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Vești de la mina Vulcangura galeriei
Sector evidențiat pe mină

Viitori muncitori calificați

Croitoru
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Sărbătoare Ia
Ieri, deși cerul a fost 

Înnorat și ploios, la gura 
minei Dîlja, una dintre 
cele mai tinere exploatări 
miniere din Valea Jiului, 
a fost sărbătoare. Repre
zentanți ai organizației d> 
partid, al sindicatului și 
conducerii minei, precum 
și numeroși mineri și 
muncitori, i-au întîmpinat 

“Jt felicitat cu căldură pe 
ortacii brigadierului Bar 
tha Coloman care au ob
ținut realizări deosebite 
la săparea și betonarea 
puțului orb nr. 1.

In cursul lunii august, 
minerii acestei brigăzi au 
săpat 40 metri liniari d a 
puț cu un profil de 20,4 
metri patrați, și au beto
nat 30 metri din porțiu
nea săpată.

Acest succes este rod 
al întrecerii ce se desfă-

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

șoară între cele trei 
schimburi ale brigăzii 
conduse de minerii Barto- 
lici Artenie, Meiuș Ghe- 
orghe și Costijet Nicolae, 
al hărniciei și priceperii 
brigadierului Bartha Colo- 
man în organ zarea mun
cii întregii brigăzi. Mine
rii au dovedit o adevăra
tă măiestria în folosirea 
graifelor la încărcarea 
sterilului în chible, au bă
ltit gauti pentru pușcare 
lungi da 2 in., obținînd 
astfel randamente înalte.

Conducerea minei a asi
gurat o funcționare per
fectă a instalației de 
transportare a mortarului 
de beton pe conducte, a 
celorlalte utilaje precum 
și o bună aprovizionare 
cu betonite pentru zidirea 
pereților puțului, cu ma
teriale necesare amena
jării.

In această lună, anima
torii întrecerii socialiste 
ce se desfășoară între 
sectoarele minei Vulcan 
sînt minerii din sectorul 
III 
lei 
de 
lui
proporție de 
Ca urmare a

Pînă în dimineața zi- 
de 28 august planul 
producție al sectoru- 
a fost îndeplinit în 

113,7 la sută, 
unei org=i-

Conștienți că aceasta 
este o condiție principală 
în obținerea succeselor în 
producție, tot mai mulți 
muncitori de la mina Vul
can sînt 
rința de 
perioada 
cursurile
cadrul școlii de 
care vor fi urmate de 28 
muncitori, în prezent a- 
jutori mineri, iar cursuri-

la sectorul I.C.O. 
au ef ictuat cu 
proprii reparația 
a conductei d e

Nu de mult, echipele de 
apaducteri conduse de 
Zeleneak loan și Matei 
Ioan de 
Lupeni 
mijloace 
capitală
aducțiune Ileana, care a- 
provizionează cu apă po

rtabilă mai multe cartiere 
ale orașului. S-a dezgro-

pat și înlocuit cu acest 
prilej peste 100 metri de 
conductă, s-au curățat fil
trele și s-au executat rea- 
menajări la conduct sie de 
apă potabilă din colonia 
„Oficianți" și cartierul 
de case". Tot 
zile, sectorul 
peni a montat 
tate un număr

„80
în aceste 

I.C.O. Lu-
în locali- 
de 40 ciș-
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Cum va fi vremea ? — iată o • 
întrebare la care fiecare găsește • 
răspuns în ziare, la radio sau te- • 
leviziune : „Institutul meteorolo- Z 
gic comunică...". *

Nu toți cei care ascultă sau • 
citesc aceste cuvinte, devenite • 
familiare, știu că, pentru scurtul» 
și obișnuitul comunicat cotidian, • 
lucrează zi și noapte, mii de oa- J 
meni răspîndiți pe întreg cuprin- • 
sul țării. Fără datele transmise • 
din oră în oră, neîntrerupt, de * 
cei de pe vîrful Omul, la 2 507 J 
m altitudine (legați de restul • 
lumii o jumătate de an doar prin > 
undele radio), fără comunicările ‘ 
meteorologilor aflați pe digul • 
Sulinei, la patru kilometri în Iar- • 
gul mării și ale tuturor acelor» 
lucrători anonimi, pasionați de • 
meseria lor, ce stau de veghe în * 
atîtea alte locuri izolate, nu ar« 
fi cu putință alcătuirea buletinu- * 
lui meteorologic. Numai meteo- • 
rologii de pe piscurile munților • 
știu cită trudă cere iarna scurtul • 
drum, îngropat în zăpezi, de la 
cabană 
parate, 
tie, pe 
cei de 
cunosc 
fruntate în largul mării, de mul-» 
te ori în plină furtună. Dar mun- • 
ca lor. materializată în lapida- * 
rele comunicate ale timpului * 
probabil, ajută din plin activita- * 
tea științifică a climatologului, * 
agrometeorologului, ori a specia- • 
liștilor din diverse alte ramuri; * 
pe aviator și marinar, pe con- J 
structor, pe ceferist, pe noi toți. J 
Și conștiința muncii împlinite cu * 
abnegație dă tărie de oțel, calm * 
și eroism acestor oameni aflați * 
la datorie. •

scurgerea 
pluviale.

canal i-
pentru 
apelor

A. NEGRU
corespondent

; (Continuare în pag. 3-a) I

ivzări 
muncii 
sirii utilajului minier la 
întreaga 
pe baza 
tivității 
340 kg.
din sectorul 
la ziuă în 
un plus de 
2247 tone de cărbune.

le de 
ria de 
li frecventata de 35 de 
tineri vagonetari și mun
citori necalificați.

Printre cei ce în acest 
an vor împleti munca cu 
învățătura se numără 
muncitorii Olaru Adrian, 
Pop Andrei, Buștean Mir
cea, Azamfirei Adam, Ta- 
nislav Mircea, 
Grigore și alții.

Succese ale minerilor 
de la pregătiri

Deschizătorii de noi 
drumuri subterane din sec
torul VIII investiții al 
minei Vulcan, obțin lună 
de lună succese frumoase 
în muncă. In luna august, 
de pildă, succesele 
mai frumoase le-au 
nut minerii conduși 
Vass Martin, care
și betonează galeria de 
legătură cu puțul 
vest, orizontul 480. 
cele 5—10 procente 
cît își depășesc în
die planul de fi scare zi, 
ei adaugă și calitatea lu-

cele 
obți- 

de 
sapă

VII
Ia
cu

me-

Harnicul colectiv al 
minei Lupeni, prin 
îndeplinirea și depă
șirea ritmică a pla
nului de producție, 
prin sporirea produc-

Tovărășii Sipoș Grigore și Ionescu Horea sini muncitori mineri în 
sectorul II al minei Aninoasa. La locurile lor de muncă șî-au cuceri! 
merite datorită faptului că alături de ceilalți ortaci pun cu tărie umărul 
la sporirea producției de cărbune. Satisfacția datoriei împlinite, do
rința de a obține noi realizări, le umplu inimile de bucurie și optimism.

se
Șaulea 

execută 
In pre
ia beto-

crării, care est? irepro
șabilă.

Hărnicie și pricepere în 
muncă dovedesc și mine
rii în fruntea cărora 
află brigadierul 
Constantin, care 
lucrări speciale, 
zent, ei lucrează
narea unor ramificații în 
gal eriile principale, fără 
să oprească transportul 
producției. Aceasta nu i-a 
împiedicat însă să execu
te lucrări de bună cali
tate și să-și depășească 
planul cu 2—6 procente.

planul îndeplinit
tivității muncii, încă 
în dimineața zilei de 
29 august a îndepli
nit planul lunar în 
proporție de 102,3 la 
sută. La acest succes

un aport însemnat 
l-a adus sectorul III 
care a dat peste plan 
1602 tone de căr
bune.

o
îndeplinirea sarcinilor de plan — 
în afîenfia colectivului sectorului

Cu tonte că în acest an planul
i producție al minei Lupeni a 

crescut cu 80 000 tone cărbune față 
de anul 1962, colectivul s-a anga
jat să extragă peste 
planului cantitatea de 
cărbune și să realizeze 
prețul de cost în 
1 500 000 lei.

