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Brigada lui Biro Enter ic, care lucrează în sectorul I, e una ■ 
din fruntașele minei Vulcan. După cum se vede dini clișeu, lui 
Dunca Dumitru, Vass Laurențiu, В urci amu Tudor și Fopescu Hie, 
membri ai brigăzii, înainte de intrarea în șut, nu *° *>
conversație în mijlocul naturii, cu atit mai mult că e 
cum vor munci în adine. Cum să le displacă mai 
prins și o zi cu soare.

Л

lacrimi de duioșie 
ochi. Micuții pettileni 
avut cu adevărat o zi 
sărbătoare.

«
„Pe treptele revistei”...

...Așa își intitulează 
noul spectacol, , artiștii 
Teatrului de estradă din 
Deva. Cunoscuți specta
torilor și din alte tur
nee prin Valea Jiului, 
artiștii din Deva au fost 
așteptați cu multă nerăb
dare de mineri. întotdea
una, pumerele prezentate 
au fost mult apreciate de 
public. De aceea în fața 
afișelor, care de cîteva 
zile anunță o nouă se
rie de spectacole ■ prin 
Valea Jiului ale estra
dei — 
tot mai

in
au 

de
Odată cu timpul cald 

'afișele au început să a 
bunde în orașele Văii 
fiului, anunțînd diferite, 
'spectacole de teatru, re-\ 
viste. ansambluri, ple-^ 
cari in excursii, între-j 
ceri sportive etc. E greu 
să alegi dintre zecile de 
afișe, asupra că
rei manifestări să te o-, 
prești.Să mergi la fotbal.

. sau cinematograf, la un. 
spectacol de estradă sau 
să faci o excursie 
na din cabanele 
jiului ? Toate sînt 
gătoare, te îmbie,
au scopul de a crea oa
menilor munci’ clipe plă 
cute, ore de destindere, 
t odihnă.
__ I

La fiecare loc de muncă

le displace a 
vorba despre i 
ales că au'

-O------—-------

produse de calitate superioară

Рсвігі contlnaâ ImbnnMâfirc 
а calNâlll plinii

acest timp randamente 
sporite. Brigada condusă 
de minerul Barzu Gheor
gbe, de exemplu, a obți
nut un randament Ide 
peste 6 tone pe post, 
dînd peste plan 58 tone 
de cărbune de bună ca
litate. La rîndul lor, mi
nerii din brigada condu
să de David Nicolae au 
lucrat în abatajul came-,
ră nr. 5 cu un randa-" ’ 
ment de aproape două 
tone cărbune pe post măi 
mare decît aveau plani
ficat. <-

cenfrul atenției
nă cu 1 la sută, iâr umi-\ 
ditatea cu 0,5 la' sută.

Fruntași în lupta pen- ; 
tru îmbunătățirea călită- ■ 
ții cărbunelui se află' și 
de astă dată minerii sec
toarelor III și IV. Cărbu
nele livrat de colectivele 
acestor sectoare- atd un 
conținut de cenușă măi 
scăzut cu aproape 4 la 
sută decît norma admi
să.

valoroase
te în valoare de 100.000 
lei și postcalculate de 
319.000 lei. O inovație 
valoroasă aplicată . este 
cea privind „Metodă de 
armare a suitorilor scu
fundați fără cadre pe 
stratul V Priboi". Aceas-. 
tă inovație aduce o eco
nomie anuală antecalcu- 
lată de peste 25.000 l"et..

Este în curs de ex
perimentare și inovația 
„Stîlpi metalici pentru 
abatajele cameră" con
cepută de minerul frun
taș Cristea Aurel și lă
cătușul Manea Va’ter.

Colectivul sectorului 
IV de la mina Aninoasa 
care în luna trecută a ex
tras 2058 tone de căr
bune peste plan continuă 

. să se situeze în fruntea 
înțrecerii .pe exploatare. 
In primele 5 zile ale lu
nii iunie, minerii de 
au dat în plus încă 
tone de cărbune, 
ductivitatea muncii
nificată fiind depășită cu 
2,5 la sută. Marea ma
joritate a brigăzilor de 
la abataje au realizat în

Calitatea — în
A*~^rii și tehnicienii 

dots га Aninoasa ац pus 
în centrul preocupărilor 
lor continua îmbunătăți
re a calității cărbunelui 
extras. Prin extinderea 
inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat 
pentru șist vizibil", în 
primele 6 zile ale lunii 
iunie procentul de cenușă 
a scăzut pe întreaga mi-

Іп ovații
Inovatorii mineți de 

la exploatarea Aninoasa 
desfășoară- o rodhică ac
tivitate în direcția găsi
rii de noi procedee de 
lucru care să ducă la 

; ușurarea efortului fizic, 
la realizarea de cît mai 
mari economii. De la în
ceputul anului și pînă a- 
cum la 
al minei 
trate 28 
inovații 

aplică deja în procesul 
<^e producție. Aplicarea 
acestor inovații aduce ex
ploatării Aninoasa eco
nomii anuale antecalcula-

Utilaje de mare productivitate
Mina Aninoasa a fost 

înzestrată în acest an cu 
noi utilaje de mare pro
ductivitate fabricate in 
țara noastră. Printre u- 
tilajele miniere sosite 
aici în ultima vreme se 
numără 10 perforatoare 
pneumatice, 15 bucăți 
ciocane de abataj de tip 
îmbunătățit, 4 transpor
toare T.P. 1, două mo
toare de 800 kW pentru 
pompe cu o mare inăl-

cabinetul tehnic 
au fost înregis- 
propuneri de 

dintre care 18

1

țime de refulare. De a- 
asemenea. la abatajul 
frontal din sectorul T au 
fost introduse zilele,., tre
cute două transportoare 
S_K,R. —11 fabricate 
„Uflio" Satu*Mare.

Ca urmare a înzestrării 
minei Aninoasa cu 
utilaje și mecanisme 
niere, producția și 
ductivitatea muncii 
în continuă creștere.

C. OLTEAN U
—mxj

la

noi

SÎnt

la u-
Văii' 

atră-, 
toate

Serbarea celor mici

Deva, se opresc 
mu Iți trecători.

In curînd...

ca și anul

mic.
Petrilei, sim- 
o zi de săr
nu n,uma 

ei - și pentru' 
ziua de sîm-

Pentru cei: mai 
locuitori ai 
bată a fost

--bătoate. Și 
pentru ei, 
părinții lor,
bătă a constituit un eve 
niment deosebit. Mame
le, care de dimineață nu
mai pridideau cu „fer
chezuitul" micilor artiști, 
au așteptat cu emoție o- 
ra de deschidere a tra 
diționalei serbări de Ziu<- 
copilului.

j E ora 11. „Artiștii1 
au început să dea semne 
de nerăbdare, intimidați 
și de oamenii care con
tinuau să vină mereu, o- 
cupînd spațiile rămase 
libere în jurul „scenei" 
din parcul dr. Petru Gro- 

‘za. A început serbarea.
Indiferent de rolurile in
terpretate, toți - au dove
dit, măiestrie și talent.

Ei au fost foarte bu
curoși de succesul obți
nut. Cînd după fiecare 
poezie, dans sau cîntec, 
au fost răsplătiți 
tență cu vii a- 
plauze, privirile 

: lor se îndreptau 
spre mamele ca
re se uitau la ei 
emoționate.

de asis-

La fel 
cut, Ansamblul 1 de 
tece și dansuri al C.C.S. 
care se află într-un tur
neu de 60 de zile în 
principalele orașe și cen
tre muncitorești din țară,! 
poposește pentru' o zi și 
n orașul nostru; • ’

In turneul din acest 
an, Ansamblu de cirrteee 
și dansuri ;ai CJC.Si. pre
zintă unele din, cele mai 
valoroase și apreciate • lu
crări din stagiunea 1960- 
1961. Este vorba‘de "ba
letul în trei tablouri 
„Cînd strugurii e coc", 
poemul omagial „Slavă 
partidului nostru". Din i 
programul spectacolului 
mai fac parte lucrări co
rale și pentru soliști. In 
tabloul folcloric „Drag 
mi-e cîntecul și jocul" a- 
par cunoscuții soliști ins
trumentiști Traian Lăscuț- 
Făgărășanu, la clarinet 
și Dumitru Marinescu- 
Giuciu, la țambal.

Spectacolul va avea loc 
în ziua de 20 iunie, o- 
rele 20 pe stadionul 
Jiul din Petroșani.

