smirnov, vechi membri ai 
P.C.U.S., membri ai Consiliu
lui de conducere ăl Asociației 
de prietenie sovieto-romînă. 

La întîlnire a participat Ni- 
colae Guină, ambasadorul R. P. 
Roimlne la Moscova.

©-------------------------------

GENEVA: Primul rezultat concret
de dezarmare

(Agerpres)
de la Geneva 
s-a realizat, în 
primul rezultat

vineri a Comi-

al tratativelor
GENEVA 25
La conferința 

pentru dezarmare 
cele din urmă, 
concret.

In ședința de
tetului pentru măsurile care con
tribuie la destinderea încordării 
internaționale, delegațiile au pri
mit textul Declarației cu privire 
la interzicerea propagandei de 
război, asupra căreia au căzut de 
acord copreședinții Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
— reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. 
precum și recomandările copreșe 
dinților cu privire la ordinea la 
crărilor viitoare ale acestui comi
tet, asupra căreia, de asemenea 
au căzut de acord.

Declarația prevede printre altele 
condamnarea îndemnurilor la răz
boi și la reglementarea litigiilor 
dintre state prin folosirea forței, 
precum și condamnarea declara
țiilor cu privire la necesitatea sau 
inevitabilitatea războiului, ea 
chemînd toate statele „să adopte 
în cadrul sistemelor lor constitu-

ționale măsuri patriotice adec
vate, inclusiv măsuri de ordin le
gislativ de către statele care vor 
socoti potrivită o asemenea for
mă, în scopul înfăptuirii prezen
tei Declarații cu privire la inter
zicerea propagandei de război".

Comitetul a aprobat, de aseme
nea, recomandările prezentate de 
comun acord de către copreședin
ți cu privire la ordinea discută
rii pe viitor a propunerilor în co
mitet. Comitetul va examina con
comitent propunerile în legătur 
cu problema măsurilor împotriva 
răspîndirii continue a armei nu
cleare și aceea a măsurilor pentru 
micșorarea posibilității izbucnirii 
unui război din cauza unei întîm- 
plări, unei erori sau perturbării 
telecomunicațiilor.

Cu aceasta ședința de vineri a 
Comitetului pentru măsurile care 
contribuie la destinderea încor
dării internaționale a luat sfîrșî*

Următoarea ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost fixată pentru 28 
mai.
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Anglia întimpină greutăți 
economice serioase

ceastă1 cale cneltuielile publi
ce și pentru a opri creșterea 
cohtinuă a deficitului bugetar.

Reflectînd neliniștea trezită 
în cercurile opiniei publice ca 
și în cercurile economice de 
declarațiile pesimiste ale mi
niștrilor conservatori, la bursa 
din Londra au fost înregistrate 
la 22 și 23 mai scăderi însem
nate ale cursurilor acțiunilor, 
precum șl — după cum sub
liniază agenția France Presse 
— „o slăbire importantă a 
poziției lirei sterline".

LONDRA 25 (Agerpres).
O zi după ce ministrul de 

Finanțe, Selwyn LJoyd, a pro
nunțat un discurs pesimist în 
care a lăsat să șe înțeleagă ca 
vor fi adoptate noi măsuri 
restrictive pentru a combate 
pericolul de inflație în Anglia, 
primul ministru conservator 
Macmillan a luat cuvîntul la 
un miting politic al Partidu
lui său recunoscînd, de ase
menea, că Marea Britanie în- 
tîmpină dificultăți economice 
serioase Macmillan a reluat 
argumentele colegilor săi din 
guvernul conservator cu pri
vire la așa-zisa necesitate a 
aplicării în continuare a poli
ticii de „înghețare a salarii
lor" pentru a restrînge pe a-
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împotriva intervenției 
militare a S.U. A. în Laos

BUDAPESTA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

M.T.I., secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat a dat publicității o decla
rație de protest împotriva in
tensificării intervenției milita
re a Statelor Unite în Laos 
Faptele dovedesc în mod clar, 
se spune în declarație, eă pen 
tru actuala situație încordată 
din Laos întreaga răspundere 
revine imperialiștilor ameri
cani și grupării de la Savanna- 
ket.

