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Elevii din clasa a Vll-a au început examenele

Succes deplin copii !
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— Alo ! Școala de 7 
ani nr. 1 ? Aici redac
ția. Cu tovarășa direc
toare. Dumneavoastră 
sînteți ? Vă rugăm să ne 
spuneți impresiile despre 
primele răspunsuri date 
la examen de elevii cla
sei a Vll-a.

— Cu multă bucurie 
spun că în școala noas
tră elevii au început 
examenul cu dreptul. 
Pr&țgVelevă care a răs
puns, Indrea Lucia a 
primit nota 10. In mo
mentul cînd veneam la 
telefon din sala de exa
mene, pe coridor, eleva 
Munteanu Monica, pre
ședinta detașamentului 
clasei а ѴИ-а В era fe
licitată cu căldură de 
instructoarea superioară 
Crăciun Elena, pentru 
Zecele primit la examen 
în urma răspunsului ex
celent. Emoțiile firești 
în asemenea împrejurări 
sînt repede uitate de 
toți elevii care ies de la 
examene, dovadă că au 
primit note bune...

— Aloi :Afâ. profe- 
Г9ЯЛ SzHegyi Agata, 
dîmaoarea adjunctă tț 
Șeotii Ae 7 ani ttr. 2. 
Au dat pînă acum răs
punsuri la ехатёп 15 
'elevi. Nu a primit însă 
nimeni notă mai mică 
de 7. Ceea ce ne bucură 
este că elevii fruntași, 
fii ai muncitorilor, sînt 
și azj în frunte, lată-i: 
Miklos Ștefania, nota 
10 ; Merlac Viorica, no
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ta 10; Tomuță Maria; 
nota 10 ; Dau Gri gore, 
nota 9; Cilibiu Maria
na, nota 9.

— Cum ?! Primele 
impresii despre examen? 
Trăim emoții și noi și- 
copiii. Pentru toți de 
fapt a început exame
nul. Sîntem însă încre
dințați că el va fi tre
cut cu succes. Avem ga
ranții. De pildă, elevul 
Carașca Nicolae 'a dat 
la examen un răspuns 
bun deși în timpul anu
lui el a avut greutăți 
la limba romînă. Note 
mai bune de cît în tim
pul anului au luat la 
examene și elevii Stoica 
Petru și Rusu Mibai, 
ne-a declarat tovarășul 
Bartha, directorul Școlii 
de 7 ani nr. 3---- -

Despre examenul de 
limba romînă desfășurat 
ieri la școala nr. 4 
ne-au vorbit tovarășele 
profesoare de speciali
tate Tițescu Maria (sec
ția romînă) și Precul 
Irma (secția magbiiD’ă^ 
uQe<ia ce «te observat 
de la ince&tt la ’ etevii 
prezenți lemeamen-este 
sigutoațe.- «L stiptxs- 
rea mai bună a , țput- 
teriei de cît în anii pre
cedent!. Sîntem încre
dințate că s-a făcut un 
pas înainte, că elevii se 
prezintă mai bine pre
gătiți și deci eforturile 
noastre vor fi răsplătite 
de succesul examenaHA".

D. MIHAIL
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zetelor de perete 
din геріше

t r *‘ L’ f

Ziarul „Drumul socialismului" 
a publicat, la 3 iunie a. c. che
mările adresate de colectivele ga- 

„Furnalistul" 
siderurgic.Hu- 
,A Mart ie",4n 
colectivele gai- 
din jrdreprin- 

și

zetelor de perete 
de-1» Combinatul 
nedoara și-G.ATG 

'mie. că,tre toate 
zetelor de perete 
deri, S.M.T., G.A.S., G.A.G. și 
Instituțiile din. regiunea Hune

• doara pentru a participa la con
cursul organizat de redacția zia
rului. -

Concursul organizat de redac
ția ziarului „ Рпжмф, audalismu■ 
^_i" — ce se va bmltak ia pe 
rioada 1 iunie — VFRfeembrie 
1961, cu o etașiă db anț^ză a 

muncii la 23 Augiust — ară drept 
scop creșterea contribuției gaze
telor de perete la... mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate îrt hitreaerea 
cialistă. Criteribl principal 
care se va apteia activi 
gazetelor de pehfe cadrul 
cwsuluj este*

.J*
-ar;

întreprinderile șt InetltUțCUteMas- 
tre.

L* fel ca șl pentru iile ga- 
^iin reglat*, finul

te

Iuj“

în peri
cursului este mobilizarea munci
torilor, maiștrilor, inginerilor .și 
tehnicienilor la Conținu» îmbu
nătățire a calității produselor. 
Acest obiectiv se pune In mod 
deosebit în fata gazetelor de pe
rete din cadrul ежрІЬМОДіог mi
niere, de la Filatura Supeni (la 
sortimentele de fire fine), de pe 
șantierele de construcții (la lu
crările de finisaje și inșii i), 

locală 
de pe- 
pentru 

valo-
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La sectorul I al minei vulcan printre 
giăzi de pregătiri se află și cea condusă de ЯММ 
Laurențiu. Ea se bucură de multă apreciere dfcft 
rită lucrărilor de calitate pe care le execută, in 
termene mai mici decît cele programate. IN CLI
ȘEU : Un grup de mineri din brigada lui Miklos 
Laurențiu: Șerbain Tudor, Bunăiașu Alexandru, 
Dudescu Mihai, Asultanii Ion și luhasz Andrei 
înaintea șutului.

Jlu- 
nță 

lor pro- 
» orga- 

• și institu- 
let ului oraș 

trbșani a or-

O------

In apărarea sănătății celor ce muncesc

precum și dini industria 
și cea forestieră. Gazetele 
rete trebuie să militeze 

rallzarea inițiativelor 
privind îmbunătățirea ca- 
produselor apărute In fn- 

aMtaUstă, cum șină de 
ЯНЫІѵа brigăzii mine- 

Ghioancă Sabin de ia mi- 
m „Nici un va go net de 

rebutait pentru șist" sau 
va textilistelor de la fila

tură de a produce mii de bobine 
fire de mătase fără nici un 

. De asemenea, gazetele de 
th trebuie să scoată puternic 

evidență, In fiecare din arti- 
lete publicate pe Ierna calității 

| dor, influența pe care o 
are îmbunătățirea calității pro
duselor asupra îndeplinirii pla
nului de producție, reducerii pre
țului 
rilor 
lor. 
sării
cesc .
produselor trebuie explicată mai 
larg și mai sugestiv decît pînă 
acum de către gazetele 
de perete.

îmbunătățirea calității 
selor este strîns legată 
carea calificării muncitorilor șl 
maiștrilor, de asigurarea unii! 
continuu . progres tehnic. Gaze
tele d« perete trebuie săpubți- 
ce rubrici . consacrate rid Tțtrt

de cost și creșterii clștigu- 
muncitorilor și tehnicieni- 

In deosebi latura cointere- 
materiale a celor ce mun- 
in îmbunătățirea calității

nizgtflfar 
fiilor, BîhNg ]famit< 
nesc de wrtUFRtu,__ „
ganizot, la 8 iunie, b ședință de 
lucru la care au participat secre
tarii comitetelor de partid, in
structorii Comitetului orășenesc, 
președinții de sindicate, secreta
rii organizațiilor de U.T.M. și 
responsabilii colectivelor gazete
lor de perete. In cadrul acestei 
ședințe s-au prelucrat, alături de 
obiectivele generale ale concursu
lui, obiectivele specifice activită
ții economice din Valea Jiului, șl 
sarcinile organizatorice care stau 
în fața organelor de presă din
..... .... ... . Д

Motorfetif în întrecere
— Alo, gara? întreabă prin 

fir cantonierul Varga Adalbert.
— Da, gara! — se aude de 

la celălalt capăt al firului vo
cea lui Grecea Rusu, cantonier 
de serviciu la gara C.F.I. Lonea.

— 5 cu „pline" — continuă 
Varga. In limbajul lor, aceasta 
însemnează că locomotiva elec
trică cu troley nr. 5 a plecat de 
la mina 1 spre Petrila cu un 
convoi de vagonete cu cărbune.