Munca politică desfășurată 
către organizațiile^w>w###<>w.............  ♦♦*«*♦
de partid, smdi- 4 
cale și U.T.M., • 
efortul depus de • 
întregul colectiv • 

al exploatării noas- • 
po-î

♦ an-* 
fie *

chiaT ♦♦ 
mai •
luni ♦

de

prevederile 
40 000 tone 
economii 

valoare
la 
de

de

de la începutul anului și 
prezent, a fost depășit cu 
48 000 tone cărbune. S-au 
de asemenea, economii

Astfel, planul de producție pe ex
ploatare, 
pînă în 
aproape 
realizat,
însemnate care au făcut să scadă 
prețul de cost al cărbunelui extras 
cu aproape 3 lei pe tonă, iar pro-

(Continuare în pag. 3-a)
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tre, au făcut 
sibil ca acest 
gajament să 
realizat 
depășit 
puțin

și pînă la platoul cu a- 
la citiva metri de prăpas- * 
un qer cumplit. Numai • 
la stațiile meteomaritime * 
greutățile ce trebuie în- "

Printre brigăzile evidențiate în muncă la sectorul III al minei Vulcan, se numără și 
cea condusă de Bordea Emanoil. In cursul primelor două luni din semestrul II, ea. a 
depășit randamentul planificat cu 1,5 tone cărbune pe post.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii înainte de a intra în mină.

În cadrul Saptâmînii 
C rudi

între 1—7 septembrie, 
in întreaga țară se des
fășoară Săptămîna Cru
cii Roși'. In cadrul a- 
ceslei săptămini, în ora
șul Petrila du fost pro
gramate numeroase ma
nifestări menite să ducă 
la stimularea activități* . 
formațiilor de Cruce Ro
șie, la intensificarea ac
țiunilor puse în slujba a- 
părării sănătății oameni
lor muncii.

S-au,iăcut pregătiri in
tense pentru concursul 
echipelor sanitare care 
va avea loc în aceste 
zile. La concurs și-au a- 
nunțat participarea cele 
mai bune grupe de Cru
ce Roșie de la mina Pe
trila, preparația Petrila, 
de la mina Lonea și din 
cartierele orașului.

De o deosebită atenție 
se vor bucura donatorii 
de singe, oameni cuprinși 
de un adine umanita
rism, care vin in spriji- 

salvării multor vieți. 
62 donatori de sin- 
de la mina Petrila 

fi invitați ia o in- 
tlinire cu medicii, pre
cum și cu cetățenii care 
și-au redobindit sănăta
tea cu ajutorul transfu-

u
ziilor de singe. Pe adre
sa donatorilor de singe 
de la mina Petrila au 
sosit în ultima vreme 41 
de scrisori, purtind cu
vinte de profundă recu
noștință din partea ace
lora ale căror vieți au 
fost. salvate, datorită, do
natorilor de singe. Ase
menea scrisori au 
fost adresate tovarășu
lui Tănăsele Victor, mi
nerului Călinescu Tache, 
muncitorului Dima Cons
tantin și multor alți oa
meni ai muncii de la mi
na Petrila. „Vă mulțu
mesc din inimă pentru 
singele donat, care mi-a 
salvat viața în urina u- 
nui accident" — se spu
ne in scrisoarea adresa
tă de Luncan Ioan din 
V ulcan
Rad de ta mina Petrila.

Zilnic ia stația de ra- 
dioficare și ia stația de 
amplificare a minei Pe
trila, precum și Ia club 
se vor ține de către me
dici conferințe privind 
prevenirea îmbolnăviri
lor, îngrijirea celor sufe
rinzi la domiciliu, îmbu
nătățirea continuă a con
dițiilor de igienă.

muncitorului I.
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Avancronică „Ancheta66 de Al. Voifsn

„Stelele Budapestei** la Petroșani
“MĂIESTRIE ȘÎ CURAJ

In acest an, Teatrul de stat din 
Petroșani își va începe stagiunea 
cu piesa originală „Ancheta" de 
Al. Voitin. Din creația dramatur
gului stnt cunoscute publicului lo
cal piesele „Oameni care tac" și 
„Portretul'', care s-au bucurat de 
mult succes.

In „Ancheta" Al. Voi-tin urmă
rește desfășurarea vieții unor per
sonaje din piesele sale precedente, 
„Oameni care tae" și „Oameni ca
re înving" în condiții istorice noi, 
condiții determinate de eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, de 
marșul triumfal al poporului nos
tru condus de partid. Dacă în 
„Oameni care tac" pe Axinte 
l-am întâlnit în ipostaza de luptă
tor dîrz, neînfricat, în beciurile 
siguranței, de această dată îl în- 
tîinim într-o muncă de răspunde
re, îndeplinindu-și îndatoririle de 
comunist în memorabilul an 1948, 
anul naționalizării. Spi.ru, polițis
tul arogant și neomenos din „Oa
meni care tac" este înfățișat în 
noile condiții ca un dușman în
răit al poporului, care încearcă 
toate mijloacele pentru a lovi în 
cuceririle lui. De astădată îl în
tâlnim complet transformat pe pro
fesorul Banu, care în anii grele
lor încercări devine un intîlectual 
Moțat trup și suflet poporului.

Instantaneu | fSf SALA CU OGLINZI

Micile balerine care ac- drul clubului de la Petri-
tivează în cercul din ca- la, pînă la 1 octombrie.

sînt în vacantă. Cu toate 
acestea aproape zilnic se 
găsesc uneia care să trea
că pragul sălii cu oglinzi. 
Instructoarea Hatneanu 
Maria face la fel, a$a că 
în afara programului, ur
mărește pregătirii 3 mici
lor balerine.

Sala în care își desfă
șoară activitatea cercul, 
merită cu prisosință nu
mele de sală cu oglinzi. 
Instructoarea vorbește cu 
plăcere despre această 
sală, creată cu cîtva timp 
în urmă și care oferă 
condiții foarte bune pen
tru pregătirea micilor ba
lerine, care au posibilita
tea să-și urmărească ex
ercițiile, mișcările în o- 
glindă și astfel să-și co
recteze greșelile.

Dar cin? sînt micii? ba
lerine ? Mai toate fiice

Microfoiletoane cu wmacroînvățăminte“
MULT ZGOMOT?

Blondina iar a făcut o gafă. Și 
nu una dintre c?le mai mici, ci 
dimpotrivă. Stă acum în fața con
siliului de judecată și ascultă, mi
rată parcă, faptele care-i sînt im
putate. Pe față is? citește un zîm- 
bet dezaprobator, da-ți face impre
sia că nici nu e vorba despre ea. 
Ascultă și zîmbește. Nici nu ob
servă că ochii tuturor sînt ațintiți 
asupra ei.

E preocupată de gînduri. Ciu
datul comerț cu tot soiul da ar
ticole de birou sustrase sau împru
mutate cere o oarecare bătaie de 
cap, nu de alta, dar trebuie să gă- 
s?ască clienți care să plătească 
cu bani peșin. Prin virament nu 
primește... Și-apoj și necazul ăsta 1 
A lipsit cîteva zile de la serviciu 
învoită, însă prin bunăvoința unui 
gură cască a fost pontată zilnic...

Tresar? ca din vis, atunci cînd 
i se dă cuvîntul. In sfîrșit poate 
că abia acum își dă seama că e 
vorba chiar de ea. Recunoaște mai 
tot ce a făcut, mai ales ultimul 
caz care nu poate fi nici cum ne
gat, cu atîta dezinvoltură și o 
mînă atît de sjrafică, de-ți vine să 
bagi mina în foc că habar n-are

Piesa înfățișează acțiunile de 
sabotaj întreprinse de reacțiune 
înainte de naționalizare precum și 
încercările disperate de a frîna 
progresul după ce poporul a luat 
în propriile sale mîini bunurile ca
re de fapt îi aparțin. Se eviden
țiază izolarea din ce în ce mai 
accentuată a elementelor reacțio
nare, faptul că întregul popor se 
ridică la luptă împotriva lor. Suflul 
înnoitor care străbate întreaga ța
ră, apelează la conștiințe, cheamă 
oamenii la o viață demnă, la 
cinste. Din acest punct de vedere 
este semnificativă transformarea pe 
care o suferă Mihai Bîrsan.

