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(îte tonă timpuri pe senili
In întîmpinarea zilei de 

1 Mai minerii din Uri- 
cani au înscris pe grafi
cul de producție noi și 
valoroase rezultate.

La sectorul I, de exem 
piu, în prima, jumătate a 
lunii aprilie a.c., brigăzii-' 
conduse de Pînzaru A- 
lexandru și Maftei Stan, 
care lucrează în abataje 
cameră, au sporit produc-

do valoiliitat pute plan 785

tivitatea muncii de la 5,49 
la 8,15 tone de cărbune. 
La baza acestui succes stă 
aplicarea inițiativei de a 
extrage cîte două cîmpuri 
de cărbune pe schimb.

Prin extinderea inițiati
vei au obținut succese a- 
semănătoare și minerii din 
brigăzile conduse de Cîr- 
ciumaru Victor, Burtea 
Niță și Năsăleanu Miron.

ш. (. de Іегая
restea de rășinoase, 240 
m.c. lemn pentru foc și 
29 m.c. stîlpi T.E.

De asemenea, mobilizate 
de comuniștii din sector, 
brigăzile forestiere au a- 
menajat prin muncă vo
luntară drumuri de acces 
spre parchetele forestiere 
au excavat lucrări de în
treținere și au renovat 
rampele de încărcare
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Citiți în pagina IV-a:
• Ședința Consiliului de Securitate
• Pentru apărarea vieții lui J. G rimau
• lucrările Comisiei economice a O.N.U. - pentru Europa
• Ancheta in legătură cu catastrofa submarinului „Thresher"
• Alegeri parlamentare in Maroc
• Un proiect de lege reacționar
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Antrenate într-o pasio
nată întrecere, brigăzile 
forestiere din sectorul I.F. 
Lupeni raportează realizări 
de seamă. Pînă la 15 apri
lie, la exploatările Bilu- 
gu, Merleasa și Dealul 
Babii au fost valorificați 
peste plan 97 m.c. buștem 
de fag pentru gater, 60 
m.c. lemn de derulaj, 337 
m.c. traverse de fag (dub
le și simple), 22 m.c. che-

Й toti lalitli —
Perioada lunilor de iar

nă a provocat ceferiștilor 
din Lupeni multe greu 
tați Recuperînd rămîneri- 
le în urmă și organizîn 
du-și mai bine activitatea 
colectivul stației Lupeni a 
reușit în perioada 1 mar
tie — 16 aprilie. 1963 să 
depășească pianul la zi la 
toți indicii. In gară, tim 
pui*de staționare a vago
anelor a fost redus cu 1 
la sută, a fost sporit cu 
6,14 la sută indicele la 
tone expediate și cu 18,01

ftgnoinil
In perioada 1 ianuarie— 

15 aprilie a.c. planul pro
ducției globale la termo
centrala Paroșeni a fost 
depășit cu peste două mi
lioane lei, s-au produs în 
plus cca. 6 000 000 kWh e- 
nergie electrică, consumul 
specific de combustibil pe 
kWh a fost redus cu 3,48 
grame economisindu-se 
cca. 1000 tone combustibil

depășiri importante
la sută indicele osiilor 
man evrate.

De asemenea, s-a îmbu
nătățit de la 96. (cît este 
baremul) la 99 la sută 
regularitatea circulației.

La obținerea acestor 
succese și-au adus contri- 
ouția.Stoica Lascu și Leș- 
taru Marin, manevranți, 
Bîrsan Andrei, acar, Joca 
Nicolae, șef de stație, Ne
grea Gheorghe, impiegat 
de mișcare, Vitan Emil și 
Henciu. Sabin, magazio- 
nieri .

convențional.
La obținerea acestor suc

cese э contribuție însem
nată au adus sudorul Sa
va Petru, lăcătușii Șerban 
Gheorghe și Dumitrică Sa
bin, mecanicii de turbine 
Otlăcan Iosif și Berea Ni
colae, fochistul Voin Vio
rel, electricianul Bușe 
Gheorghe, zidarul șamotor 
Matei Mihai și 'Iții.

I Din scrisorile corespondenților voluntari
Organizare bună, cîștig bun !

Colectivul sectorului I al minei 
Vulcan a obținut rezultate frumoa
se pe primul trimestru al anului. 
Din abatajul cameră nr. 1 str. 3 
unde lucrează brigada condusă de 
Săbău Dumitru au fost extrase 
peste plan 1191 tone cărbune iai 
față de angajament 708 tone în 
plus. Minerii din brigada lui Săbău 
au muncit cu un randament de 6 
tone și astfel au - realizat un sa
lariu mediu pe post de 100,52 lei.

Brigada condusă de Gagyi loan, 
lucrînd în abatajul cameră nr. 2 
stratul 3, a realizat planul trimes
trial în proporție de 109,4 la sută. 
Ea a dat peste plan 686 tone căr
bune iar peste angajament 474 to
ne, și a realizat un salariu mediu

Reparații

pe post de miner de 98,04 lei. 
O altă brigadă, cea condusă de 
Nicnară Alexandru, datorită fru
moaselor rezultate obținute în 
muncă a realizat un salariu mediu 
pe post de miner de 97 lei. La fel 
ca aceste brigăzi, prin buna orga
nizare a muncii au obținut rezul
tate frumoase și cîștiguri buhe și 
brigăzile conduse de Moraru Ni
colae, Florea Aron și altele.

De altfel la sectorul I al minei 
Vulcan, datorită bunei organizări 
a muncii , și hărniciei minerilor, 
toate brigăzile miniere au salarii 
medii între 88,00—100 lei/post de 
miner.

1OAN DUNA

de calitate

Inginerul Stoica Emil este unul dintre cei mai 
vrednici șefi de sectoare de da mina Petrila.' In sec
torul VII transport unde își desfășoară activitatea 
tov. Stoica se străduiește să sprijine munca mine
rilor pentru ca aceștia să fie ritmic aprovizionați 
cu materiale și vagonete goale în vederea realizării 
sarcinilor de producție. Pentru meritele sale în pro
ducție și in activitatea obștească inginerul Stoica 
Emil a fost primit in rîndțțrile membrilor de partid.

IN CLIȘEU : Inginerul Stoica Emil.
------------0------------

IN DRUMEȚIE
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Oamenii muncii din Valea' Jiului au îndrăgit tot 
mai mult turismul. Ei își petrec zilele de odihnă 
vizitînd diferite orașe sau făcînd excursii în locuri 
pitorești din regiunea noastră. De la începutul anu
lui și pînă acum circa 2000 de oameni ai muncii 
din acest bazin carbonifer au plecat în excursii or
ganizate de filiala O.N.T. Carpați Petroșani. Ei au 
vizitat, printre altele, orașele București, Timișoara, 
Cluj, Hunedoara, Deva.

La sfîrșitul fiecărei săptămîni spre cabanele turis
tice din Valea Jiului se îndreaptă numeroși mineri 
împreună cu familiile lor unde își petrec în mod 
plăcut timpul liber. In perioada care s-a scurs din 

anul curent aces
te cabane ău găz
duit mai mult de 
5000 de turiști.
WWV ■ . • —«f

Orele de laborator constituie un important mijloc de instruire și educare a elevilor. 
Pe lingă faptul ca ajută pe elevi să înțeleagă mai bine noțiunile teoretice, ele le dez
voltă dragostea față de muncă.

IN CLIȘEU: La o oră de laborator, la Școala medie din Lupeni.

Colectivul preparației Petrila tra
duce în viață cu entuziasm anga- 

i jamentele sale. Producția netă pe 
’ primele trei luni a tost depășită cu 
f 11 069 tone, iar producția de bri

chete cu 1 425 tona. Calitatea sor
turilor a fost îmbunătățită, iar 
prețul de cost redus.

