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Indici superiori
metoda brigăzilor 
plexe cu 
global, 
muncii 
crescut 
ță de

Ca urmare, colectivul I.F.
Petroșani a produs în 5 
luni din acest 
plan 1 300 mc 
rășinoase. 700 
teni. 1 900 ’mc 
c’.ustriale, 500 mc cheres
tea fag.

forestieră 
dotată an 
și mașini 
mecaniza- 

cu

întreprinderea 
Petroșani a fost 
de an cu utilaje 
care au permis
rea unor operațiuni 
volum «nare de muncă 
cum sint: doborît, secțio
nat și apropiat. Acestea 
•u permis creșterea indi
cilor de utilizare a lem
nului de fag la 73 la su 
tă, iar la rășinoase la 95 
Ia sută.

Organizînd lucrul după

eom- 
plata în acord 

productiv:talea 
pe exploatate a 
cu 5,5 la sută fa- 
sarcina planificată.

an peste 
cherestea 

m c buș- 
lobde in-

RITMIC
ȘI DE CALITATE
Evidential lună de lună

Г-'

.......

Brigada condusă de mi
nerul Tătar Petru 
la mina Petrila a 
crat în luna trecută 
lărgirea și betonarea 
nei porțiuni din circuitul 
puțului orb nr. 11, de la 
ori^tul XIV. Puțul ori? 
nr. 11 urmează să ser
vească la transportul pro
ducției și materialelor de 
la și la blocurile IV și 
V din straiele 3 și 5, sec
torul IV. In luna mai. 
planul brigăzii a fost în
deplinit în proporție de 
133 la sută : au' fost lăr- 

și betonați cu <29 
mai mult decît pre-

de 
lu-
1a
u-

Conform
ultimul timp, briga

da condusă de către mine
rul Solomon Dumitrache 
de la mina Petrila 
a lucrat la săparea și be- 
tonarea garajului de loco
motive 
XIV. In lunile trecute or 
tacii lui Solomon au mun
cit cu rîvnă. îndeplinind 
sarcinile lunare 
porție de 
sută. Dar 
bit revine 
făptui că 
de cea mai bună calitate 
respectă întocmai panta 
prevăzută, curbele

de la orizontul

în pro- 
104—107 la 

un merit deose 
brigăzii pentru 
execută lucrări

se în

Răduca Mai ia este una dintre cele 
muncitoare de la Jămpăria sectorului I 
nea. De fiecare dată, lămp ile reparate 
de ea satisfac cerințele minerilor.

IN CLIȘEU: Muncitoarea Răduca 
ultimul control unei lămpi de mină.

mai vrednice 
al minei l.o- 
si întreținute

Maria făcîntl

Concurs al echipelor 
de Cruce Roșie

Recent, în orașul Lu 
peni s-a desfășurat con
cursul echipelor de Cruce 
Roșie din localitate și din 
Uricani. La reușita aces
tui concurs și-au adus 
contribuția cinci echipe 

de Cruce Roșie din între
prinderi și 
După patru 
ceri, primul 
echipei de 
Lupeni,
de la mina Uricani, Vis- 
coza Lupeni.

4 de cartier, 
ore 
loc
la

urmată

de între- 
a revenit 
preparația 

de cele

in întrecerea dintre e- 
chipele de cartier, primul 
loc a fost ocupat de e- 
ehipa din cartierul Lopș- 
tein.

Inițiativa Comitetului de 
Cruce Roșie din Petroșani 
de a organiza asemenea 
concursuri s-a dovedit a fi 
bine venită. Ea duce la 
îmbogățirea cunoștințelor 
participanților la concurs.

Anul XVI 
XXI Ni. 4552

Duminică
7 iunie

1984

4 pag. 20 bani

vedea sarcina. Această 
brigadă realizează sarcini
le de plan lună de lună 
în proporție de 128—132 
la sută, execută lucrări de 
calitate, respectă panta și 
direcția fixată prin pro
iect ceea ce face să se 
mențină de la începutul 
anului în rîndul celor 
evidențiate. La succesele 
brigăzii contribuie în mod 
deosebit minerii Ghiță llie 
și Boantă Nicolae, ajuto
rii mineri Baron Gheor
ghe și Deak Ioan, vago
netarii Ungureanu Fila
ret. Rotaru Vasile și Cio
bănit Gheorghe.

Bîgulescu Costache 
brigada lui Iacob Petru 
discută despre succesele 
tități de cărbune peste

și Bartoș Gheorghe sînt muncitori de frunte în 
din sectorul I al minei tonea. Cei doi ortaci 

brigăzii lor, care dă lună de lună importante can- 
plan.

Condifii mai bune de călătorie 
și transport

cereri. In primul rînd s-a 
pe majoritatea liniilor, vite- 
circulație a trenurilor de că- 
ceea ce face călătoria mai 
In același timp, s-au asigu-

fost
In

așezate 
brigadă 
de ordi- 
la înce-

proiectului
scriu perfect în proiect. 
Cu toate că au lucrat în 
zone de falii și șisturi 
cărbunoase. betonitele din 
garaj au 
..sfoară".
domnește spiritul 
ne și disciplină, 
putui schimbului se repar
tizează fiecărui membru 
al brigăzii sarcini precise. 
La realizările brigăzii î.și 
aduc îndeosebi aportul 
minerul Deak Iosif, ajuto
rul' de miner Nvaradv 
Gașpar, vagonetarii Man- 
eiu Constantin. Imbre Va
ier și Horvath Stefan.

La toate locurile de muncă
ani auIn urmă cu doi 

început să aplice perfora- 
jul umed primele brigăzi 
de la sectorul XI investi 
ții al minei Petrila. A 
urmat apoi o perioadă în 
care au fost învinse greu
tăți. a fost extinsă expe
riența acumulată. In pre 
zent, brigăzile conduse de 
minerii Dogatu Sebastian.

Pascandv Tra
ian, Toth Ghe- 

za, Boteanu Ni
colae, 
Petru — 
brigăzile 

lucrează
naintări aplică 
cu succes per- 
forajul umed. 
In acest scop 
au fost asigu- 

materia-

maiștrii mineri și artifi
cierii îndrumă și sprijină 
brigăzile de mineri, șe a- 
sigură etanșeitatea con 
duetelor de apa Atunci 
cînd sc atacă un nou loc 
de muncă, odată cu cele
lalte lucrări pregătitoare 
în apropierea frontului se 
instalează și țeava pen
tru apă industrială.

In noaptea de 30 spre 31 mai 
a.c., în întreaga tară s-a schimbat 
mersul trenurilor de călători și mar
fă. Noul .mers al trenurilor satis
face în mare măsură cele mai exi
gente 
mărit, 
za de 
lători, 
scurtă.
rat legături mai bune în stațiile 
noduri. La trenurile de lung par
curs s-au prevăzut vagoane direc
te pentru ahuinite statii din par
curs, precum și pentru liniile la
terale. La trenurile accelerate 205 
зД, 206, care fac, cea mai directă 
legătură între Valea Jiului și Capi
tala tării, au fost schimbate orele 
de plecare, călătorul avi ud timp mai 
mare de staționare în București.
De asemenea, aproape toate trenuri

le ce pleacă și sosesc în statia, Cra
iova. în relația Petroșani, au legă
turi de la și spre București.

In aceeași măsură, cu circulația 
îmbunătății ă a trenurilor de călă
tori, s a trecut la îmbunătățirea 
circulației trenurilor de marfă, 
fost trasate în gafic noi trenuri 
recte de marfȘ între centrele 
portante de producție și cele 
consum. A fost 
tice experiența 
decursul anilor de
în problema remorcării trenurilor 
de marfă cu tonaje sporite, dar cu 
timpi de mers mai mici decît cei 
planificați.

