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Creștem mmcitori calificați 
pentru șantierele de construcții-montaj

Duminică 
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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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cocsifi- 
frunta-

o cantitate de 5 500 
de cărbune 
situîndu-se

atr^je 
mare,

moderne, ajungînd
Pornind de la o felicitare

La mina Lupeni 
atenția un panou 
apărut la decada I-a din 
luna curentă. Pe pînza 
purpurie a panoului este 
scris cu litere majuscule 
următorul text: „Tova
răși mineri, tehnicieni și 
ingineri, comitetele de 
partid, sindicat și U.T.M., 
precum și conducerea ex
ploatării vă felicită pen
tru cele 826 toni de căr
bune date peste plan în 
ziua de 10 mai 1963".

O felicitare pe deplin 
meritată. Minerii din Lu
peni au intensificat în lu
na aceasta zi de zi ritmul 
muncii în marile frontale, 
utilate după cerințele teh-

nicii
să realizeze o producție 
zilnică medie de 5100— 
5700 și chiar 6000 de to
ne, cum a fost de exem
plu în ziua de 8 mai. Pro
ductivitatea muncii reali
zată pe exploatare a atins 
în perioada 1—13 mai 
1,178 tone de cărbune pe 
post, depășind cu 60 
kg/post sarcina planifica
tă. Pe această bază, mina 
Lupeni a furnizat centre
lor siderurgica peste plan 
de la începutul acestei 
luni 
tone 
cabil
șă pe combinat.

CU
Și în luna mai, fruntaș 

la mina Lupeni este 
lectivul sectorului III. 
nerii acestui sector 
depășit planul de 
ducție între 1-14 
cu peste 2000 de 1 
Randamentul realizat 
această perioadă pe 
tor este mai mare 
265 "kg. cărbune pe 
decît cel planificat.

Temelia acestor succe-

! co- 
. Mi

au 
pro- 
mai 

tone, 
în

sec-
cu

post

dintr-a 
de 
au 
de

Toate brigăzile sectorului III 
plus

sa este munca rodnică 
depusă de toate brigăzile 
miniere din sector. Fron- 
taliștii din brigada con
dusă de Ghioancă Sabin au 
dat peste plan în perioa
da 1—13 mai 743 . tone de 
cărbune, cei din brigada 
lui Fetrs Constantin 576 
de tone, iar cei
lui Ghioancă loan 571 
tone. Aceste brigăzi 
realizat randamente 
peste 5 tone/post.

De unde „izvorăște" 
depășirea ?

Pe graficul de producție de la sectorul IV В i
‘ consemnată la prima jumătate a lunii mai o depă

șire de plan de peste 1000 tone de cărbune și un 
randament mai mare decît cel planificat cu 374 kg. 
de cărbune pe post. Unde își au principalul izvor 
succesele sectorului IV B, depășirile de plan ce Ie 
realizează lună de lună ? Desigur în munca sîrgu- 
incioasă a harnicilor mineri și în primul rînd a ce
lor din brigada frontalistului Lucaci Andrei. Minerii 
acestei brigăzi dau „grosul" producției sectorului. 
Folosind cu pricepere plugul de cărbune, crațerele 
blindate, armarea modernă cu stîlpi hidraulici, ei au 
realizat în aprilie o viteză de avansare de 47 me- 
tri/lună și o producție de 9660 tone de cărbune. 
Bine muncește brigada și în luna mai. Pînă în ziua 
de 14, din abatajul frontal panoul I de pe stratul 
18 blocul VI în care lucrează frontalistul Lucaei 
Andrei cu ortacii săi au ieșit la recepție cu 520 tone 
de cărbune peste plan.
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De 10 ani mecanicul de locomotivă Călugăru Ale
xandru de la Depoul C.F.R. Petroșani lucrează cu 
fochistul Fișter Mihai. Cei doi tovarăși sînt meseriași 
vrednici. Folosind cu pricepere forța vie a locomo
tivei comunistul Călugăru Alexandru împreună cu 
fochistul său economisește lunar cite 10—25 tone 
combustibil convențional.

IN CLIȘEU; Mecanicul Călugăru Alexandru.
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Din carnetul corespondentului

Go-

in stația Pe- 
allele laiar

To'ate aceste va- 
puteau fi remor- 
duse la destina-

Li-

municați-ne 
derile care 
vagoane cu

— Patru

Telefonul din biroul de 
tranzit ' al stației C.F.R. 
Vulcan sună prelung. Ma
gazionerul de serviciu ri
dică receptorul. De la ce
lălalt capăt al firului i . 
se comunică :

— Vă anunțăm sosi
rea trenului 2880.

— Am luat notă.
și întreprin- 

au de primit 
mărfuri.
unități: mina

Vulcan, termocentrala Pa. 
roșeni, șantierul V ulcan 
și șantierul preparației noi 
de la Coroiești.

Magazionerul notă in
tr-un registru preavizarea 
trenului 2880. După aceea , 
se grăbi să anunțe ime
diat întreprinderile res
pective despre sosirea 
vagoanelor pentru a pu
tea organiza la timp des
cărcarea lor.

Unele vagoane se a-

fiau garate 
troșani, 
vezeni. 
goane 
cate și
ție cu a singură locomo
tivă. Dar a intervenit ne
prevăzutul : înainte de 
plecarea trenului 2880 
din Petroșani in convoi 
au iost introduse 15 va
goane KUASF goale care 
trebuiau să ajungă urgent 
la mina Vulcan. Vagoa
nele din Livezeni nu mai 
puteau ii remorcate, de
oarece era necesară încă 
o locomotivă, iar locomo
tivă dublă nu era dispo
nibilă la acea oră. Așa că 
vagoanele aflate in gara 
Livezeni cu destinația 
Vulcan urmau să fie re
morcate de trenul 2884 
peste 6—7 ore.

I. CRIȘAN

(Continuare tn pag. 3-a)
•«*«*»*♦»«««

♦
♦

♦
♦ 
♦
♦ 
♦
* 
♦
♦ 
♦

Va-
anul
an-

Am venit în 
lea Jiului în 
1960 și m-am
gajat ca muncitor 
forestier la I.F. Petroșani 
Roșia. După un an de 

trimis la un
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angajării am fost 
curs de specializa
ră în mînuirea 
fierăstraielor „Druj- 
ba" care se între
buințează la dobo
rîtul arborilor și 
fasonatul materialu
lui lamnos. 5

După terminarea 
acestui curs m-arn 
întors la locul de 
luuncâ si am înce
put să lucrez nu 
manual, ci cu acest 
utilaj. Am primit 
un fierăstrău „Druj- 
ba“ nou, nouț.

In prezent lucrez 
la doborît și faso
nat în exploatarea 
forestieră Polatișt a. 
Iată în ce constă 
munca mea și care 
sînt principalele fa
ze de lucru:

In flecare dimi- Forestierul Neagu Tudor în timpul lucrului

Minerilor din Valea Jiului le 
revin sarcini sporite în perioada 
planului economic de șase ani. 
Fentru realizarea acestor sarcini, 
exploatările miniere trebuie să se 
dezvolte continuu, să crească ca
pacitatea lor de producție. In acest 
scop la exploatări se cer execu
tate o seamă de construcții indus
triale. Executarea acestor lucrări 
de construcții și montaj este în
credințată întreprinderii de con
strucții și montaje miniere din 
Petroșani. Volumul de lucrări că
ruia întreprinderea trebuie să-i 
facă față este în continuă crește
re. Lucrul acesta reclamă necesita
tea de a se pune accent deosebit 
pe calificarea 
bilirea lor pe 
această cale e 

la sporirea 
îmbunătățirea calității lucrări- 
executate și reducerea prețu- 
de cost al acestora.

Conducerea întreprinderii se 
preocupă îndeaproape de asigura
rea șantierelor cu cadre de mun
citori calificați, care să fie capa- 

să execute lucrările încredin
ța nivel calitativ corespunză- 

exigențelor și la un preț de 
redus. Pentru aceasta, în a- 

1962, în cadrul I.C.M.M.-ului, 
cursurile de calificare au fost

deschise cursuri de califi- 
scurtă durată pentru elec- 
și lăcătuși, care sini frec- 
de un număr de 122 mun-

muncitorilor și sta- 
șantiere. Numai pe 
posibil să se ajun- 
productivitățli mun-

calificați un număr de 87 munci
tori lăcătuși, manipulanți utilaje 
de construcții, fierari-betoniști, zi
dari șl dulgheri. Anul acesta, ca 
urmare a majorării sarcinilor de 
plan, in cadrul I.C.M.M. Petroșani, 
au fost 
care de 
tricieni 
ventate 
citori.