Această luptă uriașă a întregu
lui popor, se împletește cu preo
cupările cotidiene afe oamenilor, 
cu bucuriile și frămîntările lor 
personale. In această luptă se că
lesc oameni puternici, dar nu nu
mai etît : se făuresc oameni cu o 
morală nouă, de o frumusețe su
fletească deosebită. Modul în oare 
este rezolvat conflictul dintre Ște
fan și Rada vine să sublinieze ma
rea încredere în sentimentele cu
rate, în oamenii adevăriați. Modul 
de comportare a lui Axinte, scoate 
puternic în relief trăsăturile acti
vistului de partid hotărît, dîrz, a- 
propiat de oameni, gata să le vină 
oricînd în ajutor.

c? e bine și ce e rău, ce e avut 
obștesc și ce e personal, ce e 
cinstit și ce e necinstit. Dacă în 
certificatul de naștere ar scrie că 
s-a născut cu vreo 20 și ceva de 
ani în urmă, mai că ai crede-o. 
Dar așa ?l

După numaroase note, notițe, re
ferate parafate, discuții, convorbiri 
și în sfîrșit, după o lungă ședință 
cu caracter educativ, la care par
ticipase întregul colsctiv, drept 
pedeapsă i s-a desfăcut contractul 
de muncă. Au cerut oamenii, a ce
rut conducerea care a și hotărît 
astfel și nu fără temai.

Ce face acum blondina ? Se plim
bă p? coridoarele instituției res
pective și zîmbeșts serafic, de astă 
dată cu un gînd precis. Gîndul la 
bunătatea omenească o purifică 
parcă de tot ceea ce a făcut și-i 
dă încredere în reușita faptelor vii
toare, care nu există încă decît 
în germene, undeva într-un colț 
al inventivului cr?ieraș. Fără ac
țiune nu poate trăi, dovadă fiind 
cel puțin 10—20 de cazuri de sus
trageri din avutul obștesc (valori 
foarte mici spre a se evita urmă

In opoziție cu figurile luminoa
se ale lui Axinte, Banu, Maria, 
ștefan și Rada, ferocitatea și lipsa 
de scrupule a lui Spiru, cinismul 
și caracterul monstruos al Yvonnei 
sînt respingătoare. Aceste tipuri 
bine creionate, vin să înfățișeze 
opoziția fundamentală dintre mo
rala burgheză și cea socialistă, 
optimismul omului nou, construc
tor al socialismului, eliberat de 
prejudecăți.

Piesa „Ancheta" (care folosește 
ca pretext pentru aducerea în sce
nă în zilele noastre a unor eveni
mente din 1948, o anchetă), dat 
fiind calitățile sale ideologice și 
artistice se situează printre crea
țiile meritorii ale dramaturgiei 
noastre, avînd ca subiect lupta 
plină de eroism a comuniștilor 
pentru fericirea poporului.

Regia spectacolului este semna- 
tă de Marcel Șoma, iar din dis
tribuție fac parte actorii: Vaier 
Donca -(Axinte), loan Tifor (Ște
fan), Dana Pantazopol (Maria), 
Constantin Possa (Banu), Victoria 
Suchici (Rada), Ștefania Donca 
(Florica), Gheorghe Iordănescu 
(Spirit), Ana Colda (Yvonne), Di- 
mitrie Bitang (Bîrsan), Vasile Bo- 
jescu (Chirilă), Ana Mirena (Se
cretara).

V. ADRIAN

de mineri, de muncitori de 
la mina Petrila. In după- 
amiaza cînd am fost la 
club, am găsit acolo două 
din cale 20 de eleve, care 
?i în timpul vacanței vor 
să exerseze psntru a nu 
pierde din dexteritate, din 
siguranța și finețea care 
dau grație mișcărilor. E 
vorba de Tudorașcu Vio
rica, fiică de miner și 
Molnar Etelca, fiica unuj 
lăcătuș de mină. După 
cum ne-o înfățișează și 
fotografia, eleva Tudoraș
cu Viorica este în „te
mă", raușind o poză nu 
prea ușoară. Cu toat? a- 
cestea, instructoarea care 
se află și ea în sala cu 
oglinzi ține să-i facă u- 
nele observații, care să 
ducă la corectarea pozi
ției mîinii drepte și a ca
pului.

rile mari), de furt, înșelăciune, dar 
toate acestea la dimensiunile unui 
foarte mărunt, dar perseverent “S-
croc.

Ce fac cei din conducerea insti-
tuției în cauză ? Nimic. Ei sînt...
buni. O singură chestiune e ne-
clară: de ce n-au fost „buni" 
înainte de a consuma timp și hîrtie 
cu discuții, înainte de a face sala-

SCHIMB DE EXPERIENȚA
S-au adunat oamenii, vreo șase 

la număr, pentru înfăptuirea unui 
schimb de experiență în domeniul 
desfac arii cărții. Cei șase erau cam 
toți de pe un anumit teritoriu și 
urmau să-și împărtășească metode 
de lucru, forme de popularizare. 
Adică, urmau să facă tot ce “a ce 
se face în cadrul unui schimb de 
experiență.

După cum se va vedea, cei șase 
au vrut să facă un lucru la care 
nu s? pricepeau, neștiind în ce 
constă importanța unui schimb de 
experiență, oi atunci au venit alți 
șase, de la diferite c între de des
facere și mai știu eu de ps unde, 
care au vorbit timp de o zi în
treagă (erau în temă) despre im
portanta schimbului de experiență. 
După ce au terminat, i-au întrebat 
pe ceilalți șas? (cei veniți pentru

Redutabila formație de circ din 
Budapesta a prezentat în fața pu
blicului petroșănean un spectacol 
de o reală calitate artistică, jus- 
tificîndu-și și cu acest prilej renu- 
mele său binemeritat, consacrat 
printre altele și prin cîștigarea 
premiului internațional ,,Oscar". 
Artiștii dovedesc măiestrie, curaj 
și o deosebită precizie în execu
tarea unor numere dificile, multă 
fantezie creatoare, care se mani
festă în spiritul inovator, înnoitor 
mereu prezent de-a lungul între-

gului spectacol. Este demn de sub
liniat faptul că artiștii din tara 
prietenă, în ansamblu, au oferit 
un spectacol variat, cu numere o- 
riginale, care au atras după sine 
aprecierile publicului local. Ince- 
pînd de la parada ansamblului și 
pînă la evoluția zburătorilor, în 
final, am asistat la momente izbu
tite, atît sub aspect artistic cîț- și 
sub aspectul succesiunii numere? 
lor, lucru ce constituie meritul re
giei semnate de Acs Sândor.

In program figurează numere 
care rețin atenția prin originalita
te și prin execuție. Pe această li
nie remarcăm cuplul Evelin și trio 
Silvings și, mai ales, componentele 
feminine ale acestor trupe. Evolu
ția sub cupolă a cuplului Evelin 
(în clișeu) constituie o remarca
bilă manifestare de curaj și suple
țe, de siguranță deplină. Dansul 
acrobatic executat de trio Silvings, 
compus din numeroase figuri difi
cile, a cucerit prin grație și pre
cizie. Nu mai puțin izbutite au 
fost jongleriile cuplului Drumar. 

