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Ședința Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In ziua de 24 martie a.c., a avut 
loc Ia Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii: Constan
ța Crăciun, Mihai Gere, Hie Mur- 
gulescu — vicepreședinți ai Consi
liului de Stat — Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Petre 
Borilă, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, Constantin Daicoviciu, Va- 
sile Daju, Constantin Drăgan, Su- 
zana' Gîdea, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Gheorghe Stoica, Lu
dovic Takacs, Iacob Teclu și Va- 
sile Vilcu, membri ai Consiliului 
de Stat.

La ședință au participat to
varășii Alexandru Voitinovici, 
președintele Tribunalului, și Au
gustin Alexa, procurorul general 
al Republicii Socialiste România.

Consiliul a ascultat darea de sea

mă prezentată de tovarășul Al. Voi
tinovici, asupra activității Tri
bunalului Suprem in cursul a- 
nului 1965, din care rezultă că mun
ca organelor de justiție este în 
continuă îmbunătățire, instanțele ju
decătorești dovedind o preocupare 
permanentă pentru corecta aplicare 
a legii.

Apreciind ca pozitivă activitatea 
desiășurată de Tribunalul Suprem, 
Consiliul de Stat a aprobat darea 
de seamă, subliniind necesitatea de 
a se acorda, și în viitor, o atenție 
sporită apărării orînduirii socialiste 
și drepturilor și intereselor legitime 
ale cetățenilor.

In continuarea lucrărilor, Consi
liul de Stat a adoptat decrete și ho- 
tărîri privind diferite domenii ale 
activității de stat și obștești.

Consiliul a rezolvat, apoi, lucră
rile curente.

(Agerpres)

Joi au continuat lucrările 
.Congresului al VlII-lea al U- 
niunii Tineretului. Comunist.

La începutul ședinței, 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C., a prezenta! 
raportul cu privire la Proiec
tul Statutului Uniunii Tinere
tului Comunist.

Delegații și invitații trăiesc 
apoi cîteva clipe emoționan
te. Ca o adevărată revărsare 
de tinerețe și voioșie, în sală 
pătrund sute de pionieri. Cu 
glasuri cristaline, patru pio- 
•nîeri recită de la tribuna 
Congresului versuri care a- 
duc un vibrant salut către 
frații lor mai mari — ute- 
cfștii — și exprimă dragos
tea și recunoștința lor față 

partid, patrie și popor 
pentru copilăria fericită 
pentru viitorul luminos 
spre care pășesc. In a- 
plauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, pionierii o- 
feră flori membrilor pre
zidiului, invitațiilor și oaspe- 
tUkir de peste hotare, le prind 
la gît cravate roșii.

In ședința de dimineață au 
continuat discuțiile la rapoar
tele prezentate....

Dezbaterile care au 'avut 
loc -miercuri și joi au prile
juit p puternică reafirmare a 
Hotărîrii tineretului nostru de 
a-și închina energia, entu
ziasmul, întreaga capacitate 
înfăptuirii istoricelor hotărâri 
ale .Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
progresului neîntrerupt al 
patriei, propășirii continue a 
poporului român, cauzei so- 
^olismului și păcii.
\ Vorbitorii au subliniat în
semnătatea deosebită a prin
cipiului conducerii de către 
partid ca principiu fundamen
tal âl întregii activități a U- 
niunii Tineretului Comunist. 
Ei au exprimat recunoștință 
pentru grija părintească a 
partidului față de tînăra ge
nerație, mîndrie pentru înalta 

Confort și ambianță. Interior plăcut ce te îmbie la învățătură în unul din cămi
nele studențești din Petroșani.
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apreciere dată activității 
U.T.C., au arătat că îndem
nurile și îndrumările cuprin
se în cuvântarea tovarășului 
NICObAE CEAUȘESCU con
stituie pentru U.T.C. și între
gul nostru tineret un însu- 
flețiitor program de muncă și 
luptă.

Dan Marțian, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc al 
U.T.C. București, Constantin 
Nicolae, inginer la Uzinele 
1 Mai Ploiești și numeroși 
alți vorbitori au relevat con
tribuția tineretului din uzine, 
fabrici și de pe șantiere la 
opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră. Ei au arătat că or
ganizațiile U.T.C. sîrrt chema
te să intensifice activitatea 
de mobilizare a întregului ti
neret la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea planului 
de producție, îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor, stăpînirea temeinică și 
folosirea eficientă a tehnicii 
moderne. loan Dordea, secre
tar al organizației U.T.C. de 
la Combinatul Siderurgic Hu
nedoara, Vasile Mihai, secre
tar aii comitetului U.T.C. de 
la mina Leșul Ursului, Ion 
Popa, secretar al organiza 
ției U.T.C. de la Uzinele „23 
August", Maria Grădinaru, 
maistru chimist la Combina
tul de cauciuc sintetic din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, au arătat că organiza
țiile U.T.C. trebuie să se o- 
cupe în mai mare măsură de 
creșterea calificării tinerelor 
cadre, răspîndirea experien
ței muncitorilor vârstnici, ini
țierea unor forme tot mai 
variate de perfecționare pro
fesională a muncitorilor ti
neri. O serie de delegați, 
printre care Ilie Lepădat, 
prim-secretar al Comitetului 
regional U.T.C. București, 
Vasile Olteanu, mecanizator 
de Ia S.M.T, Roman, Andrei

Dobrică, secretarul comitetu
lui U.T.C. din cooperativa a- 
gricolă de producție Nuntași, 
raionul Istria, au înfățișat ex
periența organizațiilor ior în 
mobilizarea tineretului de la 
sate la o participare și mai acti
vă în munca pentru obține
rea de producții vegetale și 
animale sporite și tot mai 
rentabile, la însușirea de noi 
cunoștințe agrozootehnice.

Delegații veniți din școli și 
facultăți, institute de cerce
tări, printre care Augustin 
Ivan, elev la liceul nr. 1 
Beiuș, Constantin Pitiș, stu
dent, membru supleant al Co- j 
miletului regional U.T.C. Iași, 
Nicoleta Morar, cercetătoare 
la secția din Cluj a Institu
tului de Fizică Atomică, Bă- 
lașa Ene,' elevă Ia Liceul „I. L. 
Caragiale" din București, Ma
rius Guran, secretarul comite
tului U.T.C: al Institutului po
litehnic București, au subliniat*, 
condițiile optime de învătă- 
tură pe care le are astăzi în
tregul tineret, îndatorirea or
ganizațiilor U.T.C. și asocia
țiilor studențești de a acor
da o mai mare atenție bunei 
pregătiri a viitorilor specia
liști, cultivării în rîndurile 
lor a pasiunii pentru învăță
tură. Organizațiile U.T.C. sînt 
chemate totodată să se ocu
pe cu mai multă exigență de 
pregătirea multilaterală, com
plexă necesară oricărui tînăr 
care îmbrățișează profesiunea 
nobilă de cercetător științific, 
să canalizeze înflăcărarea, 
spiritul de dăruire a tinerei 
generații spre îmbinarea cu
noștințelor teoretice cu de
prinderile practice. Vorbito
rii au recomandat să fie dez
voltată experiența pozitivă

(Continuare în pag. 3-a)

• Un grup de acton 
de la Teatrul de stat din 
Petroșani a prezentat 
ieri la Paroșeni specta
colul „Sfîntu' Mitică Bla- 
jinu" de Aurel Baranga. 
Pentru mîine, la ora 18, 
este programat la Uri- 
cani spectacolul cu pie
sa „Cind vine barza" dc 
Andre Roussin.

• Teatrul satiric . mu
zical „Constantin Tăna- 
se" din București, - care, 
ă sosit într-Un turneu în 
Valea Jiului, va prezen
ta azi la ora 17 și la ora 
20 pe scena teatrului

Lăcătușul Sza
bo Francisc, 
fruntaș în în
trecerea socia
listă la secto
rul IX al minei 
Vulcan, lucrînd 
la polizor.

