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Fapte din munca colectivului

minei Aninoasa

Succese de seamă 
ale minerilor

Datorită bunei organizări a pro
cesului de producție, asistenței 
tehnice calitative asigurate de 
cpndueeiea exploatării, precum șl 
hărniciei cu care au muncit mi
nerii în irunte cu comuniștii —- 
animatoiii întrecerii ce se desfă
șoară între cele patru sectoare 
productive — colectivul minei A- 
ninoasa a reușit să-și depășească 
sarcinile de plan in tiecare lună
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ț din primul trimestru al acestui 

an, trimițind preparatorilor petri- 
ieni un plus de producție de 4875 
tone de cărbune.

Cel mai frumos succes a lost 
♦ obținut în luna martie cînd, la 
-t plusul de producție obținut în 

au mai fost 
tone de căr-
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i'la timp a sectoarelor de produc

ție cu material lemnos la dimen
siunile cerute, muncitorii secto
rului VII, deși în condiții grele 
de. iarnă, și-au adus din plin con
tribuția la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe ex
ploatare. In același timp, datorita 
folosirii rationale a materialului 
lemnos și prin evitarea pierderi
lor . la fasonare, au fost obținute 
însemnate

Printre
sectorului

adăugate încă 2664 
bune.

Faptul că paralel 
tras in ultima lună 
mina s-a încadrat și în indicii pri
vind consumul de lemn și calita
tea arată că la mina Aninoasa 

muncește cu hărnicie.

cu plusul ex- 
ci trimestrului

se

Contribuția 
muncitorilor 
sectorul auxiliar

La realizările însemnate obți
nute lună de. lună pe exploatate 
un aport prefios l-au adus тип 
eițoîii din sectoarele auxiliare : 
de transport, electromecanic, de 
rambleu, precum și sectorul VII 
supraiațâ.

Luptînd pentru aprovizionarea
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Lucrînd la cojitul mecanic al lemnului de fag pentru celuloză, 
Constantin Crăciunescu și Iulian Matei din sectorul forestier 
depășesc cu regularitate sarcinile de producție. In 
cei doi muncitori au cojit cu 35 m.c. mai mult 
norma

' IN CLIȘEU :
timpul lucrului.

iorestierii 
Roșia fși 
a trecut, 
lag dealt de producție.

Muncitorii Constantin Crăciunescu și Iulian
. ' ’' ■ ■ ' 'ir-'-, .

luna care 
lemn de

Matei în

Toată afcnlla sporirii producției 
de prefabricate pentru șantiere

După o iarnă aspră și îndelun 
gata, care a frînat mult lucrările, 
sosirea primăverii a impulsionat 
puternic activitatea de construcții 
pe toate șantierele din Valea 
Jiului. Peste tot se desfășoară să
pături și betonări, zidării, finisaje 
interioare, lucrări de drumuri și 
canalizări, montaje de rețele ter

mice și electrice. Constructorii au 
început lupta pentru realizarea 
volumului sporit de construcții. 
Numărul de apartamente care se 
prevede a fi predate în folosință 
anul acesta se ridică la aproape 
2000 (împreună cu cele restanță).

Cum sînt ajutați cu materialele 
necesare constructorii de pe șan
tiere pentru a munci cu spor ?

Praful hidrofob și plăcuțele de 
beton sînt materiale cerute zilnic 
pentru acoperirea noilor blocuri 
Tuburile de beton necesare la e- 
xecutarea canalizărilor la noile 
cvartale sînt și ele mult solicitate. 
Dar aceste materiale prefabricate 
sosesc în cantități insuficiente pe 
șantiere, frînind mult activitatea 
colectivelor de constructori de pe 
șantierele de la Lupeni, Petroșani, 
Vulcan. Din lipsa acestor materia
le, stagnează munca la acoperirea 
blocurilor, la tencuieli și finisaje 
interioare, canalizări etc. Care este 
cauza slabei aprovizionări a șan
tierelor cu aceste materiale pre
fabricate ? O vizită la I.P.I.P. Li
vezeni este edificatoare în aceas
tă direcție. -

...In hala
ful hidrofob te întîmpină șuieratul 
focului: în cele trei cazane clo
cotește amestecul de cenușă încins 
la sute de grade. Praful fierbinte 
scos 
șarjă 
gaze 
mai

de muncițorj din schimbul în care 
lucrează, Iacob Ghiță, Bian Alexan
dru, Miron, Constantin. Bîrțan Ion, 
Racea Constantin, Parșan „ Izidor, 
.Ciuica loan, produce, la fiecare 
35.-45 de minute o șarjă de 650 
kg. praf hidrofofe, Iji trei schim
buri, , .cțjgl. se Lp<j>£ jgroduce zilnic 
pînă la 25—30 tone praf hidrofob, 
atît de necesar șantierelor 
tril acoperirea noilor blocuri, 
ca acestui harnic colectiv ar 
fi mai spornică dacă i s-ar 
da ăprijin.

— Am putea produce mâi 
praf hidrofob dacă 
merge bine
aici. . Din păcate însă se defectea
ză des cuplurile de angrenaje ale

cazonelor îneît reparațiile sînt. 
foarte frecvente, creîndu-ne multi 
timpi morțl

...Confecționarea plăcuțelor de, 
beton pentru acoperirea blocurilor 
este organizată în flux continuu i 

Rădoi loan și Gîrban Grigore mon
tează formele, Dogaru Gheorghe 

cu Grivei loan le umplu cu ma
terial și le vibrează pe masa vi
brantă, pc cînd Lihor Nicolae dez
bate plăcuțele gata făcute din for
mele terminate. Producția se ridi
că la circa 1700 bucăți pe zi. Mun
citorii Voinea Constantin, Pîrciu 
Mihai, Lăcătuș Vasile, Briceag 
Gheorghe, Căpraru Constantin și 
Vulpe loan produc zilnic cea. 50 
bucăți tuburi de beton de diferite 
dimensiuni pentru canalizări. Mult 
mai mare ar putea fi și producția 
acestor materiale, dacă s-ar acor
da mai multă atenție și sprijin sec
torului de prefabricate.

Brigada condusă de muncitorul 
Cristea Нагіе pune mult suflet 
pentru bunul mers al muncii. Bri
gadierul face de toate în cadrul 
I.P.I.P. Livezeni, reprezentînd;. în
treg sectorul de prefabricate. Da
torită lipsei de grijă a directorului 
I.P.I.P., tov. ing, Man (Gavrilă, a- 
cest sector de prefabricate, atît de 
important pentru bunul mers
muncii pe șantiere, nu are nici in
giner, nici maistru. Funcțiile 
tea 
dier 
atît

al

ac.es- 
briga- 
ocupă 
mate-

unde se prepară pra-
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Convorbirea agitatorului Costea Vasile

Posibilităji mari pentru ridicarea 
continuă a productivității muncii

Costea Vasile. prim-maistru mi 
nier îrt sectorul ІІ ăl' jilinei Lu-‘ 
peni răsfoiește filele unui 
tru — cartea de producție 
torului .— și își notează 
cifre. Din cînd în cînd își 
privirea asupra 
lui. Curînd, in 
mineri încep să 
brăcați de șut.

E început de
și-au făcut pontajul, iar in răga
zul pînă Ia plecarea Cărucioarelor 
cu * personal, vin la sector pentru 
a discuta diferite probleme ale 
producției. Despre o asemenea 
problemă și-a propus să discute 
cu minerii tăietori dintr-unul din 
cele mai mari frontale ale secto
rului,
Costea
activi 
bază.

In jurul unui birou, minerii as
cultau cu atenție cuvintele agita
torului Costea Vasile a început să

din cazane șarjă 
și întins pentru răcire 
(nu se poate găsi un 
bun de ventilație ?).

după 
emană 
sistem 
Echipa

vorbească simplu;
înțeleagă Чой.