C. COTOȘPAN

tre- 
cîn-

După cum se știe, în trei din 
marile întreprinderi de panifica
ție ale Capitalei se desfășoară de 
cîteva zile un pasionant concurs 
al celor mai buni brutari din re
giunile țării, pentru îmbunătăți
rea calității pîinii și îmbogățirea 
numărului de sortimente în a— 
cest sector.

Organizarea acestui concurs a 
făcut ca și în rîndul muncito
rilor și maiștrilor brutari de la 
fabrica de pîine Petroșani să e- 
xiste o mai măre preocupare față 
de îmbunătățirea calității și lăr
girea sortimentelor de panifica
ție. In cadrul fabricii au luat 
naștere brigăzi de calitate în 
componența cărora se află mun- 

I citori brutari cu o înaltă califi- 
I cane profesională. Aceste brigăzi 

desfășoară în prezent o susținu
tă întrecere pentru a da produse 
de calitate care să satisfacă exi
gențele consumatorilor. Cele mai 
bune rezultate în această direc
ție le-a dobîndit pînă acum bri
gadă cotldusă de Kovacici luliu 
A. fost, de .asemenea, .deschis .un 
curs de ridicare a calificării pro- 

' fesionale a tiherilor brutari. Aici 
maiștrii și tehnicienii din fabri
că împărtășesc celor 23 de tineri 
cursanți metodele de muncă ca
re duc la îmbunătățirea calității 
pîinii și a altor produse de pa
nificație.

Un accent deosebit s-a pus în 
ultima vreme la fabrica de pîine 
pe perfecționarea proceselor teh
nologice, pe îmbunătățirea func
ționării unor utilaje și instalații.. 
Cuptoarele mecanice de coacere 
F.T.E.-2 au fost dotate cu apa- 
rataj termoelectric în scopul ur
măririi - și respectării ■ regimului 
de coacere. ,De asemenea, au fost 
puse în funcțiune instalațiile de 
cernere și frămîntare și s-au re
parat dospitoarele precum și sis

temul de încălzire a vetrei cup
toarelor.

Laboratorul de panificație a 
fost reutilat și încadrat cu ca
dre bine calificate, capabile să 
facă analizele care stau la baza 
întocmirii rețetelor de fabricație.

— In prezent noi fabricăm unj 
număr de 9 sortimente de pani- : 
ficație, ne-a spus tov. Hurezeanu 
Petru, șef de secție la fabrica, 
de pîine. In curînd vom pune la 
dispoziția consumatorilor din Pe
troșani încă 4 noi sortimente ca: 
pîine intermediară tip turist de 
750 gr., pîine semialbă cu 50 la; 
sută amestec secară, pîine albă i 
format franzelă de 2 kg. și fran-, 
zeluțe crestate de 250 gr. După! 
primirea documentației referitoarei 
la cele, mai bune sortimente ex
perimentate lg concursul din Ga- 
pitală, 
lor.

Dacă 
brutari dte la fabrica de pîine 
Petroșani se străduiesc să îm
bunătățească zi de zi calitatea 
și aspectul exterior al produselor 
de panificație, nu aceeași preocu
pare există în transportul aces
tor produse și modul de depozi- 

. tare și expunere la centrele de 
desfacere unde ele suferă, defor
mări, dîndu-le un aspect cu to
tul necorespunzător.

Pentru remedierea acestor de
ficiențe organele în drept trebuie 
să ia măsuri de dotare a unită
ților de' panificație cu autovehi
cule corespunzătoare și suficien
te transportului produselor. Este 
necesar, de asemenea, ca centrele 
de desfacere a pîinii din Valea 
Jiului să fie dotate cu rafturi și 
spații de depozitare conform ce
rințelor, evitîndu-se astfel defor
mările unor produse de panifi
cație.

vom trece la fabricarea

muncitorii și maiștrii

C. MATEESCU

Magazinul nou din Vulcan, așa cum e‘ și blocul în care a fost 
amenajat, e caracterizat prin deservirea promptă și conștiincioasă. 
Gospodinele îl vizitează des.
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1 Carnet д;/; MÎNDRIM CU EL
La redacție a sosit o scrisoare, 

ale cărei rînduri ' așternute cu 
migală de mina bătătorită a va
gonetarului Csaky Alexandru vor
besc pregnant despre trăsăturile 
minunate ale minerilor zilelor 
noastre, constructori hotărîți ai 
socialismului, despre dîrzenia și 
eroismul lor.

Munca minerului e frumoasă, 
plină de bucurii. Zilnic Valea 
jiului e străbătută de vești care 
anunță succesele lor în lupta pen
tru cărbune mai mult, mai bun 
și mai ieftin. Dar și atunci cînd 
mina îi pune la încercare, ei nu 
se dau bătuți, luptă cu' eroism și 
știu să învingă.

Despre o asemenea faptă de e- 
roism grăiește și setisoarea vago
netarului Csaky Alexandru, ln- 
tr-цпа din zilele trecute, .minerii 
din schimbul III al brigăzii lui

8 , Nisțoreanu Gheorghe au intrat în 
8 adîncul minei Petrila pentru a 
8 umple cu încărcătura prețioasă 

a adîncurilor cîteva zeci de vago- 
nete., Era tîrziu, în noapte, la

8
8
8

începutul schimbului III; Ajunși 
la locul de muncă, abatajul le-a 
oferit o surpriză: pe cîteva fi
guri tavanul începuse să se în
chidă. Minerul Cazacu Vasile, cu 
încă doi ortaci, a fost trimis în 
galeria de cap pentru a întări 
armătura. Ajunși acolo, ei au vă
zut că sculele brigăzii, ciocane 
de abataj, furtunuri de cauciuc 
erau amenințate să fie prinse de 
surpare și pierdute. Dar iată că 
minerul Cazacu Vasile, tînăr co
munist, pe cate ortacii l-au pre- 
țiut totdeauna pentru bă— ie. 
spirit de disciplină, pentru" căl
dura сц care își ajută tovarășii 
săi de muncă, a 'luat pe loco 
hoțarîre îndrăzneață. , șEâră • să. 
țină seama de j trozițitur'ile stil-, 
pilor de armături, ■ din , care o, 
parte fuseseră măturați de pre
siune, el a coborît pe un furtun 
pînă.la figura Ill-а, unde și-a fey 
gat . de Brîu ciocane de abataj; 
cățărîndu-.se cu ele pînă la. figu
ra de sus. in cîteva clipe și-a a- 
dunat forțele, coborînd apoi din

o

nou, pe același șlog pînâ la fi
gura IV-а,de unde iarăși s-a reîn
tors cu ciocane de abataj ti alte 
scule legate la brîu.

„Bineînțeles, noi, ceilalți or
taci, nu l-am părăsit —■ scrie în 
continuare vagonetarul Csaky. 
Am pus cu strășnicie propte și 
valul de presiune a fost învins. 
Iar sculele pe care le salvase co
munistul Cazacu, puse acum la a- 
dăpost pe galeria de cap, erau 
parcă de aur. Fuseseră strînse 4 

, ciocane pncmatit' de abatai. 4 
fierfst ..j. 250 m;furtun. л 

,— E averea brigăzii noastre,

4
8

8
8 O O ftO

P
8

: o 
: 8

8
,— ti uueraa ur.ga-^n mfassre, 

tovarăși. Putepm să lăsăm unei- ~ 
tele, noastre snb surpare ?— ne-a §1 
spus. eZ modest, dar fericit. Vom S 
da tu ele ~ încă mii de tone de л 
cu,,' net

Sîntem mîndri că avem înbri- 5 
gadă un asemenea ortac. Exem- Q 
p/șrf comunistului Cazacu ne în- 8 
sufletește în 1nunc&u- — își în- 8 
cheie tovarășul Csaky ' scrisoarea 8 
trimisă redacției.
•*1 - ■ -

8
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2 SUSAQUL ROȘU

un ase- 
noastră

Am 
ani de 
muncă 
rîzînd

In cutia 
pentru

educației
educativă susți- 

către conducerea
Printt-o muncă 

nută dusă de 
șaolii și comitetul U.T.M., tub 
îndrumarea organizației de bază 
P.M.R., încă din anul școlar 1959/ <
1960 am trecut la desființarea la
cătelor de la dulapurile vestiare ( 
ale elevilor din internat. Această , 
acțiune' a fost primită cu respect | 
de către elevi, fiind o metodă 
bună în ridicarea conștiinței lor 
socialiste, a respectului față de bu- • 
nul obștesc și propriu trăsături <
ale moralei noi. ,

Ca urmare a acestei acțiuni j
care a dat rezultate bune, în anul 
acesta, din inițiativa direcțiunii |
școlii, la data de 28 mai 1961 s-a 
deschis în cadrul școlii noastre ■
un chioșc cu autodeservire.

