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IN SECTORUL FORESTIER

Planul semestrial - îndeplinit integral, 
la toate sortimentele I

In lunile 
frigului și 
Petroșani a rămas în urmă la 
producția unor sortimente. Re
cuperarea restanțelor se află 
în prezent în centrul preocu
părilor colectivului de muncă 
al întreprinderii noastre. In a- 
cest scop, încă de la jumăta
tea lunii mai a.c. în toate par
chetele de exploatare au fost 
completate efectivele de mun
citori, atelajele și mecanis
mele necesare.

Unitățile noastre depun toa
te eforturile pentru a da în 
producție cit mai mulți buș
teni de derulaj fag și gater I 
— secționați în lungimi de de
rulaj. Realizarea acestui sorti
ment se impune mai ales da
torită faptului că înregistrăm 
restanțe la planul de livrări fa
ță de combinatele de industria
lizare a lemnului din Tîrgu Jiu și 
Blaj. Nu vom neglija însă nici 
sortimentele: celuloză fag,
construcții rurale fag, traverse 
no \ale, lobde distilare și lemn 
de foc, unde, de asemenea, 
vem obligații contractuale cu 
beneficiarii.

Linia pe care trebuie să 
,.meargă în toate _ exploatările 
■tși parchetele este de a se valo
rifica ultima bucățică de lemn 
bună pentru construcții rurale, 
iar din lemnul de foc verde să 
se sorteze cit mai multă celu
loză de fag. In acest scop, sec
toarele de exploatare vor intro
duce în lucru, la rămpile din 
depozitele intermediare și în 
apropierea instalațiilor de 
scoatere din parchete, cit mai 
mulți cojitori manuali, iar la 
cete două cojitoare mecanice 
din depozitele finale Petroșani 
și Lupeni să transporte canti
tăți sporite de lobde necojite 
pentru celuloză. In 
privește sortimentul 
normale fag, sectoarele de ex
ploatare 

1 ^fg au

de iarnă, din cauza 
înzăpezirilor, I. F.

neze gaterele cu mai mulți buș
teni de fag secționați în Iun-, 
gimi de traverse

Colectivele de 
la sectoare și 
trebui să acorde 
sebită realizării 
planului și pe luna iunie a.c. 
la sortimentele cherestea răși- 
noasă, bușteni gater și bile-ma- 
nele rășinoase, cherestea fag, 
traverse normale fag etc. Aces
te sortimente, pe lingă faptul că 
ajută în proporție considera
bilă la realizarea planului va
loric pe semestrul I a.c., con
tribuie în mod deosebit la ren
tabilizarea întreprinderii, prin 
procentul sporit de beneficii ce 
se obține din livrarea lor.

SIRBU MIRCEA 
inginer șef — I. F. Petroșani

normale. 
muncitori de 

parchete vor 
o atenție deo- 

și depășirii

Tînărul Cristea Nicolae, munci
tor mecanic la sectorul W al mi
nei Vulcan a învățat limba rusă 
în anii trecuți. De atunci, el a de
venit un cititor pasionat al ziaru
lui „Pravda“. Iată-l ridicînd zia
rul „Pravda“ de la chioșc.

In înțîmpinarea vizitei solilor poparuîui sovietic

Roade ale colaborării irâ(c$fl

a-

se

ceea ce 
traverse

Lonea și Cîmpul lui 
datoria să aprovizio-

(Continuare în pag. 3-a)

Realizările pe care brigada 
comunistului Cristea Aurel le 
înscrie pe graficul de producție 
sînt dintre cele mai frumoase 
de la mina Aninoasa : ran da-

-------  mi ------- -------  

încheierea lucrărilor 
Conferinței naționale a femeilor

mente de 6—7 tone/post, zil
nic zeci de tone de cărbune de 
calitate extrase peste plan.

Clișeul nostru înfățișează un 
schimb al brigăzii conduse de 
tov. Cristea Aurel sfătuindu-se, 
înainte de a intra în mină, a- 
supra felului cum își vor orga
niza lucrul în abataj.

Am primit cu sinceră bucurie 
vestea apropiatei sosiri în țara 
noastră a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, în frun
te cu tovarășul Hrușciov. Bucuria 
cu care au primit minerii, ingine
rii și tehnicienii lupeneni vestea 
acestei vizite este o expresie a 
sentimentelor de recunoștință și 
adîncă prietenie care leagă po
porul nostru de eroicul popor so
vietic.

Este cunoscut că în anii pu
terii populare mina Lupeni a de
venit o 'exploatare modernă, me
canizată, una dintre cele mai dez
voltate exploatări miniere din ța
ră. In dezvoltarea minei noastre 
un rol botărîtor l-a avut ajuto
rul dat de Uniunea Sovietică, u- 
tilajul făurit de tehnica avansată 
a constructorilor comunismului cu 
care a fost înzestrată mina noas
tră. In abatajele frontale de pe 
stratele subțiri ale minei Lupeni 
s~au introdus haveze sovietice 
K.M.P.-3 pentru tăierea cărbune
lui. La susținerea abatajelor de 
pe stratul 18 folosim stîlpi hidra
ulici G.S.-3-2 M care au ușurat 
munca minerilor, au dus la creș
terea randamentelor și a securi
tății muncii. O mare însemnătate
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Bătrînețe
O bătrînețe liniștită, un cămin 

plăcut, iată visul fiecărui om in 
vîrstă. Dar niciodată în trecut oa
menii muncii nu reușeau să*și asi
gure liniștea anilor de bătrînețe. 
Cei inapți de muncă, erau sortiți 
să-și trăiască ultimii ani în cea 
mai cruntă mizerie. Azi la înde- 
mîna celor ce n-au pe nimeni să-i 
întrețină stau cămine de bătrîni 
unde ei se bucură de o grijă deo
sebită.

Un astfel, de cămin există și Ы 
Petroșani. Cei 60 de bătrîni de 
aici, au la dispoziție dormitoare cu
rate și luminoase, baie cu dușuri 
și căzi, li se servesc mese consis
tente și se bucură de o asistență 
medicală permanentă și gratuită.

Pe lîngă acestea, ei au create 
toate condițiile de a-și petrece

în îmbunătățirea condițiilor de 
muncă la fronturile de lucru și, 
in general, la toate lucrările mi
niere. în ceea ce privește diluarea 
gazelor de mină, le-au avut ven
tilatoarele „Prohodka“. Folosirea 
acestor ventilatoare au înlesnit, de 
asemenea, executarea _ unor lucrări 
de punere în valoare a noi re
zerve de lăibun-. atît de necesar 
economiei noastre înfloritoare.

Cu ajutorul utilajelor trimise 
de prietenii noștri sovietici, colec-‘ 
tivul minei Lupeni a obținut rea
lizări 'tnsemnațe în îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au fost trasate de 
către partid. In ultimii doi ani, 
producția de cărbune la mina 
noastră a sporit cu 2.4 la sută, 
productivitatea muncii a crescut 
cu 23,8 la sută, iar prețul de cost 
a fost redus cu peste 10 lei pe 
tona de cărbune.

lată de ce sînteni profund re-- 
cunoscători poporului frate sovie
tic și îi vom întâmpina cu toată 
căldură Inimilor noastre- pe solii 
acestui popor minunat, constructor 
al comunismului.
ILIESCU GH., inginer, ASLAUj 
IOAN, miner, NAN TRAIAN, 

tehnician

lini ș t i t ă
timpul în mod plăcut. O biblio
tecă le stă în permanență la dis
poziție, iar difuzoarele instalate în 
cămin îi informează asupra. eve
nimentelor cotidiene, le oferă mu
zică. Adesea ei pot fi înt.lniți jucind 
șah, rumy, domino etc.

