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In patru luni
Odată cu zorii zilei, 

la coloanele autobazei 
I.R.T.A. Petroșani liniștea 
dimineții este întreruptă 
de zgomotul autocamioa
nelor care sînt pregătite 
de oameni iscusiți pentru 
o nouă zi de muncă. Du
pă încălzirea motoarelor, 
pornesc în șir zeci de au
tocamioane, autobasculan. 
te, care se îndreaptă spre 
șantiere, spre acele lo
curi unde freamătă munca, 
viața. Conducătorii auto 
Grecu Gheorghe, Florea 
Constantin III de la ga
rajul Petroșani, Pataki 
Francisc și Șt'efănescu Man 
de la coloana Lupeni. 
Tcmpa Vasile și Șeprodi 
Francisc de la Vulcan 
Chendreanu Carol și 
Munteanu Garofin de la 
coloana Hațeg sînt numai

In fruntea luptei pentru economii

depășit lună de lună pla
nul în medie cu 30 ia 
sută. Pe baza acestor de
pășiri lucrarea va fi ter
minată cu o lună înainte 
de termen. Schimburile 
conduse de tov. t>uiu Va
sile, Ghiță Ilie și Petcu 
Nicolae lucrează în pre
zent la lărgirea și beto- 
narea ultimei porțiuni a 
galeriei de ocol.

Pe panoul celor eviden- 
iatî în întrecerea socia

listă se află si numele 
unor conducători auto, 
care cunoscînd temeinic 
tainele șoferitului, diri

de activitate
cîțiva dintre cei mai 
vrednici șoferi, care stră- 
bătînd regiunea în lung 
și-n lat își depășesc cu 
regularitate planul de 
transport.

— In cele patru luni 
încheiate din acest’ an, 
spunea tov. Popescu Va
sile, șeful serviciului pla
nificare și organizare a 
muncii, autobaza noas
tră și-a depășit cu 6,8 la 
sută planul Ia tone ’kilo
metrice convenționale și 
cu 17 la sută cel la tone 
transportate. Productivi, 
tatea muncii a crescut cu 
5 Ia sută față de plan. 
La succes a contribuit 
întregul colectiv și în 
primul rînd acei munci
tori ale căror fotografii 
sînt expuse la panoul de 
onoare.

jează cu măestrie auto- 
vehicolu], în așa fel încît 
consumul de benzină să 
nu întreacă pe cel prevă
zut în normativul tehnic.

(Continuare în pag. 3-a)

- Cînd nu se acordă sprijin 
tuturor brigăzilor

In primele patru luni din acest an, colectivul mi
nei Aninoasa a obținut succese în ceea ce plivește 
extragerea cărbunelui. In această perioadă au fost 
trimise preparației Pejtrila 7639 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Dar dacă analizăm felul cum 
și-au îndeplinit planul brigăzile exploatării ajungem 
la concluzii nu prea îmbucurătoare.

Ce spune statistica ? Că în primul trimestru din- 
tr-un total de 60 de brigăzi au rămas sub plan 21, 9 
de la abataje, 9 de la pregătiri și 3 de la investiții. 
Procentul brigăzilor rămase sub plan s-a ridicat la 
35 la sută. In luna aprilie situația este aproape 
identică : 30 la sută din brigăzile de la abataje și 35 
la sută de la pregătiri au rămas sub plan. In luna 
mai din totalul de 48 de brigăzi au rămas sub plan 
21, deci 43 la sută.

In stadiul actual nu se mai poate plînge nimeni 
la Aninoasa de lipsa minerilor calificați. De aseme
nea, aici au fost luate o seamă de măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea aprovizionării și asigurarea 
locurilor de muncă cu vagonete goale, a creseut 
nivelul de calificare al maiștrilor ....................

Pentru lucrările executate la timp și de bună cali
tate, lăcătușul montor Oprea Aurel, de la S.R.E. Vul- 
easr-se bucură aprecierea . întregului _colecțiv al 
secției.

Mineri la otiitină și tratament
De la începutul anului 

ș' pînă în prezent de la 
mina Lupeni au fost tri
miși prin sindicat în sta
țiunile balneo-climaterice 
maj bine de o sută de 
mineri, tehnicieni și ingi
neri. Astfel, șeful de bri
gadă Poboreni Alexandru 
din sectorul V pentru a-și 
reface sănătatea a plecat 
la tratament de reumato
logie în stațiunea Govo
ra, maistrul mecanic Bu- 
nea Nicolae ; din sectorul

I В și maistrul minier 
Stoicea loan din sectorul 
III și-au petrecut conce
diul în stațiunile Hercu- 
lane și Buziaș,

Pînă la sfîrșltul trimes
trului II alți peste o sută 
de salariați ai minei Lu
peni își vor petrece con
cediul în stațiunile bal- 
neo-cliimaterice de la 
munte și de la mare.

■ A. MICA 
corespondent

iar multe brigăzi au fost omogeni
zate.

Invocarea unor cauze obiective 
ca presiune sau căldură mare, de
ranjamente tectonice, necesitatea 
de a rearma au un timp valoarea 
unor justificări; dar, repetarea lor 
lună de lună alături de cauze su
biective încep să fie un simplu 
paravan în dosul căruia se ascun
de lipsa de răspundere și de preo
cupare. O cauză a rămînerii sub 
plan este aceea că nu se analizea
ză decada} situația îndeplinirii 
planului pe brigăzi, iar dacă se 
face, analiza nu este urmată de mă
suri eficace care să ducă la îmbu
nătățirea aprovizionării și asisten
tei tehnice, controlului și îndru
mării din partea conducerilor admi
nistrative ale sectoarelor și exploa
tării. Sau se întîmplă așa cum a 
fost cazul la sectorul V investiții. 
Brigăzile conduse de minerii 
TrucZkoi Laurențiu, Koszta Mihai 
și Hiltter Martin nu au respectat 
panta la săpare a galeriilor; cînd 
s-a trecut la lărgire în vederea 
betonării a fost necesară adîncirea

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

In planul sectorului de 
investiții al minei Petrila, 
terminarea galeriei de o- 
col în jurul puțului nr. 11 
de la orizontul 14 este 
prevăzută spre sfîr.șitul 
lunii iunie. Brigalda de 
mineri condusă de toy. 
Tăt'aru Petru, care lucrea
ză la lărgirea, și betona- 
rea galeriei de ocol și-a

Abdullah
Continuîndu-și vizita în orașul 

Brașov, președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdullah al-Sallal și 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
împreună cu Gogu Radulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, au fost sîmbătă dimineața 
oaspeții constructorilor de tractoa
re. din localitate.

După o convorbire cu directorul 
tehnic al uzinei, Vasile Sechel, au 
fost vizitate mai multe secții ale

To|î factorii — ta sprijinul 
creșterii vitezelor 0c avansare

■—=— pentru
FERDINAND ANA planului

secretarul comitetului de partid activitatea 
al minei Lupeni

Sporirea vitezei 
de avansare în a- 
bataje, precum și 
la lucrările de 
deschideri și pre
gătiri, constituie 
una din principalele căi de mărire 
a producției de cărbune. Viteza de 
avansare este un indice de sinteză, 
care reflectă gradul de organizare 
a lucrului, măsura în care se asi
gură condiții optime de lucru fie
cărei brigăzi de mineri, modul de 
folosire a căilor de creștere a pro
ductivității muncii. Iată de ce, în 
activitatea pe care o desfășoară în 
vederea realizării sarcinilor sporite 
privind creșterea producției de 
cărbune cocsificabil, a angajamen
telor de întrecere 
luate în intîmpi- 
narea celei de-a
XX-a aniversări a 
eliberării patriei, 
comitetul de 
partid al minei Lupeni acordă o a- 
tenție deosebită factorilor de care 
depinde creșterea vitezelor de a- 
vansare a ’lucrărilor miniere. -

Principalii factori care influen
țează creșterea vitezelor de ’avan
sare sînt extinderea aplicării teh
nicii noi, organizarea minuțioasă a 
muncii brigăzilor în vederea folo
sirii din plin a acestei tehnici, îm
bunătățirea aprovizionării abataje
lor, luarea de măsuri pentru folosi
rea din plin, cu eficiență maximă 
a timpului programului de lucru. 
La mina Lupeni, care are 16 aba
taje frontale mari, creșterea vite
zei de avansare depinde într-o ma
re măsură de aplicarea inițiativei 
„ziua și două fișii" în abatajele 
frontale.

