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Proletari din toate țările, unîțî-Vă'?i'-3ra-Deva

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Mult spor Ia. învățătură
Luni 16 septembrie, în întreaga 

țară își deschid din nou larg por
țile școlile elementare și medii. 
Școlile au fost proaspăt văruite, 
cele a căror construcție a început 
in primăvară sint acum gata, ca
taloagele așteaptă prima serie de 
note.

Grija părintească a partidului și 
guvernului se manifestă pretutin
deni : în trecerea treptată la în
făptuirea școlii generale de 8 an! 

și în cele 4 500 noi săli de clasă
> destinate acestui an școlar; în cele 

220 noi școli de 8 ani și 40 noi 
școli medii; în creșterea continuă 
a numărului elevilor care acum 
trece de 3 milioane, cu aproxima
tiv 136 000 mai mulți decît în anul 
trecut.

Noul an școlar marchează o 
creștere a calității conținutului în-

nualelor distribuite gratuit în a- 
cest an școlar este de două ori 
mai mare decît tirajul total al ma
nualelor editate în perioada 1898— 
1939. Lipsa manualelor, prețul ex
cesiv al acestora, taxele greu de 
suportat, numărul redus al școli
lor, au constituit odinioară piedici 
de netrecut pentru milioane de 
copii și părinți.

Și numărul cadrelor didactice a 
crescut simțitor în ultimii ani. De 
exemplu, în anul școlar precedent 
s-au ocupat de educarea și instrui
rea elevilor, de trei ori mai mulți 
învățători și profesori decît func

ționau în școala de cultură gene
rală în anul 1938. Media număru
lui de elevi ce revine unui învă
țător sau profesor a scăzut astfel 
de la 34 la 24.

Obișnuitul refren „prezent" ros
tit de numeroase voci la strigarea

vățămîntului, continuîndu-se întări
rea legăturii studiului cu viața, cu 
practica. Ministerul (nvățămîntului 
a inițiat o largă consultare a în

vățătorilor și profesorilor cu bo
gată experiență Ia catedră, a spe
cialiștilor din diferite ramuri ale 
economiei, științei și culturii, a 
autorilor de cărți școlare. Această 
acțiune a dat bune rezultate care 
sînt vizibile în valoarea științifică 
și pedagogică ridicată a lecțiilor 

din manuale unde sînt cuprinse 
ultimele realizări în domeniul ști
inței și tehnicii.

Pentru învățămîntul de cultură 
generală s-au editat în acest an 
377 titluri de manuale într-un ti. 
raj de 21 700 000 exemplare. Din 

ele, elevii vor deprinde primele 
slove scrise sau vor afla despre 
tainele universului și ale organis
melor, despre calculele geometrice 
și compușii chimici, despre istoria 
frămîntată a popoarelor de-a lun
gul veacurilor.

In prima zi de cursuri, 17 600 000 
manuale vor fi distribuite gratuit 
elevilor din clasele I—VII. O com
parație este grăitoare pentru avîn- 
tul de astăzi al învățămîntului din 
țara noastră: numai tirajul ma-

catalogului, se va auzi luni pentru 
prima oară în noul an școlar. Și 
pentru multe cadre didactice el va 
avea un răsunet deosebit, deoare
ce luni urcă întîia dată la catedră 
și trăiesc prima zi a meseriei de 

dascăl, peste 5 500 absolvenți ai 
universităților, institutelor și șco
lilor pedagogice.

Corpul didactic își reîncepe ac
tivitatea înconjurat de grija deo
sebită a partidului și guvernului, 
de respectul întregului popor. O 

nouă și grăitoare expresie a aces
tei prețuiri stau titlurile de „în
vățător emerit" și „Profesor eme
rit", ordinele și medaliile acordate 
recent unui mare număr de pro
fesori și învățători, manifestare 
care a avut un profund ecou în 
rînduriie cadrelor didactice.

Există toate condițiile ca activi
tatea din școli să fie mai bogată, 
mai plină de roade. Cu prilejul 
începerii noului an școlar, po
porul muncitor urează cu căldură 
învățătorilor și profesorilor, tutu
ror cadrelor didactice, noi și mari 
succese în activitatea de instruire 
și educare a tinerii generații socia
liste, iar elevilor, mult spor la în
vățătură.
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Citiți în pagina IV-a:
• Prigoana dezlănțuită de colonialiștii portughezi în Timor
• Situația din Vietnamul de sud
• împotriva măsurilor de „stabilizare" economică preconizate de 

guvernul îrancez
• Declarația Comitetului pentru apărarea drepturilor poporului kurd
• O sentință ilegală
• Măcar după 50 de ani să se facă dreptate

1 233 spectacole — 
232 338 spectatori

In cursul acestui an la cinema
tograful „Al. Sahia" din Petroșani 
au rulat 73 de filme cu care s-au 
prezentat 1 233 spectacole care au 
fost vizionate de 232 338 de spec
tatori.

Tot in acest timp, în ca
drul cinematografului au fost* 
organizate 3 simpozioane, 13
premiere festive și alte manifes- 
tațiuni prin care s-a urmărit ridi
carea nivelului cultural-educativ 
al spectatorilor.

Pentru școlari a fost prezentat 
filmul „Fugarul", vizionat de
2 689 spectatori.

Printre filmele care s-au bucu
rat de un succes deosebit se nu
mără filmele sovietice „Telefonis
ta" și „Mirajul", filmele romînești 
„Cinci oameni la drum", „A fost 
prietenul meu" și altele care au 
fost vizionate de peste 5 200 spec
tatori fiecare.

Merită să fie scoase in relief 
realizările obținute da colectivul 
acestui cinematograf în ceea ce 
privește proecția pe ecran lat în 
locul celei pe ecran îngust, pre
cum și în ce privește buna deser
vire a publicului.

Tokeș Ștefan este unul dintre brigadierii cunoscuți la mina Uri» 
câni pentru rezultatele ce le obține la lucrările da pregătire. In prima 
dacadă a lunii septembrie, lucrînd la axul colector nr. 7 din stratul 
8—9 brigada condusă de Tokeș Ștefan a depășit sarcina planificată 
cu 17 m.c.

IN CLIȘEU : Tokeș Ștefan (al treilea din stînga) în 'mijlocul or
tacilor săi : Lițcan Gheorghe, Madaras Pavel, Șimon Blaga și Rusu 
loan.

PE ȘANTIERUL COROIEȘTI
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DUPĂ
Nici nu ai crede că între zidu

rile clădirii impunătoare ale Ins
titutului de mine din Petroșani 
se află cineva. Domnește o liniș- 
t-- deplină. Din cînd în cînd doar 
cite o ușZ se deschide la amfitea
trele de la parter sau etaj. Și 
totuși aici, pulsează viața din 
plin. Pași ușori străbat coridoa
rele de la un capăt la altul în- 
tr-o liniște încordată. E atmosfera 
specifică oricărui examen. Fie
care caută să profite de clipele 
de răgaz pentru a-și verifica (a 
cita oară ?!) încă odată cunoștin
țele. I se pare că e pus la punct. 
Dar nu-și găsește locul. Simte 
nevoia de mișcare.

Din nou o ușă se deschide ia 
unui din amfiteatre. Zeci de pri
viri se Îndreaptă spre cel ce iese cu 
fata încă îmbujorată de emoțiile 
examenului. Zeci de întrebări se 
abat asupra lui : „Ce fi-a căzut ? 
Cum ai răspuns ? Ce notă ai 
luat ?" Cel întrebat, abia pridi
dește să răspundă la tofi. De alt
fel unul dă explicații mai largi, 
altui în doi peri. Nu e greu de 
ghicit după fața fiecăruia ce a 
tăcut, cum i-a fost răspunsul. Se 
intimplă însă uneori ca din saia 
de examene să iese cite un

PRIMELE EMOȚII
membru al comisiei. E tinăr și 
el. Nu-I pofi deosebi de cei care 
trăiesc emoțiile examenului. Cu
rioși, conhindîndu-1 cu vre-un 
coleg, candidații dau asaltul a- 
supra lui.