S-a făcut o reducere simțitoare

Au 
di- 
im- 
de

pusă în prac- 
acumulată în 
către mecanici

Lupu 
toate
care 

la î-

Jf

ir I 
C 
(ANGELA ARDEI

corespondentă necesare,

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tehnicianul de tură Halasz Tibe- 
riu de la preparația Lupeni luînd situația producției de Ia tînărul Ber
ger Tiberiu, șef de schimb in laboratorul uzinei.

de 14 minute la fiecare tren, 
aceasta se pot înscrie în 
de circulație mai multe 

ca pînă acum.

gra- 
tre-

fost

de
s-a

fără

respectați. La cele de 
pildă, regularitatea cir- 
fost de sută la sută la 
și de 97,2 la sută în păr- 
asemenea s-au obținut

a timpului de mers chiar pe dis
tanța Petroșani-Bănița. După ve
chiul mers, un tren de marfă fă
cea de la Petroșani pînă la Băni
tă 46 minute, iar după noul mers, 
același tren, cu același tonaj, fa
ce numai 32 minute. Deci o redu
cere 
Prin 
ficul 
nuri

Noul grafic de circulație a 
în amănunțime prelucrat cu toate 
colectivele din toate ramurile 
activitate feroviară și astfel 
reușit ca trecerea să se facă 
perturbatii în circulație.

Au trecut numai cîteva zile de 
cînd s-a pus în aplicare noul mers 
al trenurilor și indicii de regulari
tate sînt 

marfă, de 
culatiei a 
îndrumare 
curs. De
realizări de seamă și la alți indi
catori de calitate. Astfel, staționa
rea vagoanelor în tranzit la prelu
are și la încărcare-descărcare a 
fost redusă cu 5,2 Ia sută fată de 
planificare, iar cursa goală a va
gonului de marfă a fost și ea sim
țitor redusă. Angajamentul munci
torilor ceferiști, luat în cinstea ee- 
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, de a îmbunătăți prin
cipalii indicatori de calitate se în
făptuiește cu succes.

I. CRIȘAN 
corespondent

Din munca șl viața preparatorilor petrileni 
DgliBda hărnitiei 
La preparația din Petrila

bătălia pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cins
tea celei de-a 
sări a eliberării 
desfășoară cu mult 
In sectorul de 
de exemplu, muncitorii 
sarcină să usuce cărbunii 
sortul 0-10 mm pentru producția 
de brichete ovoide.

La locurile lor de muncă, oa
menii se străduiesc să-și organi
zeze cît mai bine activitatea, să 
folosească din plin agregatele de 
uscare și brichetare. înlocui
rea pompelor <’e smoală, a 
benzii de transport din fața pre
selor care asigură funcționarea 
din plin a brichetajului, instala
rea unei motor de rezervă ia to
ba de uscare, 
torului de Ia 
rea unui pod 
icvatorului de 
din măsurile luate pentru spori
rea continuă a productivității 
muncii în secții. Faptul că colec
tivul secției poate încă de 
acum să raporteze realizarea 
gajamentului luat în cinstea 
rii sărbători (sarcina de plan 
cele cinci luni care s-au scurs 
de la începutul anului a fost de
pășită cu 13 468 tone,) constituie 
o oglindă vie a hărniciei.

luate în
XX-a anlver- 

patriei se 
entuziasm, 
prelucrare, 

au ca 
i de

eliminarea ventila- 
forje, confecționa- 
sub transmisia e- 
uscați sînt ctieva

pe
an-

ma-

Pînă in prezent cele mai fru
moase rezultate în procesul de 
producție au fost obținute de 
schimbul condus de maistrul Mol
nar Ilie care a depășit planul pe 
luna mai cu 2 481 tone de bri
chete și schimbul condus Ce Mol
nar Iosif, care a depășit planul 
în aceeași perioadă cu 1 577 to
ne de brichete ovoide. S-au mai 
evidențiat schimburile conduse 
de maiștrii Sofalvi Ludovic și 
Stoica Petru și echipele de în
treținere conduse de Toma Va
ier, Szedlacsek Eugen și Lorencz 
Henric.

Cartea la lacul te muncă
Tot mai 

muncii de
trila descoperă comorile cuprin
se în filele cărților. Numărul ce
lor се-și îmbogățesc bibliotecile 
personale crește mereu. In uzină 
aproape că nu există om al mun
cii care să nu aibă biblioteca lui 
personală.

Difuzorul 
om ager și 
pasiune de
încredințată. Uneori îl vezi chiar 
și de două ori pe zi ieșind din li
brărie cu brațul plin de 
Standul 
zionat 
părute. 
Citorii, 
rin tele
tință titlurile cărților abia sosi.

mulți oameni ai 
la preparația Pe-

Boldura Ștefan, un 
harnic se ocupă cu 

sarcina care i-a fost

cărți, 
său e totdeauna aprovi- 
cu cele mai noi cărți a- 
II vezi discutind cu muți
se interesează de prefe- 
lor, le aduce la cunoș-

te, îndemnindu-i să cumpere căr
țile legate de profesia lor.

Difuzorul voluntar Boldura 
Ștefan a vîndut în cursul aces
tui an cărți în valoare de 3 000 
lei. Prin activitatea sa, care con
tribuie la răspîndirea culturii, el 
a cîștigat stima și drago-stea tu
turor muncitorilor din uzină.

Realizări însemnafe
Muncitorii, tehnicienii și ingi

nerii din secția de separație a 
preparației din Petrila obțin rea
lizări de seamă în muncă. îngri
jind agregatele și instalațiile din 
dotare și folosind judicios ca
pacitatea lor, acest colectiv a 
prelucrat de Ia începutul acestui 
an peste prevederile planului 
51911 tone de cărbune din care 
9 200 tone în cursul lunii mai. 
Cele mai bune rezultate au fost 
înscrise de schimbul condus de 
tovarășul Suciu Vasile care, a 
depășit productivitatea muncii cu 
7 la sută și de schimbul condus 
de Irimie Aron care a depășit 
productivitatea muncii cu 4,7 Ia 
sută. Contribuții de seamă la de
pășirea planului au mai
muncitorii Simion Rozalia. lupu 
Ana, Jura Ana, Maier Maria, Lu
cian Maria și mecanicii Rusu 
Iacob, Tokar Oscar, Midik Fran- 
cisc. —

adus

C. BĂDUȚĂ 
corespondent
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Ui a 75-a comemorare a morțil Iul Mihail Eminescu

(IH) EMINESCU ÎN STRĂINĂTATE

PRIETEN NEDESPĂRȚIT

Ajuns la Viena, prima grija a 
lui Eminescu a fost să-și găsească o 
gazdă și apoi să se înscrie la uni
versitate. Firește, neavînd liceul ter
minat, nu s-a putut înscrie decît ca 
Student extraordinar, audient, avtnd 
doar dreptul de a asista la cursuri 
și nu de a d3 examene S-a înscris 
la Facultatea de filozofie care 1 se 
părea câ-i poate oferi o sinteză atot
cuprinzătoare a tuturor celorlalte 
activități ale spiritului. In același 
timp însă el frecventează și alte fa
cultăți ca cea de medicină, de drept, 
Cursuri de istorie și filologie, ore de 
experiențe în laboratoarele de chi
mie etc

Aici face Cunoștință cu un tîhăr 
bănățean care-și — făcea studiile — 
fon Slavici. Au discutat mult atunci, 
între ei închegîndu-se o adevărată 
afecțiune care s-a transformat apoi 
într-o prietenie trainică, rodnică.

De la Viena, în 1870. Eminescu 
trimite primele versuri unei reviste 
ieșene cu o vechime de-abia de trei 
ani, dar singura cu oarecare presti
giu — „Convorbiri literare". Apariția 
în revistă a poeziei „Venere și Ma
donă" înseamnă începutul unei în
delungi colaborări . între poet și 
„Convorbiri literare". In acest fel, 
Eminescu cunoaște pe junimiști și 
se apropie de unii din ei, deși se 
deosebeau fundamental în ideile so
ciale și politice. Entuziasmat de 
prima poezie trimisă de Eminescu. 
Negruzzi care era pe atunci redac
tor la „Convorbiri literare" îi spune 
lui Maiorescu: „In sfîrșit. am dat 
de un poet".