Pregătirea în cadrul acestor 
cursuri se face în conformitate cu 
programele analitice stabilite pen
tru fiecare meserie în parte, iar 
predarea lecțiilor f este asigurată 
de cadre de ingineri care cunosc 
bine procesele tehnologice ale lu
crărilor de construcții-montaj care 
se execută pe șantierele I.C.M.M.

a 
ur- 

fost 
bri-

Pentru însușirea temeinică 
meseriei, toți muncitorii care 
mează cursurile de calificare au 
repartizați in cele mai bune
găzi de lăcătuși și electricieni. 
Cursanții dau dovadă de multă 
conștiinciozitate, frecventind regu
lat cursurile, prezentindu-se bine 
pregătiți la .seminarii și depun in
teres pentru însușirea meseriei în 
care se califică.

ing. T. RINDEA
șeful serv, plan și organizarea 
muncii — I.C.M.M. Petroșani

e

Pe calea extinderii tehnicii noi
Numai de la începutul acestei luni...

7 trolii, 4 redresoare cu lămpi de 
mercur pentru încărcarea locomo
tivelor electrice cu acumulatori, 
10 perforatoare rotative și alte u- 
tilaje moderne. In 
utilaje sînt în curs 
în subteran spre a 
nul ușurării muncii și sporirii 
productivității muncii minerilor din 
abatajele acestei exploatări.

mina Lonea, ca de altfel la 
exploatările carbonifere din 
Jiului, continuă să sosească

La 
toate 
Valea 
importante cantități de utilaje ne
cesare înzestrării tehnice 
extinderii mecanizării în 
Numai în intervalul care 
de la începutul acestei 
pildă, la mina Lonea au
noi cratere, o locomotivă Diesel 
necesară transportului pe galerii,

a minei, 
abataje, 

a trecut 
luni, de 

sosit 4

prezent aceste 
de introducere 
veni în spriji-

Și

Un nou abataj frontal modern utilat
Pînă nu de mult, cel mai meca

nizat abataj frontal din sectorul 
II ai minei Vulcan era abatajul 
brigăzii conduse de tovarășul Mi
hai Vasile. Craterele blindate, ha- 
veza, susținerea metalică dau mi
nerilor acestei brigăzi posibilita
tea de a obține randamente înalte 
care-i situiază în fruntea întrece
rii ce se desfășoară în cadrul sec
torului.

De la începutul acestei luni, un 
nou abataj frontal vine să concu
reze pe cel al brigăzii lui Mihai 
Vasile în ce privește dotarea teh
nică. Este vorba de abatajul fron
tal în care muncesc ortacii brigă
zii conduse de tov. Nicoară loan. 
Aici s-a introdus susținerea meta
lică precum și un erațer blindat.

Minerii brigăzii se 
stăpînească modul de 
condiții create prin 
abatajului astfel ca
poată trece la introducerea havării.

străduiesc să 
lucru în noile 
modernizarea 

în curind să

Noul mers al trenurilor 
din gara Petroșani 

mai 1963, 
din stația 
fi următo-

Incepînd din 26 
mersul trenurilor 
C.F.R. Petroșani va 
ml:

PLECĂRI

Munca noastră devine mai ușoară, 
mai bogată tn realizări

sectorul 
la data

neață, după ce verific motorul și îl 
alimentez cu carburanți și lubri- 
fianți, încep doborîtul arborilor.

ori- 
ră- 
ră- 
pu- 
da

încep tăierea 
direcția alea- 
teiueinic lu- 
fiecare zi să

Prima dată fac o tăietură 
zontală cît mai aproape de 
dăcina arborelui pentru a nu 
mine cioata mare și pentru a 
tea scoate ușor tapa spre a
direcția dorită de cădere. După 
ce ajutorul meu scoate tapa, din 
partea opusă, eu 
și dobor lemnul în 
să. Organizîndu-mi 
crul, reușesc ca în
dobor 30—36 de arbori.

După faza de doborîre, sortăm 
arborii în lemn pentru derulaj, 
bușteni pentru gater, lemn pen
tru construcții rurale și lemn de 
foc. La această fază de lucru sîn- 
tem ajutați de către un sortator 
care ne însemnează cu creta, la 
dimensiuni precise, locul de sec
ționare pentru o valorificare su
perioară a masei lemnoase.

Tin să subliniez că datorită gri
jii partidului și guvernului, mun
ca noastră, a forestierilor 

ne din zl în zi mai ușoară.

bogată în reali
zări. Și acest lu
cru — datorită 
introducerii pe

scară tot nrai largă a utilajelor de 
mare productivitate. In exploata
rea Polatiște, unde îmi desfășor 
activitatea, fasonatul se face me
canic, scosul și apropiatul mate
rialului lemnos se execută cu fu- 
niculare tip „Wiessen" care în 
numai cîteva minute, pe calea ae
rului, scot buștenii din păduri și 
îi așează direct pe rampa de în
cărcare. In luna mai la exploa
tarea noastră forestieră 
în producție al treilea 
„Wiessen", respectiv pe 
latiștei, iar procesul de
va fi mecanizat în proporție de 
85 la sută. Mecanizarea operațiu
nilor de lucru ne va permite să 
realizăm o productivitate sporită 
și pe baza acesteia să ne depășim 
sarcinile de plan la fiecare sorti
ment în parte

va intra 
funicular 

valea Po- 
producțis
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SPRE LUPENI la orele: 4,51; 
5,41; 7,35; 12,24; 15,17; 29,45

SPRE SIMERIA la orele: 
1,51; 5,28 (accelerat); 7,44;
10,57; 15,09; 18,53; 21,07.

SPRE CRAIOVA la orele: 
5,30; 13,41; 17,55; 20,20 (numai 
pînă la Tg. Ли).

SPRE BUCUREȘTI la orele: 
2,31 (accelerat); 9,25 — perso
nal. (Acceleratul pleacă din 
Simeria la orele 0,20, ajunge 
la Petroșani Ia orele 2,22 și 
sosește la București la ora 
10,22. Acceleratul circulă prin 
Pitești).

SOS1RI

LUPENI Ia 
13,27; 16,03;

orele: 
20,08;

orele:SIMERIA Ia 
(accelerat); 6,44;

LA
2,22

11,56; 17,29; 19,50.
LA CRAIOVA la orele:

devi- 
mai

!* iAJ

NEAGU TUDOR
muncitor forestier — exploatarea 

Polatiște
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DE LA 
7,32; 9,20; 
23,00.

DE
1,16; 
9,12;

DE
6,51 (vine numai de la Tg. 
Jiu); 8,51; 15,00; 22,09.

DE LA BUCUREȘTI la orele: 
5,19 (accelerat); 18,20 — per
sonal. (Acceleratul pleacă din 
București Ia orele 20,03, ajun
ge la Petroșani la orele 5,19 
șl sosește la Simeria la ora 
7,19).

DIN STAȚIA G.F.R. LUPENI 
trenurile pleacă spre Petro
șani la orele: 6,47; 8,37; 1234J 
15,20; 19,25; 22,17.
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SPECTACOLE SPECTACOLE
Săptămina aceasta a fost deo

sebit de bogată în spectacole. 
Multe din acestea au avut loc a- 
seară pe scenele duhurilor și ale 
sălilor de spectacole, altele urtnînd 
să fie prezentate astăseară precum 
si în cursul săplămînii ее urmea
ză. Dar să ne oprim pe scurt asu
pra GÎțorva din aceste spectacole.

Orchestra, împreună cu soliștii 
vor prezenta concerte asemănă
toare azi si mîine la Petroșani.

Alo, aici e Stroie...

LA BIBLIOTECĂ
minereurilor" de

vă rog „Manua- 
electriclan’'.

au 
în- 

a

Primul concert al orchestrei 
simfonice din Petroșani

Iubitorii de muzică simfonică 
luat cunoștință gu bucurie de 
ființarea orchestrei simfonice
clubului sindicatelor din Petroșani.

