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Livezeni, 1 
В 6 avînd 
parlamente 
așteaptă 
tarii...

șantierul 
blocul 
32 a- 

! iși 
loca-

[I N. Strot
Azi, 23 mai a.c. 

ora 11 dimi
neața, la cererea 
publicului petro- 
șănean, va avea 
loc in sala Tea
trului de stat un 
al treilea spectacol 
dat de artistul e- 
merit N. Stroe.

Cu planul depășit

pe 
Or- 
ac-
de

Continuînd șirul succe
selor, minerii de la Dîlja 
înscriu noi realizări 
graficul de producție, 
ganizîndu-și mai bine 
tivitatsa la locurile
muncă, brigăzile din sub
teran au depășit sarcinii г 
de plan prevăzute pentru 
primele două decade din 
luna mai cu 4 la sută. 
Tot în această perioadă

ele au realizat la prețul 
de cost al lucrărilor efec
tuate economii în valoare 
de circa 35 000 lei.

S-au evidențiat prin 
contribuția adusă brigăzi
le condusa de Bartha Dio- 
nisie, Kadar Gheorghe, 
Demeter Augustin, Gaș- 
par Mihai, Bartha Colo- 
iuan și Pereș Gheorghe.

Ф

Au recuperat ramînerea în urma
Aprovizionați mai bine 

' cu balast și ciment, mun
citorii de pe șantierul 
de prefabricate din Pe
troșani și-au îmbunătă
țit mult activitatea. In a- 
prUie și prima jumătate 
a lunii mai, de exemplu, 
brigăzile 
turnarea 
mină au 
nerea în

iernii și au livrat bene
ficiarilor zeci de metri 
cubi de bolțari peste plan.

Printre brigăzile care 
se remarcă pe șantier 
prin calitate, economii și 
depășiri de normă cuprinse 
între 9—25 la sută se nu
mără cele conduse de 
Neghină loan, Pocioviliș- 
teanu Titu, Stănia Radu, 
Băltaru Viorel.
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Rezultate promițătoare
luna mai sînt mai bune.

Printre mecanicii și con
ducătorii auto
și-au precupețit eforturile 
pentru a spori 
realizările în muncă 
numără Chiraș Constan
tin, Frânez Iosif, Pocșan 
Vaier, Ajităriței C. și alții.

A. NICHIFOREI.

care lucrează la 
bolțarilor pentru 
recuperat rămî- 
urmă din timpul

Colectivul autobazei 
I.R.T.A. Petroșani obține 
succese de seamă în mun
că. In luna aprilie, de 
exemplu, planul de trans
port (călători și marfă) 
a fost depășit cu 7,2 la 
sută.

Rezultatele înscrise în 
primele două decade din

care nu

continuu
se

Pentru îmbunătățirea 
muncii culturale

Zilele trecute, a avut loc la Consiliul local al sin
dicatelor din Petroșani o ședință de lucru, Ja care au 
participat director.i cluburilor muncitorești din Va
lea Jiului și responsabilii culturali din comitetele 
sindicatelor Ședința a avut drept scop analizarea 
activității cultural-artistice ce se desfășoară în a- 
ceastă perioadă la cluburi, orientarea acesteia spre 
probieme mai importante. Printre altele, s-au scos 
în evidentă pregătirile artiștilor amatori pentru di
ferite spectacole și calitatea ridicată a programelor 
artistice prezentate în cadrul celui de-al VII-lea con
curs al formațiilor artistice de amatori. Tot cu a- 
ceastă ocazie au fost evidențiate formațiile artistice 
care s-au prezentat mai bine, a fost criticată forma 
slabă in care s-au prezentat artiștii amatori din Vtri- 
can, precum și faptul că unele formații artistice nu 
s-au prezentat la concurs.

In cadrul ședinței s-a arătat că în centrul aten
ției directorilor de cluburi și a responsabililor cul
tul aii ai sindicatelor trebuie să stea organizarea de 
acțiuni interesante și variate la cluburi, planificarea 
acțiunilor culturale în aer liber, pentru a da posi
bilitate oamenilor muncii să-și petreacă în mod plă
cut și util timpul liber. întreaga activitate culturală 
va trebui axată pe sarcinile de producție.

Mai mulți directori de cluburi au arătat greutățile 
pe care le întîmpină în munca, lor și cum ar putea 
fi ele înlăturate, au cerut mai mult sprijin din partea 
celor în măsură 
ceașcă cu și 
mai mult elan 
pentru ridicarea 
pe o treaptă tot 
mai înaltă a 
activității cultu
rale, pentru a 
contribui din 

plin la cultura
lizarea maselor.

să-1 dea și s-au angajat să mun
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In acest fron-
taliștii conduși de 
comunistul David loan 
din sectorul I al mi
nei Aninoasa se do
vedesc din ce în ce 
mai harnici. La cele 
2245 tone de cărbu
ne extrase peste plan

fmele lunii 
au adăugat 
scurse din 
lună încă 
de cărbune.

în abataj, 
„secretul" 

importante-

Convorbirile recapitulative 
în învătămîntul de partid

Peste scurt timp vor începe con
vorbirile recapitulative în cercu
rile și cursurile învățămîntului de 
partid. Aceste convorbiri dau pri
lejul aprofundării principalelor pro
bleme studiate în cursul anului de 
învățămînt, desprinderii învățămin
telor ce decurg din cele studiate 
în vederea aplicării lor in practică.

Ținind seama de rolul important 
pe care ÎI au convorbirile recapi
tulative în privința însușirii temei
nice de către cursanți a proble
melor esențiale, este necesar ca 
organizațiile de partid să dea toa
tă atenția pregătirii și desfășurării 
în cele mai bune condițiuni a a- 
cestor convorbiri.

In primul rînd trebuie avute în 
vedere calitatea, conținutul de idei 
al convorbirilor, axarea discuțiilor 
pe problemele cele mai de seamă 
ale politicii partidului nostru de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

Pentru a asigura convorbirilor 
recapitulative nivelul cerut trebuie 
aprofundate de către cursanți, în 
cadrul studiului individual, proble
mele de importanță deosebită pen
tru practica construcției socialiste. 
In dezbaterile ce vor avea loc în 
cadrul convorbirilor recapitulative, 
se cere a se pune accentul pe a- 
semenea probleme cum sînt: rolul 
conducător al partidului în desă- 
vîrșirea construcției socialiste, ali
anța dintre clasa muncitoare șl ță
rănime in condițiile victoriei defi
nitive a socialismului, rolul sta
tului in conducerea planificată a 
economiei naționale, democratismul 
orînduirii noastre sociale și de stat, 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, sarcinile or
ganizațiilor de partid pentru edu
carea maselor in spiritul 
comuniste.

Aceste probleme trebuie 
în centrul dezbaterilor ce
vea loc în cadrul convorbirilor re
capitulative de încheiere a anului 
de învățămînt. Discutarea acestor 
probleme să se facă in strînsă le
gătură cp sarcinile concrete ale 
organizațiilor Ле partid, cu realită
țile d+n întreprinderile unde func
ționează cercurile și cursurile res
pective.

Dezbătind aceste 
zațille noastre de 
să aibă in vedere
problemelor actuale ale 
internaționale, contribuția partidu
lui nostru la dezvoltarea colabo
rării dintre țările socialiste, la în
tărirea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. De aseme
nea, să se dea cea mai mare aten
ție cunoașterii și însușirii preve
derilor hotărîrilor partidului.

moralei

să stea 
vor a-

teme, organi- 
partid trebuie 
și discutarea 

situației

pma la 
aprilie, ei 
în zilele 
această
756 tone
Randamentul sporit cu 
aproape 2 tone pe 
post față de cel pla
nificat, eu care se

muncește 
dezvăluie 
obținerii 
lor cantități de căr
bune în afara planu-, 
lui.