— După cum 
nostru îi revin în
mări. Ne-am angajat să extragem

elar, așa ca să-l

știți, colectivului 
acest an ’ sarcini

le îndeplinește tînărul 
Cristea Нагіе. El se 

cu aprovizionarea cu
ȘTEFAN MIHAI

(Continuare in pag. 3-a)

economii de material, 
muncitorii fruntași ai 
se număra tov. Negoi 
Dragomiroiu Gheorghe, 

Miciăuș
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* Dumitru,
* Prundeanu Constantin,
ț Petru, Danciu Nicolae și alții.
*

regis-
а sec-
cîteva

aruncă pînă la efwșitul anulpi 2 560 tpne_ 
ceasu- 

maiștrilor
cadranului 
biroul 
vină mineri îm-

schimb. Minerii

de cărbune peste plan. Realizările 
din primul trimestru nu sînt însă 
pe măsura sarcinilor ce ne stau 
în față. Agitatorul а reamintit mi
nerilor că sectorul a rămas sub 
plan in prima lună a anului
3 200. tone, de cărbune din 
s-au recuperat pînă acum 
900 tone. Rămine deci ca

pen- 
Mun- 
putea 
acor-

mult 
utilajele ar 

spun muncitorii de

abatajul 7/2, și tehnicianul 
Vasile, unul dintre cei mai 
agitatori ai organizației de

cu 
care 
abia 

toate
brigăzile să-și intensifice eforturile 
pentru a recupera în cel mai scurt 

timp
Calea 
pală 
rire i 
ției, a

ti

minusul, 
princi- 

de spo- 
produc 
arătat a-

I. DUBEK

(Continuare 
în pag. 3-a)i .♦••♦•♦••♦•••ни

tone cărbune energetic peste plan. La ■ succesele obținute o contribuție importantă a 
adus și colectivul sectorului VII transport care s-a străduit să asigure în fieeajre 
schimb extragerea ritmică a producției.

IN CLIȘEU: Inginerul Stoica Emil, șeful sector ilui VII transport discută cu 
Ioan și Ursan Adolf unele măsuri ::e trebuie luate pentru întreținerea liniilor 
din subteran și îmbunătățirea aprovizionării sectoarelor cu lemn de mină.

Gheți 
ferate
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Reportajul zilei

Mamaia în prag de sezon
Valurile uriașe ale mă. 

rif, stîrnite de vi riturile 
iăr-de obstacole ale ier
nii, s-au potolit, lăsînd 
In urma' plaja liniștită. 
Podul de gheată de pe 
lacul Siutghiol s-a irlnt 
de mai multă vreme, iar 
in parcuri vbrdele gazo
nului și-a început urcu
șul. Multe sînt aici la 
Mamaia ' semnele care 
vestesc, sosirea primăve
rii. Și in primul, tind zvo
nul .unei munci însulleț - 
te, caracteristic acestui a- 
notimp de intense pregă
tiri pentru asigurarea 
condițiilor optime de re- 
creere viitorilor oaspeți 
ai stațiunii...

vor da un aspect nou 
stațiunii. Venind din se
re, mii de flori, tranda

firi și arbori ornamentali 
își încep a doua viată în 

parcurile Mamaiei. Sem
nalul este dat încă de la 
intrarea în stațiune, de 
pe bulevardul Lenin, un
de a început plantarea 
trandafirilor.

Tonul noului, cu tieca
re an mai pregnant aici, 
îl dau și de data aceasta 
constructorii. O arată 
schelele nou înălțate, u- 
ruitul betonierelor, dute- 
vino-ul neîntrerupt 
autocamioane 
cu materiale 
title pe cate
acum — spune inginerul 
Nicolae Orice', șeful 
șantierului — sînt meni
te să completeze arhi
tectonica impunătoarelor 
complexe de hoteluri, 
restaurante și magazine 
ridicate :n anii din ur
mă, sa asigure, pe lin
gă condifiile optime de 
cazare create pină a- 
cum în această stațiune, 
și condiții din cele 
bune de recreere și 
tracție.

—=0=

Clișeul îl înfățișează pe tînărul 
Grațian Florian, unul dintre cel 
mai pregătiți sudori autogeni de 
la mina Lonea. In sectorul IX e- 
lectromecanic unde își desfășoară 
activitatea, Grațian Florian depu
ne eforturi susținute pentru a da 
lucrări de calitate.

Cîteva noutăți

leșirtd din hibernare, 
vilele, hotelurile și res
taurantele și-au dat jos 
obloanele și și-au deschis 
terestrele. Au început c- 
mehajările, curățenia șt 
mobilarea Muncitorii 
horticultorii 
lucrările de 
parcurilor 
verzi și de
acestora ■ în zona noilor 
construcții. Au fost aduși 
și plantați aici plicuri de 
copaci maturi, inalți, care (Continuare in pag.

Si 
au început 
amenajare a 
și spațiilor 
extindere a

de 
iiuărca'e 
Construe- 
e ridicăm

mai 
dis-
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fier іиіі реши oftlării
Acțiunea de colectare a fierului 

vechi se bucură de tot mai mult 
sprijin din partea oamenilor mun
cii din Valea Jiului. In fiecare în
treprindere, în fiecare localitate 
din bazin, oamenii muncii parti
cipă eu entuziasm la acțiunea pa
triotică de colectare a fierului 
vechi. In primul trimestru al a- 
nului ei au colectat și predat 
I.C.M.-ului Petroșani 2237 tone de 
fier vechi, 114 tone fontă și 40 
tone metale neferoase. Cea mai 
mare parte din cantitatea de fier 
vechi colectată a și fost expedia
tă oțelăriilor din patria noastră.

In acțiunea de colectare a me
talelor s-au evidențiat în mod deo
sebit colectivele minelor Lupeni, 
Lonea Petrila, precum și colecti
vele de muncitori de la U.R.U.M.P.. 
I.C.M.M. și Viscoza Lupeni.
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La 2 aprilie 1963 în Uniunea 
.Sovietică a fost lansată o rachetă 
cosmică în direcția Lunii cu o sta
ție automată — „Luna-4", cîntă- 
rlnd 1.422 kg.

Luna — satelitul natural al Pă- 
mîntului — cu un diametru de 
3 476 km. se rotește în jurul astru
lui nostru pe o orbită eliptică în 
27 zile, 7 ore, 43 minute și 11,7 
secunde. Depărtarea ei de Pămînt 
variază între 356 000—406 670 km. 
Luna se învîrtește în jurul axei 
sale, iar noi îi vedem aceeași fa
ță, deoarece perioada de rotație 
este identică cu perioada de rota
ție în jurul Pămîntului. Totuși — 
datorită unei anumite legănări a 
Lunii— denumită libratia Lunii — 
se pot vedea alternativ aproxima
tiv 1/57 din suprafața Lunii, deci 
mai mult de cît jumătatea supra
feței sale.

Al doilea „Lunnik", plasat la 12 
septembrie 1959, care a dus pe 
Lună fanionul cu stema U.R.S.S., 
a descoperit că pe măsura apro
pierii de suprafața Lunii, numă
rul celor mai mici particule încăr
cate — ionii — crește. La 4 oc
tombrie 1959 de pe bordul stației 
automate interplanetare — cel 
de-al treilea „Lunnik" sovietic — 
a fost fotografiată pentru prima 
dată și partea invizibilă de pe Pă- 
mînt a Lunii.

Masa Lunii reprezintă cam a 
81-a parte din cea a Pămîntului, 
volumul ei fiind aproximativ de 
peste 2 miliarde km. cubi. Fiind 
cel mai apropiat corp ceresc de 
Pămînt, pe suprafața Lunii, după 
studiul amănunțit al fotografiilor, 
•e pot descifra anumite forme de 
relief, lanțuri de munți în formă 
circulară, cu vîrfuri de 8—9 km. 
și o lățime de 300 km., crăpături

Rte de carte din piei de vițel

Biblioteca Matenadaran, din Ar
menia sovietică, cuprinde aproape 
10000 de vechi și prețioase ma

nuscrise. Cel mai greu atirnă, la 
propriu, manuscrisul „Predicele", 
da tind din anul 1204. Fiecare filă 
•ete făcută din pielea unui vițel 
Întreg. 