F.M.T.D.
întregii lumi să 
triva acțiunilor 
provocatoare ale 
lui american și 
cuarea imediată 
mate americane din Asia de 
sud-est. Problemele Laosului, 
se subliniază în declarație, 
trebuie să fie rezolvate numai 
de lâoțieni.
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Greva oamenilor muncii din Spania continuă 
și mai mare vigoarecu o

25 (Agerpres). 
tuturor măsurilor 
a promisiunilor 

greva oamenilor

MADRID 
In pofida 

represive și 
demagogice 
muncii din Spania, în fruntea
cărora se află minerii din As- 
turia, continuă de aproape 
șapte săptămîni cu o și mai 
mare vigoare în aproape toate 
provinciile și orașele spaniole.

După cum relatează agen
țiile de presă, celor peste 
1100.000 de greviști li se ală
tură din zi în zi muncitori de 
la cele mai diferite întreprin 
deri industriale din Spania, 
întreaga regiune industrială 
Barcelona este complet para
lizată, la fel ca și regiunile 
industriale Asturia, Leon, Bis
caya și altele.

Muncitorii de la numeroase 
alte întreprinderi mai mici din 
Madrid și suburbiile sale au 
încetat complet lucrul în semn 
de solidaritate cu ceilalți mun
citori greviști din Spania.

In urma iuptei hotărîte a 
maselor muncitoare din Spa
nia, pînă și cercurile condu
cătoare ale bisericii catolice, 
cunoscute prin sprijinul susți
nut acordat regimului fran
chist,. simțind că poziția aces
tui regim se clatină

atitudine împotriva politicii 
duse de Franco și guvernul 
său. După cum arată agenția 
France Presse însuși cardina
lul Play Deniei, primat de spa
nia, a aprobat un manifest, in 
care este criticat guvernul 
Franco. In urma acestei ac-

țiuni, relatează France Presse, 
însuși Franco a avut o între
vedere cu Play Deniei, pe ca
re l-a acuzat că „toarnă gaz 
peste foc" și l-a somat să re
nunțe la criticile 
gimului, tocmai 
menea moment

împotriva re- 
într-un ase- 

critic.

Sprijinul larg al opiniei publice 
din numeroase țări

MADRID 25 (Agerpres).
Lupta oamenilor muncii din 

Spania în fruntea căreia se 
află eroicul proletariat spaniol, 
împotriva mizeriei, a dictatu
rii fasciste a lui Franco și 
pentru instaurarea democra
ției se bucură de sprijinul o 
piniei publice din numeroase 
țări ale lumii.

La Livorno, IN ITALIA, a a- 
vut loc o mare demonstrație 
de solidaritate cu poporul spa
niol. Demonstrația a luat sfîr- 
șit cu un miting la care a luat 
cuvîntul Rinaldo Scheda, se
cretar al Confederației Gene
rale a Muncii din Italia.

LA PARIS, Comisia adminis- 
. trativă a Confederației Gene

rale a Muncii din Franța a 
dat publicității o declarație înluat

MOSCOVA. După cum 
.știe Mamadu Dia, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Senegal a acceptat re 
cent invitația guyemillul so
vietic de a face o vizită ofi 
cială în Uniunea Sovietică. In 
prezent s-a ajuns la un acord 
ca vizita să aibă loc între 5 
și 15 iunie.

CARACAS. Opinia publică 
din Venezuela protestează cu 
botărîre împotriva acțiunilor 
guvernului Betancourt care a 
interzis Partidul Comunist și 
partidul Mișcarea revoluționa
ră de stingă. Partidele Uniu
nea republicană democratică și 
acțiunea democrată au dat 
publicității declarații speciale 
care condamnă această mă
sură antidemocratică.

