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Sosirea președintelui Sukamo 
la București

Președintele Republicii 
zia, dr. Sukamo, a sosit

în Capitală. înaltul oaspete face o 
vizită de prietenie în țara noastră.

Președintele Indoneziei 
soțk de miniștri și alte 
oficiale, de ziariști.

La ora 12, avionul cu 
lătorește președintele dr. 
escortat de avioane cu reacție ro- 

« mînești, și'a făcut apariția deasu- 
; pra aeroportului Otopeni.

Numeroși bucureșteni au venit 
să salute pe înaltul oaspete. Pe 
aeroport erau arborate drapelele 
de stat ale R.P. Romîne și Re
publicii Indonezia. Alături de por
tretele președintelui Republicii In
donezia, dr. Sukarno, și preșe
dintelui Consiliului de Stat al 

Romîne, Gheorghe Gheor- 
era scrisă în limbile in

doneziana și romînă urarea „Tră
iască nrietenia între poporul in-

este în- 
pcrsoane

care că- 
Sukarno,

Au fost de față Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia la 
București și membrii ambasadei, 
tineri indonezieni care studiază in 
țara noastră, precum și Pavel 8І- 
lard, ambasadorul R.P. Rom ine 
la Djakarta.

In aplauzele celor 
înaltul oaspete a fost 
la coborîrea din avion 
cătorii statului nostru, 
tele dr. Sukarno. se salută cordial 
cu tovărășii Gheorghe 
Dej și Ion Gheorghe

Comandantul gărzii 
aliniate pe aeroport

Anul Х1П
xvui Nr.awe

iască prietenia între poporul 
donezian și poporul romîn

In întîmpinarea președintelui dr. 
Sukarno pe aeroport se aflau 
var&șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romine, Ion Gheorghe Mau
rer, președintele - Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine, Gheor
ghe Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vice
președinți âi Consiliului de Stat,; 
grtigftd- de armată. Leontin Sălă 
jan, - ministrul Forțelor Armate, 
Corneliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe și alte pâșoane' 
oficiale.

to-

Gheorghiu- 
Maurer.
de onoare 

a, prezentat 
raportul președintelui dr. Sukamo. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Indonezia și R. P. 
Romîne.

Președintele dr. Sukamo, îm
preună cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au trecut apoi în 
revistă garda de onoare.

După ce oaspetelui i-au fost 
prezentate persoanele oficiale ve
nite în întîmpinarea sa, cei pre- 
zenți au primit defilarea gărzii 
de onoare.

Un grup de pionieri a înconju
rat pe înaltul oaspete și persoanele 
care îl însoțesc, oferindu-le flori.

Apoi, dr. Sukamo a luat loc 
în mașină, împreună cu tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer. Coloana de 
mașini, însoțită di o escortă ; de 

; motocicliști, ■ s-a îndreptat spre 
• reședința ■ -rezervată înaltului oas

pete.- Pe traseu numeroși bucureș- 
teni au salutat pe președintele In
doneziei? ~ (Agerpres)

I

760.000 lei есойошіі 
la un sector

Colectivul sectorului XI inves
tiții de la mina Petrila ocupă un 
loc fruntaș pe Valea Jiului în 
privința realizării de economii 
peste plan. Prin recuperarea de 
armături de fier, folosirea re- 
monăzilor de fier și reducerea 
consumurilor specifice, la secto
rul XI s-au obținut în acest an 
economii suplimentare de 760.000 
lei față de 400.000 cît preve
dea angajamentul pe întregul 
an. Paralel cu lupta ce o duc 
pentru realizarea de economii, 
minerii și tehnicienii sectorului 
de investiții desfășoară o rodni
că activitate în direcția îndepli
nirii sarcinilor de producție. In 
cursul lunii mai ei și-au depă
șit planul fizic pe sector cU 27 
la sută, evidențiindU-se în mod 
deosebit brigăzile conduse de 
Băbuț Constantin, Șomogyi Iuliu 
și Fleșcan Constantin.

Lucruri bune se pot spune și 
despre serviciul mecanic din sec
tor care în luna mai a pus în 
funcțiune, înainte de termen, 
două compresoare de 45 m. a 
pe minut la stația centru și 
executat mai 
conducte de 
subteran.

PARTID, NOI TE IUBIM
Slăvit fie partidul, slăvit ă-i fie vrereai 
Astu-i văleat lumina avîntul și puterea 
Turnând ini forme limpezi al nostru vis deplin 
Redînd copilăriei surîsul cristalin 
Astu-i popor ce-n secoli visă o primăvară 
l-a dat-o înflorită, acum intîia oară 
Ți-a dat copilărie, și-acum te-nalți și crești 
Impuls înalt și zboruri așa ca în povești 
Copii! noi împreună partidul să-l slăvim 
Onoare-a vremii noastre și-a celor care vin 
Pentru că noi acuma de creștem și zîmbim 
I-i datorăm făgașul cel drept cu mersul lin 
Inima-ti dăm întreagă. Partid, noi te iubim!

pagina a II-a, aspecte și relatări despre viața' fericită 8 
copiilor oamenilor muncii din Valea Jiului. 8
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Un rodnic schimb 
de experiență

Sîmbătă după- 
amiază sala - de 
cultură a clubului 
muncitoresc din 
Aninoasa a găz
duit un schimb 
de experiență în
tre brigăzile ar

tistice de agitație din regiunea 
Hunedoara care, la faza regio
nală a celui de-al VI-lea concurs 
pe țară al formațiilor artistice 
de amatori, au ocupat primul loc. 

Organizat de Casa regională 
de creație, schimbul de expe
riență s-a dovedit deosebit de e- 
ficient. Membrii brigăzii artisti
ce de agitație a căminului cul
tural din Geoagiu, colectivul de 
creație al brigăzii artistice de la 
Casa raională de cultură din 
Alba Iulia care au participat la 
acest schimb, ca și brigada ar
tistică a sindicatului din Ani
noasa au avut multe de învățat 
din observațiile făcute de parti
cipant și mai ales de cei doi 
oaspeți din București, invitați 
la acest schimb de experiență, 
poeții loan Meițoiu și I. Rațiu.

LICIU LUCIA

LecaHtâmc Văii Jiului 
tei mal Nuc

In ziua de 27 mai ax. a avut 
loc cea de-a П-a sesiune a celei 
de-a 5-a legislaturi a Sfatului 
popular al orașului regional Pe
troșani. Sesiunea a analizat acti
vitatea din primele 4 luni ale a- 
nului curent a întreprinderii co
munale orășenești Petroșani. In 
acest sens a fost prezentat un ra
port de către tov. ing. Tamaș Ho- 
rațiu, vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc, ____________
iâr coraportul cu 
privire la spri
jinul dat I.C.O. 
de către comi
sia permanentă de
gospodărie comunală și industrie 
locală a fost expus de deputatul 
Cozma Gheorghe, președintele a- 
cestei comisii. Pe marginea ra
poartelor prezentate au luat cuvîn- 
tul mai mulți deputați, iar în în
cheierea sesiunii a fost adoptată 
o hotărîre în vederea îmbunătăți
rii activității I.C.O.

gospodăritel
s-au creat noi parcuri, zone 
pe care s-au plantat arbori 
mentali, trandafiri și flori.