Varga, cu un steguleț în mî- 
nă, aruncă o ultimă privire spre 
ace, cînd un semnal strident și 
huruit de roți vestea că a și so
sit trenul pentru care se cerea 
cale liberă.

Ridică stegulețul și salută 
zîmbind pe motoristul Grecea 
Nicojae care în cursul lunii mai 
a realizat 35.470 tone kilometric 
ce. . Știe el, Varga, că Grecea 
Nicolae cît și Nagy Ștefan care 
realizase ?6.864 tone kilometrice 
sînit în întrecerea pe profesii.

Fusese la ședința de produc
ție a sectorului C.F.I. cînd după 
referatul prezentat de ing. Vasca 
Iuliu, șeful sectorului, motoriștii 
s-au. angajat să transporte la 
timp cărbunele dat de harnicii

noastre

produ- 
de ridi-

06.300 VACCINĂRI
Una din acțiunile de masă organizate Це ca

drele medico-sanitare, debsebit de imporfhrftă рейт 
tru apărarea sănătății oamenilor muncii, pentru 
prevenirea bolilor, este campania de vaccinări. In 
‘acest an, datorită medicamentelor puse la dispo- 

l te cp o -mare eficacitate, ultimple realizări ale ști- 
* inței тошйаіе, în Valea Jiului s-au efectuat 66.500 

vaccinări. Numai la capitolul antipolipmielitic 
s-au efectuat în acest an 48.000 de vaccinări din
tre care peste 2.000 numai la copii pînă la un șn. 
In prezent, un grup de medici și surori efectuează 
la școlile din Petrila și Lonea vaccinul B.C.G. 
(contra tuberculozei) tuturor elevilor.

întreg corpul med'ico-sanitar de la toate cir
cumscripțiile din. Valea Jiului și-a adus aportul 
la efectuarea vaccinărilor antidifteric, T.A.B. (con
tra febrei tifoide), B.C.G. și antitetațjic,..Meritul 
cadrelor medicale constă și în con$(iincio2$fâtea 

_____ și perseverența cu care se urmă- 
*” rește fiecare caz în parte din 

numărul mare de vaccinați, „de
oarece pentru unii, vaccinarea se 
încheie, iar pentru alții abia în

cepe. /;T

4• -

î
: ...
• THție în mod' griituit de ‘statul nostru, medicamen-

(Continuare in pag. 3-a)
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Hărnicie și grijă pentru calitate
In adine de mină, scurgerea 

vremii' nu se măsoară noaptea 
după poziția lunii și a stelelor 
și nici ziua după poziția astru
lui strălucitor de pe. bolta azu 
rie. Acolo în adine, cel ce arată 
trecerea orelor e ceasornicul. E- 
xistă însă un ceasornic ce nu lip
sește din nici un abataj. Și a- 
ceasta îl păstrează zi de zi va
gonetarul de la rol care dacă-i
în schimbul I,
îl predă neapă- 
rat celui din țp ‘jțh tw>
schimbul II, și а- % м К
cesta mai depar- ___________
te fără contenire.
Indicatoarele acestui ceasornic 
sînt plinele ce ies pe șut din fie
care abataj, iar responsabilii cu 
evidența lor, cine pot fi decît va
gonetarii.

Colectivul sectorului IT al mi
nei Vulcan e cunoscut prin hăr
nicia și priceperea de care dă do
vadă. Numai în lunile scurse din 
trimestrul II al anului, din aba- 
taiele sectorului au luat drumul 
spre cetatea oțelului aproape 
6.50O tone die cărbune cocsifica- 
bil în afara sarcinilor de plan. 
Aceasta dovedește că responsa
bilii tinerii evidenței timpului 
prin numărul de „pline" extra
se au avut de lucru.

Dacă întrebi pe cineva din sec
tor care e- cheia, succeselor îți 
va răspunde zîmbind.

— In nici un caz cheia de la 
pilugă. Succesele se datoresc în
tregului colectiv. Conducerea sec 
torului a avut grijă să asigure 
toate condițiile tehnlco-organiza- 
țorige, Materiale necesare și va-.

gonete goale sîht la timp, s-a 
trecut la nbf ab’ataje cu front 
lung, bipe .mecanizate și armate 
în fier, se perforează electric. A- 
vînd tot sprijinul, minerii au spo
rit considerabil productivitatea 
muncii, ridicînd-o pe sector cu 
mult peste două tone pe post. Să 
luăm, de exemplu, luna aprilie. 
In această lună 
productivitate

și

s-a obfinut o 
dfe 2,237 tone pe 

post, ceea ce în
seamnă o depă
șire cu 220 kg. a 
celei planifica
te, Deși condiții
le de muncă au 
în luna mai pro-fost diferite, 

ductivita'tea planificată a fost în
trecută cu 141 kg. cărbune pe 
post.

In ceea ce privește economiile, 
numai în luna aprilie ele s-au 
ridicat la 136.000 lei,-iar calcu
lele preliminare arată că ele sînt 
frumoase șî pe luna mai. Reali
zarea economilor se datorește 
ducerii la bun sfîrșit a unor p- 
biective precise. Printre acestea 
se numără ’ arriiarea cu stîlpi 
G.H.H. a abatajelor frontale și 
în special «folosirea materiale
lor mărunte. Spre exemplu, la 
armarea preabatajelor direcțio
nale. armăturile Т.Н. s-au folosit 
de 4—5 ori, iar bandajarea se 
face cil lemn răpit din mină. 
Semnificativ’ feste faptul că în a- 
cest an sectorul nu a luat de la 
magazie șine de cale ferată, con
ducte și alte. lucruri așă-zise ma

il DUMITRU,

(Continuare in pag. 3-a)

Citiți în pag. IV-â
• Plenara C.C. “al JJ..T.C,L.
• Dezbaterile din Coresiihil 

de Securitate in problema 
amgoleză

• Declarația Comitetului Po
litic al P.C. din Mare»
Britanie ; .

• Impotriya aservirii Dane
marcei intereselor militftriș- 
tilor vest-germani

• Noi acțiuni ale rasiștilor 
americani

mineri loneni. In discuție inter
venise atunci și Birău Ilie, alt 
motorist harnic de pe linia Cim- 
pa I — Petrila. Și el se anga
jase la aceeași treabă, realizing 
în cursul lunii mai 16.150 tone 
kilometrice. Se bizuia mult pe 
Dag Viorel frînarul său, pe cit 
de vrednic la serviciu pe atît 
de talentat în echipa artistică a 
căminului cultural Cimpa,

— Muncitorii depoului Lor.ea 
— spune comunistul Bruia Flo
rian, șeful depoului — vă • vor 
sprijini, făcînd la timp repara
țiile și reviziile.

— Eu cu echipa mea. — zise 
Băcăianu Gheorjghe — ne vom 
strădui să nu existe 
linia de troley.

Și într-adevăr, zi 
pe timp de soare sau 
tacii lui Băcăianu sînt acolo 
unde se ivește vreun defect pen
tru al înlătura.

întrecerea între motoriști con
tinuă. Fiecare își notează cîte 
juguri a dus,. socotește să vadă 
cum stau și ceilalți. Cine va cîș- 
tiga ? Greu de spus.

defecte pe

și noapte, 
ploaie, >or- 

sînt

IOAN ZOROCL1U 
corespondent

Jocul în aer' liber este cel mat atrăgător punct din programul zilnic al copiilor de la gră
dinița din Petrila. îndeosebi în ultimele zile datorită ploilor nesfîrșite fiecare mințit.cu soare este 
folosit din. plin. Pentru azi educatoarea învață copiii dansul „Joacă, joacă",. Copi au și început să 
su îtnîrtească în ritmul lin. a£ atglodfei. — 1  ----------------------------" ■—, - v_ ‘ ■ >' • '. ■ ........... • *•



copa-

Saba-

Noțiuni de opientaM.

o» a 12 — 
ora 18 —

soarele nu

Soarele, care strălucește pe cer 
în zilele de vară, înlocuiește cu 
succes busola, indicînd' cu des
tulă precizie punctele cardinale.