In sala de ședințe se adună de
seori cu tc-ții pentru a asculta con
ferințe pe diferite teme.

Semnificativă este calda prie
tenie ce-i leagă. Cei mai mulți 
dintre ei nu s-au cunoscut nidto- 
dată în viață, au avut profesii și 
preocupări diferite, aparțin diferi
telor naționalități. Aici cu toții 
trăiesc ca într-o mare familie. Fa
milia celor ce duc o bătrînețe li
niștită, fără griji.

G. IOAN 
corespondent

Sîmbătă dimineața au conti
nuat lucrările Conferinței na
ționale a femeilor.

La deschiderea ședinței s-a 
anunțat sosirea la Conferința 
a noi invitate de peste hotare 

♦ — delegația femeilor cubane 
'' condusă de Elsa Gutierrez 

Baro, vicepreședinta Comite
tului executiv al Federației fe
meilor cubane, delegata femei
lor indiene Manorama Satin, 
membră a Comitetului execu
tiv al Federației naționale a 
femeilor indiene și delegata fe
meilor din Grecia Assimina 
Ianu, deputată în parlament.

In continuarea discuțiilor a- 
supra rapoartelor prezentate au 
mai luat cuvîntul Gheorghița 
Slujitoru, colectivistă din co
muna stoicănești, regiunea 
Argeș, Irma Crainio, gospodină, 
soție de miner din Lupeni, re
giunea Hunedoara și Nasta- 
sia Florea, secretara Comitetu
lui de partid de la Fabrica de 
confecții și tricotaje București.

Delegatele la Conferință au 
aprobat in unanimitate activi
tatea și raportul Consiliului 
național al femeilor și rapor
tul Comisiei de cenzori.

Au fost apoi aprobate în u- 
’ nanimitate propunerile cu pri

vire la Îmbunătățirea normelor 
de organizare și funcționare a 
mișcării de femei din țara 
noastră.

Trecindu-se la cel de-al trei

lea punct al ordinei 3e zi, par
ticipantele la Conferință au a- 
les prin vot secret Consiliul 
național al femeilor din R. P. 
Romină compus din 151 per
soane și Comisia de cenzori.

A avut loc apoi ședința de 
închidere a Conferinței națio
nale a femeilor.

întreaga asistență a salutat 
cu aplauze și aclamații puter
nice la sosirea în sală pe tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Ștefan 
Voitec. Au asistat membri ăi 
C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai organizațiilor obș
tești și instituțiilor ■ centrale.

Participantele la Conferință 
au aprobat in unanimitate tex
tul Chemării adresate de Con
ferința națională a femeilor 
din R.P. Romînă către femeile 
din întreaga țară

Intr-o atmosferă de mare en
tuziasm a fost adoptată scri
soarea adresată Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
de către Conferința națională 
a femeilor.

Conferința a adoptat de ase
menea, o telegramă adresată 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor.

Tovarășa Maria Rosetti, pre
ședinta Consiliului național al 
femeilor a rostit apoi cuvîntul 
de închidere al Conferinței.

♦
i
♦
♦
♦
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Picoanele sînt „ager** ascuțite. Las’ că așa-i bine : ciocanele de abataj vor tăia cu spor j 
cărbunele din frontul abatajului — le spune satisfăcut ortacilor săi șeful de schimb Mi- « 
clea Ion III (în fotografie, primul din dreapta) din brigada condusă de comunistul Bîrluț * 
Clement. Incepînd cu luna iunie, brigada extrage cărbune dintr-un nou abataj frontal t 
deschis la mina Lonea în sectorul IV. Proaspeții frcntaliști au realizat în prima jumăta- t 
te a acestei luni un randament de aproape 6 tone/post și au dat peste plan mai bine de ■ 
300 tone de cărbune.' i



STEAGUL ROȘU

- — un marc ciasic al literaturii noastre
O IO

,e cearcă vremea uitarea a-și așterne 
dincolo de moarte, tu ești nemuritor 

anile de lauri ale gloriei eterne 
frunte ți le-așează, Mi liberal popor

Cu рал» 
Pe scena 
Ai biciuit 
Domneau

t» măiastră, necruțătoare spadă 
socială pășind cutezător 
moravuri, cînd în protipendadă 
doar cațavencii șl cei de teapa lor

de-atunci m»i mult de jumătate veacS-a scurs
In țar» tu iubită dreptatea s-a-ntronat 
A dispărut pleiada ciocoilor in frac 
Се-au vrut să scoată țara eu sila, la meg»ț

Npi i-am legat maestre, 1» stîlpul imfamiei 
Pe toți ce-odinioară privindu-te pieziș 
Jucau la cîrma țării un rol al comediei 
Pe care azi poporul a scos o din afiș

Din lojile-mpărțite după al lor bon-ton 
A dispărut in pripă și cel din urmă snob
Ai biruit maestre și-n ciuda lui Caion 
In zeci de limbi, pe scenă ești aclamat pe glob l

I. SASARAN8
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La clubul central al sindicatelor din Lupani vin zilnic numeroși oameni ai muncii pentru 
a citi operele lui J. L. Caragiaie.

IN CLIȘEU : Tinărul Chlano ion, mecanic la o mașină Йе extracție de la mina Lupeni, 
citind in fața unor cunoscuți la club, un articol despre Caragiaie și operele lui.
"S' —~ ~ » _ 4 ♦ - . - - ★

I N F A M II E . . .
Mi s-a întâmplat să pierz un 

amic, un bun amic, și nu mă pot 
căi îndestul de această nerepa- 
rabilă pierdere ; de aceea trebuie 
să spun, oricui vrea să m-asculte, 
trista mea întâmplare. Iată.

Știam că amicul meu, bunul meu 
amic, are multă influență asupra 
unei persoane, de care atârnau la 
un moment niște interese ale 
mele de extremă importanță- Am 
alergat la el.

— Amice, bunul meu amic ” 
zic eu — te rog, nu mă lăsa ! con
tez pe tine să mă salți în aceas
tă ocazie ; o vorbă bună diin par
tea ta către persoana, pe care o 
știi, poate să-mi facă norocul... 
Dă-mi o scrisoare călduroasă de 
recomandație... te rog !... faci un 
mare bine pentru mine și pentru 
familia mea... copiii mei-..

— Vai de mine 1 âce bunul 
meu amic, jenat de tonul meu 
din cale-afară milos... Ce trebuie 
atâta insistență ?

Și, după ce-i explic bine de ce 
e vorba, se așeză la biroul său și 
începe să scrie.

După ce termină, se ridică și, cu 
scrisoarea în mină, îmi zice :

— Iată ce am scris.
Apoi citește scrisoarea lui :
„Iubite amice,
Amicul meu, aducătorul aces

teia, vine la dumneata să-ți ceară 
un serviciu fi mă roagă să pun o 
vorbă bună in favoarea lui. Nu 
știu cu cit mai multă căldură să
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ți-l recomand. Contez pe amiciția 
d-tale, că ai să-l tratezi ca pe 
mina însumi, pe amicul meu, pe 
bunul meu antic. Af fi fericit tă 
aflu că acest om, pe care-l iubesc 
ca pe un frate cunoscindu-l ce 
om de treabă fi capabil este a 
obținut de la dumneata ce a do
rit fi ce, desigur, merită.