La realizările obținute în 
podărirea orașelor și comunelor 
noastre întreprinderea comunală 
orășenească, îndrumată de sfatul 
popular, a adus o contribuție în
semnată. Bune rezultate au fost 
obținute de I.C.O în 
sarcinilor ce-i i

verzi 
oma-

gos-

Sesiunea a Il-a 
a Sfatului popular 
orășenesc Petroșani

In ultimii 
frumusețare și 
lăcalităților 
fost obținute 
semnate. Paralel cu construcția 
de locuințe și unități social cul- 

" turale, în localitățiile noastre au 
fost modernizate numeroase străzi, 
s-a introdus lumina fluorescentă,

ani, în munca de 
gospodărire 

Văii Jiului 
realizări 
cu

i îndeplinirea 
revin în gospodă

rirea localități
lor și deservirea 
populației. La o 
serie de ramuri 
de activitate, cum 
sînt aproviziona- 
energie electrică, 
în comun, colec*

La frontalul 4 est din secto
rul 1И Lupeni muncește briga
da condusă de Ghioancă loan. 
In lâna mai, aplicînd inițiativa 
ortacilor lor de la frontalul 3 
est „NICI UN VAGONET DE 
CĂRBUNE REBUTAT PENTRU 
ȘIST VIZIBIL*', frontaliștii de 
aici nu au avut nici un vago
net rebutat și au extras peste 
plan mai bine de 250 tone de 
cărbune cocsificabil. IN CLI
ȘEU : In jurul maistrului minier 
M&guran Constantin, care a luat 
situația șistului vizibil a fronta
lului lor, s-au adunat minerii 
Damian Vasile, Bănită Florea, 
Răboj Emil, Bratoloveanu Petru, 
Pop Gheorghe și Radu Marin. 
Cu toții sînt bucuroși și au de ce.

vreo 
urma. 
II îl 

Cbiriac

Era cu 
lună in 
Schimbul 
găsi pe 
Costache împreună cu ortacii săi 
dînd ultimele lopeți de cărbune 
din pușcătură. După ce-și șterse 
sudoarea de pe frunte cu mîne- 
ca de la șalopetă, se adresă mi
nerilor din cele două schimburi:

— Voi știți că astăzi se pune 
mare bază pe lucru de calitate. 
Ați citit în ziare că în toate fa
bricile se muncește mult, pentru 
ca produsele să fie de calitate 
superioară. Ați auzit de marca 
fabricii că-i o chestiune de onoa
re. Asta înseamnă că fiecare mun-
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
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♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ xitor trebuie să lucreze în așa♦ ’ r » л .a. „ <• I w . _♦
♦
♦
♦
♦

de milioane de lei. Va dați sea
ma ce mare lucru-i ăsta ? Milioa
nele astea înseamnă cîteva sute 
de apartamente și cite altele nu 
se pot face. E adevărat că noi 
in acest an n-am avut nici un 
vagonet de cărbune rebutat. Să

Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil

Călătoria lui N. S. Hruș- 
ciov spre Viena
Un monument memorial 
pe load aterizării primu
lui cosmonaut
Declarația Consiliului pă
cii pe întreaga Indie
Mart speranțe
S. U. A. Continuă ares-

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

♦
♦ 
♦

tarea ^călătorilor libertă
ții" ♦

fel îrtcît să se mîndrească cu pro
dusele lui. Fiecare din noi cînd 
mergem la magazine, vrem să 
cumpărăm lucruri bune și ieftine 
și' în același timp ți frumoase. 
Avem pretenții l Și e bine ața. 
Trebuie să avem pretenții din ce 
în ce mai mari. Dar ia să vedem 
noi facem lucru de calitate ? Ce 
cărbune dăm noi ? Am citit în 
ziarul „Scînteia" că dacă s-ar 
reduce procentul de cenușă la 
cărbunele cocsificabil care-l dăm 
cocsirilor din Hunedoara пятой 
cu un procent s-ar face economii

ne străduim ți de acum înainte 
să dăm cărbune de calitate.

Azi воет consfătuire de pro
ducție. Ce părere aveți dacă cbe 
măm la întrecere socialistă toate 
celelalte brigăzi cu obiectivul: 
'cărbune de calitate cît mai bună ?

...Ortacii din brigada condusă . 
de Cbiriac Costache au mai dis
cutat multe, și-au manifestat ho- 
tărîrea de a lucra mai bine și 
mai cu spor.

— Mai bine să nu pușcăm un
de avem intercalație mare de. 
piatră ți să scoatem cărbunele 
numai din ciocanul de abataj — 
spuse Curelaru Petru, țef de

rea cu apă, 
canal, transport 
tarea și transportul gunoiului me
najer și altele, I.C.O. Petroșani a 
realizat importanțe depășiri de 
plan. Planul global al întreprin 
derii a fost realizat într-un pro
centaj dt 02,78 la sută.

Totodată în cadrul sesiunii, au 
fost scoase în evidență numeroa
se deficiențe care mai există în 
munca de gospodărire și înfrumu
sețare a localităților desfășurată de 
întreprinderea comunală orășe- 

' nească. Astfel, mai mulți vorbi
tori s-au arătat nemulțumiți de 
preocuparea I.C.O. pentru menți
nerea curățeniei în localități. De 
pe multe străzi, ' îndeosebi mărgi- 
nașcy transportarea gunoaielor se 
face ai întîrziere, lucru ce este 

• cauzat de nefolosirea din plin a 
mașinilor cît și a timpului de lu
cru de către personalul respectiv. 
Această deficiență persistă și da
torită faptului că comitetele exe
cutive. ale unor sfaturi populare 
din localități nu. ajută suficient 
sectoarele I.C.O. la fixarea ram
pelor de gunoi și întreținerea dru
murilor de acces la aceste rampe; 
Neajunsuri se constată și în pri
vință întreținerii rețelelor de ca
nalizare, ca de pildă, la Vulcan 
și Petrila.

In ceea ce privește acțiunea de 
înfrumusețare a orașelor și co
munelor, sectoarele I.C.O., din 
cauza ritmului necorespunzător de 
muncă, au . rămas în urma acțiuni
lor entuziaste ale maselor de ce
tățeni. Cetățenii nu. au primit un 
sprijin corespunzător din' partea 
organelor- I.C.O., printr-o îearu- 
mare calificată, în amenajarea zo
nelor verzi și executarea lucrărilor 
gospodărești.

. Numeroase lipsuri au fost scoa
se în evidență și în privința des
fășurării transportului în comun. 
Pe numeroase trasee de transport 
orarul de circulație a autobuze
lor

în-
a 

au 
în-

schimb. Ceilalți 
îl aprobară.

La. consfătuirea, 
de producție, 

Costache a spus :
V
*

*
♦
♦
♦

Cbiriac
— Noi ne angajăm ' să dăm 

cărbune de calitate. Chemăm' la 
întrecere și celelalte brigăzi de 
la mina noastră. Pentru' noi — 
așa cum pentru muncitorii din 
fabrici și uzine marca fabricii e 
o chestiune de onoare — sarci
na este să dăm cărbune de cali
tate bună. Noi ținem la marca 
noastră tși vrem ca cocsarii din 
Hunedoara să ne-o aprecieze.

Mulți șefi- de brigidă s-du ri
dicat la discuții ți' au răspuns la ♦ 
chemarea lui Cbiriac. ♦

...De atunci a trecut mai bine * 
de o lună. Minerii din brigada ’^ 
condusă de Cbiriac Constantin 
din sectorul U al minei Uricani 
s-au ținut de cuvînt. N-au avut 
nici un vagonet de cărbune re
butat. Marca brigăzii lor este ca
litatea. Ei sînt botărîți să-și ape
re marca. Ea să se bucure de 
prestigiu ți să fie apreciată așa 
cum se cuvine de către meserii 
din Hunedoara.