Astfel, dimineața la ora 6 el 
se află la răsărit, la 
la sud, iar seara la 
la apus.

Nu trebuie uitat că 
răsare și nu apune totdeauna e 
xact în punctele cardinale est și 
vest, poziția lui variind în func
ție de sezon. In special iarna, 
cînd răsare și mai tîrziu, și a- 
pune mai 
mai mare

devreme, deviația este 
(către sud).

*
poate indica punctele 
Astfel, cînd coarnele 
ele sînt întoarse spre

Și luna 
cardinale, 
lunii cresc, 
est, iar cînd descresc sînt în
toarse spre vest. Pentru a nu

*

recidivist, 
vînd al meu motor.
toți, feresc din drum, 
mea las praf și fum!

Mofociclisful
In tîrg sosește-n mers ușor, 
Un om, c-o rană la picior.
— Sînt dragii mei motociclist, 
Vitezofil, 
Venii șă 
Drumeții 
In urma
De 1 „gidil** la carburator, 
C-o sută kilometri „zbor** 

i nu l-aș da nicicum.
Dar trei taloane mi-au luat, 
Proces-verbal mi-au încheiat, 
Și stricăciunile-am plătit, 
Cînd de-o căruță m-am ciocnit 
Gonind odată — „afumat**. 
„Ca gîndul** —

unde vreau mă duc 
Din coarne, nu din frîu conduc. 
In loc de fîn. îi dau benzină 
Dar fuge, fiindcă n-are splină 
Ca El Zorab al lui Coșbuc, 
(Și-amintindu-și ca prin vis 
De-altă 14bravură**-ncet și-a zis :)
— In sprintul ăla infernal, - 
Lovii un stîlp I... Și din spital, 
Era s-ajung în „paradis**
O Jawa scumpă I Fala mea I 
N-am să mai zbor în șeaua fa. 
Fiindcă de goană greu m-abțin; 
Pe bani puțini, pe bani peșin 
Te vînd la cin-te-o cumpăra. 
Soția-mi nu va tremura.
Că „prindem șuta** pe șosea... 
(Te reparai ieri la taeheți) — 
Nu va-ntreba, printre drumeți 
De mi s-a întîmplat ceva. 
Motocicleta mea, te lasl 
Și. rațiunii îi dau glas :
— Motocidiști I Fiți moderați l 
Vișțai icumoasă t N-o risca ți I 
Nit dați „de lucru** Ia... Adaș!

I Un motecidist fost amator
4 , de mare viteză 

t* - pt. conformitate 
j IOAN MAGAZIONERII

Jiul șl-a tăiat 
cu răbdare dem
nă de invidiat 
timp de milenii 
vadul printre 

sttnci. zbătîndu- 
se să străba
tă spre dm- 
pie. Prin aceeași 
rocă dură au 
tăiat pe aici 
brigadierii dru
mul de fier. Pe 
defileu, totul In
cintă ochiul. 
Aici se imb*' 
h» med armo- 
Woe natura săl- 
AMică cu pute*

confunda creșterea cu descrește
rea este suficient să ne amintim 
că, atunci cînd luna are forma 
literei C, coarnele sale descresc, 
iar cînd are forma literei D cresc.

Cînd este lună plină, la ora 
18 se află la est, la ora 24 la 
sud, și la ora 6 la vest.

★

Steaua polară, care a ajutat 
sute de ani pe corăbieri să gă- 
sească drumul pe ape, ne poate 
servi și astăzi pentru aflarea 
nordului fiind singura stea a e- 
misferei nordice care nu-și schim
bă locill.

Cum însă observarea directă 
a stelei polare este dificilă, o 
vom găsi mai ușor cu ajutorul 
constelației 
rul mic — 
se găsește 
Pornind de 
ale carului mare 
formează osia din spate — 
lungim de cinci ori linia 
ginară care le unește și întîlnim 
steaua luminoasă care ne indică 
nordul.

ce o înconjoară : ca- 
în vîrful osiei căreia 
— și carul 
la ultimele două 

cele

mare, 
stele 
care 
pre- 
ima-

sînt /—J

4! c/Jt имшм, де
noi,

Frumoase 
excursiile, 
de cînd cu 
murile astea 
ele au devenit o obișnuință pen
tru oamenii muncii. Nu de mult, 
un grup de mineri, tehnicieni și 
ingineri de la mina noastră și 
cea de la Aninoasa au făcut, 
prin O.N.T. Carpați, o excursie 
cu itinerarul Odesa. Ialta, Soci.

Cînd motonava „Transilvania** 
a părăsit portul Constanța era 
ora 19. Ce plăcută a fost călă
toria, mai ales că mulți dintre 
noi nu mai avuseseră prilejul să 
călătorească cu vaporul. Deasu
pra boita înstelată, iar jos în
tinsul nemărginit al mării. In 
zorii zilei următoare motonava 
a ancorat în portul Odesa. Un 
port mare și frumos ce dă încă, 
de la prima vedere o impresie 
de măreție. In jurul orei 9 am 
plecat să vizităm orașul, care 
timp de doi ani și jumătate a 
cunoscut ocupația fascistă, oro
rile războiului. Toate acestea au 
fost însă înlăturate de harnicul 
popor sovietic.. Ororile acelor 
vremi au rămas doar în aminti
rea celor le-au suferit. Ală
turi de marele port, prin care 
Uniunea Sovietică are legături 
comerciale cu 38 de țări de* pe 
întreg întinsul globului pămîn- 
tesc, se construiește unul nou. 
Atunci vechiul port va rămîne 
numai pentru vapoarele de pa
sageri.

ȘTIAȚI CĂ...
• Tulpinele copacilor din pă

durile Cubei sînt îmbrăcate într-o 
minunată gamă de culori, de la 
roșul garoafei pînă la gingașele 
nuanțe ale florilor de liliac, de la 
galbenul aprins pînă la verdele 
abia perceptibil al orhideelor? Dar 
la o privire mai atentă, descoperi 
cu uimire că aceste culori nu sînt 
altceva decît uriașe colonii de
melci. Culoarea lor depinde de
compoziția chimică a poajei 
cului pe care se stabilesc.

• La Tassili el Ajjer, în 
ra, s-a dțfgtpțrit cel mai bogat 
„muzeu"- egfâtral din lume: sute 
de desene, executate cu iscusință

unei peșteri, avind o 
cîteva mii de ani î

Apolda (R.D. Ger- 
un original muzeu 

cărei conține între 
ă rară : un ck>pot 

! anul 65 î.e.n. ?
mai bună orgă din lu

meț măr — după părerea specia- 
ІЙ** — cea din orașul Oliwa 
( ,P. Polonă) I Ea a fost cons
truită cu 200 de ani în urmă de 
un meșter căruia i-au trebuit 25 
de ani pentru a o termina.

• Cele 12 izvoare de apă mi
nerală de la Karlovy-Vary au un 
debit zilnic de 3.000.000 litri ?

• Pe zidul exterior al universi
tății Lomonosov din Moscova, la 
etajul 25, se află un termometru 
gigantic care indică 
temperatura aerului ? 
gradat are diametrul 
iar acele indicatoare 
de 5 metri.

• In Africa există 
riginală de salcîm, numită „f 
cîmul-flaut** ? Ramurile acestui co
pac au țepii plini de orificii săpa
te de cărăbuși. Adierea vintului 
străbate aceste orificii, fădnd sal- 
cimul să... cînte.

ÎN PATRU RÎNDURI
Colectivele minelor din 
Valea Jiului extind ar
marea în bolțari, profi-. 
lele armate în acest fel 
elimină efectele presiu
nii și sînt foarte durabile.

tehnică vă-nvață

permanent 
Cadranul 

de 9 metri, 
au lungimea

o specie "<>-
,saP

Noua
Că armînd tot în bolțari 
Presiunilor, chiar mari,
Azi, profilul face... „FAȚA".

