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Sesiune 
tehnico-șliințifică
Clubul C.C.V.J. din Petroșani a 

găzduit ieri dimineață o întrunire 
deosebită ; sesiunea tehnico-științi- 
fică a șefilor brigăzilor de mineri 
din abatajele Văii Jiului, pe tema : 
„Creșterea vitezelor de avansare 
in abatajele cameră și frontale". 
Sesiunea a fost organizată de Con
siliul local al Sindicatelor Petro
șani în colaborare cu comisia In
ginerilor și tehnicienilor de pe lin
gă C.L.S. și conducerea C.C.5V.J-

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Iacob Pe
tru secretar al C. L. S. Petro
șani, participănții au audiat urmă
toarele referate : „Organizarea
muncii în abatajul frontal nr. 13-10 
din stratul 3, sectorul I—Aninoasa, 
pentru realizarea unei avansări 
de dpuă fîșii pe zi", prezentat de 
minerul David Ioan, șef de briga
dă; „Metoda de lucru în abatajul 
frontal nr. 2 est din stratul 3 blo
cul IV—E.M. Lupeni", expus de 
minerul Petre Constantin, șef de 
brigadă; .Organizarea muncii în 
abatajul cameră nr. 9 din stratul 
3 blocul 3—E.M. Vulcan în vede
rea- extragerii a două cîmpuri pe 
schimb și aripă", referent minerul 
Drob Gheorghe, șef de brigadă, 
„Aplicarea inițiativei două cîmpuri 
pe schimb și aripă în abatajul ca
meră nr. 0506 din stratul 3 blocul 
I Jieț — E. M. Lonea", prezentat 
de minerul Danciu Moise, șef de 
brigadă.

In continuare, au luat, cuvîntul 
numeroși participant Ia sesiune, 
care au vorbit' despre sporirea vi
tezelor de avansare în abataje, 
despre măsurile ce se impun în 
vederea obținerii unor noi succe
se .pe calea realizării acestui indi
cator. — factor hotărîtor în înfăp
tuirea sarcinilor mari ce revin ex
ploatărilor miniere din Valea Jiu
lui privind sporirea producției de 
cărbune și a productivității muncii.

In sprijinul minerilor
In perioada 1—29 mai minerii

din Urîcani au trimis industriei

3 667 tone de cărbune cocsificabil 

peste prevederi. La succesul din lu

na aceasta au contribuit în mod 

deosebit brigăzile conduse de mi

nerii Pînzaru Alexandru, Maftei 

Stan, Cîrc'iumaru Victor, Rudic Cons

tantin, Sikiodi Beniamin și Pop Ga

vrila. Dar la aceste realizări și-au 

adus aportul și alte sectoare, mun

citori și tehnicieni.

Transport îmbunătății
Cit este de important ca trans

portul cărbunelui, goalelor, sterilu
lui și materialelor să se desfășoare 
normal, nu necesită explicații. Pen. 
tru cei care muncesc în sectorul 
de transport al minei Uricani a- 
ceasta a devenit un fapt firesc. Mai 
ales în ultimele două săptămîni au 
fost luate o seamă de măsuri. 
Printre acestea se numără : rearma- 
rea galeriei de transport ce leagă 
putui nr. 2 cu puțul principal nr
4 ; pentru evitarea strangulărilor, 
spre blocul nord a fost montată o 
a doua linie de transport. A fosi 
înființată încă o echipă de fero
viari. S-au revizuit și reparat li
niile ferate, macazele și frînele de 
pe căile principale, evidențiindu-se 
în această acțiune echipa de fero
viari condusă de către Petriș Au
rel. In prezent continuă acțiunea 
de văruire a galeriilor principale. 
La orizontul 580, în circuitul puțului

nr. 4. a fost 
montată o linie de 
troley și tot aici 
a fost plasată 
încă o locomotiva 
Diesel. S-a mări'.

panta liniei goalelor ce leagă cul- 
butorul de la suprafață de puțul 
nr. 4.

înfăptuiri din planul 
tehnic

Realizarea prevederilor din pla
nul tehnic vine, de asemenea, în 
ajutorul creșterii producției și pro
ductivității muncii. In luna mai. 
ca de altfel și în lunile trecute, co
lectivul minei Uricani e obținut re
zultate frumoase la vitezele de a- 
vansare în abataje și galerii, per- 
foraj umed, consum specific de e- 
nergie. Planul de încărcare mec nică 
în galerii (minerii din Uricani fo
losesc trei mașini de încărcat —- 
Salzgitter, P.M.L.-5 și L.Z.K.) a fost 
realizat pînă în ziua de 27 mai, în 
proporție de 183 la sută, excavîn- 
du-se cu 651 m c steril mai mult 
decît prevedea sarcina. Planul de 
armare metalică a fost îndeplinit 
în proporție de 126 lg Sută armîn- 
du-se cu Т.Н. 70 ml de galerie 
peste prevederi.

Inovația nr. 30
Prin propunerile valoroase ce le 

fac, prin rezolvarea onor cerințe 
ridicate de necesitățile produc
ției, inovatorii exploatării vin în 
sprijinul muncii minerilor De cu- 
rînd, la cabinetul tehnic a fost în
registrată inovația cu nr. 30 care 
aparține lăcătușului Csalovics Fe
lix și aduce substanțiale îmbunătă
țiri în ceea ce privește combate
rea prafului de cărbune în locu
rile de încărcare. In urmă cu cît- 
va timp au fost prezentate și alte 
inovații valoroase cum sînt, de 
exemplu, „Oprirea automată a 
transportoarelor T.P. 1 în abataje 
în cazul opririi transportoarelor din 
axele principale", prezentată de 
către electricianul Ghioancă Gbeor- 
ghe și „Mecanizarea operației de 
betonare în galerii" care aparține 
inginerului Kelemen Zoltan. A- 

ceastă inovație se aplică cu suc
ces la sectorul de investiții al mi-
nei Uricani.
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„Nici o bobină rebutată — acesta este angaja
mentul tinerei bobinatoare Vasiliu Florica de la Vis- 
coza Lupeni. Muncind cu atenție și cu exigență ea 
traduce în viață angajamentul luat.

Foto N. MOLDOVEANU

Vedere parțială din noul cartier Braia-Lupeni

In preajma examenelor de sfîrșit de an 
la Universitatea serală economică 

de partid
In curînd va avea loc închide

rea anului învățămîntului de 
partid. Convorbirile recapitulative 
de sfîrșit de an la universitatea 
serală vor constitui un prilej de 
aprofundare și consolidare a cu
noștințelor dobîndite în cursul a- 
nukii. De pregătirea temeinică a 
acestor convorbiri și examene de
pinde în mare măsură desfășura
rea lor în bune conditiuni. Rezul
tatele vor fi cu atît mai bune, cu 
cit discutarea temelor se va face 
în strînsa legătură cu preocupările 
concrete ale cursanților, ceea ce 
va mări eficacitatea învățămîntu
lui de partid.

O preocupare de seamă în ulti
ma perioadă a constituit-o pregă
tirile pentru examene în cadrul u- 
niversității serale. Pentru a veni 
în ajutorul studenților, în luna 
mai an fost programate consulta
ții colective și individuale, s-au 
fixat problemele care urmează să 
fie puse în discuție, s-au format 
comisiile de examinare și progra

STEAUA MUNȚILOR
In zarea limpede a di

mineții, de pe culmea 
înaltă a Bilelor, fi se 
deschide un orizont ne
mărginit, o adevărată pa
noramă montană, incintă, 
toate în splendoarea ei ■ 
la răsărit creasta zimțată 
a Parlngului cu numeroa
se căldări glaciare, spre 
nord VSriul lui Patru 
(2133 m) care mai păs
trează coame înzăpezite, 
iar către apus frumosul 
Șurianu (2 061 m.) în on- 
dtilațiile căruia se ghiceș
te iacul alpir. Numai spre 
sud, culmile se domolesc 
tot mai mu/t, dînd în pla. 
toul larg al Cimpei.