FL. 1STRATE

* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦
♦

♦♦
♦

♦

♦

♦ cît și stațiile de oprire nu
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Pentru fericirea copiilor noștri
In fiecare an, ziua de 1 

este consacrată sărbătoririi 
Internaționale a Copilului, 
ceastă zi gîndurile tuturor , 
ților, ale oamenilor cinstiți de 
pretutindeni se îndreaptă cu mai 
multă mindrie și dragoste spre 
tinerele vlăstare de azi, oamenii 
de mtine. Această sărbătoare re
prezintă prețuirea și grija de care 
se bucură tinăra generație, repre
zintă un simbol al păcii pentru 
care milioane de oameni din lu
mea întreagă luptă cu tot mai 
multă hotărire pentru a asigura 
copiilor o viață fericită, lipsită 
de griji și pericole.

Popoarele lumii vor 
tru că doresc fierbinte 
fiicele lor să trăiască, 
cure de viață, să-și 
viață frumoasă, omenească- De a- 
ceea nu există misiune mai nobilă 
dec.it aceea de a educa un om 
nou, cu o conștiință înaintată, fo
lositor intrutotul omenirii, un om 
care mîine va fi muncitor, mais 
tru, inginer, medic, profesor.»

Poporul nostru prețuiește aceas
tă sărbătoare a vlăstarelor sale 
dragi. Copiii noțtsi au azi un vii
tor asigurat, lipsit de nevoi, pen
tru că pașii lor sint călăuziți în 
viață de un părinte drag — par 
tidul.

In anii care au trecut, 
nostru democrat-popular 
eforturi susținute pentru 
mici să crească sănătoși, 1 
Concediile de naștere 
pentru mamele care vor 
viitorilor cetățeni, asigurarea con 
dițiilor igienico-sanitare la matet 
nități, creșe și cămine, grădinițe, 
tabere de la munte și de la mare ; 
iată primii pași ai copilului din 
țara noastră. Urmează apoi școala 
și viața.

Istoricele hotărîri ale Congresu 
iui al Ш-lea al P.M.R. sînt o 
oglindă a vieții noi pe care o 
trăim. Pină'îti 1962 nu va mei*

Iunie 
Zilei 

In a- 
părin-

pace pen 
ca fiii |i

8Â se bu 
făurească o

statul 
a făcut 

ca cei 
viguroși. 
(plătite) 

da viață

fi copil care ui nu meargă la 
școala de 7 ani, uimind ca trep
tat ai se treacă ia învățămîntul 
general de 8 ani. Alocațiile pri
vind invățămîntul de toate gra 
dele vor crește in șesenal de două 
ori față de perioada 1954 - 1959 ; 
se vor construi circa 11.000 săli 
noi de clasă la sate și circa 4.000 
săli noi la orașe etc. Viitorii cons
tructori ai societății de mline vor 
fi bine pregătiți pentru a înălța 
mereu edificiul socialist

Alături de ceilalți copii din ța
ra noastră ți copiii oamenilor 
muncii din Valea Jiului se bucură 
azi de condiții cu totul noi, de 
condițiile optime create de partid. 
La Uricani, Cimpu lui Neag, la 
Lonea și Cimpa, Aninoasa și Vul
can, Petroșani sau 
tot sfat școli unde 
învață să scrie: 
bucurie. Grădinițe, 
de zi, sau terenuri 
la dispoziția fiilor minerilor. Ma
gazinele pentru copii sînt aprovi
zionate din abundență cu mărfuri 
de diferite sortimente. Numai in 
primele zile ale lunii mai in ma
gazinele din Valea Jiului s-au pus 
în vînzare peste 5.000 rochițe, 
3.000 șorțulețe, 15.000 perechi 
șosete și ciorapi, precum și un 
bogat sortiment de tricotaje din 
lină. Magazinele și raioanele spe
cializate în vînzarea jucăriilor au 
desfăcut in acest timp un bogat 
sortiment de jucării indigene și 
din import.

Fiii noștri iși 1 trăiesc din plin 
copilăria, Ziua lor de mline, se 
făurește azi fa focul unor mari 
transformări ; poporul nostru. îns
crie fapte minunate ț 
vremii

De 
dragi, 
lungă 
demne 
trăim șI*^W"ce vor veni.

■O------------------

Petrila, peste 
copiii noștri 

pace, fericire, 
creșe, cămine 
de sport stau

: pe răbojul
construcției socialiste.

ziua voastră, a vlăstarelor 
părinții vă urează o viață 
și fericită, plină de fapte 

de timpurile pe care le 
*'

COPILĂRIE
Pe banca de sub castanul stu

fos ce și-a îmbogățit coroana cu 
ciorchinii roz-albi ai 
de un bătrinel. Unul 
narii Aninoasei. Stă și privește 
forfota de fiecare zi ~~ acel dtr 
te-vino ce îl poți vedea mai ales 
din acest loc. Azi e o zi frumoa
să, cu soare, cu un senin de sticlă.

Două fetițe, în rochițe de ceti 
fee și pantofiori de lac, trec du- 
cind cu ele gemulețe de grădini
ță.

— Pantofii tăi lucesc mai tare-
— Păi ai mei sint noi... Și ai 

tăi luceau mai tare...
Bătrînul de pe bancă zîmbește. 

Recunoaște pe cele două Marioa- 
re — una a minerulsu Cristea, 
cealaltă a minerului Matei. Auzi 
vorbă— cum să nu le cunoască ? 
Păi pe Cristea, cine-l nu-l cu
noaște ? Ș-apoi pe Matei, cel de 
la înaintări, la fel. Cum să nu-fi 
cunoști fruntașii, deputății, fami
liile lor, în care bunăstarea și 
fericirea au

Un grup 
Spre școală, 
cordeon. E 
vatosului Andrei Pop, cel des
pre care se spune că și-a construit 
cea mai frumoasă locuință indi
viduală dm cele 76 construite in 
Aninoasa...

In fața grupului trece în goană 
o fetiță pe bicicletă.

— E te, te I... ți-a luat Eme
tic și bicicletă mare ?!.,. țuditbc 
Bcdor, președinta detașamentului 
sie pionieri nr. 3 însă nu-l aude, 
cotind spre școală. Bătrînul pen
sionar iși dă seama ci nu l-a 
auzit, altfel l-ar fi salutat ludilba.

—. Așa copilărie mai zic fi eu. 
La 12 ani si ai bicicletă și acor
deon. Bravo Emerit. Știi să-ți 
bucuri copiii. Și bătrînului îi vin 
in minte mulți copii pe care o-

florilor, șa- 
din pensi'o-

pătruns din plin I 
de copii se îndreaptă 
Un băiat duce un a- 
Adrian Pop, fiul ino-

dată cu primăvara îi vede plim- 
bîndu-se cu bicicletele... Minodo- 
ra. Rudi, Feri, Lucica, 
Relu, Neluța, VasilicĂ... Ei, 
le știe el numărul t

Pe banca de sub castan 
fează încă un bătrinel, tot 
sîonar.

•— bl urna’ singur Bela 
cum se poate ?