PARIS, După cum anunță 
agenția France Presse nava 
sovietică „Loksa" a sosit la 
Lome, capitala statului afri-

can Togo cu o încărcătură de 
alimente șl medicamente. Ele 
reprezintă darul guvernului 
sovietic trimis populației în 
fometate din regiunile* nord! 
ce ale Togo-ului.

MOSCOVA. La 24 
sfîrșit la Moscova 
V-lea Congres al 
unionale voluntare 
nire a armatei, aviației și flo
tei. Cuvîntul de încheiere a 
discuțiilor a fost rostit de ge
neralul de armată Leliușenko, 
președintele Comitetului Cen
tral al Asociației.

WASHINGTON. lua Washing
ton s-a anunțat Oficial că se
cretarul Departamentului de 
stat, Dean Rusk, va pleca în 
a doua jumătate a lunii iunie 
la Bonn pentru a purta con 
vorbiri cu cancelarul Adenauer 
și cu alte personalități din 
guvernul vest-german.

a luat
de-al

mai 
cel
Asociației 
de spriji-

care salută pe „vajnicii mineri 
spanioli a căror mișcare gre
vistă a zdruncinat înseși ba
zele regimului franchist".

Comisia administrativă chea
mă toaie organizațiile Confe
derației Generale a Muncii să 
acorde tot sprijinul oamenilor 
muncii spanioli, neînfricați 
luptători împotriva odioasei 
dictaturi franchiste, împotriva 
sărăciei și mizeriei, pentru in 
staurarea unui regim demo
cratic.

Muncitorii belgieni se decla
ră, de asemenea, solidari cu e- 
roica luptă grevistă a fraților 
lor spanioli. Consiliul admi
nistrativ din regiunea _pentra- 
lă a Belgiei al Fede$țheî Ge
nerale a Muncii din belgia a 
dat publicității o declarație în 
care înfierează dictatura fran- 
chistă care răpește poporului 
spaniol drepturile elementare 
și salută eu căldură pe gre^ 
viștii spanioli.

Textili știi din Verviers au 
hotărît să colecteze 5.000 de 
franci în fondul de ajutorare 
a greviștilor, exprîmîndu-șl. 
prin aceasta solidaritatea cu 
eroicul ponor spaniol, luptă
tor împotriva regimului fas
cist al lui Franco.

PROGRAM DE RADIO

cheamă tineretul 
lupte împo- 
agresive și 

imperialismu 
să ceară eva- 
a forțelor ar-

lrianui de vest 
se „autodetertnină1'

In timp ce guvernul olandez 
declară că nu va duce tratative 
cu guvernul Indoneziei decît cu 
condiția de a nu se pune la baza 
tratativelor principiul transferării 
suveranității asupra lrianului de 
vest, patrioții din această țară 
rezolvă problema pe teren. După 
autoeliberarea orașului Temirta- 
buan, aflăm despre lupte în fe
rul localităților Fakfak, Sorong, 
Kainam, Marikovar etc. Partiza
nii, tot mai numeroși^ alungă tru
pele colonialiste olandeze de pe 
acest străvechi teritoriu indone 
Zian. Cu toate că guvernul In
doneziei manifestă în continuare 
o mare răbdare, sperînd încă în
tr-o reglementare pașnică, bună
voința părții olandeze este nulă. 
Or, ultimele evenimente arată că 
Olanda nu este în măsură să-și 
mențină prin forța armelor do
minația colonială asupra acestui 
teritoriu îndepărtat-, chiar dacă 
armata indoneziană nu intervine. 
La un moment dat colonialiștii 
olandezi au propus să se organizeze

un referendum pentru a asigura 
„dreptul la autodeterminare'1 al 
populației lrianului de vest. Ce 
autodeterminare mai precisă, mai 
fermă, poate exista decît cea 
pentru care populația asupriți, 
a acestui teritoriu zmuls patriei 
sale a luat arma in rmnă ?