— Cit ai luat ?
— Zece, vine răspunsul. Cine

va însă își dă seama că nu e

DIN CARNETUL
REPORTERULUI
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ci chiar
Se mai 

pune
Dar să

în- 
din 
ia
cei

stăpînire pe săli, 
cunoștință cu cîțiva din 
au scăpat de primele emo-

candidat la studenție 
unul din examinatori, 
tîmplă. Apoi, liniștea 
nou 
cern 
care 
iii

Nechiu Alexandru, este unul 
din candidații care-și așteaptă cu 
nerăbdare rîndul. Era stăpîn pe 
materie. Și totuși emoțiile nu-1 
părăsiseră nici pe el. A intrat în 
sală cu pași ușori, nesiguri. Fața 
ii era toată îmbujorată și privi
rea încordată. Cînd a dat însă 
cu privirea de comisie, s-a mai

liniștit. Se așteptase să fie privit 
cu figuri reci, tăcute. Și cînd 
colo... Asta i-a dat curaj. A tras 
biletul, l-a citit cu atenție, apoi 
a luat loc liniștit in bancă. Cînd 
i-a venit rîndui la răspuns, a 
vorbit frumos, calm, curgător. 
Nota: 10. Era primul zece ob
ținut de viitorii studenfi la exa
mene. N-a mai fost nevoie să fie 
întrebat ce notă obținuse. Toată 
făptura-i surîdea fericită.

Anghei Ovidiu, este un alt can
didat la studenție căruia primul 
examen i-a adus și prima notă 
bună, 9 la algebră-trigonometrie. 
De la început a dovedit că este 
stăpîn pe materie. Și la fel ca 
el s-au dovedit a fi și Stănilă 
Petre și Udristoiu Gheorghe care 
au obținut aceeași 
fizică.

Primele examene
te cu 
mele 
altele 
tinuă.
moșiera va fi aceeași, atmosfera 
examenelor. Viitorii studenți ai 
institutului de mine trăiesc clipe 
febrile. Primul succes le-a dat 
aripi, i-a încurajat.

C. COSTIN

notă dar la

au lost trecu- 
cu ele și pri-

$1

bine și odată
emoții. Dar vor mai fi 
pentru că examenele con-
Și în toate aceste zile, at-
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Termeni noi 
în limbajul constructorilor

Acum, pa această luncă pa care 
apa Jiului șerpuia pînă nu de mult 
neștingherită schimbi ndu-și albia 
din timp în timp, se înaltă pline 
de măreție construcțiile marii uzi
ne de preparare a cărbunelui de 
la Coroiaști. Vedem acum aievaa 
ceea ce nu cu mult timp în urmă 
figura doar pa hîrtiile de calc ale 
proiectanților, în imaginația cons
tructorilor veniți aici să facă loc 

cu ajutorul excavatoarelor și bul
dozerelor primelor fundații.

Pe șantier se muncește cu a- 
caeași febrilitate, dar în discuțiil? 
constructorilor, termanii fundații, 
betoane, zidării sînt acum înlo- 
cuiți de alții, la ordinea zilei: 
montaj, rodaj, intrare în funcție I

E rodul unei munci pline de în
flăcărară și pasiune pentru înfăp
tuirea unuia din principalele o- 
biective industriale ale planului 
șes anal, al cărui act de naștere a 
fost semnat prin Directivele Con
gresului al III-lea al partidului. 
Mecanizarea intensă a proceselor

de lucru, preocuparea inginerilor 
și tehnicienilor pentru organizarea 
minuțioasă a muncii, împletite, cu 
hărnicia constructorilor, asigură 
obținerea unor succese de seamă. 
Bunăoară, constructorii uzinei Co- 
roiești șe' să încheie lu

na septembrie nu numai cu o im
portantă depășire a sarcinilor de 
plan, ci cu realizarea integrală a 
planului valoric prevăzut ’ inițial 
pe anul 1963. Acest succes are la 
bază creșterea productivității mun
cii. pe șantier cu 6 la sută peste 
nivelul planificat. Brigăzile condu
se de tovarășii Marcu Sebastian 
de la montaj, Irimia Tudor de la 
instalații electrice, brigada de 
constructori condusă da tov. Trais
tă loan și multe altele se eviden
țiază în întrecere.

Randamente sporite, 
calitate ireproșabilă

Numele montatorului Meizenbach 
Mihai putea fi. văzut nu cu mult 
timp în urmă pe panoul de onoare

(Continuare în pag. 3-a)
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Hărnicia și con
știinciozitatea în 
muncă sînt cali
tățile pentru care 
echipa condusă 
de lăcătușul Ne
meș Vasile de la 
I.F.I.P. Llvezeni 
a cîștigat pe me
rit aprecierea co
lectivului în mij
locul căruia lu
crează. Recent, 

cu prilejul unor 
importante lu

crări de reparații 
echipa a depășit 
planul cu 40 la 
sută și a econo
misit la consu
mul de materiale 
noi 4000 lei.

IN CLIȘEU : 
Nemeș Vasile 
(primul din dreap
ta) și doi mem
bri din echipă 
studiind schița 
unei noi lucrări.



CLU UL O PRODUCTS A

Pe ecranele cinematografice din Petroșani

Descoperirea
Dispariția unei hîrtij de 100 de 

mărci constituie pentru Julian 
Boli — șeful unei brigăzi dintr-o 
uzină de transformatoare — punc
tul de plecare al unor interesante 
observații și cercetări psihologice. 
O disecție în biografiile celor cinci 
membri ai brigăzii sale face să se

lui Julian Boll
perinde prin fata noastră un ade
vărat caleidoscop de vieți și ca
ractere umane.

Filmul „Descoperirea lui Julian 
BOII" este o producție a studiou
rilor Defa Berlin și rulează pe e- 
cranul cinematografului „Alex. 
Sahia" începi nd de mîine 16 sep
tembrie a. c.

Intr-o discuție care a avut loc 
cu sîtva timp în urmă, tov. Kal
man Iosif, directorul clubului mun
citoresc din Petrila, spunea :

— Producția constituie criteriul 
principal al întregii munci cultural- 
educative pe care o desfășurăm la 
club. Atunci cînd planificăm acti
vitatea clubului, pe o anumită pe
rioadă, pornim de la necesitățile 
imediate ale producției, de la pro
blemele care interesează mai mult 
întreprinderile pe oare le deser
vim. Pe acestea le avem în vede
re și în funcție de ele organizăm 
diferite acțiuni

Intr-adevăr
» vea dreptate, 

riul principal 
ral-educative.
tivitate, clubul este acela care tre
buie să sprijine întreprinderile în 
îndeplinirea sarcinilor care le stau 
în fată. întreaga muncă cultural- 
educativă se răsfrînge în produc
ție.

In

cultural-educative, 
tov. Kalman Iosif a- 
Productia este crite- 
al activității cultu- 
Prin întreaga sa ac-

cele ce urmează ne propu
să ne ocupăm numai de u- 
dintre mijloacele și formele 

desfășu- 
din

specificul fiecărui loc de mun- 
conducerea clubului muncito

resc din Petrila, împreună cu co
mitetul sindicatului și comisia in
ginerilor și tehnicienilor de Ia 
E. M. Petrila, a format un colectiv 
de conferențiari. In luna august, 
la club, s-au ținut cu ajutorul a- 
cestui colectiv două conferințe in
titulate „Metode avansate și ini
țiative în construcții" și „Comba
terea focurilor de mină" care au 
fost audiate de un mare număr 
de muncitori. Pentru luna septem
brie au fost prevăzute încă 3 con
ferințe dintre care un interes deo
sebit prezintă cea intitulată „Des
pre susținerea hidraulică în aba
taje".