In clișeu : brigadie
rul David Ion

și o parte din or
tacii săi.

Discutarea unor asemenea pro
bleme cu prilejul convorbirilor re
capitulative, în toate cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid, 
are drept scop îmbunătățirea con-: 
ținutului de idei al convorbirilor,! 
legarea învățămîntului de viață,! 
sporirea eficacității învățămîntului! 
de partid.

Calitatea convorbirilor este le
gată in mod hotărîtor de pregăti
rea propagandiștilor și cursanțiior. 
De aceea se cere ca in perioada 
care a rămas pină la începerea con
vorbirilor — 1 iunie — să fie in
tensificate consultațiile, sprijinirea 
cursanțiior să ia un caracter mai 
larg, să se revadă materialul stu
diat și să se completeze cu mate
rialul bibliografic recomandat, în
deosebi cu cel cuprins în docu
mentele partidului nostru.

In unele locuri ca de exemplu 
la U.R.U.M.P., la mina Lupeni, pe 
șantierele de construcții, I.C.M.M. 
etc. in cursul anului au fost cursanți 
care au lipsit de la unele lecții și 
seminarii. Este necesar ca acestor 
cursanți să li se dea un sprijin 
susținut pentru recuperarea mate
rialului pe care nu l-au studiat, 
pentru ca și el să se poată prezen
ta bine pregătiți la convorbirile 
de închidere.

Să se folosească din plin con
sultațiile colective și individuale în 
vederea clarificării unor probleme 
mai puțin înțelese, să se ia toate 
măsurile pentru ca de la convor
birile recapitulative să nu lipsească 
nici un cursant.

Organizațiile de partid să exer
cite un control permanent 
felului in care se pregătesc 
gandiștii, cum participă Ia 
minariile ce se organizează
înainte de începerea convorbirilor 
recapitulative.

Felul necorespunzător in care 
s-au prezentat la preseminarul ți
nut recent propagandiștii din ora
șul Lupeni, C.F.R. Petroșani, E. M. 
Lonea, de pe șantierele
strucții, trebuie să dea de gindit 
organizațiilor de partid respective. 
Să se ia toate măsurile pentru ca 
asemenea lipsuri să 
pete.

Acordînd atenția 
gătirii convorbirilor 
folosind din plin in
timpul care a mai rămas pină la 
începerea lor, convorbirile recapi
tulative de închidere vor decurge 
la ■ nivelul cerințelor actuale, spre 
a fi de un real ajutor în ridicarea 
calității invățămintului de partid, 
in sporirea eficacității lui.

asupra 
propa- 
prese- 
cu ei

de con-

nu se mai re-

cuvenită pre- 
recapitulative, 

acest scop

se naște... „timpul probabil de mîine
Programul zilei lui de muncă 

începe acolo, pe muchia aceea de 
munte la altitudinea de 1 585 m. 
la ora 1 din noapte. Indiferent de 
ce timp e afară, Okoș Francisc 
se scoală, din reflex își privește 
ceasul și dă o raită în jurul ca
banei „Paring". Iși, însemnează în 
gind anumite observații vizuale: 
gradul de acoperire a. cerului, di- < 
recți'a și viteza vîntului, gradul 
de vizibilitate, fenomenele atmos
ferice ca ploaie, ninsoare, lapovi- .. 
ță, furtună, grupele de nori. Și-a 
ales în cei doi ani de cînd lu
crează la stația meteorologică de 
pe Paring anumite puncte reper : 
virfurile Cirja, Mindra, Gropu, 
Straja, Retezatu de care-1 desparte 
în linie aeiiană distanta de 50 km. 
In noapte are repere luminoase 
care-l incintă chiar și acum cind 

vede pentru a cîta oară I E vor- 
de puzderia de steluțe plăpînde 
licăresc în vale, undeva depar- 
la picioarele lui începind de ia 

Uricani și conlitiuind, parcă ar ir 
un riu sclipitor, pină la Petnla.

ha ora 2 din noapte observațiile 
vizuale se repetă, frumusețea pa
noramei ii incintă din nou de par
că ar privi-o pentru prima oară.

Și munca acestui om. acolo, în 
creierul munților continuă apoi de 
la ora 7 pină la 20. Din trei în trei 
ore, pe Ungă observațiile vizuale, 
execută cu ajutorul unor aparate 
și instrumente observații sinoptice 
asupra presiunii atmosferice, varia
țiilor presiunii atmosferice, tempe-

Г

ți

ore observațiilor a- 
adaugă cele climato-

de vorbă cu Okoș

raturii și umezelii aerului. Din pa
tru in patru 
mintite li se 
logice.'

...Stăteam
Francisc intr-una din camerele ca
banei „Paring" pe ușa căreia vă
zusem scris „locuință". Ce-i ade
vărat, prezența mea l-a deranjat 
de la o lucrare ce se intitula 
„Identificarea, clasificarea și codi-

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

ficarea norilor". M-a primit totuși 
bucuros, ospitalier și-a explicat :

— Din cind în cină după ce ci
tim literatura de specialitate ce ne 
este trimisă din București ni se 
cere să întocmim astfel de lucrări. 
Ne reinprosoătăm -ș, ne ridicăm 
astfel nivelul cunoștințelor profe
sionale.

Vedeam cit colo că e bine dis
pus și 
cite și 
ars de 
ceasul.

— V-aș îuga să mă scuzați. Sau 
poate doriți să mă însoțiți ?■■■

Făcu obișnuitul ocol al cabanei, 
privi cu atenție aparatul ce se a- 
fia în vîrful ei. Se îndreptă gră
bit spre stație. Iși privi din nou

ar fi dorit să-mi mai spună 
mai cîte dar se ridică ca 
pe scaunul său. iși privise

ceasul de pe mină. Era ora
Deschise un aparat. Repetă apoi 

de trei ori aceeași chemare:
— YRW 7 cheamă YRW 8.
Corespondentul chemat li răs

punse cu proptitudine :
— YRW 8 — YRW 7 fe aude: 

Transmite meteorul.
începe transmiterea telegramei 

meteorologice cifrate. Prin șirul de 
cifre 320-72702-98031-79300 ca și 
altele se transmiteau lntr-о limbă 
cifrată observațiile vizuale.

Din nou se auzi din aparat ve
nind de undeva de departe o voce. 
Era a corespondentului:

— S-a înțeles corect. Terminat. 
Gata.

Am aflat după ce meteorul Okoș 
putu să răsufle „ușurat", că trans
misia lui adresată centrului din 
Petroșani va fi însemnată pe har
tă. centralizată, prelucrată peste 
15 minute, adică ia ora 12, la ins
titutul Meteorologic din București. 
După prelucrarea tuturor datelor 
ce sosesc din țară, ca și a celor 
de pe continent, laboratorul de 
prevedere al institutului dă pro
nosticul... timpul probabil de 
ne.

Și munca acestui om 
modestă contribuție la 
citim zilnic în ziare la 
„Timpul probabil".

Este o contribuție

11,45.

mii-

o
ce

este 
ceea 
rubrica:

modestă.
Munca nu-i este însă tocmai u- 
șoarc. Z.iua iui de lucru Începe la 
ora 1 din noapte.

C. M.
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Primăvara ți vara—în aer liber
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Bin partea organizațiilor U.T.M. — mai multi preocupare, 
mai unita inițiativa

LA ANINOASA

Atenție activității sportive !
Pe baza sarcinilor trasate de că

tre Biroul Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, majoritatea 
organizațiilor U.T.M., în colaborare 
cu comitetele sindicatelor au acor
dat în acest an o mai mare aten
ție organizării acțiunilor eultural- 
educatîve pentru tineri în aer li
ber. Organizațiile U.T.M. și sindi
catele au elaborat chiar planuri 
comune de acțiune privind inten
sificarea muncii cultural-educative 
pe perioada de vară care prevăd 
o serie de activități interesante, 
bogate în conținut.