★

de Teatrul de 
1887, cu o ca-

Vizitînd orașul vechi de 166 
de ani, nu știi la ce să te o- 
prești mai întîi. Privirea îți este 
atrasă de celebra scară Potem
kin cu cele 192 de trepte, avînd 
alături un tun capturaț_de pe un 
vas englez, apoi 
operă construit în 
pacitate de 1809 
locuri, a cărui 
fundație este din 
sticlă.

Odesa se poa
te numi pe drept 
cuvînt oraș al culturii- In insti
tutele de învățămînt superior de 
aici învață circa 72 mii de stu- 
denți. Am străbătut cu autoca
rele orașul, vizitînd monumen
tala clădire a gării, sanatoriul 
„Moldova**, casa de odihnă a 
artiștilor de circ, sanatoriul „Fi
latov** vestit în Numea întreagă 
pentru complicatele operații de 
ochi ce se fac aici. La sanato
riu vin să-și recapete vederea 
bolnavi din India, Canada, Fran
ța, Egipt și alte țări.

Spre seară am părăsit Odesa 
îndreptîndu-ne spre Ialta. Du
ceam cu noi amintiri frumoase, 
insigne dăruite de ospitalierii 
locuitori ai orașului. A doua zi, 
în jurul orei 9, am ajuns în fru
moasa stațiune balneară Ialta. 
Stațiunea are o populație de cir
ca '40.000 de locuitori. Aici însă

Note de călătorie
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Grozav om tlaidiu Dumitru, 

inginerul șef de la l.C.O. Petro
șani. De se întîmplă ca cineva să 
nu plătească la timp lumina elec
trică, face un tărăboi...

— Se poate o asemenea situa
ție. Nu poți plăti în fiecare lună 
un flecușteț de sumă, cît costă 
curentul electric ? Unde-i conștiin
ța tovarășe.

Cel apostrofat lasă capul în 
jos rușinat', zictnd abia șoptit.

— Păi... am neglijat tovarăș, 
inginer șef.

— Neglijat! se poate să-ți ne
glijezi o îndatorire elementară ? 
Să ști de la mine că de se mai 
iiitimpli o să dau dispoziție să-ți 
taie curentul.

Omul pleacă muștruluit. Ingine
rul șef Haidău, rămîne cuprins de

TRANSPORT „SIGUR*

citit 
Pe- 
Pe-

Ai auzit soro f Iar a venit es
trada din Deva să dea repre
zentanții în Vi’ea Jiului.

— Am auzit, cum de nu. Și 
tare trebuie să fie frumos noul 
program „Pe treptele revistei". 
Păcat ci sala de spectacole 
Petroșani e în reparație și 
putem vedea.

— Cum de nul, N-ai 
în oraș, pe afișe, că l.C.O. 
troșani asigură transportul la 
trila și înapoi a spectatorilor ?

— Dacă-i așa merg și eu. 
...Sala 

artiștii 
narea 
joritatea 
Petroșani amintirea plăcută a pro
gramului s-a risipit. Trecînd pe 

din 
nu-l

pe 
termi- 

ma-

arhiplină ■ aplauda 
deveni. După 

spectacolului, la 
celor ce locuiesc Jn

D. CRI ȘAN

«

♦
i

4
4
4

lată handbalistele de la Elevul Petroșani care, în săp- 
tămina trecută, s-au calificat pentru categoria A.

învingătoare Ia faza de zonă a campionatelor școlilor me- 
ș dii, ele s-au calificat și pentru faza finală ce va avea loc la * 
i Constanta. *

JHarea Qteaqră
vin să-și petreacă concediile de 
odihnă în fiecare vară mai bine 
de 80.000 de oameni ai muncii 
din diferite părți ale uriașei țări 
a constructorilor comunismului. 
Vizitare» stațiunii am început-o 
cu sanatoriul „Livadia". Locali
tatea nu e vestită numai pentru 

sanatoriile sale 
ci și ca loc is
toric. Aici a \a- 
vut loc în a- 
nul .1945 istori
ca conferință de 

la Ialta. întregul litoral al (al
tei pare цп parc minunat cu 
castele ca-п povești. O impresie 
deosebită lasă însă castelul-mu- 
zeu și parcul amenajat în anul 
1854 de cneazul Voronțov, ce se 
întinde pe o lungime de peste 
5 km. Aici se pot vedea pini din 
Italia și peninsula Scandinavă, 
cedri, pomul araucaria, originar 
din Chile, pe a cărui ramuri nu 
se așează niciodată nici o pa
săre. Puține sînt grădinile bota
nice din lume care se pot mî:i- 
dri cu o asemenea floră bogată. 

Plecînd din Ialta, am ajuns la 
Soci. întreaga stațiune ce se în
tinde pe mulți kilometri pe lito
ral. îneîntă ochiul. Aici totul e 
artă. Nu ne mai săturam privind 
tot ce ne înconjoară. La Soci nu 
e iarnă niciodată. In cele 50 de 
sanatorii și 20 de, case de odihnă 

alte gîndurî profesionale. La un 
lucru însă nu se gîndește cum nu 
se gîndea nici cînd muștruluia țe 
alții despre conștiinciozitate. Cum 
că dumnealui, ditamai inginer șef, 
nu fi-a plătit chiria din aprilie st
aul trecut. Nu! Nu-i nici o gre
șeală. Din aprilie anul trecut, 
asta zic fi eu. conștiință. E păcat 
insă ci-i adormită. Pentru această 
neglijență nu-l amenințăm ci-i dă- 
rimăm apartamentul, doar e cons 
truit de oamenii muncii, dar ți
nem pe această cale să-i trezim 
conștiința care după cite se vede 
in această direcție doarme cam 
de mult. Și poate odată cu a dîn- 
sului, s-o trezi și conștiința acelora 
care au cam rămas în urmă cu 
plata chiriilor.

primul plan preocuparea cu ce si 
se întoarcă acasă, deoarece cele 
două mașini puse la dispoziție de 
l.C.O. s-au dovedit neîncăpâtoare. 
Spectacolul „Pe treptele revistei" 
a plăcut. Plăcută ar fi fost și în
toarcerea acasă, chiar și pe trep
tele autobusului. Dar nu se poete 
deoarece contravine regulilor de 
circulație. Așa că în 
noapte se puteau vedea 
de oameni venind pe jos spre ca
să. De unde se vede că mersul 
pe jos e cel mai sigur transport. 
N-a fost 1 aprilie, dar l.C.O. 
Petroșani a ținut să le tragă o 
păcăleală in plus 
ci nu le-a tras 
cum I 

călătorilor. Par- 
destule pini a-

de aici se odih
nesc deodată pes- 
te 30.000 de oa
meni ai muncii. 

Stațiunea se dezvoltă cu pași 
gigantici. Incepînd din 1965, la 
Soci se vor putea odihni 2.500 000 
oameni anual. Pentru aceasta se 
construiesc orașe-hoteluri.

Despre cele văzute ar fi multe 
de povestit. Vreau doar să arăt 
cîteva mici amănunte. La mași
nile deschise cu scaune capito
nate, cu care ne-am plimbat prin 
stațiune fluturau drapele ale pa
triei noastre, dovadă a atenției 
și dragostei cu care eram înțpn- 
jurați.

A venit și ora plecării. Cu 
mult înainte am fost înconjurați 
de tineri și 'tinere. Am schimbat 
vederi și insigne, ne-am scris 
autografe în carnețele. Cînd va
porul a ridicat ancora, era sea
ră. Peisajul era încîntător. Mii 
și mii de lumini de diferite cu
lori îmbrăcau într-o mantie stră
lucitoare frumoasa stațiune. La 
lumina tor se vedeau 
în vînt băsmăluțele 
mași pe țărm încet, 
ciul a rămas undeva 
haina i strălucitoare, 
tirea frumoaselor zile 
într-unul din minunatele colțuri 
ale marii noastre țări prietene, 
va rămîne pentru totdeauna П©- 
ștearsă în inimile noastre.