In aceste zile, preparatorii dau 
bătălia pentru întîmpinarea sărbă
torii de ia 1 Mai cu noi succese. 
In sprijinul lor vin echipele de 
întreținere care execută fiecare rî-’ 
parație cu simț de răspundere pen
tru că prin întreținerea instalațiilor 
să asigure ritmicitatea producției. -

Echipa condusă . de comunistul 
Ș?edlacsek Eugen, execută repara
ții la comuletarea. rupturii inelului 
de rulare al tobei, din uscățoria 
nouă, iar la uscatoria veche ea 
schimbă ' complet acționarea tobei 
Babkok. In același timp, echipa lui 
Rad Gheorghe lucrează la confec
ționarea unui dozator de naftenat, 
la bateria de flotare. Alături de 
șeful echipei, Ciur loan, Nicula 
Ioan, Gonciuiea Vasil? și Serdean 
Dumitru se străduiesc ca această 
lucrare s-o termine înainte de tim
pul prevăzut. Dar nici echipa con
dusă de Hancheș Sabin nu se lasă 
mai prejos. Ea execută modificări 
la jgheabul nr. 2, care injectează 
cărbunele brut la spălare și con
fecționează o șaibă pentru motorul 
elevatorului de brut nr. 4.

In sectorul brichetaj, .-chipele 
conduse de Lorenț Henric și Bauer 
Petru, după ce au terminat înlo
cuirea valțurilor la presă nr. 1, au 
început înlocuirea axului șaibei 
de curea la toba de amestec nr. 2.

Iată cîteva aspecte din munca

echipelor de întreținere ale prepa
rației Petrila care dau viață an
gajamentelor luate în cinstea zilei 
de 1 Mai.

CONSTANTIN BĂDUȚA 
EMILIAN DOBOȘ
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I7n colectiv apreciat
■ E dimineața. Exact m 

ora 6,30 magazinul ali
ment ar nr. 56 din Petro

I șani își deschide larg u-
' șile. Interiorul se umple 

de oameni. In fața raf
turilor pline cu tei de fel 
de produse alimentare 
vinzătorii, îmbrăcat! cu 

I halate albastre, sini la 
; posturile lor.

Gospodinele cercetează
■ atent mărfurile expuse a- 
’ trăgător. O adevărata 
r abundentă de conserve
I de legume și fructe, pre-
1 parate din carne, precum

1 si de taină, ulei și orez 
Prin țața raioanelor se 
perindă zeci de consuma-

■ lori. Vînzătorii n-au nici
• o clipă de odihnă. Pe 

ușă a intrat o bătrinică.
— Orez și conserve 

de .едите aveți ? — se 
adresează ea tovarășei 

J Vițeilă Victone.
> — Desigur / Uitați-vă 
J în raftul din dreapta, a-
> poi vînzătoarea o con- 
ț duce ia făța locului.

Ajutată să-și' pună in I 
coș' cumpărăturile, bătri-- 
idea nu mat prididește cu 
lăuda, ha caserie Dane ' 
Irina se poartă tot așa , 
de cuviincios cu cuntpă- | 
rătorii. Rar se intîmplă < 
ca din magazin să iasă , 
vreun cumpărător cu mii- ’ 
nile goale. Varietatea ar- I 
ticolelor, modul de corn- ■' 
portare al vinzătoateior 
Deiioreanu Elena, Mihăie. ' 
Margareta, Neamțu Cor- > 
nelia. Rădulescu Eiisabe- '

1 ta, Lukaci Lucia, iac - ca i 
acest colectiv să tie mult . 
apreciat de cetățenii ca- 1 
re trec zilnic pragul та- 1 
gazinului. <

De alttel, bunul renu- 
те și afluența cumpără
torilor au tăcut ca in pri
mul trimestru din acest 
an magazinul să vintlâ 
peste pian mărfuri , in 1 
valoare de 10&000' let. <

» C. IOAN 
corespondent

Grecu .Constantin este electrician 
.la Depoul C.F.R. Petroșani. Lucră
rile .executate de el sînt de bună 
.calitate.. i

Fotoreporterul nostru l-a. surprins 
pe tov. Grecu Constantin în timp 
ce repara un întrerupător automat 
pentru motoarele electrice.

-»©=»-

Prefabricate peste pian
In consfătuirea de producție care 

a avut loc la începutul lunii la 
grupul de șantiere de prefabricate 
Petroșani, șefii’ : d? brigadă și-au 
îuat angajamentul ca în cinstea 
zilei .de 1. Mai șă-și depășească 
planul de producție cu 20 la sută 
și să dea o producție de calitate.

Organizîndu-și bine locul de 
muncă și folosind întreaga capa
citate de lucru a betonierelor, an
gajamentul a început să fie tradus 
în viață : brigade condusă de tov. 
Pociovălișteanu Titu, a dat peste 
plan pînă în' prezent 20 m.c. beton 
turnat, cea a lui Neghină Nico
lae 19 m.c., iar a lui Băltaru Vio
rel 3 . rn.c. beton , turnat. Brigăzile 
amintite se evidențiază și prin ca
litatea betonului turnat.

MIRCEA IANCU 
tehnician



DIN TOATA LUMEA
I Prietenul meu „pescarul"
„ S-au scurs de-atuncl vre-o 6—7 ani
n Din dimineața ciad l-am cunoscut)
S Mergeam la „păstrăv”, sus spre Uricam 
О (Ei mare „as", eu un.,. nepriceput).

AVANCRONICĂ

„Băiat bun, dar» cu lipsuri!” 
de Nicuță Tunase

I ІНЖ IriRMl It Ml
Irina Klementieva, eare în copilărie și-a zdrobit 

laba piciorului in urma unui accident de tramvai, a 
interpretat strălucit dansul „Frumoasa indiană" și 
a fost distinsă cu diploma concursului tinerilor ama
tori din Leningrad.

Klementieva era elevă a celebrei școli de balet 
din Leningrad și, după părerea profesorilor ei, pro
mitea să devină o mare artistă, La vtrsta de li 
ani s-a produs însă nefericitul accident, fata căzînd 
M*b tramvai, roata i-a zdrobit talpa piciorului ating.

Ea a început să învețe la o șeoală obișnuită, da 
cultură generală, continuînd Insă să studieze mu
zica. Deși avea proteză, ea făcea schi, patinaj, mer
gea cu bicicletă.

Mama Itinei Klementieva, și ea balerină, făcea 
CU fiica ei gimnastică introducînd treptat în aceste 
exerciții și elemente ale dansului clasic. Doi ani mai 
tîrziu. cînd Irina Klementieva a apărut pentru prî» 
ma oară pe scenă, nimeni dintre spectatori nu bă* 
nula Că talentata dansatoare poartă o proteză.

lalimU tu Inimă ți plămîn Ifansplaatat
Presa sovietică a făcut Cunoscut că prof. Vladimh 

Demikov a efectuat eu succes transplantarea unei 
inimi și a unui plămîn de la o maimuță la altă mai
muță din aceeași specie. înainte de această uimitoare 
intervenție chirurgicală s-au făcut eu succes expe
riențe pe cîini. Trecerea la maimuță reprezintă Ubf 
serios pas spre „obiectivul om".

Prof. Demikov și-a exprimat părerea că într-uh 
viitor apropiat vor fi posibile transplantări ale ini* 
Ші și plămînului la oameni.

MB ntnu IU fulai otmelir
Metalul poate fi extras nu numai din munți ci șl 

din adincul oceanelor. Faptul că în fundul oceanelor 
și In special in Pacific, există zăcăminte de metal 
era cunoscut de multă vreme, Încă de acum vreo 80 
de ani. Dar abia de curtnd, in urma perfecționărilor 
tehnice s-a reușit sa se extragă în mod rentabil 
(Ungă coasta sud-vestică a Californiei), de la o a- 
dtncime de 3 600 metrii cantități importante de tnan- 
0u, nichel, cupru și chiar cobalt.

Mit li im Я li аШш le ani
Й1 orșul Borjomi din Gruzia s-au descoperit îh- 

tr-un strat de marnă urmele distincte ale fosilei 
unui pește, care a viețui* în urmă cu 40—50 de mi
lioane de ani In bazinul maritim ce acoperea pe 
atunci acest teritoriu. Descoperirea pune într-o lu- 
iMnă nouă datele despre formarea bazinului Mării 
Negre și apariția izvoarelor de ape minerale eu- 
Mttve din regiunea orașului Borjomi.

I мкт noiimiti
Cărțile acestei biblioteci nu se citesc și nu se 

împrumută acasă, iar conținutul lor este eu totul
neobișnuit: în loc de file au sec
țiuni de specii arborescente legate 
in scoarțe de copac. In număr de 
aproape o mie, acestea au fost a* 
rtase din multe țări ale lumii șl al
cătuiesc colecția Academiei Agri
cola „Tlmlriazav” din Moscova, co
lecție care datează de aproape un 
Secol. Aici pot fi găsite secțiuni 
din „arborele de fier" din Viet
nam și arborele de plută din A- 
frica, dintr-un pin rus In vîrStă 
de 400 de ani etc. Colecția cuprin
de, de asemenea, o mare cantitate 
de semințe de specii arborescente 
Și cOnifere.