Această acțiune are în rinduri- ,
le elevilor nn rol educativ de o i 
importanță mare. Chioșcul a fost 
amenajat în interiorul școlii, con- 
ținînd obiecte între care creioane 
caiete școlare, plicuri, vederi, cărți 
poștale, broșuri cu conținut po-

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

elevilor-ucenici
liric și ideologic precum și felu
rite dulciuri și alimente. Pentru 
aprov zionarea chioșcului elevii «u 
ates din rindul. lor un colectiv 
din fruntași la învățătură.

In interiorul chioșcului există 
o curie compartimentată care con
ține monede de la 5 la 50 de 
bani, dînd astfel posibilitatea ele
vilor de a-și schimba și potrivi 
sumele necesare pentru cumpără
turi. Din prima zi s-a observat 
că elevii au o grijă deosebită față 
de bunurile ce li s au pus la dis
poziție, punînd singuri 
special amenajată banii 
marfa cumpărată.

Pentru a se ajunge la 
menea rezultat, în școala 
a fost nevoie de o muncă, de edu
cație susținută în nodurile elevi
lor, dusă cu perseverență în anii 
trecuți.

ZAMFIR DUMITRU 
Școala profesională de ucenici — 

Lupeni

Expoziția micilor artiști amatori
Zilele trecute s-a deschis în 

holul clubului din Lupeni o ex
poziție a micilor artiști amatori. 
Expoziția cuprinde lucrările e- 
xecutate de pionierii și elevii din 
cadrul cercurilor „mîinilor îndemî- 
natice** care funcționează la club 
și la Casa pionierilor din Lupeni.

Cele peste 200 de exponate ce 
cuprind lucrări de grafică, pic
tură și lucru manual, executate 
în cursul anului școlar I960— 
4961, oglindesc grija partidului 
pentru educarea estetică a copi
lului, grija pentru a le crea con
diții optime, pentru a-și petrece 
timpul liber în mod educativ. «

Expoziția va fi deschisă p.înă 
In ziua db 30 iunie a. c.

Bogăția temelor abordate de 
copii denotă că fantezia lor crea
toare este atrasă de viată nouă, 
frumoasă și fericită pe care o tră
iesc copiii oamenilor muncii din 
patria noastră.

Dintre cei 30 dte mici artiști 
amatori care au fost premiați 
către conducerea clubului 
broșuri și cărți, cu materiale 
pictură și desen, amintim pe 
levii Radu Ioan, Boghinea Ma
ria, Pecianu Dumitru, Grancea 
Adela, Daczo Vihna. Coch Gheor- 
ghe, Popescu Maria, Gheorghi- 
na Ovidiu. Micu Emilia și alții 
considerați cei mai buni dintre 
cei peste 100 de copii care frec
ventează aceste cercuri.

Este interesant de menționat 
că pe lînga lucrările de studiu 
prin care copiii se perfecționea
ză în redarea obiectelor simple, 
găsim și mici compoziții cu su
biecte ca: „La muncă patrioti
că**, „In uzină**, „Mineri" etc. 
Expoziția este variată șiu din 
punctul de vedere al lucrărilor 
tehnice, fiind expuse lucrări în

cărbune, creion, acuarele, lino- 
gravuri, pictură în ulei.

Din cartea de impresii reiese 
că numărul mare de vizitatori 
admiră și apreciază creațiile mi
cilor amatori.

A. MICA 
corespondent

pragul viefii
lăsat în urmă unsprezece 
școală, unsprezece ani de 

și bucurii. Am intrat su
in viață, fără grija zilei 

de mîine. Știm că vom avea 
toate condițiile de studii, de-a în
văța, de a deveni constructori dc 
nădejde ai societății noi. Mie și 
tuturor copiilor de muncitori, ni 
s-au deschis larg porțile tuturor 
școlilor. In toți cei unsprezece ani 
de școală eu hu am avut decit 
grija învățăturii. Pentru posibili
tățile mari de a studia știu cui 
să-i mulțumesc — partidului, care 
ne-a creat asemenea condiții op
time, ne-a deschis drum sigur spre 
viitor.

Au trecut unsprezece ani. Și 
iată-mă acum în fața examenului 
de maturitate, de care ne mai des* 
part doar puține zile, iată-mă in 
pragul vieții. Toate eforturile le 
îndrept spre acest examen. Ce vom 
face apoi în viață ? Ce drum să 
apucăm ? Acestea sînt întrebările 
pe care ni le-am pus noi, vii
torii absolvenți. Să devii profesor, 
inginer, medic... Toate profesiile 
te atrag, pe toate ai posibilitatea 
de a le însuși. Pe mine in-a atras 
mina, unde lucrează și tata. De 
aceea eu am hotărît ca după ab
solvire să urmez Institutul de mi
ne din Petroșani. E o meserie 
grea, dar frumoasă. Azi știu că-mi 
voi puțea realiza această dorință.

В EL A HUSZAR
elev cl. a XI-а, Școala medie mixtă 

Petroșani
------  — I

In cinstea zitei de 1 Iunie, pionierii de la Școala de 7 
ani din Petri Ia au sărbătorit tnsninarea „Distincției pionie- 
rești" unui număr dc 6 colegi. Instructoarea detașamentului 
nr. 7 (clasa V-a A) a felicitat pionierii pentru rezultatele fru- / 
moașe obținute și pentru distincțiile primite. IN CLIȘEU: E- ' 
leva Mlrion Mari», primind „Distincția pionierească".

de 
cu 
de 
e-

PENTRU 0 VACANȚĂ PLĂCUTĂ
nele U.T.M.. s-au stabilit tare
le (directori da. tabără, insT..c- 
tori de pionieri, învățători, pro
fesorii necesare activității pe 
timpul vacanței de vară.

Din programul complex și va
riat al taberei de vară spicuim 
cîteva acțiuni propuse a fi rea
lizate: Activități în aer liber; 
excursii pe vîrful Straja, jocuri 
pionierești și de orientare pe te
ren, concursuri artistice. învăța
rea de poezii și cîntece despre 
partid, patrie și pionierești, fo
curi de tabără cu carnavaluri 
etc.; vizite la întreprinderi: la 
mina Vulcan, la șantierul vii-, 
toarei preparații de la Coroieștf, 
la Monumentul eroilor din Lu- 
peni, întîlniri cu membri de 
partid și muncitori fruntași; sim
pozioane și serate literare: „140 
ani die la nașterea lui V. Alecsan- 
dri", „30 de am de la apariția 
„Scînteii", „80 de ani de la naș
terea lui G. Enescu", „112 ani 
de la moartea lui S. Petofi" etc.; 
strîngerea de plante medicinale; 
o dată ,pe săptămînă „ziua acti
vităților obștești" etc.

O judicioasă organizare a tim- Ț» 
pului dte vacantă al elevului' 
prin asigurarea unei odihne ac
tive, reconfortante constituie pre-; 
misa viitoarelor succese aștepta
te în noul an școlar.

Gurînd, elevii vor poposi în 
„voiosul luminiș" al vacanței de 
var| — un mult așteptat și bun 
prilej de odihnă, reconfortare și 
fortificare, îmbinat cu o vie ac
tivitate educativ-culturală, sporti
vă și obștească.

Pentru cei care mîine vor dez
volta transformările noastre re
voluționare, partidul și guvernul 
au asigurat pe întreg cuprinsul 
patriei 200 de tabere și colonii, 
în care se vor odihni circa 
150.000 copii — eu aproximativ 
20.000 m ai multi decît în anul 
trecut.

Pretutindeni. în taberele , lo
cale, în taberele de odihnă cen
trale, regionale și raionale, fa 
munte sau ia mare pionierii- și 
școlarii vor cunoaște mai bine 
frumusețile patriei noastre, grija 
și dragostea părintească a parti
dului, conducătorul și îndrumă
torul poporului nostru.

In acest an, de la școala noas
tră, 91 pionieri și școlari își vor 
petrece vacanta în taberele re
gionale de la Pui, Geoagiu, O- 
răștie, Săcel, 12 copii pe înso
ritul litoral ................- - .
utemiști de 
die Vulcan 
iar ceilalți 
canta în tabăra orășenească 
localitate.