EFTIMIE MARDARE 
maistru minier — Uricani

fluturînd 
celor ră- 
încet So- 

departe în 
dar amin-

petrecute
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PrtfMiri pentru încheierea 
învftțiRtfntuhil de partid

Zilele trecute, comitetul de 
partid al minei Uricani a or
ganizat o ședință în legătură cu 
închiderea anului școlar al învă
țământului de partid. La ședință 
au participat propagandiștii celor 
17 cercuri și cursuri de învățămint 
de partid de la mină, responsa
bilii cu problemele de propagan
dă și agitație din birourile or
ganizațiilor de bază, precum și 
propagandiștii utemiști și respon
sabilii cu învățămîntul U.T.M; 
din birourile U.T.M. din sectoare. 
Cu acest prilej a fost prelucrat 
planul de măsuri al comitetului 
de partid în legătură cu încheie
rea învățâmîntului de partid și 
U.T.M., a fost stabilit programul 
convorbirilor recapitulative în ca- 

A drul cercurilor și cursurilor de 
învățămint. Pentru a asigura des
fășurarea în bune condițiuni a 
seminariilor recapitulative, fie
care membru al comitetului de 
partid a primit sarcina să răs
pundă de cite un cerc de învăță- 
mînt.

La Depoul C.F.R., Petroșani 
strungarul Ridulescu Mircea este 
recunoscut ca un tînâr harnic fi 
care ține la prestigiul muncii sale. 
El -dă numai lucrări de Bună cali
tate, IN CLIȘEU : Strungarul Ra
dulescu Mircea strunjește o planșe 
oarbă pentru camera unei locomo
tive din seria 150.1000.

Pe teme de protecție a muncii

Minerii petrileni muncesc în condiții 
depline de siguranță

' Industria noastră minieră fiind 
în continuă dezvoltare atrage după 
sine modificări corespunzătoare 
ale condițiilor de lucru, noi măsuri 
de tehnică a securității și de pro
tecție a muncii. S-au introdus noi 

, procedee de lucru, mecanizarea a 
pătruns tot mai mult în subte
ran, fapt care cere o pregătire 
mai bună și o atenție mai mare 
privind siguranța în lucru. Dato
rită acestor schimbări care au loc 
neîntrerupt, în anul- 1958 au fost 
elaborate noile măsuri de tehnică 
a securității, menite să asigure 
condiții de deplină siguranță ce- 
lot ce muncesc în mină sau la 
suprafață.

Respectarea cu strictețe a aces
tor norme constituie pentru co
lectivul minei Petrila, ca și pen
tru celelalte exploatări miniere, 
o datorie de onoare, datorie de 
care ei se achită cu cinste. Sectorul 
de aeraj și protecție a muncii are 
ca sarcină să urmărească cum sînt 
respectate prevederile N.T.S. și 
să ia măsuri pentru remedierea u- 
nor lipsuri privind abatajele de la 
regulile de tehnică a securității. 
Sectorul și-a îndeplinit această 
sarcină cu simț de răspundere. 
Acest lucru reiese din faptul că 
an de an numărul accidentelor a 
scăzut simțitor. Față de anii pre- 
cedenți, în 1961 la mina Petrila 
cazurile de accidente grave și u- 
șoare au fost în număr mult mai 
mic.

In sălile de acces ale minei, în

9ta- 
stu- 
toți

In cadrul ședinței au fort 
bilite totodată măsuri pentru 
dierea și dezbaterea de către 
membru și candidații de partid 
a Raportului prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorgbiu-Dej 
ocazia aniversării a 40 de ani 
la înființarea P.C.R.

cu 
de

Mineri fruntași primiți 
în rîndurile partidului

In viața uneia din brigăzile 
fruntașe ale sectorului III al mi
nei Vulcan a avut loc nu cu mult 
timp în urmă un eveniment de 
seamă. Patru membri ai brigăzii, 
roți mineri fruntași, Costache 
Gheorghe, Lungu Dinu, Negrea 
Alexandru ți Pavel Iancu au fost 
primiți într-o recentă adunare ge
nerală a comuniștilor din sector 
în rindul membrilor de partid. 
Cei patru mineri sînt toți elevi ai 
minerului veteran Bojte Pavel, șef 
de brigadă. Tot brigadierul comu
nist a fost acela care le-a înmînat 
primul recomandarea de a fi pri
miți în rindul partidului.

In cursul ultimelor săptămîni 
organizațiile de partid din sectoa
rele minei Vnlcan au primit in 
rîndurile membrilor și candidați- 
lor de partid numeroși mineri 
muncitori fruntași.

fi

Aamatorii întrecerii 
puutai fire de calitate

Fabricarea de fire de mătasâ 
de calitate superioară, reducerea 
deșeurilor — iată obiectivele prin
cipale in întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în rindul colectivu
lui Filaturii Lupeni. întrecerea 
socialistă în această fabrică cu
prinde în prezent aproape 900 de 
muncitori, iar 490 de muncitori, 
ingineri ți tehnicieni participă la 
întrecerea socialistă pe profesii 
din cadrul secțiilor. Cei care prin 
exemplul lor înaintat ți' cuvîntul 
lor însuflețesc întrecerea pentru; fi- 
w && „Htțăsă, de calitate sînt mem- 

ți candidații de partid. In 
. йп.мйЬгісіі îți desfășoară ac
tivitatea peste 200 de > agitatori, 
îndrumați de către > organizațiile 
de partid din secții, agitatorii mi
litează pentru extinderea inițiati
velor înaintate în muncă, cum ar 
fi, de pildă, inițiativa de а pro
duce 2000 de bobine fără nici una 
defectă, întrajutorarea tovărășească 
la locul de muncă, precum ți pen
tru minuirea atentă a bobinelor, 
păstrarea în stare curată a mași
nilor etc.

locuri potrivite, sînt afișate pa
nouri sugestive în care se înfăți
șează diferite reguli de lucru. In 
abataje, căile miniere de acces și 
de aetaj, precum și celelalte lo
curi de muncă se controlează de 
către personalul sectorului de ae- 
raj și protecție-a muncii felul cum 
este respectat N.T.S.-ul. La locu* 
rile de muncă unde au fost cazuri 
de încălcare a prevederilor N.T.S. 
s-au cercetat fparte amănunțit cau
zele și s-au luat măsuri imediate 
de remediere a lor. Acolo unde 
încălcarea prevederilor N.T.S. s-a 
produs din vina salariatului, con
form N.T.S. acestuia i se face o 
reinstruire la școala de calificare 
de pe lingă exploatare. In afară 
de aceasta, cu întreg personalul 
din subteran și suprafață se fac 
instructaje periodice, specifice lo
curilor de muncă asupra felului 
în care trebuie respectate normele 
de tehnică a securității.

Cu toate măsurile luate pentru 
respectarea acestor norme, mai sînt 
însă cazuri, e drept tot țnai rare, 
cînd unii mineri sau alți munci
tori, deși cunosc regulile, nu le 
respectă creînd astfel posibilitatea 
unor avarii. Așa a fost în ziua 
de 27 mai 1961, cazul lăcătușu
lui Josan Carol care n-a respectat 
normele prescrise. Un alt caz 
este acela al artificierului Csaka- 
nyi Arpad. El a înmânat materia* 
Iul exploziv rit și accesoriile ne* 
cesare, inclusiv sursa de aprinde
re (cxplozorul), minerului Sajtos

(Urmare din pag. l-a)

calificări) cadrelor, îndeplinirii 
planurilor tehnice, aplicării ino
vațiilor și raționalizărilor.

Oamenii muncii din Valea Jiu
lui și-au luat, pentru anul 1961, 
angajamente mobilizatoare pri
vind depășirea planului, crește
rea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. Marea 
majoritate a colectivelor traduc 
în viață cu succes aceste angaja
mente. Sînt însă unele colective 
care la anumiti indici și în deo
sebi la reducerea prețului de cost
— indice deosebit de important
— au încă rămîneri în urmă. 