Un alt mijloc care contribuie 
la ridicarea nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale al co
lectivelor de muncitori, îl repre
zintă și schimburile de experiență 
organizate între muncitorii eviden
tial în producție sau 
de 
bit 
dit
club cu șeful de brigadă Bartok 
Iosif de la sectorul III, precum și 
informarea „Din realizările sectoa
relor miniere în sporirea randa
mentului în cărbuni”.

Ele au stîrnit interesul atit prin 
tematică cît și prin învățăminte, 
fiind o adevărată tribună a expe
rienței înaintate. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii prezenți la 
schimbul de experiență, au pre
zentat metodele folosite eficaci-

de 
că,

colectivele 
muncă ale sectoarelor. Deose- 
de utilă și eficientă s-a dove- 
întîlnirea care a avut loc la

new 
nele 
muncii. cultural-educative 
rate la clubul muncitoresc
Petrila care sînt legate direct de 
rezolvarea problemelor producției.

Propaganda prin conferințe teh
nice reprezintă un puternic mijloc 
de ridicare a nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale a mun
citorilor, tehnicienilor și ingineri
lor. In scopul cuprinderii unui nu
măr cit mai mare de participanți 
la conferințe și al legării acestora

O

CREȘTE NUMĂRUL CITITORILOR
In cursul acestui an, la biblio

teca centrală orășenească au fost 
înscriși un număr de 2 557 da ci
titori care au citit 38 648 de cărți 
și broșuri.

La atragerea cititorilor spre lec
tură au contribuit cele 30 de ac
țiuni cu cartea organizate în anul 
acesta precum și creșterea conti
nuă a fondului de cârti care 
prezent e de 24 729 volume.

Printre cei mai buni cititori
bibliotecii se numără minerii Biro 
Edmund, Marian Ioan de la Pe- 
trila, Hegedilș Arpad, Kemeny A- 
lexandru muncitori la U.R.U.M.P.

și alții care prin lectură își ridi
că nivelul profesional.

Raportat la aceeași perioadă a 
anului trecut, numărul cititorilor 
înscriși anul acesta la biblioteca 
centrală orășenească a crescut cu 
mai bine de 100.

tatea lor, făcînd totodată propu
neri prețioasa în sprijinul realiză
rii planului de producție. De aceea, 
și pe luna în curs, în planul de 
muncă al clubului, au fost prevă
zute alte schimburi de experien
ță sub forma întîlnirilor între e- 
vidențiații în producție dintre ca
re reține atenția în mod deosebit 
întîlnirea cu șeful de brigadă Si
dorov Vasile precum și cea inti
tulată „Sfatul maistrului miner". în 
care se va dezbate problema dis
ciplinei în muncă.

îmbogățirea cunoștințelor tehni
ce și profesionale ale muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor 
este realizată la clubul din Petrila 
și pe calea unei mai bune orga
nizări a muncii cu cartea tehnică 
și cu filmul documentar. Lunar au 
loc recenzii la o serie de cărți 
tehnice, informării, prezentări și 
expoziții cu cărți tehnice, vizio
nări colective de filme tehnice. 
De pildă, pe luna trecută, la club 
s-a ținut recenzia cărții „De ce se 
uzează mașinile" la care au luat 
parte, alături de strungari, lăcă
tuși, electricieni și mineri care, 
după cum este bine cunoscut, lu
crează în abataje cu o serie de 
mașini miniere. Tot în luna trecută 
s-au mai organizat o expoziție cu 
cărți tehnice, informări asupra 
noutăților din literatura tehnică, 
precum și un ciclu de filme teh
nice, iar pe luna septembrie se 
va tine recenzia la cartea „Mașini 
și utilaje miniere", 2 informări 
tehnice și trei prezentări de fil
me tehnice.

Desigur că în sprijinirea sarci
nilor de producție au mai fost fo
losite și alte forme ale muncii 
cultural-educative. Toate acestea 
și-au adus contribuția la succesele 
obținute de miner;i Petriler care 
de la începutul anului și pînă în 
prezent au dat mai mult de 19000 
tone cărbune peste plan.

Este necesar însă ca aceste for
me și mijloace ale muncii cultural- 
educative să fie îmbogățite pe vi
itor, să fie și mai legate de pro
cesul de producție, 
participe un număr 
muncitori, ingineri și

CĂPITANUL FRACASSE
Baronul de Sigognac prinde o 

afecțiune deosebită pentru 
belle, ingenua unei trupe de 
bulanți. Aceasta îl face să

Intre 18—22 septembrie a. c. pe 
ecranul cinematografului „7 No
iembrie" va rula filmul „Căpitanul 
Fracasse" cinemascop, colo-

filmul „Căpitanul Fracasse"IN CLIȘEU: O scenă din

franco-italiană. 
desfășurată 
duelurilor

rat, o coproducție
Acțiunea filmului,

cadrul romantic al
spadasinilor, urmărește povestea
dragoste a baronului scăpătat 
gognac și a fermecătoarei Isabelle.

în 
și 

de 
Si-

0 = -

0 bibliotecă unicală

culegerii

este 
peste

i

în

ai

— «5=0
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De cîteva zile, în localul Școlii 
populare de artă din Petroșani, 
s-a deschis o expoziție de pictură, 
grafică, seulptură și arte aplicate.

Expoziția cuprinde lucrări 
elevilor Școlii populare de
secția arte plastice care au pro
movat anul școlar 1962—1963. Ea 
este deschisă zilnic între 
8—13 și 17—20.
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în vagabondajul

vor ivi primejdii

vărășească trupa 
ei pînă la Paris.

Pe parcurs se 
pentru Isabelle. Cu mult curaj și
inițiativă, baronul, acum supranu

mit căpitanul Fracasse va învin
ge toate greutățile.

Interpretul căpitanului Fracasse 
este actorul francez Jean Marais, 
cunoscut și din filmele „Taifun la 
Nagasaki", „Cocoșatul", „Auster
litz", „Miracolul lupilor", „Con
tele de Monte Cristo", „Ruy Bias", 
„Chemarea destinului" etc., iar ro
lul Isabellei este interpretat de 
Genevieve Grael.
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„Capul de aur" este titlul pri
mului film realizat de cineaștii en
glezi și ungari. Scenariul acestui 
film polițist este semnat de James 
Hill, Stanley Holdner și Ivan Bol- 
dizar după romanul lui Roger Pil- 
kiton. Acțiunea romanului se pe
trece în Ungaria. Rolurile vor fi 
interpretate de artiști ungari și 
englezi.
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La biblioteca Muzeului național 
din Praga s-a terminat inventarie
rea unei colecții extrem de valo
roase — biblioteca Ordinului Mal
tei (vechi ordin al ospitalierilor) 
și a manuscrisului 
legi — Melitensia.

Această colecție 
lume. Ea conține
volume, dintre care 200 
scrise, cuprinzînd istoria Ordinu
lui Maltei și istoria politicii euro
pene din secolul al XI-lea. Majo
ritatea cărților și manuscriselor 
sînt în limba italiană, precum și 
în latină și germană. Există și cî- 
teva exemplare scrise în limba 
cehă.

Istoria Ordinului Maltei din Pra
ga datează din anul 1169.

CAUCIUC

TOATA LUMEA IN VACANȚA"
după 

arătat și mai sus există, 
atit tineri cit și virstnicl, 
dorești. Numai plimbîn- 
coridoarele clubului din
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Toată lumea 
e răspunsul, 
formațiilor artistice ale 
club din Lupeni sint

99
In primul moment ai impresia că 

te afli în „Sala pașilor pierduți". 
Mult prea multă liniște. Orele se 
succed unele după altele dar ni
mic sau nimeni nu sparge mono
tonia. Ușile frumoaselor săli nu 
sînt deschise de nimeni ori cît 
ai aștepta. Contrariat te întrebi: 
Ce o ti oare ? Atîtea posibilități, 
atîtea condijii puse la 
și... ?