Incepînd din această lună, mul
te din prevederile acestor planuri 
au început să fie traduse în viață, 
ki zilele de sîmbătă și duminică 
s-au organizat numeroase excursii 
cu tinerii la cabanele Straja, Cîmpu 
lui Neag, Voevodu și altele unde 
formațiile cluburilor au prezentat 
programe în fața excursioniștilor. 
S-au organizat și diferite compe
tiții sportive la disciplinele fotbal, 
volei, handbal, atletism etc. Bune 
rezultate au obținut în organiza
rea acestor activități în aer liber 
îndeosebi organizațiile U.T.M. și 
de sindicat din localitățile Lonea, 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni.

In majoritatea întreprinderilor 
din aceste localități sînt create 
colective care se preocupă de pre
gătirea și desfășurarea activități
lor în timpul liber. Și aceste ac
tivități se bucură de multă apre
ciere în rîndurile tineretului. Do
vadă : participarea într-un număr 
tot mai mare a oamenilor muncii, 
îndeosebi a celor tineri la excursii, 
competiții sportive și serbările 
rfmpenești. La excursiile organi
zate în cursul lunii mai au parti
cipat peste 2500 tineri, la com
petițiile sportive au concurat pînă 
acum peste 3600 tineri.

Ceea ce s-a făcut însă pînă a- 
cum în direcția organizării de ac
țiuni cultural-educative în aer li-

IN D R U
Peste minunata vale a Voevodu- 

lui primăvara s-a revărsat tumul
tuos. Florile au început să parfu
meze pădurile, iarba a înverzit 
poienele, mugurii au zvîcnit prin 
învelișul lor crud spre viață. Nu
mai sus, pe crestele munților ce 
înconjoară cabana de la Voevodul, 
se mai văd cîteva pete de zăpadă. 
Acesta este decorul pe care l-au 
găsit la Voevodul cei peste 90 de 
tineri din diferite sectoare ale mi
nei Petrila care nu demult au 
plecat în drumeție și au ținut să 
petreacă o duminică plăcută în 
aer liber. Aici, la cabană, tinerii 
mineri s-aii întîlnit cu un grup' 
de 25 utemiști din sectorul mixt 
forestier Lonea. In cîntec și vese
lie, oaspeții pădurilor au vizitat 
parchetul de exploatare de la Voe
vodul, cabanele forestiere, au ur
cat pe crestele munților pentru a 
privi frumosul peisaj din această 
parte a bazinului nostru carbonifer.

In aceeași duminică, alți 45 ti
neri din sectorul IV al minei Pe-

-------------0-------------

Program comun cu
Intr-o recentă ședință a sa, bi- 

rpul comitetului orășenesc U.T.M. 
Lupeni a elaborat împreună cu 
conducerea clubului central din 
localitate un program al activită
ților cultural-sportive pentru lunile 
de vară.

In program au fost prevăzute 
numeroase activități cultural-edu
cative și sportive menite să asigu
re ca în perioada de vară tinere
tul din orașul nostru să-și petreacă 
timpul liber cît mai folositor și 
plăcut. S-a prevăzut, printre al
tele. organizarea de duminici cul
tural-sportive de două ori pe lună 
pe stadionul „Minerul" care vor cu
prinde întreceri sportive, program*

IOAN GHINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

ber constituie abia începutul. In 
unele localități, ca de pildă la Pe- 
trila, la mina Vulcan și, mai ales, 
în orașul Petroșani, organizațiile 
U.T.M. și cele de sindicat au ne
glijat organizarea de acțiuni cul
tural-educative. In orașul Petro
șani nu se urmărește de către or
ganizațiile U.T.M. realizarea pre
vederilor din planurile întocmite 
împreună cu sindicatele. Unele 
organizații U.T.M. sînt lipsite de 
inițiativă în ce privește organiza
rea unor acțiuni educativ-distrac- 
tive variate și atractive pentru ca 
cei peste 6000 tineri din >raș să-și 
petreacă timpul liber în mod cît 
mai plăcut. Printre aceste organi
zații se numără îndeosebi cele de 
la I.I.L. „6 August", de pe șantie
rul 9 construcții și șantierul de 
prefabricate, de la Uzina electrică 
Petroșani, I.C.O. precum și marea 
majoritate a organizațiilor U.T.M. 
din instituții.

Avînd în vedere faptul că dis
punem de posibilități mari pentru 
ca tinerii să-și poată petrece tim
pul liber în mijlocul naturii, va 
trebui ca, pe baza planurilor co
mune cu sindicatele, în fiecare 
sîmbătă după-amiază și duminică 
să organizăm excursii la cabanele 
din Vale Jiului, în regiune și 
chiar în afara regiunii. In toate 
localitățile Văii Jiului există con
diții pentru organizarea de serbări 
cîmpenești.

Datorită faptului că sălile clu
burilor și ale căminelor culturale 
au devenit neîncăpătoare pentru 
numărul mare de tineri care do- 
rese să participe la joile de tine
ret, ește necesar ca și aceste în
truniri să fie organizate în aer li
ber, în parcuri, pe stadioane, în

0-------------

M E Ț I E
trila și-eu luat rucsacurile și au 
pornit în drumeție pe versantul 
vestic al muntelui Paring, de unde 
apoi au poposit la cabana Rusu. 
La frumoasa cabană de aici, con
struită în anii puterii populare, 
tinerii au cîntat, s-au întrecut la 
șah. Excursii spre locurile pito
rești s-au mai organizat și la ca
bana Aușel, la Peștera Boli și în 
alte locuri.

— Ne plac excursiile, spunea to
varășul Pîrja Viorel, secretarul co
mitetului U.T.M. de la mina Pe
trila. Am vizitat în acest an, îm
preună eu tinerii mineri, munții 
care ne înconjoară. împreună cu 
comitetul sindicatului minei Pe
trila am stabilit un program de 
folosire a timpului liber al tineri
lor. Duminica viitoare, de pildă, 
vom organiza pentru tineri o ser
bare cîmpenească unde echipele ar
tistice ale clubului vor prezenta 
spectacole, iar brigăzile de agita
ție își vor face apariția pe scenă 
cu programe specifice tineretului. 

conducerea clubului
artistice, jocuri distractive și seri 
de dans. Am preconizat, de aseme
nea, amenajarea unei estrade în 
parcul „6 August", unde se vor 
prezenta în zilele de duminică 
programe artistiee, precum și or
ganizarea de joi de tineret în zi
lele de vară în piața din centrul 
orașului.

împreună cu comitetul sindica
tului minei și conducerea clubului 
central am format un colectiv din 
cadre competente care se ocupă 
de organizarea acestor activități.

C. BASNA
secretarul comitetalui orășenesa 

U.T.M. Lupeni

piețe etc. O atenție deosebită tre
buie acordată îngrijirii și folosirii 
tuturor bazelor sportive și ame
najării de noi baze sportive. Co
mitetele U.T.M. orășenești și de 
mină vor trebui să asigure partici
pai ea tuturor tinerilor la competi
țiile sportive din cadrul sparta- 
chiadei de vară a tineretului. Să 
organizăm zilnic întreceri sportive 
între tinerii din diferite secții, 
sectoare, instituții. Tot atît de bi
ne se pot organiza în aer liber 
jocuri distractive, concursuri pe 
teme de recitări, de dans etc. De 
asemenea, este necesar să organi
zăm cel puțin bilunar reuniuni și 
carnavaluri ale tineretului în aer 
liber, în parcuri, piețe etc. In a- 
cest fel se crează posibilitatea ca 
sălile cluburilor și ale căminelor 
culturale să fie mai mult folosite 
pentru organizarea de recenzii, sim
pozioane, audiții muzicale și con
ferințe.