Hotar montări, cumpă
nă a apelor între Mureș, 
Jiu și Olt. grupul acesta 
de masive aparținînd Pa- 
ringului, Sebeșului și Go. 
deanuiui este străbătut de 
vâj numeroase care prin 
ramificațiile lor alcătuiesc 
o adevărată stea a mun
ților : apele pîraielor
Sterminos, Piciorușul, Cin- 
dreșul, Bilele și Molidul 
sînt raze, iar cabana Voie- 
vodu. lîngă care se unesc

toate, alcătuiește centrul 
de întîlnire — convergent
— din care-și pornește a- 
poi undele limpezi apa 
rece a pirîului Voievod'.'.

...Steaua munților — o- 
cest frumos grup montan
— nu doarme însă în tă
cerea fermecată a naturii. 
Codrii seculari vuiesc de 
munca avîntată a fores
tierilor, bătrînii fagi și 
brazi pleeîndu-și fruntea 
semeață sub mușcătura a. 
prigă a Herăstrăului me
canic 1 Funiculare. sco
curi, linii ferate, rampe 
pline de viață, cabane 
muncitorești primitoare 
prin a căror ferestre, sea
ra, se revarsă valurile de 
muzică transmise de apa
ratele de radio consti
tuie fața nouă de azi a 
acestor îneîntătoare lo
curi.

Trei luni grele de iar

nă au fost răzbite cu 
succes: 394 mc bușteni 
gater fag, 215 mc cheres

tea rășinoase. apoi celu

loză fag, bușteni de de

rulai, de rășinoase date

peste plan de colectivul 
sectorului forestier ho- 
nea, constituie bilanțul re
marcabil al trimestrului 1 
din acest an. Luna aprilie 
a fost și ea ■ rodnică : sar
cinile de plan s-au în
deplinit cu trei zile mai 
repede I Brigăzile lui Se- 
natovici Ștefan, Boiciuc 
Gheorghe, Tudorache Va- 
sile, colectivele gaterelor 
conduse de Ifie Dutnitru, 
muncitorii din transpor
turi C.F.F., mecanicii de 
utilaje și tractoare, tot 
acest harnic colectiv con
dus cu pricepere de co
munistul Vișan Miron, șe
ful sectorului, a adus 
contribuția lai la succe
sele obținute.

Steaua munților s-a tre
zii din somnul ei milenar 
răsunînd de simfonia 
muncii. Dar, își păstrea
ză din plin puritatea fer
mecătoare, constituind un 
colțișor îneîntător al Văii 
Jiului, care merită să fie 
vizitat de fiecare om cu 
dragoste de frumusețile 
naturii.

KllHAl ȘTEFAN

marea grupelor de examen și alte 
măsuri menite să contribuie la ob
ținerea de rezultate cît mai bune. 
La stabilirea temelor pentru con
sultațiile colective, s-a tinut cont 
de dorințele cursanților precum și 
de necesitățile' legate de aprofun
darea problemelor de actualitate 
in lumina învățăturii marxist- 
leniniste și a politicii partidului.' 
S-au organizat consultații colective 
pe următoarele teme: „Capitalis
mul monopolist de stat în perioa
da contemporană", „Lupta popoa
relor pentru consolidarea indepen
denței naționale și căile dezvol
tării economice a țărilor eliberate 
de sub jugul colonial", „A treia 
etapă a crizei generale a capita
lismului", „Căile de creștere a 
productivității muncii și de redu
cere a prețului de cost în între
prinderile industriale” etc.

Pentru tratarea la; un nivel co
respunzător a problemelor ce se 
vor pune în discuție, pentru lega
rea strînsă a problemelor teoretice 
de sarcinile concrete ale desăvîr- 
șirii construcției socialismului, o 
importanță deosebită are studierea 
bibliografiei recomandate care stă 
la baza recapitulării. In vederea 
cunoașterii temeinice a probleme
lor actuale ale politicii partidului 
este necesar să se acorde o im
portanță deosebită studierii docu
mentelor Congresului al Ш-lea al 
partidului, ale plenarelor C.C. al 
P.M.R. inclusiv a celei din apri
lie 1964, raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din apri
lie' 1962, cuvîntării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la'confe
rința organizației de partid a o- 
rașului București din februarie 
1964, dării de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe anul 1963 
și cu privire la planul de stat pe 
a'nul 1964, articolului tov. Ion 
Gheorghe Maurer „Temelia de ne
clintit a unității mișcării comunis
te internaționale" etc.

Discutarea multilaterală și con
cretă a sarcinilor trișate de partid 
pentru' j îiuleplfnirea planului de 
producție ‘pe anul 1964 și a anga
jamentelor luate de diferite colec
tive de muncă> referitoare la creș
terea productivității muncii. îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor, realizarea de econo
mii, va contribui la înțelegerea 
tot mai adîncă a însemnătății în
deplinirii acestor sarcini, la creș
terea răspunderii pentru îndepli
nirea și depășirea lor. Vor trebui 
subliniate rolul conducător al

POPON NICOLAE

(Continuare în pag. 3-a)



La a 75-a comemorare a mor fii lui Mihail Eminescu

PRO EGIND PIRON ȚARA
Sosirea la Cernăuți a trupei tea

trale a fraților Vlădiceanu—Tardini 
io 1864 a Însemnat o cotitură și tn 
viața lui Mihail Eminescu.

Cu trupa Fany Tardini a plecat 
de două ori. Intîia oară, la sfinți
tul lunii mai 1864. Bucuria înso
țirii trupei era atît de mare inoit 
orice îndeletnicire, orice treabă 
părea plăcută și demnă. El ajuta 
la descărcat și la montat decoru
rile, ia căratul costumelor, sufla 
oițe un rol mai lung și mai greu, 
rostea emoționat cite o replică a- 
tunci cînd lipsea titularul.

Dar după ce s-a oprit prin ci- 
teva tfrguri, trupa a ajuns și la 
Botoșani. Căminarul a prins re
pede de veste de noua ocupație a 
fiului lui și îngrozit de această 
nouă dovadă de ,,neseriozitate" și 
mai ales de faptul de a se vedea 
ținta tuturor bîrfelilor din tîrgul 
provincial, s-a grăbit să-șl redo- 
bîndească fiul cu mijloacele bine 
cunoscute. Se vede că metodele 
de „convingere" au fost atît de 
fructuoase, încît toamna Mihai s-a 
hotărît să-și cîștige existența ca 
orice tînăr „de treabă". Ajutat de
sigur de relațiile boiernașului și 
de frumoasa-i caligrafie, a intrat 
copist la grefa tribunalului din 
Botoșani. Mai tîrziu Va trece, tot 
în calitate de copist, la consiliul 
permanent al județului Botoșani.

Era acum un tînăr voinic, sănă
tos, plin de voie bună. Și. ca în
totdeauna, se arăta plin de rîVnă 
pentru cele ce avea de Împlinit. 
Aparent nu se plictisea prea tare 
in orașul de provincie.

Cu toate acestea visul și aspi
rațiile lui' spre teatru nu încetaseră 
de loc cu toată aparenta lui „cu
mințenie".

în februarie 1865 el îșî dă pre
cipitat demisia din serviciu și 
dispare din nou, alăturlndu-se tru
pei. Acum scena nu mai avea tai
ne pentru el; împărtășind viata ac
torilor, le sorbise toate tainele. 
Ceea ce căuta însă era ieșirea în 
lume, spargerea gratiilor de la fe
restrele prea înguste pe care vroia 
să i le deschidă tatăl său. Avea

acum prilej să cutreiere țara cum 
o făcuse în copilărie, cu folos 
pentru minte și suflet, Împrejuri
mile Ipoteștilor.