Aseară noua orchestră a dat pri
mul său concert și, am putea spu
ne, a obținut primul său succes. 
Cu această ocazie, spectatorii din 
Petroșani au avut deosebita plă
cere de a vedea pe scenă, alături 
de soliștii vocali petroșăneni te
norul Nicolae Scărlătoiu și bari
tonul Viorel Moțoc pe cunoscuta 
interpretă de muzică de operă din 
țara noastră Teodora Lucaciu, ar
tistă emerită, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet din București.

Concertul care a cuprins lucrări 
de Verdi, Rossini, Ciprian Porum- 
bescu, Bizet, Di Capua și alții s-a 
bucurat de mult succes.

...Așa se întitulează spectacolul, 
de estradă în două acte de N. 
Stroie și N, Kanner pe eare-1 vor 
prezenta miercuri, 22 mai a. c. la 
Petroșani un grup de artiști ai 
Teatralul satiric-muzical „Constan
tin Tănase** du București.

Muzica spectacolului este sem
nată de Eugen Cerbu, C. Țucaliuc, 
și Stroie-Vasilache, ier din distri
buție fac parte N. Stroie, artist e- 
merit, Alia Baianova, Mihaela 
taru, Rolanda Cămin, Lucreția 
banu, George Nițulescu, Guță 
fan și Mihai Rădulescu.

Direcția muzicală 
N. Stroie.

crobații pe sîrmă și la trapez, 
jonglerii, dresuri de ponei și dre
sură mixtă, ciclism, momente mu
zicale și bine înțeles 
momente vesele.

Spectacolele circului 
nua plnă la data de 
dusiv.

eu abilitate prin rafturile dol- 
de cărți de tot felul. Tova- 
Bucur iși cunoaște bine citi- 

Cunoaște

Printre alți cititori, la bibliote
că au venit și trei eleve de la 
școala medie din localitate. Erau 
fruntașele la învățătură Raț Auri
ca, Polhac Eunicia șl Vărădian 
Diana. împrumutau cărți prevăzute 
în programa școlară. Eunîcia și Dia
na au luat cărțile de care aveau 
nevoie și au plecat. Aurica s-a 
scuzat...

— Fetelor, 
Trebuie să

aparține

nelipsitele

vor conti-
22 mai in-

Despot Vodă 
din nou pe scena teatrului

o

Tinerețe și curaj
trupă a

Co- 
Cio- 
Ște-

lui

Cir-
com-

De cîteva zile, o 
eului de stat din București 
pletată eu o serie de artiști de 
valoare de la Circul de stat din 
Varșovia prezintă cu mult succes 
la Petroșani, spectacolul de eirc 
intitulat „Tinerețe și curaj”.

Spectacolul cuprinde numere 
contursionism, patinaj pe role,

de
a-

FILMUL SĂPTĂMÎNII

Clinele sălbatic Dingo"T)
Incepînd de mîine, 20 mai, pe 

ecranul cinematografului „Al. Sahia" 
din Petroșani, va rula filmul „Cli
nele sălbatic Dingo", o producție 
a studioului cinematografic „Len
film".

Filmul 
„Leul de 
național 
de la Veneția din 1962 și cu „Pal
mierul de aur" al Centrului națio
nal italian de filme pentru tineret 
pentru excelentul limbaj cinemato
grafic și bogatul său conținut e- 
ducatlv.

a fost distins cu premiul 
aur" la Festivalul later

al filmelor pentru copil

vietic R. Fraierman, una 
turile cele mai îndrăgite 
retului sovietic,

E o fină analiză psihologică, o 
reușită investigație în 
sufletesc al unor tineri 
eînd pășesc din pragul 
în adolescență, cînd în 
apar 
mele 
flori

»In 
viața
ani, de o rară sensibilitate și bo
găție sufletească, -evoluția senti
mentelor sale față de tatăl ei care 
își părăsise familia cînd era mică 
și mai ales frămîntările ei legate 
de Kolea, prima ei dragoste.

lec-

☆

Filmul este ecranizarea povestirii 
eu același nume a scriitorului șo

din 
ale tine-

universul 
la vîrsta 
pubertății 
viața lor

primele emoții puternice, pri- 
elipe de neliniște, primii 
ai dragostei.
centrul acțiunii se situează 
Taniei, o adolescentă de 15

După o întrerupere de clteva 
săptămîni (din cauza plecării ac
torilor în diferite turnee), au fost 
reluate spectacolele cu drama în 
versuri „Despot Vodă" de Vaeile 
Alecsandri. Aseară, pe scena tea
trului artiștii petroșăneni au pre
zentat primul spectacol care s-a 
bucurat de succes. Distribuția a 
cuprins Întreg colectivul teatrului.

Spectacolul va fi prezentat și 
astă seară.

C, COTOȘPAN

і©аяе-

Un reușit concurs 
cultural artistic

— „Prepararea 
Polki o aveți ?

—- Mie dați-mi 
Iul instalatorului

— Mie „Manualul strungarului".
Tovarășa bibliotecară Bucur C- 

livia de la clubul muncitoresc din 
Lupeni abia mai prididea să ser
vească pe fiecare. Mîinîle îi um
blau 
dora 
rășa 
torii.
preferințele fiecă
ruia. Cunoaște bi
ne și cărțile din 
bibliotecă. Și, ori
cum, nu-i ehiar 
așa de ușor să ștîi unde se află 
fiecare din cele aproape 25 000 de 
cărți cite are biblioteca. Ușa bi
bliotecii nu mai stă închisă. Me
reu vin alți și alți cititori. Unii 
vizitatori cer cărțile din bibliogra
fia concursului „Iubiți cartea", al
ții răsfoiesc diferite ziare și revis
te în sala de lectură de alături. 
Aici, în sala tăcerii, la o masă 
lungă, mai mulți tineri s-au adîn- 
eit în lectură. Printre ei se află 
și cititorii fruntași, lăcătușul An
drei Vasile și ajutorul de 
Fodor Ștefan. Răsfoiesc în 
filele Cărților împrumutate, 
avut răbdare pînă acasă.

— Ei, ee-ai mai luat Ștefi — 
se adresează Andrei Vasile prie
tenului său.

— „Altfel nu face să trăiești", 
„Răscoala" de Rebreanu 
înfrigurate", dar tu ?

— Eu n-am luat decît 
de data aceasta:
.Moartea e meseria

Instantaneu

miner 
grabă
N-au

și „Nopți

.Frații 
mea".

două cărți 
Erșov" și

amatori. Au participat 
artistice ale clubului din 
corul, formația de tea- 
dansuri, orchestra șemi- 
fanfara, brigada artisti-

CAR E I
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Zilele trecute pe scena clubului 
muncitoresc din Petrila s-a desfă
șurat faza raională a celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor ar
tistice de 
formațiile 
localitate : 
tru și de 
simfonică,
că de agitație, soliști vocali și in
strumentiști. Programul artistic 
prezentat s-a bucurat de un bine
meritat succes. S-au remarcat, for
mația corală condusă de dirijorul 
Vladimir Ureahe, soliștii vocali 
Viorel Moțoc, Munteanu Rozalia, 
Merciu Florica, Schiller Matilda și 
soliștii instrumentiști Low Rai- 
Blond, Constantin Eftimie și Baboie 
Florea. Dintre celelalte formații 
au plăcut orchestra semisimfonică 
și fanfara conduse de Constantin 
Barbu, orchestra de muzică ușoară 
și formația de dansuri.

Faza raională a celui de-al VII- 
lea concurs 
de amatori 
a scos în
nută a artiștilor amatori și a in
structorilor formațiilor de aici.

al formațiilor artistice 
desfășurată la Petrila 
evidentă munca susți-

Căminul cultural 
cotat pînă nu de mult printre că
minele culturale cu activitate cul
turală bogată. Brigada artistică de 
agitație și formația de teatru $e 
bucurau de aprecierea locuitorilor 
din comună, cît și a spectatorilor 
din localitățile vecine unde au pre
zentat spectacole.