ION- A SOSIT MC ANȚA !
Clinchetul zglobiu at 

soneriei a anunțat sflr- 
șitul orelor de curs. Fe
bra ultimelor zile de 
școală din trimestrul-II 
a predominat pretutin
deni. încheierea medi
ilor și pregătirilor pen
tru vacantă au consti
tuit preocupările elevi
lor și ptoiesorilor în a- 
ceastă ultimă perioadă. 
Urmează 20 de ziie iară 
cursuri, fără ore de prac
tică și laborator — un 
timp de recreere, de re- 
confortare binemeritată 
in care elevii Grupului 
școlar minier din. Petro
șani vor petrece zile 
pline de bucurii. МиЦі 
dintre ei își vor petrece 
vacanta in s'ățiunile 
balneo-climaterice Căciu- ■ 
lata și Borsec. Ca in fie
care an. centrul de a- 
traefie vor fi și de a- 
ceastă dată taberele de 
la munte unde elevii 
școlii profesionale își 
vor petrece o vacantă 
frumoasă. Unii vor co
linda cărările încă înză
pezite ale munților în 
tovărășia aparatelor ,de 
radio cu tranzisfori și 
ale celor de fotografiat. 
Alții vor ramine in lo-‘ 
calitate, mulțumindu-se 
cu programul de activi- ' 
tate oferit de conduce
rea școlii, in timp ce-

un grup de elevi de ia 
școala profesională își 
vor petrece vacanta în 
stafiunile Borsec și Că- 
ciulata, un grup de vi
itori maiștri vor petrece 
o parte din vacantă în 
frumoasa excursie pe 
care și-au propus s-o 
facă în R. S. Cehoslova
că. Pe cei rămași în Pe
troșani cabanele Rusu, 
Cîmpu lui Neag, Straja 
etc, îi vor chema cu 
drag la drumeție. .

Sub îndrumarea orga
nizației de păttid, con
ducerea școlii, comitetul 
sindicatului și U.T.C. au ‘ 
acordat o atent ie deose
bită organizării vacanței , 
elevilor in mod cil măi 
plăcut. Concursuri, audi
ții muzicale, vizionări de 
filme, întruniri cu frun
tașii in întrecerea socia
listă, excursii în între
prinderi și institut ii, seri 
literare, simpozioane, ex
puneri, recenzii etc., iată 
doar cîteva din acțiunile 
preconizate a se iniția . 
in perioada vacantei. 
Peste î 000 de elevi vi
itori maiștri, tehnicieni, 
proiectanți și ucenici ai 
școlii profesionale se vor 
bucura astfel de o va
cantă plăcută.

VALERIU COANDRÂȘ 
corespondent

ACTUALÎT4TEA
t-.ii Petroșani, spectaco
lul muzical „Cu muzica... 
e de glumit" de Horia 
Șerbănescu și Petre Băr- 
bulescu. își vor da con
cursul soliștii de muzică 
ușoară Dorina Drăghici, 
Gică Petrescu, Lavinia 
Slăveanu, Trio - Alpin și 
alții. Momentele vesele 
vor fi susținute de Ho
ria Șerbănescu. .

• La clubul muncito
resc din Lupeni este 
programată pentru mîine 
la ora 19 o seară dis
tractivă" pentru fruntașii 
în producție de la sec
torul XI al E. M. Lupeni.

CREANGA
129 de ani de la naștere

„Trecut-au anii ca nouri 
lungi pe șesuri..."

(M. Eminescu — 
„Trecut-au anii")

Anii au trecut, trec, dar аи- 
mele și opera lui Ion Creangă 
vor rărnîne nemuritoare.

Scurtă biografie
Neîntrecutul nostru povesti

tor a văzut lumina zilei în 
martie 1837, în satul Hutnu- 
lești (județul Neamțului) pe 
care-1 va evoca mai lîrziu în 
„Amintiri din copilărie". Pri
mul dintre cei opt copii — 
Ion — ai lui Ștefan 'a Petrei 
Ciubotariul și ai Smarandei, 
născută Creangă (nume pe ca
re-1 va purta scriitoru1) își pe
trece copilăria în satul natal, 
cutreierînd — vara — împre
jurimile fermecătoare,' ori scăl- 
dîndu-se în Ozana „cea fru
mos curgătoare" și — iarna — 
mergînd la săniuș, cu plug-u- 
șorul, la șezători...

Prima învățătură de carte o 
primește în satul său cu bădi
ța Vasile, căruia-i va creiona 
aitît de reușit portretul ' mai 
tîrziu. De aici pleacă la Broș- 
teni, apoi se întoarce acasă 
pentru ca mai tîrziu să fie tri
mis Ia Tg. Neamț pentru a 
buchisi psaltirea, căci dorința 
mamei era să-l vadă preot. In 
1853 este înscris la școala pri
mară nou înființată în Tg. 
Neamț, iar în anul următor, la 
școala de catiheți de la Făl
ticeni. Din 1855 pînă în 1858 
urmează cursurile Seminarului 
de la Socola, după care, absol- 
vindu-Г și apoi căsători ndu-se, 
devine diacon. Mai multe mo
tive au contribuit Ia scoaterea

Prof. Mircea MUNTEANU
Vulcan

(Continuare în pag. 2-a)



Вес раме «шг-оа sec
ter аиШ*Г; с« de иш- 
Ыав. Мааса lor аге се- 
м dM strădania con- 
ctraRoriior de diguri 
care feresc pămlntul de 
■flirta apelor dezlănțui
ta. a apără straiele bo
gate în cărbune de fu
ria focului ascuns și ni- 
Шсйог, asigură stabili
tatea d3dirllor șl Insta- 
taf^or aflate deasupra, 
li MaL

OaariBii'M formației de

P&TRU
fetru a câtor patru ti» 
■ari asta cam lungă: e- 
-t-țu de întreținere, 
control și montare a co
loanelor grele de ram
bleu. Sub acest mume 
lucrează la mina Vulcan 
petru tineri destoinici.

Echipa a hiat ființă la 
începutul acestei luni. 
Plai atunci, cînd м tn- 
tfenpta vreo defecțiune, 
oamenii lectorului se 
гармми pompieristic să 
repare, a* puni la punct. 
Conducerea echipei a 
fost Încredințați unui tî- 
nir, membru de partid, 
frunte* In producție pe 
nume Kelesnen Віеніи. 
In 20 de iile cei patru 
tineri s-au ficut cunos- 
ctHl ki Întreaga exptoa-

ION CREANGA

FRANCISC VETRO

tare. (Daapre fopttae ** 
aflase, cu prilejul unei 
discuții oarecare, și se- 
Cr«anul comitetului de 
partid al minei. Nu le 
tMi reținea numele. Am 
dat de urma lor ghidin- 
du-oaă după puținele 
fapte aflate).

In grija lor se află 12 
kilometri de coloană 
răepindită în toată nuna 
și de-a lungul a patru 
suitoare, toate cu profil 
Circular $1 avîfid dubhi

Keteoeii muncesc în pa
ralel cu cei din abataje.

Alături de șeful echi
pai, îuabrăcați în haine 
cauciucata, urcă sau co
boară suitoarele, contro
lează kilometri de co
loană, montează undeva 
suspendați fn centuri de 
siguranță un tub greu 
de 76 kilograme: Ma
rian Nicotae, calif idei 
lăcătuș și sudor, ajuto
rai de miner Bdtoiu io- 
Sif: șl Keleffiffil Carol,

soop — pentru aeraj și 
rambleu. Puse cap la cap, 
suitoarele acestea mă
soară 870 metri și poar
tă denumiri găsi te in hăr
țile îngălbenite de vre
me : Hypdit, Lăsat etc. 
In fiecare Zi are IOC în
cleștarea dintre acești 
tineri cu fețele tăbăcite 
și curantul rece de aer, 
picăturii* slclitoare de 
apă, înclin ar sa amețitoa
re — tn jurul a 53 da 
grade. Coboară zilnic în 
unul sau mai multe din 
aoaete cllindre Înclinate, 
in cere ar trebui oprită 
funcționarea veotitatoru- 
lub nu se oprește insă. 
Ar fi lipsite de aerul, 
atit de necesar, abataje
le. Așa că oamenii lui

vagonetar, fratele șefu
lui de echipă.

Ce-i caracterizează în
deosebi pe acești entu
ziaști ? Să ascultăm câ
teva păreri. „Sînt expe
ditivi, bine calificați și 
deosebit de Conștiincioși' 
(tehnicianul Buliga Nico- 
laO, șeful sectorului). 
„LucrMaâ in condiții vi
trege. Se pricep însă să 
Îmbine hărnicia cu hună 
organizare șl se află me
reu ta Înălțime" (maistrul 
mecanic Roșia Carol, se
cretarul organizației de 
partid din sector). „Le 
spui ce au de tăcut și ei 
își văd de treabă. Sînt, 
tovarășe, băieți în care 
poți fi Sigur" Jmaistrul 
care are Ia grijă echipa, 
Moșită Gheorghe),

Prin tutairUe întoeți- 
truie, controlate său 
montate de oamenii lui 
Blaziu se îndt suptă Spre 
locuri bine stabilite pia
tră măcinată, amesteca
tă cu apft, pentru a lua 
locul cărbunelui trăZit 
ta viață. Pietrișul înde
sat apoi aici își începe 
somnul de Veci. ,

I1! întreb pe șeful e- 
chipei :

— De ce nu vă îm- 
brăcați cu haine vă
tuite ?