Dar, cine știe pentru ce pricini, 
se întoarce iar acasă hotărît să-și 
dea examenele în particular. Lo
cuiește în Cernăuți la Aron Pum
nul unde se afla biblioteca „stu
denților'', adică a liceenilor romîni. 
Aceasta a fost, dată în grija lui 
Mihai care stăpinește peste cărți, 
cunoscător și grijuliu, le păstrea
ză in desfivlrșită rînduială, știind 
cu ochii închiși locul fiecăreia.

Cînd în 1866 Pumnul moare și 
profesorul Sbiera luase inițiativa 
publicării unei broșuri omagiale. 
Mihai își dărui și el prinosul ver
surilor sale. Nu erau desigur cele 
dintîi (după spusele lui și însem
nările din manuscrisele rămase). 
Erau însă primele versuri ce ur
mau să vadă cerneala tiparului.

Pentru Mihai moartea profeso
rului a rupt legătura cu Bucovina. 
De aceea mai zăbovește prin Cer
năuți doar pină în primăvară.

Debutul în literatură și-l face 
în revista „Familia" scoasă la 
Pesta de Iosif Valcan, care-i pu
blică prima poezie sub numele de 
Mihai Eminescu. Tinăru! nu a a- 
vut nimic de obiectat cu privire 
la schimbarea sufixului ci s-a mul
țumit să-și însușească pentru tot
deauna noul nume de familie. Așa 
a semnat prima poezie ,,De-aș a- 
vea" apărută în nr. 6 din 25 fe
bruarie (9 martie) 1866 al revistei 
„Familia".

In același an, Eminescu a ple
cat pe jos Jca un pelerin pasionat, 
de la Cernăuți la Blaj, unde urma 
sâ-și susțină și examenele. Calea 
i-a fost atît de dragă, încît aproa
pe nu i-a simțit greutățile, de alt
fel foarte mari, O haină neagră, 
cam groasă pentru anotimpul a- 
cela, pantaloni de culoare mai 
deschisă, ghete scofîlcite și pră
fuite șî-Q căciulă grea de oaie al
cătuiau tot dichisul călătorului.

La Blaj, biblioteca seminarului 
teologic era- locul cel mal prefe
rat al lui Eminescu. Aici a găsit

Pe ecranul cinematografului „7 Noiembrie** din Petroșani

A TREIA REPRIZĂ

cărți din belșug, începind de Ia 
cele mai vechi, pină la cele mai 
noi, unele din ele fn manuscrise. 
Pentru el literatura devenise acum 
un instrument de cunoaștere, de 
pătrundere în cultura universală, 
pe care o simțea ca o necesitate 
organică.

In timpul cît a șezut la Blaj, E- 
minescu a mai vizitat Alba Iulia 
și Sibiul și bineînțeles satele din 
drumul spre aceste localități.

In 1867 îl găsim pe Eminescu 
colindînd din nou țara, de data a- 
ceasta în mijlocul trupei teatrale 
conduse de Iorgu Caragiale, ca 
sufler.

Aici, în trupa lui Caragiale, l-a 
cunoscut și pe marele actor Pas
caly care apoi l-a și luat pe Emi
nescu la el. Trupa lui Pascaly ho
tărăște să facă un lung turneu prin 
Banat și Ardeal unde Eminescu o 
însoțește. Spectacolele date la 
Brașov, Sibiu, Lugoj, Timișoara, 
Arad, Oravița au avut un succes 
deosebit de mare, iar pentru Emi
nescu, aceasta a însemnat o am
plă și bogată documentare. La 2 
septembrie, trupa se întoarce la 
București, iar Eminescu este an
gajat ca sufler permanent la Tea
trul Național unde mai juca u- 
neori și cite un rol foarte mic ca 
cel al ciobanului din ..Răzvan și 
Vidra". Locuiește sub același aco- 
perămînt cu Pascaly într-o cămă 
rută de la etaj, la capătul unui 
coridor obscur.

Eminescu și Caragiale s-au cu
noscut la Pascaly și s-au împrie
tenit de îndată. Caragiale a fost 
uimit chiar de la început de cu
noștințele vaste ale lui Eminescu, 
de personalitatea acestuia.

Dar părinții iui Eminescu nu 
erau mulțumiți de situația fiului 
lor, iar munca pe care o presta a- 
cum o considerau o degradare ne
maipomenită. Tatăl său a folosit 
de această dată mijloace mai in
genioase. Profitînd de faptul că 
trupa lui Pascaly se afla din nou 
la Botoșani, tatăl său, întîmpinîn- 
du-1, îi propune să urmeze studiile 
în străinătate. După o scurtă șe
dere acasă, el a plecat la Viena.

In momentul în care părăsea 
țara pentru ași începe studiile su
perioare la Viena poetul se află 
într-o nouă fază a continuei sale 
metamorfoze creatoare.

Pentru tine, pui de om
De-s albe, galbene sau brune

Căci tu ești ziua cea de milne

și viața lor.

Să-mi crești volnic,
să te faci mare, dragul matnll 

In noul cfnt de alintare
Се-ți ctntă azi din zare-n zare 
Întreaga lume muncitoare

Nani, nani.
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închină glnduri

cel ce sfredelesc 
cei ce dau mai 
hărnicie de albine

bune, 
scump odor, 
în mine 
multă pîine 

pe ogor.

orice colțișor din lume 
poartă-n qind și tați și mume

„Zii mă pe
In cadrul turneului pe care-i 

întreprinde în Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Doina 
Olteniei" a Filarmonicii de stat 
„Oltenia" din Craiova a prezentat 
vineri seara pe scena Teatrului 
de stat din orașul nostru un fru
mos concert de muzică populari 
intitulat „Zii mă pe oltenește".

De aceea г zi ca drept urare

Ne stringent miinlle mai tare 

Și le-om veghea,
în veac de soare,

Să crești voinic, să te iaci mare,

pul scump de om.

COST1NAȘ MIOARA
bibliotecară I.M.P.

oltenește"
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Prezența In spectacol a unor in
terpret! de frunte ai cîntecului nos
tru popular ca Maria Lătărețu, ar
tistă emerită, Vlad Dionisie, cola
boratori ai radiotelevlziunii romî- 
ne, alături de tinerii soliști vo
cali Popa Vasile, Puica Popescu, 
Maria Stănescu, Hermina Stămușes- 
cu, Florica Florea, instrumentiștii 
Constantin Chisăr, Ștefan Piculiață 

și alții, a făcut’
ca spectacolul să 
se ridice la un 
înalt nivel artis
tic, apreciat de 
publicul spectator 
petroșănean. A- 
plauzele au răs
plătit din p; 
măestrig soliștilor 

și a orchestrei 
„Doina Olteniei"
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C. IOAN 
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Acțiunea filmului „A treia repri
ză" se petrece în anul 1942, îp- 
tr-un oraș din Uniunea Sovietică, 
aflat sub ocupația hitleristă.

Intr-un lagăr fascist de concen
trare, se constituie din prizonierii 
sovietici o echipă de fotbal. Din 
dispoziția comandamentului orașu
lui, în 22 iunie, zi în care hitleriștii 
aniversau începutul războiului, se 
organizează un meci de fotbal în
tre o echipă prolesionistă hitleris
tă și cea loealnică constituită din 
rîndul prizonierilor.

Acest meci se desfășoară în fața 
Întregii populații ocupate, a cărei 
prezentă este obligatorie.

Conform ordinului hitlerist, echi
pa sovietică trebuia să piardă jo
cul. Victoria trebuia să fie de 
part’ea echipei hitleriste, în caz 
contrar întreaga echipă sovietică 
va fi exterminată.