Călătorii" de la S.T.R.A. O bună parte din mun
citorii secției de trans
porturi rutiere auto din 
Petroșani, sînt mereu pe 
drumuri, la volan, me
reu călători. Poate și a- 
ceastă particularitate a 
profesiunii lor i-a deter
minat pe cei de la 
S T.R.A. să îndrăgească 
porumbeii călători, pentru 
care, în podul unuia 
din ateliere, au înfiin
țat o crescătorie. Deo
camdată, porumbeii călă
tori trăiesc încă în capti
vitate, pentru că altfel, 
iăsați prea repede liberi, 
s-ar întoarce, minați de 
instinctul lor de călători, 
acolo de unde au fost a-

dttși. După cîteva gene
rații, ei vor deveni „băș
tinași" și oriunde vor fi 
duși, se vor întoarce aici. 
De altfel, tovarășii de la 
S.T.R.A. intenționează să-și 
antreneze „călătorii" lu- 
indu-i cu ei, atunci cînd 
pleacă cu mașinile în 
curse lungi, de unde să 
se întoarcă la bază în 
zbor. De curînd, S.T.R.A. 
a devenit membru al Aso
ciației columbofile

Recent, porumbeii călă
tori de Ia S.T.R.A au fost
vizitați de un fotorepor
ter. Gazdele, așa cum se 
poate vedea și din clișeul 
din stingă jos, erau toc
mai la masă, unda ser-

adinei — eratere lunare — adevă
rate excavațiuni provocate fie de 
căderea meteoriților sau de vul
cani stinși, șesurî întinse sub for
ma unor depresiuni, dar care în 
schimb nu au nici o picătură de 
apă. Un interes deosebit îl pre
zintă rocile din care este formată 
suprafața Lunii, supusă la variații 
de temperatură care oscilează ziua 
între 130° C, iar noaptea scade 
pînă la minus 150е C.

De asemenea, s-a mai observat 
că în timpul eclipselor de Lună, 

cînd diferitele porțiuni lunare sînt 
umbrite de Pămînt, temperatura 
lor scade brusc. Aceasta dovedeș- 
te că păturile conducătoare ale 
suprafeții Lunii sînt rău conducă
toare de căldură. Se pare că so
lul lunar este format din materiale 
poroase eu o structură spongioa
să, un fel de zgură neagră vulca
nică, datorită probabil „prelucră
rii" de către meteoriți, aceasta 
din cauza lipsei învelișului protec
tor al atmosferei.

Datorită lipsei atmosferei luna
re, fiecare particulă de meteorit 
lovește în solul lunar cu întreaga 
sa viteză cosmică, provocînd o 
explozie puternică. Piatra arde și 
se transformă în zgură neagră 
spongioasă.

In trecut, Luna a putut să aibă 
o atmosferă și chiar și apă. Ded 

"pe ea au putut lua naștere sub
stanțe organice complexe.

Se presupune că sub pătura 
exterioară a suprafeței lunare unde 
se menține o temperatură perma
nentă constantă la o adîneime de 
aproximativ 10 metri se află o 

pătură de substanțe organice com
plexe. Au putut oare evolua aceste 
substanțe organice ca să pună ba
ză unei vieți specifice lunare? Nu 
există acolo ființe vii primitive, 

care s-au ascuns în adîneime, unde 
apa se poate menține într-o formă 
sau alta ? Gravitația pe Lună este 
diferită de cea de pe Pămînt, jar 
termoconductibilitatea de 20—30 de 
ori mai mare de eit cea care se 
presupunea înainte.

Descifrarea tainelor Lunii enig
matice pentru știința modernă o 
va face omul care va păși pe Lună.

Conf. ing. D. C. TRĂUȘANU
Institutul de mine

Mult durează 
repararea^.

S-a întlmplat cu un an și ceva 
In urmă, ea niște electricieni tri
miși de I.C.O. Petroșani să demon
teze contorul electrie de la coji- 
torul mecanic al depozitului final 
I.F„ din gara mică Petroșani 

întrebați fiind că de ce demon
tează contoruL unul din electri
cieni a răspuns:

— Are o defecțiune din oare 
cauză nu mai înregistrează exact 
consumul de curent și-l ducem la 
reparat.

După puțin timp de la această 
lntimplare o măsură identică a 
fost luată eu contorul cojitorulul 
mecanic al depozitului I.F. din Lu- 
penL

S-o fi defectat și acest contor, 
se prea poate, dar de atunci a tre
cut atita timp, că se puteau repara 
toate contoarele... defecte (inclu
siv cele în cauză). Dar precum se 
vede la l.GO. Petroșani durează 
ani... remedierea unor defecțiuni.

Cine știe?

Dacă In piața de manevră a sta
ției C.F.R. Petroșani s-ar organiza 
un concurs ghicitoare pe o temă 
mult discutată de muncitorii fero
viari, salariu ți ai stației, depoului 
de locomotive și ai reviziei de 

vagoane, care prin specificul mun
cii lor își desfășoară activitatea 
aici, nu s-ar găsi unul care să poa
tă răspunde la întrebarea: „Ce 
formă au robinetele de apă din 
incinta pieței de manevre ?" Știți 
de ее ? Explicație este simplă. Pe 
toată întinderea pieții de manevră 
nu se găsește nici măcar un ro
binet de apă. In cazul că îi cu
prinde setea pe roanevranți, acari 
ori pe lăcătușii de revizie, ei tre
buie să vină pînă în gară, ori să 
meargă la depoul de locomotive 
ca să și-o potolească.

© asemenea problemă trebuie 
rezolvată și nu atît de dragul con
cursului ghieitoare, cît din grijă 
față de muncitorii ceferiști.

M. LUPENEANU
■Л-Пі-

IN CLIȘEU : 
Tăul Țapului din 
munții Retezat în 
primele zile de 
primăvara.

Obiectiv tu
ristic de rnare
valoare peisaj is-
tică, Tăul Țapu
lui din munții
Retezat este des
vizitat de ex-
cursioniști. Ca-
prele negre ce
populează împre-
jurimile, cu cres-
te sălbatice, dau
locului un far-
mec aparte.

VARO
Dicționar original

Secția de medicină orientală a 
Institutului de Medicină Experi
mentală din R.S.S. Uzbekă lucrea
ză de cîțiva ani la întocmirea unui 
dicționar al denumirilor plantelor 
medicale întrebuințate de medicii 
din evul mediu. Cu ajutorul aces
tui dicționar se va putea afla ce 
denumire a purtat medicamentul în 
urmă cu c mie sau o mie cinci 
sute de ani în limbile arabă, persa
nă, latină, rusă și uzbekă; din ce 
parte a planetei era pregătit și 
care dintre clasicii medicinei ori
entale îl întrebuințau în practica 
medicală.

Cuvinte obișnuite 
care au fost nume de persoane

Surprinde la prima vedere, și 
totuși este un fapt verificat, că 
nume proprii (de localități, de po
poare și chiar de persoane) cons
tituie originea unor substantive 
comune. Tehnicienii știu . foarte 
bine lucrul acesta r la un congres 
internațional care a avut loc în 
1881, o serie de noutăți de mă
sură din fizică au fost denumite 

veau un meniu bogat în... 
grăunțe. Dar nu erau cu 
toții la masă. Cîteva din
tre porumbițe, animate de 
preocupări materne, își 
cloceau ouăle. Una din
tre ele, pe care o puteți 
vedea în clișeul din 
dreapta jos s-a ridicat 
pentru o clipă, la rugă
mintea fotoreporterului, 
pentru ca și cititorii noș
tri să poată vedea cele 
două ouă micuțe din care 
vor ieși puișori. Alții nu 
puteau veni la masă din 
motive de... vîrstă. Printre 
aceștia sînt și puii din 
clișeul de sus, care ser
vesc masa în cuib, prin 
grija părinților lor.

STEAGUL RO"

E T A T 8
Pînă în prezent au fost lucrate 

circa 800 denumiri de substanțe 
medicamentoase. In total, dicțio 
nărui — primul de acest fel in 
istoria medicinei — va cuprinde 
peste 2 000 de denumiri.

Cartof de 825 grame
І 

Cristian Verie, cultivator din
Casteisdrrasin. spre surpriza sa, a 
recoltat în grădina un cartof foarte 
mare, în greutate de 825 gr. Spe
cialiștii consideră că aceasta cons
tituie o raritate pentru această 
specie de legume.

după numele unor savanți celebri. 
Cuvintele amper, coulomb, farad, 
joule, ohm, volt sînt derivate de 
la numele lui Ampdre, Coulomb, 
Faraday, Joule, Ohm, Volta. Spu
nem astăzi „cinci amperi", „șapte
zeci de volți" etc., ca și „cinci 
metri" sau „șaptezeci de kilogra
me".