Diilratiii ti... șoarsri
Vremurile cînd se pierdeau a- 

veri la jocul de cărți, ruletă sau 
Vulgarele lupte de cocoși încep să 
apună. In Zilele noastre chefliii 
bogați sînt in căutare de noi „sen
zații tari" și își cheltuiesc banii 
In jocuri mai moderne. Anul tre
cut, de pildă. în Jamaica, unde 
miliardarii americani pleacă să-și 
omoare plictisul, erau la modă 
cursele de crapi. Pariurile puse pe 
„favoriți” se ridicau la zeci de

mericani au pierdut peste 20 mi
lioane de dolari 1

mii de dolari.
Abu! acesta, „lumea bună” a

găsit o altă distracție: cursele de
șoarece

In cele două luni de cînd a în-
ceput noua „distracție" turiștii e-
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Cum obținusem de surind permisul 
(Deci, novice-n materie de pești I) 
Ii admiram din mers întreg dichisul 
Cu fel de fel de seule pescăreați

Pe lingă el, păream neînsemnat 
Cu varga mea modestă de alun. 
N-oroc că dineul nu m-a întrebat:
„Cu ce priad pești” (m-aș fi sfiit sări spun 1}

Dar... s-a făcut că nici nu observă 
Cît de sumar slfit echipat. De>altfel, 
Simțeam că mă trateasă eu rezervă 
Si-n gînd mi-am «ie: — Ё un pescar model.

L-usemuiam in gfndurile mele 
Cu Sadoveanu — fttatfe amator — 
De pescuit (și fără să mi-nșele) 
*>• dovedi grozav „povestitor":

— Eu, de la păstrăvi, încă niciodată 
Nu s-a-ntîmplat să mă întorc „ciulit” 
Chiar dacă timpul nu se prea arată, 
A fi prielnic pentru pescuit.

Obișnuit, eu prind des exemplare
Atit de mari că uneori socot,
Că-mi rupe sfoara I (Ce, e de mirate,
Cînd depășesc mărimea de un„. cot 11)

II ascultam cu multă luare-aminte 
$1 nu-tidrăzneam să-l întrerup deși, 
Faimoasa lui „captură" pasămî-tă, 
De data asta, nu-i prea... reuși !

In zlua-сееа, păstrăvii pe semne.
Parcă-n necaz să-i facă lui figura 
Nu prea vroiau nici unii să se-udemne 
înspre „năluci" să riște „mușcătura".

Doar cîțlva eleni, rîvniră la momeală 
Că poate și-or fi zis și ei în gind : 
C-avlnd dimensiunea ilegală,
Vor fi eliberați eît mai curind.

Dar din nefericire se-nșelară
Căci prietenul (deși n-aș fi crezut I)
Se dovedi de*o lăcomie rară
(Uitînd măsura „cot” de la-ocoput I)

ș ț : 9 t > s : г I
Sînt ani de-atunci și-n fiecare vară 
Cînd merg la păstrăv și îl întîluese 
îmi debitează ca și prima oară 
Un basm nou, autentic, pescăresc.

Mă minunez și-acum ca prîtna dată 
(Deși-s convins demult că-i „optimist")
Căci de-obteeî „captura” lui bogată
Ii reușește ddar cînd e... solist I

I. SASÂ8EANU

v~ Panrr’ 1 .■ ■-■«** .—лчг

La hotarul
Noaptea ara pe sfirșite. Intimida

te de ivirea zorilor, stelele au în
ceput să pălească trapul. Doar lu
na, palidă de nesOttm mai stăruia 
încă înainte de a msrge la cul
care. Nici n-a dispărut încă bine, 
că soarele și-a înălțat fruntea de 
după crestele încărunțite ale Pa- 
rîngului. O așa dimineață însorită 
te îndeamnă la drumeție. Cei ce 
du motociclete sînt mai avantajați. 
Dar pînă la cabana Rusu se poate 
face o plimbară plăcută și pe jos. 
Motocicletele însă aleargă grăbite 
luînd pieptiș panta. Deodată, dru
mul se bifurcă. Unul duce spre ca
bană, iar celălalt spre Jieț. Ulti
mul are o porțiune grea de trecut 
așa incit nu prea te îndeamnă să-l 
urmezi. Cițiva motocicliști au fă
cut i. n scurt popas la răspîntie, Iu 
timp ce sa odihneau motoarele, ci
neva din grup veni cu o propunere.

— Ce ar fi să mergem la Chelia 
Jiețului?

— Cum ? Pe un drum ca ăsta ?
•— E rău doar pe o porțiune mică, 

încolo să vezi ce drum,.. Asfalt, nu 
■alta. Și apoi o să vedem niște pri
veliști de toată frumusețea. Dorints 
de a cunoaște un nou colțișor al na
turii a învins teama de drumul no- 
roios,

...De la Маіеіа la Jieț nu-i cale 
lungă. Urci e pantă da citeva sute 
de metri, încă o porțiune pe un

Din frumusețile ѴДІІ Jiului

dintre doua
platou, apoi cobori pe fitul văii 
Jiețului. Apa cristalină de munte își 
saltă zglobie undele sale urătunte. 
Pe lingă firul văii șerpuiește un 
drum forestier de ți-e mai mate 
dragul. Motocicletele „înghit" repe
de distanța. Ajunși la punctul fo
restier. motocicliștii fac un scurt 
popas. Cum o pornești insă mai de
parte, măreția peisajului te face sa 
privești cu îneîntate în jur. Gituită 
între stînci, Valea Jiețului se în
gustează brusc. In dorința de a scă
pa din strînsoarea de piatră a mun
telui, apa descria numeroase curbe, 
eroinduși cu strășnicie drumul. Une
ori îți face impresia că ai ajuns 
in vreo fundătură, dar istă o nouă 
cotitură și unda înspumată merge 
vijelios la vale. Drumul forestier 
șerpuiește și el mai departe. Din 
ioc în loc, cascade înspumate in
cintă privirile. Deși drumul e cons
truit bine, după cițiva kilometri 
încep greutățile. Petei* de gheață 
și de zăpadă, la început destul de 
rare, se transformă într-o masă 
compactă. Pe drum, gheata trece 
de douăzeci de centimetri grosime. 
Aici parcă s-ar termina primăvara 
și ar Începe,., iarna. Viind, nevrind, 
din motorizat te transformi... ta in
fanterist. Lași motorul în paza fa
gilor și pornești mai departe. Nici 
nu te-ai put sa opri cînd noi și noi 
frumuseți te îndeamnă să mergi

Talentatul prozator Nicuță Tă- 
nase, cunoscut publicului datorită 
unor reușite lucrări literare ea 
„Derbedeii”, ,,M-am făcut băiat 
mare”, „Astăzi e ziuă mea” și al
tele, cu piesa „Băiat bun, dar... cu 
lipsuri", își face debutul într»un 
domeniu nou — cel al dramatur
giei. Consecvent stilului său ca
racterizat prin vioiciune, antre
nant, în comedia sa autorul sur
prinde tu multă sinceritate și pro
funzime crlmpeie din viața coti
diană, creînd tipuri de eroi auten
tici. Dialogul cucerește prin a- 
bundența de replici pline de haz. 
pruitr-un limbaj pitoresc folosit cu 
abilitate.

Acțiunea Spumoasei comedii 
Bifat bun, dar... cu lipsuri t“ 
«e petrece In Hunedoara zilelor 
noastre, ha dezvăluie lupta ce o 
desfășoară colectivitatea pentru e- 
ducarea fiecărui component al său, 
pentru dezvoltarea trăsăturilor spe
cifice moralei comuniste. Linia ca
te străbate întreaga comedie este 
aceea a ciocnirii dintre vechile 
mentalități, pe cale de dispariție, 
șl atitudinea nouă față de muncă 
»i viață, cate se înrădăcinează tot 
tnai profund în conștiința tinere
tului.