In acest scop, comitetul de partid 
s-a preocupat îndeaproape de apli
carea planului M.T.O., de folosirea 
căilor de creștere a productivității 
muncii, a vegheat la crearea con
dițiilor necesare îndeplinirii anga
jamentelor de întrecere. Astfel, în 
plenarele sale ținute în perioada 
care a trecut pînă acum din acest 
an, comitetul de partid a analizat 
preocuparea conducerii exploatării

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

înainte de a intra în șut, minerul șef de schimb. Ghecia Alexandru (mijloc) din brigada frontalistu- 
lui Lukacs Andrei și-a convocat mai mulți ortaci la o întîlnire;.. cu un .,țug" de cărbune în gara pli
nelor a minei Lupeni. Tema clișeu ției: calitatea cărbunelui, aportul pe care trebuie să-l dea colectivul 
lor la îmbunătățirea acestui indica tor de plan.

al-SaNaî
uzinei și s-a asistat la o demon
strație făcută cu ultimele tipuri 
de tractoare.

înainte de a părăsi uzina de 
tractoare, mareșalul Abdullah al- 
Sallal, a semnat în cartea de aur 
a uzinei.

După vizitarea unor cartiere noi 
de locuințe și monumente istorice 
din oraș, oaspeții yemen iți au 
participat la un dejun oferit în 
cinstea lor la Poiana Brașov.

(Agerpres) ’

apMcarea 
M.T.O., 
condu

cerii minei și a
comitetului sindi
catului pentru in

tensificarea întrecerii socialiste în 
vederea realizării angajamentelor 
de întrecere pe 1964, precum și 
preocuparea pentru creșterea pro
ductivității muncii la nivelul posi
bilităților. Măsurile adoptate în 
urma acestor analize, controlul a- 
plicării lor, au dus la îmbunătăți
rea activității economice a minei. 
Față de nivelul planificat pe 1963, 
în anul 1964 colectivului minei Lu
peni îi revine sarcina de a spori 
productivitatea muncii cu 8,6 Ia 

sută. Ținînd sea
ma de interdepen
dența dintre pro
ductivitatea fizică 
a muncii și vite
zele de avansare 

ale lucrărilor miniere, comitetul 
de partid a insistat pentru mărirea 
continuă a vitezelor de avansare. 
Au fost luate măsuri, pentru folo
sirea intensivă a mașinilor de în
cărcat și a reîncărcătoarelor cu 
benzi la înaintări. îmbunătățirea 
metodelor de exploatare,, introduce
rea tehnicii celei mai noi în aba
tajele frontale în scopul realizării 
regimului de lucru „două fîșii pe 
zi". Pentru a asigura extinderea 
inițiativei „două fîșii pe zi" în a- 
batajele frontale, pentru a dobîndi 
o mai mare experiență în această 
direcție, s-au luat măsuri pe linie 
tehnico-organizatorică în scopul a- 
plicării acestei inițiative în 4 aba
taje frontale grupate. Brigăzile 
conduse de comuniștii Lukacs An
drei, Demeter Ioan precum și cele
lalte din sectorul IV В care lucrea
ză după această inițiativă, au fost 
atrase, împreună cu numeroși maiș
tri, ingineri și tehnicieni, la stabi
lirea măsurilor cele mai potrivite 
pentru extragerea a cite două fîșii 
pe zi din toate aceste frontale, 
pentru crearea unei experiențe pe 
baza căreia vom putea extinde a
ceastă inițiativă intr-un timp scurt, 
în celelalte frontale.

Semnificativ este faptul că prin-

(Continuare în pag. 3-a)

I Unde mergem 
azi ?

I

TEATRU: La ora 20 va fi 
prezentată comedia „Noaptea 
regilor" de W. Shakespeare.

FOTBAL : Pe stadionul „Jiul" 
din Petroșani se va disputa la 
ora 17, meciul între echipele 
Jiul Petrila — Gaz Metan Me
diaș.

Dintre cele 6 echipe din 
Valea Jiului care activează în 
campionatul regional, 5 vor 
juca acasă. La ora 15, Știința 
Petroșani va juca în deschide
rea meciului de categoria В 
cu Constructorul Hunedoara; 
Jiul II Petrila va primi pe sta
dionul din Petrila replica fot
baliștilor de Ia Dacia Orăștie; 
La Aninoasa se 
două întîlniri: 
noasa 
nerul 
Hațeg.

l
/
I

vor disputa 
Minerul Ani- 

— Sebeșul Sebeș și Mi- 
Vulcan — Retezatul



cinematografelor din Petroșani

L Eminescu — anii copilăriei 
și adolescenței

15 iunie 1889 s-a stins din 
cel mai mare poet al țării

.л

cefe ftrei 'urni ale ini Gulliver
Pe lîngă biblioteca clubului mun

citoresc din Lupeni funcționează 16 
biblioteci mobile care-și desfășoa
ră activitatea în cadrul sectoarelor 
minei. Dintre aceste biblioteci, de 
cea mai rodnică activitate se bu
cură aceea condusă de minerul 
Urbu Dumitru de la sectorul IV A. 
Datorită muncii de popularizare a 
cărții și împrospătare 
lun,ă a fondului 
Urbu Dumitru a 
ca din cei 467 
rului să însene
cititori cu peste 1000 volume de 
cărți citite.

Un mare număr de tovarăși ca 
Brînză loan, Rusu Vasile, Ochianu

în fiecare 
de cărți, tovarășul 
reușit în acest an 
salariați ai secto- 
un număr de 262

IN CLIȘEU : O scenă din film.

Munca cu cartea 
mi rîndul minerilor

Si£-

mai 
du-

vară, foarte mulți oameni, 
cei mai mâți ai zilei, l-au 
cei care l-au iubit și pe ca- 
îubit: Veronica, Harieta și

viață
noastre, Mihail Eminescu. L-au ur
mat pe ultimul său drum, in acea 
zi de 
dintre 
urmat 
re i-a
Creangă.

Acum, la a 75-a comemorare, a 
morții lui Mihail Eminescu, po
porul nostru iși aduce cu priso 
sință recunoștința față de luceafă
rul poeziei romînești, față de cel 
care a ridicat poezia romînească 
pe culmi nebănuite.

începînd cu acest număr, ziarul 
nostru va publica ua ciclu de ma
teriale privind viața și opera ma
relui poet.

★

Intre 25 și 29 mai, pe ecranul 
cinematografului „7 Noiembrie" din 
Petroșani va rula filmul „Cele 
trei lumi ale lui Gulliver'1; o pro
ducție a studiourilor „Columbia" 
S.U.Ă., după „Călătoriile lui Gu
lliver" de Jonathan Swift.