De la o vreme însă, activitatea 
culturală din Jiet bate pasul pe 
loc. Formațiile artistice nu-și mai 
trăiesc viata, la cămin nu se mai 
organizează nici o 
rală, deși căminul 
cîteva instrumente 
mai mult decît atît.
tionează" cu lacătul pe ușă. Cele 
două garnituri de șah nu pot fi 
folosite deoarece și ele sînt 
chise la școală, ca de altfel 
pik-apul căminului.

Vinovat de această stare de

din Jieț era

acțiune cultu- 
dispune și de 
muzicale. Ba 

Căminul „fune-

IN CLIȘEU : O scenă din film.
0

Carnavalul culturii din Cuba
Timp da o săptămînă pe strade 

San Rafael, una din cele mai a- 
glomerate străzi din centrul Hava
nei, a avut loc Carnavalul cultu
rii : proiectări de filme, concerte 
simfonice, spectacole de estradă și 
piese de teatru, lecturi literare, 
standuri de cărți, convorbiri pe di
ferite teme artistice, expoziții de 
picturi sub cerul liber. Acest pro
gram variat a fost organizat de 
Consiliul național pentru cultură, 
împreună cu Consiliul național al

scriitorilor și pictorilor din Cuba, 
„Casa de las Americas'* și alte 
instituții culturale.

In săptămina carnavalului, la 
standurile improvizate s-au vîndut 
un mare număr de discuri și cărți 
de autori cubani.

Această formă de apropiere 
artei de oamenii muncii este 
expresie a Interesului deosebit 
poporului cuban pentru teatru,
teratură, pictură, muzică pe care 
revoluția l-a trezit și sa străduiește 
prin toata mijloacele să-l satisfacă.

a 
o 
al 
li

GH. ECOBESCU
corespondent

in
și

lu-

eu mai rămîn puțin, 
discut cu tovarășa 

bibliotecară 
pre dimineața 
basme pentru 
pli de mîine.

Aurica este 
un ajutor

des- 
de 

co-

■A

ea spre

și nu 
ora 10.

eu...

Oii-
cu-

doar 
de 

nădejde a bibliotecarei. După ce 
a discutat tema dimineții de bas
me de a doua zi, și-a luat cărțile 
sub braț și a plecat șl 
casă.

— La revedere Aurica 
uita... mîine dimineață la

— Nici o grijă tovarășă biblio^ 
tecară, n-o să vă fac tocmai 
de basm.

De altfel șl tovarășa Bucur 
via știa acest lucru. Ea își
noaște bine oamenii și are încre
dere în el.

...Și așa în flecare zi, de dimi
neață pînă seara tîrziu, biblioteca 
clubului muncitoresc din Lupeni 
cunoaște o intensă activitate. Oa
meni mulți de vîrste și profesii 
diferite vin cu drag la bibliotecă. 
Aici îi așteaptă de fiecare dată 
prieteni adevărați —
le destăinuie lucruri frumoase, In
teresante, folositoare.

eărțile, care

D. GHIONEA

CAUZA?

ca
se

din locali- • 
activitatea 
desfășoare

locuitorii din 
această

cruri se face în primul rînd tov. 
Zegan Emanoil, directorul școlii și 
al căminului cultural 
tale care a lăsat 
cultural-artistică să 
la voia întîmplării.

Pe drept cuvînt
sat stnt nemulțumiți de 
stare de lucruri. Tinerii sînt dor- 
niei de a participa și pe mai de
parte la formațiile artistice, oa
menii muncii vor să petreacă tim
pul liber la cămin, să asculte mu
zică, să joace șah, să vadă filme.

Dar ce s-a întîmplat la Jieț ? 
De ce activitatea cultural-artistică 
bate pasul pe loc ? La aceasta ne-ar 
putea răspunde tovarășul Zegan 
Emanoil și, eventual, Comitetul o- 
rășenesc pentru cultură și artă 
din Petroșani.

I. J1EȚEANU 
corespondent
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lade
Henri 

consecvent

Se împlinesc 90 de ani 
nașterea scriitorului francez 
Barbusse. luptător 
pentru pacea și progresul ome
nirii. După ce își ia licența în 
liters la Sorbona, în 1895, Bar
busse se ocupă cu jurnalistica, 
dar și cu beletristica, publicînd 
versuri remarcabile prin sensibi
litatea față de spectacolul mize
riei celor exploatați. De pe acum 
scriitorul și ziaristul se declară 
un soldat al adevărului. In pri
mul său romșn, „Cei care se roa
gă" (1903), autorul atacă misticis
mul de pe pozițiile unui realist 
în căutarea de certitudini, 
ternul", alt 
1908, demască 
imagini crude 
marea operă
autorul împrumută
Mereu în frontul de luptă al jur
nalisticii progresiste franceze, ro
mancierul părăsește din ce în ce 
mai mult maniera psihologizantă 
din primele scrieri și publică „Fo-

„In- 
roman, apărut în 
viața capitalistă în 
care amintesc de 

dantescă, de unde 
titlul cărții.

ac.

DE ANI DE LA NAȘTEREA | 
LUI HENRI BARBUSSE §

8 
Revoluției Socialiste din Octom- g 
brie, In „Cuvintele unui luptă- g 
tor", o culegere de articole și 8 
discursuri (1917—1920), poziția lui g 
Barbusse de solidaritate cu Țara g 
Sovietelor s= definește foarte lim- g 
pede. De mai multe ori scriitorul 8 
a călătorit în U.R.S.S. și în Bal- 8 
câni, vizilînd și țara noastră, pri- J 
lej cu care muncitorii din Bucu- X 
rești, l-au prin.it cu manifestații X 
de simpatie. In urma acestor că- o 
lătorii, Barbusse scrie „Călăii" și g 
un volum intitulat „Fapte diver- g 
se". Una dintre cele mai reali- g 
zate nuvele este „Convertirea lui g 
Ion Grecea", minunată descriere g 
a creșterii conștiinței revoluțio- g 
nare la un țăran romîn, sub in- g 
fluenta comuniștilor, g

Interesul lui pentru țara noas- g 
tră apare și în mesajul de soli
daritate trimis luptătorilor de la 
„Grivița". In 1923 Barbusse intră 
în Partidul Comunist Francez, a 
cărui membru credincios a fost g 
pînă la moarte. Ș

8 oocooooooooooocooo oo со «о co oo oo co oo co oo oo oo

cui" — istoria trăită a primului 
război mondial, un roman de un 
realism zguduitor, în care Barbus
se exprimă protestul maselor de 
oameni prinși fără voia lor în mă
celul necruțător. Romanul este ro
dul propriei experiențe a auto
rului, care, la vîrsta de 41 de ani, 
în 1914 se Înrolează în Regimen
tul 231 infanterie, luptînd lntr-o 
grupă din linia întîi ca simplu 
ostaș. „Focul" este de fapt un 
reportaj, un carnet de note scris 
chiar în tranșee și este printre 
cele clteva opere ale literaturi: 
mondiale de război care sublinia
ză umanitarismul, dragostea de 
viată, oroarea de măcel, simplita
tea, vitejia și curajul, dar și tea
ma soldatului de rînd. Romanul 
este un mesaj al păcii deosebit de 
puternic, mult apreciat de Ro
main Rolland și Maxim Gorki. Le. 
nln îl numise „marele glas" al 
lui Barbusse. Tot atît de valoros 
este și următorul roman, „Clar- 
tă", în «’are se resimt ecourile

8
8
8
8
8

prin.it


Alaiuri вс eel сс mere In tenie

partid.

La biroul organizației de partid 
din secția mecanică a Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani se 
poate consulta un tabel întocmit cu 
grijă care cuprinde tovarășii din 
activul fără de partid. Pesta unele 
rubrici sînt ștersături, iar la sfîr- 
șilul lui adăugiri care dovedesc 
că Jună de lună evidenta activului 
fără de partid cunoaște modificări. 
E normal să fie așa. Oamsnii sînt 
în mers.. Un mers cu perspectivă. 
Pentru meritele lor, unii tovarăși 
au fost primiți în tîndurile candi- 
daților sau ale membrilor de par
tid.