Așa sînt colectivele minelor Lo- 
nea și Lupeni, întreprinderii fo
restiere Petroșani, șantierelor de 
construcții nr. 6 și 7, industriei 
ic cale, I.C.O. și I.L.L. care au 
depășit prețui de cost. Colecti
vele celor două șantiere sînt ră
mase în urmă și cu predarea u- 
nor obiective social-culturale, iar 
industria locală și I.C.Q, au lip
suri și în ce privește aHI todici 
de plan. Gazetele de perete din 
aceste unități trebuie să adopte 
o atitudine combativă față de 
toate aceste lipsuri, să sprijine 
efectiv organizațiile de partid și 
de masă, conducerile tehnloe-ad- 
mhtistrative, pe muncitori, teh
nicieni și ingineri în lichidarea 
lor.

Activitatea unităților industria
le din Valea Jiului mai pune la 
ordinea zilei două probleme de 
mare importanță: necesitatea 
organizării unei acțiuni susți
nute pentru ridicarea tuturor bri
găzilor și echipelor de muncitor" 
la nivelul celor fruntașe și a

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

Hărnicie și grijă
(Urmare din pag. l-a)

runte, ci a refolosit cu- pricepere 
pe cele vechi

Economiile tie mai importan
te au fost însă realizate prin ex
tragerea de cărbune de calitate, 
lucru la care contribuie întregul 
colectiv. In abatajul condus de 
Drob Gheorghe, secretarul orga
nizației de bază, ța și în cel al 
lui Boghianu Dumitru, alegerea 
șistului a devenit o preocupare 
colectivă. Minerii din aceste a- 
hataje au satisfacția și mîndria 
că nu au nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist vizibil.

Gavrilă, șef de brigadă. La locul 
de muncă, în abatajul cameră nr. 
1 est sectorul IV minerul în cauză 
in timpul operației de încărcare a 
găurilor a încălcat normele de teh
nică a securității. Aceste cazuri au 
fost popularizate prin stația de 
radioficare și prin prelucrarea pro
ceselor verbale de anchetă pe fie
care sector ți schimb.

Privind protecția muncii, colec
tivul minei Petrila a obținut reali
zări însemnate. Numai în primul 
trimestru în acest scop s-au chel
tuit cca. 1.000.000 lei. In funcție 
de locul de muncă, conform pre
vederilor, s-a asigurat minerilor și 
celorlalți muncitori echipamentul 
de protecție necesar. De aseme
nea, echipamentul de uzură, clasi
ficat pe gen de lucrări, este dat 
spre folosință celor în drept. Mun
citorilor care lucrează în locuri 
cu temperatură ridicată li se dis
tribuie cu regularitate apă carbo- 
gazoasă-salină, celor care lucrea
ză* la stațiile de redresoare din 
subteran, la stațiile de încărcare , 
a lămpilor electrice, sudorilor e* 
lectrici și autogeni li se distribuie 
zilnic lapte.

Cele arătate, denotă grija per
manentă ce o poartă partidul pen
tru harnicii mineri, preocuparea 
continuă a sectorului de aeraj și 
protecție a muncii pentru asigu
rarea unor condiții de muncă op
time și în deplină siguranță.

ȘT. EKART

creării unei; opinii de masă penr 
tru respectarea normelor de Mi
ntea securității Șt aces
te probleme trebuie să fie siste
matic tratate de către gazetele 
de perete.

îndeplinirea multiplelor sarcini 
care stau fn fata giazeteior de pe
rete este indlsoiuUi legată de o- 
perativitatea, continuitatea și 
competenta cu care Ale tratează 
problemele, de sprijinul pe care-1 
primesc din partea coresponden
ților și colaboratorilor munci
tori, tehnicieni $1 ingineri. Orga
nizațiile de partid, sindicatele, 
organizațiile U.T.M. au datoria 
să ajute colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete să schim
be operativ edițiile — de regulă 
decadal — și să recrute ie cores
pondenți și colaboratori, de la (fo
care loc de muncă. La redacta
rea gazetelor de perete trebuia 
atrași membrii birourilor orga
nizațiilor de bază, agitatorii, ac
tivul obștesc aiudirek totfoul 
U.T.M.. ww—ftepii cor
pul teh s -

In 
mai 
lor < 
trepr 
die, 
lut к

р«чо-
zlaru- 

ni sau
gnqM* i sriete din viafo
intreprhudertfor care să fie pu
blicate in ziarele „Drumul socia
lismului" $1 „Steagul roșu".

Concursul gazetelor de perete 
din regiune constituie un bun pri
lej de îmbunătățire a muncii po
litice de masă si de aceea toate 
organizațiile de partid din între
prinderile și instituțiile Văii Jiu
lui trebuie să-i acorde atenția cu
venită.

pentru calitate
O activitate intensă desfășoa

ră pentru calitate și agitatorii, 
«organizației de baz-ăvuiNu-i zi' ca 
trecînd pe la locurile de muncă, 
tovarășii Farcaș «Laurențiu și 
Urșu Virgil prim-maiștri mi
nieri, Munteanu Sabin, maistru 
minier, artificierul Popescu Ghe- 
orglie, minerul Ilea Ioan, ingine-, 
rul Stoica Petru, șeful sectoru
lui, toji agitatori ai organizației 
de bază, să nu desfășoare o in
tensă inuAcă politică în jurul 
calității cărbunelui. Prin strădu
ința colectivă s-a ajuns ca în 
luna aprilie calitatea cărbunelui 
să fie cu 2 Ia sută mai bună 
decît norma, fapt ce a adus e- 
conomii dte 79.000 lei.

Succesele dobîndite 
mese însă colectivul

nu mulfu- 
sectorului.

El e hotărît să muncească cu și 
mai multă hărnicie, să dobîn- 
dească noi realizări în lupta pen
tru cărbune de calHate și eco
nomii.

Șl ЛЛАІ^ЖІ /NAIMERI ’

MONOGRAFIILE PE ARMARE* 
/ x --- L

шЧЛсЖеа ^ccionauduL 
d a L&ouU -de mancă

Â

ANGAJEAZĂ

Șoferi, zidari, sudori 
autogani, sudori elec
trici, dulgheri, fierari- 

;• baioriiști șl strungari.
Se asigură condiții bune 

de salarizare șl cazare.
Ofertele se vor adresa 

direct întreprinderii de con
strucții siderurgice — Hune- 
doara, serviciul cadre și în- 
vâțâmmt, str, Molotov nr> 8

0. C. L. Produse 
Industriala

PETROȘANI
anurtță i

Pentru sezonul de pri- 
măvară-vară, O.C.L. Pro
duse Industriale Petroșani 
a pus în vtnzare prin toa
te magazinele de țesături 
un bogat și variat sorti
ment de:

imprimeuri 
de țesături bumbac 

și mătase 
Vizitați magazinele; 

de textile

І Atelierul de zonă 
C. F. R. Petroșani, an-

Îgajează cu dată ime
diată

LACATUS 
i( SUDOR

X Cei Interesat! se vor 
• prezenta la Atelierul 
o de zonă Petroșani



4 STEAGUL ROȘU

Plenara C.C. aFUT.C.L,
MOSCOVA 9 (Agerpres)'. —»î 
Comitetul Central al UT.C.U-, 

consideră că asigurarea dării în' 
exploatare, în ajunul Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. a 47 
de obiective de pe cele mai im
portante .șantiere ale septenalu- 
lui este o cauză a comsomoliști- 
lor — a declarat la 8 iunie Ser- 
ghei Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. luînd cuvîntul la ple
nara Comitetului Central al 
Comsomolului. Plenara exami
nează problema pregătirii tine
retului sovietic în vederea Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C.L. a vorbit pe larg și 
concret despre pregătirile tinere
tului sovietic în vederea Congre
sului partidului. El a amintit, 
printre altele, că tinerii mosco- 
viți au luat inițiativă de a adu
ce fiecare în dar Congresului — 
realizări în muncă.

Comsompliștii din Leningrad, 
a amintit Serghei Pavlov, des
fășoară pe scară largă întrece
rea pentru îndeplinirea nu în 
cinci ani, ci în patru și trei ani 
a sarcinii trasate de septenal cu 
privire la productivitatea muncii.

Un loc important a fost acor
dat în raport problemei obținerii 
unei înalte recolte de porumb.

La dezbaterile pe marginea ra
portului au luat cuvîntul repre
zentanții a diferite republici și 
orașe, ale tării.