Filmul în culori „Cele trei lumi 
ale lai Gulliver" este o ecranizare

a extraordinarelor călătorii ale lui 
Gulliver în țara piticilor și în 
țara uriașilor.

Spre deosebire de ecranizările 
anterioare în care se folosește de
senul animat, de data 
mul este realizat cu 
rolul principal Herwin

DEZRĂDĂCINAȚI!
Acțiunea filmului „Dezrădăcina- 

ții", o producție a studiourilor 
mexicane se petrece. în zilele noas
tre în statul Texas. Familia Pache- 
eo a emigrat cu vreo 30 de ani 
în urmă din Mexic atrasă de hi
mera bunului trai american, „a 
libertăților democratice", Realitatea 
dovedește că situația lor materia
lă, relativ bună, a fost plătită cu 
mari jertfe : doi băieți au murit 
eroic în războaiele duse de ame
ricani, iar cel de-al treilea fiu S-a 
întors dintr-un astfel de război 
dezechilibrat de patima băuturii.

Ceilalți doi copii, Jimy și Alice, 
născu ti în Texas, apăsați de dis
criminarea rasială, fac totul pen- 
tMi a șterge stigmatul originii lor 
mexicane. Alice vrea să se căsă
torească cu un american bogat pe 
care nu-1 iubește. Ea părăsește 
căminul părintesc, dar familia ti- 
nărului american refuză să-și dea 
consimtămîntul la căsătoria fiului 
lor cu o mexicană.

Jimy vrea să devină bogat ca 
aă fie primit cu drepturi egale în 
societatea tinerilor americani, să 
poată cuceri grațiile unei ameri
cane. In acest scop face trafic cu 
stupefiante, e prins de poliție si. 
închis.

Francisco Pacheco, capul fami
liei deși socoate ca un drept al ■ 
lui de a ocupa postul vacant de 
director la hotelul la care lucra de 
vreo 25 de ani cu credință, este 
refuzat tot pentru motive că era 
mexican.

Treziți de evenimentele dramatice 
care le-au zguduit aparenta tihnă, 
membrii familiei Pacheco își dau 
seama că părăsindu-și patria au 
ajuns niște dezrădăcinați, victimele 
discriminărilor rasiale din S.U.A,

„Trenul melodiilor"
De curînd membrii formației de 

estradă a clubului muncitoresc din 
Aninoasa au prezentat un specta
col intitulat „Trenul melodiilor". 
Si-au dat concursul soliștii vocali 
Anișoara și Uțu lancu, Evi Rehner, 
Cocman Maria, Borcea loan, Bor- 
nemisa loan, trio Golgoțiu. Pre
zentarea și momente vesele : Gheor- 
ghe Negraru, Anton Coșereanu șl 
Constantin Popa.

Spectacolul s-a bucurat de mult 
succes.

Cu acest spectacol artiștii ama
tori aninoseni, au hotărît să între
prindă un turneu prin Valea Jiului.

și nu se temea de codru și de 
gurătate.

Dar curînd Mihai avea să 
găsească un mijloc de a rătăci
pă plac, prin gîndurile și viețile 
oamenilor, fără ca tatăl său să-i 
mai pună stavilă. Biserica se afla 
în apropiere de casa Eminovicilor 
iar casa preotului la cîțiva pași 
de ea. Mihai era bucuros să se 
uite prin cărțile cu legături de 
piele vechi, roase, cu litere frumos 
înflorate cu roșu ale preotului, sa
re a și început să-l învețe buchiile. 
Cu cititul a mers ușor de tot, și 
cu chirilicele și cu latinele,- și cu 
scrisul s-a descurcat. Mai tîrziu, 
tatăl, un om ambițios și drastic a 
hotărît, cu toată împotrivirea co
pilului care nu voia să se despar
tă de casa și lumea lui, să-l tri
mită la Cernăuți, la școală. In 
1858—1Ș59 Mihai Eminovici a fost 
înscris la singura școală primară, 
avînd limba romînă printre obiec
tele de studiu dar care purta un 
nume german, în clasa a Ш-a. La 
început i-a 
nuiască cu 
mai grele i 
ritmetică și 
ținut doar
Pe semestrul doi însă s-a dat pe 
brazdă și a ieșit al 15-lea din cel 
72 de elevi ai clasei. In clasa a 
IV-a avînd ca profesor pe Aron 
Pumnul, care emigrase din Ardeal, 
Mihai Învață foarte bine ieșind al 
cincilea din cei 82 elevi.

In 1860 Mihai Eminovici este în
scris în clasa a I-a secția A a li 
ceului din Cernăuți. Ii plăcea deo
sebit de mult limba și literatura 
romînă, manifesta o adevărată pa
siune pentru istoria națională, și 
mai tîrziu pentru

In clasa a II-a 
un elev eminent 
jării matematicii
repetent. Tatăl său, mai face o în
cercare. In 1862 îl înscrie din nou 
în clasa a П-a cînd încheie satis
făcător primul trimestru. Brusc în 
trimestrul doi, este retras de la 
școală, dar în vara viitoare revine 
la Cernăuți unde continuă să stu
dieze ca elev particular. Acum are 
ocazia să se adîncească în cele 
patru volume ale „Lepturariului" 
alcătuit de Aron Pumnul, mare an
tologie care apăruse între anii

Prin aceasta face cu- 
toți înaintașii săi, de 

și pînă

familia că- 
înmu Ițise 
șaptelea 
bucuria 
fie îm- venit greu să se obiș- 

această școală și cele 
s-au părut orele de a- 
caligrafie unde a ob- 

calificativul suficient.

Ipo- 
prea 
Pu-

la
nuConstantin și-au ridicat mult cali

ficarea citind numeroase cărți teh
nice. „Călăuza vagonetarului'*, 
„Cartea minerului", „Exploatarea 
zăcămintelor de cărbuni" sînt doar 
cîteva din cărțile studiate de ei.

Tot la acest sector, tovarășul 
Urbu Dumitru are în primire și un 
ștand de cărți cu vînzare care cu
prinde între 600—1000 de cărți. 
De la începutul anului la acest 
ștand s-au vîndut cărți în valoare 
de peste 9 800 lei. Acest fapt a 
făcut ca o serie de mineri cum 
sînt Bălăucă loan, Rusu Vasile, 
RSdăuceanu Beniamin și alții să-și 
formeze biblioteci personale.

și de-a stîn- 
doi salcîmi. 
de locuit și 
casa cu mo- 
veche și mai

In cele dinții zile ale lunii ia
nuarie a anului 1850 
miliarului Eminovici se 
cu un nou membru, al
copil. A fost băiat, spre 
tatălui care dorise să nu 
povărat de grija zestrei.

Casa în care s-a născut, 
iești, era simplă, albă,
înaltă, acoperită cu șindrilă, 
ține trepte suiau spre cerdacul bă- 
trinesc, de-a dreapta 
ga căruia străjuiau 
Doar patru încăperi 
un chilei- cuprindea 
bilă amestecată, mai 
nouă.

In plăcuta liniște ce domnea în 
casă, in lipsa căminarului, copilul 
a crescut sub ochii grijulii ai ma- 
mei-Raluca, o femeie blajină și de
licată, care deși dăduse viață pînă 
atunci atîtor odrasle, s-a simțit în
totdeauna legată în mod deosebit 
de al șaptelea fecior al ei.

Oamenii de la curte l-au îndră
git repede și ca oricărui copil, moș
negii și babele au început să-i 
toarne în auz farmecul poveștilor 
lor. Iarna, mai ales, în serile lungi, 
mîinile băiatului grăsuliu și oacheș 
se încurcau în bărbile bătrînilor 
eare-i povesteau de zîne frumoa
se, de palate de argint, de lumi 
minunate. Mînca adesea cu țăranii 
ori cu argații tatălui său, împăr
țind cu ei turta proaspătă scoasă 
din spuză sau mămăliga întinsă în 
zeamă de usturoi.