Pentru tabăra orășenească 
Vulcan, de comun acord cu Sec
ția de învătămînt și cultură Pe
troșani, în colaborare cu orga-

Pregătirea elevilor clase; a XI-а pentru examenul 
de maturitate

Se mărește soațiul școlar
In urmă cu aproape două luni 

de zile, locuitorii din Iscroni au 
propus comitetului executiv al , 
sfatului popular comunal ca prin 
contribuția cetățenilor să fie mă-., 
rit spațiul școlii elementare de

Vințan Feli
cia și Gîrjoabă 
Mihaela, fiind 
In clasa a VI-a, 
ou au examen 
de sfîrșit de an. 
Cu toate astea, 
acum, 
mele 
școală, 
cută, 
lînd 
materia.

în ultl- 
zile de 
ele disn 
recapitu- . 

împreună

în-7 ani. Această propunere a și 
ceput să prindă viată.

Prin munca însuflețită a 
cronenilor, zilele trecute s-aU‘.ți 
terminat lucrările de turnare a 
fundației,- urmînd să înceapă zi
dăria pereților.

is-

T-".'

al mării. 13 elevi — 
la tînăra școală me- 
în tabere turistice, 

își vor petrece va- 
din

din
GH. ANTOCE 

director, Școala medie mixtă 
( Vufcan

rr

A
V

illncuța și Evlke sînt abonate 
la „Cravata roșie**. Pasiunea cu 
care, citesc această revistă le 
face de multe ori să întîrzie. 
cniăr... pe stradă.

♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
i
♦ 
4
♦ 
i 
i 
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» 
t ♦

♦

In această ul
timă perioadă a 
anului școlar, 
activitatea cadre
lor didactice din școala noastră 
a devenit mai intensă, eforturile 
orientîndu-se spre asigurarea în
cheierii anului școlar cu rezulta
te cît mai bune. Această preocu
pare intensă a întregului colec
tiv didactic și în special a pro
fesorilor care predau la clasa a 
XI-a e firească : elevii clasei a 
XI a, în curînd absolvenți ai șco
lii medii de cultură generală, au 
în fată examenul de maturitate, 
iar succesul implică cunoașterea 
temeinică nu numai a materiei 
studiate în anul școlar curent, 
ci sf» în clasele anterioare. Și, 
pe lîngă aceasta, absolvenții noș
tri .se vor prezenta și la con
cursul de admitere în învățămîn- 
tul superior.

In scopul obținerii unor rezul
tate bune încă de la începutul 
anului școlar 1960/1961 condu
cerea școlii a stabilit sarcinile 
ce reveneau în mod special pro
fesorilor de la clasele a Xl-a.

Astfel, la fiecare obiect de în- 
vățămînt, profesorii au manifes
tat o preocupare intensă pentru 
pregătirea temeinică a fiecărei 
lecții curente.

Paralel cu predarea materiei 
ultimului an (clasa p, XI-а) pro
fesorii au recapitulat, în ore su-

pigmentare (meditații și consul
tații), materia daselor anterioa
re, cum e cazul la matematică, 
fizică, socialism ș&nțific și isto
ria. literaturii romfne.

De asemenea, în timpul anului 
școlar s-a tinut o strînsă legă
tură cu familiile elevilor în ve
derea creării celor mai bune con
diții de muncă elevilor, iar pe 
linie de școală au fost scutiți de 
sarcini extrașcolare. In ședințele 
consiliilor pedagogice din ultL 
mul timp s-a .discutat situația 
la învățătură a elevilor clasei a 
XI-а, luîndu-se măsuri pentru 
remedierea lacunelor constatate. 
O măsură preconizată în discu
țiile consiliului pedagogic din 13 
aprilie a fost introducerea medi
tațiilor organizate în școală în
tre orele 15—20, unde elevii cla
sei a XI-а, sub supravegherea 
unui profesor, și-au efectuat- stu
diul individual pentru ziua ur
mătoare. Această măsură a dat 
unele rezultate pozitive.

In ultimul timp, cadrele di
dactice care predau la clasa a 
XI-а au manifestat, un interes 
deosebit pentru fixarea lecțiilor 
de recapitulare, avînd în vedere 
modul în care au fost asimilate 
cunoștințele la fiecare obiect.

Astfel, la istoria literaturii ro- 
mîne recapitularea a fost axată 
pe anumite teme cu caracter ge
neralizator și pe studierea mo
nografică a unor scriitori cum 
sînt Eminescu, Caragiale, S- ’o- 
veanu, Arghezi. Printre temele 
fixate se pot cita : „Contribuția 
cronicarilor la dezvoltarea limbii 
și literaturii noastre**, „Caracte
rul național al operelor scriito 
rilor noștri clasici**, „Lupta po
porului nostru pentru dreptate 
socială și libertate națională o- 
glindită în literatură", „Parti
nitatea în proza noastră actua
lă", „Lupta de clasă în perioa
da construirii socialismului 
glindită în literatură** etc.

La istoria Romîniei materia a 
fost sistematizată în cîteva te
me cum sînt: „Răscoalele țără
nești din Transilvania în seco
lele al XV-lea, al XVI-lea și al 
XVII-lea", „Lupta maselor mun
citoare sub conducerea P*.C.R. 
împotriva regimului burghezo- 
moșieresc între anii 1921-1944**, 
„Mărețele succese obținute de 
poporul muncitor sub conducerea 
P.M.R., în opera <te construire 
a socialismului** etc.

Aceeași ideie a sistematizării 
prin teme precise, care să dea e-

o-

levilor posibilita
tea de a face ge
neralizări, de a 
desprinde esen

țialul din lecțiile studiate stă și 
la baza temelor de recapitulare 
fixate la fizică. Astfel se pot a- 
minti : „Metode de cercetare în 
fizica nucleară", „Celula foto- 
electrică și aplicațiile ei în prac
tică", „Undele electromagnetice 
și aplicațiile lor în practică** 
etc.

Și la celelalte obiecte de în- 
vățămînt s-au fixat. în mod ju
dicios, temele recapitulative.

In predarea lecțiilor de reca- • 
pitulare profesorii folosesc în 
general planul scris pe tablă, 
chestionarele și utilizează în spe
cial metoda conversației.

То(і profesorii care predau la 
clasa a XI-а se străduiesc să lu
creze în mod creator, urmărind 
reîmprospătarea cunoștințelor e- 
sentiale studiate de elevi, îmbi
narea lor într-un sistem, adîn- 
cirea și actualizarea lor. legîn- 
du-le de viată, axîndu-și munca 
pe ideea esențială de a contri
bui la educarea comunistă a e- 
levilor, de a spori temeinicia cu
noștințelor lor, pregătindu-i pen
tru viață.

PETRU STO1CAN
director — Școala medie mixtă 

Lonea
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In atesția
calificării timrilor mineri 

totului II. T. N.
Sarcțnile stabilite prin Direc

tivele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. privind sporirea produc
tivității muncii în industria car
boniferă, îmbunătățirea calității 
cărbunelui și reducerea prețului 
de cost, folosirea din plin — în 
vederea realizării acestor sarcini 
— a mașinilor și utilajelor mo
derne cu care e înzestrată mina, 
a metodelor avansate de abatare 
și susținere, impun necesitatea 
ridicării continue a gradului de 
calificare a muncitorilor mineri.

La mina Lupeni o bună parte 
a întregului efectiv o formează 
tinerii. Ridicarea nivelului lor de 
calificare constituie una din im
portantele premise în vederea a- 
sigurării îndeplinirii sarcinilor ce 
stau în fata acestor mari exploa
tări, al cărei principal obiectiv 
este de a livra industriei side
rurgice cantități mereu sporite 

7 de cărbune cocsificabil.
Pornind de Ia această cerință, 

comitetul U.T,M. al minei a tre
cut — în urma indicațiilor date 
de comitetul de partid — la or
ganizarea temeinică a acțiunii 
de ridicare a calificării tinerilor 
mineri. In colaborare cu comite
tul sindicatului minei, cu con
ducerea tehnică a exploatării, a 
fost întocmit un plan de măsuri 
privind organizarea cursurilor 
de ridicare a calificării pe pro
fesii.