Mulțumiri, anticipate etc4.
Pe dnd eu au știu cum să mai 

mulțumesc bunului meu amic pen
tru atâta bunăvoință, el pune scri- 
soarea-n plic, lipește plicul și 
scrie adresa ; apoi îmi dă plicul...

Iau plicul și încântat plec, după 
ce îmbrățișez cu multă efuziune 
pe bunul meu amic,

Mă duc degrab’ la locuința per
soanei în chestiune. Pentru mo
ment omul meu nu e acasă; dar 
după-amiaz’, il găsesc negreșit — 
așa a lăsat vorbă feciorului.

Sunt unsprezece ore înainte de 
amiază... Ce să fac pînă la două, 
dnd pot vedea pe omul de ia care 
atârnă viitorul meu și al copiilor 
mei ?

Intru într-un birt modest să 
gust ceva ți așteptând pe băiat să 
mă servească, privesc cu ochii plini 
de speranță plicul ce mi l-a dat 
bunul meu amic și clădesc mii de 
castele strălucite...

„А I ce afacere I... ce caldă re
comandație I,., ce amic 1 ce bun 
amic !“

Pun plicul, pe care nu mă pot 
sătura să-1 privesc, alături de

iss^x^oqroo
0 DRAMATURG AL POPORULUI

Alegerea lui Caragiaie pen
tru marile aniversări culturale 
ale anului 1962, recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii, 
înseamnă o recunoaștere pe 
plan mondial a geniului scrii
torului romln. Opera sa este ci
tită în nenumărate limbi, pe 
toate meridianele, Iar piesele 
sale sint vizionate pe scenele 
lumii.

Pentru teatrul romlneec ln 
genere, deci șl pentru teatrul 
nostru, sărbătoarea aceasta es 
te deosebită. Teatrul nostru a 
ridicat prima sa cortină pen
tru prezentarea „Scrisorii pier 
dute“,

Anul acesta e comemorat ir, 
mod deosebit, cu toate că o- 
pera sa nu așteaptă numai a- 
semenea prilejuri ca să fie dă
ruită poporului. Pentru spec
tatorii Văii Jiului tea
trul nostru a pregătit 
cu acest prilej drama 
„Năpasta**, ultima dintre pie 
sele sale și singura neprezen
tată pînă aici — socotind că

farfuria mea și mă uit la ei ca 
la o lumină conducătoare în calea 
vieții mele.

Pe masă, în fața mea, stă in
tr-un peș un serviciu șchiop de 
salată.

Băiatul rni-aduce un borș... 
Nenorocitul 1 Vrea să-mi toarne 
borșul din ceașcă în farfurie și, 
stângaci, face o mișcare cu co
tul și răstoarnă peste plicul meu 
serviciul cel șchiop.

„Piază rea! zic eu în gîndul 
meu... S-a vărsat undelemnul I“.

Dar n-apuc să gândesc bine, 
că prostul de băiat, întoreîndu-se 
brusc să vază ce a răsturnat, a- 
pleacă ceașca și varsă și ciorba 
pe masă.

Plicul ! plicul meu !
II iau repede și-l șterg...
Din nenorocire, hîrtia plicului 

a înghițit destul undelemn și des
tulă zeamă caldă.

Ce e de făcut ? să-l mai șterg ! 
Tot ștergîndu-l în amîndouă pal
mele cu șervetul... altă nenoroci
re !.... plicul se dezlipește 1

E peste putință să duc per
soanei o scrisoare în așa hal.

Să alerg la amicul meu, să-l 
rog a-mi da o a doua ediție, re
văzută poate și considerabil aug* 
menta tă.

Maltratez încă o dată pe secă
tura de chelner și plec furios cu 
plicul în mină pte bulevard.

Pe drum, dracul — că nu pot 
zice altfel n-are de lucru ? 
Ce-mi șoptește ? Plicul e dezli- 

prin acest spectacol răspun 
dern sarcinilor ce ni se impun 
In acest cadru sărbătoresc.

Prin spectacolul nostru — de 
astă dată — am vrut să sub 
liniem ideia călăuzitoare a vie
ții și operei scriitorului: dra
gostea față de popor, senti
mentul de adîncă înțelegere 
pe care l-a arătat celor des- 
considerați și umiliți în Ro- 
rmnia burghezo-moșierească. 
Am vrut să amintim spectate 
rutul, de inima care s-a îndu 
ioșat la suferință și de min
tea care a protestat la nedrep
tate. „Năpasta** este un pro 
log al lui „1907 — Din primă
vară pînă în toamnă**, acel as
pru și limpede rechizitoriu fă 
cut regimului exploatator ai 
hohenzoiemllor și „vizirilor" 
lor.

Caragiaie a fost și rămîne un 
scriitor al poporului, unul din
tre cel mai autentici și de a- 
ceea unul dintre cei mai lu 
biți. Pentru ca opera sa, rod 
al trudei și dragostei sale pen
tru popor, să devină un bun 
ai poporului, a fost, nevoie ca 
poporul să devină stăpîn în 
țara sa, făcîndu-se astfel po
sibilă desfășurarea revoluției 
culturale din țara noastră.

Imaginea societății în care a 
trăit i-a stirnit sarcasmul, die 
prețul, ura adîncă. Din sein-

® t
Opere îndrăgite de oamenii muncii

Opera marelui nostru scriitor 
T, L. Caragiaie a devenit un 
bun de preț al maselor largi 
de oameni ai muncii de la orașe 
șl sate, inceplnd cu elevul din 
școală și sflrșind cu muncite 
rul din fabrică sau țăranul 
de pe ogor, teatrul șl proza lui 
Caragiaie sint citite cu un viu 
interes.

Dintre cel peste 1.500 de ci 
titori al bibliotecii noastre, ma - 
lorltatea au citit cite ceva din 
opera lui Caragiaie.

Muncitorul Popa Gheorghe 
de la mina Petrlla spunea: 
Am citit ou multă plăcere pie 
sele de teatru ale Iul Caragiaie 
Cel mai mult ml-au plăcut 
„O scrisoare pierdută** și „O 
noapte furtunoasă**. Din piesa 
„O noapte furtunoasă** m-a 
impresionat felul în care scrii
torul blcluește Imoralitatea fa

pit... Ia sa mai citesc o dată căi* 
duioasa săritoare a bunului meu 
amic.

O scot frumușel din plicul so
ios... Undelemnul și grăsimea bor
șului au pătruns pînă la hîrtia 
dinăuntru, pe care au făcut-o 
transparentă ; pc dos, într-o parte, 
se pot citi cîtcva vorbe de-a-nda* 
ratele... Mă uit d-aproape, și văz 
bine literele... ragăm nu. Citite pe 
dos, cum este scris pe față aceste 
litere fac vorbele иц măgar...

Un măgar!,., zic eu fără să-n- 
țeleg... Ce caută vorbele astea 
aci Un măgar!.,. Mi-a citit 
amicul meu adineaori scrisoarea :• 
n-am auzit așa vorbe... Și-apoi, 
ce noimă ? cum s-ar putea po
trivi ?... Ce-i asta ?