—- Ba nu-s singur Nicolae. 
Uite ir cu copiii, cu. fiecare dintre 
cei care trec pe aici, prin fața 
mea... Merg cu ei la grădiniță, la 
școală, acasă, îl conduc cu gîndul 
pe fiecare și tare mă bucur, din 
adincul inimii. Și cind îl vid pe 
fiecare, cind le văd copilăria, tare 
cu greu mă abțin să nu-mi aduc 
aminte de copilăria mea sau chiar 
a fiilor mei. Ea mt se putea numi 
copilărie.

Copilăria de agi, atîta-i de fru
moasă, atita-i de senină cum Ir 
albastrul cerului. Pentru ea am 
luptat noi, luptă fiii noștri — ăș
tia mici — ta să și-o păstreze. 
Numai că ei luptă intr-atlfel, prin 
învățătură...

lantka, 
parcă

se d- 
pen-

baci,

L. LA.RA
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9 ce та rog să fac cinste ?
— Coboară mai repede, că ai 

să vezi-
Privind pe cel de jos cared fă

cea semne grăbite cu mina) un 
gînd îl străfulgera. „Nu cum
va,.,? Nu, nu se poate. Doar spu- 
nea, ...spunea că mai are cîteva 
zile I? Dar mai știi, o fi grăbit...!"

Ajuns acasă, surpriza nu-i fu 
mică. Aici, îl aștepta un copil

Uricani, luna mai, 1953. Ciți- 
va muncitori cocoțați pe schele, 
la etajul 1, 
De
etaj, locul de jur împrejur se ve
dea ca în palmă. Peste tot, cîrnp 
de iarbă verde înconjurat ca un 
briu, de lanțul munților. In 
dreapta, ochii maistrului Feleki 
Gavrilă, admirau primele două 
blocuri masive, ridicate.

De jos, cineva striga îngrijo
rat : „Feleki, Feleki, tovarășe 
Feleki"! Coboară repede jos. 
Qhoo, ești bun de cinste !

— Nu mai spune ?! Și pentru

lucrau de zor. 
la înălțimea primului

t
9
9
i
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9
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9
9
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dolofan, o fetiță de mai mare * 
frumusețea. *

Așa s-a născut primul copil al * 
soților Feleki, primul nou născut \ 
al viitorului oraș — Uricani, i

Cind a apărut pe lume micuța â 
Evike in Uricani au apărut și | 
primele blocuri. De atunci orașul 
și fetița au crescut împreună.

Au trecut mai 
Pe locurile unde 
doar cimp, azi se 
în toată puterea 
de blocuri construite pină acum, 
cu peste 950 de apartamente. In- 
tr-unttl din aceste apartamente lo
cuiește și Evike cu părinții ei. 
Uneori oprindu-se în dreptul șco
lii, cu 16 săli de clase, care 
construiește acum, ii face semn 
mina tatilului care lucrează 
finisarea interioară a școlii.

Tatăl ei este constructor, 
dorește să devină artistă — 
lerină. Și acest vis și-l poate 
liza. Garanție e tocmai acest 
reț oraș, ce o înconjoară, născut 
și crescut odată cu ea.

bine de 8 ani. 
altădată era 
înalță urt oraș 
cuvîntului: 41

se 
cu 
la
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Sint

Sint

COPIII
ȚĂRII MELE

: primăvara țării, 
ziua de miine-rt muguri, 

seva nouă-a vieții, 
ce ureă azi In struguri;

Sînt pasul cel de mîine 
mai larg și 

Ce va tăia făgașe 
\ pe lespezi

mai

d« cobalt.

Sint primăvara nouă, 
cum n-au visat 

primăvara caldă, 
în can macii roșii 

zodii prietenoase, 
răsar și înfloresc,

Străbat prin anotimpuri »
și nu mal veștejesc.

Sint

Sub

strămoșii

Ea 
ba- 
rea- 
mă”

4
t*
i
i
4
t
*
i

Copii ai țării mele 
de-ați ști ce vremi de spasm

V-au plămădit grădina 
senină ca un basm 

A zilelor de -acum a I
Cu ochi de căprioare 

V-ați oglindit voi oare-n 
curatele izvoare?

9

Grădinița de copii din Petrila. Știa mare, luminoasă, Ыпе 
aerisită e deosebit de primitoare și potrivită pentru voioșia mici
lor locatari. In flecare zi ei găsesc aici o îngrijire deosebită, to
tul curat și in ordine, încadrat de sutele de jucării care le stau 
la dispoziție. IN CLIȘEU: „N-am văzut plnă acum poze attt de 
frumoase".

— Curatele izvoare
a vremii de acum,

Ce vouă vă deschide 
făgaș și neted drum, 

i-aveți în școli șl creșe
— eroi din anii triști я— 

$1 vă privesc cum creșteți 
ochi buni de cpmunișfr

I. BALAN

Literatură pentru 
tineret și copii 

Coșbuc G„ IARNA PE ULI
ȚA. Cu ilustrații în culori. Edi
tura tineretului, 24 pagini — 1,50 
1«i- > •

Creangă I, FATA BABEI $1 
FATA MOȘNEAGULUI, еЛ(іа a 
IV-a. Ilustrețil de Ioana. ț|n- 
stantinescu. Editura tihen^mbi, 
24 pagini — 0,75 lei.
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Spectacol al elevilor
Dacă ar putea stadionul po

vesti de cîte ori l-a iaundat e- 
moția miilor de oameni din tri
bună ! Există oare.un loc mai a- 
gitat, mai vesel, mai gălăgios 
ca stadionul ? 1 Și totuși parcă 
niciodată nu a vibrat de atîta

veselie, de tumult tineresc, emo
ții ca duminică dimineața. Mii 
de copii, spectatori, au venit să 
asiste la spectacolul dat de ele
vii Școlii de 7 ani nr. 1 din Pe
troșani, pregătit în cinstea zilei 
de 1 Iunie.
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...De odată gla
sul vioi al trom
petei lui Furcă 
Silviu străbate 

stadionul ca o chemare. Se aș
terne acea liniște încordată, e- 
moționantă. Cu primul pas al 8 
celor aproape 300 de copii înco
lonați pe pistă, au pornit și a- 
plauzele din tribună. Trec trom- 
petiștii. toboșarii, apoi 72 de fe
tite dansatoare în costume spe
ciale cu. pălării mari de paie pă- 
rînd un lan de floarea soare,- 
lui legănat de vînt. Apoi plu
toane de băieți și fete; ansam
bluri de gimnastică cu bastoane 
și cercuri.

Timp de aproape două ore, pe £ 
gazonul verde al stadionului, cc 8 
piii au executat minunate pro 8 
grame de gimnastică ritmică în 8 
tempo de vals, executat de farî- 8 
fără. Spectacolul a 
minune, 
timp de 
asigurat 
mului.

IN CLIȘEU : Un grup de e- | 
leve din ansamblul de dansuri- g 
„Semănătoarea". |
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reușit de |
repetițiile desfășurate S 
aproape două luni au fi 

o calitate bună progra- |



au fast deliaitivaee; La o parte a 
personalului care deservește țrafls 
portul în comun .SI?, manifestă lip
să de disciplină mai ales în res
pectarea orelor de circulație, lipsă 
de grijă față de întreținerea și 
îngrijirea mașinilor. Asemenea 
exemple sint șoferii Totoi Lu
dovic, Tomșa Emeric fi alții. Con
ducerea I.C.O. nu asigură un con
trol eficace asupra desfășurării 
transportului în comun.