Din activul fără de partid, aju
tați de comuniști, an da an, mul ți 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
sînt primiți membrii de
Dacă în urmă cu 6—7 ani în sec
ția mecanică nu erau de cit pu
țini comuniști, în prezent aici sînt 
peste 60 da membri și candidați de 
partid, ceea ce reprezintă aproape 
30 la sută din efectivul total de 
salariați. De remarcat că majo
ritatea din cei primiți în rîndurile 
organizației de bază au făcut parte 
din activul fără de partid,

Făcînd parte din activul fără 
de partid, tinărul Mitrana Піе a 
simțit din plin ajutorul și îndru
marea comunistului Karda Adal
bert. Acesta l-a ajutat să se ca
lifice frezor, 1-a învățat 
lucreze mai bine pentru 
ca lui să dea roade. De 
încoace, nu este lună în 
nărui Mitrana să nu se 
fruntea celorlalți colegi 
muncă. In fiecare lună 
., aște cu pînă la 50 la
ma de producție. Comuniștii 
secția mecanică i-au îndrăgit, 
apreciat hărnicia și sîrguința 
mindu-1 în rîndul candidaților de
partid. Pentru merite asemănătoa
re și tovarășii Gomboș Vasile, Ca
lotă Nicolae și Pasternak Iosif care 
au făcut parte din activul fără 
de partid au fost primiți în rîndu- 
rile candidaților și ale membrilor 
de partid.

In urmă cu un an, organizația 
de bază din secția mecanică avea 
numai 6 tovarăși în activul fără 
d/ partid, acum are mai mult de 
20. Peleanu Pane, este unul din 
ei. A fost recomandat adunării de 
partid ca un frezor inimos, care

cum să 
ca mun-
2—3 ani 
caxe tî-

situeze in 
ai săi de 
își depă- 
sută nor- 

din 
i-au 
pri

consacră toate cunoștințele sale 
calității pieselor executate. O da
tă cu tînărul Peleanu au fost con
firmați în activul fără de partid 
și tovarășii Szekei Grigore și Wer- 
șanski Andrei. Acești doi frezori 
sînt și ei în fruntea luptei pentru 
calitatea pieselor, răspund cu 
promptitudine la chemările orga
nizației de partid. Tovarășa Adoc 
Floarea, strungăriță fruntașă, 
fost confirmată în activul fără 
partid în urmă cu aproape un 
de zile. Ajutată îndeaproape 
membra de partid Toropu Maria, 
tot strungăriță, Adoc Floarea a 
reușit fc,ă facă pași importanți pe 
calea ridicării nivelului său poli
tic, cultural.
meinic iocul de muncă, Adoc Floa
rea reușșște ca in fiecare lună 
să-și realizeze în proporție de 
110—125 la sută sarcinile de pro
ducție. In același timp ea partici
pă cu însuflețire la acțiunile pa
triotice inițiate în uzină. Pentru 
activitatea sa rodnică, comuniștii 
din organizația de bază au pri
mit-o nu de mult în rîndurile can- 
didaților de partid.

Pe bună dreptate 
secție îi consideră 
din activul fără de . 
rul ior de nădejde. In prezent co
muniștii din secție pregătesc și 
ajută șase tovarăși din activ pen
tru a deveni candidați. Printre ei 
se numără Andrei Ioan, strungar, 
Borcea Ilie și Dubreu Petru, fre
zori și alții. Comuniștii le împăr
tășesc din experiența lor, le vor
besc despre trecutul de luptă al 
partidului, despre 
datorirlle ce revin 
jutat îndeaproape 
Nicolae, secretarul 
bază, tovarășul Uță Ioan, de me
serie forjor, a reușit să devină 
un destoinic șef de foc, să mun
cească mereu mai bine, să fie sti
mat și apreciat de colectiv. Tinînd 
seama de meritele lui adunarea 
generală a organizației da bază i-a 
acordat recent încrederea de a fi 
primit în rîndurile candidaților de 
partid,

In iureșul muncii oamenii cresc, 
se maturizează, iar rezultatele pe 
care le obțin îi situează alături 
de cei ce merg în frunte, de co
muniștii uzinei.

Organizîndu-și te-

*'Х .iot

f 1 ‘
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comuniștii din 
pe tovarășii 

partid, ajuto-

sarcinile și în- 
comuniștilor. A- 
de tov. Chezii 
organizației de

Z. ȘUȘTAC

Orașul devine tot mai frumos
la 

în- 
în- 

care

In cursul acestui trimestru 
Petrila se desfășoară o 
suflețită acțiune pentru 
frunrusețarea orașului la
participă numeroși tineri de la 
mină, preparați г și din celelalte în
treprinderi și instituții din oraș. In 
parcul din localitate s-au văruit 
pomii, au fost amenajate rondurile 
de flori și s-a așternut pietriș mă
runt, de culoare roșie, pe aleile 
din parc. In același timp s-a trecut 
la amenajarea terenului de volei 
din parc, și a ștrandului din locali
tate.

La curățirea ștrandului au partici
pat într-una din zilele trecute 40 
de tineri din sectorul VII transport 
al minei. Utemiștii Motocea Avtam, 
Vereș Victor, Șuluț Vasile și alții 
au eu fătat cele două bazina de înot, 
au reparat gardul metalic. Numai 
intr-e singuiă zi tinerii din sector 
au efectuat la amenajarea ștran
dului paste 100 ore de muncă vo
luntară.

Cu aceiași rîvnă au muncit și 
tinerii din sectoarele II și IV la 
repararea tribunelor de la stadion 
șî la înfrumusețarea incintei ax- 
ploatării.

Construcția noii case de cultură din Petroșani înaintează mereu. Una din etapele însemnate ale cons, 
truefiei este „ieșirea din pămînt"- și turnarea plăcii de beton a parterului. La această lucrare, o contribuție 
însemnată aduc fierar-betonlștii Ciungulescu Marin, Osvald Ion, Ursu 
și dulgherii Giurgiu Nicolae, Popescu Gheorghe, Vișan Sotir, Gheorghe 
denfiat în confecționarea cofrajelor.

De citeva zile, sub îndrumarea atentă a inginerului Gornoviceanu

Constantin care au montat armătura 
Ion, Obădan Grigore care s-au ev!-*

Adrian și a maistrului Albu Cons
tantin, au început lucrările de betonare a plăcii parterului. Iată în plin lucru pe betoniștii Bojircă Ion, 
Pricpp Gavrilă, Peptea Dumitra, Munteanu loan, Turcu Gheorghe, Peptea Ilie, Tentasă Ion, Nicolae Mihalț 

executfnd detonarea plăcii. +

(Urmare din pag. 1-a)

£a șantierul Coroiești erau aș
teptate vagoanele anunțate. In ele 
se aflau utilaje și piese de mașini 
pentru noua spălătorie. Vestea că 
vagoanele nu sosesc cu primul tren, 
ci cu o întîrziere de 6—7 ore, a 
fost primită cu îngrijorare pe șan
tier. Montorii reproșau cu le
gitimă nemulțumire : 6—7 ore în
tîrziere 
seamnă 
cuție a 
de gară 
treruptă
le fonului.
șantierului Coroiești cerea lămuriri 
In legătură cu vagoanele.

— Cînd Va sosi al doilea tren ?
— Am mal anunțat că peste 6— 
ore.
— Cam tîrziu tovarășe, cam lîr-

ziu. Intîrzierea asta o să ne coste 
scump: ne dă peste cap lucrările. 
Nu s-ar putea totuși găsi o solu
ție ca să primim vagoanele cu 
primul tren ?

Nu văd cum, 
vem locomotivă 
dar... Convorbirea
trerupse la acest cuvînt. Dar chiar 
în acel moment liniștea care se 
lăsase din nou în biroul șefului 
de gară iu 
puternică :

— Ba 
ajutăm 
Spun! nd 
transport
roșeni — care intrase în birou în 
timpul convorbirii telefonice și 
auzise povestea eu vagoanele de

la sosirea utilajelor în- 
lurgirea timpului de exe- 
lucrărilor. In biroul șefului 
din Vulcan, liniștea iu În
de zbîrnîitul strident al te- 

Cineva din conducerea

7

deoarece nu a- 
dublă. Regretăm 
telefonică se în-

la Livezeni — se apropie de cel 
care vorbise la telefon și-l bătu 
prietenește, pe umăr zicind :

— V rei să știi cum î
— Da, care e soluția îl
•— Simplă: vom da noi locomo

tiva noastră de manevră pentru 
dublare de la Livezeni, astfel că 
remorcarea vagoanelor pentru 
Coroiești este soiufionată.