Aiurit, dezdoiesc scrisoarea, și 
cu ochii mei citesc :

„Stimate amice,
Moftangiul, care-ți aduce a- 

ceastă ■ scrisoare mă roagă cu 
insistență să ți~l recomand: e vor
ba de o afacere, pretinde el, de 
la care ar atîrna viitorul lui și al 
copiilor lui, o afacere cu tine. îmi 
fac o datorie amicali să-ți atrag 
atenția asupra acestui caraghios, 
fi de aceea m-am fi grăbit a-ți 
scrie, nu cumva să alerge la altă 
intervenție pe lingă tine fi să te 
încurce.

la seama, nu-i acorda nici un 
cregămint. E un măgar și jumă
tate. Ath, în privința caracteru
lui. Cit despre inteligență, poate 
că ar avea cîteodată ceva spirit, 
dar foarte superficial fi cu deo
sebire zevzec 

teietorul său talent, din inteli
gența sa vie ei spiritul său de 
observație pătrunzător, Cara
giaie a durat o amplă operă de 
demascare а acestei societăți, 
încă de la prima sa piesă, 
smulge masca burgheziei și o 
arată poporului așa cum era 
in realitate. Pe această pozi
ție de luptător dîrz, el conduce 
opera sa realist-critică, pă- 
trunzind adine în sistemul po
litic al regimului burghezo-mo- 
șieresc și demascîndu-1 in în
tregimea lui. Cu aceeași strălu
cită vigoare st clarviziune, Ca
ragiaie a biciuit toate aspectele 
ideologiei claselor exploatatoa 
re. Distîlîndu-și ura și revolta 
și șfichiuînd cu ea în etăpînlH 
țării, Caragiaie n-a uitat însă 
.existența celeilalte clase, că 
reia i-a arătat toată dragos
tea și prețuirea sa. Din această 
categorie de opere face parte 
și ..Năpasta*’ pe care am adus- 
o în scenă și noi eu prilejui 
marii sale sărbătoriri.

Comemorindu-1 pe Caragiaie 
azi. ne alăturăm întregului 
nostru popor, care-l prețuieș
te ca pe unui din cei mai stră
lucit! fii ai săi. unul care prin 
lumina geniului său face cins
te poporului său.

ION PETROVICI 
directorul teatrului de Stat 

„Valea Jiului** Petroșani

miliei burgheze, vorbăria des
pre democrație și libertate în 
societatea burgheză. <

O admirație deosebită față 
de opera scriitorului are și 
muncitorul zuba Ion, în pre
zent elev al Grupului școlar 
minier din Petroșani. „Citind 
proza lui Caragiaie, atenția 
mi-a fost atrasă mai mult de 
schița „Arendașul Homin'* în 
cadrul căreia este redată de 
scriitor viața grea a țăranului 
exploatat de moșieri și aren
dași" — spune tovarășul Zuba.

Dragostea oamenilor muncii 
față de opera iul Caragiaie es
te atrasă In deosebi de satira 
necruțătoare cu care scriitorul 
a lovit în burghezie și»moșie- 
rime

R. BALȘAN 
responsabilul bibliotecii centrale 

orășenești Petroșani^

Primește-l dar, pe acest stimabil 
amic, in consecință.

Al tiu etc4.
Mă șterg bine de rutâos— pe 

frunte ți ш-arunc intr~o beje. 
Cînd sg intru in strada unde le
cuiește amicul meu, iasA-L, Ini 
iese in față. Opresc birja ți sar 
jos „v«el.

— Ei ! mă întreabă amicul meu. 
Ai fost ? L-ai găsit pe omul 
d-tale ?

— Da, zic eu rîzind-
— Ei I ai reușit ? cp ți-a zis ?
— Ce să-mi zică ? că sunt un 

moftangiu, un caraghios, cu care 
nu vrea să se-ncurce... că sunt 
un măgar... și jumătate... Atât In 
privința caracterului. Cit despre 
inteligență, a zis că am câteodată 
ceva spirit, dar superficial... că 
adică sunt un zevzec-.,

— De unde știe astea ?
— Din scrisoarea d-tale.
— Ți-a spus el că din seri* 

soarea mea ?
— Nu ! știu eu că din scrisoa* 

rea d-tale. '
— Cum r
—- Am deschis-o.
— ! domnule, strigă Indignat 

amicul... Ai deschis scrisoarea !.. 
Asta e o infamie !

Eu, drept orice răspuns, îi trag 
două perechi de palme, mă sui 
și,.., mînă, birjar !

Se-nțelege că după infamia ce 
am comis, orice legătură între mi
ne și amicul meu a trebuit să se^f.' 
rupă-

Ah ! cit de rău îmi pare 1 ада 
pierdut un atât de bun amic

Moftul romîn. 1901, 9 sept.
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îndeplinit integral,semestrial - \ 
la toate sortimentele |

(Urmare din pag. l-a)

Sortimentul lemn de mină 
rișinoaa# poate și trebuie st 
fie realizat eu depășiri Impor
tante, iar livrarea iul către mi
nele din Valea Jiului gă ее fa
că in cît mai scurt timp posi
bil. In această direcție, secto
rului de exploatare Lonea 11 
revine obligația ea dfn parche
tele Aușel, Țapu, Cîndreșpl șl 
Răscoala să dea în producție, 
pe lingă buștenii de gater șl 
bile-manele rășinoase, cantități 
însemnate de lemn de mină ră- 
șlnos. La sortimentul lemn 
de foc, pentru ea sectoarele de 
exploatare să-și poată realiza 
sarcinile planificate pe luna iu
nie a.c., este necesar ca după 
20 iunie să fie plasați la lucru 
cît mai mul ți fasonatori de le 
tnn de foc. Acest lucru se 1m ■ 
pune din două motive : crearea 
de stocuri pentru planul do 
producție din semestrul II 1962 
șî lichidarea parchetelor al că 
zer termen de exploatare a ex 
pirat, jn acest sene, este nece
sar ca începînd cu ÎS iunie a.c, 
să se trimită delegați în legiu
nile repartizate, în așa fel ca 
pînă la sfîrșitul lunii să fie pri
miți ia lucru cel puțin 250 
muncitori fasonatori lemn foc.

O atenție deosebită trebuie 
dată șl bunei funcționări a me • 
canismelor din parchetele de 
exploatare. Trebuie îmbunătă 

munca Ia faza doborît
nt -лик cui ferăstralele „Druj 
ba", unde pe primele cinci luni 
ale anului am înregistrat r«- 

-------- --------0.

zultate sub nivelul poeibilită 
ților. La scos apropiat-mecanic 
cu funicularele Wiessen și Mi
ne du se cere o depășire eonsi 
derabilă a planului pe luna iu
nie. Acest lucru este posibil 
dacă colectivele de muncă de 
Ia sectoarele de exploatare a 
provizioneușă din timp cu ma 
teri al lemnos rămpilc de sus ale 
funlcularelor și se vor îngriji 
să le întrețină și exploateze ra
țional. Gate bine să se arate că 
in luna mai 1982 au fost date 
In exploatare la Întreprinderea 
noastră Încă două funicular# 
Iar in iunie se mai montează 
două, spor in du-se astfel gradul 
de mecanizare la scos — apro
piat. In ceea ce privește scos 
— apropiatul cu tractoarele, 
sectoarelor Roșia și Cimpu lui 
Neeg Ie revine obligația de a 
urmări Îndeaproape munca cu 
aceste utilaje, eunoocind Că de 
buna lor funcționare depinde 
darea in producție a materialu
lui lemnos din parchetele Du- 
șanu — Jigoreasa și Girbovn. 
Pe - -
are 
a.c.
din 
titatea de 1800 m. st. lemn de 
foc, eu tractorul U.T.O.S.