In înfruntarea dintre cele două 
echipe, terenul sportiv se transfor 
mă într-o linie de front'.

Echipa sovietică cîștigă meciul, 
plătind însă cu viata această vic
torie.

Filmul „A treia repriză", o pro
ducție a studioului „Mosfilm” ru
lează de ieri pe ecranul cinemato
grafului „7 Noiembrie" din Petro
șani.

O scend din film
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Tot despre... „Mărul discordiei"
In foiletonul „Mărul discordiei" 

apărut' în „Steagul roșu” nr. 4482 
din 15 martie a.c. se analizau lip
surile din activitatea clubului din 
Vulcan, generate de unele neîn
țelegeri între conducerea clubului 
(tovarășul Andraș Carol) și con
ducerea comitetului sindicatului 
(tovarășul Gherman Traian) și de 
slabul ajutor și lipsa de control 
din partea organizației U.T.M. $i de 
partid de la mină.

Cum era normal, la redacție se 
aștepta răspunsul celor criticați șl 
îmbunătățirea activității clubului.

După aproape o lună de zile, 
C.L.Ș. a trimis un răspuns ziarului 
nostru prin care ne informa: „După 
apariția materialului, tovarășii 
Gherman Traian, președintele co
mitetului sindicatului si Andras Ca
rol, directorul clubului au fost che
mați în fata biroului C.L.S.. unde 
s-a discutat pe marginea celor re
latate în presă. Discuțiile au fost 
fructuoase, iar lucrurile au luat 
o întorsătură spre bine. Formațiile 
artistice de amatori desfășoară o 
activitate îmbunătățită. La fel se 
prezintă și celelalte activități...".

© viăltă făcută recent la Vul

can și discuțiile purtate cu tovară
șul Andraș ne fac sfi ne îndoim 
de aceste lucruri. Desigur... o co
titură s-a făcut, dar activitatea 
clubului este încă nesatisfăcăt'oare. 
Și noi, ca și vulcănenii, ne între
băm de ce ? Care-s cauzele ? De ce 
nu se aruncă de aici.. „Mărul dis
cordiei" odată pentru totdeauna ? 
Toate aceste întrebări sînt îndrep
tățite dacă ne gîndim la activita
tea culturală a Vulcanului de a- 
cum cîțiva ani.

Ceea ce... merge alei este biblio
teca și cinematograful. Formațiile 
artistice prea puțin. Restul acti
vităților de loc (O spun ultimele 
programe prezentate, o spuiie nu
mărul mic al artiștilor amatori, o 
spune lipsa unor instructori, o 
spun... multe altele).

Or, în acest oraș renăscut, ce 
crește zi de zi toi mA mlndru sub 
soare. în care trăiesc șl muncesc 
sute, mii de tineri, nu se poate 
ridica pe o treaptă superioară ac
tivitatea culturală ? Noi conside
răm că da. Trebuie însă multă, 
foarte multă preocupare, voință și 
dragoste de muncă din partea tutu
ror forurilor competente.

Se arată în foileton, și reamln--. 
tim cu această ocazie, că numai 
printr-o colaborare strînsă între 
conducerea clubului și a sindicatu
lui, prin sprijinul permanent al 
comitetului de partid al minei și 
al C.L.S. Petroșani activitatea cul
turală la Vulcan poate îace in
tr-adevăr o cotitură necesară, dorită 
și mult așteptată.

Iar oamenii muncii, tineretul să 
ia parte activă la munca culturală- 
a clubului, s-o ridice la înălțimea 
posibilităților, a condițiilor ce le 
au, a tînăruluî oraș.

Este adevărat că aici, la Vulcan, 
munca este mai grea decît în alte 
localități ale Văii jiului. Aici tra
diția trebuie formată. Și oamenii, 
numai ei pot s-o formeze și s-o 
mențină de-a lungul anilor.

Acum se așteaptă un răspuns 
prin fapte, chiar dacă în urma foi
letonului, nici conducerea sindica
tului, nici a clubului și nici comi
tetul de partid al minei n-au cata
dicsit să răspundă. Desigur că 
e mal bine prin fapte. Așteptam...

D. GHEQNEA
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Cînd se
La mina Aninoasa se discută in 

multe ocazii despre îmbunătățirea 
calității cărbunelui. Cu toate a- 
cestea procentul de cenușă din căr
bunele livrat preparației Petrila se 
menține ridicat. In primele patru 
luni mina Aninoasa a fost penali
zată cu 2 497 tone de cărbune. 
Cauza principală a acestei stări 
de lucruri, pe lîngă greutățile ce 
le crează uneori condițiile de jă- 
cămînt, o constituie lipsa de exi
gență față de calitatea cărbunelui. 
In unele abataje nu este asigurat 
un iluminat corespunzător, iar mul
te vagonete intră în mină fără 
să fie curățate. Nici pușcării se
lective nu i se acordă suficientă 
importanță, iar inițiativa „Nici o 
tonă de cărbune rebutată pentru 
șist" se pare că a fost' dată ui
tării.

Ar fi necesar ca maiștrii mi
neri, întregul corp tehnic, cu oca
zia controlului ce-1 efectuează la 
locurile de muncă să nu se ocupe

OAMENI
Coastele masivului sînt destul 

de abrupte. Insă, brigada de fo
restieri a lui Dascălii Gheorghe 
știe cum să-și organizeze munca. 
L-a încărcat, sub funicularul Vis- 
sero sînt ciorchinarii Giubleanu 
Ion, Onică Gheorghe și Burulen 
Petru. Cu mișcări dibace ei alcă
tuiesc legături mari de bușteni, 
pe care funicularul le înhață cu 
lăcomie. Un semnal, și mecanicul 
Curelaru Nicolae dă drumul ma
șinii, iar funicularul poartă lemnul 
peste văi și dealuri, pînă jos la 
rampă. Aici Nistor Gheorghe, Mo- 
roșan Gh. Ion, Juncu Vasile și 
drujbistul Ungureanu N. Victor 
iau în primire buștenii, stivuindu-i 
frumos. In același timp, sub con
ducerea lui Prundaru Călin, mun
citorii Iacob Ioan, Bubura Petru, 
Staicu Dumitru și alții dau zor cu 
construcția unui scoc pentru scosul 
lemnului de foc.

La . Pășuni", la ,,Pîrîul sec" sau 
în alte puncte ale Bilelor vezi 
ivindu-se și silueta comunistului 
Dascălu Gheorghe, șeful de briga
dă. Cu pricepere, el dă îndrumări 
oamenilor cum să folosească mai 
bine funicularul, să adapteze sco
cul la configurația terenului, în 
ce ordine de urgență să fie scoase 
diferite sortimente de material lena 
nos: bușteni de gater, bușteni de

Aeroportul internațional Băneasa
Aeroportul internațional Bpneasa 

este poarta aeriană a țării noas
tre. De aici avioane romînești își 
iau zborul spre capitalele a 15 
țări din Europa. Tot aici sosesc 
din curse regulate avioane apar- 
finind unor numeroase companii 
aeriene europene. Animația din 
clădirea aeroportului este aidoma 
celei dintr-o mare stație de cale 
ferată. Zilnic, cu cele peste 60 de 
avioane care poposesc aici, vin 
sau pleacă aproape 2 000 de pasa
geri.