Organizațiile U.T.M. în colabo
rare cu sindicatele și conducerile 
cluburilor și ale asociațiilor spor
tive sînt chemate să manifeste un 
interes sporit față de organizarea 
a cît mai multe activități cultu
ral-educative și sportive cu un 
conținut bogat, care să asigure 
tineretului nostru posibilitatea de 
a-și petrece timpul cît mai util.

ACȚIUNI TINEREȘTI
Trăim în mijlocul primăverii, 

cînd munții, pădurile și văile ce 
împrejmuiesc localitățile noastrs 
devin tot mai primitoare.

Este firesc deci ca, odată ce na
tura devine tot mai bogată în far
mec, tinerii noștri să fie stăpîniți 
de dorința de a-și petrece o parte 
din timpul lor liber în mijlocul na
turii, sau pe terenurile de sport.

In orașul Vulcan, localitate în 
plină dezvoltare, unde trăiesc și 
muncesc mii de tineri, comitetul 
orășenesc și multe din organizațiile 
U.T.M. au venit în întîmpinarea a- 
cestei dorințe firești a tinerilor cu 
o seamă de inițiative și măsuri. In- 
cepînd din luna aprilie, comitetul 
orășenesc U.T.M. întocmește pro
grame lunare cu activități cultural- 
sportive pentru tinerii din oraș. Pe 
luna trecută, prevederile din pro
gram au și fost realizate. Bună
oară, în aprilie au avut loc în Vul
can două duminici ale tineretului, 
care au cuprins întreceri sportive, 
iar seara reuniuni tovărășești. O 
altă duminică a fost consacrată 
excursiilor. In această duminică a- 
proape 200 de tineri de ia termo
centrala Paroșeni, centrala electri
că Vulcan, S.R.E.V., I.L.L. și de pe 
șantierul T.C.M.C au plecat spre 
cabana de la Cîmpu lui Neag. Ex
cursia însăși a avut un program 
bogat. La cabană, tinerilor li s-a

-------------©-------------

Culmile Parîngului cu peisajele lor pitorești sînt străbătute de tot
mai mulți excursioniști, iubitori ai naturii.

IN CLIȘEU: Scurt popas în preajma unui lac de sub vîrful Mîndra.

Sute de tineri aninoseni, mineri, 
electricieni, lăcătuși au îndrăgit 
sportul, căruia îi consacră o bună 
parte din timpul liber. Iarna sau 
vara, continuu preocupați de pe
trecerea timpului lor liber în mod 

j plăcut, folositor, ei pot fi întîlniți 
î pe terenurile de sport sau în ax- 
I cursii.

Pentru coordonarea și dezvolta
rea continuă a activității sporti
ve a fost creat un colectiv care in
clude majoritatea ramurilor acestei 
activități. Muncitorii aninoseni, dar 
mai ales tineretul, participă cu 
dragoste la activitatea secțiilor de 
tir, tenis de masă, fotbal și volei. 
La spartachiada de iarnă, de pil
dă, au participat peste 500 de ti
neri, iar în prezent, la spartachia
da de vară care va începe curînd 
s-au înscris deja 240 de tineri. A- 

j cestea sînt, fără îndoială, fapte 
I care pun în evidentă dragostea 

pentru sport a tinerilor muncitori, 
precum și preocuparea organelor 
de resort și a comitetului U.T.M.
de a face din sport un adevărat 
mijloc de educare a tineretului.

Realizările pe tărîm sportiv ră- 
mîn totuși modeste față de posi
bilitățile reale existente la mina 
Aninoasa. Principala cauză care
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expus o conferință de către tov. 
Maxim Mihai, secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.M. despre forma
rea geologică a Văii Jiului, des
pre fauna și flora Retezatului, iar 
brigada artistică de agitație de pe 
șantierul T.C.M.C. a prezentat un 
reușit program artistic. Tot în 
cursul lunii trecute, comitetul 
U.T.M. de la mina Vulcan a inițiat 
vizitarea de către membrii birou
rilor organizațiilor U.T.M. din sec
toare a termocentralei Paroșeni și 
a șantierului preparației din Coro- 
iești. ’

In luna mai, acțiunile cultural- 
educative și sportive au luat o și 
mai mare amploare. Intr o singură 
zi, la începutul lunii, s-au organi
zat cu tinerii trei excursii la ca
bana Rusu, la Cîmpu lui Neag și 
pe defileul Surduc, la care au par
ticipat tinerii energalicieni de la 
uzina Paroșeni, uzi.au Vulcan și 
constructorii de pe șantierul 
T.C.M.E. De atunci n-a existat nici 
o duminică fără ca tinerii din u- 
zineie sau de pe șantierele ora
șului să nu fi avut vreo ieșire 
la aer. In ultima duminică, de pil
dă, tinerii constructori de pe șan
tierul T.C.M.E. din Paroșeni, în nu
măr de peste 150, s-au împărțit în 
două grupuri și au plecat cu ca
mioane într-o excursie spre Bă- 
nița, iar ceilalți au vizitat o ex

frînează dezvoltarea activității spor- 
tive este faptul că, acordîndu-se 
o atenție excesivă echipei d? fot
bal, sînt neglijate celelalte ra
muri sportive cum ar fi atletismul, 
handbalul, tirul și altele. De ase
menea, s-a încetățenit practica de 
a se pune bazele sportive numai la 
dispoziția titularilor echipelor, iar 
ceilalți tineri nu au acces la aces
te baze. Acestor deficiențe li se 
mai adaugă lipsa de îndrumare a 
tinerilor în practicarea discipline
lor sportive îndeosebi a tinerelor 
fetî.

Numeroși tineri și-au exprimat 
dorința de a construi prin muncă 
patriotică un teren de handbal гг- 
dus și unul de baschet, de a par
ticipa la diferite întreceri de atle
tism, de a practica voleiul, ciclis
mul și altele. Aceste dorințe au 
rămas însă neîndeplinite pînă în 
prezent.

Față de această stare de lucruri, 
este de dorit ca mai ales cu oca
zia spartachiadei de vară ce se 
va deschide în curînd, să fie or
ganizate competiții la toate ramu
rile sportive, la care să fie asigu
rată o largă mobilizare a tinere
tului.

ploatare carboniferă de lîngă Tg. 
Jiu. Tot în cursul acestei luni, pe 
terenul de sport din localitate au 
fost programate întreceri de fot
bal între tinerii din sdfctoarele mi
nei.

Sosirea primăverii, perioada da 
vară care urmează, oferă tinerilor 
vulcăneni prilejul organizării în 
parcuri și pe terenurile de sport 
ă unor acțiuni ample. Duminica 
viitoare va avea loc deschiderea 
„Grădinii tineretului” din oraș. Este 
vorba de grădina clubului central 
din localitate, în care tinerii au 
reamenajat prin muncă voluntară 
o estradă și un ring de dans. Aici 
vor fi organizate în aer liber, joile 
și duminicile tineretului, programe 
artistice, concursuri de recitări, de 
dans etc. Nu de mult, comitetul 
orășenesc U.T.M. a format un co
lectiv al joilor de tineret care sa 
va ocupa, printre altele, de sti
mularea tinerilor în inițierea dife
ritelor jocuri distractive, întreceri 
etc. Pînă la sfîrșitul lunii sînt 
prevăzute și alte acțiuni cu tinerii. 
Se vor organiza excursii la Sims- 
ria pentru vizitarea grădinii den- 
drologice, la Cîmpușel, la izvoarele 
Jiului. La T.C. Paroșeni se preco
nizează organizarea în viitoarele 
săptămîni a unor excursii la cabana 
Rusu, la Hunedoara, la Geoagiu. 
precum și vizitarea fabricii Visco- 
za din Lupeni. Organizațiile U.T.M. 
și de sindicat de la T.C.M.C. au 
prevăzut organizarea de excursii 
la Sarmizegetusa, Hunedoara și 
chiar pînă la Novaci.