Ținlnd seama de puterea șî 
elanul in muncă al muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
din Întreprinderea noastră, de 
condițiile create în prezent, a- 
vem convingerea că la sfîrsi 
tul semestrului I 1902 vom pu
tea raporta partidului 
te la nivelul sarcinilor

asemenea, sectorul Lenea 
sarcina ca In luna Iunie 
si apropie la rampa C.F.F. 
Valea Popii cel puțin «au

rezulta - 
traante.

p Ă C Ă L E A L A 9

în urmă, mineriiCu cîtva timp
Șerban Uie și Popa loan de la
E. M. Aninoasa au dat secției de 

, ceasornicărie a cooperativei,.„Spri- 
Vulcan 

fi al 
a fi

ținui minier” din orașul 
două ceasuri, unul de mină 
doilea de buzunar, pentru 
reparate.

— Plătiți cite 45 de lei fi 
trei zile veniți iă le lisați, le-a 
ipus responsabilul secției.

peste

O=-

Dig aiilțiiaiu tinerilor 
Iii urtlerel Firi 

fnnlru petrecerea timpului 
liber în mod folositor

Tinerii din cadrul
Fero -• Petrila, mobilizați de 
ganizația U.T.M. din cartier 
luat parte la renovarea unei 
diri pe care au transformat-o 
tr-un loc plăcut în care își 
petrece folositor timpul liber- In 
clădirea reparată a fost adusă o 
bibliotecă volantă, s-au fixat fo
tomontaje, a fost procurat o pac- 

Д te din mobilier. De asemenea, a 
fost amenajat și terenul din ju
rul clădirii aranjîndu-se frumoasr 
ronduri de flori.

La muncile patriotice organizate 
de către organizația U.T.M. de 
cartier au participat numeroși ti
neri. Printre cei mai activi au fost 
Boldea Adriana, Gbrdg Iosif și 
Alexandru, Sdverfi Mihai, Sirian 
Mihai, Kiss Gheorghc și alții

cartierului 
or- 
au 

Clă- 
în- 
pot

După ce au achitat costul . _ 
țarației, cei doi clienți au așteptat 
să ii se dea la mină chitanțe,

— Lăsați fraților, lace'bunatî- 
ta birocrație că doar nu fugim 
noi din acest loc fi apoi iată, 
wam trecut aici. $i responsabilul 
le arăta un carnet.

După două săptămini de aler
gătură de la Anitioasa la Vulcan, 
cei doi mineri au putut să-și scoa
tă ceasurile așa de bine „repara
te*1 în cit a doua zi au și fost cu 
ele înapoi. Așa a continuat pină 
cfrtd, hotărît să curme situația, 
Șerban s-a prezentat cu ceaiul său 
mereu defect la secția de ceasor
nicărie a cooperativei „Jiul" din 
Petroșani- Aici s-a constatat ime
diat cauze defecțiunii, Aceasta 
era provocată de arcul rupt pe care 
„meșterii" de la Vulcan, în loc 
să-l înlocuiască, l-au înădit 
și simplu cu un nit cît toate 
lele.

— Strașnic te-au păcălit 
care au pretins că au înlocuit 
cui rupt cu unul nou — i-a spus 
Zâmbind lucrătorul din Petroșani.

Intr-adevăr strașnică păcăleală. 
Cheltuieli, drumuri, oboseală și 
pină la urmă alți bani pentru altă 
reparație. Oare conducerea coo
perativei .sprijinul minier” Lu
pani de care aparține secția de 
ceasornicărie Vulcan nu are nimic 
de spus în această direcție ?

re

pur 
zt-

cei
ar-

Tineri primiți in U. T. M.

Nu de mult, in cartierul Fero 
din Petrila, a luat ființă o nouă 
organizație U.T.M. de cartier. A- 
ceasta este cea mai tînără orga
nizație U.T.M. din Petrila.

In cursul ultimelor zile, au fost 
primiți, în noua organizație, șase 
tineri : Almășan Viorica, Colda 
Elena, Demian Petru, Nemeș Va- 
Sile, Baciu Elena și Plugar Ana

Tinerii primiți in U.T.M. și-au 
exprimat bucuria pentru cinstea 
de-a deveni purtători ai carnetu
lui U.T.M. ți s -au angajat «6 răs
pundă cu dragoste la chemările or
ganizației.

BADUȚA CONSTANTIN 
corespondent

O

Comveierul principal al uzinei de automobile de mic litraj din Moscova.

SFÎRȘITUL MUNTELUI
Am vizitat orașul Kacikanar 

care se construiește în Uralul de 
nord. Am văzut cum cresc In pli
nă taiga case construite din pia
tră, cum asfaltul acoperă treptat 
străzile abia trasate.

La Kacikanar poți ajunge cu 
deeovilul. Micile vagonete ale de- 
covilului circulă numai o singură 
dată pe zi și întotdeauna sînt ar
hipline. Am străbătut taigaua cu 
un autocamion. Drumul a fost di
ficil, un strat gros de praf s-a 
așezat pe fețele și îmbrăcămintea 
noastră. De departe am zărit un 
deal de culoare albăstruie, semă- 
nînd cu o ceașcă răsturnată. Dea
lul creștea mereu pină ce a deve
nit un munte 
tru regiunea 
mitul munte 
după care a
nraș-

Cu. dt, ue

destul de înalt pen- 
Uralului. Era tenu 
de fier Kacikanar, 
fost numit fi noul

Cu £ițoe apropiem de munte, 
cu ațlt vedeam mai clar șantjețul 
de construcție. Vedeai» pretutin
deni lucrînd buldoze, screpere, 
tractoare și uriașe autobasculante.

Mașina noastră a gonit încă 
multă vreme pe drumul stîncos, 
a trecut pe lingă cariere de pia
tră, căsuțe și garaje de lemn. In 
sfârșit după o cotitură ieșim din 
pădure și zărim fixat pe un mes
teacăn înalt un afiș mure pe care 
scrie : „Astăzi are loc discuția : 
„Ce înseamnă dragostea 1“ — ți 
în fața ochilor ne apare Kacika- 
narul — orașul construit de mîi- 
nile tineretului și comsomoliști- 
lor.

Muntele Kacikanar este foarte 
vechi. El este mai vechi ca Ei* 
brusul și Mont-Blanc-ul. Poate 
că din această cauză nici nu se 
poate lăuda cu o înălțime prea 
mare. L-au tocit anii- Cu toate 
acestea, între semenii lui de a 
ceeași vîrstă, el ocupă un loc de 
frunte. In Uralul de nord nu există 
alt munte mai înalt decît Kaci- 
kanarul. Peste cîteva decenii, mun
tele Kacikanar va dispare 
fața pămîntului.

Dar pe hărțile Uralului 
mine încă multă vreme 
de orașul Kacikanar cifra 
amintind de existența

—--S---

de pe

va ră- 
alături 
„883“ 

acestui

de E. FKDOKOV8KI și
I. SIDNEVA

munte. Pe hărțile Uniunii Sovie
tice sînt însemnate și alte două 
înălțimi din Ural — Vîsokaia și 
Blagodat, deși acești munți au 
încetat de multă vreme să mai 
existe.