Să ne închipuim că sîntem unul 
din acești pasageri. O călătorie 
cu unul din avioanele romînești. 
îți dă posibilitatea să afli multe 
lucruri interesante... „Pasagerii 
cursei București—Viena — Ztlrich-
Paris sînt invitați la avion". Anun 
țul este repetat apoi în limbile 
engleză, franceză și rusă. La cîteva 
minute după aceea, avionul este 
gata de decolare. Din turnul de 
comandă se aude în cabina echipa 
jullli răspunsul la permisiunea de 
decolare solicitată de radiotelegra
fistul de bord. „Permit decolarea" 
— răsună vocea operatorului de 
radiolocație. Drept urmare, după 
parcurgerea pistei de rulare, mo
toarele avionului sînt accelerate... 
apoi, lin. botul avionului străpun
ge aerul cu viteză din ce în ce mai 
Шаге. Peste cîteva minute pe vas

neglijează calitatea
numai de producție, aproviziona
re, respectarea monografiei, ci să 
vegheze și asupra respectării in
dicațiilor date privitor la alegerea 
șistului vizibil. Atunci brigăzi, ca 
cele conduse de minerii Roman 
Petru, Asmarandei Augustin, Ca- 
sjan Traian, Nicoară Traian (care 
în primele 4 luni din acest an au 
fost penalizate cu 426 tone căr 
bune) n-ar fi în frunte numai la 
depășirea planului de producție ci 
și la calitate.

In luna tnai, în producția de 
cărbune livrată de mina Aninoasa, 
procentul de cenușă continuă să 
se mențină ridicat. (Pînă in dimi
neața zilei de 29 mai a.c. a fost 
de 32,4 față de 30,0 admis). Faptul 
că a fost găsită multă piatră în 
cărbunele bulgări nu denotă oare 
că în unele sectoare calitatea căr
bunelui continuă să fie neglijată ?

MOISE VASS 
corespondent

HARNICI
derulaj, celuloză, lemn de foc. lemn 
de construcții rurale — punînd și 
el mina unde-i mai greu.

Rezultatul activității lor este 
deosebit de frumos: realizarea rit
mică a sarcinilor de plan pe fie
care lună, iar acum scoaterea a 
700 m c bușteni și 2 500 m steri 
lemn de foc în numai cîteva săp- 
tămîni. Sînt numai o mină de oa
meni din cadrul sectorului fores- i 
tier Lonea, dar ca ei mai sînt I 
mu iți aici.

La centrul de colectare a linii — Lonea.

tul ocean aerian se înscrie silueta 
altui avion romînesc care își în
cepe o nouă cursă.

Aceleași momente pe care le 
trăiesc cei de sus le simt aproape 
în egală măsură și cei 400 de 
muncitori, tehnicieni Si ’ingineri de 
pe sol. Căci membrii echipajului 
avionului nu sînt singurii ce se 
ocupă de bunul mers al călătoriei 
la mii de metrii deasupra Pămîn- 
tului. De la cîteva pupitre, care 
concentrează activitatea unei vas
te rețele de aparate și instalații; 
sînt dirijate toate avioanele la de
colare și aterizare, se dau indicați; 
în timpul executării zborului. Pe 
pupitru se află și o hartă a țării. 
Cu ajutorul unor mici machete cere 
sînț situate pe hartă se urmărește 
zborul tuturor avioanelor de-o dată 
și al fiecăruia în parte Atunci cînd 
condițiile atmosferice sînt nefavo
rabile și vizibilitatea redusă, con
ducerea prin nori și pe întuneric 
a aparatului este încredințată în 
mare parte celor de la radiolocație. 
In asemenea cazuri cei de sus exe. 
cută doar comenzile date de pe Pă- 
mint. încordarea tuturor la sfîrșit 
abia după aterizare, cînd echipa
jul mai are de parcurs doar cî
teva sute de metri, pe pista lumi
noasă.

Sosit, avionul este preluat în 
vederea pregătirii pentru zborul
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■ DOUA
...Și dacă nu vă convine, n-aveți 

decît să nu-1 preluați. Eu îl mat 
pot ține încă o lună de zile în
chis 1 Zicînd acestea omul o a- 
pucă nervos pe scări în jos. Auzi 
dumneata I Comisie de recepție ! 
Auzi, cafttatea lasă de dorit. Cine 
a mai pomenit să cauți nod în pa
pură Ia fiecare lucru 1 Nedumeriți, 
eei de sus, de la ultimul etaj uu 
înțelegeau nicidecum purtarea o- 
mului care plecase furios. Era in 
definitiv o comi
sie întrunită după 
toate regulile, 
convocată pentru 
recepția blocului 
В 1 din cartierul
Braia din Lupeni. Cel care ple
case nu era altul decît maistrul 
Heverle Mihai, responsabil de lu
crare pe scara I.

Cei din comisie nu mai înțele
geau nimic. Pe cine dacă nu pe 
maistrul responsabil să-l tragi la 
răspundere atunci cind lucrul, pe 
care ai fost chemat să-l recepțio
nezi, nu corespunde condițiilor de 
confort ? Zugrăvelile pătate vop- 
sitoriile pătate, mozaicurile și par
chetul curățate de mîntuială și pof
tim tot dumnealui îi ,,sare muș- 
tarul". După oarecare tîrguială 
maistrul catadixi totuși să pună 
oamenii să mai corecteze cite ceva 
pe ici pe colo. La unele aparta
mente ușile nu se închid bine și 
trebuie făsulte. la altele nu func-
ționează cremoanele și nu se pot 
deschide ferestrele, mărunțișuri 

i mici dar supărătoare pentru omul 

următor. Mecanicii controlează mo
toarele, sistemele hidraulice, radiș- 
tii verifică aparatele de radio emi
sie, recepție, electricienii contro
lează aparatele de bord și siste
mul electric al avionului.

înainte de zbor are loc pregă 
tirea echipajului ce urmează s- 
plece în cursă. Pentru cunoaștere.’ 
celor mai optime condiții de zbot 
se studiază cu amănunțime nume
roase hărți și alte lucrări de spe
cialitate. Toate calculele întocmite 
pe baza acestui studiu se înscriu 
în jurnalul de bord. In urma a- 
cestor calcule se stabilește înăl
țimea avionului pe anumite por
țiuni ale cursei, cantitatea-de com
bustibil și durata zborului. Totoda
tă, se analizează ultimele informa
ții privind sistemul de funcționare 
a instalațiilor pentru protecția na
vigației aeriene. La terminarea a- 
cestei repetiții teoretice a viitoru
lui zbor care va începe peste pu
țin timp, echipajul avionului se 
prezintă la examenul medical.

Iată ce activitate se depune pen
tru o singură cursă ce este anun
țată lapidar în mai multe limbi la 
difuzoarele aeroportului. Nu se 
precupețește nici un efort pentru 
ca pasagerul să aibă o călătorie 
plăcută.

GH. AGIU
redactor la „Agerpres"

POZIȚII
care a pășit cu încredere pragul 
noii locuințe. In sfîrșit, comisia 
părăsește scara I și îl iasă pe 
maistru să-și verse năduful. Ori
cum lucrul trebuie făcut I Intre 
timp comjsia a trecut la scara a 
Il-a. In ușă o întîmpină un om 
mărunțel.

— Eu sînt Ghebedy. Veniți să 
vedeți și scara mea. Aici am lu
crat eu. Chiar de la intrare rămîi 
plăcut impresionat de curățenia 

care domnește aici 
în ziua recep
ției și de grija 
cu care s-a lucrat. 
Mozaicuri spăla
te proaspăt, gea

muri curate, zugrăveli în culori 
plăcute și în modele din cele mai 
variate etc. Vopsitoria este execu
tată și ea cu multă grijă. Cită 
grijă aici, cită neglijență din
colo. Cită modestie aici, cîtă lipsă 
de omenie dincolo. E aproape de 
necrezut. Doi oameni lucrînd în 
aceeași branșă, în același bloc și 
totuși cu rezultate atît de dife
rite. Discuția de la început e însă 
edificatoare. Ea ilustrează perfect 
pozițiile celor doi maiștri. Unul 
își face datoria care sună pentru 
el ca o corvoadă. Celălalt pune 
în ea toată pasiunea.