Personajul central al piesei este 
șeful de brigadă Alexandru Almă- 
șan un meseriaș cu înaltă califi
care, dar Care, datorită orgoliului 
și unor concepții învechite, in via
ța sa particulară și în relațiile cu 
tovarășii săi de muncă se călăuzeș
te după percepte egoiste, neconfor- 
tne cu etica nouă. Autorul izbu
tește să facă pe deplin înțeleasă 
ideea că nu numai realizările din 
producție caracterizează calitatea 
umană, ci și modul de a gîndi, 
de a simți și acțlofia alături de 
colectivitate. împotriva mentalități
lor perimate ale lui Alffiășan luptă 
întregul colectiv: comuniștii Scar- 
lat și bătrînul Romoșan, tlnărul 
muncitor Dan Gîrjoabă, sudorița 
Pisica,

----------- 0
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Unui palavragiu

Eta spre scotă și-a vorbit 
Frumos de tot, iar la sfîrșit 
Era același asfințit...
C-o foarte mică precizare > 
Era ІЙ... seara următoare I

Unui zglrcit
El n-o Să se îmbolnăvească, 
Că-i pare rău să $1... tușească 1

Unui gestionar necinstit
Că-i un „maestru" muiți au spus, 
Din minus el își face... plus.

.—Л*!.—

anotimpuri
tuai departe. Deodată însă un vuiet 
surd îți atrage atenția. Încă vreo 
cițiva pași și da după o curbă îți 
apăte In față cascada cu un bogat 
șuvoi de apă. Suflul ei rece ss 
simte de la cițiva metri. Printre 

stropii rătăciți de 
șuvoi, se strecoa
ră razele soare
lui, imprimînd pa 
stîncă un mic 
curcubeu. Zărln- 
du-1 Iți scapă fără 
să vrei o excla
mație de uimire și 
admirație față de 
neîntrecutul artlet, 
natura. Cupolele 
minunate da ghea
ță de pe stinci. 
crestele Împăduri
te cu fagi văduviți 
de podoabele frun
zelor, ori cu brazi 
cu cetina veșnic 
verde, totul Incin
ta ochiul. Pe o 
coastă dincolo de 
apa săltăreață a- 
pare o priveliște 
de basm. In jutul 
unei pete mari de 
zăpadă se află un 
covor uriîș do IN CLIȘEU: Defileul Jiului văzut de le SurduC.

Paralel cu acțiunea de aducere 
a lui Almășan pe drumul cel bun, 
asistăm la procesul de transforma
re a tînărului Fărîmiță, care cu 
ajutorul colectivului, din îndem
nul acestuia, devine un alt om, 
care-ji înțelege rostul în viața, 
necesitatea de a trăi în chip nou. 
Sînt creionate numeroase alte fi
guri autentice. Oameni cu un fond 
bun, dar care se află încă. în- 
tt-Un fel sau altul, sub influența 
unor concepții aparținînd trecutu
lui. Lidia este 0 soție credincioa
să, dar mărginită. Miron este un 
tînăr harnic, dar care nu înțelege 
pe deplin modul în care să folo
sească condițiile create de situa
ția sa de muncitor în societatea 
noastră.

Nicuță Tănase. prin modul fi
del de a zugfăvi situații de via
ță, Se dovedește a fi un bun cu
noscător al marelui centru side
rurgic, unde de altfel, cu «ni în 
urmă, autorul a lucrat ca munci
tor lăcătuș. Tocmai această cu
noaștere, faptul că dintr-un vast 
material de viață a selecționat e- 
letflente esențiale, caracteristice e- 
tapei în care ne aflăm — etapă 
de mari transformări in toate do
meniile — dă o reală valoare co
mediei lui Nicuță Tănăse.

Colectivul artistic al Teatrului 
de stat dih Petroșani, sub condu
cerea regizorului Constantin Di- 
nischiotu, s-a străduit să creeze un 
spectacol cît mai izbutit în tare 
să se evidențieze ideile ебе>Діа1е 
ale comediei. Dfn distribuție fac 
parte : Dimitrie Bitang, loan Tifor, 
Мігсёа Zabalon. Alexandru Co- 
dreanu, Alexandru Manolescu, Vio
rica Tifor. Ana Mfrena, Paula Co- 
dreâtiu Stefania Donca, Virginia 
Lupșa, Vaier Donca, Geo Bucur, 
Teodora Lazăr, loan Roxin. Con
stantin PoSsa. Alexandru ZecU, 
Ștefan Iliescu și Aurel Crăciun.*

V. ADR1AJN

RAME
Unuia ce se ocupă doar 

de cuceriri amoroase
O acostase la șosea :
— Ești toată rațiunea mea...
Si-tttr-adevăr... așa era 1 v

Unul fotbalist
Să știi — cînd s-o-nverîi gazonul 
Spre a nu fi iarăși controverse. 
Că principalul e balonul 
...Și nu picioarele adverse!

AUREL CODRFANU

■УЛ—.**—л-r1-—

ghiocei gingași. Treci apa vijelioa
să chiar cu riscul de a face O...
baie. După citeva minute te-ai și 
reîntors cu un frumos buchet da 
ghiocei. O masă zdravănă ps mă
sura poftei de mincare pe care ți-o 
dă natura și apoi te uînterci spre 
casă mulțumit că ii văzut aseme
nea locuri minunate.

D. CRIȘAN
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Ne mal desparte puțin timp Йе ziua de 1 Mai. Pentru oa- ’ 
menii muncii din patria noastră a devenit o tradiție ca această zi i 
să tie întîmpinată cu 
bbtate de partid In 
HMtarli poporului.

La toate minele

In fiecare exploatare forestieră 
o productivitate ridicatăsuccese deosebite in înfăptuirea sarcinilor ela- i
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opeta de înflorire а patriei și creștere a bu-

socia
le re- 
muncă 

de masă al
a angajamen-

și întreprinderile Văii Jiului întrecerea 
listă ia un nou avînt. Agitatorilor organizațiilor de partid 
Vine misiunea de răspundere de a desfășura o susținută 
politică pentru intensificarea și lărgirea caracterului 
întreceri) socialiste In vederea îndeplinirii cu succes 
lelot luate in întîmpinarea zilei de 1 Mai.

Generalizarea experienței pozitive a agitatorilor 
stituie o Importantă premiză pentru ridicarea muncii
nivelul sarcinilor Ce-I stau in față. Acestui scop îl sint consacrate 
și materialele din această pagină.

ftuittași con* 
de agitație la

IN FIECARE SCHIMB — 
RANDAMENTE SPORITE

0,800 
mare

a ne

o productivitate de 
m.B. offl/zi, Cu 0,050 
de cit sarcina pla-

achită cu succes de

Creșterea productivității muncii, 
și pe această cale extragerea unor 
cantități sporite de cărbune, con
stituie o preocupare permanentă a 
muncitorilor din brigada pe care 
o conduc. Paralel cu aceasta, sin- 
tem preocupați de îndeplinirea 
celorlalți indici de plan, și în pri
mul rînd de îmbunătățirea calită
ții cărbunelui, reducerea consumu
lui de lemn, obținerea de econo
mii la exploziv, energie și altele.

In lupta pentru îndeplinirea a- 
cestor obiective, un sprijin prețios 
îl primim din partea conducerii 
bshnico-administrative a sectorului. 
,’ractica a arătat insă că măsurile a.luate tehnico-organizatorice dau 
rezultate atunci cînd sint puter
nic susținute de munca 
desfășurată 
eeetor.