Posesori a unei tehnici avansate în 
materie, cei doi au realizat cu 
multă îndemînare numerele cu far- 

riații să asiste la dezbateri de cî
teva ore și înaint? de a lua măsuri 
pe care să nu le respecte. Zău, 
mult zgomot pentru nimic. Adică 
nu chiar pentru nimic, ci soldat cu 
un fel de nimic, psntru că ceva e, 
dar nu s-a făcut nimic... E confuz, 
aproape de neînțeles, ca de altfel 
și felul de a gîndi al celor ce 
fac astf?l de treburi.

schimb de experiență) dacă n»ai au 
ceva de spus. In prima clipă nici 
unul n-a manifestat vreo intenție în 
acest scop, cu toții stînd cu pleoa
pele închise și meditând asupra im
portanței... In sfîrșit unuia obișnuit 
cu zumzetul vocii car? vorbea des
pre... importanță, i se păru suspec
tă liniștea ce se așternuse și-și 
deschise ochii. Spre a nu se trăda 
că dormise, ceru deîndată cuvîn
tul.

Și a fost primul om care a înce
put să vorbească concret despre fe
lul în care muncește, făcîndu-î pe 
ceilalți cinci confrați ai săi să-și 
deschidă ochii. Dar a avut o soartă 
tristă. Se înserase, iar cel ce pre
zida schimbul de experiență l-a ru
gat să fie.,, scurt.

V. CIOBOTEA 

furiile dansatoare și saltul lingu
rițelor în pahare. Evoluția la sîr- 
mă liberă a cuplului Gruber (nu
măr original pfin modul de dis
punere a sîrmei : la un capăt e 
fixată, iar celălalt capăt e. ținut 
în gură) a constituit un prilej de 
manifestare a unor reale talente 
în echilibristică. Trupa de zbură
tori Ganea, compusă din artiști ti
neri, înzestrați, a dovedit mult cu
raj și siguranță în schimburile 
realizate la înălțimea cupolei. For
ță și suplețe a dovedii cuplul Ara-

mis în executarea acrobației plas
tice, iar cuplul Czirjâk în realiza
rea unor jonglerii interesante.

Un loc important în programul 
circului îl ocupă dresura. Dresura 
mixtă de lei, leoparzi și cîini, rea
lizată de Szok? Eva și Peter Jânos 
atrage atenția prin originalitatea 
sa "combinativă, prin varietatea 
mișcărilor. Cuplul Peter prezintă 
un număr cu urși dresați, care Șg 
remarcă prin complexitatea sa și. 
mai ales, prin precizia cu care sînt 
executate comenzile dresorilor, lu
cru mai puțin evident la celelalte 
numere de acest gen. Cîinii dre
sați de Kosănyi au executat com
poziții de mișcări interesante, hazlii.

De un real succes s-au bucurat 
numerele executate de cvartetul 
Ebtvos, componenții căruia, cu ta
lent și mult umor, apelînd adesea 
la rîsul spectatorilor, au prezentat 
sceneta „Bufet automat" precum și 
o combinație muzicală originală, 
deosebit de izbutită. Acest ultim 
număr constituie chiar una din a- 
tracțiile serii. Numărul excentric 
executat de Bodnar, a evidențiat 
calitatea un?i veritabile gimnaste. 
Clovnii Boros, Eotvds și Czirjâk,
prin numeroasele lor intrări, au 
asigurat momente plăcute.

Spectacolul intitulat „Stîlele 
Budapestei" („Budapest csillagai") 
a constituit un bun prilej de a 
cunoaște realizările în acest do
meniu ale poporului maghiar, pri
lej de manifestare a prieteniei din
tre cele două popoare.

VICTOR FULEȘI
= O = -

CORDOVANII
de I. LANCRĂNJAN

Prin Cordovanii Ion Lăncrănjan 
realizează un nou roman monu
mental sau roman-epopee.

Lectura nu ne creează impresia 
unei curgeri uniforme și parcă fă
ră de sfîrșit — ca la unele romane- 
frescă — neîncetat acțiunea fiind 
vie, deosebit de atractivă. Asistăm 
la conflicte care se macină surd 
pînă în clipa cînd erup, sau altele 
precipitate, declarîndu-se cu repe
ziciunea și aprinderea unor fulge
re, la întorsături dramatice în 
destinul unor personaje etc. In 
ciuda întinderii sale, romanul se 
află într-o continuă învolburare, 
punctată și de procedeul compozi
țional ales, cartea constituindu-se 
ca traiectorie a vieții eroului prin
cipal prin care se reflectă marile 
schimbări ideologice și morale în 
conștiința țărănimii.

Spi.ru


IniMlil ieMliii din garafele Mere — 
mai Uie ormini!

Colectivul întreprinderii forestie
re Petroșani a depus eforturi pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
sporite din acest an. Luptind cu 
greutățile impuse de terenul mun
tos, cu vitregiile anotimpurilor, 
muncitorii și tehnicienii forestieri 
din Valea Jiului au reușit ca în 
cursul celor opt luni trecute din 
acest an să realizeze sarcinile de 
plan anuale la zi la numeroase 
sortimente. Cu toate acestea la 
mai multe sortimente, printre ca
re lemn mină rășinoase, celuloză 
râșinoase, bușteni derulaj, stîlpi 
de fag. lemn foc esență tare, lobde 
industriale și distilare etc., sarci
nile anuale la zi nu au fost rea
lizate, ceea ce a făcut ca pro
ducția globală și producția marfă 
a întreprinderii să nu fie îndepli
nită integral.

Una din cauzele neîndeplinirii 
planului de producție este trans
portul defectuos. Materialul lem
nos este transportat de la pădure 
și pînă jos ia rampele de încăr
care din gări ne-ritmic, cu înceti
neală, dezorganizat. Pricina: sla
ba organizare a activității de 
transport de către unitatea I.M.T.F. 
aflată în Valea Jiului. Ca urmare 
a acestei deficiente, la sfîrșitul 
lunii iulie, de pildă, în depozitele 
intermediare ale parchetelor și 
sectoarelor forestiere existau 589 
m.c. lemn rotund fag și 4081 metri 
steri lemn de foc esență tare, ne
transportați. Acest lucru a dus la 
nerealizarea planului producției 
globale.

In ziua de 27 august, la exploa-

La 50 de am *
» «
♦ — Numai ce) ce iubește nsun- *
♦ ca, numai cel ce invafa să muri- i
♦ ceașcă poate să-și îndeplinească * 
î năzuințele, dorințele — spunea * 
ț deunăzi Hajdu Iuliu, miner șei • 
ț de brigadă la Petrila.
♦ De-a lungul anilor. Hajdu Iu- 1
♦ liu a învăț at Intr-adevăr să mun- ♦ 
? ceașcă. Are 34 de ani lucrați în * 
T mină, mai precis va avea 34 de * 

>-j ani la 1 noiembrie. Vorbește cu | 
» amărăciune despre primii ani: 7 J
♦ ani vagonetar, 7 ani ajutor mi- i
♦ nier. ț
? — Nu că n-aș ii Însușit me- *
♦ seria de miner, eram tlnut atit eu • 
j cit și alții in această situație, ci • 
ț pentru că patronilor le convenea .
♦ astfel: prestam muncă de mineri, ș
? dar eram plătiți cu salarii de a- * 
î jutori de mineri. Era un mijloc t 
I de exploatare. *
ț Din experiența însușită în anii
i munciți in mină, Hajdu a impar-
♦ tășit cu dărnicie și altora. Creș- |
♦ terea de cadre calificate l-a preo- • 
ț cupat in permanentă. Ca rezultat * 
» al unei munci susținute, a intro- i 
? dus în tainele meseriei zeci de
? oameni, printre care pe Bartha j 
| Franc isc, Cardoș Gavrilă, So- «
♦ mogyi Iuliu, Mi hai Stefan, An- i 
» dronic Iosif, mineri cunoscufi in *
♦ valea noastră pentru realizările -
? pe care le obțin In producție. • 
j Brigada lui Hajdu a fost în per- j 
« manen[ă o școală, In care și-au ț 
ț însușit meseria multi tineri dor- * 
i nici să îmbrățișeze mineritul. ♦ 
? — E prea puțin ca personal să *
♦ muncești bine; trebuie sd pui j
♦ priceperea și cunoștințele la dis- «
♦ poziția colectivității. Numai ast- i
ț iei iți îndeplinești datoria. *
♦ Că Hajdu Iuliu și-a îndeplinit *
♦ datoria, despre aceasta vorbesc |
♦ distincțiile ce le-a primit în anii i
♦ noștri, cind munca de miner e î
♦ prețuită așa cum se cuvine. In * 
j 7949 a primit Medalia Muncii, în i 
ț 1953 Ordinul Muncii, iar în 1954, |
♦ înaltul titlu de Erou al Muncii î
♦ Socialiste din Republica Populară ț
T Rorninu. E recompensa pentru o i 
- vlafă de muncă, pentru contribu- • 
ț fia ia creșterea tinerei generații f 
ț de mineri. -
♦ Azi, rudele, prietenii, cu prile- J 
î jur împlinirii a 50 de ani, ii i 
? urează iui Hajdu iuliu fericite și f
♦ viață lungă. Alături de ei îi t 
ț urăm spor la muncă : deși a Im- *
♦ plinit 50 de ani, după cum spune, ț
♦ Va continua să muncească încă j
| cit va timp în mină. N-o poate i 
i părăsi cu ușurință... ♦
J * 