In^jjlanul de măsuri s-a pre- 
organizarea a 15 cercuri 

de ridicare a calificării tinerilor 
care sînt deja calificați într-o 
meserie. In cadrul fiecărui cerc 
se vor expune cîte 6—7 lecții, 
pe baza unor tematici izvorîte 
din necesitățile concrete ale pro
cesului de producție, tematici la 
a căror stabilire au participat 
tovarăși din conducerea exploa
tării, din conducerile sectoarelor, 
de la cabinetul tehnic.

Pentru coordonarea acțiunii de 
ridicare a calificării tinerilor a 
fost organizat un colectiv format 
din reprezentanți ai comitetului 
U.T.M., conducerii exploatării, 
comitetului sindicatului și cabi
netului tehnic care, repartizați pe 
sectoare, se vor îngriji de rezol-

\ -—=*=- ------- -

De la Cabinetul 
orășenesc de partid
Vineri 9 iunie a. c.. începînd 

de la ora 16. va avea loc pre
gătirea propagandiștilor din în- 

« vățămîntul de partid, de ia ur
cătoarele forme :
' — Economie politică anii I 

și II?
— Probleme de bază ale teo

riei marxist-leniniste anul I.
— Istoria P.C.U.S. anul I.

în numai 8 ore
Un grup de muncitori de 

electrică Vulcan. în frun-

I

la
Uzina 
te cu secretarul organizației de 
bază, 
a primit o sarcină importantă: 
să execute o lucrare pentru mă
rirea capacității unui cazan de 
aburi de la Uzina electrică Lu
peni. Principala operațiune con
sta în înălțarea cazanului cu 800 
mm. spre a se mări spațiul fo
carului. cu scopul de a se asi
gura o ardere mai completă a 
combustibilului și, în același 
timp, creșterea randamentului 
cazanului.

După cele mai strînse calcule, 
pentru această operațiune erau 
necesare cel puțin cfouă schim
buri de cîte 8 ore. In frunte cu 
comunistul Popescu Miron, mun
citorii Moldovan Traian, Sico- 
rnaș Emeric, Mareș Gheorghe, 
Păcală Vasile și ceilalți, au ho- 
tărît să execute această lucrare 
în numai 8 ore. Lucrul a fost 
organizat cu minuțiozitate și toți 
muncitorii care au participat la 
lucrare, au căutat să-și îndepli
nească exemplar sarcinile încre
dințate. Cu toții erau animați de 
dorința de a scurta termenul de 
execuție a lucrării, spre a nu 
scoate din producție cazanul mai 
mult de un schimb.

Și au reușit. După 8 
la începerea lucrului, ei 
nunțat : Cazanul e gata, 
funcționa cu o capacitate spo
rită 1

tovarășul Popescu Miron,

ore de 
au a- 
Poate

Mai multă preocupare 
pentru întreținerea galeriilor!

• PUBUQTATE

varea problemelor ridicate de bu
na desfășurare a 
tru tineri și în .
asigurarea unei frecvențe bune 
la învățămînt.

îndată după elaborarea aces
tui olan de măsuri, s-a trecut la 
fapte. Pînă în momentul de față 
au fost deschise 5 cercuri de ri
dicare a calificării tinerilor mun
citori — două la sectorul elec
tromecanic, trei la sectorul de 
transport subteran — în care au 
fost încadrați 145 tineri. Urmea
ză sâ-șl înceapă activitatea .7 
cercuri pentru mineri șl 3 pentru 
electromecanici subterani. Cercu
rile pentru ridicarea calificării 
vor cuprinde peste 400 tineri.

Fiecare din cercurile care și-au 
început activitatea are un pro
gram de învățămînt strîns legat 
de specificul muncii tinerilor din 
sectorul respectiv. Astfel, prin
tre temele din programul cercu
lui de ridicare a calificării tine
rilor electricieni de la sectorul 
de transport se numără: „Des
pre acumulatori și energia elec
trică", „Stații și procedee de în
cărcare a bateriilor de acumu
latori". La un alt cerc, tot din 
sectorul de transport subteran, 
în care sînt încadrați tineri me
canici, sînt prevăzute, printre al
tele următoarele teme: „Note teh
nice asupra motorului Diesel", 
„Viteza economică a locomoti
velor de mină", „Introducerea 
tehnicii noi în transportul mi
nier".

Lecțiile vor fi predate de in
gineri și tehnicieni cu o înaltă 
calificare, printre care inginerii 
Baciu Vasile. Giudea Paula, teh
nicianul Vîlceanu Constantin.

Prezența la ședințele cursuri
lor a mai bine de 95 la sută din 
numărul tinerilor înscriși, inte
resul cu care ei au urmărit te
mele expuse, faptul că aceste 
cercuri îi învață pe tinerii mi
neri să rezolve cu succes pro
bleme ale muncii lor <fe zi cu 
zi, sînt dovezi că organizarea 
acestor cercuri de ridicare a da» 
lificării răspund năzuinței tine
retului minei Lupeni de a-și ri
dica nivelul de calificare. Comi
tetul U-T-M. el minei va urmări 
îndeaproape activitatea acestor 
cercuri, luînd toate măsurile pen
tru ca ele să se desfășoare cu 
succes, spre a constitui un spri
jin efectiv, în munca tinerilor mi
neri de la Lupeni în realizarea 
importantelor sarcini ce le revin.

TODORAN PETRU 
activist U.T.M.

cursurilor pen- 
primul rînd de

Sectoral IM al minei Aninoasa 
este cunoscut în Valea Jiului Ca 
un sector care a fost deseori 
fruntaș. In acest an minerii de 
aici au ținut să dovedească și 
să confirme din nou acest lucru. 
Ei s-au angajat să dea peste 
plan, în baza creșterii producti
vității muncii în abataje și pe 
sector, sute de tone de cărbune. 
Și, nu se poate spune că pînă 
în urmă cu o lună cte zile nu 
s-au ținut de cuvînt. După ce 
în ianuarie sectorul a rămas da
tor cu numai 35 tone de cărbu
ne, în următoarele 3 luni și-a 
depășit planul de producție cu 
383 tone, 475 tone și, respectiv, 
179 tone de cărbune. Acest lu
cru dovedește că în perioada a- 
mintită efortul minerilor nu a 
fost în zadar, că au fost asigu
rate condiții pentru îndeplinirea 
șl depășirea sarcinilor de pro
ducție.

Dacă treburile merg bine nu 
ești lăudat atît — și pe bună 
dreptate — cît ești criticat a- 
tunci cînd ele merg slab. Așa 
și cu sectorul III. După ce în 
primele 4 luni a obținut rezul
tate bune. în luna mai a rămas 
în urmă față de plan cu 530 
tone de cărbune, randamentul 
obținut este mai mie decît cel 
cerut cu 79 kg, de cărbune pe 
post, iar din brigăzile ce lucrea
ză în cărbune numai două sînt 
cu planul depășit. Brigada con
dusă de Schneider Francisc, lu- 
crînd cu un randament mai mare 
cu peste 1200 kg. de cărbune pe 
post față de cel planificat, a ex
tras în plus de plan 475 tone de 
cărbune, iar cea condusă de Șmi- 
levschi Anton a extras în plus 
50 tone de cărbune. Rezultă că 
în cazul cînd celelalte brigăzi ar 
fi fost la plan, pe sector s-ar fi 
înregistrat un plus de peste 500 
tone de cărbune. Rămînerea în 
urmă a multor brigăzi a făcut 
însă ca sectorul să aibă pier-

-----------------C-----------------

Pentru ridicarea nivelului profesional 
al sondorilor

dert. Acest lucru îșl are desigur 
cauzele lui. In abatajul cu front 
scurt nr. 5 unde lucrează briga
da condusă de Bulgara Gheor- 
ghe, din cauză că galeria ori
zontală din stratul 13 a intrat 
în presiune, transportul s-a fă
cut în mod defectuos, minerii ne
primind la timp vagonete goale 
și materialele necesare, fapt care 
a făcut ca brigada să rămînă în 
urmă cu 319 tone de cărbune. 
Brigada condusă de Toma Ioan, 
care lucrează în abatajul nr. 7 
pe stratul 13, a întîmpinat tot 
astfel de greutăți. In galeria de 
transport în transversala spre nr. 
6 și rolul de încărcare al locu
lui lor de muncă, din cauza 
presiunii din culcuș armăturile 
metalice Т.Н. și fier pocal au 
fosit deformate, micșorîndu-se 
astfel profilul util al galeriei. In 
aceste condiții transportul și a- 
provizionarea cu materiale s-a 
făcut foarte greu, brigada ră- 
mînînd sub plan cu aproape 500 
tone de cărbune.