Interesant un lucru și anume a- 
cela cînd mai tîrziu Eminescu tri
mite spre publicare poemul „Epi
gonii" care contravenea flagrant, 
aproape cu ostentație, ideologiei 
junimiste, revista „Convorbiri" i-o 
publică. Aceasta se explică prin 
faptul că Maiorescu sesizînd în E- 
minescu pe adevăratul poet, nu a 
dorit să piardă un colaborator câte 
promitea să fie așa de interesant.

Intrigat de personalitatea nouă, pe 
care o bănuia aleasă, Negruzzi pro
fită de viligiatura pe care trebuie 
aă și-o petreacă în Austria și se o- 
prește la Viena cu dorința expresă 
de a-1 cunoaște pe Eminescu. In

SPECTACOLE DE TEATRU
Iu aceste zile, în mai multe loca

lități din Valea Jiului s-a desfășu
rat faza regională a concursului 
„A XX-a aniversare" a formațiilor 
de teatru de amatori. La Aninoasa, 
în fata juriului și a unui numeros 
public au fost prezentate piesele 
de teatru: „O comoară de băiat” 
în cadrul concursului și „O în- 
tlmplare" și „Siciliana" — supli
mentar. Toate cele trei piese s-au 
bucurat de succes.

Ce sâ clfim ?

Volumul reunește povestiri ale 
unor scriitori reprezentativi pentru 
proza italiană contemporană...

Ca și în filmele de mare răsunet 
sie cinematografiei neorealiste, cele 
mai bune creații ale nuvelisticii ita
liene se caracterizează printr-un 
contact direct cu viața, prin abor
darea deschisă a temei sociale, prin 
atenția acordată omului simplu, o- 
mului de pe stradă, care devine 
pentru întîia dată erou literar.

Acțiunea multora dintre povesti
rile cuprinse în volum se petrece 
pe fundalul marilor probleme so
ciale — șomajul, lupta pentru exis
tență, drama emigrației — urmărin- 
du-se modul cum ele se resfrîng a- 
supra existentei eroilor și marchea
ză variate destine omenești. Alte 
povestiri reiau linia de critică și 

săptămîna petrecută la Viena, Ne
gruzzi a stat mult în tovărășia lui 
Eminescu.

Eminescu lucra atunci, printre al
tele, la basmul în proză „Făt-Fi ir
mos din lacrimă" și-și continua ro
manul din care lucrase o parte încă 
în 1868 pe cînd era la București 
„Naturile catllinare" (Geniu pustiu).

Șederea lut la Viena este însă tot 
mai grea, datorită lipsei mijloacelor 
bănești. Peste iarnă a fost greu 
bolnav. Amărăciunea, lipsurile, au 
început să lase urme în trupul pînă 
atunci atît de rezistent.

In perioada cînd se afla la Viena. 
pe Eminescu a început să-1 inte
reseze tot mai mult, pe lîngă crea
rea unei literaturi sănătoase, inspi
rate din folclor, și problema teatru
lui romînesc. Era o mai veche pre
ocupare, care dăinuia încă din anii 
turneului întreprins în Transilvania 
cu trupa Iui Pascaly. De aceea el 
îl determină pe Slavici să scrie 
teatru, inspirat din viața satului. 
Dar nu numai de Slavici se ocupa 
Eminescu, ci și de numeroși alți 
prieteni, sau cunoscut» pe care îi 
îndeamnă să scrie cît mai multe pie
se din viața poporului romîn.

Intr-o zi însă în viața lui Emi
nescu se produce o schimbare.

Veronica, soția foarte tînâră a 
bătrînului profesor ieșean Ștefan 
Miele. venită la Viena să-și îngri
jească sănătatea a fost îndreptată 
de cunoscuțt și prieteni către romî- 
nul în măsură a-i dărui o imagine 
a orașului cît mai exactă și mai 
atrăgătoare în același timp. Emines
cu i-a dăruit-o într-adevăr. șl. pe 
deasupra toată dragostea lui. Des
părțirea a fost destul de dureroasă. 
Și poate versurile din ..Floarea al
bastră”, poezie scrisă în 1872 au 

păstrat ceva din căldura și vioiciu
nea tinerei femei.

întoarcerea în țară a fost deter
minată, poate, și de greutățile ma
teriale întîmpinate la Viena și de 
nesiguranța cu privire la viitorul 
care-1 îngrijora din ce în ce mai 
mult, și poate, de dorința de a o 
revedea pe Veronica Miele. Dar mai 
presus de orice dorul de țară 1 a 
readus pe pămîntul natal.

In iunie 1872 se afla la Boto
șani, unde se întîlnește cu Tltu Ma-

$i Ia Paroșeni, numeroși spec
tatori au aplaudat ia scenă des
chisă pe artiștii amatori ai uzi
nei care au prezentat în cadrul 
concursului „Postul X” de Constan
ta Bratu.

De apreciere s-a bucurat și pie
sa lui Mihail Sebastian „Jocul de-a 
vacanta,, în interpretarea tinerilor 
artiști amatori ai clubului sindica
telor din Petroșani, ca și piesa „O 
felie de lună" prezentată de artiș
tii amatori loneni.

Nuvele italiene contemporane
condamnare vehementă a fascismu
lui — filon tematic foarte des îtr- 
tîlnit în literatura italiană de du
pă război — dezvăluind dintr-o 
mare diversitate de unghiuri me
canismul deopotrivă de odios și 
grotesc al regimului mussolinian. 
O notă dominantă în multe nuvele 
este atașamentul scriitorului fată 
de figura omului din popor, elo
giul virtuților sale sufletești, al 
speranțelor lui nealterate în ziua 
de mîine.

Deși în mod inevitabil culegerea 
nu poate oferi decît o imagine par
țială a nuvelisticii italiene, ea în
lesnește totuși cititorului nostru 
contactul cu un grup măre de scri
itori care ilustrează ceea ce are 
mai valoros proza italiană de azi. 

iorescu. Acesta ii comunică intenția 
lui de a-1 face sa ocupe o catedră 
la Facultatea de filozofie din lași. 
In acest scop, Eminescu trebuie 
să-și dea doctoratul, tot la o mare 
universitate din apus. Desigur că 
Maiorescu, ca mai toți junimiștii îi 
va fi sugerat Berlinul

La Iași poetul regăsise pe cea 
care-i încintase privirile și sufletul 
la Viena, fusese poftit la masa ei, 
unde și-au citit amîndoi versuri. Si 
dragostea a înflorit în nădejdi ea 
niciodată. Junimiștii însă, care înce
puseră a-1 considera un fel de bun 
ce le aparținea, au căutat să gră
bească plecarea lui spre Berlin.

Dar recele și excesiv de discipli
natul Berlin al iuncherilor prusaci, * 
atmosfera lui războinică, nu erau 
făcute să-i placă lui Eminescu.

Pentru a-și asigura, în parte sub
zistența primește o slujbă oarecare 
la legația romînă din Berlin, unde 
era plătit cu 16 napoleoni pe lună.

Intr-un fel sau altul. Eminescu 
rezolvase și chestiunea pînă atunci 
atît de neplăcută a studiilor secun
dare neisprăvite, fiindcă înscris., acum 
la Facultatea de filozofie ca student 
ordinar, se pregătea temeinic pentru 
examene.

Alături de filozofie el mai studiază 
cursurile de istorie я moravurilor 
și monumente egiptene, cele de 
gramatică sanscrită și de interpreta
re de texte din literatura veche in
diană.

De altfel și creațiile acestei etapa 
din viața scriitorului poartă cu pre
cădere pecetea spiritului filozofic. A- 
cum schițează poetul prima versiune 
a „GloSsei". la fel „Ode în metru 
antic", acum înscrie și prima ver
siune automată a filozoficei „Scri
sori I“. Dar tot acum poetul prelu
crează masiv teme folclorice. După 
un basm prelucrează „Călin Nebu
nul", începe „Frumoasa lumii" și 
tot aici se cristalizează ..Luceafărul".