— Mai am trei luni de zile și 
ies la pensie — afli de la Ghebedy 
Iosif — și nu vreau să plec decît 
cu conștiința împăcată că am fă
cut totul pentru ca cei ce vor 
intra în noile locuințe să ne simtă 
mereu prezenta. In zadar muncim 
dacă munca nu ne aduce mulțumiri 
nouă și celor pentru care o săvîr- 
șim I

Mă întreb: oare maistrul He
verle Mihai n-ar putea adopta o 
poziție asemănătoare ?

C. MATASAREANU

io preajma examenelor de slîriil de an 
la llniveullalea serala eionomira de n-ailid

(Urmare din pag. I-a)

partidului în desăvîrșirea con
struirii socialismului, necesitatea 
strîngerii alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănime în condi
țiile victoriei definitive a socia
lismului, rolul statului în condu
cerea planificată a economiei, po
litica de pace dusă de statul nostru.

Pentru ca examenul să se des
fășoare în bune condițiuni mai 
este nevoie de respectarea de că
tre studenți a zilelor în care sînt 
programați. O sarcină importantă 
revine comitetelor de partid și bi-

1

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul me
dicului, 8,16 Cîntece, 8,59 Muzică 
de estradă interpretată de mici 
formații, 9,20 Melodii populare ca
nadiene, 9,35 Muzică din operete, 
11,00 Melodii populare, 11,30 Mu
zică ușoară, 12,45 Muzică populară 
interpretată de Maria Păunescu și 
Dumitru Farcaș, 13,10 Arii și 
duete din operete, 14,10 Muzică 
corală romînească. 14,30 Vreau să 
știu, 15,00 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare, 16,10 Muzică u- 
șoară de Richard Stein, 17,40 Ti
nerețea ne e dragă, 18,35 Soliști 
de muzică ușoară care ne-au vi
zitat țara, 19,00 Revista economi
că radio, 20,10 Din comoara fol
clorului nostru, 20.40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I. 21,25 Muzică 
de dans, 22,15 Melodii lirice ro
mînești. PROGRAMUL П. 8,30 Su
marul ziarului „Scinteia", 8,40 Cîn
tece și jocuri populare. 9,20 Mu
zică de estradă, 10.00 Pagini, din 
operete contemporane, 10.30 Mu
zică populară de pe meleagurile 
patriei, 11,03 Lieduri interpretate 
de baritonul Petre Ștefăneecu-

In Editura politică
au apărut!

Ștefan Georgescu

Pozitivismul logic 
și teoria adevărului

168 pag., 6 lei

Lucrarea constituie un studiu 
critic asupra aelei de a treia etape 
a pozitivismului analizînd îndeo
sebi principalele lucrări ale repre
zentanților Cercului din Viena.

Autorul dezvăluie inconsistența 
poziției neopozitiviștilor, care nea
gă problema fundamentală a filo
zofiei și caracterul obiectiv al »- 
deverului. Atenția principală este 
acordată criticii tezelor pozitivist- 
logice cu privire la adevăr în așa 
numitele științe formale, în logică 
și matematică, de pe o parte, și în 
științele experimentale, pe de altă 
parte.

De asemenea sînt arătate impli
cațiile gnoseologiei și metodolo
giei neopozitiviste în unele din
tre științele sociale, concluziile 
aqnostice și fideiste la care con
duc tezele fundamentale ale teo
riei pozitivist logice a adevărului.

Dionisie Șincau

O cursă lungă
112 pag., 2 lei

Autorul înfățișează cu multă 
autenticitate procesul formării con
științei înaintate socialiste la un 
tînăr șofer, cum sînt înlăturate 
treptat din mentalitatea sa rămă
șițele unor concepții învechite. 
Subliniind rolul organizației U.T.M., 
al tovarășilor de muncă în trezi
rea răspunderii tînărului muncitor 
pentru propriile-i fapte, în înțele
gerea obligațiilor sale față de so
cietatea noastră socialistă, cartea 
transmite idei, înfățișează fapte 
care contribuie la educarea tine
retului.

rourilor organizațiilor de bază sa
re trebuie să ia toate măsurile 
pentru a asigura participarea tu
turor studenților, de a-l ajuta cu 
material bibliografic necesar pen
tru o mai bună înțelegere a pro
blemelor.

Pregătind temeinic închiderea 
învățămîntului de partid, vom con
tribui la înțelegerea mai aprofun
dată a politicii partidului, la mo
bilizarea membrilor și candidați- 
lor de partid pentru traducerea în 
viață a sarcinilor izvorîte din Di
rectivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

iunie

Goangă, 11,15 „Florile vieții". E- 
misiune de versuri închinate co
piilor, 11,55 Pagini vocale și or
chestrale din muzica ușoară, 12,30 
Interpreți ai operelor lui Mozart, 
13,37 Muzică populară, 14,30 Dan
suri de estradă, 15,30 Formații de 
muzică ușoară, 16,00 Cîntăreți ro- 
mîni de operă, 16,30 Melodii popu
lare, 19,05 Muzică ușoară, 19,40 
Din muzica popoarelor, 20,10 A- 
genda teatrală, 21,10 Melodii de 
dragoste, 21,30 Oameni de seamă 
din istoria culturii: Guy de 
Maupassant.

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
A treia repriză; REPUBLICA : Rude 
de singe; PETRILA: Colegii; LI- 
VEZENI: Chiriașul; ANINOASA: 
La răspîntie; VULCAN: Divorț 
italian; CR1VIDIA : Pentru un zîm- 

bet senin; LUPENI : Ancheta.



Argentina :

PRAGA 30 (Agerpres).
La Praga a avut loc a doua șe

dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria ușoară, 
La lucrările comisiei au participat 
delegați din R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.D.G., R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, R.P. Un
gară și U.R.S.S. In calitate de ob
servatori au participat reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene, Cubei și 
R.D, Vietnam. In timpul lucrări
lor au fost discutate unele proble
me ale coordonării planurilor de 
dezvoltare în principalele ramuri 
ale industriei ușoare pe perioada 
cuprinsă între 1966—1970 precum 
și alte probleme ale colaborării e- 
conomice și tehnico-știintifice între 
țările membre C.A.E.R. în dome-

niul industriei textile, pielăriei, de 
încălțăminte și poligrafică, 
țiile s-au desfășurat într-o 
feră de înțelegere reciprocă 
tenie.

★

<1

VIENA. Guvernul Austriei a 
făcut cunoscut secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, că in prin
cipiu este de acord ca detașamen
tul austriac inclus în cadrul forței 
O.N.U. din Cipru, să-și prelun 
gească cu încă trei luni misiunea 
sa.

DELHI. Luînd cuvîntul în Ca
mera populară a Parlamentului in
dian, primul ministru ad-interim 
al Indiei, Gulzarilal Nanda, a de
clarat că „marile principii pe care 
s-a bazat politica internă și ex
ternă a lui J. Nehru vor continua 
să constituie crezul politic al In
diei".

LONDRA. Cursurile tuturor șco
lilor dia Aberdden au fost suspen
date din cauza epidemiei de febră 
tifoidă care bîntuie în oraș. Pînă 
în prezent au fost înregistrate 136 
de cazuri de febră tifoidă, iar alte 
30 de persoane sînt suspecte de a 
fi purtători ai microbului.

BOMBAY. Autoritățile munici
pale din Bombay au anunțat vineri 
că, în urma epidemiei de holeră 
eare a izbucnit la 19 mai, au murit 
pînă în prezent 67 de persoane, iar 
1 556 au fost spitalizate.

LONDRA. Peste 100 de electri
cieni de la centrala atomo-electri- 
că din comitatul Suffolk și 250 de 
muncitori de la fabrica de bere din 
Romford, comitatul Essex, au de
clarat grevă cerînd să li se majo
reze salariile.