— Ne-ar incomoda la 
lucru. Și apoi sîntem 
antrenați. De cînd știu, 
nici unul dintre ortacii 
mei n-a avut guturai...

Auzind că îl caută ci
neva de la ziar, Kataffien 
Btaziu a întrebat ■ cu mi
rare în glas : „De ce toc
mai pe mine Are și 
acum forma convingere 
că n-a realizai nimic 
ieșit din comun, ceva 
aparte, ceva pentru care 
ar merita să se intere
seze cineva de la ziar.

Șeful sectorului arfe 
însă un punct de vede
re opus: că dacă echi
pa lui Kelemen n-ar fi 
muncit cu atîta tragere 
de inimă nu se știe dadă 
sectorul ar fi putut ra
porta îndeplinirea inte
grală a sarcinilor pe 
primele două decade din 
martie...

In drumeție
PE PARING

Patru amatori de drumeție — 
Balmica Constantin, Grozavu Sever, 
Iritteecu Radu și Mlhăllweu Tra
ian — au pornit la drum zilele 
trecute pentru a gusta primăvara 
din frumusețile iernii. împreună cu 
colectivul secției de alpinism al a- 
sodațlei sportive C.F.R. Petroșani 
a foat studiat *1 hotărlt traseul Pe
troșani, Paring, Cirja, Mindra, Pia
tra Tăiată, Șoseaua Alpină, Groapa 
Seacă, Cheile Jlețului, Petroșani 
pentru a fi parcurs în 4 zile.

Cînd toate pregătirile au fost în
cheiate, s-a dat startul în această 
frumoasă drumeție. Prima etapă, Pe- 
troșani-Perlng, a fost cea mai scurtă 
și cea mai ușoară. După ,o noapte 
de odihnă la cabană, din nou la 
drum.

Abia plecați de la Paring și vre
mea s-a schimbat brusc. A început 
lin viscol puternic, iar temperatura 
a scăzut 1a minus 12°. In șir indian, 
cei patru turiști își croiau cu greu 
drum prin zăpada afinată. La creas
ta Cîrja a început cu adevărat pri
mul atac al muntelui. Gheața le îm
piedica urcușul. A f*St nevoie de 
ore de muncă încordată pentru tă
ierea în munte a treptelor. Golțarii, 
coarda și ploletal au fost de mare 
ajutor. Fără acești prieteni nedeș- 
părțiți ai cuceritorilor înălțimilor 
cei patru drumeți'nu ar fi putut a- 
junge în vîrf. De la Cîrja la Piatra 
Tăiată s-a mers pe creastă, fără ur
cușuri prea mari, însă viscolul pu
ternic a opus o rezistență dîrză. 
Cortul a fost instalat într-ѳ vale 
ferită de vînt. Au urmat cîteva ore 
d* odihnă. După înviorarea de di
mineață, din nou la drum. De la 
Piatra Tăiată la Lacul Gîlcescu, alte 
ore de muncă neîntreruptă. Spre 
Seară au ajuns la Lacul Gîlcescu. 
De aici Ia Cheile Jiețului, druffiul 
nu e tocmai greu dar în schimb e 
o distanță de peste 14 ore de mers 
prin zăpada mare și afinată. După 
or* de mers cu și fără schiuri, Cei 
petru sportivi au reușit să ajungă 
cu bine Ja punctul terminus al 
excursiei —- Petroșani.

ION CRI8TEA 
corespondent

(Urtnare din pag. J“a) 

Iul din această slujbă, 
intră în thvătămîht. 
Este destituit și din a- 
ceet post, dar în 1874 
va fi reintegrat în în- 
vățăraînt. Anul 1875 
este de mere Însemnă
tate în viața ;Ul. Acutn 
îl cunoaște pe Emines- 
cu. Mai tîrziu vor lega 
o strînsă prietenie din 
care literatura română 
a avut mult de câști
gat. Emlnescu, cofe l-a 
descoperit talentul, to- 
demnîndu-1 să ia în 
mână pana. de scris, îl 
va introduce la „Juni
mea" unde va citi pri
mele producții literare 
(„Soacra cu Irei nu
rori", „Punguța cu doi 
bani", „Capra eu trei 
ieri*'). Creangă produ
ce senzație prin apari
ția sa la „Junimea", 
unde prin anecdotele 
sale plitle de haz, de
lectează membrii cer
cului. Colaborează la 
„Convorbiri literare", 
ta „Contemporanul" și 
participă la ședințele 
cenaclului condus de 
N. Beldiceanu, unde 
citește partea a IV-a 
a Amintirilor sale. In 
anul 1889, la 31 decem
brie, în urma unei boli 
grave, Creangă moare, 
fiind înmormîntat în 
cimitirul Eternitatea din 
lași.

Analiza sumari 
a operai

In prima parte a ac
tivității sate (1875- 
1878) Ion Creangă scrie 
povești și povestiri: 
„Soacra cu trei nurori", 
„Capra cu trei iezi", 
„Punguța cu doi bani", 
„Povestea porcului", 
„Povestea lui Stan pă- 
țitu", „Harap alb", „Fa
ta babei și fata moș
neagului", „Iv aii tur
bincă", „Moș Ion Roa
tă și Unirea", „MOȘ Ion 
Roată și Vodă Сила". 
Intre 1880—1883 scrie 
„Amintiri din copilă
rie" și nuvela „Moș 
Ntahifor Coțcariul". O- 
pera lui Creangă, nu 
prea extinsă, este va
loroasă prin originali
tatea, farmecul și la
tura e: educativă. Po
veștile, nuvelele, anec
dotele și „Amintirile 
din copilărie" ău fost 
publicate între anii 
1875 și 1883 în „Con
vorbiri literare". Tot 
aici îi apare, după

moarte, fragmentul „Făt- 
Frutwe, fiul epei". 
Prima ediție a *p«t«k>r 
sote apare ta lași 1° 
două VOllUme între 
1890—1992. Ediția de 
la Minerva din 1902 și 
1906 nu cuprinde toa
te lucrările sale. Prima 
ediție critică a Opere
lor sale îi apare în 
1938. In prezent dispu
nem de un volum de 
Opere tipărit E.S.PJL. A. 
Două monografii de 
Valoare au fost con
sacrate scriitorului. Pri
ma, scrisă în franceză, 
aparține, lui Jean Bou- 
ttare. A doua (Ion 
Creangă), o datorăm 
marelui erudit șl re
gretatului G. Gălinescu.

„Amintiri 
din copilări»"

Veriga cea mai re
zistentă a șirului de 
ludrări o formează .,A- 
minitiri din copilărie", 
operă cu pronunțai și 
voit caracter autobio
grafic. Este formată din 
patru părți, dai neter
minată. In primele trei 
părți relatează nenumă
rate întîmplări din co
pilăria sa, petrecute în 
Humulaștî, precum și 
interesanta viață de 
școlar la Humulești, 
Broșteni, Tg. Neamț, 
Fălticeni. Pregătirile și 
drumul spre Seminarul 
de ta Socota formează 
subiectul ultimei părți 
a Amintirilor. Vîrsta 
la care se oprește cu 
relatările aste de ado
lescent. O dată cu in- 
timplările din viață sa 
aflim și o serie de lu
cruri despre satul său 
natal, localitățile me
gieșe sau depărtate pe 
unde a fost sau a în
vățat, obiceiuri și în
deletniciri proprii oa
menilor din această 
regiune a țării. Fără a 
fi doar o trecere în 
revistă a vieții nevino
vate de copil și ado
lescent, povestirea e o 
oglindă în care sînt 
redate aspecte din so
cietatea în care trăia 
(felul în care se luau 
la oaste flăcăii, natura 
învățămîntului etc.). 
„Amintiri din copilă
rie" cuprinde o serie 
de întâmplări hazlii, o 
galerie nesfîrșită de 
personaje, începînd cu 
autorul (Nică), conti
nuând cu părinții, ru
dele, dascălii, persoa
nele cu care intră în

coMact prin localităfi- 
le unde învață. ®s 
toate că opera M pate 
a fi scrisă pentru a a- 
numită virată, ea se a- 
dresează și este îndră
gită în egală măsură 
de toți cititorii.