tarea Corbu (Aușel) nu se lucra. 
De ce nu se lucra ? In parchetul 
condus de maistrul Stoica Gheor- 
ghe nu era lemn de scos pentru 
că amîndouă tractoarele de apro
piat stăteau : nu aveau tractoriști. 
In aceeași zi, 27 august, In ex
ploatările forestiere Răscoala și 
Jieț exista lemn destul. Dar, din 
trei autocamioane repartizate pen
tru transportul materialului lem
nos nu s-a prezentat nici unul. Din 
seara zilei de 26 august, tractoris
tul Mihoc Emil de la Voevodu s-a 
prezentat Ia conducerea sectorului 
Lonea pentru a lua motorină. Dar 
pină a doua zi. 27 august, la a- 
miază. el nu a primit combustibilul 
respectiv, iar în acest timp trac
torul lui KD-35 stătea fără să fie 
folosit în exploatare.

Toate aceste deficiente în trans
portul materialului lemnos se da- 
toresc conducerii sectorului I.M.T.F. 
(șeful sectorului tov. Tudor Ale
xandru). care nu a reușit să pună 
ordine în activitatea de transport. 
Cele șase tractoare de scos-apro- 
piat aflate în parchetele forestiere 
funcționează slab, mai cu seamă 
datorită faptului că nu sînt bine 
aprovizonate cu motorină și ulei, 
nu sînt încadrate cu personal de 
conducere corespunzător. Autoca
mioanele nu se prezintă la depo
zite pentru efectuarea transportu
rilor de lemn din cauză că defec
tele mecanice se țin lanț, zi de zi.

Soluția cea mai bună ar fi ca 
tractoarele forestiere să fie pre
luate de la I.M.T.F. de către în
treprinderea forestieră care poate 
să le exploateze mai rational, să 
organizeze temeinic întreținerea 
lor asigurînd o bună funcționare 
a acestora. Tovarășii de la I.M.T.F. 
să ia măsuri hotărîte pentru buna 
desfășurare a transportului auto, 
ca fiecare mașină să lucreze din 
plin la transportul lemnului.

Trebuie folosit din plin timpul 
prielnic de transport. Conducerea 
sectorului I.M.T.F. este datoare să 
ia măsuri hotărîte ca, pînă la sfîr
șitul trimestrului III, tot materia
lul lemnos aflat în stoc la depozi
tele intermediare să fie adus jos 
pe rampele de încărcare din gări. 
Numai în acest fel se dă un spri
jin adevărat muncitorilor forestieri 
ca să-și realizeze sarcinile de plan 
anuale la zi, la toate sortimentele 
și în bune condițiuni.

ȘT. MIHAI

CUM VA FI VRE MEA?
(Urmare din pag. l-a)

Poposind la Institutul meteoro
logic eentral, în noul său lăcaș, 
construit recent în București, afli 
lucruri interesante, pline de sem
nificație. $i nu e de mirare. Spe
cialiștii institutului au o bogată 
activitate de cercetare științifică 
pusă în slujba economiei națio
nale. Ea este însoțită de o intensă 
muncă operativă, conaretizată a- 
nual în cele 30 000 buletine pentru 
rutele de zbor, 72 000 de comuni
cate pentru diferite domenii ale 
economiei, numeroase studii și 
consultații difuzate întreprinderilor 
și instituțiilor, privind probleme 
de industrie, agricultură, transpor
turi, balneologie, amplasarea unor 
construcții...

O vizită le secția sinoptică îți 
face cunoscută evoluția timpului, 
urmărită de cercetători pas cu past 
ea este însemnată pe hărți, cu sute 
și sute de localități din țara noas
tră și restul continentului; sînt no
tate fiecare schimbare, fiecare a- 
mănunt al elementelor meteorolo
gice. Si toate acestea notate pe 
o hartă denumită „hartă sinoptică", 
permit o cunoaștere exactă a tim
pului : circulația atmosferei, pre
siunea și temperatura aerului, u- 
mezeala, vîntul, norii. Pe baza 
unor legi ale naturii, cu ajutorul 
unor formule matematice și a unor 
metode de calcul și analize, datele 
de pe harta sinoptică sînt interpre
tate cit mai riguros. Am aflat că 
la îmbogățirea procedeelor științi
fice respective au adus o contri
buție de seamă și specialiștii noș

A apărut ;

Revista „Flacăra" 
nr. 35

Spicuiri din cuprins :
— Cum să facem ? — reportaj 

de la uzinele „Republica" din Bu
curești. cuprinzind instantanee din 
timpul discutării sarcinilor de plan 
pe anul 1964.

— Alimentația este o știință. 
—- Ce ?ste self-selîcția. Nu asistă 
nici un aliment complet. O co
moară de vitamine. Contează și 
culoarea. Gastronomia poate și 
îrebuie să devină o știință aplica
tă — iată cit ava dintre capitolele 
interesantului documentar privitor 
la felul în care ne hrănim.

— Cu nava „Pace" în țara 
gheizerelor — înseninările unui 
marinar romîn dintr-o călătoria 
făcută in Islanda.

— Fenomenul Wagnerian — de 
George Bălan.

— Garda de noapte — schiță 
de V. Azernikov.

— Inscripție la o fotografie: 
Idilă siciliana de Lascăr Sabastian.

Revista „Flacăra" nr. 35 mai cu
prinde i

— Rapsodia școalei — carnet de 
F. Brunea-Fox.

--------==55=-■—===•■==

Conștiincios, harnic și stăpîn pe meserie, mecanicul de reparații 
auto Radu Stoian de la I.P.I.P. Livezeni a reușit să se evidențieze pen
tru a treia oară în acest an prin buna calitate a lucrărilor execu
tate în atelier.

IN CLIȘEU: Mecanicul Radu Stoian în timpul lucrului.

tri. „Metode graf-analitice de întoc
mire a hărții probabile a timpului 
la sol și altitudine" e un titlu 
poate cam arid, dar el consemnea
ză o valoroasă lucrare în acest 
domeniu, care însumează rezulta
tele studiului și cercetărilor făcute 
în institut. Acum, o preocupare 
deosebită a meteorologilor este 
îmbogățirea continuă a datelor 
meteorologice cu elemente din 
cele mai diferite puncte geogra
fice. In sprijinul acțiunii lor se 
află stațiile automate meteorologi
ce, multe deja în funcțiune, altele 
în curs de instalare. în locurile 
cel mai greu accesibile. Acestea 
vor duce în curînd la lichidarea 
unor pete albe existente încă pe 
hărțile noastre sinoptice. Primele 
asemenea stații automate romînești 
au fost create în laboratorul con
dus de inginerul Florian Patrichi. 
Aici, în laborator, domină utilajele 
și instrum ?ntele cele mai delica
te. Mii de metri de cabluri, zeci 
de piese de mare finețe, calculate 
extrem de precis, astfel arată di
secată o asemenea stație. Iar „cre
ierul" acesteia va putea transmite 
mai mult de 60 de informații des
pre direcția și viteza vîntului, 
temperatura, presiunea, umiditatea 
aerului.