Preocuparea organizațiilor U.T.M. 
din Vulcan de a ridica la un nivel 
superior modul de petrecere în co
lectiv a timpului liber de către ti
neri în timpul verii trebuie stimu
lată. Și aceasta mai ales la mina 
Vulcan și pe șantierul de construc
ții sociale unde nu s-au obținut 
încă rezultate satisfăcătoare în 
acest sens. De mai mult sprijin au 
nevoie organizațiile U.T.M. în or
ganizarea acțiunilor cultural-sporti
ve atît din partea clubului central 
cît și a asociației sportive din lo
calitate. Există de altfel posibili
tăți și o bună experiența care a- 
sigură că în orașul Vulcan se vor 
organiza în timpul verii tot mai 
multe acțiuni care vor da tineri
lor mineri și muncitori posibilita
tea de a-și petrece timpul liber 
în mod plăcut, util, recreativ.

I. DUBEK
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m EDITURA POLITICA
au apărut :

,V. I. LENIN:

Opere complete, 
voi. 15

Volumul al 15-lea al Operelor 
complete ale lui V. I. Lenin cu
prinde lucrările scrise de el în 
perioada februarie- iunie 1907. Ce
le mai multe din articole și lucrări 
incluse în acest volum sînt con
sacrate Congresului al V-lea al 
P.M.S.D.R.

Documentele întocmite de Le
nin, articolele scrise de el în le
gătură cu Congresul al V-lea al 

, partidului și incluse în acest vo
lum — „Proiecte de rezoluții pen
tru Congresul al V-lea al P.M.S.D.R.", 
„Platforma social-democrației re
voluționare", „Cum nu trebuie să 
se scrie rezoluții", ..Platforma tac
tică a menșevicilor", „Dezorienta
rea unora care s-au supărat" și 
altele — constituie o lovitură ni
micitoare dată tacticii conciliatoare 
a manșevicilor, și reprezintă un 
model de luptă intransigentă pentru 
principiile social-damocrației revo
luționare.

In articolele ,, Deschiderea Du
mei a Il-a de stat", „Duma а П-а 
și sarcinile proletariatului" ș.a. Le
nin arată care este esența politicii 
absolutismului țarist și a partidelor 
ultrareacționar э.

Lenin a condus nemijlocit partea 
bolșevică a fracțiunii social-demo- 
cr; a în Duma de stat și i-a în
drumat activitatea. In legătură cu 
aceasta el a scris articolele „Pro
iect de cuvîntare în Duma а П-а 
de stat în legătură cu problema 
agrară", „In legătură cu declarația 
lui Stolîpin" etc.

In volumul al 15-lea a fost inclu
să și „Prefața la traducerea rusă 
a cărții „Scrisori adresate lui F. A. 
Sorge și altora de către J. Ph. Bec
ker, J. Dietzgen, F. Engels, К. 
Marx _și alții" în care Lenin subli- 

( niazS pasajele din această cores
pondență care prezintă o importan
ță deosebită din punctul de vedere 
al elaborării tacticii partidului pro
letar.

E. GODEANU, I. TUDOSE, R. TUDOR

înaltul titlu
de membru de partid

96 pag., 1,25 lei

Lucrarea înfățișează cititorilor 
preocuparea permanentă a partidu
lui nostru pentru aplicarea cu 
consecvență a învățăturii leniniste 
cu privire la titlul de membru de 

, partid și la rolul crescînd al comu- 
Lniștilor în îndeplinirea sarcinilor 
* trasate de partid, reliefează acti

vitatea susținută desfășurată de 
partid pentru antrenarea maselor 
la înfăptuirea politicii sale de de- 
săvîrșire a construirii socialismu
lui in R. P. Romînă.

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

GOSPODARII VULCANULUI
După cum spune o veche zica

lă din popor, „Gospodarul priceput 
își face iarna car și vara sanie". 

jSe poate ca gospodarii Vulcanului 
să nu se fi gîndit tocmai la aceas
tă zicătoare cînd în cea de a 
XXIV-a sesiune a Sfatului popular 

■* care a avut loc în ianuarie au ela- 
Tborat un plan amplu de înfrumu- 
1 sețare a orașului. Acesta prevedea, 

printre altele, atragerea la acțiunile 
! de gospodărire a orașului a 63 000 
j de locuitori care să presteze 252 000 
7 ore de muncă obștească și care să 
1 aducă economii în valoare de 
’630 000 iei. S-a format și un co
mandament de înfrumusețare urba
nistică din care tac parte tov. Cior
nei loan, Iștfan Nicolae, Boldura 

; loan, Isac Fulviu și alți deputați 
harnici și pricepuți. Fiecare deputat 
din comandament a luat în primi- 

ire cîte un cartier al orașului unde 
și-a organizat cîte un colectiv din 
7—8 cetățeni inimoși

La construcția noii case de cultură din Petroșani, lucrările se desfășoară din plin. Zilele trecute, 
a fost turnată placa de beton a parterului.

Iată în clișeu pe dulgherii Gydrgy loan, Giurgiu Nicolae și Vișan Sotir coniecționind cofraje 
pentru turnarea planșeului scenei.

La cumltctal de partid a sosii o scrisoare...
In cadrul colectivelor întreprin

derilor și instituțiilor noastre s-a 
născut în ultimii ani, ca o ex
presie a conștiinței tot mai înal
te a oamenilor, preocupați de bi
nele și fericirea generală, spiritul 
de întrajutorare, de prietenie. A- 
cest spirit se manifestă multilate
ral : In atitudinea plină de grijă 
a muncitorului vîrstnic și iscusit 
față de tînărul abia venit în între
prindere pentru a-1 califica, pen
tru a-i ridica cunoștințele profe
sionale, în intransigența brigăzilor 
din abataje, ateliere, sau de pe 
șantiere față de acel membru al 
colectivului care încalcă discipli
na muncii, sau normele de con
viețuire socială, față de tot ce e 
vechi, urît și nedemn de un om al 
zilelor noastre.

; Un asemenea colectiv de oa
meni viguroși, educați de partid, 
intransigenți față de orice abate
re, crează caractere ferme, îi a- 
jută pe membrii săi să aibă o 
comportare demnă atît la lucru 
cit și în viața particulară.

Ințr-una din zilele lunii ce a 
trecut, la comitetul de partid al 
uneia din cele mai mari dintre 
exploatările noastre a sosit o scri
soare. O scrisoare ca multe altele 
care vin la comitetele noastre de 
partid, dar cit de semnificativă prin 
conținutul ei I

— Ne adresăm dumneavoastră cu 
o rugăminte — începe scrisoarea. 
Ajutați-ne să-l îndreptăm pe unul 
din tovarășii noștri de muncă, pe 
tovarășul R.

In scrisoare se povestește cazul 
tovarășului R„ de altfel un om de 
treabă, un muncitor iscusit, apre
ciat pentru conștiinciozitatea cu 
care-și face datoria în producție.