Lipsurile in activitatea Î.C.D. 
se datoresc in bună parte unei 
organizări defectuoase a activității 
diferitelor sectoare. Conducerea 
I.C.O. nu are defalcat planul' de 
producție pe sectoare și din a- 
ceastă cauză, unele dintre ele îți 

t desfășoară activitatea la intim- 
, plarc. Nu a existat preocupare 

pentru a pune de acord activita
tea sectoarelor I.C.O. cu planurile 
de muncă ale comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare dia 
localități- Din această cauză u- 
nele probleme de interes gospodă
resc nu și-au găsit o rezolvare 
corespunzătoare. Activitatea I.C.O. 
ș' > îngreunată de asemenea de 
Ai^ui că unele posturi importan
te ale întreprinderii sînt ocupate 
de, cadre necompetente și cu un 
slab spirit de răspundere față de 
sarcini.

In scopul lichidării lipsurilor 
semnalate, hotărîrea elaborată de 
sesiune stabilește măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării muncii 
în întreprindere, executarea la timp 
a reparațiilor, folosirea judicioa
să a mijloacelor de transport și 
rezolvarea propunerilor oamenilor 
muncii privind gospodărirea loca
lităților.

In încheierea sesiunii a luat cu 
vintul tov. deputat Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului pră-

' șeaesc de partid. Tov. Lazăr я 
vorbit despre sarcinile ce revin 
întreprinderii pentru mai buna 
gospodărire a localităților.

Organizația de partid, toți co
muniștii din cadrul I.C.O. au sar
cina să-și intensifice muncă pen
tru mobilizarea colectivului între
prinderii la îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan, pentru corn 
•baterea inerției și a lipsei de râs 

.' pundere ce se manifestă la unele 
cadre. Tovarășul Lazăr David a 
sublimat că LC.O. trebuie să a- 
corde o deosebită atenție înfăp
tuirii propunerilor făcute de oa
menii muncii privind gospodărirea 
localităților. Deputății au datoria 
să militeze mai activ pentru edu
carea maselor de cetățeni în spi
ritul păstrării curățeniei orașelor, 
a bunului obștesc.

Sfaturile populare, îndrumate de 
comitetele orășenești de partid, 
sint chemate să urmărească activi
tatea sectoarelor I.C.O., asigurînd 
ca întreprinderea să devină un 
factor tot mai important în înfru
musețarea și gospodărirea locali
tăților Văii Jiului.

ENERGIE
Sarcina muncitorilor de la U- 

zina electrică Vulcan este de a 
asigura exploatările miniere din 
Valea Jiului cu energia electrică 
necesară. De această sarcină, 
așa după cum s-au angajat, ei 
se achită cu cinste. In primele 
4 luni ale anului, planul global 
de producție a fost realizat în 
proporție de 104,2 la sută, con
sumul propriu tehnologic a fost 
redjus simțitor, iar pierderile pe 
rețea sînt mai mici decît cele 
admise cu peste 20 la sută. In 
același timp, datorită reducerii 
considerabile a prețului de cost, 
colectivul uzinei a realizat eco
nomii în valoare de 500.700 lei. 
In luna mai. rezultatele sînt de 
asemenea îmbucurătoare. Planul 
de producție a fost depășit cu 
peste 3 la sută, consumul de 
combustibil convențional și con- 
sumuT propriu tehnologic au fost 
mai mici dedt cele fixate cu 0,6 
și, respectiv, 10 la sută.

Din cele arătate mai sus re
zultă că activitatea tuturor sec
toarelor uzinei s-a ridicat la ni
velul cerut, muncitorii au depus 
eforturi pentru a asigura ener
gie multă și ieftină, tehnicienii

— Din mina lui Szliagyi A exandru nu iese decît lucru de 
prima calitate — spun ceilalți strungari de la U.R.U.M.P. Stră
dania întregului colectiv al secției mecanice a făcut cai procentul 
de rebuturi pe secție să fie cu aproape 80 la sută sub admis. IN 
CLIȘEU : Strungarul Szilagyl Alexandru în timpul lucrului la un 
ax cotit pentru un compresor de 40 пъс./т«п., comandă cerută 
de minerii de la Vulcan.

------------------ O-------------------
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zontului 650 și va permite fm-Dintre toate exploatările car
bonifere din Valea Jiului, mina 
Lupeni are cel mai mare grad 
de mecanizare. Aici sînt folosite 
crațere blindate de mare capaci
tate, haveze, armături metalice 
hidraulice, care fac munca mi
nerilor tot ma| ușoară, mai pro
ductivă.

Progresul tehnic la mina Lu
peni este oglindit atît de aceste 
utilaje și mecanisme cît și de 
munca rodnică a inovatorilor și 
raționallzatorilor minei. In pri
mele patru luni ale acestui an, 
la Lupeni s-au aplicat 23 ino
vații (dintre care 5 inovații din 
fișele „Schimb die experiență"! 
care au adus economii postcal- 
culate în valoare de 103.000 lei, 
economiile antecalculate ridieîn- 
du-se la circa 315,000 lei.

Cea mai de seamă inovație a- 
plicată te. Lupeni în cursul a- 
cestui sn este, fără îndoială, 
postul de '‘8fspecertzare a trams- 
portuliri 'j'alȘtBran realizat, de irw** 
vatorii Vtlceanu Constantin și 
Ujupatl foart. ' Ptnă în prezent, 
pe circa 1000 ni., transportul pe 
galeria de coastă nr. J se diri
jează cu ajutorul postului de 
dispecerizare de la cabina de co
mandă. Sistemul se va extinde 
în curînd pe tot cuprinsul ori-

De la Cabinetul 
orășenesc de partid
In ziua de vineri 2 iunie a. c., 

începînd de la orele. 16, va avea 
loc seminarul recapitulativ cu 
propagandiștii din învățămtntul 
dfe partid, la următoarele forme:
- Statutul P.M.R.
— Istoria P.M.R. (anii I și II). 
Vor participa propagandiștii 

din localitățile: Ănjnoasa, Pe
troșani, Petrii a și Lonea.

MULTA Ș
și inginerii s-au ocupat îndea
proape die Îndeplinirea planului 
de producție și îmbunătățirea 
indicilor ce afectează prețul de 
cost. De asemenea, la rezultatele 
obținute de colectivul uzinei au 
contribuit o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice ce au fost 
aplicate. Serviciul de dispeceri 
s-a ocupat permanent de menți
nerea în stare de funcționare a 
agregatelor, și în special a ce
lor cu indici mari de randament, 
graficul de reparații fiind respec
tat cu strictețe, fapt care a dus 
la scăderea numărului de avarii. 
Prin unele modificări' aduse in
stalațiilor electrice, a sporit si
guranța lor în exploatare, iar 
prin aplicarea' unor raționalizări 
și perfecționări tehnice randa
mentele unor Instalații au cres
cut simțitor.

Prin efortul depus și conști
inciozitatea în muncă privind în
treținerea instalațiilor tn. stare 
de funcționare, repararea defec
telor la tirtjp și executarea unor 
lucrări de bună calitate, ș-au! 
remarcat multe ■ echipe de mun
citori. Printre acestea se numă
ră echipa de zidari condâsă de 

bunătățirea mișcării convoaielor 
de vagonete pe trasee.

O altă inovație prețioasă rea
lizată de inovatorul Untea loan, 
este „Sistemul de închidere și 
deschidere automată a ușilor de 
aeraj". La punctul „5 macaze" 
și în alte locuri pe circuitul ori
zontului 565. sistemul se com
portă mulțumitor. „Adaptarea 
coloanelor de aeraj pentru por
nirea ventilatoarelor electrice în 
cazul acumulării de gaze la lu-i 
crările în fund de sac" este o 
altă inovație în curs de aplicare, 
concepută de inginerul Husti 
Stefan. Ar mai trebui menționa?- 
tă inovația unui colectiv de in
gineri care permite colectarea no
roiului din bazinele de decantare 
și transportul lui cu vagonete, 
inovație care după 6 luni de cînd 
se aplică a și adus minei eco
nomii de aproape 45.000 lei.