Cei dintîi prieteni de joacă i-au 
fost frații lui, Șerban, Nicolae, lor- 
gu și în special Uie, mai apropiat 
ca vîrștă. Apoi copiii răzeșilor din 
sat. Toate bucuriile și jocurile co
pilăriei 
tite de

Cînd 
adesea, 
ochii. Se suia în clopotnița veche, 
din seînduri de brad, hoinărea prin 
cimitirul mic din preajma bisericii, 
apoi mai departe, spre dealurile 
cu povîrnișuri acoperite de păduri 
bătrîne care se profilau întunecate 
și mărețe în, zare, privite din cer
dac. Mihai iubea noaptea ca și ziua

♦ ~ ♦ ♦ ♦

aceasta fil- 
actori. In 
Mathens.

Filmul rulează pe ecranul cine
matografului „Republica" începînd 
cu data de 27 mai.

R. BA1ȘAN
corespondent

Orchestra de chitare a Școlii populare de artă din Petroșani pe 
care v-o prezentăm în clișeu, este bine cunoscută publicului din Pe
troșani, datorită spectacolelor la care a luat parte. In prezent, or
chestra dispune de un repertoriu bogat, iar componenții ei se pre
gătesc pentru încheierea anului școlar.

au fost mai tîrziu reamin- 
poet în versuri.
i se ura acasă, și i se ura 
pleca încotro vedea cu

istoria universală, 
de liceu, deși era 
din cauza negii- 

și latinei rămîne

la Vasile A-

la Cernăuți, 
adevărat eve-
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Intr-una din serile trecute, pajii 
m-au purtat pe ia clubul mun
citoresc din Lonea. Ca în fiecare 
seară, la club era animafie. Oa
meni multi de vîrste și profesii 
diferite, intrau și ieșeau. Voia bu
nă era în largul ei. Ca la club. 
Unii erau antrenați în dispute de 
șah sau rummy, alții Împrumu
tau cârti de la bibliotecă, iar ar
tiștii amatori repetau de zor. Sub 
bagheta dirijorului Kerecheș Ște
fan, corul pregătea un cîntec nou. 
După prezentarea cu succes la 
faza regională a celui de-al VII- 
lea concurs ai formațiilor artis
tice de amatori, coriștii loneni se 
pregătesc intens în vederea marii 
sărbători de la 23 August. Ei vor 
să fie și cu acest prilej la înăl
țimea prestigiului de care se bu
cură.

Intr-o scurtă pauză a coriștilor, 
atenfia mi-a fost distrasă de voci 
zgomotoase, dar... vesele. „Zîmbiți, 
vă rog/..". Ei, nu chiar așa... Am 
deschis ușa sălii de unde veneau 
sunetele. Erau acolo membrii cer-

diplomelor 
la 15 mar 

de ferici li. 
Nicușor —

însemnări de reporter : Cj///// Л/fj
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO -ț

cului foto al clubului din locali
tate. Tocmai se terminase festivi
tatea de luminare a 
celor care au absolvit 
cercul și erau nespus 
In centrul atenției era
un puști de-o șchioapă, plin de 
neastlmpăr. Se cam bosumflase. 
Venise la cerc zi de zi cu mămica 
și tăticu, și acum ei primeau di
plome, iar el... Tovarășul Popa 
Gheorghe, directorul clubului îi 
înțelese amărăciunea Iui Nicușor 
și îi înmină și iui o... așa zisă 
diplomă foarte frumoasă. Era cea 
mai frumoasă. De aceea se mîn- 
drea și tot striga, sărind într-un 
picior: „Zîmbiți, vă rog /...*'.

M-am interesat mai îndeaproape 
de activitatea cercului și a mem
brilor lui. De la tovarășul Popa 
am aflat numai lucruri frumoase...

La 15 noiembrie 1963. 26 de 
iubitori ai artei fotografice și-au 
început activitatea la club. Nu 
știau mai nimic din tainele acestei 
frumoase meserii. Dar cu timpul 
au învățat. Conducerea clubului

în- 
ori 
în
de

artei iotogra-

luni de stu- 
membri care

na i'og
le-a pus la dispoziție aparate de 
fotografiat, un laborator, soluții 
hîrtie, filme. Mulți au cumpărat 
aparate și veneau cu ele la curs. 
Erau animați de dorința de a 
vă fa să fotografieze. De două 
pe săplămînă, după-amiaza. se 
tlineau cu toții la club. Aici,
la instructorul lor au Învățat 
arta și tehnica fotografiatului, pre
pararea soluțiilor, developarea, 
măritul, copiatul, reproducerea și 
alte operațiuni ale 
fice.

Acum, după șase 
diu, toți cei 26 de
au frecventat cercul l-au absol
vit. Șl nu numai așa... Ci cu re
zultate bune. Acum, fiecare tnem. 
bru al cercului este un priceput 
fotograf amator, puțind execută 
tot felul de fotografii. La exame
nul de absolvire al cercului, pe 
care l-au dai de curînd, fotoama- 
torii loneni au prezentat reușite 
fotografii reprezentlnd peisaje, as
pecte din munca și viața minerilor 
si familiilor lor, munca avîntotă

1862—1864. 
noștință cu 
la Dosoftei 
lecsandri.

Venirea lui Mihai 
coincide însă cu un 
niment pentru oamenii de aici. La 
stăruința fraților Costin, mari pro
prietari din Bucovina, trupa frați
lor Vlădicescu-Tardinii vine să dea 
un șir de reprezentații cu piese cu 
subiect patriotic și eu cîntece ro- 
minești. Elevii liceului erau nelip- 
siți de la reprezentații iar printre 
ei și Eminescu. Pentru el acum se 
deschidea o altă lume, aceea a ar
tei dramatice.

pe schelele șantierului din locali
tate etc.

Am făcut cunoștință cu ei. Me 
joritatea sînt mineri și muncitori. 
Destoinici ca și în producție s-au 
dovedit a fi și în însușirea artei 
iptograiice. Cu degetele mari, bă
tătorite minuiesc acum cu 
pricepere aparatul de fotogra
fiat. Marinescu Mircea, încărcător 
de baterii, Coțoflea Uie, Dorofte 
Gheorghe, Golurnbcanu Constantin. 
Bălășel Aurel, toți mineri, Andrus 
Dumitru, mecanic, și gospodi
na Bălășel Ana, s-au dovedii 
a ii cei mai buni membri ai cer
cului și deci cei mai pricepuți 
fotoamatori. Tovarășul Bălășe 
Aurel, vrednic miner în grupa cu
noscutului șei de brigadă Nedelci, 
Nicolae, a ținut ca toată familia 
să-i fie...
zi de zi. alături de tăticu și de 
mămica, Nicușor 
întotdeauna prezent la cerc. Deo
camdată, puștiul nu știe să fo
tografieze, dar dacă părinții știu, 
va învăța și el mai ușor Nu de 
geaba își privește toată ziua ..di 
ploma" șf exclamă bucuros : „7,îm- 
biți, vă rog

O GHEONFA

fotoamatoare De aceea,

Hui a tos*
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Și la autobaza LR.T.A. Petroșani 
nu sînt putini acei șoferi care 
au devenit prieteni ’ ai economiilor. 
In felul acesta a fost posibil ca 
în perioada ianuarie—aprile a.c., 
colectivul autobazei să economi* 
sească mai bine de 54 800 1. ben
zină.