Incepînd din luna aprilie a anului 
1874 el își dă demisia de la agenția 
diplomatică și lucrează retras la 
Charlottenbun.

Maiorescu. ajuns între timp minis
tru al instrucțiunii publice îl si
lește să-și dea examenele cît mai 
repede, cerîndu-i să indice suma glo
bală de care avea nevoie (și pe care 
îi arăta că i-o va reține ulterior din 
salariul de profesor universitar). E- 
minescu primește banii, dar. deoda
tă, din oboseală sau din excedare, 
nu-și mai dă examenele și se hotă 
răște să părăsească Berlinul. Se pre 
supune că ar fi trecut prin Weimar, 
dar în orice caz la Konigsberg a 
zăbovit cîteva zile întoreîndu-se 
prin Polonia în țară.

Educația estetică: DANS, ÎMBRĂCĂMINTE
Educația estetică, sub forma ei 

complexă, își are o înrîurire accen
tuată în toate ramurile activității 
culturale. Zilnic sute, mii de oameni 
ai muncii vizionează filme, citesc 
cărți, ascultă muzică, participă la 
activitatea artistica de amatori. Pen
tru educarea estetică a oamenilor 
muncii și îndeosebi a tineretului, o 
mare răspundere revine instituțiilor 
de artă. Numeroase manifestări cul
turale cum sînt : expoziții de artă 
plastică, seri literare, simpozioane 
consacrate literaturii și artei, întîl- 
niri cu actori, cu oameni de știință 
și cultură și altele sînt menite să 
dezvolte dragostea pentru frumos șî 
gustul oamenilor. Din păcate însă 
aceste forme organizate de educa
ție estetică, îndeobște cunoscute, sînt 
prea puțin transpuse în practică de 
către persoanele competente s-0 fa- 
că

O formă a educației estetice o 
constituie și modul cum ne îmbră
căm și cum dansăm.

Sigur că tinerilor le place mult 
să se distreze, să ■ danseze Iubesc 
muzica și dansul. Dansul contribuie 
la dezvoltarea armonioasă a corpu
lui. a deprinderii de a mwge fru

Zilnic, pe la bibliotecă se perindă 
numeroși cititori. Din rafturile fru
mos rinduite își aleg cărțile prefe
rate și pornesc să le afle necunos
cutul, se împrietenesc cu eroii lor, 
le cunosc preocupările și caracte
rele, învață de la ei lucruri intere- 
sanie, folositoare. Pentru că, este 
știut, multi eroi ai cărților noi 

sînt personaje reale, sînt oameni 
ai zilelor noastre care muncesc cu 
brațele și cu mintea în diverse do
menii de activitate.

— Fată de perioada iernii — 
spunea tînăra Todoran Olga, biblio
tecară la clubul energeticieniior 
din Paroșeni — numărul cititorilor 
este mai redus. Acum fiecare pre
feră să-și petreacă timpul liber a- 
fară, în bătaia razelor de soare, 
la plajă, pe potecile răcoroase ale 
munților sau la ștrandul din cartier 
care se va deschide. în curînd. To
tuși avem și acum multi cititori, 
maj ales că nu de mult elevii mici 
au luat vacanță.

Am reținut dintre cei mai frec- 
ventl cititori ai bibliotecii din Pa
roșeni pe Borhotă loan, Negreanu 
Iosif, Colțun loan, Domșs Gheor-

iTurneul Filarmonicii de stat din Sibiu
in cadrul turneului întreprins pen

tru prima dată in Valea Jiului, or
chestra de muzică populară „Cîn- 
drelul” a Filarmonicii de stat din 
Sibiu a prezentat recent pe sce
na Teatrului de stat „Valea Jiului" 
din localitate, în fața unui numeros 
public, un frumos concert de mu
zică populară-

De un succes binemeritat s-au 
bucurat fn cadrul spectacolului 
cunoscuții cîntăreți de muzică 
populară Ștefan LăZărescu și Flo
rentina Vlad, care au interpretat 

Încordare, atenție și arcușul saltă vioi pe strunele viorii. Sîrguin- 
Cioasă, eleva din anul II al Scolii elementare de muzică din Petroșani, 
Stupu Carmen, conduce arcușul cu multă îndeminare.

mos, de a avea o ținută corectă 
Fiecare dans are tehnica lui, are 
anumite mișcări distincte, are un 
anumit ritm. De aceea, insuficienta 
cunoaștere a mișcărilor caracteristice 
fiecărui dans îi face pe unii tineri 
să danseze la întîmpiare, să facă 
anumite mișcări exagerate, mergînd 
pînă la grotesc și ridicol. Voi aminti 
în acesie rînduri pe tinerii Frîncu 
Constantin, Simionescu Constantin. 
Băeșu Aurel, Stănescu Nicolae. întâl
niți frecvent în sala de dans a clu
bului sindicatelor din Petroșani, care 
denaturează dansul, fac tot felul de 
mișcări și figuri inutile dizgrațioa
se (scutură din umeri, agită rhîinile 
și picioarele), vor de fiecare dată 
să fie „eroii" sălii de dans. Acest 
lucru atrage dezaprobarea tinerilor 
din jur.

La această stere de comportare a 
unor tineri și tinere contribuie și 
îmbrăcămintea indecentă. Gulerul 
hainelor ridicat, păr lung pînă peste 
guler, pantaloni strîmți și... scurți. 
hainele lăsate la întîmpiare peste 
umeri, fustele scurte și strimte, toate 
acestea nu fac decît o impresie ne
plăcută.

Intr-adevăr sînt puțini acești 

ghe, familia Martina: Robert, N 
ria și Gabriela și pe elevele Mu 
teanu Elena și Oprea Ileana. C 
brlela este fiica tovarășului Mc 
tina Robert, șef de tură la seci 
epurare chimică a uzinei. A tern 
nat clasa a l-a numai cu medii 
10. Acum e... mai mare, e în cla 
a Il-a. Ii place mult să citeasc 
Are și timp. Pînă la reînceperi 
scolii... e timp.

De la cîțiva cititori am aflat < 
pentru ei venirea verii nu îi 
seamnă întreruperea activității d 
a citi. Dimpotrivă. Si la plajă, 
la timbra unui pom și în călătoriil 
cu trenul, ca și în restul titnpuh 
liber, cei mai buni prieteni sît 
tot cărțile. Ele fac ca timpul S 
treacă mai repede, ele te pun 1 
curent cu cele mai noi realiză) 
în toate domeniile de activitati 
ele contribuie la ridicarea nivelu 
Iul de cultură generală al oameni 
lor.

A citi în permanență înseamn. 
a-ti menține mereu proaspete cunoș 
tințele generale, a fi mereu la cu 
rent cu noul, cu frumosul.

cu măiestrie și sensibilitate cîn- 
tecele noastre populare.

Alături de aceștia o contribuție 
deosebită la reușita spectacolului 
au adus și tinerii soliști sibieni. 
Dumitru Muțiu, Maria Cotîrlea- 
Cristea precum și soliștii instru
mentiști Romică Brașoveanu, Bog
dan Dejiu, life Mogoroașe. Ghee 
ghe losif și alții care au îneînt. 
publicul prin frumoasele melodii 
interpretate.

C. IOAN 
corespondent

roi", dar în zilele noastre nu se mai 
simte nevoia lor. Comportarea dove
dește lipsa unei atitudini înaintate, 
dovedește lipsă de respect față de 
cei din jur, față de educație, față 
de frumos.

Cert este că moda se schimbă în 
permanență. Apar modele și tipuri 
noi. moderne de îmbrăcăminte, la a 
căror popularizare creatorii mode
lelor și îndeosebi unitățile de croi
torie trebuie să-și aducă mai mult 
aportul. Și ce este frumos — place. 
Dar a merge pînă acolo să dena
turezi frumosul, să demodezi îmbră
cămintea — cum fac unii tineri — 
dovedește un nivel cultural scăzut, do
vedește lipsă de răspundere pentru 
promovarea noului și a frumosului 
în toate domeniile vieții și activită
ții creatoare.