Iată-ne acum Ia agrometeoro- 
logi, în laboratoarele de fizică a 
solului și de prognoze agro. Dis
cuția cu specialiștii de aici relevă 
rostul muncii lor, răspunzînd unor 
necesități vitale ale agriculturii. 
Cunoașterea umezelii și temperatu
rii solului la diferite adîneimi, a

îndeplinirea sarcinilor de plan —' 
în afenfia colectivului sectorului

(Urmare din pag. l-a)

duetivitatea muncii a sporit în a- 
ceastă perioadă cu 50—60 kg. căr
bune pe post. Rezultate bune s-au 
obținut și la ceilalți indici de plan, 
Astfel tăierea mecanică a cărbu
nelui cu plugul și haveza, s-a rea
lizat în proporție de 140 la sută; 
mai bine de 500 000 tone cărbune 
au fost extrase din abataje cu 
susținere metalică.

Sectorul VII investiții deși nu 
este un sector productiv ci de pre
gătiri și deschideri de noi fronturi 
de lucru are o contribuție de sea
mă la obținerea acestor succese, 
îndeplinirea sarcinilor de plan a 
constituit preocuparea centrală a 
colectivului sectorului VII.

In perioada care s-a scurs din 
acest an planul valoric al secto
rului a fost realizat în proporție 
de 108,2 la sută. Planul fizic a 
fost îndeplinit, iar la prețul de 
cost s-a obținut o scădere de 10,7 
la sută.

La realizarea sarcinilor de plan 
și reducerea prețului de cost și-au 
adus contribuția toate brigăzile 

efectelor favorabile sau dăună
toare pe care le pot avea diferite 
condiții meteorologice asupra unei 
culturi sau alta, a fazelor de dez
voltare a plantelor, anunțarea la 
timp a schimbării rapide a timpu
lui — toate acestea sînt absolut 
necesare omului muncii de pe o- 
goare.

Alături de secția agrometeorolo- 
gilor se află climatologii. Pe me
sele lor de lucru nu vezi, ca în 
celelalte laboratoare, aparate și 
instrumente complicate. Aici se 
face o muncă de studii, de apro
fundare și valorificare a unor date 
mai vechi sau mai noi. Iți poți da 
seama din primul moment despre 
însemnătatea cercetărilor lor. Nici 
un constructor, ca de altfel nici 
un specialist din multe domenii de 
activitate, nu pornește la treabă 
pînă cînd climatologul nu este 
consultat. Dacă plouă frecvent sau 
cad zăpezi abundente într-o re
giune sau alta, în anumite săptă- 
mîni sau luni, sau numai spora
dic,- pămîntul îngheață pînă la cinci 
centimetri sau mai mult; din ce di
recție și cît de tare bate de obicei 
vîntul, toate acestea și alte ele
mente de climă trebuie luate în 
considerație de către constructorii 
de clădiri, de către cei care ame
najează o șosea, o cale ferată, un 
baraj... Munca de pînă acum a cli
matologilor și-a dat roadele în 
primele două volume ale masivei 
lucrări „Clima R. P. Romîne". In 
curs de apariție se află atlasul cli
matolog ic.

Amploarea și precizia cercetări

sectorului și în mod deosebit cele 
conduse de Ferenczi Balazs, care 
în luna august a obținut o depăi 
șire de plan de 57 la sută, Mihuț 
Pavel cu o depășire de 20 la sută, 
Popescu Sebastian, Ungureanu Ni- 
colae, Cherebeț Ovidiu, Lingurar 
Vasile și Pop Dionisie care au dț 
depășire între 11—42 la sută. Sec-4 
ția de montaj a sectorului, la rîn- 
dul ei, are un merit la obții 
nerea succeselor. In această 
perioadă colectivul secției a mon
tat diferite instalații mecanice sub-1 
terane ca: stația redresor de lai 
puțul centru, orizontul 650, troliul< 
2 BL de la planul orizontal 565,j 
precum și conducta pentru apă! 
potabilă și industrială, asigurînd 
executarea lucrărilor de bună ca
litate șl terminarea lor la timp. E- 
chipele conduse de Suciu Parte- 
nie, Iaskevici Ioan, Gherman Mi
hai, Turchevici Iosif. Cristian Mi- 
halache s-au evidențiat în execu
tarea lucrărilor încredințate lor.

Se cuvine să amintim $i faptul 
că in cadrul sectorului brigăzile 
conduse de Mihuț Pavel și Popes
cu Sebastian aplică cu succes per- 
forajul umed pentru prevenirea 
depunerilor de praf de piatră și 
deci a îmbolnăvirii de silicoză.

Dar ca și în celelalte sectoare 
ale minei și în cadrul sectorului 
de investiții s-au făcut simțite și 
unele lipsuri. Așa de exemplu la 
începutul anului nu toate brigăzile 
și-au realizat sarcinile de plan, 
cura au fost cele conduse de Ma
tei Nicolae, Panțiru Mihai și al
tele. Analizînd această situație 
conducerea sectorului a luat o se
rie de măsuri menite să ducă la 
lichidarea acestor stări de lucruri. 
Astfel, brigăzile care nu și-au 
realizat sarcinile de plan, au fost 
reorganizate, iar conducerea celor 
două brigăzi amintite a fost încre
dințată lui Rogojină loan și Biro 
Ignat. Ca urmare, aceste brigăzi 
au început să dea rezultate bune.

Maiștrii și tehnicienii sectorului 
printre care amintim pe Crainic 
Nicolae, Kaufman Tiberiu, Vieru 
Pavel, Ardelean Augustin și Radu 
Vasile. precum și artificierii Far- 
kaș Andrei, Balla Petru, Balia Io
sif și ceilalți au dat un ajutor 
prețios brigăzilor de investiții în 
ducerea la îndeplinire a sarcinilor, 
ca astfel să contribuie cu toții la 
respectarea și chiar depășirea an
gajamentului luat de colectivul 
minei Lupeni.

A. MICA

lor actuale ale institutului devin 
mai pregnante în sălile mașinilor 
de calcul analitic. O economie 
imensă de timp, o sistematizare 
rațională și o valorificare com
pletă a uriașului număr de date 
necesare activității institutului — 
sînt principalele avantaje ale aces
tui centru electronic. Iată tot aici 
instalații de recepție și emisie ra- 
dioteleimprimator, telefoto și telex, 
care asigură o legătură rapidă, 
precisă, cu stațiile meteorologice 
naționale și centrele din străină
tate...

In noua clădire nu lucrează însă 
toate secțiile institutului. S-a ținut 
seama de specificul muncii fiecă
ruia. Aerologii, de pildă, au pri
mit un nou centru, la Mogoșoaia. 
Alături de ■ colegii lor de la pro
tecția navigației aeriene, ei parti
cipă din plin la asigurarea secu
rității zborului aeronavelor. Cei de 
la fizică și chimismul atmosferic, 
care fac anual zeci de mii de mă
surători și observații, studiază și 
cercetează o multitudine de pro
bleme, începînd cu radiațiile so
lare și terminind cu impuritățile 
aerului. Una din preocupările lor : 
meteorologia aplicată. In acest do
meniu sînt încurajatoare experien
țele lor de risipire a ceței și pro
vocare a ploii.

In cel de-al 79-lea an al activi
tății sale, institutul a devenit un 
important centru științific. Apara
tele si utilajele foarte precise cu 
care a fost înzestrat, specialiștii 
de o înaltă calificare îl situează 
azi în rîndul celor mai moderne 
instituții similare din lume.

ADRIAN IONESCU 
redactor la „Agerpres"



ZIUA MUNCII IN AMERICA DE NORD

Declarația Congresului canadian al mu neii
OTTAWA 31 (Agerpres).
Congresul canadian al muncii a 

dat publicității o declarație cu 
prilejul „Zilei muncii" (în Ameri
ca de Nord această zi se sărbăto
rește la începutul lunii septem
brie) în care atrage atenția asupra 
problemei șomajului din Canada 
și cheamă pe oamenii muncii ca
nadieni la luptă unită pentru îm
bunătățirea condițiilor da trai și 
de muncă. In acest document se 
subliniază că pe măsură ce se a-

Neajunsuri grave 
în viaja economică a S.U.A.
WASHINGTON 31 (Agerpres).
Președintele Kennedy a adresat 

poporului american declarația tra
dițională cu prilejul Zilei Muncii, 
care în Statele Unite se sărbăto
rește anual la începutul lunii sep
tembrie.