Dar nu numai în terminologia 
tehnică există astfel de cuvinte. 
Iată unele care provin tocmai din 
antichitate: academie și liceu. In 
limba greacă veche, akademia în
seamnă „grădina lui Akademos", 
și în această grădină din Atena 
era instalată școala condusă de fi
lozoful Platon. Imprumutînd nu
mele grădinii, școala Iui Platon 
s-a numit și ea „akademia". Ly- 
keion, nume propriu, era în ace
lași timp numele școlii de la Ați
nă unde profesa Aristotel (secolul 
IV î.e.n.); de aici cuvîntul mo
dern liceu, existent în multe limbi 
europene.

Să facem un salt în timp pînă 
în avui mediu, pentru a lămuri 
cuvîntul atlas (geografic). Se știe 
că Atlas e numele unui personaj 
mitologic, pe umerii căruia cei 
vechi credeau că se sprijină ce
rul. Ei bine, în 1595 a apărut o 
culegere de hărți pe coperta că
reia era desenată în mod simbo
lic imaginea eroului Atlas. De a- 
tunci încoace s-au numit „atlase" 
toate volumele cu conținut ase
mănător celui publicat acum a- 
proape patru veacuri.

Tot în secolul al XVI-lea s-a 
născut și cuvîntul bursă (comer
cială). O familie de mati negus
tori venețiani, della Borsa, se sta
bilise în Flandra. Locuința, casa 
„Borsa", a devenit sediul primei 
„burse" a lumii.

In sfîrșit, un exemplu din isto
ria muzicii. Un fabricant de instrik 
mente muzicale, Sax (1814- 1894), 
a construit un fel de trompetă că
reia contemporanii i-au zis „glasul 
lui Sax", împsrechind numele in
ventatorului cu cuvîntul grecesc 
fonă „glas, sunat". Și astfel s-a 
născut cuvîntul saxefer
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Să fie îmbunătățită frecvența 
la învățămîntul de partid

Una din formele eficiente pen
tru ridicarea nivelului politic și 
ideologic al membrilor și candida- 
ților de partid este învătămîntul 
de partid. Practica a dovedit că 
acolo unde organele și organiza
țiile de partid se preocupă cu răs
pundere de mobilizarea cursanților 
la învățămînt și asigură un con
trol permanent asupra desfășură
rii lecțiilor și seminariilor, rezul
tatele sint cele dorite.

La .Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani lucrurile nu stau 
însă prea bine. Comitetul de partid 
și organizațiile de bapă de aici au 
muncit insuficient în noul an șco
lar pentru buna desfășurare a în- 
vățămîntului de partid, pentru mo
bilizarea cursanților la ședințele 
de învățămînt. Acest lucru a fost 
lăsat mai mult pe seama propa
gandiștilor. In uzină sint încă 
cursanți, membri și candidați 
de partid, care neglijează una 
din obligațiile prevăzute în 

Statutul partidului și anume aceea 
de a învăța. Cum pot oare justi
fica tovarășii Lungu Dumitru, Mi- 
hart Elena, Marica Gheorghe, Brăi- 
leanu Florea, Ionica Radu, Peter 
Ignat, Borcea Ilie, de la cursul se
ral anul I, al cărui propagandist 
este tov. Constantin Gheorghe 
faptul că n-au nici o prezență la 
învățămîntul de partid ?

O slabă frecvență se constată 
și la cursurile serale conduse de 
propagandiștii Popa Nicolae, He- 
bedean loan, Popa loan precum și 
la alte 4 cercuri de studiere a Is
toriei P.M.R. Și aici întîlnîm mem- 

4bri de partid care au cîte 6-7 ab- 
. sențe de la cursuri.

In uzină mai funcționează 
trei cercuri de studiere a Statu
tului P.M.R. In secțiile uzinei sint 
numeroși candidați de partid care 
depun o muncă stăruitoare pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic, se pregătesc intens pen
tru ziua cînd urmează să fie pri
miți în rîndurile membrilor de 
partid. Tovarășii Nițu Nicolae, 

j Stanciu Doina, Gall Irma, Gajdos 
..‘Andrei, Ileana Nicolae, Mehedinți 

Victor sînt numai cîteva exemple 
în această privință. Ei participă 
cu regularitate la lecții și semi
nalii, iau parte activă la dezba
terea problemelor puse în discu
ție. Din păcate sînt însă unii tovarăși, 
printre care Biro Iosif, Kovacs Es- 
tera, de la secția mecanică, Duță 
loan, Nicoară Nicolae, Gruber 
Gheorghe, Ciucă Aurelian, Szekely 
Ștefan de Ia secția construcții me

talice care u-au participat niei la 
jumătatea lecțiilor predate, sau Ba
log Ladislau, care in acest an șco
lar al învățămîntului de partid n-a 
luat parte la nici o ședință a cer
cului.

Frecvența slabă a candidaților 
de partid la cercurile de studiere 
a Statutului P.M.R. se datorește fap
tului că secretarii organizațiilor de 
bază din secțiile construcții me
talice și mecanică, tovarășii Voi
nici Ștefan și respectiv, Ghezu 
Nicolae nu au tras la răspundere 
pe acei candidați care au dovedit 
nepăsare față de ridicarea nivelu
lui lor politic și ideologic. Este 
condamnabilă și atitudinea tov. 
Măgureanu Dezideriu, Jugaru La- 
zăr și altor membri ai birourilor 
organizațiilor de bază de la 
U.R.U.M.P. care în loc să fie e- 
xemple în ce privește participa
rea la învățămînt, se sustrag, de 
la această îndatorire. Nici unul 
dintre ei n-a luat parte în acest 
an la vreo ședință de învățămînt.

In ziua de 21 februarie a. e. co
mitetul de partid a analizat frec
vența cursanților din uzină la în
vățămîntul de partid. Discuțiile 
purtate cu acest prilej de către 
tov. Sîrbu Sofronie, Dane Alexan
dru, Kristaly Ludovic, Popa Nico
lae și alții au reliefat cauzele ca
re au făcut ca activitatea cercuri
lor și cursurilor să nu se desfă
șoare în bune codițiuni. In

suficient au fost ajutați propagan
diștii și de către comitetul de 
partid. Tovarășii Dan Gavrilă, Rusu 
Gav'rilă, Visnovski Ștefan, Boța 
Dumitru, Zamora Blanca, Cosma 
Ioan, Răcaru Cristea, și alți 
membri de partid care au fost re
partizați de către comitetul de 
partid să răspundă de activitatea 
unor cercuri și cursuri nu au fă
cut totul pentru a se achita de 
sarcina încredințată. Ei nu au par
ticipat de cît rar Ia ședințele de 
învățămînt ale cercurilor de care 
răspund și nu au luat împreună cu 
birourile organizațiilor de bază 
măsuri operative pentru mobiliza
rea oursanților la învățămînt.

Pentru înlăturarea lipsurilor ma
nifestate în desfășurarea învăță- 
mîntului de partid se cere să fie 
grabnic luate măsuri pentru îm
bunătățirea frecvenței, să fie puși 
în discuția adunărilor generale 
acei tovarăși oare dovedesc nepă
sare față de ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic.

S. ZAHARIA

mari pentru ridicarea continuă 
productivității muncii

(Urmare din pag. t-a)

gitatorul, este ridicarea producti
vității muncii. După ce a explicat 
minerilor ce este productivitatea 
muncii, c este însemnătatea 

sporirii ei pentru creșterea pro
ducției, reducerea prețului de cost 
și îmbunătățirea eîștigului fiecă
rui muncitor, agitatorul a vcrflWt 
pe larg despre posibilitățile pe 
care le are brigada din abatajul 
7/2 și, îndeosebi, schimbul de tă
iere, pentru ridicarea productivi
tății muncii. A vorbit mai ales 
despre necesitatea organizării cît 
mai judicioase a muncii, despre 
folosirea din plin a timpului de 
lucru.