Si eu mă
Hiștti cărora
tă sarcina de 
noastră lucrează într-un abataj cu 
front lung pe stratul 18 vest. îm
preună cu cei trei șefi de schimb 
și cu minerii Pană Nicolae, Ionel 
Gheorghe și ceilalți ne străduim 
să ne realizăm sarcinile de plan 
lit fiecare schimb. Pentru aceasta, 
sîntem preocupați de buna orga
nizate a procesului de producție, 
îndemnăm și pe ceilalți membri ai 
brigăzii să respecte ordinea ope
rațiunilor, să folosească judieios 
cele 8 ore de muncă. Ca urmare, 
obținem o productivitate sporită. 
Bunăoară, în primul trimestru din

timp, deși obțineam lună 
importante depășiri de 

eram pe deplin mulțu- 
munca noastră. Calitatea 

lăsa de 
stat de 
în par- 
pierdem

politică
de organizația din

număr printre comu- 
le-a fost încredința- 

agitator. Brigada

VA*

prima, 
eo- 

sub lo- 
lemnoa- 

lemn de 
a fost 

larg popularizată de agitatori. A- 
gitatorul Boiciuc G. a vorbit munci
torilor din brigada complexă de 
la Valea Popii despre importanța 
creșterii productivității muncii, a 
organizării muncii și 
disciplinei Ca principală condiție a 
îndeplinirii angajamentelor. El a 
pus in discuția brigăzii cazul trac
toriștilor Tudoroiu loan și Plaier 
Gheză, cate aduceau greutăți mun
citorilor prin faptul că deseori 
plecau cu tractorul să-și vadă fa
miliile sau pehtfu alte 
personale. Puși în 
brigăzii cei doi

să, pierdere înregistrată in 
trimestru al anului. Întregul 
lectiv a pornit întrecefea 
zinca ,,Dln aceeași masă 
să, să dăm cît mai mult 
lucru". Această chemare

respectării

iii parchetul Cimpișdara s-a con
statat că o parte din materialul 
lemnos pentru celuloză venea stri
vit din pădure, din care cauză 
era degradat și repartizat ca lemn 
de foc. Agitatorul Popovici An
drei a propus ca partea strivită a 
lemnului să fie înlăturată, iar cea 
bună să fie valorificată tot pentru 
celuloză, dar de dimensiuni fnai 
mici. Inițiativa lui Popovici An
drei a fost extinsă la toate sec
toarele forestiere din Valea Jiului. 
O contribuție de seamă la valori
ficarea superioară a 
iioase și creșterea 
munții au adtis-b 
Naciu Ioan, Pahonțu
Sever și alții. Cti toții desfășoară 
o muncă intensă pentru a ătrăge 
întregul colectiv la realizarea cu 
succes a angajamentelor de între
cere luate în cinstea zilei de 1 Mai.

masei leni- 
prodUctiVltății 
și agitatorii 
Ioah, Pîrșoiu

Colectivul sectorului mixt fores
tier Lonea întîmpină ziua de 1 
Mai cu eforturi sporite în lupta 
pentru sporirea productivității 
muncii și valorificarea superioară 
a masei lemnoase. Pină la 1 Mai 
muncitorii forestieri din Lonea 
s-au angajat ca la fiecare sorti
ment în parte să depășească pla
nul de producție cu 1—5 la sută 
și să realizeze 
cel puțin 
m.c. mai 
nificată.

Pentru
acest angajament, biroul organiza
ției de partid a instruit agitatorii 
cti problemele principale ale mtln- 
Cii politice în vederea mobilizării 
muncitorilor forestieri la îndepli
nirea obiectivelor fixate în între
cere. In cadrul instruirii, tovară
șul Bucur Vasile, secretarul Orga
nizației de bază, s-a oprit mai mult 
asupra sarcinilor ce revin agitato
rilor in 
tivității 
arătat 
tive din 
forestieri 
conduse de tov. RomaniuC Gheor- 
ghe, Pahonțu Gheorghe, Senato- 
vici Ștefan, care ieșeau tlrziți la 
gurile de exploatare și nu folo
seau din plin orele de lucru.

Cu prilejul instruirii celor 
proape 80 de agitatori ai organi
zației de bază, tovarășul BuCUr 
Vasile a arătat că muncitorii fo
restieri din Lonea s-au angajat ca 
pînă la 1 Mai să recupereze și 
minusul de 300 m.c. masă lemnoa

vederea creșterii produc - 
muncii. Totodată s-au 

și unele aspecte nega- 
activitatea muncitorilor 
din brigăzile complexe

ajutați mal bine 
realizarea planu-

încărcare de la

ItlE DUMITRU
locțiitor al secretarului organizației 
de bază din sectorul mixt forestier 

Lonea

interese 
discuția 

tractoriști 
și-au recunoscut vina. Acum mem
brii brigăzii sint 
de tractoriști la 
lui.

La rampele de
Stetnilhos și Bilele lucrau eîte 10
oameni, ih scbpul creșterii pro
ductivității muncii și îndeplinirii у 
angajamentelor de întrecere, agi-( 
tatorul Pahonțu Pavel a venit eu C 
propunerea ca de la fiecare rampă $ 
de încărcare cite doi oameni să 
lucteze la fasonat, unde se obser
vă o răiiîînere în urmă față' de 
doborît. Brigăzile au considerat caț 
bună venită inițiativa agitatorului* 
și s-a trecut la aplicarea ei. In a- : 
cest fel s-a reușit ca fasonatul* 
materialului lemnos să se facă în 
pas cu celelalte operațiuni de lucru.

Agitatori fruntași |

Coiivorbiri în abatajele minei

ca, pe
de 1 Mai.

FRANCISC SCHNEIDER 
agitator, sectorui III 

mina Aninoasa

se a- 
mate- 
arma- 

îndeo-

asigurînd 
sarcinilor Ia toii 
a angajamente- 

luate în cinstea

calității S■ a 
avem posibili-І 

toții Să

a-

intrarea In șut

7dea.

I. BRANȘA

Bă 
har-

de vcun- 
cesa ce

ci a- 
spuse 
Dlsci- 
nrult.

MARTON DIONISIE 
mina Lupeni

convorbirea agitatorului Drăghici 
Ioati din sectorul III al minei Petrila

ciocanele trec din 
Șl Iacă reușim să 
tone pe cap de om 
Dar pentru că veni 

posibilitățile pe cate la

au întîrziat să 
bin cărbunele extras pe 
I ni s-au rebutat nti- 
tone, și acestea in luna 

La aceste succese 
cei 142 m.c. de

acest an, pe bata sporirii randa
mentului de la 3,02 cit am avut 
planificat, la 3,59 tone pe post, am 
extras un plus de producție de 
1620 tone de cărbune.

Intr-un 
de lună 
plan, nu 
miți de
cărbunelui extras de noi 
dorit. In acest scop eei 
vorbă cu fiecare muncitor 
te. arătîndu-i concret ce
noi in urma fiecărei tone rebu- 
tate pentru șist. Pentru a spori 
exigența față de calitate, am cău
tat ca în primul rînd eu personal 
să fiu un exemplu.

Rezultatele nu 
se arate, 
trimestrul 
mai două 
ianuarie, 
daugă și
rial lemnos economisit prin 
rea corectă a abatajului și 
sebi prin recuperarea stivelor.

Prin munca de lămurire desfă
șurată de la om la om, am reușit 
să sporim interesul fiecărui miner 
din brigadă pentru obținerea unei 
productivități ridicate, 
astfel îndeplinirea 
indicii precum și 
lor de întrecere 
zilei

In aceste zile, la 
indicația comitetului 
de partid de la mina 
Lupeni, secretarii or
ganizațiilor de bază 
din sectoarele pro
ductive ale acestei 
exploatări au organi
zat ședințe de instrui
re cu agitatorii pri
vitor la măsurile Ce 
trebuie luate în ve-

derea creșterii pro
ductivității muncii, 
îmbunătățirea calită
ții cărbunelui și în
deplinirea angajamen
telor de întrecere 
luate 1П cinstea zilei 
de 1 Mai. După in- 
struirea făcută, agita
torii Doroftin Mihai, 
Aslău Ioan, Ambruș

Dienisie Și alții 
țlhut convorbiri 
muncitorii din brigă
zile în care lucrează 
îndettthîndu-i să-și or
ganizeze temelnle lu
crul pentru 
seama creșterii pro
ductivității muncii 
să-și îndeplinească an
gajamentele luate.