Secretul ? 
cântă : ăsta 
brii tuturor 
frumosului
plecafi în vacantă. „Au muncit 
prea mult in vară" — susține to
varășul Tellmann (locțiitorul di
rectorului clubului care e plecat în 
concediu).

S-ar părea la prima vedere că 
așa e normal, dar ia să ne gin- 
dim, ce-ar fi dacă lucrătorii ailor 
instituții oarecare ar face 
lucru. Uite, de pildă, cei 
B.Rjr.R. Muncesc oamenii 
zece luni conștiincios, cu 
de inimă și, in a douăsprezecea 
lună a anului își iau toii ODATĂ 
concediu. Ce s-ar întimpla ?... 
e bună comparația ?

Pe scurt, metoda aplicată de 
lectivul clubului sindicatelor 
Lupeni cît și de altele ca, 
exemplu, cei din Lonea, nu e 
nă. Nu e bună deoarece 
culturală nu trebuie dusă în sal
turi sau cu intermitente. Ea se cere 
dusă în mod continuu. Și acest iu-

aceiași 
de la 

unspre- 
tragere

Nu

co- 
din 
de 

bu-
munca

cru e realizabil la Lupeni cit și ia 
Lonea. Condiții materiale, 
cum am 
Amatori, 
sint cîfi 
du-te pe
Lupeni îți dai seama de aceasta. 
Pretutindeni poți vedea fotografii 
sau tablouri, lucrări ale cercurilor 
care, cu puțin Înainte, au funcțio
nal din plin. Și acum ? Rar, și din 
întimplare in cite una din nume
roasele săli, găsești cite unui sau 
doi tineri. In sala de muzică, 
bunăoară, exersează un clarine
tist și un acordeonist, așa, fără 
instructor sau profesor, după cuni 
ii taie capul. Încolo... Toate ușile 
sint închise cu grijă, iar cheile lor 
stau inconturbabile pe veriga păs
trată cu grijă de femeia de servi
ciu in buzunarul halatului negru.

Nici ia bibliotecă treburile nu 
merg mai bine, 
plecată, iar in 
distribuie cărțile 
lori. Normal, și 
se facă recenzii, 
de basme...

Singurul loc cit de cit frecven
tat este sala de șah și biliard un
de fumul domină de, vorba aia, 
pofi să-l tai cu cuțitul și unde 
mătura rar își tace apari fia.

Intîlnești in schimb și un 
aspect în Lupeni. in chioșcul 
parcul „S August" mul fi tineri,
și vîrstnici bat cărțile pînă sea
ra, pînă cînd figurile desenat* pe

Și aici titulara e 
locul ei o copila 
solicitate de citi- 
aici ar trebui să 
seri literare sau

alt 
din
cit

ele nu se mai disting. Oare 
tor oameni nu le-ar place 
mult intr-o sală a clubului, 
masă ca lumea, unde, dacă
pot practica un, joc mai construc
ts ? Dar cine să-i îndrume, cine 
să-i antreneze cînd activitățile ia 
club sint Întrerupte (pe o lu
nă If).

Nu e un procedeu. Tovarășul 
Tellmann, locțiitorul directorului, 
nu trebuie, sau ar fi bine să nu se 
mulfumească numai cu munca pur 
administrativă a clubului. Plus de 
aceasta, clubul are un colectiv 
format din oameni bine pregătiți, 
compelenți care au dovedit în 
trecutul nu prea îndepărtat că 
pot face treabă.

Activitatea culturală, in conclu
zie, trebuie desfășurată neîntre
rupt, în toate anotimpurile. Chiar 
dacă zece sau douăzeci de mem
bri din iormajii sînt plecafi, să 
zicem în concedii legale de odih
nă, ceilalfi care pot numără sute, 
pot să desfășoare nestingheriți ac
tivitate culturală. Se cere însă mai 
mult interes, mai multă răspun
dere. Comitetul sindicatului de la 
mina Lupeni sub auspiciul căreia 
se află acest așezămint cultural, 
trebuie să dea un sprijin mai con
sistent și cît mai grabnic colecti
vului clubului în așa fel incit 
posibilitățile de care dispune clu
bul de la Lupeni să fie folosite din 
plin.
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Cartea scriitorului 
Manfred Kunne reprezintă, 
cum o arată și subtitlul ei 
mânui unei materii prime".

Istoria cauciucului începe
nădurile tropicale ale Americii 
de Sud în jurul anului 1600, o 
dată cu descoperirea lui de că
tre europeni. Scriitorul ne poar
tă, menținîndu-ne în mod susți
nut interesul, prin diverse epoci 
și pe diverse meridiane, pe ur
mele acestei materii prime de la 
descoperirea utilității ei practi
ce și pînă la înverșunata luptă 
de concurență dintre marile so
cietăți monopoliste din zilele 
noastre.

Manfred Kunne descrie cu lux 
de amănunte viața de infern a

Decen z ie

transformarea o- 
mizeria, bolile, 

șerpilor veninoși — 
soarta celor care, 
lor, aduceau cîștl- 
exploatatorilor. Car-

culegătorilor de cauciuc din 
jungla lui Rio Negro și de pe 
plantațiile din Malacca șj Con
go. Exploatarea sălbatică, mun
ca istovitoare, 
mului în sclav, 
mușcăturile 
aceasta era 
prin munca 
guri imense
tea are un puternic caracter de
mascator. Sînt zugrăvite în mod 
pregnant cruzimile conchistado
rilor spanioli împotriva popu
lației băștinașe din America de 
Sud, exploatarea nemiloasă a 
muncitorilor de către proprie
tarii de plantații, manevrele co
lonialiștilor britanici și belgieni, 
precum și fățărnicia imperialiș
tilor americani.

„CAUCIUC" ne ajută să înțe
legem mai bine multe din eve
nimentele din zilele noastre și, 
în special, lupta de eliberare a 
popoarelor coloniale și împotri
virea îndîrjită a colonialiștilor.
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Organizațiile de bază 

M. Vulcan se întăresc
de partid al 
organizațiilor 
acestei ex- 

stau sarcini

întă- 
din 
de

cuvenită 
de bază 
comitatul

analizat recent, 
unei plenare, felul în

de bază 
a primit

succesele obținute 
primire în partid 
frumoase, ele nu

5 și al-

în mun- 
sînt des- 
se ridică 

E
sub îndrumarea comi-

In fața comitetului 
minei Vulcan și a 
de bază din cadrul 
ploatări carbonifere
numeroase. îndeplinirea cu succes 
a acestor sarcini, este strîns le
gată de întărirea continuă a orga
nizațiilor de bază prin primirea în 
rîndurile partidului a minerilor 
tehnicienilor și inginerilor meri
tuoși care își desfășoară munca la 
locurile cheie, acolo unde se ho
tărăște soarta producției.

Acordînd atenția 
ririi organizațiilor 
cadrul sectoarelor, 
partid al minei a 
in cadrul
care s-a desfășurat munca de pri
mire In partid. Atît din referatul 
prezentat cît și diu discuțiile pur
tate, a reieșit că în munca d? 
primire în partid s-a acordat o 
atenție deosebită organizațiilor de 
bază din sectoarele productive. 
Din totalul de 120 de noi mem
bri de partid și 86 candidați cîți 
au fost primiți la mina Vulcan în 
acest an, marea lor majorilat - 
sini din sectoarele care lucrează 
in cărbune. Organizația 
din sectorul 1 al minai
în perioada scursă din acest an 13 
noi membri de partid și 14 candi
dați, iar cea din sectorul II un nu
măr de 22 candidați și 22 mem
bri de partid. Considerabil și-au 
întărit rîndurile și organizațiile de 
bază din sectoarele 3, 4, 
tsle.