богйиі iui СгммчЙ
Caracteristicile scri

sului său sînt abun
dența și precizia de
scrierilor și portretelor 
(al său, al lui bădița 
Vasile etc.), prezența 
dialogului realist, a 
proverbelor și zicăto- 
rilor, oralitatea stilului, 
prospețimea și natura
lețea povestirii. Crean
gă a surprins cu o ma
re finețe și putere de 
pătrundere lumea țăra
nilor români, trăsătu
rile de caracter, firea, 
atitudinea și concepția 
despre viață și obiceiu
rile acestora, opera sa 
fiind un autentic ta
blou de epocă.

Prețuirea 
marelui povestitor

Nuvele ca „Moș IM 
Roată și Unirea", „Moș 
Ion Roată și Vodă Cu
za", au fost dramati
zate nu o dată cu oca
zia sărbătoririi Unirii, 
iar bucăți literare („A- 
mlnitiri din copilărie**, 
„Harap Alb") au ispi
tit doi regizori, E. Bo
stan și Ion Popeecu- 
Gopo, care, ootrivit 
concepției lor, le-au 
transpus pe ecrane. Cît 
de prețuit este astăzi 
Ion Creangă se ve^j^ 
și din numărui maK 
al cititorilor săi, ol cF 
lor ce-i vizitează boj
deuca. al tirajului im
presionant în care-i a- 
par lucrările, fie adu
nate in volume, fie ti
părite separat, însoțite 
de cele mai inspirate 
prezentări grafice. Prin 
originalitatea, valoarea 
și targa circulație a 
creației sale literare. 
Ion Creangă ocupă în 
istoria literaturii româ
ne un . binemeritat loc 
alături de ceilalți mări 
clasici contemporani cu 
el: Slavici, Emineecu. 
Caragiale.

Cu ocazia împlinirii 
a 129 ani de la naște
rea sa, aducem uO 
omagiu cehii care a 
îmbogățit tezaurul li
teraturii române, mare
lui povestitor Ion 
Creangă.

Unitate cu deservire 
esemplarâ

Bune aprovizionare a magazinu
lui nr, 38 OJLF. din orașul Petrila, 
al cărui gestionar este Ghigu Ale- 
xandru, cît și străduința vlnzătoru- 
hti Preoteasa Nicolae de a servi 
conștiincios a condus la cîștigatea 
titlului de unitate fruntașă. In 
eceet an unitatea respectivă a rea
lizat vînzări, peste sarcinile de 
piaa. In valoare de 71 000 lei.

GH8ORGHF PETRESCU 
corespondent

Știți că Uh Offi are nevoie 
în 24 de ore, în medie de 15 
kg de aer î Că cel mai an
trenat om nu poate rezista 
mal mult de 5 minute fără 
aer? Dacă aceste date le com
pletăm cu informația că prin 
cele 300—400 milioane de al
veole pulmonare, plămînii viin 
în contact permanent CU ae
rul pe 0 suprafață imensă pen
tru mărimea lor — aproxima
tiv 70 m p — apare clar că 
e bine uneori să ne întrebăm : 
ce fel de aer respirăm, este 
curat sau nu ? Căci în lumina 
celor de mai sus, fapte coti
diene, mărunte la prima ve
dere, devin adevărate coordo
nate ale sănătății noastre. Un 
fumător în familie sau la lo
cui unde lucrăm, aerul neîm
prospătat permanent în încă
perii® unde ne petrecem o 
mare parte a zilei, praful pe 
care îl ■ 'ntialăm pe străzi — 
ei bine toate acestea pot în
semna cîțiva ani de viață în 
minus sau ta plus — atunci 
cînd sînt eliminați astfel de fac
tori. O spun răspicat medicii, 
o demonstrează statisticile.

Iată ce afirmă în acest sens 
unui din specialiștii noștri, 
prof. dr. î. Ardelean, membru 
corespondent al Academiei: 
Medicina Clinică și experimen
tală a precizat rolul etiopato- 
genic al unor substanțe și a* 
genți din aer, care, în anumi
te condiții, determină stări pa
tologice bine definite. IiUtoxi- 
cețiile acute cu oxid de cor- 
Ис pot aurveni în locuințe

cu sobe defectuos întrebuința
te, iar în mediul industrial 
oxicarbonismul subacut sau 
cronic cu multiple focare des
chise. Silicoza este determina
tă de praful de bioxid de si
liciu, cu precădere ta munci
torii din mine, iar antTaxul 
pulmonar la lucrătorii care 
prelucrează produse provenite 
de la animale și prăfuite în 
cursul procesului tehnologic.

Pentru cine locuiește ta sate, 
fenomenele descrise mai sus 
nu par alarmante. E și firesc 
dacă avem în vedere masele 
imense de aer și dinamica lor

să legătură cu impuritățile din 
aer. Criteriul cel mai important 
după unii cercetători îl con
stituie indicele de morbiditate 
ta copii, deoarece această gru
pă de populație este relativ o- 
mogenă, neintervenind elemeh- 
tgle de interferență în afec
țiunile respiratorii, respectiv 
factorul profesional și cel al 
fumatului.

Fenomenele de acest fel au 
îmbrăcat un aspect deosebit de 
acut în marile orașe și centre 
industriale din Europa occi
dentală.

Care eete însă situația în o-

mai mijite Întrebări
UN SINGUR RĂSPUNS

care supun, în general, Ia o 
intensă dispersie impuritățile 
eliminate ce infectează atmos
fera. Rezultatul: microclimaturi 
foarte puțin favorabile declan
șării și concretizării unor pro
cese patologice cum ar fi cele 
arătate măi înainte.

Dar în oraș ? Aici lucrurile 
se schimbă. Analiza de către 
organisme mondiale a stării de 
sănătate a populației din cen
trele urbane industriale iden
tifică în ultimii ani o serie de 
fenomene patologica cronice 
ale aparatului respirator. Aces
tea sfat fără îndoială în strîn

rașele și centrele industriale 
din tara noastră î

Trebuie arătat de ta început 
că nu au fost atinse concen
trațiile maxime admisibile pen
tru un număr de pesta 30 sub
stanțe impurificatesre din at
mosferă, limite care au fost 
stabilite fn urma unor cerce
tați numeroase de toxicologie 
pe plan mondial. Dezvoltarea 
planificată a industriei, crea
rea de zone industriale net de
limitate, stabilirea ta mari dis
tanțe a unor fabrici ce prin 
natura procesului tehnologic 
pot influenta asupra purității

aerului, un urbanism ce se în
gemănează armonios cu mari 
parcuri și grădini toate a* 
cestea creează tot atîtea ba
riere în calea impurificării at
mosferei și deci a efectelor 
nocive ce decurg din acest 
fenomen, Se știe doar că stră
inii denumesc Bucureștiul, ca 
să dăm doar un exeiaplu edi
ficator, „orașul-grădină".

Dar — căci este totuși Un 
„dar", să ne amintim de da
tele problemei arătate la înce
put. Un fumător care atentea
ză la sănătatea noastră, oameni 
ai salubrității care ne aruncă 
praful în fată cînd i-ecem pe 
Stradă, eșapamente de mașini 
neverlfioate — adevărate sur
se de gaze nocive, neglijența 
noastră proprie de a nu ne 
aerisi permanent Încăperile 
unde muncim sau locuim, sla
ba preocupare a unor condu
cători de întreprinderi de a 
asigura captarea unor subpro- 
duși rezultați de pe urma pro
ceselor tehnologice — toate a- 
cestea reprezintă componentele 
unei probleme de mare înaem- 
nătate; sănătatea noastră, a 
tuturor.

lată deci singurul răspuns 
la întrebările pe care flecare 
dintre noi trebuie st м 1» pu
nem : Să respirăm aer curat, 
cfl mai mult aer cureți

S. LUCIAN 
redactor la A^erpree
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debîndită de comitetele U.T.C. în 
organizarea unei activități extra- 
școlare bogate, interesantei atrac
tive, pe măsura pregătirii, viratei 
ți preferințelor tinerilor. Margare
ta Ștefinescu, instructoare la Școa
la generală nr. 1 Pitești, a vorbit 
despre importanța activității în rîn- 
dui pionierilor, despre formele va
riate și atractive ce trebuie folo
site in munca de educare a celor 
tbai tinere vlăstare.