Cea de-a X-a plenară a C.C. 
al U.T.C.L. își continuă lucrările.

----- O-----

In legătură cu evenimentele 
din Zanzibar

LONDRA 9 (Agerpres).
In baza ordinului dat de gu

vernatorul englez, în regiunile 
de pe litoralul Kenyei este inter
zisă organizarea oricăror adu
nări și mitinguri.

Această măsură a fost luată 
diin pricină'" Situației încordate 
care s-a creat pe insula înveci
nată Zanzibar unde în cursul a- 
legerilor au avut loc tulburări 
serioase. Guvernatorul Kenyei a- 
rată corespondentul agenției Reu
ter, se teme ca „evenimentele 

■din Zanzibar să nu influențeze 
asupra regiunilor de litoral ale 
Kenyei".

-----O-----

Oortateriic dm Consiliul de Securitate 
In problema angoleză

NEW YORK 9 (Agerpres).
La 8 iunie Consiliul de Secu

ritate a continuat examinarea si
tuației din Angola. Reprezentan
tul Ghanei, care a luat primul 
cuvîntul în ședință, a criticat cu 
vehementă poziția adoptată de 
guvernul Portugaliei în proble
ma Angolei. In Angola a spus 
el, are loc o răscoală populară 
care s-a transformat într-un răz
boi anticolonialist.

Delegația Ghanei consideră că 
dacă Consiliul de Securitate nu 
va reuși să obțină încetarea re
presiunilor sîngeroase din An
gola ele vor reprezenta o mare 
primejdie pentru pacea și securi
tatea întregii lumi.
- Reprezentantul Liberiei, care a 

luat apoi «itertbl, a subliniat că 
explicate» «WWW>*lteeatul por
tughez caul 'И 4us la
dezl din

t el,Intrea^^J 
că cola 
în Angola; » Jaiă 
crîncenă, care WteHilIll <■*₽ a- 
menință pacea 1Й1 TflSffhk pe con
tinentul african, <S și fii 
ga lume.
. Reprezentantul Liberiei 
apoi 
re a 
inte 
rată
în această tară se înrăutățește.

In încheiere reprezentantul Li
beriei a cerut ca Comisia O.N.U. 
să plece imediat în Angola și să 
studieze la fata locului situația 
creată în această tară.

In ședința din după-amiaza zi-
--------------------O

întrea-

a dat 
pe ca-citire unei telegrame 

primit-o cu puțin timp îna- 
din Angola și în care se a- 
că pe zi ce trece situația

lei de 8 iunie Consiliul de Se
curitate a satisfăcut cererile dte- 
legațiilor mai multor țări asia
tice și africane de a li se acor
da posibilitatea să participe la 
discutarea problemei angoleze.

In fata bestialităților săvîrși- 
te de colonialiștii portughezi în 
Angola, a declarat delegatul Ni
geriei, Nghilerum, ar fi un ci
nism să se pună la îndoială com
petența Consiliului de Securitate 
de a discuta problema angoleză.

Reprezentantul Etiopiei, Gabre 
Egzi, a cerut să se acorde inde
pendență Angolei.

Reprezentantul Republicii Mali, 
Traore, vorbind despre bestiali
tățile săvîrșite de portughezi în 
Angola a citat următoarea de
clarație făcută de un ofițer din 
armata colonială portugheză co- 
respondtPtului unui ziar francez: 
„Vom5«termina încă 100.000 de 
asemeneă" animale (așa i-a nu
mit el pe angolezi) după ce se 
va încheia sezonul ploilor".

■<1|Й®ти1 Republicii Mali, a 
daalnrat Traore, va acorda po- 
pftttilui angolez sprijin moral și 
material în lupta sa împotriva 
proprietarilor de sclavi portu
ghezi.

Delegatul Franței Berard, pri
mul reprezentant al puterilor co
loniale care a luat cuvîntul în 
problema angoleză în cele trei 

"zile de dezbateri i-a chemat pe 
membrii Consiliului de Securi
tate să manifeste „moderație și 
răbdare" în discutarea crimelor 
sîngeroase comise de portughezi 
în Africa.

Discutarea problemei angoleze 
continuă.

Declarația Comitetului Politic 
al P. C. din Marea Britanie

LONDRA 9 (Agerpres)
Comitetul Politic al Partidului 

Comunist din Marea Britanie 
a dat publicității o declarație 
în lșgătură cu recentele hotărîri 
ale Curții Supreme din S.U.A., 
care pun de fapt Partidul Co
munist american în afara legii.

In dteclaratie se subliniază că 
răspunderea pentru aceste măsu
ri antidemocratice fără precedent 
revine în mod nemijlocit actua
lului guvern al S.U.A. „Este 
semnificativ faptul", se spune în 
continuare în declarație, că gu
vernul S.U.A. care se străduieș
te să reprime prin măsurile cele

mai aspre pe adepții comunismu
lui, acordă libertate deplină or
ganizațiilor fasciste cum ar fi 
de pildă „Asociația John Birch" 
și „Ku-Klux-Klan**.

Comitetul politic își exprimă 
solidaritatea cu lupta Partidu
lui Comunist din S.U.A. pentru 
drepturile lui democratice și 
cheamă toate organizațiile sin
dicale, muncitorești și democra
tice, organizațiile partidelor pă
cii să trimită de urgentă rezo
luții președintelui Kennedy ce- 
rîndu-i anularea hotărîrilor în
dreptate împotriva Partidului Co
munist din S.U.A.

In Parlamentul grec
9 (Agerpres) — 
de protest împotriva 
guvernul grec igno-

ATENA 
In semn 

faptului că _ 
rează punctul de vedere al opo
ziției și refuză să facă concesii 
radicale în legătură cu proiectul 
de lege electoral, la 8 iunie li
derul Partidului liberal. Venize- 
los, deputății aparținînd „Mișcă
rii pentru refacerea națională" 
și „Uniunii democratice" au pă
răsit sala de ședințe a Parla
mentului.

Creșterea chiriilor 
în R. F. Germană

BONN 9 (Agerpres)
Ziarul „Welt der Arbeit“ re

levă creșterea sistematică a chi
riilor în R.F. Germană. Ziarul 
menționează lipsa de locuințe 
din R.F.G. și scrie că chiriile 
„ating sume care nu pot fi plă
tite de muncitorii în căutare de 
locuințe".

Intr-un interviu acordat zia
rului „Welt der Arbeit", repre
zentantul - Ministerului de la 
Bonn al construcțiilor de locuin
țe încearcă să dezvinovățească 
guvernul pentru majorarea chi
riilor.

IN ANGLIA

împotriva aservirii Danemarcei 
intereselor militariștllor vest-germani
COPENHAGA 9 (Agerpres).

TASS transmite:
Vizita la Copenhaga a gene

ralului Norstad, comandantul 
suprem al forțelor armate ale 
N.A.T.O. în Europa, și convorbi
rile pe care le-a avut cu membrii 
guvernului danez referitor la 
crearea comandamentului militar 
danezo-vest-german au stîrnit o 
îngrijorare serioasă în cercurile 
largi ale opiniei publice din Da
nemarca.

La 8 iunie a fost dat publici
tății un apel adresat guvernu
lui de președinții a șase mari or
ganizații de masă printre care 
„Conferința daneză pentru apă
rarea păcii", „Comitetul danez 
al partizanilor păcii** și „Uniu
nea femeilor democrate din Da
nemarca".

După cum relatează presa, se 
arată în apel, guvernul urmează 
să aprobe proiectul de hotărîre

cu privire la crearea unui co
mandament unjt danezo-vest-ger- 
man pentru toate cele trei ge
nuri de arme. Realizarea acestor 
planuri, ar submina, după păre
rea noastră, libertatea și inde
pendenta Danemarcei, ar intensi
fica încordarea internațională și 
ar fi în contradicție cu poziția 
de pînă acum a guvernului de 
a nu admite amplasarea de arme 
atomice în Danemarca, deoarece 
armata, flota și. aviația Germa
niei occidentale, înzestrate cu ar
me atomice, vor obține dreptul 
de a folosi teritoriul danez, ba
zele ei maritime militare, precum 
și aerodromurile ei.