Deși 
ca de 
tul de
încă la nivelul posibilităților, 
drept că, 
tetului de partid, organizațiile de 
bază din sectoarele productive au 
primit direct în partid mineri e- 
vidențiați in întrecerea socialistă, 
șefi de schimb și de brigăzi cum 
sînt Cătană Vespasian, Tătărcan 
Dumitru și Conteanu Victor din 
sectorul III, Doroftei și Nicoară 
din sectorul II și alții dar acest 
lucru s-a făcut cu timiditate. Do
vadă elocventă e faptul că de la 
începutul anului și pînă în pre
zent numărul celor primiți direct 
în partid este de numai 6 tovarăși 
pe întreaga exploatare.

întărirea rîndurilor organizații
lor de bază nu sa face numai prin 
primirea unui număr mare de 
membri și candidați de partid ci

celor mai 
dovedește 

răspundere 
partid dau

buni
de

de
ce solicită pri-
partidului. Spre

cum sînt Fuioraa Adrian, Leșan 
Mihai, Enache Nicu, Pînzaru Ana 
și mulți alții, primiți din rîndu
rile muncitorilor evidențiați în 
întrecere și care prin întreaga lor 
activitate au dovedit că sînt demni 
de a purta înaltul titlu de membru 
de partid.

Primirea în partid a 
buni dintre cei 
exigența și simțul 
cu care membrii 
recomandări celor 
mirea în rîndurile
regretul nostru, trebuie să arătăm 
însă că au fost și cazuri de su
perficialitate în darea recomandă
rilor. Astfel, membrii de partid 
Laszlo Petru, Rizan Iuliu, Lenghel 
Adam și Nistor Eugen au dat re
comandări lui Dobner Francisc, un 
element cu trecut dubios și care 
nu merită să fie primit în partid.

Organizațiile de bază de partid 
de la mina Vulcan n-au acordat 
suficientă atenție nici primirii în 
rîndurile candidaților și membrilor 
de partid a femeilor merituoase. 
Așa se și explică faptul că n-au 
fost primite în partid decît 6 to
varășe, cu mult sub posibilități 
Slab a muncit în ceea ce privește 
primirea in partid a 
ganizația de bază de 
Deși aici
au fost primite decît 
în rîndurile partidului.

In cadrul plenarei, comitetul de 
partid al minei a dat organizații
lor de bază indicații prețioase în

ceea ce privește îmbunătățirea 
muncii de primire în partid. Or
ganizațiile da bază au fost îndru
mate să aibă în vedere calității’ 
politice, profesionale și morale ale 
celor ca solicită primirea in partid, 
să fie muncitori calificați cu sta
giu mai îndelungat în producție, 
evidențiați 
și care se 
s elor.

Membrii 
vor primi 
de 1—2 
U.T.M. și
spre a-i ajuta să-și ridice nivelul 
politic-ideologic, să-i pregătească 
spre a fi la înălțimea înaltului 
titlu da membru de partid.

Candidații de partid nou primiți 
vor fi repartizați pe lîngă membri 
da partid cu nivel politic-ideolo- 
gic ridicat 
creșterea și 
nivelul lor.

Acordînd
cii de primire în 
rînd o 
această 
bază de
drumarea comitatului de partid 
minei, vor obține noi succese 
întărirea rîndurilor lor, își vor 
exercita cu mai multă competen
tă rolul de conducător politic 
acolo unde își desfășoară activi
tatea.

CARPEN IOAN
secretarul comitetului de partid 

al minei Vulcan

în întrecerea socialistă 
bucură de simpatia ma

de partid cu experiență 
sarcina de a se ocupa 
tovarăși din rîndurile 

activului fără de partid.

care să răspundă de 
ridicarea acestora la

atenția

activitate 
direcție, 
la E.M.

i cuvenită mun- 
partid, desfășu- 
permanentă 

organizațiile 
Vulcan, sub

lucrează 43

lemeilor or
ia separație, 
de femei, nu 
foarte puține

în 
de 
în-
al 
în

In acest volum sînt cuprinse 
numeroase materiale, scrise în 
perioada iunie 1909 — octombrie 
1910, cînd apar primele simp- 
tome de faliment ale politicii 
stolîpiniste. Aceste lucrări oglin
desc preocuparea deosebită a 
lui Lenin pentru întărirea parti
dului proletar și înfăptuirea u- 
nei consecvente politici revolu
ționare intr-un moment de în
semnătate crucială pentru mișca
rea muncitorească din Rusia.

al
da

t
«

Atenția lui Lenin este în
dreptată spre combaterea a două 
curente deosebit de periculoase 
în acel moment: lichidatorismul 
— caracterizat de el ca un fe
nomen indisolubil legat de ten- i 
dințele contrarevoluționare 
burgheziei .liberale — și 
vism-ultimatismul, care încerca 
să distrugă partidul cu ajutorul 
unei frazeologii ultrarevoluționa- 
re. Intr-o serie de articole Lenin 
apără ideea hegemoniei prole
tariatului în revoluția burghezo- 
democratică și susține cu tărie 
necesitatea alianței între munci
tori și țărani. Numeroase mate
riale cuprinse în acest volum 
vădesc importanța acordată de 
Lenin folosirii tuturor posibili
tăților legale pentru întărirea 
legăturilor dintre partid și ma
se. Intr-o serie de articole sînt 
desprinse principalele învățămin
te din experiența revoluției ruse 
din anii 1905—1907. Tot în acest 
volum e inclusă și 
„Structura capitalistă 
turii moderne", care 
structive generalizări 
la situația țărănimii în condițiile ț 
capitalismului. ♦
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PE ȘANTIERUL COROIEȘTI
(Urmare din pag. l-a)

preparației Petrila, unde briga- 
sa obținea lună de lună 
de seamă în producție.

succe-
Acum

la Coroiești, cu care lucrea- 
montarea instalațiilor noii 
Lucrările efectuate 
brigăzii conduse

se
tovarășul Meizenbach Mihai con
duce o brigadă pa care și-a for-

de mon
de Mei- 

de spăla- 
apreciare

La șantierul de prefabricate Petroșani,. brigada de betoniști condusă de Călin Florea a obținut în 
prima decadă a lunii septembrie un nou succes: 20 la sută depășire de plan la turnarea bolțarilor.

IN CLIȘEU: Membrii brigăzii lui Călin Florea discutind despre realizările lor într-una din cli
pele de răgaz.

mat-o 
Ză la 
uzine.
tatorii
zenbach Mihai la liniile 
re se bucură de o înaltă 
pentru calitatea lor. Și nu numai 
atît: lună de lună, pianul de lu
crări ce revine acestei brigăzi e 
depășit cu 30—40 la sută.

La lucrări 
de mare răspundere

Din cauza unor greutăți, lucră
rile de montare a conductei de 
aducțiune la spălătoria noii uzine 
rămăseseră într-un rînd în urmă. 
Membrul de partid Briotă Gheor
ghe, împreună cu to'v. Vasilică A- 
lexandru au fost solicitați să preia 
această lucrare și împreună cu 
brigăzile lor să o termine la tinrp. 

muncit intens, cu hotărîrea 
a răspunde prin fapte încre

derii acordate și lucrarea a 
terminată la timp.