Un mare număr de delegați, prin
tre care inginerul Constantin Preo
teasa de la Șantierul hidrocentra
lei „Gheorghe Gheorghiu-Ddj" de 
pe Argeș, Ștefan Negreț, prim-se- 
cteUr al Comitetului regional 
U.T.C. Oltenia, AUrel Diceanu, ță
ran cooperator din comuna Vîl- 
cele, raionul Rîmnicu-Sărat, capo
ralul Marin Voican, delegat al or
ganizației regionale U.T.C. Ploiești, 
Mihai Gheorghe, țăran cooperator 
din comuna Măgura, raionul A- 
lexandria, au relevat răspunderea 
cu care organizațiile U.T.C. s-au 
ocupat de educarea politice-ideolo- 
gică a tinerei generații, ajutându-i 
pe utociști să-și formeze trăsătu
rile morale proprii omului înain
tat al zilelor noastre, să se com
porte civilizat în familie și socie
tate, să aibă ѳ atitudine combativă 
față de manifestările ideologiei și 
moralei burgheze. Йі au propus să 
se dea un caracter mai organizat 
colaborării între toți factorii câte 
concură la procesul de formare a 
tiarei generații — familie, școală, 
snSicate, organizațiile de femei, 
presa, litratura, arta etc. Activita
tea noastră, au subliniat în ou- 
vintul lor Ion Duțu, sondor șef la 
schela Cîmpina, Constantin Chiri- 
lă, prim-secretar al Comitetului re
gional al U.T.C. Cluj, și alții, tre
buie să se îndrepte spre educa
rea tineretului în spiritul ideilor 
marxist-leniniste, al glorioaselor tra
diții revoluționare de luptă ale po
porului, ale alesei muncitoare, ale 
Partidului Comunist Roman, al pa
triotismului și- 'internaționalismului 
socialist.

Ion Istrate, de la întreprinderea 
forestieră Tîrgu Lăpuș, regiunea 
Maramureș, Iosif Walter, prim-se- 
cretar al Comitetului U.T.C. al re
giunii Mureș Autonomă Maghiară, 
Francisc Gobi, locțiitor al secreta
rului Comitetului U.T.C. de la Uzi
nele de vagoane Arad, și alți vor
bitori și-au exprimat satisfacția 
profundă pentru faptul că în Ro
mânia socialistă oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități se bucură de deplină 
egalitate în drepturi. Strîns uniți 
pe baza acelorași țeluri, ei iți con
sacră forțele fericirii și bunăstării 
întregului popor, înfloririi patriei 
comune — Republica Socialistă Ro
mânia.

In numeroase cuvîntări s-a sub
liniat participarea tot mai activă a 
tineretului în munca cuiltural-artis- 
tică și sportivă, necesitatea ca or
ganizațiile U.T.C. să desfășoare o 
filai bogată activitate proprie, co
respunzătoare nevoilor specifice ti
neretului. Ion State, inginer la U- 
zlnele de tractoare Brașov, Vasili- 
ca Chișcop, țărancă -cooperatoare 
din comuna Țepu, raionul Tecuci, 
și alți delegați , au subliniat că nu
meroase organizații U.T.C. au acu
mulat o bună experiență în acest 
domeniu și că aceasta trebuie ge
neralizată și îmbogățită cu forme 
Hoi, atractive, interesante.

Ocupîndu-se de problema răs- 
plhdirii în masele de tineret a cul
turii, de educația estetică a celor 
tineri, Viorica Farkas Lohiiizky, ac
triță la Teatrul de stat din Tg. Mu
reș, Niculae Stoian, redactor-șef la 
revista „Viața studențească", Ale
xandru Dumitrache, prim-secretar al 

■ Comitetului orășenesc Iași. al 
U.T.C., și alți vorbitori au a- 
rătat rolul . organizației U.T.C., 
al oresei de tineret în populariza
rea valorilor autentice ale artei șl 
culturii. ЁІ au adresat un călduros 
apel creatorilor de a realiza opere 
cu un înalt nivel artistic și cu un 
bogat conținut de viață.

In cuvîntul lor, delegații au înfă
țișat numeroase aspecte interesanta 
din experiența organizațiilor în Care 
activează și au făcut valoroase pro

puneri pentru îmbunătățirea muncii 
Uniunii Tineretului- Comunist în 
diferite domenii Referindu-ee la 
proiectul de Statut al U.T.C,, prezen
tat Congresului, Cornel Șandtu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Brașov al U.T.C., și alți vorbi
tori au subliniat importanța deose
bită a acestui document exprlffilfi- 
du-și adeziunea deplină la preve
derile sale.

Tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Gomitefuiui Executiv al 
C.C. al PJS.lt, președintele C.C.S., 
a transmis participanților la Coti- 
gres salutul Consiliului Central al 
Sindicatelor și a subliniat contri
buție importantă a organizațiilor 
U.T.C., a tineretului din fabrici și 
uzine, de pe șantierele de con 
strucții la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate de 
colectivele întreprinderilor în în
trecerea socialistă. Vorbitorul s-a 
referit, în continuare, la sprijinul 
reciproc dintre sindicate și orga
nizațiile de tineret în producție, 
la activitatea cultural-educativă în 
r înduri le tinerilor, la aplicarea mă
surilor stabilite de partid și de 
guvern pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale tineretului. Cursurile de 
ridicare a calificării) schimburile 
de experiență, propaganda tehnică 
trebuie să răspundă în mai mare 
măsură cerințelor sporite ale tine
retului din întreprinderi. Sindica 
lele, întărind colaborarea cu or
ganizațiile U.T.C. din întreprinderi, 
vor sprijini pe țineri să-și însu
șească temeinice cunoștințe profe
sionale pentru a dobîndi rezultate 
tot mai bune în producție, să de
vină oameni de nădejde, cu 0 
înaltă conștiință cetățenească, 
participant! activi la înfăptuirea 
politicii partidului de desăvîrșlfe a 
construirii socialismului in țara 
noastră.

In cuvîntul său, Anghel Alexe, 
președintele U.C.F.S., a vorbit des
pre activitatea desfășurată în în
treprinderi, instituții și la sate pen
tru dezvoltarea ' activității de cul
tură fizică -și sport și îndeosebi de 
colaborarea cu U.T.C. în vederea 
antrenării unor mase și mai largi 
de tineri la practicarea sportului.

Exprimând adeziunea totală a 
tineretului dur România la po
litica consecventă de pace și înțe
legere între popoare a partidului și 
statului nostru, loan Corlaciu, prim- 
secretar al Comitetului Orășenesc 
al U.T.C. Sibiu, și alți delegați au 
arătat că tineretul nostru urmă
rește, apreciază și susține con
tribuția adună la mișcarea de ti
neret internațională de Uniunea Ti
neretului Comunist, care se ma
nifestă ca factor activ în lupta pen
tru înfăptuirea Înaltelor idealuri 
ale tinerilor din lumea întreagă.

In cadrul lucrărilor Congresului 
au luat cuvîntul și au adus salutul 
organizațiilor lor oaspeți sosiți de 
peste hotare : Rodolfo Mechini, 
președintele Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat; B. N. Pastu
hov, secretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist Le
ninist din U.R.S.S., Wang Tao-i, 
membru al secretariatului Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Chinez; Gheorghi Atana
sov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din R. P. Bulga
ria; Jiri Neubert, secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac; Vito Consoli, secre

Spectacol festiv
In sală Teatrului de Operă și Ba

let a avut loc, joi seara un spec
tacol festiv, organizat cu prilejul 
celui de-al VIII-lea Congres al U- 
niunii Tineretului GoftiuAiet.