— Luați exemplul minerilor Fo- 
tea Petru, Bogdan Vasile, Apostol 
Constantin Echipele lor sînt pri
mele care termină fîșia. De ce ? 
Nu-î un secret. Ei se aprovizio
nează la începutul fiecărui schimb 
cu materiale. Cînd craterul func
ționează, ei dau cărbune de zor, 
iar de lucrările auxiliare se ocupă 
eînd crațerul stă. Sînt însă unii, 
ea tovarășii Dragomir Gheorghe, 
Pop loan care nu folosesc din plin 
timpul de lucru. Rezultatul: nu 
reușesc să-și scoată metri, iar 

schimbul următor, de montare, este 
nevoit să-și piardă timpul cu în
dreptarea frontului în loc să con
tinue ciclul de producție. Deei se 
pierde timp, se irosesG și posturi

--- —........ ----------------------------------------- --------------------

Toata sleilia sporirii iwteliii In HHfrtriule вин jaoliete!
(Urmare din pag. l-a)

rlalele necesare cît și cu organi
zarea producției, expediția produ
selor etc. Face însă și el numai ce 
poate: unele probleme îl depă
șesc și tocmai rezolvarea lor este 
imperios necesară.

Conducerea I.P.I.P, manifestă o 
slabă preocupare pentru dezvolta
rea sectorului de prefabricate și 
asigurarea șantierelor cu materiale 
de acest fel. Se zgîrcește să in
vestească suma de 5000—6000 lei 
pentru schimbarea angrenajelor 
necorespunzătoare de ia sazanele 
de preparare. Dacă aceste angre
naje ar fi schimbate atunci eu a- 
oelași efeetiv de muncitori s-ar 

în zadar. Iată de ce este impor
tant ca fiecare miner să-și cunoas
că sarcinile pe întregul schimb și 
să le realizeze.

— Disciplina este un alt crite
riu pentru asigurarea unei pro
ductivități sporite. Iată un exem
plu. Tovarășii Mondoacă Aurel și 
Stativa Ștefan mai absentează u- 
йеогі nemotivat de la serviciu. In 
locul lor sînt puși alți oameni din 
alte brigăzi. Or, este firese că a- 
ceștia, neobișnuiți cu locul de 

muncă, să nu dea randamentul ne
cesar. Brigada pierde. Iată de ce 
trebuie să te gîndești mai mult a- 
supra comportării dumitale, tova
rășe Mondoacă, s-a adresat agita
torul unuia din minerii prezenți 
la convorbire.

Ia continuare, agitatorul a vor
bit și despre alți factori care con
tribuie la sporirea productivității: 
folosirea din plin a utilajelor, în
treținerea lor în perfectă stare de 
funcționare, ridicarea continuă a 
calificării profesionale a minerilor 
și, pentru a evita pierderile de 
producție pentru calitate slabă, 
alegerea eu atenție a șistului vi
zibil din cărbune.

— Dar mai e ceva tovarăși, a 
intervenit minerul Coțafan loan, 
șef de schimb. Rezultatele noastre 
depind și de condițiile care ne 
sînt asigurate, bunăoară, de felul 
cum sîntem aprovizionați. Or, lu
crurile în această privință nu stau 

putea dubla producția de praf hi- 
drofob de la 300 tone lunar la 

600—650 tone. Tot așa la secția de 
plăcuțe s-ar putea dubla produc
ția daeă s-ar instala încă o masă 
vibrantă și s-ar confecționa trei, 
patru forme, iar la atelierul de tu
buri, prin sporirea numărului for
melor, producția ar putea crește 
cu 50 la sută. Iată posibilități 
pentru sporirea producției de pre
fabricate necesare șantierelor.

Asigurarea șantierelor cu prefa
bricate (praf hidrofob, plăcuțe și 
tuburi de beton) are o importanță 
deosebită pentru executarea lucră
rilor la timp și predarea în ter
men a noilor blocuri cu finisaje 
interioare de bună calitate. Nu se 

prea bine. Propun ca să se ia mă
suri pentru o mai bună aprovi
zionare a brigăzii din partea sec
torului de transport. Și încă ceva: 
ca schimbul nostru de tăiere să fie 
asigurat cu vagonete suficiente, 
ar fi bine ca schimbul precedent 
din abataj, respectiv cel de răpi- 
те, să se îngrijească și el pa la 
tăiere să avem vagonete suficien
te la buncăr.

Da, o idee bună. Și agitatorul 
și-a notat-o într-un caiet, eu In
tenția ca în legătură cu această 
propunere să organizeze o con
vorbire eu schimbul respectiv. In 
discuție au intervenit și alți mi
neri, făcînd propuneri în vederea 
întăririi disciplinei și a bunei or
ganizări a muncii.

Convorbirea se apropia de sfîr- 
șit. Agitatorul a ținut să mai pre
cizeze următoarele :

— Brigada dumneavoastră e pe 
o cale bună, reușind să-și îmbu
nătățească în ultimul timp activi
tatea. Dovadă : pe luna ce a tre
cut, brigada a realizat o produc
tivitate de 4,20 tone cărbune pe 
post, cu 400 kg. mai raatre decît 
sarcina de plan, reușind astfel să 
Obțină o depășire de peste 100 
tone de cărbune. Să ne intensifi- , 
căm eforturile pentru sporirea con
tinuă a productivității muncii, sar
cină de mare importanță pusă în 
fața industriei carbonifere de cel 

de-al Ш-lea Congres al partidului.

mai poate admite repetarea situa
ției din toamna și iarna anului 
trecut cînd pe șantieruU Lupeni a 
trebuit dat jos 50 la sută din ten
cuiala interioară a blocului F pen
tru că a plouat și apoi a înghețat 
apa pe pereți, iar la bloeurile В 
4, В 5 și altele de pe șantierul 
Petroșani a plouat peste zugrăveli 
și parchet (din cauza lipsei pra
fului hidrofob și a plăcuțelor pen
tru acoperișurile blocurilor).

Conducerea I.P.I.P. Livezeni are 
datoria să dea toată atenția re
zolvării problemelor de care de
pinde creșterea producției de pre
fabricate. Posibilități pentru spori
rea producției de prefabricate sînt, 
trebuie însă mai multă preocupare l

MAMAIA ÎN PRAG DE SEZON
(Urmare din pag. l-a)

se 
acum, dintre sche- 

scena,' cabinele 
spațios al unui 

in aer liber cu

Echipele 
betoniști 
Nedelcu 
lucrările

Lucrările sînt mai a- 
construcția stației de 
cu rampe de spăla- 
de întreținere și ate- 

ce se construiește 
„Parc". Pe

Nu departe pe plajă, între ho- 
tejurile „Aurora" și „Select", în 
continuarea complexului comercial 
dai in folosință anul trecut 
profilează de pe 
le și armături 
și amfiteatrul 
modern teatru 
1200 de locuri. Pe malul lacului 
Siutghiol, pe locuri pînă nu de 
mult pustii, năpădite de stufăriș, 
se Înalță în prezent un irurrtbs club 
nautic, cu un mic port propriu 
pentru acostarea ambarcațiunilor 
sportive și de agrement, 
de dulgheri și iierari 
conduse de Constantin 
și Ion Vîlcu au terminat 
ic. sol și dau zor cu pregătiri e 
pentru turnarea beloanelor primu
lui pianșeu. 
vansale ia < 
servicii-auto, 
re. instalații 
her mecanic, ce se 
în apropierea hotelului 
lingă drumurile de acces și par
cajele proprii ce se amenajează 
aici, in alte opt puncte ale stațiu
nii sînt în lucru stații de parcare 
acoperite pentru adăpostirea nu
mărului mare de autovehicule care 
poposesc în timpul sezonului. Ma 
maia îșî va întregi aspectul și cu 
alte construcții și amenajări aliate 

care 
va 
pe

J

în prezent în lucru, printre < 
cea a Cazinouiui-bar care se 
termina în toamnă, un solar 
plaja nordică a stațiunii etc.