Acum brigăzii lui Briotă i 
încredințat de la început o 
asemenaa lucrare: construcția u- 
nei conducte care va aduce apă la 
uzină de la o distanță de mulți ki
lometri. Conducta va străbate 
stînci, defileuri dar construcția ei 
înaintează pas cu pas. Muncitorii 
lui Briotă Gheorghe, săpătorii lui 
Ghsorghe Virgil care, de aseme
nea, lucrează la această conductă, 
își fac cu prisosință datoria.

fost

s-a 
altă

și prin calitățile lor morale, prin 
nivelul lor politic-ideologic și ata
șamentul pe care îl au față de 
cauza clasei muncitoare. Organiza
țiile de partid de la mina Vulcan 
se mîndresc pa bună dreptate cu 
noii membri și candidați de partid

Poiiiiilîâil largi 
la lOMieiare a iioliilDr
După încheierea programului de 

producție, zeci de mii de munci
tori din întreprinderile din întrea
ga țară se îndreaptă spre școlile 
serale. Siderurgiști, constructori de 
mașini, mineri și petroliști, munci
tori din întreprinderile agricole de 
stat și sectorul forester, construc
tori de pe șantiere, filatoare și țe
sătoare — mulți dintre ei frun
tași la locul de muncă — au în
ceput un nou an de studii.

Condițiile bune de învățătură 
create de partid și de guvern, spri
jinul acordat de către întreprin
deri, asigură unui mare număr de 
muncitori posibilitatea să-și com
pleteze studiile de cultură gene
rală fără a-și întrerupe activita
tea în producție. Anul acesta, șco
lile medii serale sînt frecventate 
de aproape 69 000 de elevi.

(Agerpres)

Atenția cuvenită sporirii productivității muncii
Creșterea productivității muncii 

este factorul principal care deter
mină toate succesele în procesul 
de producție. Prin creșterea conti
nuă a productivității, se îndepli
nește și depășește planul la pro
ducția de cărbune, la lucrările de 
pregătiri și deschideri, se reduce 
prețul de cost, crește ciștigul me
diu al muncitorilor. Colectivul mi
nei Aninoasa acordă o atenție deo
sebită acestui important indice de 
plan. De la an la an el obține tot 
mai însemnate succese pe linia 
creșterii productivității muncii.

Față de realizările obținute în 
primul semestru al anului trecut, 
de pildă, în acest an, productivi
tatea muncii a crescut cu 4,8 la 
sută. Pe această bază, au crescut 
și economiile exploatării cu 138 000 
lei, iar cîștigul mediu al muncito
rilor cu 12,9 la sută. In lunile ce 
s-au scurs din acest an, producti
vitatea muncii a crescut față de 
plan cu 2,1 la sută, iar pe această 

i bază, s-a reușit să se extragă peste 
plan aproape 10 000 tone de căr
bune, economisindu-se în același 
timp circa 418 000 lei la prețul de 

I cost.
Aceste realizări au fost asigu

rate de traducerea în viață a pre
vederilor planului da măsuri teh

nico-organizatorice, plan întocmit 
în toate amănuntele și adaptat pe 
parcurs noilor situații ivite. S-a 
avut în vedere, în primul rînd, ex
tinderea mecanizării. In prezent 
transportul în abataje este meca
nizat în întregime; s-a extins per- 
forajul rotativ la cea mai mare 
parte din abataje, iar aproape 

200 000 tone de cărbune se vor 
extrage în acest an cu susținere 
metalică, ceea ce condiționează în
cadrarea în cei 40 m.c. de lemn 
pe mia de tone de cărbune cît a- 
vem planificat. S-au crsat condi
ții optime de transport in subte
ran prin trecerea transportului la 
orizontul IX, ca orizont de bază 

de transport.
Extinderea mișcării de inovații 

constituie, de asemenea, unul din 
factorii care au contribuit la creș
terea productivității. Din cele 40 
de propuneri de inovații făcute în 
perioada scursă din acest an, 18 
sînt deja aplicate, iar celelalte 
sînt în curs de experimentare. De 
o bună apreciere se bucură ino
vațiile „Armarea metalică a sui
torilor", „Recondiționarea elemen- 
ților fero-nichel degradați", „Di
guri pentru reținerea nămolului de 
la rambleul hidraulic" și altele, 

care au o influență pozitivă asu
pra realizării indicilor de plan.

Acordarea de ajutor și îndru
mare tehnică brigăzilor de produc
ție a devenit o preocupare perma
nentă a conducerilor sectoarelor și 
îndeosebi a maiștrilor mineri și 
electro-mecanici. In această di
recție s-au făcut simțite mai mult 
ca oricînd ajutorul și îndrumarea 
date la locurile de muncă de con
ducerea sectorului I, de maiștri 
mineri și mecanici ca Mihu Vasile, 
Cosma Ioan, Ilinescu loan, Bartiș 
Emerik, Marinca loan, Bîrzău 
Gheorghe, Sima Vasile, Cizmaș A- 
lexandru și alții.

O înrîurire pozitivă asupra creș
terii productivității o are realiza
rea eșalonării operațiilor de puș- 
care în abataje și la pregătiri, e- 
liminîndu-se timpii morți, acesta 
ducînd la utilizarea rațională a 
timpului de lucru. înlăturarea fluc
tuației muncitorilor de la un loc 
de muncă la altul, repartizarea 
justă a lucrului pe schimburi, îm
părțirea sarcinilor pe fiecare mun
citor, lichidarea absențelor nemo
tivate și a întîrzierilor de la ser
viciu, sînt, de asemenea, factori, 
în aparență mărunți, dar care in
fluențează într-o însemnată măsu
ră buna desfășurare a procesului 

de producție. De aceea, conduce
rile minei și sectoarelor au acor
dat în permanență atenția cuve
nită acestor factori.

Dotate și aprovizionate la timp 
cu materialele și utilajele necesa
re, majoritatea brigăzilor de mi
neri au reușit să-și îndeplinească 
și să-și depășească sarcinile de 
plan și angajamentele luate în în
trecere. Printre acestea, cele mai 
bune rezultate pe linia creșterii 
productivității muncii au fost ob
ținute de brigăzile conduse de mi
nerii David Ioan, Cristea Aurel, 
Mujnai Nicolae, Asmarandei Au
gustin, Chifa Ioan, Schneider Fran
cisc, Bulgaru Gheorghe, Codrea 
Gheorghe, Iancu Victor, Moisiu 
Remus și altele, brigăzi care au 
realizat randamente mai mari cu 
5—35 la sută de cît cele planificate, 
depășind astfel planul de produc
ție.

Bazat pe experiența bună acu
mulată pînă în prezent în orga
nizarea și desfășurarea procesului 
de producție, colectivul minei A- 
ninoasa este hotărît să-și sporească 
eforturile pentru a se achita și în 
acest an cu cinste de sarcinile 
izvorîte din Directivele celui de-al 
III-lea Congres al partidului.

JURCA ZENO 
Inginer șef adjunct 
al E. M. Aninoasa
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Prigoana dezlănțuită 
de colonialiștii portughezi în Timor
DJAKARTA 14 (Agerpres).
După cum anunță agenția Anta- 

ra, autoritățile portugheze din in
sula Timor au întărit efectivul pi
chetelor de grăniceri de la fron- 
t\re pentru a împiedica refugierea 
locuitorilor în partea de vest a 
insulei, care aparține Indoneziei. 
Aceștia doresc să scape de pri
goana colonialiștilor, de munca în
grozitoare la care sînt supuși și 
de închisori. Autoritățile portughe
ze au- adus recent o navă de răz
boi și întăriri de trupe în scopul 
înăbușirii acțiunilor anticolonialis
te ale populației indigene.

colonialiștii 
de nord-est 

de

de
(jumătatea

ara o suprafață 
patrați și o populație
locuitori. Colonia est ? 
un guvernator general

Insula Timor face parte din ar
hipelagul Micilor Sonde. Partea

—=Q=—

Greva muncitorilor 
din întreprinderile 

de panificație din Chile
SANTIAGO DE CHILE 

ger^res).
Agenția Prensa Latina 

ză că la 12 septembrie a 
în localitatea Antofagasta, 
dul statului Chile, o grevă
citorilor de la întreprinderile 
panificație în sprijinul revendică
rilor de sporire a salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de lucru.