Tovarășul Bonțindean Aron, șo
fer cu o înaltă calificare, a rea
lizat' în acest an economii de ben
zină în vaioare de peste 2 600 lei. 
Lucrînd pe mașina 25 206 HD. con
ducătorul auto Cimooieru Doru a 
obținut și el 2 980 lei economii 
prin reducerea consumului speci
fic de combustibil Rezultate la 
fel de frumoase au dobîndit și 
șoferii Dragan Dumitru II, Vlad 
Grigore, Negrilă Emilian Pataki 
Frencisc și alții.

A 308-a maținS
— Din anul 1962 de cînd conduc 

această autobază, spunea tov. Ka- 
pelar Aladar, parcul nostru de ma
șini a crescut în mod continuu. 
Din 1962 unStatea noastră a fost 
înzestrată cu 88 de autocamioane 
noi, adăugind astfel la parcul nos
tru inventar cea de-a 308-a ma
șină.

Dar autobaza I.R.T.A. Petroșani 
nu a primit numai autocamioane ; 
ea a fost dotată cu diferite utilaje 
pentru întreținerea parcului de ma
șini. La coloana Hațeg a fost ins
talat un strung nou, la garajul 
din Petroșani a fost pusă în func
țiune o motopompă pentru spălarea 
mașinilor, un aparat de gresat, iar 
din fondul de mică mecanizare s-au 
cheltuit 42 000 lei pentru amena
jarea unei stații moderne de ali
mentare cu combustibil și lubri- 
fianți.

Cei care vulcanizează 
cauciucul

Numărul mare de autocamioane 
cu care a fost dotată autobaza a 
impus amenajarea unui atelier de 
vulcanizare, care în prezent este 
dotat cu întregul utilaj și aparatura 
necesară. La început, atelierul sa
tisfăcea numai nevoile strict interne 
ale autobazei, dar treptat, pe mă
sură ce el s-a dezvoltat și moder
nizat și-a lărgit sfera de activitate. 
In prezent atelierul satisface toat'e 
cerințele celor cinci autobaze de 
pe cuprinsul regiunii Hunedoara, 
aducînd astfel beneficii importante.

In ultimele două luni, brigada 
din atelier condusă de tov. Doja 
Victor, a vulcanizat circa 250 de 
anvelope pentru alte autobaze 
din regiune. întreaga brigadă for
mată din vulcanizatorii Popescu 
Virgil, Bunea Petru ?i alții este 
stimată pentru calitatea lucrărilor 
efectuate.

Toți îaetorii — îu sprijină! 
creșterii vitezelor de avansare

(Urmare din gag- i.a>

cipalele măsuri in scopul măririi 
vitezelor de avansare se bazează 
pe aplicarea tot mai largă a tehni
cii noi, moderne. In abatajul fron
tal de pe panoul I, blocul V, stra
tul 15 se introduce o combină, iar 
în alt abataj frontal — un plug de 
cărbune. In abatajele de pe stratul 
15 s-a introdus pentru prima oară 
umectarea stratului de cărbune 
înainte de a fi exploatat. Umecta
rea are un dublu scop: umezind 
cărbunele, se împiedică formarea 
prafului, iar pe de altă parte, apa 
injectată la presiune înaltă fisurea
ză stratul, îl subminează mărind 
substanțial randamentul pușcării, 
ușurînd depilarea utilului cu cio
canul de abataj. In frontalele de

pe stratul 17 se introduc pentru 
susținere stilpi tubulari pitici, a că
ror folosire va duce la scăderea 
simțitoare a consumului de lemn 
de mină.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază desfă
șoară o muncă politico-organizato- 
rică susținută pentru folosirea din 
plin a tehnicii noi, a inițiativelor 
valoroase, repartizind membrilor de 
partid sarcini precise în această 
direcție.

întărind necontenit preocuparea 
pentru creșterea vitezelor de avan
sare, vom asigura premizele înfăp
tuirii cu cinste a angajamentelor 
luate de colectivul minei Lupeni în 
întrecerea ce se desfășoară în cin
stea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Oind nu se acordâ sprijin 
tuturor brigăzilor

(Urmare din pag. l-a)

vetrei cu cîte 20—40 de centimetri. 
Iată cum din lipsă de interes s-a 
irosit muncă și timp prețios.

In memoriile prezentate servi
ciului muncă și salarii sînt invo
cate de regulă două cauze : „Lipsa 
de intefes din partea brigăzii" sau 
„Dezinteres din partea maiștrilor". 
Si aceste justificări se repetă lună 
de lună. Astfel, conducerile sec
toarelor II și HI motivează că lip
sa de organizare a făcut ca brigă- 

izile conduse de minerii Șmilevschi 
lAnton, Lokodi Karol, Neagu Emil 
și Roman Dumitru să rămînă sub 
plan. Ne întrebăm : oare numai la 
sfîrșitul lunii se constată aceasta ? 
Conducerile sectoarelor nu ar tre

bui să intervină în mod operativ 
în timpul lunii ? Dar realizările de- 
cadaie nu constituie un semnal 
pentru conducerea tehnică, pentru 
maiștrii și brigăzi ?

Se impune ca la Aninoasa să 
fie luate măsuri ca toate brigăzile 
exploatării să-și îndeplinească rit
mic sarcinile de plan. Este necesar 
ca deeadal și lunar să se analizeze 
cauzele care au făcut ca unele bri
găzi să nu-și îndeplinească planul, 
iâr aceste analize să fie urmate de 
măsuri concrete și eficace. Orga
nizațiile de partid trebuie să tragă 
la răspundere cu toată tăria con
ducerile tehnico-administrative pen
tru ca acestea să se preocupe de 
crearea condițiilor optime de lucru 
pentru toate brigăzile.

ISO donatori onorifici
De curînd, la E, M. Lonea me

dicii Balazs Tiberiu și Radu Radu 
au ținut cîte o conferință pe tema 
donării de singe. Сц acest prilej, 
comitetul de Cruce Roșie Petro
șani a organizat o acțiune de re
crutare de donatori de sînge. Pes
te 150 de salariați ai minei s-au 
oferit să doneze cîte o părticică 
din sîngele lor, inscrimdu-se ast
fel în rtndurile donatorilor onori

fici. Printre primii donatori ono
rifici de aici se numără ing. Nico- 
lae Claudiu, membru în comitetul 
de Cruce Roșie al exploatării, 
maistrul miner Lungu Vasile, mi
nerii Jacotă Constantin, Sultana 
Gheorghe, Munteanu Petru și Ni- 
coliță loan, inginerul topograf 
GyOri Iosif, vagonetarul Kiss Fran- 
cișc, funcționarul Ambrus Rudolf și 
alții.

EXCURSIE LA CABANA VOEVODU
Comisia culturală de pe lingă 

comitetul sindicatului de la prepa- 
rația Petrila a organizat recent o 
reușită excursie la cabana Voe- 
vodu.

Participanții, muncitori eviden
tial! în întrecere și membri ai bri
găzii artistice de agitație din în
treprindere au petrecut o zi plă
cută în mijlocul naturii Cu prile
jul acestei excursii s-au organizat

diferite întreceri sportive i meciuri 
de volei și fotbal, concursuri de 
dans.

Printre cei invitați la excursie 
s-au numărat Nicula loan, Con- 
ciulea Vasile, Nicolae Andrei, Cată 
Dumitru, Bufteanu Viorica. Mihăi- 
lă Aurica.