Tînărul R. a făcut cunoștință cu 
o femeie cu purtări ușuratice, cu 
care întreține legături de mai mul
tă vreme. Femeia a mai fost că
sătorită, a avut un soț cumsecade, 
are și un copil. S-a despărțit de

A venit și primăvara cu zile înso
rite. La îndemnul deputaților, au 
ieșit la lucru pînă la 1 Mai, 43 985 
locuitori ai orașului care au efec
tuat 175 000 ore de muncă volun
tară care au adus economii în 
valoare de 439 856 lei. Aceasta în
seamnă că numai în patru luni s-au 
realizat 69,8 la sută din obiecti
vele fixate pe întregul an. Cifrele 
de mai sus sînt oglindite însă mai 
pregnant în înfățișarea orașului. 
Spațiile dintre blocuri par o imen
să grădină. Mii de flori în toate 
culorile, trandafiri, arbuști orna
mentali înfrumusețează spațiile 
verzi amenajate cu migală și pri
cepere. In oraș au început să apa
ră noi solare și baze sportive. A- 
lături de noul cartier de blocuri au 
întinerit și s-au înfrumusețat și ve
chile cartiere. Ți-e mai mare dra
gul să urci în cartierul Kakașvar, 
să cobori în colonia de jos sau să 
rberoi ne Morisoara ori ne Crivi- 

soț pentru purtările ei nedemne.
„Noi o cunoaștem, se spune în 

scrisoare. Știm că este în stare 
să-l convingă și pe tovarășul nos
tru să-și destrame familia, să-și pă
răsească soția și copilul. Această 
intenție a ei s-ar putea realiza. 
Soția tovarășului R. este pe cale

Pe teme de educație
de a pleca din casă, izgonită de 
el, fără ca ea, de altfel o femeie 
serioasă și devotată lui, să știe 
cel puțin pentru ce este alungată. 
Ne gîndim Ia ea, la căminul aces
tei familii tinere, la viitorul copi
lului acestor soți. Ținem să pre
venim destrămarea căminului lor, 
să-1 facem pe el să-și vadă de fa
milie.

De aceea dorim să fie ajutat. 
Noi cunoaștem mai de mult timp 
legăturile lui cu femeia neserioa
să. N-am vrut să afle soția des
pre rătăcirile lui. Dar acum vrem 
ca tovarășul R. să știe că faptele 
lui sînt cunoscute de noi, le deza
probăm și îi cerem să nu-și aban
doneze familia. Iar în cazul că el 
va merge mai departe pe acest 
drum, sîntem deciși să intervenim 
mai energic pentru a-1 determina 
să-și schimbe comportarea, să nu-și 
abandoneze familia. Vă rugăm să 
ne ajutați. Să ajutați, în primul 
rînd, soția și copilul” — încheie 
scrisoarea.

Iată un caz edificator: colecti
vul, preocupat de a forma din fie
care membru al său un om in
tegru, corect nu numai la locul de 
muncă ei și în viață, intervine în- 
tr-o chestiune familiară, intimă. 
Azi, familia nu mai poate fi ruptă de 
clocotul vieții bogate a colectivu
lui socialist. Trăsătura distinctivă 
a familiei de tip nou constă toc
mai în contopirea intereselor de 
familie, cu interesele sociale.

dia. Peste tot domnește curățenia, 
locurile virane s-au transformat în 
zone verzi. Cina sînt înoitorii ve
chii așezări minerești ? Sînt aproa
pe toți locuitorii orașului. Tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei, pînă și 
copii au • pus umărul la înfrumu
sețarea orașului. La aproape toate 
acțiunile puteau fi văzuți deputății 
Căpățînă Vasile, Iștfan Nicolae, 
Galeriu Victor, Gavriliu Laura, 
Hunyadi Ioan, Jura Valeria, Mihai 
Carol, Smitko Maria și multi alții 
care au mobilizat cu vorba și mai 
ales cu fapta pe cetățenii orașului.

Munca de înfrumusețară a ora
șului nu se oprește însă aici. Mai 
sînt doar atîtea de făcut,' iar gos
podarii Vulcanului și-au propus, 
ce-i drept fără prea multă recla
mă, să-și realizeze încă în cursul 
lunii mai, obiectivele fixată pe În
tregul an.

D. CRISAN

Și deci, colectivul se simte în 
drept să intervină atunci cînd este 
necesar pentru a asigura trăinicia 
unei familii. Este un drept, o o- 
bligație chiar, pe care o impune 
spiritul de întrajutorare, statornicit 
în relațiile dintre oamenii colecti
vității noastre socialiste.

In cazul nostru intervenția co
lectivului a dat roade. Tovarășul 
R. și-a recunoscut greșelile și a re
venit la familia lui.

Intervenția colectivului în cazul 
de mai sus, este autentică, pe
trecută în zilele noastre. Este o 
intervenție firească, justificată, do
vadă a dezvoltării spiritului nou, 
socialist în relațiile dintre oame
nii societății noi.

L D.

PUBLICITATE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦’
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Luna mai, luna imprimeurilor
— Țesături din relon
— Imprimeuri din mătase naturală
— Țesături din mătase artificială
— Imprimeuri din bumbac
In modele noi într-o gamă variată de desene și 

culori puteți găsi în magazinele 0. C. L. produse 
industriale Petroșani.

Vizitați magazinele de textile bine aprovizionate.
• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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In prag 
de despărțire

Sîmbătă 25 mai, elevii clasei a 
XI-а de la Școala medie din Le
nea își vor lua rămas bun de la 
cadrele didactice, care de-a lun
gul celor 4 anî de școală s-au 
străduit să le sădească în inimi pa
siunea pentru învățătură, i-au e- 
ducat cu răbdare în spiritul dra
gostei față de oameni, față de rea
lizările lor minunate.

Emoționantă va fi și despărți
rea de tovarășa Plav Ileana, diri
ginta clasei. Pentru dirigintă, eve
nimentul aduce emoție, dar și mîn- 
drie. O mare parte a elevilor a- 
cestei clase a avut-o sa dirigintă 
încă din clasele elementare.

Observațiile culese an de an în 
caietul de dirigintă constituie un 
material bogat, din care s-ar pu
tea alcătui biografiile celor 32 de 
viitori constructori de nădejde ai 
socialismului.

Pe o filă a caietului stă lipită 
fotografia elevului Răscolean Pa
vel din Cimpa. îmbrăcat în haine 
simple și cămașă cu ciucuri la gît, 
potrivit portului local, copilul de 
atunci este de acum absolvent al 
școlii medii.

Privirea lui exprimă perseveren
ță, hotărîre și elan tineresc, cali
tăți pe care nu le-a dezmințit 
niciodată. Puiul de țăran de ieri 
vrea să ajungă inginerul destoinic 
de mîine.

Gînduri îndrăznețe, dar reali
zabile.

De gînduri asemănătoare sîet 
stăpiniți și restul absolvenților ca
re și-au ales fiecare meseria pre
ferată.

In prag de despărțire, nu avem 
decît să le urăm succes deplin ta 
viată. "

Prof. N. CHERGHJ
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„COSMOS-17
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

' TASS transmite:
La 22 mai 1963, în Uniunea So

vietică a fost lansat un nou sate
lit artificial al Pămintului — „Cos
mos-17".

La bordul satelitului se află 
instalat aparataj științific destinat 
continuării cercetării spațiului cos
mic, in conformitate cu programul 
anunțat de TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită cu următorii parametri: pe
rioada inițială de revoluție — 94,82 
minute, distanța maximă de supra
fața Pămintului — 788 km. (la a- 
pogeu), distanța minimă — 260

-------------- ©

V. P. Suslov numit Is funcția de adjunct 
ai secretarei general

NEW YORK 22 (Agerpres).
Secretarul general al O.N;U., 

U Thant, a anunțat numirea am
basadorului extraordinar și pleni- 
potenițar V. P. Suslov, (U.R.S.S.) 
în funcția de adjunct al secreta

Proteste în Uruguay împotriva șantajului 
economic al bancherilor din S. U. A.