CARACAS. In statul Venezue
lan Zulia au declarat grevă 4 000 
de muncitori, petroliști care protes
tează împotriva concedierilor ile
gale.

DJAKARTA. A fost realizat un' 
acord definitiv pentru ținerea 
unei conferințe la nivel înalt cu 
participarea Indoneziei, Filipinelor 
și Federației Malayeze în primele 
15 zile ale lunii iunie la Tokio. 
Știrea despre realizarea acestui a- 
cord a 
după o 
Lopez, 
lor, și 
karno.

Conferința la nivel înalt va fi 
precedată de o întîlnire 
trilor de externe ai celor

NEW YORK. La New 
anunțat că Consiliul
ritate va relua marți după-amiază 
discuțiile în problema plîngerii 
Cambodgiei împotriva actelor a- 
gresive ale Vietnamului de sud.

IERUSALIM. Inflația a luat pro
porții excesive în Israel, declară 
guvernatorul băncii naționale a 
acestei țări în raportul său anual, 
publicat vineri. Volumul mediu al 
circulației 
cu 31 la 
1962.

BONN, 
al apărării,
va sosi duminică la Atena la in- 
vitația ministrului grec al apărării 
naționale, Garufalias.

fost anunțată la Djakarta 
întrevedere intre Salvador 

trimisul special al Filipine- 
președintele Indoneziei Su-

a miniș- 
trei țări. 

York s-a 
de Secu-

fiduciare a fost în 1963 
sută mai mare decît în

Ministrul vest-german 
Kai-Uwe Von Hassel,

Discu- 
atțnos- 

și frie-

SOFIA 30 (Agerpres).
In orașul Varna a avut 

de-a doua ședință a Comisiei per» 
manente C.A.E.R. pentru industria 
alimentară.

La lucrările ședinței au parti
cipat delegați din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polonă, 
Republica Populară Romînă, Repu
blica Populară Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La ședința comisiei au participat 
ca observatori reprezentanți ai Re
publicii Populare Democrate Co
reene și reprezentanți ai Republicii 
Cuba.

Comisia permanentă a exami
nat sarcinile care decurg din ho- 
tărîrile Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. a elaborat măsurile cores
punzătoare pentru îndeplinirea lor, 
a adoptat hotărîri cu privire la or
ganizarea activității de coordonare 
a planurilor de dezvoltare a in
dustriei alimentare din țările mem
bre ale C.A.E.R. pe perioada 1966- 
1970, precum și în legătură cu 
alte probleme.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

loc cea

In Consiliul de
NEW YORK 30 (Agerpres).
Consiliul de tutelă al O.N.U. exa

minează în prezent situația din te
ritoriile
administrate 
și insulele 
Mariane și 
de S.U.A.

In cadrul
referit la teritoriile 
de Australia, reprezentantul U.R.S.S.

Noua Guinne și Papua, 
de Australia precum 

din Pacific (Marshall, 
Caroline) administrate

dezbaterilor care s-au 
administrate

Noi uzine ocupate 
de muncitori

BUENOS AIRES 30 (Agerpres*.
Noi uzine argentîniene au fost 

ocupate de către muncitori nu nu
mai la Buenos Aires dar și în ora
șele de provincie. Peste 100 000 de 
muncitori au ocupat vineri cea mai 
mare parte a fabricilor de zahăr 
din provincia Tucuman situată la 
peste 1000 de km. nord-est 
BtHHum Aires. Acțiunile s-au 
tins și în provincia Mendoza, 
tuată în Anzii Coidilieri. T 
sario,
ții, într-o acțiune 
cu muncitorii au 
universitatea din 
te.

de
ex-
si-

:io- 
provincia Santa Fe, studen- 

de solidaritate 
ocupat 
această

In Arabia de

simbolic 
localita-

sud
ADEN 30 (Agerpres).
Avioane < 

au continuat 
fortificațiilor 
din regiun ea 
ția Arabiei de sud, 
gen)ia Reuter. Operațiunile împo
triva 
și de trupele terestre.

In același timp, la Aden a sosit 
N ger Fisher, subsecretar de stat 
parlamentar la Ministerul Colo
nele : și pentru relațiile cu Com- 
monwealthul, pentru a avea con
vorbiri de informare cu diverse 
personalități politice din Federația 
Arabiei de sud și din colonia Aden.

de vînătoare
t vineri bombardarea 

triburilor răsculate
> Radfan, din Federa-

transmite a-

britanice

răsculaților sînt desfășurate

tutelă al O.N.U
politica guvernului 
de aceste teritorii

a subliniat că 
australian fată 
coloniale urmărește să tergiverse
ze acordarea independenței

Răspunzîrid delegatului 
tic, reprezentantul Australiei 
mat în cuvîntaTea sa că
Guinee și Papua nu sînt dezvoltate 
încă suficient pentru 
da independența".

lor. 
sovie- 
a afir- 
,,Noua

Procesul de la Frankfurt pe
FRANKFURT 30 (Agerpres).
In procesul de la Frankfurt 

Main al celor 22 de foști SS-iști 
gărzii și medici din fos- 
de concentrare de la 

martorul Vladyslav 
arătat că aproximativ

membri ai 
tul lagăr 
Auschwitz,
Fejkiel a

pe

a li se acor-

Main
fost uciși prin

Notele adresate de guvernul turc 
Greciei și Angliei

30 000 de deținuți au 
injectarea cu hidrogen și fenol. 
Martorul l-a acuzat pe Viktor Ca- 
pesîus, farmacistul lagărului, de 
a fi ucis patru deținuți experimen- 
tînd un medicament inventat de 
el.

ANKARA 30 (Agerpres).
Guvernul Turciei a remis Greciei 

și Angliei — state garante ale a- 
cordurilor de la Zurich și Londra, 
privind Cipru, — note similare în 
care atrage atenția asupra „situa
ției periculoase" care s-a creat în 
insulă și iși exprimă „adînca ne
liniște" în legătură cu evoluția a- 
cestei situații.

Agentia Reuter relatează că 
cadrul întrunirii Consiliului 
Miniștri turc, care a avut loc 
neri
politici

* ' *

in 
de 
vi

s-a hotărît promovarea unei 
„mai hotărîte" în problema

cipriotă
ciei nu

în cazul cînd notele Tur*

vor găsi sprijinul necesar 

la Atena și Londra.

DE PRETUTINDENI
I Magistrală peste Sahara
♦
♦
♦

I 

î 
f

ALGER 30 (Agerpres).
Reprezentanți ai 13 state afri

cane întruniți la Alger sub aus
piciile Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, au adop
tat proiectul construirii unei ma
gistrale care să străbată Saha
ra. Magistrala a cărei construire 
va costa 800 milioane dinari 
gerieni, va avea o lungime 
3 000 km., din care o treime 
străbate Sahara algeriană. Ea
porni de' la țărmul Mării Medi- 
terane și va trece spre Mali 
furcîndu-șe spre Niger.

al
de 
va 
va

bi-

îi
unei călătorii turistice gratuite’^ 
în Romînia.

După cum 
deză, acest 
gat de Dna 
orașul Ronneby, care recrutind 

membri, a obținut 
călătoria turistică.

relatează presa sue- 
premiu a fost cîști- 
Linnea Ottinge din

777 de noi 
drept premiu

!

♦ 
« 
î 
T

«

♦

«

♦

. **

*

*

Curaj neobișnuit
NOVOSIBIRSK 30 (Agerpres) 
La vîrsta de 14 ani, elevul 

Alexandr Lapkin, din Novosibirsk 
a dat dovadă de un curaj neobiș
nuit, salvind, dintr-o casă cu
prinsă de incendiu trei copii.