E. DOBOȘ
C. BÂDUTĂ 

corespondenți

Tîmplarii șantierului

de locuințe din 
munca de tîm- 

oatnenii din bri- 
comunistul Bar-

După ce zidurile 
au. luat conturul 
definitiv, își fac 
a.p a r i ț i a tîmpla
rii. Montează ferestrele — adevă- 
rați ochi ai orașului. După ce zi
darii termină și tencuiala, tîmplat- 
rii vin iar; de astă dată pentru 
a instala ușile. Urmează la rînd 
mozaicarii, zugravii, parchetarii, 
instalatorii. Apoi, timplarii vin să 
Îndeplinească ultima lor sarcină 
— păsuirea —■ una din ultimele 
operații înainte de venirea comi
siei de recepție.

La noul cvartal 
cartierul Livezeni, 
plar o îndeplinesc 
gada condusă de
bă Constantin, un om puțintel la 
trup dar energic și priceput. Fața 
îi este arsă de soare, privirea a- 
geră, iar mișcările iuti. II domină 
un veșnic neastîmpăr ; parcă se 
grăbește mereu. Așa ți se înfățișea
ză șeful brigăzii de tîmplari de 
la șantierul de locuințe din cvar
talul V.

In multe din blocurile construite 
în ultimii ani în Petroșani feres
trele și ușile noilor apartamente 
au fost montate de oamenii care 
lucrează azi în brigada condusă 
de Barbă.

In brigadă lucrează doi moldo
veni, patru ardeleni, doi sînt din

PUBLICITATE
....................................»

Exploatarea minieră „Motru 
cu sediul hi comuna Ploștina 

Raionul Baia de Aramă 
Regiunea Oltenia 

ANGAJEAZĂ 
muncitori calificați în specialitatea:

— mineri
— ajutori mineri
— electro-lăcătuși ele mină 

ASIGURĂ:
— locuință corespunzătoare.

Prezentarea spre angajare se poate face fără 
o prealabilă comunicare.

SE

M

L C. R. T. L Petroșani 
str. Mihail Eminescu nr. 17 

angajează:
1) Șei serviciu plan cu salariul de 1600 lei. Condiții: stu

dii economice superioare și 4 ani vechime în funcții economice. 
Postul se ocupă prin concurs.

2) Revizor de inventare și gestiune, cu salariul de 925 lei. 
Condiții: studii medii de spe cialitate sau studii medii șl vechi
me 2 ani.
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TEHNICIEH

MUNCITORILOR

«TREBUIESC LUATE ІП SCOPU

OE LA LOCUL 
PE NSUNCA 
pînă. гни Kți 

PRECIZAT

regiunea București iar 
împrejurimile Buzăului, 
colțuri de 
șantier, au 
tiv unit și 
munca ce

unul din 
Deci, din

Aici, pe 
un colec-

țară diferite, 
format însă 
harnic, apreciat pentru 
o depune. In prezent, 

printre brigăzile și echipele de zi
dari, zugrarvi, instalatori și parche- 
tari, brigada de tîmplari condusă 
de Barbă Constantin trece drept 
una din cele mai bune de pe șan
tier.
făcut 
ceva

La
nil alegoric al constructorilor a 
putut fi văzut o frumoasă mache
tă. Reprezenta noul cvartal V ce se 
construiește în cartierul Livezeni. 
Multe 
multe 
lucrat 
dierul 
confecționarea machetei.
lor le-a revenit această 
căutat, și au reușit, să fie la înăl
țime.

Dacă punem la socoteală și anii 
de ucenicie, brigadierul are lucrați 
ca tîmplar peste două decenii. In 
acest timp a acumulat o prețioasă

Referitor la calitatea lucrului 
de ea n-a avut încă nimeni 
de reclamat'.
demonstrația de 1 Mai, pe ca.

ore din timpul lor liber, de 
ori pînă seara 
tîmplarii alături 
lor — tovarășul

tîrziu, au 
de briga- 
Barbă, la 
Pentru că 
cinste, au

experiență din ca
re a împărtășit 
cu dragă inimă și 
altora. Acum 

calificarea lui Imbru 
Ureche Marin care 
curînd în brigadă.

se 
Pe- 
au 

Dar

ocupa de 
trache șl 
venit de 
șeful brigăzii se ocupă de toți, îi
îndrumă și în probleme de viață, 
este apropiat de oameni, le cu
noaște priceperea în muncă, defec
tele și calitățile. După părerea sa, 
Vonica Ilie își cunoaște cel mai 

bine meseria. Finișer loan și Ța- 
brea Nicolae mînuiesc cu pricepere 
rindeaua, dalta și ferăstrăul. Hodan 
Mircea excelează în cumințenie 
și hărnicie. Buni meseriași sînt 
Barbu Constantin și Fănic LazSr.

Brigadierul tîmplarilor este un 
muncitor de nădejde, bine calificat, 
un membru de partid activ, stimat 
pentru munca și comportarea sa. 
Se bucură 
celor care
Mulți ani

membru în comitetul sindicatului, 
iar de curînd i s-a încredințat sar
cina ca împreună cu Vonica Ilie 
și Barbu Constantin să facă parte 
dintr-o echipă de control obștesc. 
Barbă este unul dintre constructo
rii cu care se mîndresc toți cei 
care lucrează pe șantierul Live- 
zeal.

de încrederea tuturor 
lucrează pe șantier, 

de-a rîndul a fost ales

F. CRISTIAN

PREVENIRII ACCIDENTELOR

25 mqi
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Cîntece patriotice, 
9,00 Piese de estradă, 9,35 Pagini 
din operetele lui Nico Dostal, 
11,00 Melodii populare, 11,30 Mu
zică ușoară, 12,46 Soliști și orches
tre de muzică populară, 13,10 Arii 
și duete din operete, 14,10 Cîntece 
create în anii puterii populare,
14.30 Vreau să știu I 15,00 Muzică 
populară din Transilvania, 16,10 
Muzică ușoară și de estradă de 
Eugen Teger, 17,40 Tinerețea ne 
e dragă, 18,35 Soliști de muzică u- 
șoară, 19,00 Revista economică ra
dio, 20,10 Interpreți ai muzicii 
populare : Maria Latărețu, 20,40 
Lecția de limba rusă. Ciclul I, 21,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
8.30 Sumarul ziarului „Scînteia", 
8,40 Muzică populară suedeză, 
10,00 Muzică din operete, 10,30 
Din muzica popoarelor, 11,15 Pa-

I gini din literatura latino-america-
Hă, 12,03 Muzică ușoară, 13,37 Me
lodii populare, 14,30 Muzică de

estradă, 15,30 Muzică ușoară, 16,00 
Pagini orchestrale din opere, 16,30 
Muzică populară din diferite re
giuni ale țării, 17,10 Muzică din 
operete, 19,05 Melodii de dragoste, 
20,10 Agenda teatrală, 21,10 Cîntă 
orchestra Perez Prado — muzică 
de dans, 21,30 Oameni de seamă 
din istoria culturii: Rembrandt.

25 mai
PETROȘANI ■— 7 Noiembrie'.

Cele trei lumi ale lui Gulliver; 
Republica: Locotenent Cristina;

* PETRILA: Ucigașul plătit ; LIVE
ZENI : Bunica Sabella; ANINOA
SA : Regina stației de benzină; 
VULCAN: Ultimul tten din Gun 
Hill; CRIVIDIA: Mirajul; LU
PENI : Bate toba.