Kacikanarul conține 8.000.000-000 
tone de minereu de fier I O bo
găție uriașă. Dar și nevoile me
talurgiei sovietice sînt uriașe. In 
programul P.C.U-S. se prevede : 
„In următorii 20 de ani, siderur
gia va ajunge la un nivel care va 
permite să se producă anul cca. 
250.000.000 tone de oțel. Pro
ducția de oțel trgbuie să acopere 
în întregime nevoile crcscînde ale 
economiei naționale potrivit cu ni
velul progresului ennic care va 
fi atins în acel moment11, -

Muntele Kacikanar va 
oamenilor minereul său-

De fapt, tot muntele 
tă o uriașă rezervă de 
aceea, pictreh lui sânt 
de grele. încă înainte de re voi ui' 
ție ăici s-au făcut încercări de 
a se extrage minereu, dar în cu
rînd s-a renunțat. Aici minereul 
nu se află compact sau în stra
turi, ci în cuiburi răzlețe ca sta
fidele într*un cozonac. Pentru a 
extrage aceste „stafide", trebuie 
construite mine costisitoare care 
nu pot lucra decît scurtă vreme. 
Inginerii au ales o altă cale. Ei 
au hotărît să prefacă întregul 
munte în pulberg cu ajutorul unor 
gigantice pietre de moară șl să 
separe fierul de piatră cu aju
torul unor puternice instalații e- 
lectromagnetice. Așa ceva se poa
te înfăptui numai în zilele noas
tre.

Combinatul va fi alcătuit din 
mai multe clădiri. La început, ro
ca muntelui va fi adusă în clă • 
direa de concasare grosieră. Pen
tru a se putea instala concasoarele 
suprapuse, clădirea va avea o 
înălțime de 100 metri, din care 
63 metri (o înălțime aproape e- 
gală cu a unei case cu 18 etaje) 

vor fi construiți 
în stincă, sub pă- 
mînt. Restul de 
9 etaje se vor 
înălța deasupra 
stâncii. Din a-

da si el

reprezîn- 
ficr. De 
deosebit

DE FIER
ceasta clădire roca va trece în clă
direa concasării intermediare «i tn 
sfîrșit, în clădirea înobilării, mon
tată într-un singur bloc de 750 
metri lungime și 100 metri lățime. 

Pentru inobilarea minereului va 
fi nevoie de multă apă. De unde 
va fi procurată ea ? Constructorii 
au hotărît Să construiască un baraj 
și «ă ridice nivelul apelor micu
lui rîu Kacikanar la 40 metri. 
Peste 3 ani, apa se va revărsa 
pe o suprafață de 000 ha, și 
printre înălțimi chiar pe lanțul 
muntelui Ural și se v» forma o 
nouă mare, A și fost construită o 
căle tarată spre «u»ul combinat, 
care va fi electrificată. In curînd 
vor orcul» pe ca trenuri de mar
fă și călători. ₽e șantierul d» 
construcții lucrează în prezent 
10 000 de oameni. Peste 3—4 ani, 
KădSxnerul ѵи avea mai mult de 

„ BSMtâO do locuitori și orașul va
cace wte din- .primeie 10 orașe 
mări ale regiunii industriale Sver
dlovsk. De p« acum au fost înăl
țate școli, © policlinică ți un spi- 
tal, un club, o scoală tehnică, Tot 
aici funcționează o filială a ins
titutului minier,

Tineretul construiește atic ora
șul cit și mina El dă dovadă» de 
un uimitor eroism in muncă. Am 
dori să relatăm un singur fapt.

Intr-o noapte întunecoasă de 
iarnă, s-a dezlănțuit un puternic 
viscol. Viatul smulgea copacii din 
rădăcină, îi arunca peste cablurile 
liniei electrice de transport de 
înaltă tepșiune. In case s-a stins 
lumina electrică, a încetat lucrul 
In sala cazonelor, la fel și în ca
riere. Electricienii au pornit să re
pare avariile. Fără a se teme de 
gerul de 40 de grade, rijcînd să 
fie doborițl de vlntul puternic, ți
nerii Nikolai Erohln, Anatoli Vo- 
lokovih și Boris Vorobiov ș-au 
urcat pe stflpii inalți, au schimbat 
izolatorii și au înlocuit cablurile 
rupte. După o muncă încordată 
de trej ore motoarele electrice din 
sala cazanelor au început să func ■■ 
ționeze din nou, orașul 
pătat lumină și călduță.

Iată ce fel de oameni 
la Kacikanar. Ei vor să 
construcția celui mai mare obiec
tiv al septenalului cu un ал Îna
inte de termen pentru ca minereul 
produs ai» să fie folosit mai cu- 
rind de uzinele metalurgice ale 
Uniunii Sovietice.

a recâ-

lucrează 
termine

GIMNASTICĂ

Muncitorii Moța Lazăr, Cocora Constantin, Anton Nieolae, Moldovan Mi
hai, Gabor Emilia, Kerdoș Gizela, Macavei Ana, VlașMu Ileana și Bledea Pe
tru din fotografie sînt evidențiați des in emisiunile stației de radioam
plificare de la mina Aninoasa. Ei deservesc cu multă conștiinciozitate stația 
funieularului Anlnoasa — Petrila, expediind ritmic la preparațle cărbunele ex
tras din adincurl de minerii Anlnoăsei.

In zilele de 10 și 11 
Iunie, în orașul Alba-Iulia 
s a desfășurat etapa re
gională a campionatului 
republican de gimnasti
că, individual și pe echi
pe.

Patticipînd la această 
competiție, sportivii secției 
de gimnastică de la 
S-S.E. Petroșani care s-au 
pregătit intens, sub con
ducerea profesorului Pe*

terfy Eugen au obținut 
rezultate destul de bune. 
Locul I pe echipe fete și 
primele 3 locuri la indi
vidual, precum și locul 
II pe echipe băieți și lo
cui trei la îndividuaL

S-au evidențiat Șardy 
Ștefan, Piilop Balasz, Va
sil? Liliana, Stejar Brîn- 
dușa și Cîmpean Mo
nica.

S. BALOJ
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In orașul Frunze

BRUXELDES1 rî6 ^Agerpres)
Opinia publică belgiană se 

pregătește activ în vederea 
Congresului mondial pentru 
dezarmare generală șl pace.

Delegația belgiană care ur
mează să plece la cojngresul de 
la Moscova este formată din 
oameni de convingeri politice 
diferite. Toți sînt dornici să-și 
aducă aportul la slăbire® în
cordării internaționale și la 
dezarmare.

In cursul pregătirilor pentru 
congresul mondial, din iniția
tiva Uniunii pentru ăpărarea 
păcii din Belgia va fi organi
zată la Bruxelles o conferință 
națională pentru dezarmare și 
pace. Senatori și deputați ai 
parlamentului belgian, cunos- 
cuți militanți sindicali, repre
zentanți ai vieții publice bel
giene și-au exprimat dorința 
de A participa la’ lucrările »- 
cesteî conferințe.

©---------------

Proteste împotriva efectuării 
experiențelor nucleare americane

A început să funcționeze 
cel mai mare centru 

de calcul 
din Asia centrală

MOSCOVA 16 (Agerpres)
După cum transmite agențiâi 

de presă Novosti, la Frunze, 
pe lingă Academia de științe a 
R.S.S. Kirghize, a început să 
funcționeze cel mai mare cen
tru de calcul din Asia centrală, 
înzestrat cu cele măi noi ma
șini electronice de calcul uni
versale. Una din aceste mașini 
„Mînsk-1" poate efectua 2.500 
operațiuni de matematică și 
ilogică pe secundă.