Intorcindu-se de Ia școală, 
Alexandr Lapkin a auzit, dintr-o 
casă cuprinsă de flăcări, strigă
te de ajutor. Băiatul a spart ușa, 
a pătruns în casă și a reușit 
să salveze doi băieți, de .șase si 
patru ani, și o fetiță de un an și 
jumătate. Pentru a-i salva, el a 
trebuit să pătrundă de două ori 
în încăperea cuprinsă de flăcări.

Pentru curajul neobișnuit și 
stăpînirea de sine de care a dat 
dovadă, Alexandr Lapkin a fost 
propus spre decorare 
lia „Pentru curajul 
la

memoriale 
Kennedy

BOSTON 30 (Agerpres).
La Boston s-au pus în vîn- 

zare primele timbre memoriale, 
John Kennedy, cu prilejul îm
plinirii a 47 de ani de la naș
terea fostului președinte 
S.U.A.

Oficiile poștale din Boston 
vîndut 
lioane 
genția 
Oficiul 
tale a 
de milioane de astfel de timbre j 

4 
4 T *

Timbre 
John

numai în prima zi 15 
de timbre memoriale. 
U.P.I.

a1 

au • 
ші- J 
A-4

relatează că deși J 
de tipărituri guvernamen-.* 
hotărlt să tipărească 500 4

care să fie vîndute în 
țară, numărul acestora 
satisfăcător nici pentru 
înregistrate la Boston.

întreaqa 
nu este 
cererile

30

t
*

4

„Pentru 
incendiu".

cu meda- 
manifestat

A cîșfigat o 
în R. P. Romînă

vizită

STOCKHOLM 30 (Agerpres).
Intr-un concurs pentru coopta

rea de noi membri organizat de 
Crucea Roșie din Suedia, pre
miul I l-a constituit acordarea

Expediție reușită 
pe jumătate

ANCHORAGE (Alaska) 
(Agerpres).

O expediție franceză, condu
să de Lionel Terray, a escaladat j 
vîrful Huntington (3 730 metri) 4 
din Alaska, dar din cauza con
dițiilor atmosferice nefavorabile 
a renunțat Ia cucerirea vîrfului 
McKinley (6193 metri). După 
nm se știe, o expediție ameri

cană care a încercat cucerirea 
acestui 
nea, să 
blocată 
zile. Ia 
metri.

*

care
vîrf a trebuit, de aseme- 
renunțe, după ce a fost 

d_e zăpezi timp de șase 
o altitudine de 5 000

î
4
4
4
♦
♦

♦♦
♦

Republica ? A cui Republică ?
după 
ador- 
și că 
elibe-

1960 că „uriașul negru 
se trezește într-adevăr, 
cu tot dinadinsul să-și 
trupul de pecinginea colonia-

Prea multe erau dovezile 
anul 
mit" 
vrea 
reze
lă ce-1 ținuse țintuit secole întregi. 
Așa că cei din dominionul britanic 
situat în sudul Africii au luat mă
suri. Cum să te desparți de dia
mantele, de aurul, de cuprul, de 
mina de lucru aproape gratuită de 
aici ? La 31 mai 1961 a fost zămis
lită Republica Sud-Africană. 
tă cu ea a căpătat o largă 
dire cuvîntul „apartheid"

Privită superficial prin

O da- 
răspîn-

de 
de- 
să 
la

prisma 
declarațiilor oficiale, politica 
apartheid n-ar părea atît de 
plorabilă. „Populația neagră 
trăiască separat, iar cea albă
fel. Aceasta pentru a ușura con
viețuirea pașnică a raselor". Așa 
prezintă Verwoerd, primul ministru 
al R.S.A. politica lui- In conse 
cință, celor 10 800 000 de băștinași 
li s-a repartizat a suprafață, care 
reprezintă a 
ritoriul țării, 
fie locuit de 
Frățește I Cu
Locuitorilor băștinași li -se ,,permi
te" să lucreze în calitate de ntun-

citori sezonieri în mmele și fabri
cile din teritoriile locuite de albi. 
După care, să plece „acasă la ei". 
Pentru asta primesc un salariu e- 
gal cu a 15-a parte din salariul 
unui lucrător alb din aceeași ca
tegorie. Dacă nu vor să lucreze 
sînt „libdri". Pe teritoriul „auto
nom" Bantustan nu există nici o 
uzină, nici o mină nici măcar un 
kilometru de cale ferată. Iar spe
ranța de a trăi din agricultură pe 
o suprafață atît de suprapopulată 
este exclusă.

O imensă rețea de legi, muite 
dintre ele vizînd absurdul, apără 
cu strășnicie această stare de lu
cruri. (Potrivit unor statistici re
cente, numărul lor era de 101). 
Una din aceste legi prevede că da
că o băștinașă se căsătorește
un alb, ea nu are dreptul să lo
cuiască în oraș cu soțul ei decit 
cu o permisiune specială și asta 
valabilă numai 48 de ore. O altă 
lege, una dintre cele mai mons
truoase, pievede dreptul autorități-- 
lor de a- aresta pe termen de 90 
de. zile orice persoană bănuită de 
opoziție față de politica de apar
theid. După .90 de. zile, în cazul 
cînd tribunalul îl găsește nevino-

CU

se redă 
de oră. 
un nou

șaptea parte din te- • 
urmîn'd ca restul să ■ 
cei 3 000 ООО ' de albi, 
o singură excepție:

val pe „acuzat ' acestuia i 
libertatea pentru... un sfert 
pînă cînd i se intentează 
proces și așa mai departe. (La i.-
cest capitol, ca o exemplificare, 
amintim soarta adversarilor poli
ticii rasiste din Republica Sud- 
Africană Sisulu, Mandela. Michael. 
Harmel etc., etc.).

La începutul anului 1962. Ver- 
woerd anunța plin ele emfază că 
guvernul său acordă autonomie 
teritoriului Transkei. Și că parla
mentul acestei regiuni va adopta, 
pe baza votului majoritar, legi va
labile pentru populația de aici, prin 
excelență băștinașă. Un număr de 
68 de deputați au fost numiți de 
guvern, iar ceilalți 31 au fost aleși 
de populația băștinașă, ’după care, 
parlamentul a votat „cu majoritate 
de voturi" o lege care permite a- 
restarea oricărei persoane bănuite 
de lipsă de respect fată de gu
vernul central.

Opinia publică din întreaga lu
me a protestat vehement împotriva 
practicilor’ politicii rasiste. In- re
zoluțiile sale Organizația Națiu
nilor Unite a cerut în repetate rin 
duri guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane să respecte drepturile elemen-

tare ale omului, să înceteze poli
tica de segregare rasială. Dar, au
rul e aur, diamantele-s diamante. 
Guvernul Verwoerd nu numai că 
nu a dat ascultare glasului rațiunii 
dar a intensificat și mai mult po
litica sa inumană. Recent pe uși
le unor instituții din orașele țării 
au apărut ca o sfidare a ceea ce 
se cheamă „drepturile omului", ur* 
mătorul afiș : „Băștinași, indieni, 
metiși! Dacă veți pătrunde în a- 
ceastă clădire, veți fi considerați 
dispăruți Santinele înarmate >vă 
vor păzi. Cîini feroce vă vor de
vora cadavrele. Ațt fost preve- 
niti 1".

Cu prilejul zilei eliberării Afri
cii care s-a sărbătorit recent, ma
joritatea covîrșitoare a șefilor-sta
telor africane , indepenaente au con
damnat practicile rasiste din aceas
tă țară, arătînd că înlăturarea lor 
constituia unul din cele mai ’de 
seamă deziderate ale mișcării de 
eliberare din Africa.

Alături de omenirea progresistă, 
opinia publică din țara noastră își 
ridică glasul de protest împotriva 
practicilor rasiale din Republica 
Sud-Africană, care sînt uri non
sens evident pentru secolul nos
tru.
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