La spectacol, au asistat membri și 
membri supleant! ai Comitetului 
Executiv al G.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri și 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, oameni de ști
ință și cultură, tineri din toate sec

tarul național al Federației Tinere
tului Socialist din Italia care a vor
bit și în numele delegațilot Fede
rației Tineretului Comunist Italian 
și Federației Tineretului Socialist 
al Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare; KarâmocO Keită, 
conducătorul delegației Tineretului 
Uniunii Sudaneze din . Meii; Kim 
Hiăn Ir, vicepreședinte al Uniunii 
Tineteluiui Socialist Muncitor din 
R P. D. Coreeană, Jorge Perez, 
membru al Direcției Comitetului 
Central al Federației Tineretului Co
munist din Argentina; Truong Dinh 
Bang, membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor din R. D. 
Vietnam; conducătorul delegației ti» 
niunii Democratice a Tineretului 
„Grigoris Lambrakis" din Grecia; 
Wolfgang Herger, Secretar al Co
mitetului Central al Tineretului Li
ber German,- Salhi Khier, conducă
torul delegației Tineretului Frontu
lui Național de Eliberare din Al
geria,- Zygmunt Najdowskl, vice
președinte al conducerii centrale a 
Uniunii Tineretului Socialist din R. 
P. Polonă,- Awab Abdelcader, se
cretar general al Tineretului Mun
citor din Maroc; Hitoechi Sasaki, 
conducătorul delegației Ligii Tine
retului Democrat din Japonia; Jun- 
co Kainuma, șef adjunct al Secției 
Internaționale a Tineretului Socia
list din Japonia; Michelle Giratd, 
șeful Departamentului relații in
ternaționale al Uniunii Tineretului 
Comunist din Franța; Adem Salla- 
cu, secretar al Comitetului Central 
ai Uniunii Tineretului Muncitor din 
R. P. Albanie; Nikos Hristodoulou 
secretar al Comitetului Central ăl 
Organizației Democratice a Tinere
tului Unit din Cipru; Hureldein 
Bataa, secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Revolu
ționar din R. P. Mongolă; Wilfred 
Chari Szczesny, secretar al Ligii 
Tineretului Comunist din Canada; 
Walter Fold, membru al Secreta
riatului Federal al Ttne-tetului Liber 
din Austria.

Aplaudați de întreaga asistența, vor
bitorii Ou adus salutul organizațiilor 
de tineret din țările lor, exprimînd 
totodată calde urări de succes lu
crărilor celui de-al VIII-lea Congres 
al U.T.C. Oaspeții și-au exprimat a* 
precierea pentru realizările poporu
lui nostru, realizări la care tine
retul din România și-a adus contri
buția. Ei au înfățișat aspecte din 
munca' și lupta tinerilor diii țările 
lor. Vorbitorii au reliefat totodată 
atașamentul noii generații pentru 
ideea cunoașterii reciproce, a coo
perării Cît mai strînse în vederea 
înfăptuirii aspirațiilor tineretului de 
pretutindeni, hotărîrea de a promova 
pe plan internațional acțiuni con
structive, de a lupta pentru apăra
rea dreptului sacru al fiecărui pe 
por la libertate și suveranitate na
țională, pentru apărarea păcii.

Joi după-amiază, lucrările Con
gresului s-ou desfășurat în patru 
comisii pe probleme privind activi
tatea U.T.C.: în rundul tineretului 
muncitoresc; în riadul tiheretului 
sătesc,- ta instituțiile de învăță* 
mint,- activitatea educativă.

In cursul examinării nuli țiplelor 
aspecte ale problemelor aflate ta 
dezbaterea comisiilor, nuiîieroșl 
delegați au făcut propuneri va
loroase pentru Îmbunătățirea mun
cii U.T.C.

Lucrările Congresului contihuă.
(Agerpres)

ta stafia G.P.R, Pe
troșani M desfășoară 0 
intensă activitate. Cele 
trei ture de serviciu 
M întrec între ele Oii 
•blaCttve bina stabilite 
pentru ca sarcinile să 
fie meireu depășita. Tu
ra condusă de stanca 
Emil este fruntașă în 
întrecerea socialistă pe 
anul 1965 și evidenția
tă pe lunile ianuarie 
și februarie. Buna or
ganizare a muncit, ur
mărirea îndeaproape a 
sosirii trenurilor, com
punerea și descompu
nerea acestora intr-un 
timp cît mai scurt și 
imediat după sosire, 
au făcut ca tura lui 
Stanca să se situeze 
mereu în fruntea ce- 
ІОгіОМе.

Ain făcut mal zilele 
trecută o vizită cefe
riștilor din stația Pe
troșani. De serviciu 
era tocmai tura condu
să de Stanca Emil. Am 
avut astfel ocazia să 
cu note pe majoritatea 
celor ce prin munca 
lor au contribuit la 
obțlbetea unor toaetn- 
nate realizări. Primul 
popas І-atn făcut la ca
bina turn. In fața pa
noului de comandă 
i-am găsit pe impietă
ții de mișcare Subcin- 
sefti Gheorghe și Su
cală loan. Tocmai se a-

nunța intrarea, peste 
cîtova minute, а unei 
tren în stația Petro
șani. CîteVă apăsări pe 
butoane Și întregul 
parcurs al trenului s-a 
asigurat. Pe lumino- 
schemă s-a schimbat 
instantaneu poziția și 
culorile semnalelor. In
stalațiile blocului auto
mat de Mie permit ca 
intre stațiile Lîvezeni— 
Petroșani să se afle 
deodată chiar trei tre
nuri. Prin aceasta s-a 
mărit capacitatea din
tre aceste stații.

I-atn părăsit pe cei 
doi impiegați de miș
care ocupați cu activi
tatea tor și m-am oprit 
la masa de manevră. 
Aici revizorul de ace 
Pîrvu Uie era numai 
ochi și urechi. De la o 
coloană de convorbiri, 
șeful de manevră con
ducea operațiile de 
descompunere a trenu
lui aflat pe linia de 
tragere anunțînd liniile 
pe Care vor merge va
goanele. La intervale 
scurte, dur bine calcu
late, plecau grupurile 
de vagoane. Revizorul 
de ace înregistra co
municările șefului de 
manevră Și urmărea pe 
lufninoschemă mersul 
grupurilor de vagoane. 
Intr-un timp record 
trenul â fost descom
pus, apoi au urmat alte

operații, toate execu
tate într-un Ійпр At 
mai scurt, aceasta da
torită muncii pline de 
atenție a revizorului 
de ace.

Am văzut Ia lucru și 
pe manevranții Alicu 
Petru, Nuța loan și 
Drăghici Isaia. Mun
cind cu elan tineresc, 
sub directa suprave
ghere a șefului de ma
nevră, ei contribuie 1a 
reducerea operațiilor 
de compunere—descom
punere a trenurilor. La 
toate sectoarele de ac
tivitate se remarcă pre
zență șefului de tură 
Stanca Emil. In stația 
C.F.R. Petroșani se 
muncește cu spor, iar 
realizările ce se obțin 
stat la nivelul sarcini
lor actuale.

Printre realizările ob
ținute de la incendiul 
anului de către Stația 
C.F.R. Petroșani se nu* 
mără depășirea sarci
nilor de transport cu 
7,9 la sută, reducerea 
staționării vagoanelor 
cu 12,8 Ia sută, precum 
și creșterea tonajului 
pe tren expediat cu 
4,7 la sută. La toate 
aceste rezultate o con
tribuție de seamă o are 
tura condusă de Stance 
Emil.

I. CRIȘAN 
Impiegat R.C.

O măsurâ nouă în avantajul
călătorilor pe

La toate trenurile accelerate 
cu locuri rezervata, in scopul 
îmbunătățirii condițiilor de că
lătorie, Z-a ihUâdiU o nouă 
măsură care constă iti separa
rea călătorilor in două cate
gorii : fumători și nefumători. 
In mod corespunzător, au fost 
separate ți tocurile în vagoa
ne, atât la clasa a II-a, est și 
la clasa І. Spre exemplu, la 
trenul accelerat Simeria—Bu
curești, in vagoanele nr. 4 și 
nr. 3, tocurile au fost sepa
rate corespunzător celor două 
categorii de călători în modul 
următor : Vagonul nr. 4 locu
rile 22—24 pentru nefumători, 
locurile 25—30 pentru fumă
tori; vagonul nr. 3 locurile 
1—40 pentru nefumători, locu
rile 41—72 pentru fumători.

C. R R.
In vederea aplicării și res

pectării acestei măsuri, la 
cumpărarea biletelor, fiecare 
călător trebuie să arate dacă 
fumează sau nu pentru a i se 
da bilet și loc la categoria co
respunzătoare. In oazul cînd 
unul dintre soți fumează, far 
celălalt nu, ei vor putea călă
tori în același compartiment 
pentru nefumători numai cu 
condiția ca cel care fumează 
să se abțină In timpul călăto
riei. In cazurile inverse, călă
toria poate avea loc împreună 
prin acceptarea locului cores
punzător din partea celui care 
nu fumează.