Peste puțin timp din stafia 
C.F.R. Vulcan a plecat izolată spie 
Livezeni locomotiva de manevră 
a termocentralei Patoșeni pentru 
dublarea trenului 2880. Cu putere 
de tracțiune dublă, trenul a ajuns 
la timp în Vulcan, iar vagoanele 
cu utilaje pentru Coroiești au a- 
juns mal devreme la destinație. 
Constructorii noii spălătorii de 
cărbune nu știau cum să mulțu
mească mai călduros celor de la 
Paroșeni pentru ajutorul dat, aju
tor care reflectă puternic relațiile 
de colaborare și întrajutorare to
vărășească statornicite între co
lectivele întreprinderilor socialiste. 
Datorită acestui ajutor, construc
torii de la Coroiești puteai! con
tinua mai departe lucrările de 
montaj, apropiind tot mai mult 
ziua cînd pe harta țării se va a- 
prinde o nouă stea, semn că
fost dat în folosință un nou și im
portant obiectiv industrial.

a
alungată de o voce

da, 
pe

există o solufie să-i 
cei de la Coroiești I 

acestea, șeful sectorului 
de la termocentrala Pa-

Să cunoaștem 
metodele avansate

prețioasă privind 
metodelor avansate 
rîndul minerilor și 
fost luată de curînd

de partid, comisia ingi- 
tehnicienilor de pe lingă 
sindicatului a înființat un 
care se afișează articole

O inițiativă 
popularizarea 
de muncă în 
tehnicienilor a
la mina Petrila. Din inițiativa co
mitetului 
nerilor și 
comitetul 
panou la
consacrate metodelor avansate de 
muncă, tehnicii noi în industria 
carboniferă. Printre altele s-au 
publicat articole despre necesita
tea introducerii parforajului umed 
la toate lucrările în piatră, des
pre eficacitatea susținerii mixte 
în abatajele cameră pentru eco
nomisirea materialului lemnos și 
creșterea productivității muncii, 
despre burajul cu nisip și pungi 
de apă la pușcarea fronturilor de 
lucru.

La panou sa publică, da aseme
nea, scurte recenzii prin care se 
popularizează conținutul cărților 
tehnice despre minerit.

Această nouă inițiativă, care me
rită să fie extinsă și la alte mine 
și întreprinderi, contribuie la creș
terea interesului oamenilor muncii 
pentru tahnica nouă, metodele a- 
vansate de muncă, pentru folosirea 
lor pe scară tot mai largă . 1

PUBLICITATE ------
- — . ...............  ...... ................................. -

Pentru sezonul de vară

Ziarul londonez „Daily Herald" 
a publicat într-un număr o știre 
senzațională. Un titlu cu litere mari 
relata că 140 de chirurgi ai re
numitului spital Hammersmith din 
Londra au fost torpilați cu rachete 
„Polaris" de un submarin atomic.

Dacă am da crezare acestei știri 
care a produs multă indignare în 
rîndurile opiniei publice engleze 
ar însemna să ne închipuim că 
nu numai spitalul, ci întreaga 
Londră a căzut victimă energiei 
termo-nucleare. Ar fi dezastruos.

Și totuși, faptul că chirurgii 
susnumitului spital au fost torpi
lați de un submarin englez este 
oarecum adevărat. Lucrurile stau 
însă, din fericire, cu totul altfel. 
Vestiții chirurgi 
spitalului există, 
nici o explozie.

Chirurgii de la 
smith sînt eminenți oameni de 
știință, savanți cu renume, care 
au fost numiți adesea „făcători de 
minuni". Ei au efectuat operații 
extrem de dificile pe cord, au fă-

cut transplantări de rinichi și au ‘ 
separat chiar frați siamezi. Dato
rită activității rodnice în slujba 
vieții omului, spitalul și-a cîștigat 
faimă în întreaga lume. Guvernul 
englez care tutelează centrul de 
cercetări științifice medicale din

Notă externă

PIL ATI*
submarine cit mai multe. Din dra
goste pentru ele, renunță la ști
ința în folosul sănătății omului. 
Privează de muncă oameni 
știință, sistlndu-le fondurile de 
nanțare, pentru a construi 
schimb arme ucigătoare.

Un submarin 
chete „Polaris" 
de lire sterline, 
munca a 140 de
se putea construi a cincea parte 
dintr-un submarin.

Oare membrii guvernului englez 
consideră că nu vor mai avea ne
voie de operații chirurgicale ?

Savanții englezi 
eă pot transplanta 
operații pe inimă, 
dacă ar fi lăsați
cercetările, să transplanteze chiar 
și creierii sănătoși, cu judecată 
limpede. Este nevoie azi, mai mult 
ca
nea
ce 
ma

de 
fi- 
în 4

trăiesc, clădirea 
nu s-a produs

spitalul Hammer- 
oameni 

renume,

purtător de 
costă 30 milioane 
A fost sacrificată 
chirurgi pentru a

ra-
І

Preferați încălțămintea ușoară,, eu fețe de 
pînsăz sandale cu fețe din piele perforată ori 
împletită care sînt elegantez jeftine și tgenice.

Magazinele O. C. L. produse industriale Pe
troșani sînt bine aprovizionate cu un variat sor
timent de încălțăminte pentru femei, bărbați și 
copii.

acest spital se mîndrea pînă nu de 
mult cu vestiții oameni de știin
ță. El finanța activitatea de cer
cetare a chirurgilor eu 6000 de 
lire 
me 
în
„Polaris". 
guvernul 
țiile de 
ce ? Din 
lor.

Guvernul englez vrea să aibă

sterline anual. A finanțat vre- 
de 14 ani. Pînă cînd a intrat 
arenă submarinul cu rachete 

De la acest eveniment, 
englez a sistat subven- 

6000 de lire sterline. De 
pricina cauzei înarmări-

au demonstrat 
rinichi și face 

Poate ar reuși, 
să-și continue
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oricînd, de oameni cu rațiu- 
lucidă și nu putem pricepe de 
guvernul englez nu ține, sea- 
de luarul acesta.
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Astăzi la Paris: Marea manrtesia|ie
Statele Generale ale Dezarmării
PARIS 18 (Agerpres).
In după amiaza zilei de 19 mai 

din patru piețe ale Parisului se 
vor îndrepta spre stadionul Saint- 
Ouen zecile de mii de manifestanți 
din Paris și din toate regiunile 
Franței care vor participa la ma
rea manifestație intitulată State
le Generale ale Dezarmării.

Pregătirile pentru această impre
sionantă manifestație, care s-au des
fășurat mai bine de două luni, au 
însemnat o puternică demonstra
ție a maselor largi populare, a 

francezilor de toate tendințele po
litice, filozofice și religioase în 
sprijinul politicii de dezarmare ge
nerală și totală, împotriva cursei 
înarmărilor. In această perioadă au 
avut loc sute de întruniri, coloc
vii, au fost semnate apeluri, mani
feste pentru pace. S-au organizat 
colecte pentru a plăti deplasarea 
delegațiilor la Paris.

La Comitetul de pregătire a Sta
telor Generale au aderat peste 

2 000 de personalități ale vieții po
litice, științifice și culturale prin
tre care Edgard Faure, fost-prim- 
ministru, Francois Mitterand, fost 
ministru de interne, Jean Rostand 
membru al Academiei de Științe 
și al Academiei Franceze.

-=©=-

Apelul medicilor 
din regiunea Parisului

PARIS 18 (Agerpres).
Intr-un apel adresat de medicii 

din regiunea Parisului către toți 
cetățenii Franței în sprijinul sta
telor generale pentru dezarmare, 
care își încep activitatea la 19 mai, 
se arată că „este în interesul o- 
menirii ca șefii de guverne să 
înceapă neîntîrziat tratative cu pri
vire le dezarmarea generală și la 
încetarea experiențelor atomice.

Oamenii, se subliniază în apel, 
trăiesc într-un pericol permanent 
de distrugere în masă în timp ce 
ar putea trăi în condițiile progre
sului și ale bunăstării, canalizînd 
în acest scop toate eforturile și 
valorile materiale uriașe, cheltuite 
în prezent pentru înarmarea nu
cleară".