La Cairo și-a început lucrările Comitetul 
politic al statelor semnatare ale Cartei 

de la Casablanca
CAIRO 16 (Agerpres) 
In seara zilei de 15 iunie 

clădirea Universității din Cairo 
și-a început lucrările Comite
tul politic al statelor semna
tare ale Cartei de la Casablan
ca. La lucrările comitetului 
participă regele Hassan al II- 
lea ăl Marocului, Gamal Adbel 
Nașser, președintele R.A.U., Se- 
ku Ture, președintele Republi
cii Guineea, Modibo 
președintele Republicii 
Jussef Ben-Khedda, 
ședințele Guvernului

în

Keița, 
Mali, 
pre- 

Provi-

Algeria, 
ministrul

Ghanei, 
președîn-

NEW YORK 16 (Agerpres)
In întreaga lume continuă 

protestele împotriva efectuării 
de către S.U.A. a unor noii ex
periențe nucleare atmosferice 
precum și împotriva intenției 
guvernului american de a efec
tua asemenea experiențe la 
mare altitudine.

După cum relatează agenția 
Associated Press, la 16 iunie

=©= ---------

Profesori de drept 
americani condamnă 

legea McCarran
NEW YORK 16 (Agerpres)
Un grup de 25 de profesori 

de drept din S.U.A. aiu publi
cat o declarație comună în ca
re condamnă hotărîrea majori
tății membrilor Curții supreme 
a Statelor Unite care au apro
bat faimoasa lege Mc Carran. 
După cum se știe, în baza a- 
cestei legi, guvernul Statelor 
Unite intenționează să1 arunce 
în închisoare pe conducătorii 
Partidului comunist.

Profesorii au declarat că ma
joritatea membrilor Curții Su
preme, s-au abătut de la preve
derile clare ale constituției na
ționale și ale libertăților cetă
țenești la care au dreptul toți 
cetățenii.

Semnatarii acestei declarații 
predau la cele mai mari uni
versități din Statele Unite.

conducătorul Asociației ameri
cane pentru sprijinirea organic 
zației Națiunilor Unitei, Her
man Steinkraus, a adresat im 
apel președintelui Kennedy în 
care îi cere să amine experien
ța nucleară la mare altitudine 
proiectată pentru începutul 
săptămînii viitoare.

La Hamburg (R.F. Germană) 
a avut loc Йе asementea o mare 
adunare organizată de Uniu
nea germană a păcii cu care 
ocazie s-a protestat împotriva 
experiențelor nucleare ameri
cane. Demonstranții au cerut 
realizarea unui acord de dezar
mare și 

„ropei a 
zăte.

crearea în centrul Eu- 
unor zone denucleari-

S.U.A. nu vreau să-și retragă consilierii 
militari din Laos

străine trebuie să fie retrase 
din Laos în decurs de 15 zile 
de la 
dului 
ta tea 
dului
drul conferinței de la Geneva 
a celor 14 state la sfîrșitul a- 
cestei luni.

WASHINGTON, 16 (Agerpres) 
r- -TASS transmite : \

Referindu-se la cercurile mi
litare americane agențiile de 
informații au anunțat la 15 iu
nie că Statele Unite nu au de 

jșgînd să se grăbească cu retra- 
igerea consilierilor lor militari 
din Laos. Drept pretext pen
tru aceasta se pretinde 
Laos s-ar găsi „trupe 
vietnameze".

După cum relatează 
americană, în prezent în Laos 
se află aproximativ 800 de con
silieri militari americani. Con
form înțelegerii toate trupele

semnarea oficială a acor- 
care proclamă neutrali- 

Laosuluî. Semnarea acor- 
trebuie să aibă loc în ca-

CARACAS. Ziarele din Cara
cas au publicat la 15 iunie o 
știre despre protestul țăranilor 
din provincia Chiriqui din Pa» 
nama, împotriva samavolnici
ei nord’-americane „Chiriqui 
Land". Această companie a 
dat ordin să fie "distruse casele 
a peste 100 
ti pentru a 
pămînturile 
ne.

BOGOTA, 
niversitatea

de familii țărăneș- 
pune sțăpînire pe 
din această regiu-

Studenții de la U- 
Națională din Co-

Teoreticienii junglei

comode, cică
patricienilor

NOTĂ EXTERNĂ
A

ganism, spune profesorul, jonglînd 
cu o terminologie pseudo-științi
fică. Consumarea cărnii de om, 
pledează el cu multă seriozitate, 
este un lucru cit se poate de fi
resc pentru o ființă umană.

„Repulsia față de consumarea 
cărnii omenești a venit o dată cu 
civilizația" proclamă sentențios o- 
norabilul profesor, oftînd după 

timpurile preisto
rice. Se impune 
deci să facem ta~ 
bularasa cu tot ce 
ne-a adus civili
zația și să ne în

toarcem la obiceiurile „sănătoase" 
din trecut: să ne mîncăm unii pe 
alții.

Profesorul Wardle se referă la 
om în general însă 
dere omul burghez 
îl întristează adînc. 
rea la lumină, sub 
mint, a teoriei „j

dată cu ele și

Au fost unii istorici care au 
încercat să explice declinul și pră~ 
bușirea imperiului sclavagist ro
man, nu prin ciocnirea inexorabilă 
a forțelor de clasă, ci prin obi~- 
ceiul patricienilor, generalizat la 
un moment dat, de a mînca stînd 
lungiți pe un soi de divan. Da
torită acestei poziții 
stomacul și mintea 
s~au dedat lene
viei, virtuțile lor 
ancestrale, prin 
care duraseră fal
nicul imperiu al 
Romei, au înce
put să dispară Și o 
imperiul.

Nu știm dacă acești istorici au 
luat ca punct de plecare al teoriei 
lor zicala care circulă la popoare
le anglo-saxone „drumul spre ini
ma unui soț trece prin stomacul 
lui“, adaptînd-o în așa fel incit să 
sune „drumul spre menținerea pu
terii trece prin stomacul clasei do
minante". Cert este că istoricii 
în chestiune au făcut prozeliți.

Astfel, nu de mult profesorul 
american Wardle care predă la 
United College din Winnipeg, Ca
nada, a declarat, după cum sîntem 
informați de agenția Associated 
Press că omul ar scăpa de sem
nele de degenerescentă care au în
ceput să se ivească... dacă s-ar re
întoarce la canibalism, 
canibale sînt cele mai 
Tractul lor intestinal 
cu mai multă ușurință
mentar, dacă acesta este de ace
eași structură cu propriul lor or-

Animalele 
zdravene, 

asimilează 
bolul ali-

că în 
nord-

presa

lumbia au declarat grevă în 
semn de protest împotriva ex - 
cluderii ilegale a șase colegi аД 
lor, Studenții excluși sînt acuș 
zați de a fi organizat greve 
studențești.

KUCHING. La cel de-al III- 
lea Congres al Partidului Popu
lar unit din Colonia engleză 
Sarawak (situată în insula Bor
neo), care a avut loc nu de 
mult, a fost adoptată o rezo
luție în care se cere acordarea 
autonomiei pînă în 1963.

COLOMBO. Organizațiile de 
tineret din Ceylon se pregătesc 
în vederea celui de-al VIH-Iea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților Йе la Helsinki.

Delegația trimisă de Ceylon 
la festival va îi formată 'din 
150 de reprezentanți ai tinereJ 
tului ceylonez.