Potrivit instrucțiunilor orga
nelor C.F.R., nerespectarea a- 
cestei măsuri constituie o în
călcare pasibilă de sancționare.

in minele grizutoa- 
se, la fiecare toc de 
muncă și fiecare ca- 
dietă subterană, trebuie 
să existe cel puțin o 
lampă de siguranță cu 
benzină sau un detec
tor de gaze.

Controlul existenței 
metanului cu lampa, se 
începe cu flacăra nor
mală. Dacă se observă 
filarea sau alungirea 
fiecărei pînă la margi
nea superioară a sti
clei, controlul se o- 
prește, iar locul de 
muncă va li evacuat 
pînă la aerisite. Dacă 
nu se observă alungirea 
sau filarea flacărei se 
trece la determinarea 
procentuală a metanu
lui cu flacăra redusă.

toarele de activitate, delegați și io* 
vitați la Congresul al VIII-lea al 
U.T.C., ziariști.

Erau prezenți, de asomanoa, 
membri ai delegațiilor organizați
ilor de tineret de peste hotare, 
participante la Congres.

Aaistenta a riețMtit cu înde
lungi aplauze pe tihetii arUȘti. La 
srtrșituJ spectacolului acestora le-a 
fost oferit un coș cu flori dia 
part» Comitetului Contrai Ol W* 
oiunil Tineretului Coerasiat.

(Agevpree)
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Stabătă va avea lac în S.U.A. și alte țâri 

Дм arteniatională de protest 
■prtiva războiului

5EW YORK 24 (Agerpres). — 
CeoEtesoî de organizare a „Zilei in- 
tnaatăoaaîe de protest împotriva 
răoftoaki. din Vietnam" a anun
țai că aproximativ 100 organizații 
pacifiste americane vor participa 
sx msniestațiile ce vor avea loc 
I«hîfă în 80 de orașe ale S.U.A. 
Ы fruntea manifestației programa
te ia New York se vor afla gru
pări de foști combatanți ai celor 
rkmă războaie mondiale și ai răz- 
boinhii din 
Luaiitetuhii 
stratule de
amploare mai mare decît 
fășurate la 15 octombrie

din Vietnam"
Frank Emspak, președintele „Co

mitetului de coordonare pentru în
cetarea războiului din Vietnam", a 
declarat că tot sîmbătă se vor des
fășura manifestații asemănătoare, 
în colaborare cu mișcările pentru 
pace din alte țări, în Marea Brita- 
nie, Franța, Japonia, Germania oc
cidentală, Italia, Suedia, Canada, 
Noua Zeelandă și Australia.

Coreea. Conducătorii 
au declarat că demon- 
sîmbătă vor avea o

cele des-
1965.

I31NINB00 йоіагі 
Ritn cheltuieli oillitare

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Miercuri, Congresul S.U.A. a a- 

probat proiectul de lege prin care 
administrația solicită o sporire cu 
13100 000 000 dolari a fondurilor 
destinate cheltuielilor militare din 
Vietnamul de Sud. Sumele preco
nizate constituie un supliment la 
fondurile destinate apărării, prevă
zute în bugetul american. Din tota
lul sumei, 12 700 000 000 dolari vor 
Б cheltuiți pentru construirea de 
noi instalații militare în Vietnamul 
de sud și înzestrarea armatei ame
ricane și saigoneze cu noi arme, 
iar 415 000 000 dolari, pentru așa- 
zisul „ajutor economic" destinai 
Vietnamului de sud, Laosului, Tai- 
landei și Republicii Dominicane.

Fizicianul atomist 
dr. Ralph Lapp despre 
„incidentele nucleare" 
din S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
Luând cuvântul la televiziunea 
americană, cunoscutul fizician 
atomist dr. Ralph Lapp a de
clarat că n-a fost surprins de 
pierderea recentă a bombei cu 
hidrogen în regiunea Paloma
res și că el cunoaște cel puțin 
zece „incidente nucleare" de 
acest fel. Savantul a mențio
nat în continuare următoarele : 
„Aș putea să dau citire unei 
liste a statelor unde s-au pro
dus incidente de acest fel. 
Două din ele au avut Ioc în 
California, unul la New Me
xico, altul la Louisiana, unul 
Ia New Jersey, apoi în Caroli
na de nord, la Maryland, în 
Kentucky, unul în marea des
chisă în apropiere de statul 
Georgia și, după cît am aflat, 
și în Arctica. Un incident a 
avut loc și Ia Arkansas".

Reprezentantul Ministerului 
Apărării a refuzat să comen
teze afirmațiile lui Lapp.

Ședința
Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Ba 
23 martie a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, care a discutat informările 
prezentate de președintele Comisiei 
de stat a planificării și de minis
trul de finanțe, cu privire la înde
plinirea planului economiei națio
nale pe anul 1965 și pe primele 
două luni ale anului în curs, pre- 
cum șî cu privire la executarea 
bugetului de stat pe exercițiul fi
nanciar 1965.

Apel adresat 
poporului sud-coreean

PHENIAN 24 (Agerpres). — Pre
zidiul Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, Comitetul Cen
tral al Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean și Comitetul pen
tru unificarea pașnică a patriei au 
dat publicității un apel către po
porul sud-coreean îm care îl chea
mă să zădărnicească planurile gu
vernului S.U.A. și ale autorităților

sud-coreene de a trimite noi trupe 
în Vietnamul de sud.

Apelul condamnă regimul iui Pak 
Cijan Hi care a trimis deja 20 000 
de soldați în Vietnamul de Sud și 
intenționează să sporească efecti
vul acestor trupe la 50 000, dînd 
astfel curs cererii guvernului S.U.A. 
care încearcă să folosească tot mai 
mulți tineri sud-coreeni în 
nea din Vietnamul de sud.
tind trupe în Vietnamul de sud, re
gimul sud-coreean comite o crimă 
împotriva poporului vietnamez ca
re s-a ridicat la luptă justă pentru 
libertate și independență națională", 
se spune în apel. „Apelul îi chea
mă pe tinerii sud-coreeni să refu
ze să meargă în Vietnamul de sud. 
Oricîte trupe și arme moderne va 

S.U.A.
eroic 
salva 
subli-

agresiu- 
„Trimi-

Avion american 
fără pilot doborît 
deasupra R. P. Chineze

PEKIN 24- (Agerpres). — La 23 
martie, un avion militar american 
fără pilot pentru zboruri de recu
noaștere la mare altitudine a fost 
doborît de o unitate antiaeriană a 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare în timp ce efectua un zbor 
provocator de recunoaștere în spa
țiul aerian al regiunii de sud-yest 
a Chinei.

aduce în Vietnam, guvernul 
nu va putea supune poporul 
vietnamez și nu se va putea 
de . eșecul în Vietnam", se 
niază în încheierea apelului.

R. F. G

Procesul unor 
foști ofî feri SS

BIELEFELD 24 (Agerpres). — 
Miercuri a început la Bieleteld (R.F. 
Germană), procesul intentat unor 
foști ofițeri SS, acuzați de compli
citate la exterminarea a 50 000 de 
deținuți în lagărul de concentrare 
de la Treblinka (Polonia). Este vor
ba de Wilhelm Altenloh și Lothar 
Heimbach, foști comandanți 
Richard Dibus, fost locotenent
și Heinz Erreles, fost căpitan SS. 
In fața tribunalului urmau să com
pară alți doi acuzați, dar aceștia 
s-au spînzurat în închisoare.

Procesul va dura mai multe luni.

SS, 
ss

„Reorganizare administrativa 
în Congo

LEOPOLDVILLE 24 (Agerpres). — 
„Congo (Leopoldville) а fost îm
părțit în 14 provincii", acesta este 
titlul știrii transmise de corespon
dentul agenției France Presse des
pre „reorganizarea administrativă" 
ce a survenit în Congo. Hotărîrea 
a intervenit în urma reuniunii de 
marți a cabinetului de miniștri con- 
golez, care a aprobat un memoran
dum al generalului Mobutu, preșe
dintele republicii, potrivit căruia 
cele 21 de provincii congoleze ale 
țării vor fi reorganizate și reduse 
la 14. Numai Leopoldvîlle-ul rămî- 
ne, pe viitor, o unitate administra
tivă separată. In noile provincii — 
potrivit hotărîrii — a fost instituit

99

postul de viceguvernator. A.F.P. 
relatează, însă, că în aceste func
ții ca și în postul de guvernatori 
ai noilor provincii, vor putea fi a- 
leși, în apropiatele alegeri admi
nistrative, numai actualii guverna
tori de provincie. Totodată, s-a a- 
nunțat că membrii actualelor gu
verne și adunări provinciale vor 
deveni, de drept, membri ai guvei- 
nelor și adunărilor noilor provincii, 
cel puțin pînă la sfîrșitul legisla
turii în vigoare.