S-ar părea* după cele relatate 
mai sus că la mina Lupeni miș-* 
carea de inovații se află în cen
trul preocupărilor, că la ea par
ticipă o mare masă de munci
tori. Si totuși, lucrurile nu stau 
așa. Cele 23 inovații aplicate la 
o mină cum este mina Lupeni în 
4 luni de zile, reprezintă prea 
puțin în raport cu posibilitățile.

Activitatea cabinetului tehnic 
al minei nu s*a ridicat pînă a- 
cum la înălțimea cerințelor și 
posibilităților. Această situație 
nu poate continua. Mișcarea ino
vatorilor die la mina Lupeni tre
buie să se ridice ta nivelul po
sibilităților sale. Pentru aceasta 
sînt necesare: un sprijin mai ac
tiv din partea combinatului, o 
îndrumare mai bună din partea 
comitetului sindicatului minier șl 
din partea serviciului tehnic at 
minei; mai multă muncă din par
tea responsabilului cabinetului 
tehnic ing. Heber I.

IEFTINA
Secula Toma, echipa de lăcătuși 
cazane condusă de Moldovan 
Traian, precum și echipele con
duse de Baba loan, Peter Ludo
vic și Blaj Sabin,

Un alt lucru care a stat în 
atenția conducerii uzinei este res
pectarea cu strictețe a normelor 
de tehnica securității și protec
ție a muncii. S-au confecționat 
balustrade metalice pentru pla
nul înclinat și barajul de apă, 
s-a înlocuit covorul de cauciuc 
dielectric uzat de lă TD de 5,5 
kV și în cabinele de 15 kV și 
altele.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la U.E.V. sînt hotărtți 
ca în viitor să înregistreze noi 
succese. Nu de mult ei s-au o- 

■bligat ca angajamentul anual de 
a obține 976.000 lei economii la 
prețul de cost să-l realizeze eh 
două luni mai devreme. Muncind 
ca și pînă acum, cu planul de 
producție îndeplinit și depășit,1 
cu pierderi cte energie și consu
muri specifice cjt mai, prici, co
lectivul uzinei' se va 'achita ,cu, 
cinste dă sarcinile ce-l revin.

ST. EKART

8

PUBL ICITAT E jjfe
AAAA • a a• • W ■ ■ ■ • O • V V

I întreprinderea de Construcții Siderurgice І 
HUNEDOARA I

I ANO A JE AZA t 
I CONTABILI (absolvenți ai I.S.E.P.) | 
S Se asigură condiții bune de salarizare și caza- f 
ț re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de î 
| Construcții Siderurgice — Hunedoara, serviciul ca* | 
t dre și învățimînt, strada Molotov nr. 8. X
oeeoeeeeooeoeeeeoeooeeeaooooooeeeeooooeeeeoeeooe

Combinatul Carbonifer Val ea Jiului

Griiul de luiieit neliiriuie Petiuui 
are un post vacant de:

MAISTRU CONSTRUCTOR,
cu salariul de 1.100—1.450 lei lunar. Solicitant!! 
se pot adresa pentru informații la Grupul de șan
tiere prefabricate Petroșani, str. Cărbunelui nr. 14.

O. C. L Produse Industriale Petroșani ji 
A N U N T Ă I

Pentru sezonul de primă vară* vară a pus ;; 
i în vînzare prin toate magazinele de țesături un i 

bogat fi variat sortiment de :

’ imprimeuri de țesături, bumbac și mătase У 
Vizitați magazinele de textile jj

Ш iiiwiiiiiti PdNIu Ш Mfimii 
ANUNȚA

începînd din 26 mai 1961 la unitatea „CRAMA ODO- 
BEȘT1“ din Petroșani, In afară de vinuri la butoi, veți găsi 
orice fel de băuturi ca: bere la sticlă, băuturi spirtoase și 
naturale, lichloururi precum și diferite vinuri la stîdă.

In permanentă diferite preparate la grătar.
Vizitați cu încredere unitățile T.A.P.L.

întreprinderea „Compe(rol“ Petroșani
Anunță coneumatorli da aragaz că cu începere de 1a a- 

pariția prezentului anunț, dlatrlbulrea buteliilor de aragac, 
In cadrul depozitului se face zilnic între orele 13—15.

De asemenea, la schimbatul buteliilor, consumatorii ae 
vor prezenta cu Buletinul de identitate, fără de care nu ae 
pot distribui butelii din depozit

iqurind fvdn асеаліа 
шЧЖсЖел jbessmaUdui. 

ii а іошіиі de rrerncâ
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Un moiHiffleflt шеиогіаі 
pe locul aterizării 

primului cosmonaut
MOSCOVA 31 (Agerpres) — 

TASS transmite:
Ziarul „Krasnaia Zvezda" în 

numărul său din 31 mai, rela
tează că pe locul aterizării pri
mului cosmonaut din lume, loc 
care se află la 30 de km. de ora
șul Engels (regiunea Saratov), 
S'-а ridicat un monument memo
rial.

Ziarul publică fotografia locu
lui de aterizare și a monumen
tului, precum și fotografia col
hoznicei Ana Tahtarova, care l-a 
văzut prima pe cosmonautul 
Gagarin.

Im N. S. Hrușciov spre Viena
to LVOV 31 (Agerpres) — TASS transmite:

In seara zilei1 de 30 mai, trenul special cu care șeful gu- 
vemului sovietic N. S. Hrușciov călătorește spre Viena, a fă- 

m cut un scurt popas In orașul ucrainean Lvov.
Sn Mii de locuitori ai orașului, adunați în piața gării, au fă- 
)5> cut o 
Й) popas 
ft? cătorii

$ N< 
((( tinuat

t

Declarația Consiliului păcii 
pe întreaga Indie

Indian, se arată în declara- 
continuare, primul ministru 
„a criticat aspru politica

DELHI 31 (Agerpres)
„Consiliul păcii pe întreaga In

die, se spune în declarația dată 
publicității la 30 mai, condamnă 
cu hotărîre acțiunile barbare ale 
Portugaliei în Angola, Mozsunbic 
și în alte colonii. Cererea guver
nului sovietic de a se organiza o 
anchetă internațională asupra si
tuației din Angola trebuie spriji
nită de toate statele care respectă 
drepturile omului și înaltele prin
cipii ale Națiunilor Unite. Popoa
rele lumii nu se mai pot resemna 
cu samavolnicia și fărădelegile să- 
vîrșite de portughezi în Angola și 
în alte colonii".

Luînd cuvîntul la Durgapur la 
sesiunea Comitetului pe întreaga 
Indie al Partidului Congresul Na

țional 
ție în 
Nehru 
guvernelor S.U.A. și Angliei care 
ajuță direct sau indirect Portugalia 
să-și mențină imperiul colonial. 
Declarația guvernului sovietic și 
cuvîntarea lui Jawaharlal Nehru 
întăresc considerabil rîndurile lup
tătorilor pentru libertate în An
gola, Mozambic, Goa și celelalte 
colonii portugheze".