Președintele Eda, Passalidis, 
a declarat că partidul său se so
lidarizează au partidele care 
protestează împotriva proiectului 
de lege aflat în discuție, dar va 
rămîne în parlament pentru a 
continua lupta și pentru >,a/de- 
masca esența antipopulară și ăn- 
tidemocrată a acestui proiect dte 
lege.

Subliniind că guvernul grec 
este izolat, Passalidis a lansat 
un apel de colaborare către toate 
partidele din opoziție.

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

Noi acțiimi ale rasiștilor americani
WASHINGTON 9 (Agerpres). 
După cum era și dte așteptat, 

ordinul judecătorului federal prin 
care sînt interzise „raidurile li
bertății", a dus la încurajarea 
rasiștilor și la activizarea orga- 

.nizației Ku-Klux-Klan. Astfel, re
cent un grup de rasiști, membri 
ai acestei organizații 1-ац. pțq- 
lestat într-un mod bestiăF рё *tî- 
nărul negru Herman Harris. Po
trivit declarației făcute de aces
ta unui corespondent al ziarului 
negrilor din Statele Unite, „Afro- 
american", în timp ce se îndrep
ta spre un magazin din orașul 
Sumter (Carolina de sud), s-a 
oprit lîngă el o mașină din care 
au coborît patru huligani. Aceș
tia i-au acoperit capul cu o glu
gă pentru ca să nu vadă în 
direcție merge și l-au 
forja în mașină. După

Naufragierea unei 
ciankaișiste

TAIPE 9 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că : 

a naufragiat 
de Gaosiun

minute de mers au oprit într-un 
loc pustiu și au început să-l 
bată. Apoi l-au trîntit la pămînt 
și folosind cuțite și pumnale i-au 
scrijelat pe mîini și pe piept ini
țialele Ițu-Klux-Klanului *și svas- 
tici.

Agenția Reuter anunță că au 
.călători 

eu 
>ta-

пці fqsț arestați trei 
ai libertății** < care au plecat cu 
avionul din orașul St. Louis (sta
tul Missouri). Ajunși la aero
portul din Jackson ei au intrat 
într-un restaurant unde în loc 
să fie serviți au fost arestați de 
politie, apoi judecați în cîteva 
minute și transportați la închi
soare.

I.■ 

suit 
circa

nave

ce 
cu
15

Q
navă ciankaișistă 
la 20 mile vest 
(Taivan). 40 de persoane au pie
rit.

Se așteaptă o nouă oieaswă 
a oamenilor muncii pentru mafmm salariilor 
I LONDRA 9 (Agerpres).

In cursul acestei veri relatează ziarul „Times** se așteaptă 
o nouă ofensivă a oamenilor muncii din Anglia pentru majo
rarea salariilor. „Douăzeci de rezoluții ceri nd majorarea salarii
lor au și fost supuse spre examinare Conferinței de la Wihtby 
a sindicatelor muncitorilor constructori; presiuni similare vor fi 
exercitate și la conferința din iulie a minerilor, in timp ce 
muncitorii din industria constructoare de mașini și feroviarii 
și-au prezentat deja revendicările". Ziarul arată de asemenea 
că profesorii, care in ultimul timp au desfășurat o serie de 
greve pentru majorarea salariilor, nu sint satisfăcut! de pr<> 

U misiunile guvernului și își vor continua lupta. Sindicatele 
M funcționarilor publici se pregătesc de asemenea să desfășoare 
S o campanie pentru sporirea salariilor.
i» Cercurile patronale caută să facă față acestei ofensive re- 
» vendicative recurgând la vechea lor politică de „Înghețare** a 

salariilor, pentru a putea menține prețuri scăzute fa mărfurile 
(ff de export engleze. Mișcarea revendicativă a cărei amploare o 
Ж subliniază „Financial Times**, șl alte ziare — cum ar ft „Daily 
K( Herald** este Î6să prea puternică pentru a mai putea fi res- 
№ pineă.

------ ----- - ■ ■■■■— =------

Situația grea a studenților af ricani 
care învață

NEW YORK 9 (Agerpres) 
O dată cu începerea vacanței u- 

niversitare mulți studenți ameri
cani sint nevoiți să renunțe la o- 
dihna care li se cuvine și să 
pornească în căutare de lucru spre 
a-și putea asigura existența și a 
strînge sumele necesare pentru ta
xele din anul universitar viitor. 
Deosebit de dificilă este anul a- 
cesta situația studenților negri din 
S.U.A. și îndeosebi, a celor care 
au venit din țările Africii să ur
meze cursurile colegiilor și facul
tăților americane.

Agenția Associated Press a tran
smis la 8 iunie declarația studen
tului Alphonse Okuku din Kenya 
care urmează cursurile colegitdui 
Antioch din statul Ohio. După 
fum a arătat Okuku „numeroși 
studenți africani din universitățile 
americane vor fi obligați să-și în
trerupă studiile deoarece nu pot 
să găsească de lucru pe timpul 
verii". Numărul acestora, potrivit 
declarațiilor studentului din Ke
nya} se ridică la peste 500. „Pro
centul mare al șomerilor din A-

tn S. U. A
merica — a adăugat el — face 
ca acum să fie și mai greu pentru 
ei să găsească de lucru în lunile 
de vară". Alphonse Okuku a sub
liniat că în multe cazuri stu- 
denți africani întîmpină greutăți 
și pentru motivul că sint conside
rați „străh iar în altele -„li se 
oferă muncile cele mai prost plă
tite".

-Situației grele a studenților a- 
fricani din Statele Unite i-a con
sacrat la 8 iunie un articol redac
țional și ziarul „New York Post"-. 
„Acești Studenți — scrie ziarul — 
primesc în timpul anului de în- 
vățămînt burse de mizerie, iar în 
timpul vacanțelor de vară rănân 
în general fără nici un mijloc de 
existență întrucit nu primesc bur
se și nu pot să găsească nici de 
lucru". Este pe deplin înțeleasă 
îngrijerarea și supărarea studen
ților africani care, după ce, lăsîn- 
du-șe înșelați de propaganda 
mericană, au venit să învețe 
Statele Unite, constată acum 
sint lăsați în voia soartei și
au posibilitatea să-și asigure exis
tența.

a- 
în 
că 
n

PRMftAM DE №910
11 iunie

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la micro-, 
fon pentru copii, 10,34 Din al
bumul melodiilor de muzică u- 
șoară, 11,00 Formații artistice 
de amatori în studiourile noas
tre, 11,30 Vorbește Moscova! 
12,25 Concert de muzică din o- 
perete, 13,10 De toate pentru toți, 
14,00 Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară, 16,15 Cîntă corul 
de copii al Radiodifuziunii din 
R. D. Germană, 16,45 Muzică 
distractivă, 17,15 Concert de mu
zică populară sovietică, 19,30 
Muzică ușoară de compozitori 
francezi, 20,00 Teatru la micro
fon ; premiera „Carnavalul**. Co
medie die I. Șapov, 21,28 Melo
dii populare romînești. PRO
GRAMUL II. 8,00 Muzică dis
tractivă, 8,30 Clubul voioșiei,
10.30 Revista presei străine, 
10,50 Transmisie din sala Ate
neului a concertului orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", 15,15 Concert 
de estradă, 17,00 Transmisie din 
Studioul de concerte, a concertu
lui corului de copii și orchestrei 
de studio a Radioteleviziunii,
19.30 Program pentru iubitorii 
de romanțe, 20,05 Muzică de 
dans, 21,15 Antologie clasică: 
Lev Tolstoi, 21,30 Muzică de dans.

----- O----

CINEMATOGRAFE
11 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Volga-Volga; AL. SA- 
HIA: Drumul spre înalta socie
tate; PETRILA: Aveau 19 ani; 
ANINOASA: Ursul alb; VUL
CAN : Șeful de gară; CRIVI- 
DIA: Torentul; LUPENI : Dis
cipolul diavolului; BARBATENI: 
Reîntoarcerea.
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