BARTHA FRANCISC 
mina Petrila

In citeva minute, înainte de
Cu vreo oră înainte de începe

rea schimbului de după-amiază 
citeva zeci da mineri din revirul 
pe care-1 conduce maistrul miner 
Draghici Ioan s-au adunat in una 
din sălile minei Patrila în care se 
țin de obicei ședințele cercurilor de 
învățămînt. Fuseseră invitați de to
varășul Drăghici să vină aici pen
tru cîteva minute, spre a discuta 
împreună cum trebuie muncit in 
această perioadă, pentru a intim- 
pina așa cum se cuvine marea săr
bătoare a oamenilor muncii de la 
1 Mai. Tovarășul Drăghici e Cu
noscut de mineri ca unul din agi
tatorii destoinici ai organizației de 
bază din sectorul III. ale cărui cu
vinte 
duri 
lupta 
litate

— Tovarăși, se adresă el simplu 
minerilor după ce aceștia se așe
zară pe bănci, știm cu toții că ne 
aflăm în preajma măreței sărbă
tori de lx 1 Mai. Pentru rioi a de
venit э tradiție să intimpinăm 
această zi cu realizări deosebite. 
Nici pînă acum n-am muncit rău. 
mărturia stă bilanțul obținut pe 
prifnul trimestru. Sectorul nostru a 
dat peste plan mal bine de 2 641 
tone de cărbune, iar productivita
tea e cu ceva mai rfrare de cît cea 
planificată. Noi însă știm bine că 
avem posibilități să fâceffl mai 
mult, lată numai una din aceste 
posibilități ; să asigurăm ca în toa
te cele șapte abataje din revirul 
nostru să s? muncească așa 
lucrează brigăzile lui Laszlo 
fan. Jurca loan. Vătafii Petru 
sint fruntașale sectorului. Ce 
bule făcut pentru folosirea acestor

i-au îndemnat în atîtea tîn- 
spre succese de seamă în 
pentru cărbune mult, de na
și la un preț de cost redus.

posibilități ? Uite, pentru asta 
ne-am adunat aici 1

Agitatorul a arătat unde trebuie 
acționat pentru ca lucrurile să 
meargă mereu mai bine, Și-au spus 
pătarea mulți dintre minerii de fa
ță, în cuvinte puține der pline de 
conținut. S-au oprit mai ales asu
pra unei din brigăzi, condusă pînă 
nu de Mult de minerul Kando, care 
fie datorită nepriceperii în organi
zare, fie lipsei de interes din par
tea fostului brigadier, trăgea îna
poi realizările fevirului. Nu da 
mult, conducerea acestei brigăzi a 
fost încredințată comunistului 
cilă Aurel, cunoscut ca miner 
nic.

— Eu cred, tovarăși, că nu e
juns numai să schimbi brigadierul 
ca lucrurile să se îndrepte. Tre
buie să-1 șl ajutăm, interveni în

Ioau 
cîte- 

și a- 
acolo 

trebuie.

cum 
Ște- 
care 
tre

discuție minerul Mălăescu 
Am fost repartizat să lucrez 
va zile în aceasta brigadă 
tunci mi-ani dat seama că 
lucrurile nu merg cum 
Disciplina eta la pămînt, pe toate 
tret schimburile. Veneau tirziu, pla
cau devreme, nu se făcea armarea 
corect și un schimb avea totdeau
na de lUCtu după altul. Disciplină, 
organizate — iatfi ce-i lipseau a- 
ufeStel brigăzi. Spun asta întrucit 
Sint aici mineri și din această 
brigadă și pot trage îhvățăminte.

— E foarte adevărat ceea 
rată tovarășul Măiăiescu, 
brigadierul Bhache Chitită, 
plina organizarea contează

Să vă spun cum stau lucrurile la 
noi. Planul prevede pentru abata
jul nostru o productivitate da 5,9 
tone. Noi ne-am hotărît să scoatem 
acest cărbuna numai cu ciocanul 
de abataj fără pușcare ca să spo
rim economiile sectorului și să ra- 
duceni prețul de cost. Vă dați sea
ma că nu-i ușor. Dar la noi la 
ort, ciocanele de abataj nu amu
țesc. Nici măcar atunci Clnd iaCem 
schimbul, căci 
mină ih urină, 
dăm cite 6-—7 
în fiecare șut. 
vorba d» 
avem pentru a obține realizări spo
rite, mă simt dator să arăt că și la 
noi in abataj avem asemenea re
zerve. Am avut în abataj o pre
siune сёѵа mai mare și пё-affi fe
rit să introducem stîlpii metalici 
tabulari. Ne dăm seama că o pu
team face, și astfel ciștigam tim
pul pe care-1 Chaltuim cu adausul 
lemnului, cu tăiatul, cu șorolitul. 
Vom cere conducerii sectorului să 
ne repartizeze și nouă stilpi meta
lici, ca să aplicăm susținerea mix
tă. Timpul ciștigat ne va da posi
bilitatea să sporim randamentele și 
in același timp să facem economii 
ia lemnul de mină.

— Susținerea Mixtă aduce meri 
foioasa, interveni minerul Baclu 
Marin din brigada lui Laszlo Ște
fan. Noi susținem abatajul cu lemn 
și fier și economisim material lem
nos, timp. Dacă brigada noastră e 
fruntașă pe sector, aceasta se da- 
torește și aplicării susținerii mix
ta. Scoatem cite două cimpuri pa 
șut din fiecare aripă și economi
sirii 50 stîlpi da lemn la fiecare 
cameră, pe care-i înlocuim cu fier.

Așa că trebuie introdus cu curaj 
acest sistem de susținere, căci dă 
roade.

Mulți dintre minerii de față au 
ținut să-și spună părerea cu privi- j 
re la casa ce trebuie făcut pen- 7 
tru sporirea continuă a realizări- > 
lor. Miflarul Bfirbulescu Anibal a j 
cerut să se insiste mai mult pen
tru buna Întreținere a galeriilor 
de transport, deoarece se produc 
Caramboole cate dau naștere la în- 
tîrzieri în aprovizionarea abataje
lor cu vagoneta goale și materia
le. Mai mulți tovarăși au criticat 
partea macaniCă peiitru slaba În
treținere a unor cratere, care se 
opresc tocmai cînd trebuie eva- , 
cuat cărbunele. S-a propus, de ase- ’ 
menea, ca Zi de zi să fie urmărit ij 
modul cum se înfăptuiesc angaja- f 
meritele de întrec эгё, și să nu fife ț 
slăbit controlul asupts 
cărbunelui.

— Da, tovarăși, 
tați și sa ne străduim cu 
le folosim, sublinie agitatorul. Să 
muncim cu stăruință pentru a în
deplini angajamentul colectivului 
sectorului de a extrage lh aceasta 
lună 1 000 tone de Cărbună In 
cinstea zilei de 1 Mai.

— Am o propunere, tovarăși.- 
se ridică un miner. Sîntem aici 
mineri din toate abatajele revirului 
tovarășului Drăghici. Să ne luăm 
noi, cei din acest Г evit, sarcina de 
a da aceste 1 000 de tone în plus 
Ce vot da celelalte revite, să fie 
pe deasupra. Ce ziceți ?

Hotărlrea a fost luată. Și cufîtld £ 
minerii s-au grăbit spre puț, spre 
a cobori în adîncuri plini 
ța de a traduce In fapte 
discutaseră Împreună cu maistrul 
și agitatorul lor. .

BOJTE PAVEt 
mina Vulcan

SOLOVAN IOAN 
mina Lonea
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20 de ani de la rbtnala 
li MU lin lentila

VARȘOVIA 19 (Agerpres).
La 18 aprilie a avut loc la Var

șovia, in Palatul culturii și științei, 
o adunare consacrată împlinirii a 
20 de ani de la răscoala în ghetoul 
«lin Varșovia. Cu acest prilej a vor
bit Janusz ZarzyGki, președintele 
Consiliului Popular al orașului Var
șovia, președintele Conducerii Cen
trale a Uniunii luptătorilor psntru 
libertate și democrație.

După ce a subliniat eroismul răs 
culaților, J. Zarzycki a arătat că 
împlinirea a 20 de ani de la răs
coala din ghetou amintește o dată 
mai mult omenirii despre crimele 
înspăimîntătoare ale fascismului hit- 
lerist, despre necesitatea de a se 
ascuți vigilența față de reînvierea 
militarismului în Germania occiden
tală

л -■■■»•»>
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Arestări în Argentina
BUENOS AIRES 19 (Agerpres).
Valul de arestări declanșat în 

ultimele zile de poliția arg?ntinia- 
nă împotriva liderilor sindicali a 
stîrnit o puternică nrișcare de pro
test în țară. La 18 aprilie, Comi
tetul executiv al Confederației Ge
nerale a Muncii din Argentina, care 
s-a întrunit pentru prima oară in 
ultimii 7 ani, a adresat o telegra
mă de protest ministrului argenti
nian de interne și ministrului mun
cii în care cere eliberarea liderilot 
sindicali arestați.