14 (A-

relatea- 
început 
în nor- 
a mun- 

de

insulei stăpînită 
portughezi 
a insulei) 
15 000 km 
d? 517 000 
condusă de
portughez care se sprijină pe o 
garnizoană militară bine înarmată. 
Sub oblăduirea lui, aici acționează 
în voia monopolurile portugheze, 
americane, engleze, care exploa
tează bogățiila de petrol, cauciuc, 
cafea al? teritoriului. Timorul are, 
da asemenea, o mare importanță 
strategică ; blocul agresiv S.EA.T.O. 
a și elaborat planul în vederea 
instalării aici a unei baze milita
re.

Populația din această colonie, 
care încă din secolul al XVI-lea 
îndură jugul portughez, s-a ridicat 
la luptă in repetate rînduri. Izgo
nirea colonialiștilor olandezi din 
Irianul de vest și lupta d? elibe
rare națională din nordul insulei 
Borneo a avut o mare înrîurire a- 
supra luptei populației din colonia 
Timor, 
tivitat? 
denței 
șurată
rar ea Timorului și de guvernul al
cătuit în luna aprilie a acestui an 
la Djakarta de către reprezentanții 
mișcării de eliberare din Timor, 
rafugiați în Indonezia pentru a 
scăpa de prigoana colonialiștilor.

In ultimul an o intensă ac- 
p entru dobîndirea indepen- 
acestei colonii este desfi
de Comitetul pentru elibe-

t

S2*ves:

Declarația Comitetului pentru apărarea 
drepturilor poporului kurd

LAUSANNE 14 (Agerpres).
“Cu prilejul împlinirii a 3 ani 

la îZceperea războiului de elibera
re națională din Kurdistanul ira
kian dus împotriva fostului regim 
al lui Kassem, și a patru luni de 
la agresiunea actualului regim 
baasist. Comitetul p?ntru apărarea 
drepturilor poporului kurd a dat 
publicității la 13 septembrie o de
clarație. Comitetul subliniază în 
declarație că „Partidul baasist" 
este vinovat de ducerea unui răz- 
b®i de genocid împotriva poporu
lui kurd și este răspunzător de 
masacrarea a mii de femei, copii 
și bătrîni kurzi fără apărare, că 
a ars grîne și a ucis vite, că a 
distrus sute de sate prin bombar
dament, lăsînd fără locuință 
proximativ 100 000 de kurzi 
înarmați".

Declarația adresează un apel
turor statelor membre al? O.N.U. 
să insiste ca Adunarea Generală 
O.N.U. „să adopte rezoluțiile ne- 
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0 sentință ilegală
YAOUNDE 14 (Agerpres).
La 13 

poarelor 
blicității 
protestat
moarte a eroului național Tankeu 
Fosso Noe, comandantul armatei 
de eliberare națională din Came
run. El a fost arestat recent de 
trupele de . ocupație franceze și 
condamnat de un tribunal militar. 
Protestînd împotriva condamnării 
lui No?, Uniunea Popoarelor din 
Camerun a declarat că sentința 
este întrutotul ilegală și a cerut 
tuturor oamenilor progresiști să 
protesteze împotriva acestei sentin
țe și să ceară eliberarea imediată 
.și necondiționată a lui Noe și a 
celorlalți patrioți din Camerun, 

care se află în închisori.

de

a-
ne-

tu-

po- 
pu- 

a 
împotriva condamnării la

septembrie. Uniunea 
din Camerun a dat 
o declarație în care

- = © = -
1 500 000 șomeri 

în Turcia
ISTANBUL 
In prezent

14 (Agerpres).
in Turcia există 

1 500 000 de șomeri, relatează zia
rul „Vatan", referindu-se la o de
clarație a ministrului muncii din 
Turcia.

Situația din Vietnamul de sud;
Demonstrații studențești la Hue * DIN U. R. S. S.

tul- 
sud- 
im-

ta 
de

cesare și măsurile susceptibile a 
pune capăt masacrării civililor 
kurzi sprijinind cauza justă a po
porului kurd".

☆

PRAGA 14 (Agerpres).
Agenția C.T.K. transmite că 

Praga a avut loc conferința
presă a lui Saleh Dugla, membru 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Irak, condamnat 
recent de tribunalul din Bagdad 
la moarte și care a reușit să e- 
vadeze din închisoare.

Saleh Dugla a vorbit ziariștilor 
prezenți la conferința de presă 
despre metodele de teroare și re
presiune folosite da autoritățile 
irakiene împotriva cercurilor de
mocratice.
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Majorarea prețului 
la lapte și produse lactate 

în Olanda
COPENHAGA 14 (Agerpres).

La Copenhaga s-a anunțat 
începind de la 13 septembrie 
majorează prețurile la lapte 
produse lactate.

că
se
Și

SAIGON 14 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că 

burările din rîndul studenților 
vietnamezi s-au extins și în
portanta localitate Hue. Agenția 
relevă că poliția a ocupat două 
școli secundare din această loca
litate, după ce studenții au or
ganizat demonstrații antidiemiste. 
Numeroși studenți precum și di
rectorul și cîțiva profesori de la 
una din școli au fost arestați.

La 13 septembrie, la două școli 
secundare din Saigon au avut loc

intervenit, • 
unor de- » 

» 
» 
»Internatio-

noi tulburări. Poliția a 
împiedicînd organizarea 
monstrații.

Agenția United Press
nai, precizează că de la reluarea 
d emonstrațiilor studențești, sîmbăta 
trecută, autoritățile diemist e au a- 
restat aproximativ 2 600 studenți. 
In ultimele zile au fost arestate, 
de asemenea, o serie de persona
lități marcante din Saigon bănuit? 
că ar fi aderat la forțele care se 
opun regimului diemist.

Ambasadorul Franței la Saigon 
chemat la Paris

SAIGON 14 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal relatează că ambasadorul 
Franței în Vietnamul de sud Ro
ger Lalouette, a părăsit la 13 sep
tembrie Saigonul, plecînd pentru 
consultări la Paris. Surse diplo
matic? din Saigon, adaugă agenția,

„sta-

T 
♦
1»

♦

» 
»
♦
i 
j

anul da învățămînt 1963— 
numărul studenților și ele- 
din anul întîi de la institu- 
universitățile și școlile ma

1 750000 studenți 
și elevi în anul întîi

MOSCOVA 14 (Agerpres).
In

1964, 
vilor 
tele,
dii tehnice din U.R.S.S. este de 
1 750 000.

Peste 900 000 de tineri și tinere 
vor studia fără a întrerupe mun
ca de producție, urmînd cursurile 
serale și fără frecvență ale insti
tutelor și școlilor medii tehnice.

In prezent, 10 milioane de ce
tățeni sovietici au studii superi
oare și medii.

pentru consultări
au precizat că Lalouette a 
chemat la Paris pentru a conferi 
cu președintele de Gaulle și mi
nistrul de externe Couve de Mur- 
ville, asupra situației interne din 
Vietnamul de sud și a stării 
tuale a relațiilor dintre S.U.A. 
regimul diemist.

fost

ac-
Și

9 Industria zahărului 
din R. S. S. Kazahâ

O
«t

♦
♦
J ne importantă pentru 

de zahăr 
început să prelucreze sfecla din 
recolta nouă.

Pentru prelucrarea sfeclei de 
zahăr în Kazahstan au fost cons
truite 5 mari fabrici moderne iar 
acum se desăvîrșește construcția 
celei de-a șasea fabrici de zahăr, 
încă două fabrici sînt în faza de 
proiectare.

i
♦

9

9

ALMA-ATA 14 (Agerpres).
In R.S.S. Kazahă o nouă regiu- 

producția 
fabricile de zahăr au

PARIS 14 (Agerpres).
La 13 septembrie, șeful guver

nului francez, Georges Pompidou, 
a primit o delegație a Confede
rației Generale a Muncii din 
Franța, condusă de Benoît Fra
ction secretar general al confede
rației. In timpul acestei întreve
deri, conducători ai celei mai mari 
uniuni sindicale din Franța și-au 
expus punctul de vedere asupra 
planului guvernamental de 
bilizare" economică.