Aduceri aminte...
Limba aceasta de nisip din nor

dul Constanței, situată între Marea 
Neagră și lacul Siutghiol pe o lun
gime de circa 15 km., a căpătat 
înfățișarea pe care ne-o oferă as
tăzi abia in anii din urmă — și ea 
este în înnoire. Bătrînii povestesc 
din cele auzite de la bătrînii lor' 
de prin partea locului, cum că 
odinioară locutile acestea erau 
străbătute doar de păstori. Erau 
preferate pentru popasurile turme
lor de oi ce veneau din interiorul 
Dobrogei spre a se adăpa din apa 
dulce a „iacului laptelui" — cum 
s-ar traduce din turcește numele 
de azi al lacului Siutghiol. Nu de
parte s-a înfiripai cu vremea o 
mică așezare de păstori, care valo
rificau laptele de la oi și de unde 
i se trage probabil și numele; 
căci varianta turcească a traduce
rii cuvîntuiui Mamaia înseamnă 
„satul untului". Așezarea s-a mă
rit cu timpui, iar ocupația locuita 
rilor săi s-a extins. Dar numele de 
Mamaia s-a păstrai. Satul există 
și azi. Limba de nisip dintre mare 
și lac a continuat să rămină mai 
departe pustie, năpădită de-o ve
getație săracă, specifică acestor 
terenuri nisipoase. Acum cîteva 
decenii, cîțiva moșieri, industriași 
sau comercianți, destinîndu-i fru
musețea petrecerilor, desfrîului și 
unor noi surse de venituri, au a- 
ies-o pentru construirea primelor 
vlie.

Gu circa 20 de ani în urmă, Sta
țiunea nu cuprindea mai mult de 
o duzină de vilișoare proprietate 
particulară, palatul de vară al re
gelui, cazinoul și un hotel singu
ratic spre nord, pe malul mării. 
Adevărata prețuire a pitorescului 
locurilor, a minunatei plaje cu 
nisipul său fin, i-a fost ddrultd a- 
cum, în anii puterii populare.

„Petla" stațiunilor 
de pe Itloral

Mamaia își merită pe drept cu- 
vint această denumire. Ea a re
născut, etalindu-și întregul pito
resc și splendorile arhitecturale, 
abia în anii din urmă. Se face a- 
nunțată privirilor încă din orașul 
Constanța, prin înălțimea hotelu
rilor ei. „Surprizele" te intimpi- 
nă Înainte de a intra în stațiunea 
propriu-zisă. Lacul Tăbăcâriei, pe 
care-1 intîlnim în stingă, s-a mai 
micșorat. Printr-o serie de lucrări 
de dragare și asanare, s-a clștigat 
din el o întinsă suprafață care lăr
gește perspectiva parcului din ju
rul stadionului „1 Mai". Au înce
put și lucrările de amenajare a 
malurilor lacului, care vor ii în
tărite prin pereuii de beton. De-a 
lungul lor, acolo unde pînă mai 
ieri patronau stuful și papura, se 
amenajează peluze cu flori și se 
plantează drbori ornamentali. Mîn- 
dria stațiunii rămîn însă tot cons
trucțiile. Gustul artistic și fante
zia și-au dat aici mina in minu

natele împletiri ale betonului cu 
sticla și materialele plastice.

Inițiindu-se transformarea litora
lului romtnesc într-un complex unic 
de stațiuni balneo-climaîerice, s-a 
creat posibilitatea valorificării din 
plin a pitorescului și utilului Ma
maiei. Anii din urmă au înregis
trat un ritm impetuos de dezvol
tare : în 1952 — 14 hoteluri cu 
2 815 locuri i in 1960 — 18 hote
luri cu 3810 locuri) în prezent — 
33 de hoteluri cu aproape 15000 
de locuri. Hotelurile „Perla" și 
„Parc" numără 12 și, respectiv, 14 
etaje. Altele cu 10, altele însă, răs- 
punzînd unui gust de îmbinare ar
monioasă și colorit variat — cîte 
4 etaje. Aspectul acesta este în
tregit cu cele peste 20 de restau
rante Încadrate în complexele ho
teliere, numeroasele baruri, cofe
tării, magazine comerciale, centre 
de răcoritoare, terenuri sportive, 
mici lacuri artificiale și alei, toate 
dispuse după o concepție arhitec
turală modernă și totodată îndrăz- 
neață, într-un vast parc care în
sumează peste 10 de hectare. •

Mamaia este 5 renumită astăzi nu 
numai în țară ci și peste hotare. 
Zeci de mii de oaspeți din diferite 
țări de pe glob vin in fiecare se
zon să-și petreacă aici vacanța. 
In sezonul anului trecut, bunăoară, 
stațiunea a găzduit mai mult de 
120 000 de persoane din peste 30 
de țări, printre care Anglia, Bra
zilia, R.S. Cehoslovacă, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, India, Ja
ponia, U.RJS.S., R.P. Polonă, S.U.A., 
și R.P. Ungară.

Pe lingă pitorescul locurilor șl 

măreția construcțiilor noi, la pres
tigiul pe care-1 cîștigă Mamaia 
contribuie și confortul hotelurilor 
cit și mereu mai buna deservire 
a vizitatorilor. Interioarele hotelu
rilor vorbesc de la sine despre 
grija pentru asigurarea unor con
diții de confort ultramoderne : par
doseli din plastic, covoare, mobi
lier într-un stil original, dulapuri 
ascunse în pereți, camere de toa
letă cu dușuri, fotolii, perdele, 
tablouri, telefoane, televizoare și 
nenumărate alte motive de înain
tare. Totul este făcut parcă anu
me pentru a umple de lumină și 
liniște odihnitoare, pentru a accen
tua nota de intimitate și confort. 
Acestora vin să li se adauge alte
le : șezlongurile și umbrelele mul
ticolore de pe plaja Însorită, ma
gazinele cu tot felul tte produse 
alimentare și industriale, articole 
de plajă și artizanat, cluburile, li
brăriile, expozițiile, filmele, com
petițiile sportive, plimbările pe 
lac și mare cu ambarcațiunile de 
agrement, parfumul miilor de flori 
și în plus, circa 5000 de persoane 
care lucrează zi de zi la servirea 
promptă a oaspeților.

„Prin splendoarea sa, Mamaia 
capătă accepțiunea de minunai în 
limba romînă". Cred că această 
apreciere, pe care am găsit-o prin
tre nenumăratele notdri făcute do 
vizitatori în albume și cărți de im
presii, exprimă cel mai bine ceea 
ce se poate spune în cîteva cuvin
te despre Mamaia zilelor noastre

N. SIM1ON i
corespondentul Agetpres pentru 

regiunea Dttnrogffo
1.
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О. N. UPlenara
e. 6. al P. c. 

din Cehoslovacia

agenția 
a dez- 
condu-

PRAGA 5 (Agerpres).
In zilele de 3 și 4 aprilie s-a 

desfășurat la Praga plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

După cum transmite
Ceteka, Comitetul Central 

bătut proiectul organizării
eerii producției agricole. Raportul 
în această problemă a fost prezen
tat de J. Hendrych, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. După dezbateri a fost a-' 
doptată în unanimitate hotărîrea 
cu privire la reorganizarea Direc
țiilor pentru producția agricolă.

A. Novotny, prim secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a făcut 
la plenară o comunicare cu privire 
la încălcarea principiilor vieții de 
partid și legalității socialiste în 
perioada cultului personalității.

Comitetul Central a tras eoncluzii 
pe linie de partid și a recoman
dat ca în baza concluziilor comi
siei însărcinate cu revizuirea pro
ceselor politice Tribunalul Suprem 
și Procuratura Generală să ia mă
suri corespunzătoare.

NEW YORK 5 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru aplicarea Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță 
rilor și popoarelor coloniale a «- 
doptat Ia 4 aprilie o rezoluție în 
care se constată „cu un profund 
regret și o vie îngrijorare că gu
vernul Portugaliei persistă în re
fuzul de a colabora cu ONU, t* 
vederea aplicării Declarației și * 
altor rezoluții în această proble
mă în ceea ce privește teritoriiia 
care se află sub 
Proiectul acestei 
prezentat d = 13 
tate afro-asiatice.

votării pe paragrafe 
puteri occidentale au 

împiedice adoptarea

observații asupra zborului 
automate „Luna-4" trans-

administrația 
rezoluții 
țări, în 
Rezoluția

» Ш 
majori
a fost

19 vo-

toate posibilitățile pentru colabo
rarea și lămurirea poziției portu 
gheze".