Aceste schimbări 
capitol din măsurile 
Mobutu în cadrul
în curs, după preluări

constituie un 
adoptate de 

reorganizărilor 
puterii..

RED AGTIA SI ADMINIsIRAITA ’ Petroșani, str. Republicii

Sărbătorirea, proclamării 
Republicii Pakistan

RAWALPINDI 24 (Agerpres). — 
Cu prilejul aniversării proclamării 
republicii, în capitala Pakistanului 
a avut loc o paradă militară. Ma
nifestări prilejuite de sărbătoare au 
mai avut loc Ia Lahore și Dacca.

In cuvînțul rostit cu acest prilej, 
președintele Ayub Khan a arătat 
că India și Pakistanul trebuie să

rezolve toate litigiile dintre ele „pe 
cale pașnică" pentru ca în viitor 
să nu mai apară pericolul unor con
flicte. Ayub Khan a subliniat că, 
în politica sa. Pakistanul urmărește 
stabilirea de relații prietenești cu 
toate țările, mai ales cu țările ve
cine.

Campania electorală din Anglia

Predilecție spre abordarea problemei 
raporturilor dintre

LONDRA 24 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Marea Britanie 
se intensifică pe măsură ce se a- 
propie data alegerilor parlamentare. 
Dezbaterea de politică externă a 
fost animată de o schimbare vădită 
în tonul și temele abordate de li
derii conservatori. Se constată în 
ultimele zile o interesantă predilec
ție a principalilor candidați conser
vatori spre abordarea problemei ra
porturilor dintre Anglia și S.U.A. 
Intr-o cuvîntare rostită miercuri, li
derul conservator, Heath, a decla
rat că, dacă va cîștiga alegerile, par
tidul său va lua imediat măsuri 
„pentru a elibera Marea Britanie 
de dependența sa nesănătoasă față 
de puterea militară și financiară a 
Statelor Unite". El a criticat 
tica guvernului laburist, care 
centuat această dependență, 
eași temă și-a făcut apariția 
cuvîntările președintelui partidului 
conservator, Du Canh, ceea ce in
dică faptul că remarcile Iui Heath 
nu sînt întîmplătoare, ci oglindesc 
intenția conservatorilor de a folosi 
în propriile 
îngrijorarea 
nice față de 
Angliei față 
spus că, deși

Anglia și S.U.A.
conservatorii „preferă o politică ex
ternă mai independentă". O aseme
nea politică ar urma, potrivit spu
selor sale, să se concretizeze într-o 
apropiere de Europa occidentală și 
în dezvoltarea economiei britanice, 
pe care — a arătat el — „actualul 
guvern a oferit-o, de asemenea, în 
gaj Statelor Unite și bancherilor 
străini"

R. S. A. Procesul 
intentat avocatului 
Abraham Fischer

poli- 
a ac-
Ace-
și în

I

lor interese electorale 
opiniei publice brita- 
subordonarea politicii 

de S.U.A. Du Cann a 
apreciază rolul S.U.A.,

• CIUDAD DE PANAMA. Noul canal Panama, a cărui 
construcție se află în studiu, ar putea fi săpat foloșindu-se 
în special energia nucleară, a anunțat miercuri Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii Panama. Potrivit aceluiași 
anunț, construirea noului canal, care a ‘ 
acord între Statul Panama și S.U.A., va 
ximativ cinci ani.

• LIMA. Potrivit datelor publicate 
stat „San Marcos" din Lima, în Peru la

făcut obiectul unui 
fi realizată în apro-

de Universitatea de 
fiecare 1 000 de noi

născuți mor 86 înainte de a împlini, vârsta de un an. Potrivit 
agenției Associated Press, în felul acesta Peru este, una din 
țările cu. cea mai mare m-ortaiitate infantilă din lume.

' • BELGRAD. Un grup de tineri specialiști de la Insti
tutul „Mihai'o Pupin" din Belgrad a reușit să pună la punct 
o instalație electronică foarte complicată pentru automatiza
rea. completă a procesului de laminare la cald. Această insta
lație de .producție autohtonă va fi montată în curînd la la
minorul din Zemun.

• ROMA Din datele publicate de Ministerul muncii și 
asigurărilor sociale din Italia rezultă că la sfîrșitul anului 
1965 în Italia existau 1 387 609 șomeri. Intre 31 decembrie 
1965 și 31 ianuarie 1966 numărul șomerilor a crescut în 
Italia cu încă 91 968. In aceeași lună, din țară au emigrat 
in căutare de lucru 2 444 persoane.

ф MBABANE. Protectoratului britanic Swaziland i se va 
acorda autonomie intensă la sfîrșitul acestui - an, pentru ca 
in cursul anului 1969 el să devină un stat independent, men
ționează agențiile de presă citind surse oficiale din Mbabane, 

■capitala țării.
■ . - * WASHINGTON. Comisia’ pentru energia atomică a

S.U.A. a anunțat că la poligonul din Nevada a fost efectuată 
o exoiozie nucleară subterană.

ф WASHINGTON. Subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, va face la începutul săptămînii viitoare o vizită 
la Paris, unde va avea întrevederi cu oficialitățile franceze 
asupra problemelor privind N.A.T.O.

«

PRETORIA 24 (Agerpres). 
„Palatul Justiției" din Pretoria a 
început miercuri procesul intentat 
avocatului Abraham Fischer, cu
noscut luptător împotriva discrimi
nării rasiale din R.SA Actul de 
acuzare alcătuit împotriva sa con
ține 15 puncte, dintre care princi
palele acuzații se referă la faptul 
că Fischer a fost membru al Par
tidului Comunist din R.S.A., inter
zis de autoritățile sud-africane în 
1950, și că ar fi instigat la sabo
taje și acte subversive. Potrivit ști
rilor transmise de Ia Pretoria, 
proces vor compare în 
„martori ai acuzării" 
agenți ai poliției și 
secrete sud-africane.

Fischer este acuzat 
aceeași sală, în care

în 
calitate de 
o serie de 
ai poliției

astăzi în 
în 1964 a 

pledat în calitate de avocat pen
tru apărarea conducătorilor luptei 
pentru eliberarea populației africane 
din R.S.A.

Uruguay

Acțiuni împotriva vizitei 
lui Lincoln Gordon

îm- 
vizitei 
al se- 

pentru

MONTEVIDEO 24 (Agerpres). 
In capitala Uruguayului s-au 
prăștiat manifeste împotriva 
lui Lincoln Gordon, asistent 
cretarului de stat al S.U.A. 
problemele interamericane.

Centrala unică a oamenilor mun
cii din Uruguay și Federația stu
denților universitari au convocat la 
Montevideo un miting, în semn de 
protest împotriva acestei vizite. Am
bele organizații au dat publicității 
un comunicat, în care subliniază că 
Lincoln Gordon vine în Uruguay 
„pentru a impune condiții țării, nu 
pentru a soluționa problemele noas
tre".

Nici presa uruguayană nu este 
favorabilă vizitei lui Gordon. Ziarul 
„El Popular" publică un articol, în 
care arată că Gordon a acționat în 
vederea înlăturării fostului pre- 
ședințe al Braziliei, Goulart.

i i!™£ Accentuarea criticilor opoziției față de guvern
BUENOS AlRES 24 (Agerpres). 

Greva muncitorilor feroviari din 
Argentina, precum și cea declan 
șată în transporturile auto, a pro
vocat un adevărat haos la Buenos 
Aires. După cum informează agen
ția France Presse, cele două greve, 
la care -se adaugă cea declarată de 
personated de sol al companiei

„Aerolineas Argentînas", au accen
tuat criticile opoziției fată de gu
vern, care este acuzat de a fi do
vedit „nehotărîre" și „slăbiciune"

Referindu-se la surse informate, 
agenția France Presse, anunță că 
elementele din domeniul marinei, 
care pînă în prezent păreau a fi 
indiferente față de problemele po-

litice, l-ar fi somat pe președintele 
Illia să formeze un cabinet de coa
liție care să restabilească autori
tatea guvernului. Potrivit aceleiași 
agenții, se pare că hotărirea aces
tora ar constitui un indiciu că se 
pregătește o eventuală lovitură de 
stat militară cu asentimentul majo
rității peroniste.
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