Cu această ocazie președintele 
Kennedy a vorbit despre unele 
succese obținute de S.U.A. în 
domeniul economic, precum și des
pre greutățile pe care le întîmpi- 
nă economia americană.

După ce a vorbit despre „înal
tul grad de activitate economică", 
președintele a recunoscut că exis
tă ramuri „învechite" ale econo
miei S.U.A. care se află în declin 
precum și regiuni întregi „care nu 
participă la refacerea generală a 
țării". Referindu-se la problema 
șomajului, Kennedy a relevat că 
în țară există 4 250 000 de șomeri 
și că automatizarea producției nu 
duce la îmbunătățirea situației oa
menilor muncii, ci din potrivă face 
ca „numeroase locuri de muncă și 
meserii sa devină inutile" ajungîn- 
du-se astfel la concedierea mun
citorilor deveniți indezirabili.

Kennedy a subliniat în mod deo
sebit situația de neinvidiat a ti
neretului american. In prezent, a
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Crește șomajul 
în Anglia

LONDRA. 31 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Ministeru

lui Muncii al Marii Britanii se ara
tă că șomajul în Anglia a înregis
trat o nouă creștere în luna au
gust, atingînd cifra de 501 213 per
soane adică 2,2 la sută din întrea
ga forță de muncă a țării (față 
de 2 la sută în luna precedentă).

Influentul ziar „Times", conside
ră că „acesta este cel mai riu. 
cat procent u- la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial".

Referindu-se la faptul că auto
ritățile britanice au anunțat că, 
în general, există o tendință de 
diminuare a numărului șomerilor 
și că sporirea acestora în august 
s-ar datora venirii pe piața mun
cii a absolvenților școlilor de di
ferite grade» un alt ziar „Financial 
Times" subliniază netemeinicia u- 
nei astfel de păreri, relevînd că 
numai în luna august numărul șo
merilor adulți a crescut cu 6 800 
de persoane.
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Demonstrații 

în sultanatul Havașib
SANAA 31 (Agerpres).
Agenția de presă de pe lingă 

guvernul Republicii Arabe Yemen 
a dat publicității un comunicat în 
care se arată că în sultanatul Ha
vașib, aflat sub protectoratul An
gliei, au loc mari demonstrații în 
semn de protest împotriva concen
trării de trupe engleze în această 
regiune. Drept răspuns, autoritățile 
engleze au operat numeroase a- 
restări. Un număr mare de locui- 
toii din această regiune, precum 
și șeicii unor triburi au fugit în 
munți, pentru a scăpa de persecu
țiile autorităților engl eze. 

propie iarna, numărul șomerilor 
crește, se arată că măsurile a- 
doptate de autorități în cadrul unui 
așa-numit „program de asigurare 
a folosirii brațelor de muncă în 
timpul iernii" sînt cu totul insufi
ciente pentru a face față amenin
țărilor. In declarație se arată că 
Congresul canadian al muncii își 
va intensifica acțiunile revendica
tive și va lupta cu hotărîre pentru 
a asigura folosirea cit mai com
pletă a brațelor de muncă în țară.

recunoscut el, fiecare al patrule 
american în virstă între 16 și 21 
de ani nu se află nici în procesul 
de învățămînt, nici în cîmpul 
muncii. Șomajul și criminalitatea 
care se mențin în rîndurile tine
retului, a spus președintele, arată 
că „societatea americană nu a iz
butit să folosească întreaga ener
gie, capacitățile tinerilor și tine
relor pentru rezolvarea unor sar
cini utile și atingerea unor scopuri 
pozitive".

Președintele a criticat vehement 
sistemul de învățămînt din S.U.A. 
„Nivelul scăzut al învățămîntuluî, 
nivelul scăzut de pregătire și lip
sa deprinderilor tehnice — acestea 
sint principalele piedici pentru ob
ținerea de lucru și pentru o viață 
creatoare, a declarat el.

Președintele a declarat că S.U.A. 
trebuie să lupte încă pentru a ob
ține „asigurarea de drepturi ega
le pentru toți cetățenii în dome
niul folosirii brațelor de muncă, 
al învățămîntului, în domeniul e- 
lectoral și în toate sferele acti
vității naționale".

spania Mișcarea de solidaritate cu lupta 
minerilor ia amploare

MADRID 31 (Agerpres).
In Spania continuă să se extin

dă mișcarea de solidaritate cu lup
ta minerilor din Asturia și Leon. 
Muncitorii metalurgiști au organi
zat o mare manifestație în marele 
oraș industrial din Spania de nord, 
Bilbao.

Intr-o declarație transmisă de 
agenția Union Francaise d’Infor- 
mation Comitetul executiv al Par
tidului socialist unificat din Cata
lonia își exprimă solidaritatea cu 
minerii greviști din Asturia și din 
provincia Leon. In declarație se 
subliniază că revendicările pentru 
înfăptuirea cărora luptă în prezent 
minerii constituie revendicările ge-
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In sprijinul deținuților politici 

din Spania
CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager

pres ).
Comitetul mexican de sprijinire 

a deținuților politici din Spania a 
trimis șefilor delegațiilor țărilor 
membre ale O.N.U. o declarație și 
documente în legătură cu situația 
grea a deținuților politici din Spa
nia și violarea sistematică de că
tre regimul franchist a drepturilor 
elementare ale omului. Comitetu1, 
prezidat de poetul spaniol Leon 
Felipe, cere în această declarație 
ca situația politică din Spania să 
fie luată în discuția viitoarei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. „pentru a impune Spaniei, 
ca stat membru al O.N.U., să pu
nă capăt represiunilor, să anuleze 
sistemul judiciar represiv și să-i 
pună în libertate pe toți deținuții 
politici spanioli".
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Printre documentele care înso
țesc această declarație se află scri

Incidente la ședințele Conferinței O.H.U. pentru turism
ROMA 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, ședințele diferitelor 
comitete ale conferinței OJs’.U. 
pentru turism, care-și desfășoară 
în prezent lucrările la Roma, au 
fost marcate de o serie de inci
dente, ca urmare a faptului că de- 
legațiile Africii de sud și Portuga- Reprezentantul Tunisiei, spriji- 
lei au refuzat să se supună re- t nit de cel al Nigeriei, a declarat
zoluției votate anterior prin care 
i> s-a cerut să părăsească confe
rința. Potrivit agenției, în semn de 
protest împotriva acestei poziții a 
delegaților celor două țări, de fie
care dată cînd a luat cuvîntu! 
vreun reprezentant al Africii de
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In legătura cu situația 
din Vietnamul de sud

HANOI. După cum transmite A- 
genția Vietnameză de Informații, 
Xuan Thui, ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Vietnam, a adresat 
copreședinților Conferinței de la 
Geneva din 1954 o scrisoare prin 
care le atrage atenția asupra si
tuației care s-a creat în Vietna
mul de sud. Starea de asediu de
clarată în țară și actele teroriste 
săvîrșite de guvernul Ngo Dinii 
Diem, se spune în scrisoare, în
calcă în mod flagrant drepturile 
cale mai elementare ale poporului 
sud-vietnamez, vin în contradicție 
cu prevederile privitoare la liber
tățile democratice, consemnate în 
acordurile de la Geneva din 1954.

Guvernul R.D. Vietnam solicită 
pe copreședinți să recomande gu
vernului S.U.A. să pună capăt răz
boiului nedeclarat din Vietnamul 
de sud, să-și desființeze comanda
mentul militar de la Saigon și să-și 

nerale ale tuturor oamenilor mun
cii spanioli: revizuirea contracte
lor de muncă și stabilirea unui 
salariu echitabil, eliberarea parti- 
cipanților la grevele din Asturia 
arestați, înapoierea deportaților și 
reprimirea la lucru a muncitorilor 
concediați pentru grevele de anul 
trecut, recunoașterea dreptului la 
grevă și restabilirea libertăților 
sindicale.