MONTEVIDEO 22 (Agerpres).
Referindu-se la presa uruguaya- 

nâ, agenția Prensa Latina relatează 
că în această țară se manifestă in
dignare împotriva încercărilor de 
șantaj puse la cale de către S.U.A., 
pentru a împiedica comerțul Uru- 
guayului cu Cuba și cu țările 
socialiste. Potrivit agenției, ban
cherii nord-americani refuză să a- 
corde credite Uruguayului atîta

------------ O-------------

Sentința tribunalului din Coblenz 
în procesul unor criminali SS-iști

BONJsJ 22 (Agerpres).
Tribunalul din Coblenz a pronun

țat la 21 mai sentința în procesul 
intentat fostului maior SS Georg 
Heuser și altor SS-iști care în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial au săvîrșit crime pe teri
toriul R. S. S. Bieloruse, vremel
nic ocupat de hitleriști. In timpul 
războiului, din ordinul lui Heuser 
au fost asasinați in masă zeci de 
mii de cetățeni sovietici pașnici, 
îndeosebi în orașul Minsk.

In baza documentelor existente

99Războiul comercial66 a fost amînat
încheierea conferinței G.A.T.T. a 

fost apreciată în felul următor de 
corespondentul agenției France 
Presse la Geneva: „Recunoașterea 
de către trimisul special al preșe
dintelui Kennedy, Herter, a pari
tății Europei celor șase cu S.U.A. 
nu înseamnă eă dificultățile s-au 
terminat în cadrul discuțiilor asu
pra dezarmării vamale reciproce. 
Grupurile de lueru, care au fost 
create așa cum au cerut membrii 
Pieței comune, vor avea de regle
mentat treburile de acolo de unde 
au fost lăsate de miniștri. Repre
zentantul unei țări europene par
ticipante a declarat: avem acum 
coaja oului, dar nu avem conți
nutul lui. Un specialist în trata
tive vamale a rezumat acordul 
realizat în felul următor: „Miniș
trii au lăsat înalților funcționari 
grija de a reglementa într-o ma
nieră sau alta certurile rămase în 
suspensie. Dacă războiul comercial 
a fost evitat, luptele de guerilă 
vor face ravagii în cele două sau 
trei comitete care s-au născut 
din lucrările conferinței".

In această lumină, compromisul 
realizat între S.U.A. și Piața co
mună, ale căror interese s-au cioc
nit cu atîta violență în cursul 
conferinței de trei zile a G.A.T.T., 
apare mai curînd ca o amînare a 
disputei, decît ca o rezolvare a 
fondului divergențelor. La închi
derea conferinței G.A.T.T. s-a a- 
nunțat oficial că „marea negoeie-

*' PE ORBITA
km. (la perigeu). Unghiul de încli
nare al orbitei față de planul E- 
cuatorului este de 49 grade, 02*. 
In afară de aparatajul științific, la 
bordul satelitului sînt instalate un 
radio transmițător, care funcționea
ză pe frecvența 20,005 MHZ, un 
sistem radio pentru măsurători 
precise asupra elementelor orbitei 
și un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămint a da
telor privind funcționarea insferu- 
mentelor și aparatajului DtiințMic.

Aparatajul instalat la *M0W1 
satelitului funcționează nomad.

Centrul de coordonare și calmii' 
prelucrează informațiile primite.

rului general pentru problemele 
politice și problemele Consiliului 
de Securitate.

El a fost numit în postul deținut 
anterior de E. D. Kiseliov.

©-------------

timp cît acesta nu renunță la re
lațiile comerciale cu țările socialis
te.

Ziarul „El Popular" afirmă că 
bancherii americani depun toate 
eforturile pentru ca „Uruguayul 
să se supună cu strictețe directi
velor date de către Fondul Mone
tar Internațional, care cer lichida
rea acordurilor bilaterale comercia
le cu țările socialiste".

la dosar și a depozițiilor a zeci de 
martori, Heuser se face vinovat de 
asasinarea a peste 30 000 de cetă
țeni pașnici.

Cu toate că vinovăția acuzatului 
Heuser a fost dovedită cu probe 
din cele mai convingătoare, tri
bunalul din Coblenz a condamnat 
pe Heuser la numai 15 ani de 
muncă silnică. Franz Stark, cola
borator apropiat al lui Heuser, a 
fost condamnat la muncă silnică pe 
viață, ceilalți acuzați fiind condam
nați la închisoare pe termene în
tre 3,5—10 ani.

re”, în legătură cu aplicarea con
cretă a reducerii tarifelor vamale 
între S.U.A. și Piața comună, va 
începe Ia 4 mai 1964, iar pînă a- 
tunci se vor desfășura — începînd 
de la mijlocul lunii iunie — lu
crări în cadrul comisiilor de ex- 
perți. Aceste comisii vor studia 
problemele legate de eliminarea 
tarifelor vamale și a obstacolelor 
netarifare. Reducerea tarifelor ur
mează să fie efectuată potrivit

COMENTARIUL ZILEI
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unor reguli speciale care vor fi 
aplicate în mod automat și gene
ral, dar stabilirea acestor reguli 
nu a fost nici măcar abordată, ur- 
mînd ca tot o comisie de experți
să-și concentreze atenția asupra
elaborării acestor reguli.

La viitoarele discuții asupra re
ducerii tarifelor vamale se va ține
seama de „principiul american" ca
re prevede reducerea liniară reci
procă și egală, precum și de re
ducerea inegalităților tarifare — 
punîndu-se accent asupra tarifelor 
vamale foarte ridicate — cerută 
de membrii Pieței comune.

Amînarea războiului comercial, 
care era pe cale sa izbucnească 
între S.U.A. și Piața comună, a 
fost realizată cu foarte mare greu
tate, iar în eercurile conferinței 
G.A.T.T. s-a menționat intervenția

Declarația ofesedinleloi Mti, Moll ScDarl. 
- io Dfilejfll lepouiii іойівіоіііі

VIENA 22 (Agerpres).
La 22 mai a avut Ioc la Viena 

ședința festivă a celor două Ca
mere ale Parlamentului austriac, 
la care președintele Adolf Scharf, 
reales la 28 aprilie, a depus jură- 
mîntul față de Republica Austria. 
A. Scharf, luînd cuvîntul la ședin
ță, a declarat că el va depune toate

Atacuri ale grupurilor antiguvernamentale 
în capitala haitiană

PORT-AU-PRINCE 22 (Agerpres).
Cu numai 48 de ore înaintea in

stalării oficiale a dictatorului ha- 
itian, Duvalier, în postul de pre
ședinte pentru o perioadă de încă 
șase ani, în capitala Republicii 
Haiti, Port-au Prince, au avut loc 
în seara de 20 mai multe atacuri 
ale grupurilor antiguvernamentale 
împotriva clădirilor unde sînt a- 
dăpostiți membrii unităților de po
liție ale lui Duvalier, aduse special 
în capitală în vederea acestui eve
niment. Agenția U.P.I. transmite că 
în decurs de două ore s-au semna
lat cinci asemenea atacuri în 
cursul cărora s-au auzit schim
buri de focuri de armă și 
s-au produs patru explozii. Potri
vit datelor neoficiale în cursul cioc
nirilor șase polițiști au fost uciși 
și numeroase alte persoane rănite. 
Potrivit agenției Associated Press, 
alte explozii și focuri de armă s-au 
semnalat în primele ore ale dimi
neții de marți în diferite puncte 
din Port-au-Prince. Poliția și ar
mata haitiană au blocat imediat 
circulația pe străzi și au început 
percheziții în casele din apropie
rea locurilor unde s-au produs a- 
ceste atentate.

Agențiile occidentale de presă 
transmit eă știrile cu privire la valul 
de acțiuni antiguvernamentale care 
au început la Port-au-Prince, so
sesc cu mare întîrziere din acest 
oraș, întrucît guvernul haitian a 
instituit cenzura asupra telegrame
lor de presă transmise în străină
tate.