Mesajul a fost semnat de 130 de 
medici din regiunea Parisului.

In preajma sesiunii Consiliului N. A. T. 0.
Sesiunea de primăvară a Consi

liului ministerial al N.A.T.O. care 
începe la 22 mai la Ottawa este 
considerată crucială pentru soarta 
constituirii forțelor nucleare a- 
tlantice. Intre sesiunea din decem
brie trecut și apropiata reîntîlnira 
la nivsl ministerial s-au făcut 
simțite din plin presiunile exerci
tate de diplomația americană asu
pra partenerilor săi, dar cu prile
jul întîlnirilor internaționale la 
diferite niveluri aceste presiuni nu 
au adus rezultatele scontate. Acum, 
marea întrebare căreia șefii de
partamentelor diplomatice și mili
tare din țările membre ale N.A.T.O. 
vor trebui să-i dea un răspuns 
este în ce măsură vor izbuti să 
reducă la același numitor concep
ția americană a forței „multilate
rale", cea engleză a „forței multi
naționale" sau „interaliata" cu cea 
franceză a „forței de șoc națio
nale".

Singurii care salută din toată ini
ma toate cele trei concepții sînt 
reprezentanții Вошшіці. Anunța
rea oficială la Bonn a suportării 
unei treimi din costul navelor de 
suprafață înzestrate cu rachete 
„Polaris', așa cum au cerut emi
sarii americani, . confirmă dispozi
ția de a miza pe punerea pe pi
cioare a celui mai rapid proieat.

In schimbul contribuției mereu 
sporite la viitoarea forță audeară

In întreaga Franță o serie de 
primari, consilieri generali și con
silieri municipali au avut un rol 
important în pregătirea Statelor 
Generale. I

Tineretul francez, a contribuit 
considerabil la pregătirea marii în
truniri de Ia 19 mai.

Caracteristica principală a acți
unilor care au marcat pregătirile 
pentru Statele Generale a consti
tuit-o unitatea de acțiune. In de
partamentul Deux-Sevres, organiza
țiile Partidului Comunist-Francez, 

partidului socialist-S.F-I.O., partidu
lui radical și radical-socialist au 
semnat și lansat un apel comun în 
care se arată: „Acum, cînd chel
tuielile militare sînt în creștere 
pretutindeni în lume, atragem a- 
tenția asupra pericolului mortal 

care așteptă întreaga lume în cazul 
unui război atomic". Un apel ase
mănător au lansat și organizațiile 
locale ale comuniștilor, socialiști
lor și radicalilor din departamen
tul Alpii Superiori.

VOM ÎNVINGE
Declarația președintelui Partidului popular socialist din Aden

CAIRO 18 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui 

(Corespondent TASS, Abdulla As 
nadj, președintele Partidului popular 
socialist din Aden, a declarat că 
în prezent depinde de Anglia cum 
va evolua pe viitor lupta poporu
lui din Aden pentru independență 
națională — pe calea folosirii for
ței sau cea constituțională. Un lu
cru este neîndoielnic: și într-un 
caz și în altul vom învinge I

Puterile occidentale, a spus el, 
acționează împotriva noastră în
tr-un front comun, lucru devenit 
deosebit de evident cînd S.U.A., 
Italia, Australia și Danemarca au 
votat împotriva proiectului de re
zoluția al „Comitetului celor 24", 
(Comitetul special O.N.U. pentru 
aplicarea declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale) în care se 
propunea trimiterea în Aden a unei 
comisii pentru stringerea de do
vezi împotriva dominației coloniale.

atlantică, Bonnul pretinde un rol 
tot mai mare în cadrul N.A.T.O., 
iar aceste pretenții îi sînt tot mai 
evident satisfăcute. Drew Middle
ton, și-a intitulat un articol în 
„New York Times", „Sa prezice un 
rol mai mare al Germaniei (occi
dentale) în N.A.T.O." în care scria: 
„Problema unei răspunderi mai 
mari în comandament a germani-

COMENTARIUL ZILEI

lor în cadrul alianței atlantice tre
buie să primească în mod inevitabil 
un răspuns în dauna . aliaților care 
dau o contribuție mai mică. Prin
tre aceștia figurează la loc de 
frunte Franța". Așadar, elogiile a- 
duse în Bundestag, cu prilejul ra
tificării tratatului franco-vest-ger- 
man, „prieteniei" cu Franța nu 
înseamnă nici pe departe înlătu
rarea concurenței și a tendinței 
manifestate de multă vreme la Bonn 
de a avea un cuvînt hotărîtor 
în adoptarea hotărîrilor N.A.T.O.— 
chiar în dauna Franței.

Din întrevederile interoccidenta- 
le anterioare la diferite niveluri, 
inclusiv întîlnirea miniștrilor de 
externe ai principalelor țări 
ЫА.Т.О. la Paris de luna trecută,

■apă terminarea ziirilii 
tunmgtilni american (piper

PARIS 18 (Agerpres).
Intr-un comentariu transmis du

pă terminarea zborului cosmonau
tului american Cooper, agenția 
France Presse subliniază că „re- 
cordmenii orbitei terestre rămîn 
sovieticii Pavel Popovici și Adrian 
Nikolaev care în august 1962 au 
efectuat respectiv 48 și 64 de ro
tații în jurul globului pămîntesc 
față de numai 22 ale lui Copper".

După cum afirmă conducătorul 
zborurilor cosmice ale N.A.SA., 
dr. Holmes, înainte de sfîrșitul a- 
nului 1964 nu se mai prevede nici 
un zbor. „Alți specialiști americani 
în problemele spațiale, relevă ar 
genția, sînt însă mai puțin opti
miști și vorbesc de anul 1965". 
France Presse scris că în timp ce 
cercurile oficiale americane afi
șează un optimism deplin, „exper- 
ții rămîn sceptici. Sovieticii vor 
păstra încă mult timp avansul lor 
în acest domeniu".

In același sens se exprimă și zia
rul francez „Paris Jour", care scrie 
că sovieticii „continuă să dețină 
întîietatea în explorarea Cosmo
sului și după toate aparențele ei 
vor fi în frunte în acest domeniu 
încă mult timp".

Conducătorii blocului militar 
N.A.T.O. afirmă, cu fățărnicie, că 
baza engleză din Aden ar fi, chi
purile, necesară pentru apărarea 
Orientului Mijlociu. Se pune 
întrebarea împotriva cui inten
ționează ei să apere Orientul 
Mijlociu : împotriva popoare
lor din Orientul Mijlociu, 

Nu I Colonialiștii au folosit baza mi
litară din Aden pentru lupta îm
potriva revoluțisi yemenite.

Ea a fost pusă în stare de lup
tă în timpul recentelor evenimen
te din Iordania. Ea este necesară 
imperialiștilor pentru apărarea re
gimurilor reacționare pe care se 
sprijină în promovarea politicii 
lor în Orientul Mijlociu, a subli
niat Asnadj.

Poporul din Aden, a spus As
nadj, în lupta sa pentru indepen
dență capătă un larg sprijin mo
ral din partea popoarelor întregii 
lumi și îndeosebi din partea po
poarelor țărilor socialiste.

a reieșit nu numai că nu s-a a- 
juns la o armonizare întră concep
ția anglo-americană „multilaterală 
și multinațională" și cea franceză 
de șoc, dar s-a adîncit prăpastia 
chiar între poziția engleză și cea 
americană. Ideea creării unei for
țe „interaliate", cum și-a rebote- 
zat diplomația engleză proiectul 
cars țintea să arunce o punte de 
legătură între S.UA. și Franța, a 
pus în realitate în discuție o va
riantă care n-a fost privită cu 
ochi buni nici la Washington, nici 
la Paris.