Se pune întrebarea : de aceste 
situații nu a știut nimeni ? Ade
vărul este că deși situația era 
cunoscută, măsurile necesare nu 
au fost luate la timp. Brigăzile 
de întreținere au lucrat slab, cu 
randamente scăzute, nu s>-au 
preocupat îndeaproape de buna 
întreținere a galeriilor. De acest 
lucru se fac inovați și maiștrii 
mineri care nu au supravegheat 
și nu au luat măsuri ca aceste 
brigăzi să-și facă datoria. Dacă 
s-ar fi luat măsuri din timp, cu 
toate greutățile, cele două bri
găzi nu ar fi rămas atît de mult 
în urmă. Așa dar întreținerea în 
bună stare a galeriilor trebuie 
privită cu toată seriozitatea. A- 
cest lucru face parte din sarci
nile de bază ale sectorului. Pen
tru înlăturarea lipsurilor arăta
te. conducerea sectorului trebuie 
să ia măsuri corespunzătoare,

ȘT. EKART

ANGAJEAZĂ

Щдіаінііз Мин Maria
lorii pe la ora 10, am rugat 

pe un prieten să-mi cumpere 100 
gr. salam din cel cu 27 lei, de 
la magazinul eu
S-a adus salamul. A fost însă su
ficient să-l văd ca să-mi piară 
pofta de mîncare.

Involuntar am făcut legătura 
între aspecttd deosebit dg plăcut,- 
îngrijit al magazinului ți cel cu 
totul necorespun
zător al salamu
lui cumpărat. Mi- 
am pus între
bările : oare cum 
e posibil ca 
în timp de vară salamul (conți- 
rund multă grăsime) să nu fie ți
nut la frigider în permanență, da
torită cărui fapt bîrtia se îmbibă 
complet de grăsime, dtnd un as
pect cu totul neplăcut salamu
lui ? Cum e posibil ca de la o fe-, 
lie la alta să difere culoarea, una 
fiind marou, alta mai deschiiă, 
iar alta de odoare obișnuită î

autodeservire.

I

і

I

>

Nu de mult, un grup de ingi
neri și tehnicieni de la Întreprin
derea de explorări Lupeni a ini
țiat o nouă formă de ridicare a 
calificării sondorilor din sectoa
rele Bărbăteni, Uricăni și Live- 
zeni. Aeeasta constă în organi
zarea de conferințe tehnice săp- 
tăminai cu teme cerute de mun
citori. Primele 4 conferințe ținu-II ІІІНІШІ PHRlIt...

zătoare. La orice găsea un răs
puns, dar care numai cu atitudi
nea civilizată a unui lucrător 
comerț nu cadrează.

— Uite, tovarășă bîrtia e 
bibată cu grăsime...

— Lasă, cînd se va usca,
să mai fie — răspunde Săsăran 
Maria prompt.

— Salamul
‘♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦I

din

im-

n-a

T

e tăiat necorespun
zător și are un 
aspect neplăcut....

— N-am știut 
că ești preten
țios. Altădată să 
vii să spui.

I

I

te de inginerii Suciu Sever și 
Busulocescu Constantin au dez
bătut următoarele teme : recupe- 
rajul în cărbune, tubajul sonde
lor, calculul săpării puțului, des
pre devierea sondelor. Pentru a- 
profundarea temelor, lectorii au 
folosit un mare număr de schi
țe, planșe și grafice întocmite 
special' în acest scop.

Cu prilejul unei consfătuiri, 
sondorii șefi de brigadă Stanciu 
Ioan, Popescu Gheorghe, Pițigoi 
Constantin^ Proca Gheorghe, 
Bâcov Gheorghe, Alexandras 
Grigore și Tătucu Ilie au arătat 
că datorită noilor cunoștințe că
pătate la conferințe, munca .la 
sonde decurge mult mai bine, iar 
realizările au crescut.

Pentru viitor conducerea I. E. 
Lupeni preconizează astfel de 
conferințe săptămînale și pentru 
maiștrii sondori în cadrai „Joii 
tehnicii"

CONTABILI
(absolvenți al L S. E. P.)

Se asigure condiții bune 
de salarizare fi cazare.

Ofertele se vot adresa 
direct Întreprinderii de con* 
strucții siderurgice —- Hune
doara. serviciul cadre și în* 
vățămînt. str. Molotov nr. 8

.лѵ/.

[ÎMI Qilîtll 
URIC ANI

Organizează In ziua de 305 
iunie 1901 la sediul exploa
tării un concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri
— maiștri transport
— maiștri electro-mecwtfd.
Se pot prezenta la con

curs cel care au diploma de 
maistru sau diploma de ab
solvire a unei școli tehnice 
echivalente, sau care la data 
de 1 Iulie 1950 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Cererile, însoțite de actele 
necesare, se pot depune zil
nic la sediul E. M. Uricani, 
unde se pot obține și infor
mații suplimentare.

ANUNȚ І
Atelierul de жоп* t 

C. F. R. Pefrofani, an- | 
gajeaxi cu dată ime- I 
dlat« î
LĂCĂTUȘ j

5i SUDOR I
Cel interesafi se vor • 

prezenta la Atelierul ♦ 
de zonă Petrofani. ♦

ANUNȚ
filial» 

vînzare 
în șta

if

O.N.T. „Carpați", 
Petroșani a pus în 
bilete pentru locuri 
tiunlle Eforie, Vasile Roșită, 
Techirghiol, Mangalia, Cos- 
tinești

De asemenea, mai sînt lo
curi și pentru alte stațiuni ’ 
balneo-dimaterice din țară.

Doritorii se pot prezenta , 
la sediul filialei din Petro
șani, str. Gheorghe Gheor- J 
ghiu-Dej nr. 23. i

)’ iUl UvLd CUlUuTv Оц1}ПЦ1Ю r
i[ Cu-r, e posibil ca salamul si fie 
( tăiat de grosimea unui deget, 

cina magazinul este înzestrat cu 
\ mașină de tăiat 1
J La toate aceste întrebări am 
!> primit răspunsuri mergînd la ma- 
(• și dișcutînd cu vînzătoarea
!' Săsăran Maria. In atitudinea ei 
,față de muncă, față de clienți 

!• își găsește explicație această de- 
i servire neglijentă, care umbrește 
) realizările colectivului magazinu- 
ji lui.
ți Reclamația, nici mai mult, nici 
< mai puțin, a... revoltat-o pe vin-

tăiat de grosimea unui deget, 
cina magazinul este înzestrat cu

Dar bine, mie nu-mi place 
ața cum e. Este doar mașină și 
se poate tăia frumos. Dacă altora 
le place...

— Poți șă-l mănînci și dum
neata așa.

Și uite așa, „isteafa" cum e 
(oare intr-adevăr e „istețime" o 
asemenea atitudine sau se chea
mă altfel î!) Săsăran Maria dă
dea un răspuns după alttd.

Cred că conducerea l.C.R.A. 
ar trebui să ia măsuri pentru a' 
curma asemenea atitudini, pentru 
a o face pe vînzătoarea Săsăran 
Maria să înțeleagă că e obligată 
(să ne înțelegem bine : obliga
tă !) să deservească în mod civi
lizat, să vorbească mai puțin și 
să lucreze mai bine. Nu de alta, 
dar atitudinea ei diferă mult de 
atitudinea celorlalți vînzători din 
magazin. Și-apoi calitatea muncii 
efectuate trebuie să fie pe primul 
plan I
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate
in problema angoleze

NEW YORK 7 (Agerpres)'.
La 6 iunie, ora 15,25 (ora New 

Yorkului), s-a deschis ședința 
Consiliului de Securitate la care 
a început discutarea situației din 
Angola. Reprezentantul Liberiei 
care a luat primul cuvîntul la 
șediință ,a declarat că situația 
creată în. Angola în legătură cu 
represiunea cruntă a colonialiș
tilor portughezi împotriva popu
lației pașnice din această țară 
amenință pacea nu numai pe 
continentul african, ci și în în
treaga lume. Delegatul Liberiei 
a citat numeroase fapte incon
testabile care demonstrează fără
delegile săvîrșite de colonialiștii 
portughezi în Angola. Forțele ar
mate portugheze, a declarat el, 
bombardează de mai mult timp 
localitățile din Angola. Ele au 
șters de pe fața pămîntului mul
te sate din această tară, folo
sind în acest scop forțele aerie-, 
ne militare și flota navală. Po
trivit informațiilor de care dis
pune delegația liberiană, peste 
80.000 locuitori din Angola, cău- 
tînd să scape de teroare și de 
asasinatele în masă, au fost ne- 
voiți să părăsească tara și să 
se refugieze în Congo. Astăzi, a 
arătat el, în țară bîntuie epide
mii întrucît după bombardamen
tele barbare cadavrele nu sînt 
înmormîntate. Situația economică 
a poporului angolez este grea, 
deoarece colonialiștii au incen
diat numeroase plantații care 
constituiau principala sursă de 
alimente pentru populație.