Consiliul păcii pe întreaga In
die declară că Organizația Na
țiunilor Unite este datoare să ia 
măsuri imediate și urgente pentru i 
a pune capăt acțiunilor tâlhărești • 
ale Portugaliei în Angola și în 
alte colonii.

O

caldă primire lui N. S. Hrușciov. In timpul acestui 
șeful guvernului sovietic a avut o convorbire cu condu- 
regiunii Lvov.
S. Hrușciov și persoanele care 11 însoțesc și-au con- 
apoi drumul spre Viena.

-------------------O-------------------

MARI SPERANȚE»
mare importanță în direcția re
zolvării problemelor esențiale și 
în același timp foarte complexe, 
a declarat corespondentului zia
rului „Sovetskaia Rossia", Nor
man Cousins, unul dintre con
ducătorii delegației americane la 
discuțiile care s-au terminat re
cent în Crimeea dintre fruntași 
ai vieții publice din S.U.A. și 
U.R.S.S.

Un alt participant la această 
întîlnire Ervin Griswold, deca
nul Facultății de științe juridice 
a Universității din Harvard a 
spus: Această întîlnire poate 
constitui începutul unor noi re
lații între țările noastre, relații 
care trebuie să fie mai bune. 
Contactele îndrăznețe dintre șefii 
de guverne sînt foarte necesare, 
a spus Griswold.

Scriitorul Ștuart Chase a de
clarat că întîlnirea de la Vfan< 
va contribui la precizarea punc
telor de vedere, ea va fi de folos, 
de asemenea, tratativelor cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară și unor discu
ții utile în problemele dezarmă
rii.

MOSCOVA 31 (Agerpres)
Majoritatea omenirii nutrește 

mari, speranje că întîlnirea din
tre Hrușciov și Kennedy va în
semna un prim pas de cea mai

------- — - ♦¥ ♦« _—
Ca răspuns la acțiunile teroriste ale contrarevoluționarilor l

0 sută de mii de comitete 
revoluției eubaue 

ticipanții la miting au organizat 
manifestație.

Locuitorii
nat într-un miting la Capitoliu. 
Ca răspuns 
revoluționară, 
propus să se creeze 100.000 
noi comitete pentru apărarea re
voluției și să se instituie încă 500 ' 
de posturi revoluționare. Această 
propunere a fost sprijinită de Di
recția națională a comitetelor pen
tru apărarea revoluției. „Nici un 
cartier, nici o secție, nici o coope
rativă, nici un centru muncitoresc 
fără comitet pentru apărarea re
voluției 1 — se spune în declara
ția Direcției naționale. Poporul 
care stă de strajă va bara calea 
dușmanilor revoluției și ai pa
triei".

Mitinguri de protest împotrivă 
activității teroriste a contrarevo
luției au avut loc in numeroase 
întreprinderi, în organizațiile ti
nerilor insurgenți, în cooperative
le agricole. „Patria sau moartea l“i 
„Vom învinge !“s declară în una
nimitate cubanii ca răspuns la u- 
neltirile năimiților imperialismului, 
care încearcă șă împiedice cons
trucția cu succes a tinerei Repu
blici Cubane.

pentru apărarea
HAVANA 31 (Agerpres) 

Corespondentul TASS, E. Elșov 
transmite :

„O sută de mii de comitete 
pentru apărarea revoluției — iată 
răspunsul nostru la acțiunile tero
riste ale contrarevoluționarilor", 
au . declarat oamenii muncii cu- 
bahi afliâd despre, josnica crimă 
de la Pinar-Del~Rio a dușmani
lor poporului cuban.

Incendierea cinematografului 
timpul prezentării unui film, 
cendiu în urma căruia 26 
copii și 14 persoane mature
suferit arsuri grave, a stîrnit pro
testul plin de mînie al întregului 
popor 
un val 
nii au 
și au 
atacuri 
voluționare, printr-o muncă plină 
de abnegație 
plantații.

La mitingul 
nematografului 
cipat mii de 
reprezentanți ai diferitelor sindi
cate și organizații revoluționare au 
cerut oamenilor muncii să ridice 
și mai sus steagul revoluției. Par-

------------------ O

în 
in- 
de 
au

cuban. In țară a început 
de mitinguri la care cuba~ 
înfierat pe asasinii plătiți, 

jurat să răspundă acestor 
prin. întărirea vigilenței re-

la strunguri și pe

din fața clădirii ci- 
incendiat au parti- 
cubani. Vorbitorii,

Și
li-

a-
a-

HAVANA. După cum anunță 
ziarul „Noticias de Hoy", „Miș
carea scriitorilor revoluționari 
din Ecuador", cu sediul la Gua
yaquil, al doilea oraș ecuadorian, 
a hotărit organizarea primului 
concurs național de poezie 
proză avînd ca temă „Cuba 
beră".

LONDRA. In Scoția există 
proximativ 65,000 de șomeri,
dică 3 la sută din întreaga po
pulație încadrată în muncă. In
tr-o serie de regiuni industriale, 
procentul șomerilor este și mai 
mare. In luna mai, 
au fost peste 16.500

BUENOS AIRES, 
au declarat o grevă 
24 de ore muncitorii de la cele 
mai mari abatoare și întreprin
deri ale industriei de refrigerare 
a cărnii din Argentina. Greviștii 
cer majorarea salariilor. La gre
vă participă peste 25.000 de 
persoane.

la Glasgow 
de șomeri.
La 30 mai 
generală de

Să fie restabilite drepturile 
legale ale P.C. din Germania

BERLIN 31 (Agerpres) * 
vest-ger- 

restabilite
Un grup de avocați 

mani a cerut să fie ________
drepturile legale ale Partidului 
Comunist din Germania.

Autorii scrisorii subliniază că 
este cu neputință să se înăbușe 
sau chiar să se limiteze activitatea 
Partidului Comunist din Germa
nia, care a rezistat cu curaj în 
anii sîngeroși ai celui de-al trei
lea Reich.

o

Havanei s-au adu-

la activitatea contra- 
oamenii muncii au 

de

HAGA. La conferința „mesei 
rotunde" care și-a început lu
crările la 29 mai la Haga pri
mul ministru ai Surinamutlui, 
Emmanuels a formulat poziția 
delegației Surinamului la con
ferință în modul următor: inde
pendență în rezolvarea probleme
lor de politică externă menținând 
legăturile cu Olanda, continua
rea eforturilor comune în dome
niul apărării, garantarea drep
turilor fundamentale ale omului 
și apărarea juridică în cadrul 
regatului în condițiile respectării 
egalității.

Aceste cereri minime au fost 
respinse de 
siliului de 
Korthals.

vicepreședintele Con- 
Miniștri al Olandei

IN LAOS

Rebelii au violat
31 (Ager-

de radio 
condamnat 

săvîrși- 
Fumi

XIENG KUANG 
preș).

La 30 mai postul 
(,Vocea Laosului" a 
violarea încetării focului,
tă de unitățile grupului 
Nosavan — Boun Oum.

La 25 mai avioane aparținînd 
grupului Fumi Nosavan — Boun 
Oum au mitraliat mai multe lo
calități situate la sud-est de pro
vincia Xieng-Kuang, rănind nu
meroși locuitori.

La 15 mai trupele iui Fumi 
Nosavan — Boun Oum au între
prins o acțiune în regiunea Nong-

!