Pe de altă parte, după c-um 
transmite agenția Prensa Latina, 
secretarul adjunct al Sindicatului 
argentinian al lucrătorilor din pre
să, Juan Oller, a prezentat în fa
ța unui tribunal din Buenos Aires 
un recurs prin care contestă legea 
pe baza căreia au fost arestați 
activiștii sindicali ca neconstituțio
nală și a cerut eliberarea celor 12 
fruntași ai sindicatului. Printre cei 
arestați se află secretarul general 
al Federației argentiniene a lucră
torilor din presă, Osvaldo Bayer.

l’l ■tei 1
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Ședința Consiliului de Securit ale
NEW YORK 19 (Agerpres).
La 18 marți? Consiliul de Securi

tate a reluat эхатіпагеа proble
mei acțiunilor agresive ale Portu 
guliei împotriva Senegalului.

înainte de a se trece la discu
tarea probi ?mei aflate pe orcfțnea 
de zi, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a omagiat memoria 
E. D. Kiseliov, secretar general 
junct al O.N.U., care a încetat 
viață la 17 aprilie.

Luînd cuvîntul, ministrul forțe
lor armate ale Republicii Senegal, 
Amadou Cisse Dia, a declarat că 
Portugalia nu se poate înrpăci cu 
poziția Lotărîtă a Senegalului îm
potriva politicii colonialiste bazată 
pc discriminarea rasială. Tocmai de 
aceea, a spus el, colonialiștii por 
tughezi se dedau la demonstrații de 
forță. Cisse Dia a precizat că în 
momentul în care, împreună cu mi
nistrul de interne senegalez, vizita 
regiunea atacată de aviația portu
gheză, un avion portughez a zburat 
din nou deasupra teritoriului Sene
galului. El a calificat actul agresiv 
d? la 8 aprilie drept „un episod în 
campania de intimidare dusă de 
Portugalia împotriva Senegalului'

Subliniind că s-a creat impresia 
c.ă „Portugalia are prieteni prea 
puternici pentru a putea fi cu a- 
devărat condamnată" reprezentan
tul Senegalului a declarat că Con
siliul de Securitate trebuie să ajut? 
Senegalul" pentru a face să triumfe 
dreptatea și pentru ca la frontiera 
cu Guineea, încă portugheză, să fie 
stabilită liniștea și pacea" și pen-

tru a determina Portugalia „să în
țeleagă mai bine principiile care 
guvernează relațiile între state".

Reprezentantul Ghanei, Alex 
Quaison-Sackay, care a luat apoi 
cuvîntul, a declarat că plîngerea 
Senegalului împotriva Portugaliei 
este pe deplin justificată și repre
zintă, da fapt, , plîngerea întregii 
Africi împotriva Portugaliei", Por- 
tpgftli, r a subliniat el, duce un răz 

«țe laterminare împotriva po 
jjaarețoi' africane aflate sub jugul 
sățl sg ajutorul armelor furnizate 
da aliății ei occidentali. Reprezen
tantul ghanez a arătat că Consi
liul da Securitate trebuie să gă
sească o soluția eficace pentru a 
pune capăt acțiunilor provocatoare 
al? Portugaliei. El a cerut trimiterea 
la fața locului a unei comisii de 
anchetă.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
Nikolai Federenko, a declarat că 
scopul acțiunilor agresive ale 
Portugaliei este de a intimida Sene
galul pentru a distruge solidari
tatea popoarelor africane. El a sub
liniat că Uniunea Sovietică spriji
nă orice măsură radicală menită 
să pună capăt agresiunii portughe 
ze. Agresiunea fățișă a Portugaliei 
împotriva tinerelor țări africane 
trebuie să fi? controlată prin 
țiuni imediate și hotărîtoare, a 
clarat delegatul sovietic.

Rîprezentanții Senegalului
prezentat Consiliului de Securitate 
o serie de documente сзге consti
tuie dovezi incontestabile ale ac 
(junilor agresive ale Portugaliei 
împotriva acestei țări.

------------0—--------

„Guvernul Nepalului 
va duce o politică de neutralitate*'

ac- 
de-

au

KATMANDU”]9 (Agerpres).
La 18 aprilie, în cadrul ședinței 

primei sesiuni a Panciaiatului na
țional (Parlamentului), regele Ne
palului, Mahendra, a -expus prin

-------------  ii ------------------------------------------------------------------ ------------

Lucrările Comisiei economice a O.N.U 
pentru Europa

GENEVA 19 (Agerpres).
Lucrările celei de a 18-a sesiuni 

a Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa au continuat la 18 apri
lie in ședința de după-amiază. A 
luat cuvîntul M. A. Menșikov, șa- 
ful delegației U.R.S.S., care a pro 
testat în modul cel mai categoric 
împotriva politicii discriminatorii 
practicată timp de mulți ani față 
de Republica 
— unul din 
Europa.

Cuvîntarea 
vietice a fost
ler-Konrad, reprezentantul Poloniei.

Delegații Franței și Angliei au 
obiectat- împotriva participării re
prezentanților R.D.G. la lucrările

Democrată Germană 
statele suverane din

șefului delegației so- 
sprijinită de A. Mel-

sesiunii Comisiei Economice.
Luînd apoi cuvîntul în numele 

delegațiilor țărilor socialiste mem
bre ale comisiei, M. A. Menșikov, 
reprezentantul U.R.S.S., a protestat 
hotărît împotriva participării la se
siune a ciankaișiștilor.

Parțicipanții la sesiune au apro
bat ordinea de zi a celei de-a 18-a 
sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa și au ales ca 
președinte al celei de-a 18-a se
siuni pe șeful delegației Greciei A. 
Vlahos, iar ca vicepreședinte — 
pe reprezentantul Ungariei — K. 
Szarka.

Tot la 18 aprilie și-a început lu
crările Comitetul pentru agricultură.

e
Alegeri parlamentare în Maroc

RABAT 19 (Agerpres)
Intr-un mesaj radiotelevizat re

gele Marocului Hassan al П-lea a 
anunțat că alegerile parlamentare 
pentru Camera Reprezentanților vor 
avea loc la 17 mai a.c.

(Constituția Marocului prevede ca 
parlamentul să fie format din două 
camere: Camera reprezentanților si 
Camera Consilierilor. Membrii Ca-

merei Reprezentanților sînt aleși pe 
patru ani, iar ai Camerei consilieri
lor pe șase ani — Nr.).

Regele a arătat că după alegerile 
în Camera Reprezentanților vor ur
ma alegeri în organele 
alte organe ale puterii, 
în Camera Consilierilor 
loc la 4 octombrie a.e.

locale și 
Alegerile 
vor avea

©

trebuie să stea legea ameri- 
antimuncitorească Taft-Hart-

forță una din cele mal 
cuceriri ale clasei mun- 
dreptul la grevă — a- 
franceze se pregătesc 
ofensiva împotriva oa-

FRANȚA: (Jn proiect
PARIS 19 'Agerpres).
După eșecul încercării de a li

chida prin 
importante 
citoare — 
utoritățile 
să înceapă
menilor muncii într-o altă formă. 
După cum scrie săptămînalul „Ex
press', autoritățile elaborează un 
proiect de lege special, la baza ca-

de lege reacționar
rula 
cană
ley, care permite președintelui să 
amîne începerea grevei cu 80 de 
zile după ce muncitorii au hotărît 
să declare grevă. Se pare eă pre
ședintele de Gaulle intenționează 
să organizeze un nou referendum 
cu scopul de a impune țării acest 
proiect de lege.

cipiile de bază ale рэШісіі interne 
și externe a guvernului țării, sub
liniind că guvernul Nepalului va 
duce cu fermitate o politică de neu
tralitate pe arena internațională, 
în scopul dezvoltării de relații prie
tenești cu toate țările și menține
rii păcii în întreaga lume

Referindu-se la problemele de po
litică internă care stau în fața 
Nepalului, vorbitorul a scos în e 
vidență necesitatea creării unei in
dustrii naționale și a dezvoltării 
continue a agriculturii. El a subli
niat că îndeplinirea planului de trei 
ani de dezvoltare a Nepalului pe 
perioada 1962—1965 care prevede 
crearea unor întreprinderi 
triale, unele dintre ele cu
prietenesc al Uniunii Sovietice, va 
constitui o contribuție importantă 
la cauza consolidării independenței 
economice a țării.

indus- 
ajutorul

Pentru apărarea vieții lui J. Grimau
Proteste în Franța

PARIS. — In Franța se intensl 
fică indignarea în legătură cu pro
nunțarea de către tribunalul mili
tar din Madrid a sentinței de con 
damnare la moarte a lui Julian 

Grimau, membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Spania. Intr-o serie 
de orașe ale țării au avut loc de 
monstrații de protest împotriva a- 
cestei represiuni judiciare.