Dragostea pentru frumos, idealul 
estetic se formează treptat, cu multă 
muncă și migală. Iar modul de a ne 
îmbrăca frumos, cu gust, simplu dar 
elegant, modul de a dansa corect, 
fără figuri și exchibiții. de a ne pur
ta civilizat cu semenii noștri con
tribuie la dezvoltarea educației es
tetice, a dragostei pentru nou. pee- 
tru artă și frumos.
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Ій sprijinul procesului de îovățămint
chemată să educe ti
le vîrsta cea mai fra- 
spiritul moralei noi, 
formeze pe cetățea

Școala este 
Aeretul — de 
gedă — în 
Socialiste, să
nul de mîine al patriei noastre, 
omul comunismului. Tinînd seama 
de acest lucru, organizația de partid 
de Ia Școala de 8 ani nr. 1 Petri
la. s-a ocupat cu grijă de conti
nua îmbunătățire a activității ca
drelor didactice în vederea mobi
lizării și antrenării lor la realizarea 
celor mai importante sarcini ale 
procesului de învățămînt.

Organizația de bază se străduieș. 
te să ajute conducerea școlii în re
zolvarea celor mai importante pro
bleme care-i stau în față. S-a pus 
accent pe buna funcționare a co
misiilor metodice, pe munca de per
fecționare a cadrelor didactice, pre*- 
gătirea ideologică a profesorilor și 
învățătorilor. Acest lucru se reflec
tă In rezultatele obținute în instrui- 

educarea elevilor. Astfel, 
predate șint tot mat mult 

de viață, de realizările do- 
de poporul nostru pe calea 

rea si 
lecțiile 
legate 
bîndite
desăvtrșirii construcției socialiste 
O preocupare deosebită au mani
festat în acest sens profesorii Lu- 
kacs Ștefan, Daniel Lucia, Bretoiu 
Victoria. Cocor Maria, Cocor Dan, 
Beregszaszi Edita. învățătorii Bă- 
gineanu Maria, Tolomel Victoria 
și Fazakaș Lenke.

Pentru realizarea sarcinilor le
gate de dezvoltarea învățămîntu- 
lui, organizația de bază din școa
lă s-a folosit de activul fără de 
partid format din cei mai buni pro
fesori și învățători. Tovarășii 
activul 
trenați 
pecie 
mînt din școală, la întocmirea ma-

din
an-fără de partid au fost 

în studierea anumitor 
ale procesului de învătă-

as-

Folosirea în gos
podării a diferitelor 
aparate electroteh
nice a luat în anii 
noștri c mare dezvoltare. Aproape 
Пи este locuință în care să fiu se 
găsească un aparat de radio sau o 
mașină de spălat rufe, un aspira 
tor de praf ori un frigider. Acestea 
elfit deja bunuri Care țin de uzul 
cotidian, ca un accesoriu nelipsit al 
gospodăriei noastre.

In cursul folosinței însă, la ase
menea aparate electrotehnice se pot 
ivi și defecțiuni : se strică un în
trerupător sau se arde un. motor, se 
rup firele într-un cablu ori se gău
rește cazanul la mașina de spălat 
Toate acestea ridică, în fața cetă
țeanului respectiv o problemă : cum 
să asigure transportul obiectului pi 
nă la atelierul de reparație al co
operativei meșteșugărești.

Dacă este vorba de un 
mic -- aspirator de praf sau aparat 
de radio de dimensiuni 
îl mai ia omul în brațe și-1 duce 
cumva. Pentru un lucru mai greu 
(mașina de spălat „Alba-lux“, apa 
rat de radio rhare cu pik-up sau un 
aragaz) trebuie neapărat să iei an 
mijloc de transport, iar cit despre 
obiecte grele ca frigiderul — trans
portul se poate face numai cu ca
mion sau autocamion. Bine înțetes, 
la costul reparației propriu zise mai 

obiect mai

reduse

Halda de steril de la gura de mină Gimpa It

tonalelor de analiză, a informări
lor care au fost prezentate în adu
nările generale ale organizației de 
bază.

O atenție sporită s-a acordat 
sprijinirii și îndrumării organiza
ției U.T,M., în cadrul căreia acti
vează numeroase cadre didactice. 
In acest 
tivltatea 
dunările 
de bază.
către organizația de partid, organi
zația 
rirea 
tinerea unor rezultate 
la învățătură.

S-au organizat schimburi de ex
periență prin interasistențe la cla
să, s-au întocmit referate care au 
fost dezbătute temeinic si care au 
dus la justa apreciere a cunoștin
țelor 
rectă

Ca 
ganizația de bază se 
tata că activitatea cadrelor 
tice este mai rodnică, fapt, 
reflectă în îmbunătățirea situației 
elevilor la învățătură și întărirea 
disciplinei.

Bizuindu-ne pe experiența bună 
de pînă acum, sîntem hotărîți să 
depunem eforturi susținute pentru 
rezolvarea sarcinilor ce ne stau în 
față, 
care se 
domeniu 
cheia cu
a organiză pentru elevi o vacantă 
plăcută și instructivă pe toată pe
rioada de vară.

scop a fost analizată ac- 
organizației U.T.M., în a- 
generale ale organizației 
Sprijinită și îndrumată de

U.T.M., a contribuit la întă- 
disciplinei în școală, la ob- 

mai bune

elevilor prin 
a sistemului de 
urmare a muncii

apMcarea co- 
notare etc. 

duse de or- 
poate cons-

didac-
ce se

pentru lichidarea lipsurilor 
mai fac resimțite într-un 
sau altul, pentru a In
succes acest an școlar si

prof. R. FILIPPJNI
secretarul organizației de bază

Școala de 8 ani nr. 1 Petrila

Servicii tehnice de deservire 
la domiciliu

vine și costul transportului dus 
întors. îneît cheltuielile sînt apre
ciabile. Conducerile cooperativelor 
meșteșugărești din Petroșani și Lu
peni ar trebui să țină seama ele 
aceste probleme care S0 ivesc în fața 
cetățenilor.

înființarea unor servicii tehnice 
care să deservească la domiciliu, un-

Pe teme cetățenești

de meșterul să repare întrerupătorul, 
cablul, conexiunile, cazanul de spă 
lat sau alte asemenea defecțiuni 
mai mici, a devenit imperios nece
sară și în localitățile noastre. Lucrul 
este destul de simplu: cetățeanul 
sesizează personal sau prin telefon 
atelierul respectiv, stabilind, ziua și 
ora de vizită. Meșterul cooperativei 
dotat cu o trusă bogată de scule, 
vine și vede aparatul, remediind pe 
loc defecțiunea și încasînd contra 
valoarea în schimbul unei chitanțe 
In caz că defecțiunea este mai com
plicată — arderea unui motor etc 
— care nu poate fi remediată decît 
în atelier, meșterul demontează mo-

Odată c i apariția primelor 
blocuri în orașul Petrila, aici s-a 
construit și un local pentru o 
cofetărie. Spre satisfacția oame
nilor muncii, cofetăria, a fost bi
ne aprovizionată cu prăjituri, di
ferite dulciuri, răcoritoare etc. 
Cofetăria era rentabilă. Și cum 
să nu fie rentabilă cînd în 
oraș era o singură cofetărie. In 
zilele călduroase de vară, Ia 
sărbători, cofetăria era mult so
licitată.

La un moment dat însă (cam 
cu trei ani in urmă), ce s-au gîn- 
dit tovarășii din conducerea 
T.A.P.L. Petroșani. Să facă în Pe
trila un restaurant model. Aces
ta n-a fost un lucru rău. Dup* cî- 
teva ieșiri pe teren, iată că s-a 
născut și ideea localului. Canti
na au mutat-o în locul cofetăriei, 
iar cofetăria au desființat-o.

„Ce ne facem ? își ziceau 
îngrijorați copiii, gospodinele, a- 
matorll dc dulciuri. N-avem un
de servi o înghețată, o prăjitu
ră". Și într-adevăr aceasta e si
tuația.