In cursul 
,• estie de 
încercat să
unor importante prevederi ale re 
zoluției. In ciuda opoziției aces 
tor puteri- majoritatea membriloi 
С«ЯК9ШЙиі au votat în favoarea 
«шВДОДвг prevederi.

Astfel, rezoluția adoptată „con
damnă atitudinea Portugaliei, cari 
contravine obligațiilor ce revin a- 

țări în viitutea Cartei Or- 
вввЙЛУ®' Națiunilor Unite", însăr* 
etaNVă Comitetul „să atragă lme 
diat atenția Consiliului de Securi
tate cu 
gan -să

scopul ca acest or
ia măsurile corespunadoptată, în ansamblu, cu

turi pentru Și cinci abțineri. Cele zătoare inclusiv adoptarea de
cinci țări care s-au abținut sancțiuni pentru a obține ca
S.U.A., Anglia, Australia, Italia șt Portugalia sa se conformeze re~
Danemarca — au pretins că, chi- zoluțiilor Adunării Generale bl
purile, „nu au fost încă epuizate Consiliului de Securitate",

------------©------------

brazilia ; Acțiunile provocatoare
ale guvernatorului reacționar Lacerda

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres)
Luînd cuvîntul joi seara la pos

turile de radio, ministrul afaceri 
lor externe al Braziliei, Hermes 

I ima, a condamnat acțiunile guver
natorului reacționar al 
Guanabara, Carlos Lacerda. 
— a spus H. Lima — este

statului 
„Acesta 
în pre-

ОВШЖ

a Ade- 
protest 

al sala- 
în cate

Guvernul din 
sud a hotărît să

CAIRO. — După cum transmi
te agenția M.B.N., funcționarii de 
stat din regiunea centrală 
nului continuă greva de 
împotriva nivelului scăzut 
fiilor și condijiilor inegale
Sînt puși in comparație cu tune 
ționarii străini. Congresul sindica
telor din Aden in telegrama adre
sată Federației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, informează des
pre greva funcționarilor de stat și 
anunță că autoritățile engleze au 
arestat 12 greviști și i-a întemni
țat.

CANBERRA. - 
Noua Galie de

majoreze taxele de tratam snt în 
spitale în medie cu 25 la sută. De 
la 1 mai cel mai ieftin pat la spi
talele de stat va costa trei lire 
pe zi. In această sumă hu intră, se 
înțelege, plata pentru operații și 
alte intervenții. Ministrul ocrotirii 
sănătății din Noua Galie da sud 
a declarat că guvernul statului a 
fost nevoit să reeurgă la această 

măsură în urma refuzului guver
nului federal de a spori ajutorul 
acordat spitalelor din Noua Galie 
de sud și din alte state.

HAGA — Potrivit datelor pu
blicate de Biroul centrai de statis
tică din Olanda, in anul 1962 in 
această țară au avut loc 205 000 
accidente de circulație, din care

2 073 cazuri mortale și peste 32 000 
cazuri de rălniri grave. După cum 
se știe, populația Olandei este de 
12 milioane persoane.

TOKIO. — Ziarul „Yomiuri" re
latează că în ultimii ani orașul 
Tokio — capitala Japoniei — a 
dobîndit trista glorie de „oraș al 
incendiilor". In fiecare an suma 
medie a pagubelor pricinuite ora
șului de incendii se ridică la 39 
miliarda yeni, Din cauza incendii
lor în ultimii ani au avut de sufe
rit 160 000 de locuitori ai Tokio- 
ului .Ziarul arată că numai în pri
mele trei luni din acest an în 
Tokio au avut Joc peste 3 900 in
cendii.

zent conducătorul unei conspirații 
care urmărește răsturnarea preșe 
dintelui republicii Joao Goulart șt 
abolirea regimului democratic din 
Brazilia". Ministrul, a răspuns în 

numele guvernului provocărilor gu
vernatorului Lacerda care, în ca
drul unei cuvîntări radiodifuzate, 
a proferat injurii împotriva pre
ședintelui Braziliei.

„Guvernul Brazilian, a continuat 
ministrul afacerilor externe, nu 
poate să păstreze tăcere în fața 
calomniilor lui Lacerda care a re
cunoscut dealtfel că urmărește în
lăturarea președintelui prin metode 
anticonstituționale fapt despre care 
opinia publică trebuie să ia cunoș
tință",

Declarînd că „guvernul rămîne 
în continuare atent la manevrele 

lui Lacerda", Hermes Lima a arătat 
că guvernul este hotărît să nu mai 
admită asemenea acțiuni subversive 

După cum transmite agenția U.P.I. 
ultimile provocări ale lui 
au stîrnit un val puternic 
teste în Brazilia. Potrivit 
la 4 aprilie pe străzile
Rio de Janeiro au avut loc demon
strații în cursul cărora Lacerda 
a fost calificat drept „fascist"

Lacerda 
de pro- 

agenției, 
orașului

-=©=-

5 (Agerpres).

Mc Namara va vizita 
Londra și Parisul

WASHINGTON
Casa Albă a anunțat la 4 aprilie 

că ministrul de război al S.U.A., 
Robert Me Namara, va face între 
9 și 12 aprilie o vizită la Londra 
și Paris, Potrivit comunicatului 
oficial, Mc Namara,care urmează 
să fie însoțit de mai mulți repre
zentanți ai Pentagonului printre 
care, generalul Maxwell Taylor, 
președintele Comitetului mixt al 
șefilor de stat major din S.U.A., va 
purta la Londra convorbiri cu mi
nistrul de război al Marii Britanii, 
Peter Thorneycroft, cu care va dis 

1 cuta „probleme de interes eomun". 
Agenția France Prese subliniază 
că, ministrul american va aborda 
cu acest prilej problema creării 
unei flote multilaterale de subma
rine, precum și participarea raili 
tară a Angliei la N.A.T.O.

din convorbirile dintre Pă 
,,Luna-4“ a durat 72 de

obținute dovedesc că и- 
funcționează normal. Au

Zborul stației automate „Luna-4“
MOSCOVA 5 (Agerpres).
Corespondentul TASS de la punc

tul de
stației 
mite i

Una
mint și 

minute.
Datele 

paratajul
fost obținute numeroase informații 
științifice,

Centrul de observații funcționea
ză precis, ca un adevărat meca 
nism de ceasornic. Aici lucrează 
mari specialiști și oameni de știin
ță.
tre locțiitorii președintelui Comi
siei
supra Lunii au fost efectuate cu 
participarea activă și nemijlocită 
a

Potrivit declarațiilor unuia din

de Stat, toate „asalturile" a-

acestor oameni. Tot ei efec

tuează și observațiile asupra sta 
Ііэі interplanetare „Marte-1"

Planurile în legătură cu efec
tuarea comunicațiilor cu „Luna-4" 
sînt gîndite în toate variantele 
posibile. Datele obținute din Cos
mos sînt prelucrate operativ d» 
un grup de specialiști și transmise 
Comisiei de Stat. Totodată infor

mațiile obținute de la „Luna-4 
sînt transmise unui institut științi 
fie care le cercetează în amănun
țime

Uriașa antenă aflată la punctul 
de observație poate prinde în „a- 
tenția" ei tot ceea ce se petrece 
în limitele sistemului solar. Urmă, 
rind stația „I.una-4", antena pri 
rnește din Cosmos semnalele aces 
teia și le transmite instalațiilor el* 
recepție unde sînt transformate 
iar după aceea sînt înregistrate 

grafici fonie și vizual.
о

SITUAȚIA DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 5 (Agerpres).
In Argentina situația se menține 

în continuare încordată. Un comu
nicat oficial dat publicității în sea
ra de 4 aprilie anunță că tratati
vele în vederea unui „armistițiu" 
purtate în tot cursul zilei 
între comandanții trupelor 
namentale și reprezentanții 
lor au eșuat. Ca urmare, 
comunicatul,
împotriva reblilor vor continua, po
trivit planului stabilit".