STEAGUL WUȘU

ULTIMELE STIRi

Declarația lui

ultimele

In legătură cu situația 
din Cipru

Guvernul turc a remis note diplomatice 
guvernelor Greciei și Marii Britanii

John Bernal

cum relatează corespon- 
din Ankara al agenției 

Presse, guvernul turG a 
note diplomatice guverne

ambasa-
De ase-
note au

LONDRA 23 (Agerpres).
La Londra s-a dat publicității o 

declarație a profesorului John 
Bernal, președintele executiv al 
prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, în care acesta se pronunță 
împotriva menținerii prin violentă 
a Federației Arabiei de sud și a 
bazei militare din Aden în pofida

rezistentei poporului, fapt care pu
ne în pericol pacea în Orientul A- 
propiat.

Prof. John Bernal cere să se 
pună capăt imediat operațiunilor 
militare din Arabia de sud, să fie 
evacuate trupele engleze pentru ca 
poporul Arabiei de sud să-și poată 
hotărî singur viitorul.

le Comitetul special 
al O. N. U.

ANKARA 23 (Agerpres).
După 

den tul 
France 
trimis
lor Greciei și Marii Britanii, atră- 
gîndu-le atenția asupra gravității 
situației create în Cipru ca urmare 
a dispariției ostaticilor ciprioți 
turci luați de ciprioții greci săptă- 
mî’na trecută, cu prilejul inciden
telor de la Famagusta. Notele au 
fost remise însărcinatului cu afa-

ceri al Marii Britanii și 
dorului Greciei la Ankara, 
menea, copii ale acestor
fost transmise și reprezentanților 
țărilor membre ale N.A.T.O.

Potrivit agenției, din partea ofi
cialităților turce nu s-au putut 
obține precizări în legătură cu 
conținutul acestor note, dar din 
surse în general bine informate 
s-a aflat că un comunicat va fi 
dat publicității în legătură cu a- 
ceste probleme.

U Thant va vizita 
Canada

„SĂRBĂTORIRE" ÎN HAITI
23 (Agerpres). 
Francois Du- 
o săptămînă 

a sărbători

PORT AU PRINCE 
Dictatorul haitian, 

valier, a organizat 
de festivități pentru
trei ani de cînd s-a instalat pentru 
a doua oară la putere. Duvalier 
conduce Republica Haiti din 1957. 
Deși inițial ,,ales" pentru o pe-

■ rioadă de șase ani, Duvalier a ho- 
tărît să se realeagă în 1961 încă

înainte de expirarea primilor șase 
ani. Numele său a fost înscris în 
fruntea buletinelor de vot la ale
gerile pentru congres. După aceea, 
el a anunțat că a fost reales în 
,,unanimitate" ca președinte. Du
valier se sprijină în primul rînd 
pe faimoasa sa poliție secretă cu
noscută sub numele de ,,Tonton 
Macoute", atotputernică în Repu
blica Haiti.

OTTAWA 23 (Agerpres).
La 25 și 26 mai, secretarul ge

neral al O.N.U., U Thant, va veni 
în vizită oficială la Ottawa, unde 
va fi oaspetele guvernatorului ge
neral, Georges Vannier. Cu acest 
prilej, U Than! 
deri cu primul 
Pearson, 
externe, 
biectele 
cuta cu 
va afla,
din Cipru și Laos.

în-

Schimb de mesaje între primii miniștri 
ai Somaliei ȘÎ Kenyei

MOGADISCIO 23 (Agerpres).
• Un purtător de cuvîrit al Minis
terului de 
clarat că
Kenyei și
ultima vreme un schimb de me-

Externe somalez a de- 
între primii miniștri ai 
Somaliei a avut loc în

Santo Domingo

Revendicări ale muncitorilor
23 (Ager-

capitala
vor or-

SANTO DOMINGO 
pres).

Muncitorii portuari din 
dominicană au anunțat că
ganiza un marș de protest dacă 
junta guvernamentală nu va dis
pune retragerea imediată din do- 
curi a muncitorilor nesindicali
zați, folosiți ca spărgători de gre
vă. Circa 30 de organizații sindi
cale au anunțat că sprijină pe de
plin revendicările muncitorilor por
tuari.

saje în cadrul căruia s-a convenit 
asupra inițierii unor tratative di
recte în vederea reglementării 
pașnice a diferendelor de frontie
ră dintre cele două țări. Se știe 
că la granița dintre Kenya și So
malia au avut loc ciocniri între 
forțele celor două țări, ca urmare 
a revendicării de către guvernul 
somalez a unor regiuni din nordul 
Kenyei, locuite de somalezi.

Purtătorul de cuvînt a precizat 
că tratativele bilaterale vor înce
pe de îndată ce va fi format noul 
guvern somalez, după întrunirea 
parlamentului desemnat în recen
tele alegeri.

va avea întreve- 
ministru, Lester 

și ministrul afacerilor 
Paul Martin. Printre su

pe care LJ Thant le va dis- 
conducătorii canadieni se 
în primul rînd, situația

Sesiunea Federației 
juriștilor arabi

TRIPOLI 23 (Agerpres).
In orașul libanez Tripoli a

ceput sesiunea Biroului permanent 
a) Federației juriștilor arabi, la 
care iau parte reprezentanți ai 
asociațiilor juriștilor din toate 
țările arabe. Pe ordinea de zi fi
gurează probleme referitoare la 
situația din teritoriile Arabiei de 
sud și la acțiunile trupelor brita
nice, situația juriștilor aruncați în 
închisoare în Siria și altele.

NEW YORK 23 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru aplicarea Declarației eu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a 
adoptat vineri hotărîrea ca subco
mitetul însărcinat să discute cu 
guvernul britanic problema situa
ției din Rhodesia de sud să vizi
teze și Africa. Inițial fusese stabi
lit ca subcomitetul să se rezume 
doar la convorbirile de la Londra 
fără a lua contact cu țările afri
cane și a vizita eventual Rhode
sia de sud pentru a face consta
tări la fața locului.

Hotărîrea a fost adoptată cu 18 
voturi pentru și patru 
Anglia nu a participat la 
reprezentantul Venezuelei 
sent.

abțineri, 
vot, iar 
era ab-

în vederea soluționării
crizei malayeze

(Agerpres). 
a lunii iu- 
loc întîlni- 
înalt între 

Federația 
soluționării 
ele ca ur-

KUALA LUMPUR 23 
In prima săptămînă 

nie, la Tokio va avea 
rea tripartită la nivel 
Indonezia, Filipine și 
Malayeză, în vederea 
crizei intervenite între
mare a creării federației.

Acesi fapt reiese din comunica
tul dat publicității la Kuala Lum
pur, după întrevederea de sîmbătă 
dimineața între Salvador Lopez, 
trimisul special al președintelui

filipinez, și Abdul Rahman, pri
mul ministru al Federației Ma
layeze.

In comunicat se precizează, de 
asemenea, că la următoarea între
vedere, de duminică, la care va 
lua parte și ministrul de externe 
malayez, va fi definit rolul Tai- 
landei, care, după cum se știe, a 
acționat pentru soluționarea crizei 
malayeze, pentru pregătirea și 
desfășurarea întîlnirii la nivel 
înalt.

Comunicatul C. G. M- 
din Argentina

BUENOS AIRES 23 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse, 

circa 100 000 de muncitori au parti
cipat la „planul de luptă" al Con
federației generale a muncii, ocu- 
pînd un număr de 500 de între
prinderi. După cum se știe, prin 
acest „plan de luptă" muncitorii 
argentinieni sprijină revendicările 
lor de ordin material și alte ce
reri ca acordarea unei amnistii 
largi, suprimarea decretelor limi- 
tînd exercitarea drepturilor sindi
cale și abolirea prescripțiilor.

C.G.M.-ul a dat publicității un 
comunicat în care se subliniază 
succesul acțiunii muncitorilor.