PARIS. La 16 Iunie, organele 
procuraturii franceze s-au a- 
dresat Adunării Naționale ce- 
rindu-i să-1 lipsească de imu
nitate parlamentară pe Geor
ges Bidault, fostul prim-minis • 
tru al Franței, care, după cum 
se știe din informațiile apărute 
în presă, este unul din condu-; 
cătorii „Organizației Armate 
Secrete".

zoriu al Republicii 
precum și Ako Adjei, 
Afacerilor Externe al 
care îl reprezintă pe 
tele Kwame Nkrumah.

Pe ordinea de zi a Comitetu
lui politic sînt incluse proble
me internaționale actuale de 
cea mai mare importanță, pro
bleme privind unitatea afri
cană și lupta împotriva colo
nialismului în Africa.

------ =©==

Adunarea Națională a Laosului a 
a aprobat noul guvern 

de coaliție
VIENTIANE 16 (Agerpres) 
La 15 iunie Adunarea Națio

nală a Laosului a aprobat cu 
33 de voturi din 35 acordul cu 
privire Ia constituirea 
nului de coaliție semnat la 
iunie în Valea Ulcîoarelor. 
18 iunie regele Laosului 
instala noul guvern condus 
prințul Suvanna Fumma.

guver-
13
La
va
de

Note de protest ale guvernului R. D. G^s 
împotriva vizitelor cancelarului Adenauer^; 

în Berlinul
BERLIN 16 (Agerpres)
După cum anunță serviciul 

de presă' al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D.G., guver
nul Republicii Democrate Ger
mane a adresat guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței note 
de protest împotriva vizitelor 
cancelarului R.F.G. Adenauer 
în Berlinul occidental. Notele 
au fost înaintate ambasadelor 
țărilor respective la Praga prin 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.s. Cehoslovace.

In aceste note 
că vizitele lui

Cruzimile

se subliniază 
Adenauer în

occidental
Berlinul occidental sînt folosite 
de acesta în scopul ațîțării 
propagandei dușmănoase îm-ț 
potriva E.D.G. și a Celorlalte 
țări socialiste. In afară de a- 
ceasta guvernul R.D.G. atrage 
atenția că pentru a veni in 
Berlinul occidental cancelarul 
traversează spațiul 
R.D.G. la bordul 
militar aparținînd 
cele trei puteri 
ceea ce reprezintă o încălcare 
flagrantă a normele» dreptu
lui internațional în domeniul 
comunicațiilor de tranzit.

aerian al 
unui avion 
uneia din 

occidentale.

---------------©

bandelor
ALGER 16 (Agerpres) 
„Am asistat la un dans 

morții. Flăcările mistuiau 
tul" — scrie corespondentul

al 
to- 
din 

Alger al Agenției France Pres- 
se referindu-se la acțiunile de 
o sălbăticie nemaiauzită la ca
re s-au dedat fasciștii O.A.S.- 
iști în seara zilei de vineri în 
cartierul Bab-El-Oued din Al
ger. Astfel, arată agenția in
tensificarea acțiunii „pămîntu- 
lui pîrjolit" anunțată vineri du- 
pă-amiază într-o „emisiune pi
rat" de O.A.S.-iști a devenit 
fapt. O.A.S.-iștii vizează distru
gerea întregului potențial eco
nomic al Algeriei.

Dacă în ultimele zece zile în 
cartierul Bab-El-Oued O.A.S.-

el are în ve- 
a cărui soartă 
Prin readuce- 
un alt vest~- 

gastronomice" a 
puterii, de care am amintit, el o- 
feră o nouă soluție pentru menți
nerea unei clase căreia i-a sunat 
ceasul. Pînă acum era cunoscut 
dictonul „homo hontini lupus" 
(omul se comportă față de om ca 
un lup'); se vorbea de asemenea 
de „jungla capitalistă". Ele expri
mau cit se poate de nimerit rapa
citatea morală a ortnduirii bur
gheze. Profesorul Wardle le dă a~ 
cum un înțeles mai concret și mai 
sinistru. O orînduire ai cărej re
prezentanți recurg la 
„teorii" trebuie să fie într-ade~ 
văr la capătul resurselor.

R. CAPLESCU

asemenea

........ .. ----------------- ------

Criza, regimului franchist se adînceșie 
continuu f

MADRID 16 (Agerpres)
Criza regimului franchist 

continuă să se adîncească pe 
zi ce trece. Hotărîrea lui Fran
co de a interzice oricăror per
soane să se deplaseze în străi
nătate, și deportarea în insulele 
Canare a unor persoane care 
au participat la recenta în-, 
tîlnire de la Munchen a repre
zentanților diferitelor partide 
și grupări de opoziție din spa
nia, trădează îngrijorarea dicta
torului spaniol.

Din relatările agențiilor de 
presă reiese că arestările ma
sive și deportările sînt operate 
mai ales din rîndul muncitori
lor participanți la recenta gre
vă. In ultimul timp au fost a- 
restate la Barcelona, Bilbao, 
în provincia Biscaya și în alte

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petro$ani4 Stc. Republicii or. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

orașe și provincii spaniole pes
te 100 de persoane.

„După ce Franco a fost ne
voit să facă cu greu față miș
cării greviste, care timp de pes
te două luni a dat grele lovi
turi regimului său, scrie ziarul 
„Liberation", după divergențe
le pe care el le-a avut pînă 
și cu unii fruntași ai bisericii 
catolice, întîlnirea de la Mun- 
chen a arătat că printre for
țele de opoziție împotriva dic
taturii franchiste se numără șl 
o serie de grupări ale burghe
ziei spaniole".

„Toate acestea, arată limpe
de că regimul lui Franco nu 
are nici-o bază socială și poli
tică și că dictatura sa se cla
tină din temelii", scrie la rîn- 
dul său ziarul „L’Humanite".

O.A.S. în Algeria
iștii au distrus rînd pe rînd 
toate școlile și magazinele, de 
data aceasta subliniază agen-: 
ția France Presse atacul 'iHn- 
cipal este îndreptat contra^ns- 
tituțiilor publice și întreprins 
deriior economice. O încărcă
tură de exploziv a aruncat in 
aer vineri seara primăria ora
șului Alger. încărcătura de 40 
de kilograme de explosiv, apre
ciată de agenția France Presse 
drept cea mai puternică între
buințată vreodată de O.A.S,ч 
iști, a distrus în întregime clă- 
direa.

Tot în cursul serii de vineri^ 
intre O.A.S.-iști și soldații de~ 
la baza din Casbah din apro
piere de Alger a avut loc un 
puternic schimb de focuri de 
armă automată, de grenade șl 
de obuze.

_=©:=_

O nouă instrucție fudiciară 
împotriva lui Salan

PARIS 16 (Agerpres)
Cercurile guvernamentale au 

comunicat că a început ins
trucția judiciară, după care 
s-ar putea să urmeze un nou 
proces împotriva 
„pentru acțiunile săvîrșite de 
el după ce a fost 
tribunalul militar

Potrivit relatării 
dentului agenției France Pres- 
se, este probabil că Salan va 
fi judecat de tribunalul mili
tar special creat în locul tri
bunalului militar suprem.

S-a aflat că după ce s-a dat/ 
sentința în procesul lui, Salan 
trimitea din închisoare no! ins
trucțiuni O.A.S.-iștilor din Al
geria. :

Tiparul - jfi

lui Salan

judecat de 
suprem".

cores pon-