In încheiere, delegatul Libe
riei a supus spre examinare 
Consiliului de Securitate un pro
iect <te rezoluție care atrage a- 
ftenția asupra asasinatelor în

I L« PAR'S, [ІОІІІІІ ІЦІІС
PARIS 7 (Agerpres).
In noaptea de 5 iunie, politia 

din Paris a operat arestări în 
rindul algerienilor suspectați de 
apartenență la Frontul dte eli
berare națională din Algeria. In 
arondismentele 2 și 10 din capi
tala Franței, între poliție și 
gerieni au avut loc schimburi 
focuri. In arondismentul nr.

' un grup de algerieni a atacat 
grenade o mașină a poliției, 
urma acestor ciocniri au 
uciși 10 algerieni, iar trei au 
fost răniți. Au fost răniți de a- 
semenea opt polițiști.

Cu 
floare 
Paris 
toate

al
de 
13 
cu 
In 

fost

toate că ciocniri asemănă- 
au loc destul de des în 
și în alte’ orașe ale tării, 
ziarele franceze consideră

t
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ti

5
I

I

t
t
•

!
<
I
< k

Angola e je
fuită de multe de
cenii de colonia
liștii portughezi 

Imense sînt teritoriile ei, ca și 
bogățiile de altfel. Cu toate a- 
cestea, populația băștinașă 
te într-o mizerie neagră, 
tuși, despre Angola s-a 
așa de puțin pînă acum, 
domnit oare aici liniștea, 
țuirea pașnică intre exploatați și 
exploatatori ? Nu-i cu putință. 
Mielul nu va putea fi niciodată 
prieten cu 
gola, sub 
portughezi, 
singe orice
Și locul celor căzuți pentru liber

tate îl indicau urletele șacalilor 
și rotirile vulturilor flămînzj, în 
veșnica lor căutare de hrană.

Cu toată străduința „pacifica
torilor" nemulțumirile se țin 
lanț, iar în ultimul timp, întrea
ga Angolă s-a ridicat ca un sin
gur om să scuture lanțurile ro
biei. Spre a înăbuși mișcarea de 
eliberare guvernul fascist al lui 
Salazar a trimis de urgență în
tăriri. Vapoare, cu soldați înar
mați pînă în dinți', au ridicat cu

masă săvîrșite în ultima vreme 
în Angola și cere ca guvernul 
portughez să fie obligat să trea
că la efectuarea de reforme ș, 
prefaceri democratice în Angola. 

Reprezentantul Republicii Ara
be Unite, Lutfi, și-a exprimat 
speranța că Consiliul de Secu- 

aproba rezoluția co- 
Și 
Și 
să 
în

ritate va ;, 
mună a Liberiei, Ceylonului 
R.A.U, în problema angoleză, 
va sili guvernul portughez 
îndeplinească această rezoluție 
timpul cel mai scurt.

Reprezentantul Portugaliei, ca
re a fost autorizat să ia cuvîn
tul pe marginea ordinei de zi, a 
pretins că Consiliul de Securita
te „nu este îndrituit" să discute 
problema Angolei, deoarece a- 
ceasta ar constitui un amestec 
în treburile interne ale Portu
galiei.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, V. A. 
Zorin. El a exprimai, în numele 
delegației 
Consiliul 
damna cu 
boi colonial al Portugaliei îm
potriva poporului angolez care 
luptă pentru libertate, indepen
dență și drepturile omului, va 
cere încetarea imediată a aces
tui război și a oricăror repre
siuni din partea colonialiștilor 
portughezi.

Membrii subcomitetului pentru 
Angola, numit în virtutea rezo
luției Adunării Generale din 20 
aprilie a. c., trebuie să plece fă
ră alte amînări în Angola pen
tru a lua la fata locului măsuri 
în vederea încetării represiunilor 
barbare ale autorităților portu
gheze împotriva poporului an
golez.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

politie ii міаііа algeriană 
ultimele ciocniri ca pe un eveni
ment deosebit. Este vorba de 
faptul că pentru prima dată de 
partea patrioților algerieni au 
luptat și algerieni făcînd parte 
din două legiuni franceze încar
tiruite în apropiere de Paris.

Toți sînt uimiți de această si
tuație, scrie ziarul „Le Monde". 
Ziarul subliniază că participarea 
soldatilor algerieni la ciocnirile 
cu poliția constituie „un moment 
complet nou".

Evenimentele din noaptea tre
cută și urmările lor, scrie ziarul 
„L’Humanite", demonstrează în
că o dată necesitatea de a se 
pune capăt războiului din Alge
ria pe calea discutării sincere a 
dreptului poporului algerian la 
autodeterminare.

E. Guevara despre 
industrializarea Cubei
HAVANA 7 (Agerpres).
„In Cuba industrializarea a 

devenit posibilă datorită faptu
lui că la putere se află dasa 
muncitoare — a declarat Ernesto 
Guevara, ministrul Industriei al 
Cubei. în cadrul adunării festive 
consacrate închiderii taberei in
ternaționale de muncă a Uniunii 
Internationale a Studenților.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, Ernesto Guevara 
a vorbit pe larg despre dezvol
tarea industriei Cubei, despre di
ficultățile ivite din cauza bloca
dei imperialiste.

„Ajutorul țărilor socialiste ne 
permite să lichidam multe greu
tăți. In afară de aceasta, țările 
socialiste ne trimit specialiști și 
tehnicieni; în același timp, și la 
noi în tară se pregătesc cadre 
de specialiști", a subliniat el.

——O-----

Prezențe românești peste hotare
BUDAPESTA 7 (Agerpres). Co

respondentul Agerpres transmite : 
. Oprindu-se la Budapesta, în 
drum spre Varșovia, colectivul 
Teatrului de operetă din, Șucurești 
a dat la 6 iunie două spectacole 
cu opereta „Lysistrata" la Teatrul 
de operă din capitala R. P. Un
gare.

La spectacolul din seara zilei de 
6 iunie au participat : lstvan 
Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial, dr. Perene Miinnich, 
președintele Guvernului re-

voluționar muncitoresc-țărănesc, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe al R.P. 
Ungare.

Au fost de asemenea de față 
numeroși șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Budapesta. La 
spectacol a asistat și Vasile Gliga, 
însărcinatul- cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne la Budapesta.

Spectacolele s-au bucurat de un 
succes deosebit. Spectatorii au
plaudat îndelung pe solii artei ro- 
mînești. -

a-

soa ietice, speranfa că 
de Securitate va con- 
hotărîre rușinosul răz-

Relațiile dintre Est și Vest 
s-au ameliorat în unele aspecte

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Ziarul „Washington Post and 

Times 
urma 
reri 
John 
Est și Vest s-au 
nele aspecte.

Principalul rezultat al întâlni
rii de la Viena, scrie ziarul ame
rican „Daily News" constă în 
faptul că ea a dat conducători
lor de guvern posibilitatea de a 

cunoaște și a face un schimb 
vederi.

Herald" consideră că, în 
schimbului sincer de pă- 

dintre N.
Kennedy,

S. Hrușciov și 
relațiile dintre 
ameliorat în u-

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

„Sprijinirea înarmării R.F.G. . 
din partea Angliei a fost o nebunie

LONDRA 7 (Agerpres).
Michael Foot, cunoscut ' acti

vist al Partidului laburist, cri
tică cu asprime declarația lui 
Wătkinson, ministrul de' Război 
al Angliei, despre faptul că ță
rile N.A.T.O. trebuie să fie gata 
să folosească primele arma nu
cleară;

Declarația lui Wătkinson, scrie 
Foot, nu devine cu nimic mai in
teligentă sau mai agreabilă da
torită faptului că este probabil 
sprijinită în întregime de dom
nul Strauss, ministriil de Război 
vest-german.

se 
efe

La prima vedere se poate spu
ne că ministrul de Război al An
gliei nu dorește să-și schimbe 
poziția sa în această problemă 
tocmai pentru a primi aprobarea 
colegului său de la Bonn.