Studii seismologia la mare adtncime
NEW YORK 23 (Agerpres).
Dr. Jack Oliver, profesor de 

geologie la Universitatea Colum
bia, a declarat că seismologii uni
versității vor începe un studiu de 
trei ani cu privire la procesele 
seismice la mare adîncime, care 
sînt cauza dezastrelor, eiim a fost 
cutremurul recent din Alaska.

Oliver a anunțat un program 
prevăzînd instalarea unei rețele

de stațiuni seismologice pe mai 
multe insule din sudul Oceanului 
Pacific. Proiectul nu va fi pus în 
aplicare pînă cînd nu se vor în
cheia negocierile duse cu mai 
multe guverne pe ale Găror pose
siuni din Pacific urmează să 
instalate aceste stațiuni.

Oliver a spus că a fost ales 
ceanul Pacific drept obiectiv
studiului deoarece densitatea epi- 
centrelor cutremurelor în această 
regiune depășește pe cea din alte 
zone, cu excepția Alaskăi și insu
lelor Aleutine.

fie

O- 
al

Cuvîntarea președintelui Boli viei

Franco: „Minele astea îmi sub
minează regimul !"

LA PAZ 23 (Agerpres).
In cadrul unei cuvîntări rostite 

la o adunare a partidului de gu- 
vernămînt „Mișcarea națională re
voluționară", președintele Boliviei, 
Victor Paz Estenssoro, și-a reafir
mat hotărîrea de a menține data 
de 31 mai pentru desfășurarea a- 
legerilor prezidențiale. După cum 
se știe, partidele de opoziție cer 
cu insistență ca aceste alegeri, în 
care Estenssoro își prezintă din 
nou candidatura, să fie amînate, 
iar Congresul să se întrunească 
într-o sesiune specială pentru a 
revizui legea electorală și a ho
tărî efectuarea unei noi înregis
trări a corpului electoral.

Pe de altă parte, Partidul socia
list bolivian din opoziție a dat pu-

blicității o declarație în care afir
mă că șefii forțelor armate distri
buie arme automate unor grupuri 
de membri ai partidului de guver- 
nămînt. Această acțiune ar fi me
nită, potrivit declarației, să înles
nească organizarea unor acte de 
terorism pentru a împiedica mani
festarea unei opoziții hotărîte în 
cursul viitoarelor alegeri.

Mesajul iul 0. Saadys
LA VALLETTA 23 (Agerpres).
Intr-un mesaj adresat liderului 

Partidului laburist din Malta, Dom 
Mintoff, ministrul britanic pentru 
relațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii, Duncan Sandys, îl 
informează că în faza finală a tra
tativelor pentru acordarea inde
pendenței Maltei se va consulta 
și cu liderii partidelor de opozi
ție din Malta.

După cum se știe, primul minis
tru maltez, Borg Olivier, se află 
în prezent la Londra, unde duce 
tratative pentru a obține proGla- 
marea independenței Maltei la 31 
mai.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

încordare la seul

antiguvernamentale de

Se va examina starea sănătății 
lui Ruby

DALLAS 23 (Agerpres).
Judecătorul Joe Brown, preșe

dintele tribunalului care l-a con
damnat pe Jack Ruby, ucigașul 
presupusului asasin al președinte
lui Kennedy, Oswald, a cerut re
prezentanților procurorului și ai 
apărării să se întrunească luni 
pentru a examina posibilitatea ca 
tribunalul să ia în dezbatere sta
rea psihică a lui Ruby. Se știe că 
argumentul principal al avocaților 
lui Ruby este că acesta nu a fost

în toate mințile cînd l-a ucis pe 
Oswald. Pe această bază, apărarea 
încearcă să obțină o rejudecare a 
procesului și anularea sentinței 
capitale pronunțate de tribunal.

Potrivit agenției UPI, judecăto
rul Brown pare înclinat să accepte 
cererea apărării privitoare la o 
reexaminare în instanță a proble
mei stării sănătății lui Ruby. A- 
genția amintită relevă că aceasta 
ar implica alegerea unui nou juriu.

SEUL 23 (Agerpres).
încordarea politică a crescut la 

Seul ca urmare a acțiunii unor mi
litari care au încercat să exercite 
presiuni asupra tribunalului care 
judecă pe participant la demon
strațiile
miercuri, transmite agenția France 
Presse.
reean a fost nevoit să ceară scuze 
Adunării Naționale pentru această 
acțiune, iar șeful statului major al 
armatei a afirmat că cei răspunză
tori de incidentul din incinta tri
bunalului s-ar afla sub stare de 
arest.

Potrivit aceleiași agenții, opo
ziția intenționează să depună în 
parlament o moțiune de cenzură 
împotriva președintelui Pak Cijan 
Hh, pe care îl eonsideră răspun
zător de acțiunile armatei.

Primul ministru sud-co-

LA PAZ. Juan Lechin, vicepre
ședintele Boliviei, care își anun
țase candidatura la alegerile pre
zidențiale din 31 mai, a comunicat 
că își retrage candidatura. Parti
dul revoluționar al stingii națio
nale al cărui șef este, a anunțat că 
va boicota alegerile șl că va cere 
amînarea acestora. Lechin l-a pro
vocat la duel pe președintele Paz 
Estenssoro, pe care îl acuză de a- 
buz de putere.

ATENA. Vineri a avut loc la 
Salonic o demonstrație consacrată 
comemorării unui an de la asasi
narea deputatului de stînga, G. 
Lambrakis, de către elemente re
acționare. La demonstrație au luat 
parte, potrivit agenției France 
Presse, peste 2 000 de persoane 
care au cerut pedepsirea celor im
plicați în asasinarea lui Lambra
kis. Reprezentanți 
Zații democratice 
depus coroane de 
care Lambrakis a

R. F. Germane, Ludwig Erhard. In 
cursul acestei întrevederi, Brandt 
i-a făcut 
rezultatele 
Unite. Au 
te diverse
Brandt a avut, de ,asemenea, 
trevedere cu președintele 
Germane, Heinrich Lubke.

cunoscute cancelarului 
vizitei sale în Statele 
fost, totodată, examina- 
probleme politice. Willy 

O În- 
Р. F.
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ai unor organi- 
din Salonic 
flori pe locul 
fost ucis.

au
în

deKUALA LUMPUR. Amenințați 
grevă, proprietarii britanici ai mi
nelor de cositor din Malaya au 
consimțit la majorarea salariilor 
și la îmbunătățirea condițiilor 
muncă ale minerilor.

BONN. Primarul Berlinului 
cidental, Willy Brandt, a avut
neri o întrevedere cu cancelarul

de

oc-
vi-

LONDRA. Minele de cărbune 
naționalizate din Marea Britanie 

'se aîlă în fața unor grele proble
me de desfacere. Consumul de căr
bune se află în prezent la nivelul 
cel mai scăzut al anului trecut, iar 
specialiștii își exprimă îndoiala că 
vor putea fi desfăcute toate cele 
aproximativ 200 de milioane 
tone de cărbune produs în acest

PARIS. La Paris a fost dat 
blicității un raport al comisiei 
experți de pe lîngă Ministerul
Finanțe privitor la situația econo
mică și financiară a țării. După 
cum consemnează raportul, în Fran
ța s-a înregistrat în 1964 o înceti
nire a ritmului de creștere a con
sumului.

Totodată, raportul exprimă ho
tărîrea guvernului de a continua 
planul de „stabilizare economică", 
care, după cum se știe, prevede 
înghețarea salariilor la nivelul 
existent.

de
an.
pu- 
de 
de
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