După cum se știe, dictatorul 
haitian Duvalier, încâlcind consti
tuția țării care nu permite instala
rea ca președinte a unei persoane 
care a mai ocupat acest post, fal- 

personală a președintelui Kennedy. 
Deși corespondenții acreditați la 
Washington nu au, putut să obțină 
din partea Casei Albe vreo confir
mare asupra acestei intervenții, în 
comentariile lor ei au susținut că 
Kennedy a acționat în ultimul mo
ment cu scopul de a salva măcar 
aparențele, pentru ea- pe lista ne
înțelegerilor din N.A.T.O. să nu 
figureze încă o problemă acută, 
înaintea ultimei ședințe a confe
rinței G.A.T.T., reprezentantul a- 
merican, Herter, s-a întîlnit cu re
prezentanții Pieței comune, în pre
zența unui „arbitru", ministrul el
vețian al economiei, Hans Schaf
fner, pentru ca din disputa inter- 
occidentală să nu iasă ■— așa cum 
s-a menționat la Geneva — „nici 
învingători, nici învinși". Rezulta
tul acestui acord, prezentat apoi 
conferinței, a fost —. potrivit a- 
genției France Presse — că „pro
blemele care își așteaptă rezolva
rea, și anume organizarea rațională 
și stabilă a reducerii tarifelor va
male între S.U.A. și Europa celor 
șase, a trecut din domeniul con- 
traverselor pasionale, în domeniul 
tehnic". Și chiar dacă „noua dra
mă", despre care scria atît de mult 
presa occidentală că este gata să 
izbucnească la Geneva, a fost pen
tru moment evitată, nu înseamnă 
că problema tarifelor vamale în
tre S.U.A. și Piața comună ar fi 
acum rezolvată.

Z. F,

eforturile pentru a menține pacea 
pentru Austria. Președintele s-a 
pronunțat în sprijinul respectării 
de către Austria a neutralității, 
pentru relații de prietenie cu toate 
statele care vor duce o politică 
de bunăvoință.

El și-a exprimat, de asemenea, 
dorința de a contribui la menține
rea păcii în toată lumea.

e--------

sificînd alegerile ținute cu doi ani 
în urmă și-a asigurat „realegerea". 
Agențiile de presă reamintesc că 
în luna aprilie, dintr-un avion 
neidentificat, deasupra capitalei 
haitiene au fost aruncate zeci de 
mii de manifeste în care forțele 
antiguvernamentale declară că se 
vor opune prin toate mijloacele 
menținerii lui Duvalier ca preșe
dinte.

SEUL. — Agenția United Press 
Internațional anunță că la 21 mai 
la Seul a început procesul inten
tat împotriva a cinci ofițeri su
periori ai forțelor militare aeriene 
sud-coreene acuzați de organizarea 
unui complot în vederea asasinării 
dictatorului sud-coreean Pak Cijan 
Hi. Potrivit actului de acuzare, 
acești ofițeri au făcut parte din
tr-un grup mai mare de ofițeri 
care au încercat să organizeze o 
lovitură de stat.

_ - • ’ -ser — • "

Primul ministru al statului 
Trinidad-Tobago cere 

lichidarea bazei maritime 
militare americane din golful 

Chaguaramas
NEW YORK 22 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Miami 

Herald", dr. Eric Williams, primul 
ministru al statului Trinidad — 
Tobago,- a cerut lichidarea bazei 
maritime militare americane din 
golful Chaguaramas, care a fost 
predată Statelor Unite în perioada 
dominației coloniale engleze asupra 
insulei.

Primul ministru a condamnat, de 
asemenea, amestecul militarilor a- 
mericani de la această bază în tre
burile interne ale statului Trini
dad — Tobago.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară distrac
tivă, 9,00 Muzică din opere, 9,30 
Melodii populare din Moldova, 
10,27 Potpuriuri de muzică de es
tradă, 12,00 Muzică populară so
vietică, 12,30 Formații de muzică 
ușoară, 14,00 Concert de prînz, 
15,45 Muzică populară, 16,15 Vor
bește Moscova ! 16,45 Muzică din 
operete, 17,30 In slujba patriei, 
18,00 Cîntece de dragoste de com
pozitori romîni, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 18,40 Buchet de me
lodii populare, 19,30 Universitatea 
tehnică radio, 19,45 Cîntă Marga
reta Pîslaru și Victor Bunea, 20,15 
Muzică corală cerută de ascultă
tori, 20,40 Noi înregistrări de mu
zică populară realizate în studiou
rile noastre, 21,00 Muzică ușoară, 
21,40 Muzică din opere. PROGRA
MUL II. 10,10 Din muzica popoa
relor, 11,00 Duete comice din o- 
perete, 11,15 Universitatea tehnică 
radio, 11,30 Muzică ușoară, 13,00 
Melodii populare romînești și ale 
minorităților naționale, 13,30 Limba

Protestul unui grup de oameni 
de știinfă din Paris împotriva 

creării „forței nucleare 
de șoc“ franceze

PARIS 22 (Agerpres).
Un numeros grup de . profesori 

și oameni de știință de la institu
țiile de învățămînt superior din 
Paris au dat publicității un mesaj 
în care protestează împotriva 
creării „Forței nucleare de șoc"' 
franceze și se pronunță pentru 
dezarmare generală.

Politica dezarmării controlate, se 
spune în mesaj, ar înlătura pri
mejdia unui incendiu mondial. Ea 
ar permite dezvoltarea lucrărilor 
de cercetări științifice, ar înlesni 
eliberarea totală a popoarelor co
loniale. Autorii mesajului îndeam
nă opinia publică să recurgă la 
toate mijloacele posibile de luptă 
împotriva creării „forței nucleare 
de șoc" franceze și pentru dezar
mare generală sub un striat con
trol internațional.

La 22 mai, anunță agenția, alți 
20 de ofițeri din cadrul forțelor 
maritime și aeriene au compărut 
în fața Curții Marțiale sub ace 
eași acuzare.

LONDRA. — La 21 mai, 5 000 
de muncitori constructori din Man
chester au încetat lucrul și au or
ganizat o demonstrație în spriji
nul revendicării cu privire la ma
jorarea salariilor șî reducerea săp- 
tămînii de muncă. A încetat iucru» 
pe toate șantierele principale ale 
orașului.

CARACAS. — De mai bine de 
trei săptămîni sînt în grevă mun
citorii petroliști din departamentele 
columbiene Santander și Barran- 
quilla. Greviștii cer administrație 
societății americane „Columbiar 
Petroleum" să li se majoreze sala 
riile, să se respecte condițiile con 
trafcttilui colectiv.

ROMA. — Antonio Segni, pre 
ședințele Republicii Italia, continui 
consultările politice pentru a re 
zolva criza de guvern. La 21 ma 
el a primit pe Palmiro Togliatt: 
secretar general al Partidului Cc 
munist Italian, președintele grupu 
lui comunist din Camera Deputați 
lor.

DE RADIO
mai

noastră. Vorbește acad. prof. A 
Graur, despre „Analize sintactice 
(reluare), 14,35 Program de muz 
că ușoară, 15,00 Actualitatea în ți 
rile socialiste, 15,25 Muzică din < 
perete, 16,30 Muzică popular 
17,00 Muzică de estradă, 18,45 Le, 
tnrile dumneavoastră preferat 
19,00 Doine și jocuri popular 
19,30 Teatru la microfon : „Ga 
țele". Adaptare radiofonică duț 
comedia lui Al. Kirițescu, 21 
Muzică populară, 21,45 Muaică я 
dans.
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CINEMATOGRAFE
24 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRII 
Pămîntul îngerilor; AL. ȘAHI/ 
Festival Chaplin,- PETRILA : Pa, 
noului venit,- ANINOASA : Fant 
mele din Spessart; VULCAN: Căi 
vine dragostea; CRIVIDIA : Fii f 
ricită Ani; LUPENI : Cînd copai 
erau mari; BĂRBATENI: Cetat 
Huranzamin,- URICANI: Ker Og/
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