Poate
rea T.A.P.L. vor
trila sînt bufete, o unitate gos
podina. Asa este. Dar, aceste u- 
nități își au rostul lor, iar cofe
tăria e cofetărie. Și acest lucru 
trebuie să fie înțeles. Orașul 
Petrila s-a dezvoltat, el numără 
peste 30 000 locuitori și nu este 
permis ca într-un centru munci
toresc cu atîția locuitori să nu 
fie cofetărie. Acest lucru trebuie 
să fie 
derea 
să fie 
să fie 
tărie.

tovarății din conduce- 
zice că în Pe-

analizat cu toată răspun
de conducerea T.A.P.L. și 
luate măsuri ca în Petrila 
înființată din nou o coîe-

Z. ȘLȘTAC

torul liiîndlt-1 cu el 
sau, la nevoie 

dispune „interna
rea” întregului o- 

biecț (frigider, mașină de spălat, rufe 
aparat de radio) în atelier — trans
portul tăcîndu-se tot cu mijloacele 
cooperativei.

Pentru realizarea acestor servicii 
tehnice la domiciliu, cooperativele 
trebuie Să manifeste însă mai multă 
preocupare și interes, să asigure tru
se de scule și piese de schimb ca 
și dotarea cu mijloace de transport 
(autofurgonete, triciclete cu motor, 
autodubițe) necesare pentru trans
portul obiectelor respective.

Asemenea servicii funcționează în 
multe localități ale țării și este tim
pul ca și cooperativele noastre să 
treacă la înființarea lor. Este în iu 
teresul majorității cetățenilor care 
folosesc aparate electrotehnice 1

ST. MIHA!

In anul școlar 1964-1965, în cadrul Grupului școlar minier Lu
peni va funcționa :

ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI
cu următoarele meserii (durata de școlarizare 3 ani)'

— electricieni de mină 
mecanici de mină 
preparatori 
forjori

de cărbune

Condiții

— mecanici cazane aburi
— electricieni stații și rețele electrice
— sondori de mina
— strungari metale

de admitere pentru candidați:
— Să fie

Se tec la 
candidați:

Inscrierile 
recrutează
— C.C.VJ.
— I.R.E.H
— Trustul
— Trustul

Deva 
minier Deva 
minier Argeș

Fiecare
— certificat de naștere (copie legalizată).
— certificat de studii (in original)
■— certificat
scopiei pulmonare.

angajament încheiat cu întreprinderea 
Examenul de admitere se va țfne 

constă din următoarele:
— Examen medical — eliminate riu **• limba romînă — scris și

— matematică scris și

candidat, la

de sănătate cu re zultatul

Bobinarea lirelor de mătase cere pricepere și îndemînare, calități care 
nu-i lipsesc tinerei Moldovan Victoria, declarată, de curînd evidențiată în 
întrecerea socialistă ce se desfășoară în secțiile Viscozei Lupeni.

Obiectivele industriale să fie puse 
complet în funcțiune!

Una din problemele economico- 
financiare însemnate ce se pun în 
fața industriei noastre carbonifere 
este tolosirea cu o înaltă eficacitate 
a investițiilor. Aceasta presupune 
punerea în funcțiune într-un termen 
scurt a obiectivelor industriale și 
exploatarea lor la capacitatea nomi
nală, eu indici tehi’.ico-economici ri
dicați, pentru amortizarea într-un 
timp redus a sumelor investite.

Acest lucru uu este însă respec
tat întocmai : construcția unor obiec
tive se tărăgănează cu anii pests 
termenele planificate, altele nu pot 
fi exploatate din plin, datorită unor 
greșeli de proiectai e sau construc
ție. Una din aceste lucrări este de
pozitul de combustibil de la mina 
Lupeni. Deși ridicat cu 3—4 ani în 
urmă, stația de motorină nu poate 
fi folosită mei în prezent, iar Іи 
rezervoarele de benzină păhunde 
apa, ceea ce provoacă multe greu
tăți minei și preparației Lupeni. Tot 
aici, a fost construit noul funicular 
de șist ‘1—5. Nici acest obiectiv in
dustrial pentru a cărei ridicare s-au 
cheltuit sume însemnate nu funcțio
nează : unii spun că ar lipsi o plasă 
de protecție pe o porțiune a traseu
lui, alții că mașina de acționare 
nu poate duce încărcătura în plin: 
sînt și din aceia care susțin că 
deschiderile prea largi între doi pi
loni duc la aruncarea corfelor în 
timpul haldării! Acest funicular este 
însă necesar să funcționeze în bune 
condițiuni, căci cu ajutorul lui se 

absolvenți a 7 clase elementare 
urmă loarei» întreprinderi beneficiere care

— I.C.T. Paroșeni
— Trustul de prospecțiuni și explo

rări miniere Deva
— Trustul minier Cluj
— Trustul minier Moldova Nouă 

înscriere, va prezenta următoarele acte:

analizei singelui șl radio-

respectivă
între 1—-ÎS iulie 1964 Și

oral 
oral

va face evacuarea rezidurilor rezul
tate de la bateria de filtrare pentru 
purificarea apelor Jiului' — instala
ție aflată deja în curs de construc
ție. In aceeași categorie, de obiective 
nefolosite, trebuie amintite și iazurile 
de sedimentare de la Paroșeni, un
de instalațiile respective se degra
dează.

Conducerilor U.P.D, și I.C.M.M. 
care au proiectat și construit aceste 
obiective industriale și tovarășilor de 
la Banca de investiții care a finan
țat lucrările respective, le revine 
sarcina să reverifice încă o dată o- 
biectivele în cauză, luînd toate mă
surile pentru punerea lor în func
țiune deplină, la capacitatea nomi
nală și indicii tehnico-economici a- 
decvați. Numai așa fondurile de in
vestiții cheltuite vor da roade pen
tru economia noastră !

M. ȘTEFAN

, 8 iunie
PROGRAMUL I, 7,06 Melodii 
populare, 7,35 Anunțuri, muzică, 8,00 
Radiojurnal, 8,16 Cîntece patriotice, 
9,00 Piese de estradă, 9,20 Jocuri 
populare interpretate la diferite 
instrumente, 10,40 Aspecte de 
la faza regională a celui de-al 
VÎI-lea concurs al formațiilor de a- 
matori din regiunea Argeș, 11,30 
Melodii ce străbat lumea — muzică 
ușoară, 12,03 Concert simfonie, 12,49 
Muzică populară din Moldova, 14,10 
Muzică distractivă interpretată de 
fanfară, 20,40 Lecția de limba ru
să ciclul I, 21,00 Jurnalul satelor, 
21,25 Muzică de dans,. PROGRA
MUL II 8,40 Cîntece și jocuri 9,00 
Buletin de știri, 9,22 Muzică de es
tradă, 9,40 Cîntece de Dumitru Bu- 

.ghici, 10,30 Muzică populară, 11,03 
Muzică vocală de compozitori ro- 
mîni, 11,15 „Zilele Eminescu" 12,06 
Muzică ușoară, 13,08 Muzică inter, 
pretată de orchestre de mandoline, 
13,37 Soliști de muzică populară, 
14,30 Orchestre de estradă, 15,30 

Album liric — muzică ușoară, 16,30 
Din prelucrările de folclor ale com
pozitorilor noștri, 17,10 Coruri și 
dansuri din operete, 19,05 Soliști 
instrumentiști de muzică ușoară, 

19,40 Muzică populară, 21,10 Muzi
că ușoară de Aurel Gîrovaama.

1
PETROȘANI -- 7 Noiembrie;

Iolantha; Republica: Haiducul de 
pe Ceremuș ; PETRILA . Divorț ita
lian ; LONEA: Voci în insulă; Li- 
VEZE.NI : Rocco si frații săi; ANI- 
NQASA : Tudor ; LUPENI; Cain ai 
18-lea.
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SIY-UAȚIA DIN
ANKARA 6 (Agerpres).
Agenția France Preese informea

ză că generalul Lemnitzer, coman
dantul suprem al forțelor N.A.T.O., 
a sosit, pe neașteptate vineri, la 
Ankara, ca urmare a agravării cri
zei cipriote.