NEW YORK 31 (Agerpres)
Agenția United Press Interna 

tional anunță că la 30 mai un 
grup de opt „călători ai libertă
ții" — cinci albi și trei negri, au 
sosit cu trenul la Jackson, statul 
Mississippi ; ei au fost imediat 
arestați cînd au încercat să intre 
în restaurantul gării rezervat pen
tru albi. In legătură cu această 
nouă samavolnicie, agenția ame 
ricana redă următoarea scenă de 
la gara din Jackson, caracteristică 
pentru mentalitatea rasiștilor din 
Mississippi. Unul din cei opt „că
lători ai libertății", negrul James 
Davis, student la 
Carolina de sud, 
spre căpitanul de poliție Ray ru-

un colegiu din 
s-a îndreptat

încheierea lucrărilor primului Congres 
al sindicatelor din

%

CASABLANCA 31 (Agerpres)
Primul Congres al sindicatelor 

din întreaga Africă care și-a în
cheiat lucrările la 30 mai a adop
tat în unanimitate statutul Fede
rației sindicatelor din întreaga A- 
frică în care sînt proclamate ca 
principii fundamentale lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului, feuda
lismului, reacțiunii, împotriva tu
turor formelor de exploatare a 
omului de către om.

Congresul a chemat 
țiile sindicale să lupte 
nitatea și solidaritatea 
muncii africani, pentru 

sindicatelor africane 
amestec din partea guver- 
Congresul a adoptat o ho* 
potrivit căreia organizațiile

organiza- 
pentru u- 
oamenilor 

indepen- 
fărădența 

vreun 
nelor.
tărîre
sindicale afiliate la Federație nu 
pot participa la alte uniuni sin
dicale internaționale.

Congresul a arătat că sarcina 
sindicatelor africane este apărarea 
unității oamenilor muncii africani 
din țările lor și de pe întregul 
continent, lupta pentru drepturile 
și interesele lor, pentru cucerirea 
libertății, independenței politice și

încetarea focului
De, la nord de Vientiane în apro
pierea fluviului Mekong. Ele au 
arestat 17 țărani și au ucis alte 
zece persoane.

Unități ale grupului Fumi No
savan — Boun Oum sînt instruite 
în Tailanda. Alte unități ale tru
pelor Fumi Nosavan — Boun 
Oum sînt instruite la divizia-I 
a armatei sud-vietnameze, aflată 
la Lăo-Bao (în apropierea liniei 
de demarcație dintre Vietnamul 
de nord și Vietnamul de sud).

Postul de radio j.Vocea Laosu
lui" a cerut să se pună' capăt a- 
cestor violări.

întreaga Africă
economice a tuturor țărilor de pe 
continentul african. Federația spri* 
jină principiile neutralității pozi
tive și solidarității cu oamenii 
muncii din întreaga lume.

Congresul a adoptat o rezolu
ție in problema algeriană în care 
se exprimă solidaritatea cu eroicul 
popor algerian.

Președintele Federației sindica
telor din întreaga Africă Mahdjub 
Ben Seddîk, a declarat în cuvîntul 
de închidere că Congresul consti
tuie un punct de cotitură în is
toria mișcării sindicale africane. 
Federația nu intenționează cîtuși 
de puțin să renunțe la colabora
rea cu organizațiile sindicale din 
alte țări, dar va colabora numai pe 
baza egalității și neamestecului în 
treburile interne.

Congresul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de mare avînt.

gîndu-1 să-1 îndrume 
taurantului. „Sînteți 
răspuns Ray. „Mi-e foame", a 
spus Davis. „Sînteți arestat", a 
repetat Ray. „Ați putea să ne spu
neți care sînt motivele arestării?", 
a întrebat Davis. „Tulburarea or
dinii", a fost- replica lui Ray. 
„Nu cred că tulburăm ordinea. 
Mi-e foame", a ripostat Davis. 
Cei opt „delicvenți" au fost apoi 
escortați la un furgon al poliției 
și transportați la închieoare. Ei ur
mează să fie judecați după aceeași 
procedură ca și cei 44 de „călători 
ai libertății" arestați înaintea lor.

Agenția U.P.I. anunță că „Co
mitetul călătorilor libertății din 
Washington" a hoțărît să organi
zeze pichete în fața Casei Albe 
pentru a cere guvernului federal 
să ia măsuri energice în apărarea 
visitor și drepturilor civile ale 
negrilor din sud.

R.A.U. a rupt relațiile 
diplomatice 

cu Uniunea Sud-Africană
CAIRO 31 (AgerpreS).
Republica Arabă Unită a rupt 

relațiile diplomatice cu Uniunea 
Sud-Africană. In comunicatul dat 
publicității la 30 mai la Cairo 
se subliniază că această măsură 
a fost determinată de faptul că 
„politica rasială, promovată de 
Uniunea Sud-Africană. contravin® 
celor mai elementare drepturi ale 
omului și constituie o sfidare la 
adresa conștiinței omenirii". No
ul regim care va fi proclamat în 
Uniunea Sud-Africană la 31 mai 
1961, se subliniază în comunicat, 
este un rezultat al mașinațiuni- 
lor „minorității albe" și nu este 
demn de a fi recunoscut.

sPre 
arestat 

foame", 
„Sînteți arestat",

PROGRAM DE RADIO

PROGRAMUL I. 7,00 Radio 
jurnal și sumarul presei centrale, 
7,15 Program de cîntece și jocuri, 
8,00 Din presa de azi, 8,30 Con
cert de dimineață, 9,00 Cîntece 
și jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale^ 9,30 Prie
tena noastră cartea, 10,45 Muzică 
ușoară, 11,40 Muzică populară din 
Republica Democrată Germană, 
12,10 Valsuri interpretate de fan
fară, 13,05 Muzică de estradă, 
14,00 Album de melodii, 14,30 
Cîntă Cristina Speriosu, Ghcorghe 
Stănică ți Nelu Orian. In program 
melodii populare romînești, 15,10 
Concert popular, 15,50 Muzică 
corală din țări socialiste, 16,15 
Vorbește Moscova 1 16,45 Jocuri 
populare romînești, 17,30 Emisiu
nea muzicală pentru copii, 18,30 
Tineri scriitori la microfon, 19,05 
Tribuna radio, 20,30 Program mu
zical pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 21,00 
Din viața de concert a Capitalei, 
22,30 Fragmente din cele mai cu
noscute operete. PROGRAMUL 
II. 12,40 Muzică ușoară, 13,10 
Cîntece primite de ia Radiodifu-

2 iunie
ziunea 
ușoară, 
dansurile popoarelor, 15,35 Actua
litatea ia țările socialiste 16,15 
Muzică instrumentală, 17,00 Cod* 
cert de estradă, 17,35 Muzică 
populară din Ardeal, 18,05 Din 
creația de cîntece a compozitori
lor noștri, 19,30 Teatru la mi
crofon „Iubire", comedie de Barta 
Layos, 21,09 Muzică de estradă, 
22,15 Cîntă orchestra de гцшгеа 
populară „Brîulețul" din Constan
ța. ,

din Irak, 14,03 Muzică 
15,00 Din cintecele ți

■■ O—.. ■■

CINEMATOGRAFE
2 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMJ 
BRIE : Strada Șeiler nr. 8; AL. 
SAHIA : E lung drumul pînă a- 
casă; PETR1LA: Soldați fără 
uniformă : ANINOASA: Doam
na cu cățelul; VULCAN: Ju- 
cătoarea de baschet; LUPENI: 
Strada preriilor. (Responsabilii 
cinematografelor Muncitoresc — 
Petroșani, Lonea, Livezeni, Crw 
vidia, Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor).
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