In tot cursul zilei de joi ambele 
tabere au efectuat concentrări de 
foițe armate. Rebelii și-au întărit 
pozițiile la Puerto Belgrano, 
gura mare bază navală care a 
rămas 
prilie 
taților 
timp,

de joi 
guver- 
rebeli- 
adaugă

„operațiile militare

sin-
inai 

4 a- 
uni-

in mîinile lor, unde la 
au sosit și majoritatea 
marinei militare. In același 

trupele guvernamentale se

aăsesc la Bahia Blanca, oraș si
tuat la 25 mile de Puerto Belgrano.

Agenția Associated Press trans
mite că la 4 aprilie unități de tan
curi și infanterie au ocupat, fără 

luptă, baza navală de la Mar del Plata.
Potrivit agențiilor de presă, In 

ciuda ultimelor încercări de resșis- 
tență din partea comandanților Ma
rinei, rebeliunea antiguvernamenta
lă ,a treia în ultimile 15 luni, pare 
că este aproape de lichidare. .Re
belii și-au pierdut pe rînd aproape 
toate bazele ocupate, iar, după 
cum scrie agenția U.P.I., moralul 
lor este extrem de scăzut. Agenția 
France Presse tranșmife, de aseme
nea, că Ministerul de Război a dat 
ordine pentru crearea unor trie
nale militare 
rebelilor.

■ o-
în vederea judectrii

/

★ * ★
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In dimineața zilei de 5 aprilie, 
la Buenos Aires s-a anunțat eă 
după îndelungate tratative între 

reprezantanții rebelilor argentinieni 
și ai guvernului s-a ajuns la un 
acord asupra unor „condiții preli
minare" de încetare a ostilităților.

După cum
France Presse, comunicatul, 
a fost 
narea 
puncte 
uniior
litară.

menționează agenția 
care 

dat publicității după fermi- 
tratativelor, cuprinde două 
esențiale încetarea operați- 

și modificări în marina ml-

ШШШШЭШНИ Succesul minerilor francezi
adevărat că în ultimii ani indus
tria franceză s-a dezvoltat în- 

în. tr-un ritm relativ rapid, creșterea 
producției nu a dus cîtuși de pu
țin la creșterea veniturilor oa
menilor muncii, la îmbunătățirea 

Numai profiturile 
au cr ascut. In

ale

►

Potrivit înțelegerii intervenite 
între reprezentanții sindicatelor mi
nerilor și direcția minelor, 

după-amiaza zilei de joi, cele trei
centrale sindicale C.G.T., C.F.T.C. 
și Force Ouvriere au lansat apelul 
de încetare a grevei în toate ba- . situației lor 
zinele carbonifere ale Franței. Ele 
au cerut minerilor să coboare în 
mină începînd de vineri diminea
ța. In marea lor majoritate acti
vitatea bazinelor carbonifere 
Franței a fost reluată.

In cursul numeroaselor întru
niri locale care au avut loc joi, 
minerii și-au exprimat satisfacția 
față de înțelegerea intervenită, 
însoțită și de o oarecare rezervă 
în ce privește intențiile de viitor 
ale patronatului. Luînd cuvîntul la 
o astfel de întrunire din bazinul 
carbonifer Nord-Pas-de-Calais, re
prezentantul C.G.T., Leon Delfosse. 
a declarat: „Aceasta constituie o 
primă victorie. Va trebui însă să 
luptăm pentru ca la proiectata 
„conferință a mesei rotunde" să 
obținem noi victorii".

Acțiunea 
alăturat — 
inginerii și 
că opoziția
cială" a guvernului francez este 
acum foarte puternică. Anul 1963 
a fost proclamat de guvernul fran
cez „an social". De Ia începutul 
anului și pînă în prezent nu a 
fost întreprinsă însă nici o măsură 
cu un astfel de caracter. Da6ă este

minerilor la care s-au
pentru prima dată — vendicărilor lor 
funcționarii a dovedit 
față de „politica so-

monopolurilor
schimb, în ultimii patru ani pu
terea de cumpărare a oamenilor 
muncii din Franța a scăzut, în 
medie, cu 10 la sută. Deosebit de 
complicată a fost și este situația 
celor 200 000 de mineri francezi, 
a căror soartă depinde de „marea 
politică" a guvernului — politi
că de participare a Franței la 
Piața comună. Pentru a face față 
concurenței de pe piața vest-euro- 
peană s-a prevăzut închiderea 
în Franța a unui mare număr de 
mine „nerentabile", reducerea ex
tracției de cărbuni. Aceasta în
seamnă că mii și mii de mineri 
vor rămîne pe drumuri. Iată cîteva 
din motivele pentru care muncito
rii mineri ap încetat lucrul.

Dar minerii francezi nu au 
tat numai pentru satisfacerea 

economice.

de a da înapoi și a ac- 
parte revendicările mi-

s-a ajuns Ja 
imediată a

1

și mi- 
reușit. 

imensa 
numai

satisfacerea 
tuturor re
ia începu- 
obținut un

lup- 
re- 
In 

cursul grevei, oamenii muncii s-au
ridicat în același timp și în apă
rarea drepturilor lor politice. Ei 
au considerat decretul preziden

țial cu privire la rechiziționarea
muncitorilor greviști drept un aten
tat la dreptul la grevă. In protes
tul întocmit în comun de cele trei 
mari centrale sindicale - din Fran-

ta, a fost condamnată cu fermita
te intenția autorităților de a-i con 
strînge pe minerii greviști să reia 
lucrul, arătîndu-se că „oamenii 
muncii din Franța sînt unanimi în 
hotărîrea lor de a apăra dreptul 
la grevă". Și într-adavăr minerii 
au rămas neclintiți pe pozițiile lor

Cercurile oficiale franceze nu-și 
ascundeau intenția de a zdrobi lup 
ta minerilor prin foamete 
zerie. Acest lucru nu le-a 
Minerii au fost susținuți de 
mișcare de solidaritate nu
din întreaga Franță, ci și de peste 
hotare Proletariatul din numeroa
se țări a trimis minerilor francezi 
mesaje de solidaritate, ajutoare în 
bani, alimente etc. In întreaga 
Franță au fost organizate acțiuni 
în sprijinul luptei minerilor. Nu 
mai la marile acțiuni de la 5 mar
tie au participat într-un fel sau 
altul peste 10 milioane de oameni. 
In fata amploarei acestei mișcări 
autoritățile nu au îndrăznit să pu
nă în practică hotărîrea de rechi- 
ziție.

Dîndu-și seama că nu va putea 
pune capăt prin forță acestei mart 
mișcări muncitorești, guvernul a 
încercat să tărăgăneze soluționa
rea problemei prin crearea unei 
comisii speciale. „Comitetul înțe 
lepților", care avea, chipurile, me
nirea să studieze cererile oameni
lor muticii. Concluziile la care a 
ajuns însă acest comitet au fost 
considerate inacceptabile ds. gra

viști. Numai datorită dîrzeniei de 
luptă și unității de care au dat 
dovadă minerii greviști și alături 
de ei toți oamenii muncii francezi, 
guvernul â fost nevoit să înceapă 
tratative directe cu reprezentanții 
sindicatelor minerilor. In urma unor 
lungii discuții, guvernul s-a văzut 
in situația 
cept.r în 
nerilor.

Deși nu 
deplină și
vendicărilor formulate 
tul grevei, aceștia au 
prim succes important.

In cursul grevei s-a manifestat 
din nou unitatea tuturor democra
ților francezi și în primul rînd a 
comuniștilor și socialiștilor. In nu
meroase locuri au fost lansate a- 
peluri comune de către organele 
locale ale celor două partide, La 
chemarea deputaților comuniști șl 
socialiști a 
mentul 
cele de 
jorarea 
partide 
lată de
Pas-de-Calais, unul din cele mai 
mari bazine carbonifere ale Fran
ței, federația Mișcării 
Populare a proclamat 
cu minerii.

Greva a demonstrat
tatea de luptă a clasei muncitoa
re franceze, care constituie un zid 
puternic în fața încercărilor cer
curilor monopoliste franceze de 
intensificare a exploatării oameni
lor muncii

fost convocat parla- 
pentru a examina mijloa- ? 
a se acorda minerilor ma
cerată. Pe alături și alte 
și-au exprimat sprijinul ! 
greviști. In departamentul

Republicane 
solidaritatea

forța și uni-

C. OPRI CA
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