După întrevedere, Frachon a de
clarat ziariștilor că Confederația 
Generală a Muncii va lupta pen
tru apărarea intereselor oamenilor 
muncii, care sînt periclitate de 
planul guvernamental.

Intr-o declarație dată publicită
ții de către Biroul Confederației 
Generale a Muncii se arată că 
acest plan urmărește „înghețarea 
salariilor", fără să s? țină seama 
de creșterea costului vieții. Planul 
nu prevede nici un fel de măsuri 
radicale care să poată într-adevăr 
opri creșterea scumpetei. El nu a- 
fectează venituril? marilor societăți 
capitaliste. Biroul Confederației 
Generale a Muncii declară că a- 
devăratale cauze ale creșterii pre
țurilor și primejdiei unei inflații 
sînt profiturile scandaloase ala ca
pitaliștilor, precum și cheltuielile 
neproductive pe care 
tul în scopuri militare 
rea armei nucleare.

Federația națională
didactic a protestat în legătură cu

faptul că pînă în prezent repre
zentanții ei nu au fost invitați să 
participe la tratative cu guvernul. 
Această federație amintește că nu-' 
mără în rîndurile sale 340 000 de 
lucrători în domeniul învățămîn- 
tului. Ea constată că guvernul caută 
să blocheze salariile funcționarilor 
publici. Federația confirmă hotărî- 
rea membrilor săi de a nu renunța 
ta revendicările principale, privind 
situația funcționarilor publici.

împotriva măsurilor guverna
mentale s-a pronunțat și „Confe
derația franceză a muncitorilor 
creștini", cerînd oamenilor muncii 
să continue lupta în apărarea in
tereselor lor vitale.

le face sta- 
pentru crea

a corpului

Măcap după 50 de ani 
să se facă dreptate
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Regiunea Frankfurt — 
un centru 

industrial-agricol modern
FRANKFURT 14 (Agerpres).
Fosta regiune agrară Frankfurt 

este astăzi o regiune pe care noile 
obiective industriale construite în 
ultimii cinci ani au transformat-o 
într-un 
modern, 
ființă o 
chimică, 
centrul
R.D. Germane, iar fabrica de semi
conductor! din Frankfurt aduce o 
importantă contribuție la dezvol
tarea industriei electronice. In re
giunea Frankfurt industria produce 
astăzi în 62
produse care în 1950 era realiza
tă într-un an întreg.

- = ©=----

Sporesc rîndurile 
P. C. Italian

centru industrial-agricol 
In orașul Schwedt a luat 

importantă industrie petro- 
Eisenhuttenstadt a devenit 
industriei metalurgice a

TOKIO 14 (Agerpres).
O veche afacere judiciară care 
răscolit la timpul ei opinia pu-a

blică mondială a fost evocată din 
nou în cursul unei anchete de un 
magistrat din Tokio. La 13 sep
tembrie, Seima Sakamoto, în vîrs- 
tă de 78 de ani, s-a prezentat în 
fața unui magistrat din 
pentru a 
procesul 
1910 și 
ducători 
Japonia
moarte și executați, fiind acuzați 
de a fi participat la un pretins 
,,complot". Sakamoto s-a aflat și 
el pe banca 
condamnat la
i-a fost apoi comutată în închi
soare pe viață. In 1934, după 24 
de ani de închisoare, a fost eli
berat.

Tokio 
fi interogat cu privire la 
care s-a desfășurat în 

în urma căruia 12 con- 
ai partidului socialist din 

au fost condamnați la

acuzaților și a fost 
moarte, dar sentința

☆

14 (Agerpres).
Politic al P.C. Francez a 

în

de oamenii

respinse a- 
dificultățile

PARIS 
Biroul 

dat publicității o declarație 
care se arată că măsurile econo
mice și financiare elaborate d? gu
vernul francez sînt menite să res- 
trîngă consumul maselor populare, 
să anihileze majorările de salarii 
obținute prin luptă 
muncii.

In declarație sînt 
firmațiile oficiale că
economice ale țării ar fi generate 
de creșterea salariilor. Adevărata 
cauză, se arată în declarație, cons
tă în politica generală a regimu
lui care cheltuiește aproape o 
treime din bugetul țării în mod 
inutil, în primul rînd pentru crea
rea forței atomice de șoc.

Biroul Politic al P.C. Francez 
îndeamnă „să fie zădărnicit planul 
guvernului, să se opună acestuia 
un plan general de prosperitate, 
democrație și pace".

a aflat încă in 
de ani că proce- 
cale de autorități 
partidul socialist 
nu a existat nici 

se

Opinia publică 
urmă cu peste 50 
sul a fost pus la 
pentru a lichida 
și că în realitate
un „complot". Dar Sakamoto 
luptă de zeci de ani pentru a 
dovedi nevinovăția sa și a tova
rășilor săi asasinați, ca urmare a 
unei sentințe samavolnice și a ob
ține din partea autorităților judi
ciare japoneze revizuirea procesu
lui. Rînd pe rînd toate încercările 
sale au eșuat, tribunalele respin- 
gînd demersurile sale sub pretextul 
că „o curte de justiție acționînd 
în numele împăratului nu putea 
comite o eroare judiciară".

Acțiunea lui Sakamoto împotri
va procesului din 1910 este acum 
•examinată din nou și opinia pu
blică japoneză cere ca măcar du
pă 50 de ani să se facă dreptate.

zile o cantitate de

ROMA 14 (Agerpres).
Conducerea Partidului Comunist 

Italian a dat publicității la 13 sep
tembrie un comunicat în care se 
arată că în primele 8 luni ale a- 
cestui an rîndurile P.C. Italian au 
crescut cu 120 000 de noi membri. 
In cadrul campaniei anuale 
preschimbare a carnetelor
partid, 98,8 la sută din numărul 
membrilor de partid primiți în 
anul 1962 au primit carnete noi, 
confirmînd prin aceasta apartenen
ța lor la avangarda de luptă a oa
menilor muncii italieni.

de 
de

PROGRAM DE RADIO
16 septembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică ins
trumentală, 8,00 Sumarul ziarului 
Scînleia, 8,06 Melodii popular?,
8.30 Dansuri din opere, 9,00 Ti
nerețea ne e dragă, 9,30 Piese 
simfonice, 10,00 Muzică de estra
dă, 11,05 Muzică din opere, 12,00 
Concert de muzică populară, 12,30 
Arii și duete din operete interpre
tate d? soliștii noștri, 13,10 Suit? 
simfonice inspirate din viața co
piilor, 14,00 Concert de prînz,
15.30 Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale, 16,15 
Vorbește Moscova!, 16,45 Forma
ții de muzică ușoară, 17,50 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
18,40 Recital Elena Cernei, 19,20 
Muzică populară, 20,15 Muzică ins
trumentală, 20,40 Creații romînești

de muzică ușoară, 22,25 Concertul 
pentru orchestră de Ovidiu Varga. 
PROGRAMUL II. 10,10 Cîntă for
mațiile corale ale școlilor pedago
gic? din Bacău și Buzău, 11,00 
Muzică interpretată la diferita 
instrumente, 12,30 Orchestre de 
muzică populară,. 13,37 Muzică in
terpretată de fanfară, 14,35 Muzi
că ușoară interpretată de orchestra 
de coarde, 15,30 Muzică instrumen
tală și vocală de compozitori ro- 
mîni, 16,10 Melodii populare, 17,00 
Muzică ușoară de compozitori din 
țări socialiste, 18,30 Din comoara 
folclorului nostru muzical, 19,40 Mu
zică din operata „Contesa Marifa" 
d? Kalman, 21,15 Jocuri populare, 
22,32 Concert de muzică ușoară.
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