Potrivit agenției, Lemnitzer a 
avut întrevederi cu primul minis
tru turc, Ismet Inonu și cu gene
ralul Cevdet Sunay, șeful Statului 
major general turc. La sfîrșitul în
trevederilor, Lemnitzer a declarat 
că „convorbirile au tost foarte u- 
tile" și că în centrul discuțiilor s-a 
aflat situația din Cipru.

Sîmbătă dimineața Lemnitzer a 
plecat la Atena, pentru a conferi 
cu autoritățile grecești.

ALUNECĂRI DE TEREN ÎN SPANIA
MADRID 6 (Agerpres).
Inginerii se străduiesc să evite 

ca localitatea Vall Nueva din San 
Juan din Spania de sud să fie în
gropată de o alunecare de teren 
care durează de o săptămână. O a- 
valanșă constînd din pămînt și bo
lovani provenind de la un masiv 
care domină acest sat se desprinde 
treptat din munte pe un front tot

Ședința extraordinară
a Adunării Naționale a R. Ciad

FORT LAMY 6 (Agerpres).
întrunită într-o ședință extraor

dinară, Adunarea Națională a Re
publicii Ciad a adoptat la 5 iu
nie o rezoluție care prevede mo
dificarea constituției tării. Potrivit 
noii constituții. Partidul progresist 
din Ciad urmează să fie unicul de
ținător al puterii. Președintele Cia
dului, Tombalbaye, care este tot
odată secretarul general al acestui 
partid, intenționează ea prin a- 
ceastă măsură să înlăture definitiv

0 hotărîre a conducerii M.N.R. din Bolivia
LA PAZ 6 (Agerpres).
Comitetul executiv al partidului 

de guvernămînt din Bolivia, Miș
carea națională revoluționară, 
(MNR) a hotărît să excludă pe fos
tul președinte al MNR, Hernan Si
tes Suazo, din cadrele partidului, 
întrucît s-a opus realegerii lui Vic
tor Paz Estenssoro ca președinte 
al țării și s-a alăturat opoziției în 
campania de boicot desfășurată îm
potriva alegerilor de duminica tre
cută. Motivîndu-și hotărîrea, Comi

CIPRU
NICOSIA 6 (Agerpres).
La Nicosia s-a anunțat că Rolz 

Bennett, șef adjunct al Cabinetului 
secretarului general al O.N.LL. U 
Thant, sosește astăzi în Cipru. In 
cercurile apropiate comandamentu 
lui forței O.N.U. din Cipru se pre
cizează că scopul vizitei lui Rolz 
Bennett la Nicosia este de a lua 
cunoștință personal de situația din 
insulă înainte de convocarea Con 
siliului de Securitate.*

ANKARA 6 (Agerpres).
Generalul Lemnitzer, comandan

tul suprem al forțelor N.A.T.O. din 
Europa a sosit la Ankara. Imediat 
după sosirea sa, el a fost primit de 
șeful statului major al armatei 
turce, generalul 'Cevdet Sunay.

mai larg. Ea a desfundat pînă acum 
o șosea, a distrus magazii, cisterne 
de apă și alte construcții și se află 
acum la circa un kilometru de sat. 
Datorită faptului că înaintează în
cet, avalanșa de pămînt și pietre 
nu a provocat victime omenești, 
dar autoritățile se tem că în curînd 
ea va acoperi întregul sat, care nu
mără 5 000 de locuitori 

opoziția reprezentată mai ales prin 
partidele Mișcarea socialistă afri
cană și Partidul național african, 
dizolvate în 1962, și să-și asigure 
puterea împotriva aripii dizidente 
din propriul partid. Totodată. Parti
dul progresist din Ciad urmărește 
să asigure în tară un climat care 
să ofere mai multă încredere ca
pitalurilor particulare vest-europe- 
ne. mai ales franceze.

Proiectul de constituție a fost 
transmis guvernului spre avizare.

tetul executiv al MNR a arătat că 
prezenta lui Sites în cadrele parti
dului „poate servi numai pentru 
crearea de confuzie".

După cum transmite agenția As
sociated Press în capitala Boliviei 
s-a anunțat crearea unui nou partid 
de opoziție „Frontul national revo
luționar", din care fac parte Her
nan Sites, vicepreședintele tării, 
Juan Leehin, precum și Walter Gue
vara și Manuel Anaya, lideri al 
unor partide politice de stingă.

Naționalizarea 
rețelei electrice din Zanzibar

DAR—ES—SALAM 6 (Ager
pres).

Potrivit unui ordin guverna
mental, militari ai Armatei Popu 
lare de eliberare au ocupat birou
rile Companiei electrice și cen
trala electrică din Zanzibar, ex- 
pulzîndu-i pe tehnicienii britanici 
care lucrau la centrală.

Miniștrii! lucrărilor publice, Mo-

Greva generală din Nigeria continuă
LAGOS 6 (Agerpres).
Greva generală a muncitorilor 

din Nigeria, care astăzi a intrat 
în cea de-a șasea zi, continuă să 
ia amploare. Astfel, potrivit ziaru
lui guvernului nigerian, „Morning 
Post", vineri la prînz numărul gre
viștilor se cifra la 800 000. iar spre 
seară a crescut la aproape 1 milion.

ALEGERI ÎN
ANKARA 6 (Agerpres).
Duminică 7 iunie vor avea loc în 

Turcia alegeri pentru o treime din 
lacurile din Senat. Pe listele elec
torale în cele 26 de provincii unde 
se desfășoară alegeri sînt înscriși 
4 722 000 de alegători. Au prezentat 
candidați Partidul republican al po-

Congresul Uniunii Poștale Universale
VIENA 6 (Agerpres).
In cadrul ședinței de vineri a Con

gresului Uniunii Poștale Universale, 
delegația Etiopiei, în numele unui 
grup de 30 de țări africane membre

Evenimentele din Congo
ELISABETHV1LLE 6 (Agerpres).
Agenția United Press Internațional 

anunță că în sudul provinciei congo
leze Kivu răsculații au continuat 
să hărțuiască trupele guvernamentale, 
reușind în cele din urmă să încon
joare orașul Kamanyola. In cursul 
luptelor, trupele guvernamentale au 
înregistrat pierderi în oameni și ma
teriale, considerate de autoritățile mi
litare din Elisabethville, ca fiind des
tul de importante. Agenția mențio
nează că alte orașe și sate de-a lun
gul văii Ruzizi se află, de aseme
nea, în mîinile răsculaților, iar a- 
tacurile sporadice ale trupelor gu
vernamentale din ultimele șase săp- 
tămîni, s-au soldat cu eșecuri. 

vo, care a făcut cunoscută hotă
rîrea guvernului de naționalizare 
a rețelei electrice din țară, a a- 
nunțat că în viitor compania elec
trică va purta denumirea de „Co
operativa de stat pentru energie 
electrică", .

Imediat după naționalizare, bi
rourile și centrala electrică au 
continuat să funcționeze normal.

Comitetul de acțiune unit care 
grupează principalele sindicate din 
țară, a adresat un apel greviștilor, 
cerîndu-le șă continue greva pînă 
cînd guvernul va accepta să le sa
tisfacă revendicările privind majora
rea salariilor.

Principalele ramuri ale economiei 
Nigeriei sînt paralizate de grevă.

TURCIA
porului, aflat la putere, Partidul drep
tății, Partidul Turciei noi.

Temele principale ale. campaniei e- 
lectorale sînt : realizarea reformelor 
— agrare și fiscale preconizate de 
către partidul de guvernămînt — că
reia i se opune în mod energic Par
tidul dreptății, precum și problema 
Ciprului.

ale Uniunii, a prezentat o rezoluție 
cerînd excluderea Republicii Sud-Afri- 
cane din Uniune, datorită politicii 
inumane de discriminare rasială 
practicată de guvernul acestei țări.

Fiind supusă la vot, rezoluția a 
fost adoptată cu 58 de voturi pen
tru, 30 contra și 26 abțineri.