Biroul Consiliului General din 
Departamentul Sena a dat publicități* 
o declarație în care protestează 
împotriva acestei înscenări judiciare, 
calificînd-o drept un atentat la prin
cipiile democratice și drepturile 
omului.

nioli I". Parțicipanții la demonstra
ție au remis ambasadei o scrisoare 
de protest împotriva condamnării la 
moarte a acestui glorios patriot a! 
Spaniei.

O delegație a laburiștilor făcînd 
parte din organizația „Pentru amnia- 
tie în Spania", a plecat cu avionul 
la Madrid pentru a interveni în 
voarea lui Grimau.

fa-

cu 
val 
A-

Demonstrație la Londra
LONDRA. — In fața Ambasade, 

Spaniei la Londra s-au 
18 aprilie peste 300 de 
care purtau pancarte pe 
„Jos mîinile de pe Julian
„Libertate deținuților politici spa-

adunat ia 
londonezi 
care scria 
Grimau !"

Val de indignare 
în America Latină

NEW YORK. — In legătură 
procesul lui Julian Grimau un 
de proteste a străbătut țările 
mericii Latine.

La Montevideo, Lima, La Paz, 
Santiago și în alte capitale din A- 
merica Latină au avut loc mitinguri 
și adunări sub lozinca: „Libertate 
lui Julian Grimau". Pe adresa a- 
utorităților spaniole și a tribunalului 
militar franchist sînt trimise nu
meroase telegrame în care se cere 

eliberarea credinciosului fiu al po
porului spaniol.

O

LONDRA. — Partidul Comunist 
din Marea Britanie desiășoară largi 
pregătiri pentru apropiatele alegeri 
municipale din Scotia. La aceste 
alegeri, care vot avea loc la 7 
mai, se voi prezenta 83 de candidați 
din Partea partidului comunist.

La Glasgow, principalul centru in
dustrial din Scoția, partidul comu
nist a desemnat 21 de candidat' 
Cinci comuniști se vor prezenta la 
F.dinburg, capitala Scoției.

LONDRA. — S-a încheiat cu suc 
ces greva muncitoarelor de la fa
brica de aparate electrice din 
Dronfield (comitatul Derbyshire), 
care a durat peste o lună. Ele au 
obținut din partea patronilor drep 
tul de a organiza în fabrică o or
ganizație sindicală.

Administrația a acceptat, de ase
menea, să reprimească la lucru 
muncitoarele concediate pentru că 
au participat la grevă.

NEW YORK. — Datele publicate 
la 17 aprilie în buletinul olicial 
al Ministerului Justiției „Național 
Prisoner Statistics", atestă că in 
Statele Unite criminalitatea este in 
creștere.

După cum anunța agenfia Uni
ted Press International, potrivit a 
cestor dale, anul trecut în 
Unite au lost executați 47 
meni condamnați la moarte 
diierite crime.

In atară de aceasta, ia

c.embrie 1962 în închisorile din 
S.U.A. erau deținute încă 267 we 
persoane condamnate ,a moarte.

LONDRA. — La 18 aprilie, a apă
rut un număr festiv al săptămâna
lului „New Statesman ‘ cu prilejul 
semicentenarului apariției acestuia. 
Revista a fost fondață în aprilie 
1913 de un grup de fabieni : la în
temeierea lui au luat parte activă 
Bernard Shaw, Beatrice și Sidney 
Webb

Actualmente ,,N§jv Statesman" 
ar? un tiraj de aproximativ 90 000 
de exemplare. Promovînd linia fa- 
bienilor, săptămînalul se pronunță 
împotriva politicii guvernului con
servator sprijinindu-i pe laburiști ІН 
principalele probleme de politică 
internă și externă.

CANBERRA. — La slirșițul lunii 
martie, numărul șomerilor înregis
trați oticiai în Australia a lost de 
84 912.

O=—

Statele 
de oa- 
pentru

31 de-

Ancheta în legătură cu catastrofa 
submarinului „Thresher"

NEW YORK 19 (Agerpres).
Comisia de anchetă asupra cau

zelor care au determinat catastro
fa submarinului nuclear american 
„Thresher" în Oceanul Atlantic, 
continuă audierile la baza navală 
Portsmouth (Statul New Hampshire). 
După cum transmite la 18 aprilie 
agenția France Presse, locotenen
tul Raymond McCoole, ofițer elec
trician pe bordul acestui submarin, 
care a fost reținut în ultimul mo
ment la bază din cauza unor pro
bleme familiare, a declarat că înain
te de a ieși în larg submarinul pre
zenta numeroase defecțiuni meca
nice. McCoole a precizat că în seara 
de 8 aprilie, în preajma plecării, 
echipajul submarinului și munci
torii de la șantierul de reparații 
din Portsmouth erau încă ocupați 

.cu repararea unor ansambluri ale 
submersibilului. In cadrul aceleiași 
depoziții, ofițerul american a indi
cat că „sistemul de pompare a aeru
lui care permitea submarinului să 
ajungă la suprafață nu a funcționat 
niciodată cum trebuie. Aparatura a 
fost înlocuită de mai multe ori și

totuși nu s-a obținut o îmbunătă 
țire".

Pe de altă parte, McCoole a de
clarat că la 25 martie, în timpul 
unui exercițiu de viteză maximă 
a submarinului „Thresher", coman 
dantul a ordonat întreruperea 
nevrei deoarece a descoperit 

fecținni mecanice.
In cadrul aceleiași comisii

și depozițiile meca- 
de Ștefano, care a 
pe o altă navă eu 
înaintea scufundării

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepublleU nr. 56 TeL interurban 322, automat 269.
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a indicat că submarinul 
avea în permanentă 

sistemul de aer compri 
pentru ieș'rea la supra

fost ascultate 
nicului Frank 
fost transferat 
puțin timp
submarinului. El a declarat că „u- 
nele reparații efectuate la șantierul 
naval Portsmouth au fost de calitate 
proastă" și 
„Thresher" 
greutăți cu 
mat folosit 
față.

Intre timp, navele americane în
cearcă în continuare să determine 
eu precizie locul unde s-a produs 
catastrofa submarinului. O știre 
publicată de ziarul „Boston Globe", 
potrivit căreia epava submarinulu' 
ar fi fost reperată a fost dezmin
țită de marina S.U.A.

Economia Republicii 
Irlanda înlîmpină greutăți

LONDRA 19 (Agerpres).
Datele furnizate de Oficiul cen

tral de statistică arată că economia 
Republicii Irlanda întîmpină- greu
tăți. Sporul anual al producției 
țării, în expresi .• valorică, nu a re 
prezentat în 1962 decît 2,5 la suta, 
in comparație 
1961 și 5,9 la

S-a încetinit 
re industrială,
industriei prelucrătoare a reprezen
tat 4,9 la sută, in timp ce în cei 
doi ani precedent! ritmul de creș
tere in aceste ramuri a fost de 
8,6 ia sută. Deficitul comerțului ex
terior a atins 13 400 000 lire 
line.

Același tablou îl oferă și 
cultura Irlandei. Producția de 
a scăzut ; desfacerea vitelor
nute mari s-a tedus, în expr?=ie 
valorică, cu 9 milioane lire ster
line.

cu 3,8 la sută în 
sută în 1960.
ritmul de dezvolta- 
Creștarea producției

ster-

agri- 
grîu 
cor-
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Furtuni în Tanganîcc
LONDRA 19 (Agerpres).
In Tanganica de sud bîntute fur

tuni tropicale. Un torent de noroi, 
coborînd din munții Ukinga, â a 
coperit satul Bulongwa, Au pierit 
10 persoane. Sute de mii de tone 
de nori au acoperit într-un strat de 
12 metri casele și semănăturile. Co 
respondentul agenției Reuter tran
smite din Dar-es-Salam că lucrările 
de salvare au fost întrerupte diu 
cauza primejdiei unui nou torent 
Din regiunea munților Ukinga au 
fost evacuate aproximativ 400 de 
persoane.
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