O.A.S.-iștii 
sînt încîntați

Și de ce n~ar fi, cînd au că
pătat o asemenea primă de în
curajare ? Fostul condamnat la 
moarte, Salan nu mai este con
damnat la moarte. Deci, crimele 
comise din ordinul lui nu mai 
sînt chiar crime; dansul infernal 
al atentatelor sîngeroase poate 
continua, se poate înteți. Așa au 
înțeles sentința tribunalului fran
cez bandiții din O-A.S. care și- 
au văzut șeful aproape absolvit 
de vină.

Louis foxe, ministrul francez 
pentru problemele Algeriei a de
clarat în Consiliul de Miniștri 
(informație France Presse} că ver
dictul pronunțat de înaltul tri
bunal militar a^ putea să cons-

tituie o lovitură pentru moralul 
forțelor însărcinate cu menținerea 
ordinei în Algeria.

In ciuda osanalelor pe care i 
le înălța presa de dreapta, în 
ciuda pledoariilor înflăcărate ale 
celor ce l-au apărat la proces, 
la Paris lumea era sigură că ni
mic nu poate împiedica pronun
țarea sentinței de condamnare la 
moarte împotriva lui Salan. Daca 
miile de oameni uciși mișelește 
din ordinul lui n-ar fi ajuns 
pentru a~l pune la zid se credea 
că descoperirea tentativei de asa
sinare a președintelui de Gaulle, 
va constitui picătura ce face pa
harul de apă să se reverse. Dar 
nu s-a întîmplat așa. Cu Salan 
păstrat în rezervă (ziarele consi
deră că va urma comutarea pe
depsei complicelui său, fouhaudi 
O.AS.-iștii 
îndrăzneți, 
fășura, în 
creată de 
problema 
urmează să aibă loc în Algeria 
la 1 iulie ?

FELICIA ANTIP

♦
♦
♦
♦
♦
♦ 

, ♦ ' *
♦♦♦♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
*
♦

♦ 
♦
♦
♦ 
♦
*

♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦o

au devenit și mai 
Cum se va putea des~ 
atmosfera de teroare 

ei, referendumul in 
autodeterminării care
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27 măi
PROGRAMUL I. 8,00 Școala 

și viața, 8,50 Ghid muzical 
(28), 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,25 Programe mu
zicale alcătuite de ascultători, > 
13.10 De toate pentru țoți, 
14,05 Muzică populară romi- 
nească, 14,40 .Muzică din ope! 
rete, 17,15 interpreți de ope
retă din trecut — tenorul Leo
nard, 19,05 „Melodii, melodii'* 
— emisiune de muzică1 ușoară 
romînească, 20,00 Teatru lâ 
microfon. Studioul Actorului 
Amator prezintă: „Logodna". 
Scenariu radiofonic de Paul 
Everac, 20,54 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Clubul 
voioșiei, 9,00 Din folclorul po
poarelor sovietice, 10.00 Arii^ 
și duete celebre din opere* 
10,30 Revista presei străine, 
11,00 Concert Beethoven: u> 
vertura „Leonora III" — inter
pretează orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", 12,55 Valsuri nemu 
ritoare. 14,30 Satira și umo
rul, 16,08 Oîntece și jocuri 
populare oltenești, 17,25 Mu
zică ușoară romînească, 18,05 
Din spectacolele săptămînii Ia 
Teatrul de ODeră și Balet al 
R.P.R., 19.30 Muzică populară 
romînească. 20,05 Muzică de 
dans. 21.00 Almanah muzical 
(25), 22 00 Din eîntecele și 
dansurile popoarelor.
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CINEMATOGRAFE

27 mai
PETROȘANI — 7 NOIEM-; 

BRIE : Post restant; AL. SA 
HIA : Artistul; PETRILA ; Pe 
urmele braconierului; LONEA : 
Cazacii; 
greșite; 
suprem;
două iubiri; 
mul spre înalta societate.

LIVEZENI: socoteli' 
ISCRONI: Principiul 

ANlNOASA: Intre
URICANI: Dru-

1
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