Comitetul executiv al Partidului 
socialist unificat din Catalonia de
clară că „greva minerilor, orga
nizată de comuniști, catolici, socia
liști, reprezintă un pas important 
în pregătirea grevei politice ge
nerale, care va deschide calea spre 
triumful democrației".

sori din partea deținuților poli
tici spanioli, în care se sublinia
ză că între anii 1958—1962 în 
Spania au funcționat 78 tribunale 
militare, care au judecat 694 anti- 
franchiști, 4 dintre ei fiind con
damnați la moarte, și 580 la pe
depse care totalizează 3 221 ani 
închisoare.

Intr-o conferință de presă ți
nută la 30 august la Ciudad de 
Mexico, dr. Joaquin D’Harcout, 
vicepreședintele Comitetului pen
tru sprijinirea deținuților politici 
spanioli, a declarat că toate docu
mentele prezentate demonstrează 
cu claritate faptul că „în Spania — 
țară membră a O.N.U., la 23 de 
ani după terminarea războiului ci
vil, continuă să domnească o si
tuație alarmantă și insuportabilă 
pentru poporul spaniol, care este 
lipsit de orice posibilități da a-șl 
exprima în mod liber doleanțele". 

6ud sau al Portugaliei, delegații 
țărilor africane i-au acoperit vo
cea, lovind ritmic cu putere în 
mesele din fața lor. In majoritatea 
cazurilor, delegații celor două țări 
nu și-au putut termina intervenții
le.

că dacă delegații Africii de sud 
și Portugaliei nu vor fi împiedicați 
să participe la lucrările conferin
ței, țările africane vor cere con
vocarea din nou a unei ședințe 
plenare pentru a lua în discuție 
această problemă.

retragă forțele armata din țară.
☆

PARIS. In apropierea clădirii 
Ambasadei Vietnamului de sud din 
Paris a avut loc la 30 august o 
puternică demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor represive ale 
guvernului diemist, la cara au par
ticipat studenții sud-vietnamezi din 
capitala Franței. Demonstranții 
purtau pancarta pe care era scris: 
„Jos dictatura!", „Nu represiuni
lor — sînt am solidari cu studenții 
din Hue și Saigon!". După cum 
transmite agenția Associated Press, 
studenții au încercat să se îndrep
te spre clădirea ambasadei, dar 
poliția le-a barat calea.

☆
SAIGON. Agenția Associated 

Press relatează despre noi pier
deri suferite da forțele militare 
americane în Vietnamul de sud. La 
30 august, menționează agenția, 
la 50 km nord-vest da Saigon au 
fost doborîte două elicoptere a- 
parținînd forțelor armate ale 
S.U.A. Doi piloți americani au 
fost uciși, iar alți patru militari 
sud-vietnamezi, care se aflau în 
elicoptere au fost răniți. Alte cinci 
elicoptere avariate de forțele pa
triotice au fost nevoite să ateri
zeze în provincia Tay-Ninb.

LONDRA. — Ziarul britanic „Ti
mes" relatează despre creșterea 
nemulțumirilor țărănimii vest-ger
mane împotriva intenției guvernu
lui federal de a accepta politica 
agrară a Pieței comune, politică 
care preconizează o reducere ge
nerală a prețurilor produselor a- 
grare. „Fermierii vest-germani, 
scrie „Times" înclină tot mai mult 
să-i imite pe colegii lor francezi 
și să treacă la acțiuni directe" 
(este vorba de recentele acțiuni 
ale fermierilor francezi împotriva 
politicii guvernului în problema 
prețurilor agrare — n.r.).

NEW YORK. — După cum trans
mite agenția Prensa Latina, 10 din 
cei 59 de studenți americani care 
s-au Înapoiat la New York după 
ce au vizitat Cuba au fost citați să 
apară in fața „Comisiei Camerei 
Reprezentanților pentru cercetarea 
activității antiamericane". Potrivit 
agenției, la sosirea ia New York, 
studenții americani au declarat că 
in Cuba ei s-au putut convinge 
la iața locului că imensa majo
ritate a poporului cuban sprijină 
guvernul revoluționar al acestei 
țări.

TORONTO. — James Endicott, 
președintele Congresului pentru 
pace din Canada, a declarat la 30 
august că această organizație a 
hotărît să inițieze o campanie pe 
scară largă împotriva acordului 
încheiat între guvernele Canadei 
și Statelor Unite, prin care vor 
fi instalate arme nucleare ameri

Declarația Consiliului 
Mondial al Păcii

LONDRA 31 (Agerpres).
La 30 august Consiliul Mondial 

al Păcii a dat publicității o decla
rație semnată de prof. John Ber
nal, președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, prin care se cere să se pu
nă capăt imediat terorii dezlănțuite 
de regimul diemist împotriva popu
lației din Vietnamul de sud, să 
fie retrase toate forțele armate a- 
mericane din Vietnamul de sud, să 
fie respectate acordurile de la Ge
neva pentru Vietnam.

In declarație se subliniază că 
„situația periculoasă din Vietna
mul de sud, care se înrăutățește 
mereu, periclitează pacea în Asia 
de sud-est și în întreaga lume".

Consiliul Mondial al Păcii își, 
exprimă simpatia față de poporul' 
sud-vietnamez care luptă pentru 
eliberarea sa și îi sprijină cererile 
juste.
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1 RAN A început 
campania electorală

TEHERAN 31 (Agerpres).
In Iran a început campania e- 

lectorală în vederea alegerilor 
parlamentare. După cum transmite 
corespondentul din Teheran al a- 
genției France Presse, Congresul 
Uniunii naționale — front politic 
care se pronunță în sprijinul ac
tualului guvern — și-a încheiat 
lucrările și a ales un comitet per
manent care va fi însărcinat să 
stabilească lista candidaților „U- 
niunii naționale" în toate circum
scripțiile electorale. In același 
timp, însă, potrivit agenției, con
ducătorii partidelor de opoziție au 
publicat comunicate clandestine in 
care au anunțat „hotărirea lor de
finitivă de a boicota alegerile". 
Unul din liderii opoziției, Avatol;. 
lah Milani, a subliniat într-un co
municat „lipsa condițiilor indispen
sabile pentru libertatea alegerilor" 
și a arătat in legătură cu aceasta 
că un mare număr da profesori, 
studenți, ca și lideri ai Frontului 
Național continuă să fie în în
chisoare.

cane pe teritoriul canadian. „Situa
ția creată prin acest acord — a 
spus Endicott — cere ca parla
mentul să fie informat despre pu
ternica opoziție a poporului cana
dian față de politica de răspîndire 
a armei nucleare".

QUITO. — Agenția Prensa La
tina relatează că la 30 august, 
junta militară din Ecuador a în
chis universitatea „Vicente Roca- 
iuerte" din orașul Guayaquil și 
l-a arestat pe rectorul universității 
Jorge Zavala Saquerizo. împreună 
cu rectorul universității au fost 
arestați, de asemenea, mai multi 
profesori și studenți, care au par
ticipat ia manifestațiile antiguver
namentale organizate la 27 august. 
Potrivit agenției, aceasta este cea 
de-a tieia instituție de invățămî.nt 
superior închisă de guvernul mi
litar ecuadorian în decursul aces
te; săptămîni.

LISABONA. — La 30 august, la 
Lisabona a luat sfîrșit prima parțe 
a tratativelor purtate între subse
cretarul de stat al S.U.A., Georgs 
Ball, și primul ministru al Portu
galiei, Salazar.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, principalul 
punct al tratativelor purtate de 
Ball la Lisabona s-a referit la 
bazele militare americane din in
sulele Azore ; s-a discutat, de ase
menea, poziția Statelor Unite fată 
de problema coloniilor portughe
ze. ......