După votare, președintele Congre
sului. Benno Schaginger (Austria), a 
cerut delegaților sud-africani să pă
răsească sala.

CUVÎNTAREA LUI W. HOGARTH
LONDRA 6 (Agerpres).
Secretarul general al Sindicatului 

marinarilor din Marea Britanie. Wil
liam Hogarth, într-o euvîntare ținu
tă în fața Congresului anual al a- 
.cestui sindicat, a declarat că ma
rina comercială britanică este lovi
tă în prezent de concurența navelor 
comerciale străine, ceea ce constitu

Procesul de la Frankfurt

Vizita delegației M.A.N. 
a R. P. R. în Ungaria

BUDAPESTA 6 (Agerpres).
Corespondentul agerpres A. Pop 

transmite :
Vineri dimineață delegația Marii 

Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Anton Moi- 
sescu, a vizitat Sfatul popular al 
orașului Dunaujvaros, unde a fost 
primită de Tapolcai Jeno, preșe
dintele Sfatului. Membrii delega
ției au vizitat apoi combinatul me
talurgic și orașul.

După-amiază delegația a vizitat 
cooperativa agricolă de producție 
Besnyo.

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 6 (Agerpres).
La sediul O.N.U. s-a anunțat că 

luni va avea loc o ședință a Con
siliului de Securitate consacrat® 
unei noi examinări a politicii de 
apartheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane Potrivit relatărilor a- 
genției Reuter, se așteaptă ca Con
siliul de Securitate să adopte o 
rezoluție care să cheme guvernul 
sud-african să revină asupra hotă- 
rîrilor privind condamnarea la 
moarte sau la închisoare a unor 
patrioti africani, pentru lupta lor 
împotriva legilor cu caracter rasial.

Anglia

Epidemia de febră tifoidă 
se extinde

LONDRA 6 (Agerpres)
Epidemia de febră tifoidă din 

orașul Aberdeen continuă să facă 
noi victime. După cum transmite 
agenția France Presse, numărul 

celor bolnavi se ridică în prezent 
la 379. Potrivit agenției UPI, epi
demia s-a extins și în localitățile 
din apropierea orașului Aberdeen.

ie, după părerea sa, una din cau
zele greutăților financiare de astăzi 
ale Marii Britanii. In 1961 — a men
ționat Hogarth — s-au plătit 212 mi
lioane de lire pentru mărfurile en
gleze transportate cu nave străine, 
în timp ce pentru mărfurile engleze 
transportate cu nave britanice s-au 
plătit numai 27 milioane de lire.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SAN JOSE. — Rodolfo Solano, 

deputat al Adunării legislative din 
Costa Rica, luind cuvîntul în co
misia parlamentară pentru proble
mele economice, s-a pronunțat pen
tru extinderea relațiilor comerciale 
cu toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea lor politică. El a 
sprijinit proiectul de lege exami
nat de comisie care preconizează 
dezvoltarea comerțului cu țările so
cialiste.

Proiectul de lege a fost adoptat 
in unanimitate de comisie, urmînd 
să fie înaintat Adunării legislati
ve.

BAGDAD. — Postul de radio 
Bagdad anunță că primul ministru 
irakian, generalul Taher Yehia, a 
efectuat o inspecție în regiunile 
din nordul țării, locuite de kurzi, 
unde a avut convorbiri cu liderul 
mișcării kurde, Mustafa Barzani.

BONN. — La Frankfurt pe Main 
au început lucrările Congresului 

extraordinar al Partidului Uniunea 
germană a păcii.

Delegații dezbat probleme legate 

de destinderea încordării interna
ționale și de realizarea înțelegerii 
reciproce inter-germane.

TRIPOLI. — Azi, se reiau la Bai
da convorbirile dintre reprezentan
ții Libiei și Marii Britanii privind 
lichidarea bazelor militare brita
nice din Libia.

NEW YORK. — Președintele Con
siliului de Securitate al O.N.U. a 
anunțat că reprezentanți ai Brazili
ei, Marocului, și Coastei de Fildeș 
au fost desemnați să facă parte din 
misiunea O.N.U. ce urmează să 
plece în Vietnamul de sud și Cam- 
bodgia pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate în legătură cu 
încălcarea teritoriului Cambodgiei 
la granița cu Vietnamul de sud.

TOKIO. — Directorul societății 
de hematologie din Japonia a de
clarat că în ultimii 18 ani la Hi- 
roșima au murit 190 de locuitori 
din pricina leucemiei, provocată de 
explozia bombei atomice din 1954.

TOKIO. — Asupra insulei japo
neze Hokaido s-a abătut un puter
nic , uragan însoțit de ploi toren

țiale. Potrivit datelor preliminare, 
au fost distruse peste 4 000 de clă
diri, 22 000 de hectare însămînțate 
au fost inundate, 139 de poduri au 
fost luate de șuvoaie, iar 130 de 
baraje au fost avariate. Cel mai 
mult a avut de suferit orașul Sap
poro, de unde o bună parte a 
populației a trebuit să fie evacua
tă. S-au înregistrat numeroase vic
time omenești.

LISABONA. — Viața a numeroși 
deținuți politici din închisoarea por
tugheză Peniche se află în primej
die, deoarece autoritățile refuză să 
acorde deținuților ajutor medical. 
Acest lucru a devenit cunoscut din- 
tr-o scrisoare a unui deținut poli
tic din închisoarea Peniche trimisă 
ziarului englez „Daily Worker", în 
care se arată totodată că în fața 
clădirii penitenciarului a avut loc 
o demonstrație de protest la care 
au participat 200 de persoane.

BRASILIA. — Un purtător de cu- 
vînt al ministerului de Afaceri Ex
terne brazilian a comunicat că Me
xicul a recunoscut noul guvern 
brazilian și că consilierul ambasa
dei mexicane. Roberto de Rosenz- 
weig Diaz, a fost acreditat ca în
sărcinat cu afaceri.

FRANKFURT 6 (Agerpres).
La Frankfurt continuă procesui 

foștilor supraveghetori ai lagărului 
de concentrare de la Oswiecim. Mar
torii dezvăluie noi fapte în legătură 
cu acțiunile de exterminare în masă 
a deținuților de către inculpați. In 
depoziția sa. fostul deținut al aces
tui lagăr, Emil de Martini, însărci
nat cu înregistrarea actelor de de
ces a declarat că a fost martorui 
uciderii unor copii cu injecții eu 
fenol pentru simplul fapt că fusese

în legătură
cu viitorul Rhodesiei de sud

LONDRA 6 (Agerpres).
Oficialități britanice au declarat 

că primul ministru, Douglas — Ho
me, a făcut cunoscut premierului sud- 
rhodesian lan Smith, că o serie de 
țări membre al Commonwealthului se 
opun participării acestuia la confe
rința șefilor de state ai Commonweal
thului, ce va avea loc luna viitoare 
la Londra.

Ei au afirmat, de asemenea, că 
premierul englez i-a propus lui Smith 

ră prinși sustrăgînd cărbuni din de
pozitul lagărului. El a descris pe 
larg numeroase alte torturi la care 
erau supuși deținuți!.

La rîndul său, Johann Kremer, 
fost medic al lagărului, condamnat 
în Polonia și apoi eliberat în 1958, 
a relevat că a fost martorul execu
tării în masă a deținuților în came
rele de gazare. El a amintit că toți 
SS-iștii, care luau parte la aceste 
execuții, beneficiau apoi de rații su
plimentare de hrană.

să viziteze Londra înainte sau du
pă conferința din iulie, pentru a 
purta discuții în legătură cu viitorul 
constituțional al Rhodesiei de sud.

Se așteaptă ca săptămîna viitoare, 
premierul englez să prezinte în fața 
Parlamentului o situație privind e- 
voluția evenimentelor care au dus la 
excluderea, pentru prima oară, a Rho
desiei de sud de la Conferința la ni
vel înalt a țărilor membre ale Com- 
monwealthului.
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