In fața acestei situații, încerca
rea diplomației engleze de a or
ganiza o întrevedere între pre
mierul Macmillan și președintele 
Kennedy — cei doi semnatari ai 
„pactului de la Nassau" care au 
lansat în decembrie 1962 proiec
tul forței nucleare atlantice — 
apare că o strădanie menită să. 
ofere măcar aparența unui punct 
de vedere comun anglo-american. 
Dar nemulțumirea americană față 
de ezitările engleze de a consimți 
la extinderea celor stabilite la 
Nassau prin completarea flotei de 
submarine cu nave de suprafață 
înzestrate cu rachete „Polaris" — 
ceea ce presupune o sporire a con
tribuției la cheltuielile N-A.T.O. — 
s-a tradus prin invocarea la Was
hington a unor dificultăți în ca
lea acestei întîlnirL

Declarația Agenției T.A.S.S.
MOSCOVA 18 (Agerpres).
In legătură cu lansarea de către 

forțele militare aeriene ale SiU.A. 
a 400 de milioane de ace de cu
pru, în spațiul cosmic, Agenția 
TASS a fost împuternicită să de
clare că „Statele Unite ale Ameri- 
cii desfășurînd pregătirea unui răz
boi nuclear extind pas cu pas fo
losirea spațiului cosmia *în acest 
scop.

In declarația TASS se subliniază : 
„Cercurile militare americane nu 
țin de loc seama de urmările pri

SWUAȚIA
PORTrAU-PRINCE 18 (Ager

pres).
La 17 mai, în capitala Republi

cii Haiti, a sosit comisia de anchetă 
a Organizației Statelor Americane 
însărcinată să aplaneze conflictul 
dintre Haiti și Republica Domini
cană, După cum remarcă observa
torii politici, în ultîmile zile, ten
siunea dintre aceste două țări a 
slăbit Corespondenții de presă 
își îndreaptă acum atenția asupra 
situației interne din Haiti unde, 
după cum s-a anunțat, dictatorul 
Francois Duvalier, încâlcind con
stituția, a început la 15 mai o nouă 
perioadă de șase ani de conducere 
■ilegală a țării.

In ultimele zile majoritatea re- 
fugiaților politici la diferitele am
basade au primit vize de ieșire din 
țară. Totuși, relevă agenția UJP.I., 
la Ambasada Republicii Dominica
ne continuă să se afle trei ofițeri 
haitieni eărora autoritățile au re
fuzat să le permită ieșirea din 
țară pe motivul că „sînt implicați 
în încercarea de asasinare a preșe
dintelui Duvalier". In legătură cu 
aceasta, agenția LLP.I. a transmis 
vineri din Santo Domingo că pre
ședintele Republicii Dominicane 
Juan Bosch, a reînoit amenințările 
la o invadare a teritoriului haitian 
și a declarat că el consideră rela
țiile dintre cele două țări drept 
„critice, atîta timp cît un singur; 
refugiat continuă să se afle în 
clădirea ambasadei dominicane din 
Rort-au-Prince".

Agenția Reuter relatează că mai 
mulți exilați haitieni care au sosit, 
pe calea aerului, la Kingston (Ja
maica) au declarat că în Haiti 
continuă să domnească o atmos
feră de teroare. Unul dintre acești 
refugiați, arată agenția, a declarat

In privința poziției Franței, tre
buie reamintit că după întrunirea 
Comitetului permanent al N.A.T.O. 
cu participarea miniștrilor de ex
terne ai statelor care dau tonul în 
acest bloc agresiv, au fost publi
cate dezmințiri pe cît de oficiala, 
pe atît de tăioase că ar fi existat 
vreo clintiră de la proiectul „for
ței de șoc" și acceptarea altei va
riante. De altfel, cu prilejul tur
neului său în diferite prefecturi 
din răsăritul Franței și a călă
toriei sale în Grecia, președintele 
da Gaulle nu a omis să se men
țină pe linia făcută cunoscut an
terior.

Tabloul pregătirilor diplomatice 
a sesiunii Consiliului ministerial 
al N.A.T.O. nu poate fi despărțit 
— ținînd seama că obiectul prin
cipal îl constituie înarmarea ato
mică — de poziția puterilor occi
dentale în Comitetul’ celor 18 state 
care discută, printre altele, la Ge
neva problema interzicarii expe
riențelor cu arma nucleară pen
tru totdeauna și în toate mediile i 
or, există o incompatibilitate vă
dită între interesul față de viitoa
rea forță nucleară atlantică și în
cheierea acordului amintit.

Dificultățile ivite în calea creă
rii forței nucleare atlantice vădesc 
faptul că menținerea și adîncirea 
orientării agresive implică agrava-, 
rea contradicțiilor interoccidentale.

ZANEL FLOREA 1
comentator Agerpres |

mejdioase pe care le poate avea 
pentru omenire infectarea spațiu
lui din apropierea pămîntului „ca 
urmare a acestor experiențe".

„Se înțelege de la sine, se arată 
în declarație, că Uniunea Sovietică 
și celelalte state iubitoare de pace 
ținînd seama de interesele asigu
rării securității lor nu pot să nu 
tragă concluziile corespunzătoare 
în legătură eu acțiunile primej
dioase ale S.U.A. în spațiul cos
mic".

DIN HAITI
că „sute de persoane se ascund 
la Port-au-Prince pentru a-și salva 
viețile", iar altul a declarat eă 
familiile refugiaților sînt supuse la 
torturi și mai multe persoane sînt 
asasinate în plină stradă.

Un fapt nou în relațiile dintre 
Haiti și S.U.A. intervenit la 17 mai. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
la Washington s-a anunțat că gu
vernul Statelor Unite a încetat în 
ultimele zile orice contacte diplo
matice cu guvernul președintelui 
Duvalier. Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de stat a degjarat 
că „problema relațiilor S.U.A/ &-u 
guvernul Duvalier face în prezent 
obiectul unui studiu și au loc con
sultări în această privință cu gu
vernele Franței, Angliei, Canadei, 
precum și a unor țări din America 
Latină". După cum remarcă obser
vatorii politiei, Statele Unite ma
nevrează în continuare pentru a-1 
înlocui pe Duvalier. De altfel 
relevă agenția Prensa Latina, în 
apropierea țărmurilor Republicii 
Haiti au sosit noi nave militare 
americane avînd ta bord trupe. 
Iii prezent, sînt „gata să intervină 
în Haiti" aproximativ 3 000 de in
fanteriști marini americani car* au 
la dispoziție nave de debarcare 
și elicoptere.

PRODRAM DE RADIO
• 20 mai

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 
instrumentală, 8,00 Sumarul pre
sei centrale, 8,08 Muzică populară, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 10,00 
Melodii de estradă, 11,05 Noi în
registrări realizate în studiourile 
noastre, 12,00 Muzică populară 
interpretată de Hie Bulgaru, Iosif
Milu și Gheorghe Piculeață, 14,00 
Concert de prînz, 15,30 Concert 
de muzică populară, 16,15 Vorbește 
Moscova, 16,45 Muzică ușoară in- ■ 
terpretată la pian, 17,50 Din mu-, 
zică popoarelor, 19,00 Revista eco
nomică radio, 19,45 Cîntă orches
tra Mantovani, 20,40 Melodii lirice, 
21,15 Arii și duete de dragoste din 
operete, 23,00 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 10,10 Muzică corală 
interpretată de amatori, 10,30 Me
lodii populare, 11.00 Piese instru
mentale de mare popularitate, 12,30 
Cîntece și jocuri de pe întinsul 
patriei, 13,00 Soliști da muzică 
ușoară, 14,35 Muzică din opere, 
15,30 Muzică vocală și instrumen
tală de compozitori romîni, 16,30 
Concert pentru orchestră de came
ră de Zeno Vancea, 17,00 Melodii 
interpretate de orchestre de coar
de, 18,30 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare, 19,00 Dansuri de 
estradă, 20,20 Din operele lui Jo
hann Strauss, 21,15 Din prelucră
rile de folclor ale compozitorilor 
noștri, 22,00 Muzică de cameră.
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CINEMATOGRAFE
20 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie з 
Pămîntul inginerilor; Al Sahia: 
Cîinele sălbatec Dingo t PETRILA î 
Strada Mezinului; ANINOASA» 
Copilul și orașul i VULCAN i Pe
dro pleacă în Siera; CRIVIDIA i 
Intîlnire pe cablu BĂRBÂTENI i 
Bătrînul și marea; URICANI: Vînt 
de libertate. ,

REDACȚIA ȘI АГЖСаЯВЯХАрА Petroșani, Ste. RapubitaH ac. 66 T<L taterarban 33% automat 268. Tiparul I .6 August" Petroșani
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