Se poate imagina oare o mai 
mare ironie? Din partea Angliei 
a fost o nebunie să sprijine re- 
înarmarea Germaniei. In prezent 
cînd am făcut acest lucru, con
chide Foot, considerăm necesar 
să ducem politica engleză în 
așa mod îneît aceasta să.>*>res- 
pundă pretențiilor Germ^j^jfcț oc
cidentale.

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

Nou tîrg între marionetele congoleze
LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres) 
Din telegramele transmise de 

agențiile de presă occidentale re
iese că se pune la cale un nou 
tîrg între marionetele colonia-

Situația gpea a economiei 
iraniene

. TEHERAN 7 .(Agerpres).
A trecut mâi bine de o lună 

de când în Iran a venit la putere 
guvernul Aii Amini dar situa
ția economică a țării continuă 
să rămînă tot atît de grea și 
nemulțumirea populară se inten
sifică.

După cum reiese din relatările 
agențiilor de presă, Amini a so
licitat un nou credit din partea 
Statelor Unite. Agenția France 
Presse, afirmă că a Și fost rea
lizată în secret 
vind acordarea 
valoare de 40 
Insă experiența 
cordate pînă acum Iranului 
către Statele Unite demonstrea
ză că ele sînt destinate în cea 
mai mare parte înarmării țării 
și subjugării ei din punct de ve
dere politic și economic și nu 
contribuie de fel la îmbunătăți
rea situației economice și a ni
velului de trai al poporului.

o înțelegere pri- 
unui ajutor în 
milioane dolari.
„ajutoarelor" a- 

de

„PACIFICATORII
trăieș
ti to- 
vorbit 
Să fi 

conve-

lupul. Lupii din An- 
blana ' colonialiștilor, 

au înăbușit însă în 
încercare de revoltă.

grabă ancorele îndreptîndu-se cu 
cea mai mare viteză spre țăr
murile Angolei. 30.000 de an
golezi au fost uciși numai în 
ultimele două luni. Pe cerul în
sorit al Angolei au început să 
zboare avioanele, corbi aducători
<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•

Comentariu extern
>«*♦*♦♦*♦••♦•••*♦*♦**••**

de moarte și jale. Bombele cu 
napalm au început să cadă peste 
colibele sărăcăcioase ale băștina
șilor. Napalmul căuta să ducă la 
bun sfîrșit opera „civilizatoare" a 
„pacificatorilor". Șaizeci de sate 
au fost rase cu tunurile.

Poporul angolez nu se
însă intimidat nici de arestările 
în masă, mei de ferocitatea și 
bestialitatea cotropitorilor înar
mați pînă în dinți. Deși, numai 
în regiunea Lobito au fost ares
tați 1.500 de angolezi, aproape 
toți angolezii știutori de carte

lașa

66
de aici, ciocni
rile continuă în 
Kikulongo, în 

apropierea orașu- 
alte localități, 
le fuge pămînttd

lui Damba și
Simțind că 

de sub picioare, unele oficialități 
portugheze amenință fățiș că vor 
extermina cel puțin 50.000 de 
angolezi. Pe angolezi nu-i în
spăimântă insă amenințările. Cri
mele săvîrșite de „pacificatori"-, 
ruinele fumegînde ale 
și satelor incendiate cu 
au umplut de tnînie pe 
menii cinstiți din lumea - 
Alături de angolezi se 
pentru scuturarea dominației co
loniale băștinașii din Guineea 
portugheză, insulele Capului Verde 
a căror hotărîre fermă este. de 
a izgoni pentru totdeauna pe 
colonialiștii portughezi. In ulti
mul timp, istoria arată multe 
exemple ce dovedesc că siste
mul colonial și-a trăit traiul. Și 
prin lupta unită a popoarelor a- 
suprite, „pacificatorii"- portughezi 
vor trebui să-și ia tălpășița.

După cum transmite corespon
dentul din Iran al agenției BTA, 
primul ministru Amini л. dieda- 
rat recent — în legătură cu ce
rerile tot mai insistente ale opi
niei publice din țară privind pro
movarea unei politici de neutra
litate — că dacă țara va deveni 
neutra ea nu va mai primi aju
torul pe care îl așteaptă din 
partea S.U.A. Presa iraniană a 
răspuns deosebit de elocvent a- 
cestei declarații referindu-se la 
tarile asiatice și africane neutre 
care își dezvoltă economia cu 
succes primind ajutor dezintere
sat din partea a numeroase țări. 
„Pînă în prezent, scrie ziarul 
„Donia", ajutorul american n-a 
contribuit de fel la îmbunătăți
rea situației din Iran, iar parti
ciparea la CENTO a dus la în
răutățirea relațiilor cu aproape 
toti vecinii noștri. Singura po
litică rațională este neutralita
tea".

Condamnînd participarea Iranu
lui la blocul militar CENTO, 
ziarul s,Eradeie Asia" scrie: 
„Dacă, în loc de tancuri și arme 
ni s-ar fi livrat tractoare și uti- 

' laje industriale, economia noas
tră ar fi prosperat. Amini tre
buie să/țină seama de interesele 
țării și sa pășească pe drumul 
neutralității".

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

liste din Congo. Aceste telegra- 
me se referă în special la rela
țiile dintre clica lui Kasavubu și 
regimul marionetă din Katanga. 
Dintr-o declarație făcută de Mo
butu, rezultă că Chombe va fi 
eliberat numai după ce va fi 
realizat scopul propagandistic al 
arestării acestuia și anume sal
varea și ridicarea prestigiului 
clicii lui Kasavubu pe plan in
tern și international. Corespon
dentul agenjiei France Presse re
latează că între autoritățile de 
la Leopoldville și „guvernul" 
din Katanga se duc tratative a- 
supra condițiilor eliberării lui *■- 
Chombe.; Se pare — menționea
ză corespondentul — că Chombe 
va fi eliberat „într-un viitor a- 
propiat". Corespondentul ziarului 
„Ghanian Times" scrie că pro
babil Iui Chombe i se vor crea 
condiții pentru a putea „fugi" în 
Izrael sau în altă tară. In schim-,* 
bul acestui aranjament, Katangfi 
va trebui să accepte unele concesii.

fermelor 
napalm, 
toți oa- 

întreagă. 
ridică

D. CRJȘAN
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Ieșire a rasiștilor 
americani

NEW YORK 7 (Agerpres).
Ziarul „Tribune" care apare 

la Minneapolis relatează des
pre o nouă ieșire respingătoare 
a rasiștilor americani. Victima a 
fost de data aceasta un student 
din Ghana.

In ziua de 4 iunie, scrie zia
rul, acest student african (nu
mele său nu este menționat de 
ziar), care venise în Statele U- 
nite Conform programului schim
bului de studenti, și o studentă 
albă învățau pe marginea lacu
lui în apropierea Universității 
din statul Minnesota. Pe neaștep
tate s-a apropiat de ei o band'ă 
de huligani albi în stare de e- 
brietate care i-a insultat și a în
ceput să arunce în ei cu sticle 
de bere goale.
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PROGRAM OE RADIO
9 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 9,30 Prietena 
noastră cartea, 10,00 Concert de 
muzică din opere, 11,03 Fragmen
te din muzica de Dmitri Șosta- 
kovici pentru filmul „Tînăra 
Gardă", 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Muzică de es
tradă. 14,00 Muzică ușoară, 14,30 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 15,10 
Concert popular, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 18.30 Tineri scriitori
la microfon, 18,40 Cîntă Iolanda 
Mărculescu si Ion Dacian, 19,05 
Tribuna Radio, 20,30 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 21,45 Muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 12,40 Interpret 
români de muzică ușoară, 13,10 
Tineretul lumii cîntă pacea și 
prietenia, 14,03 Muzică ușoară 
sovietică, 15,00 Muzică populară 
romînească, 15,35 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Melodii, 
melodii, 16,50 Curs
rusă, 17,00 Concert popular, ,
18,05 Corul Uzinelor „Republi
ca" din, Capitală '
18,30 Din viata de concert a Ca
pitalei, 19,30 Teatru la micro
fon : „Un milion pentru un su- 
rîs“. Adaptare radiofonică după 
comedia lui Anatolii Sofronov, 
21,03 Cîntă orchestra Manto- 
vani, 21,45 Muzică din opera 
„Lohengrin" de Wagner.

de limba

(reportaj),
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