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Indici superiori 
celor prevăzuti

Colectivul preparației Petrila s a 
angajat să obțină anul acesta in
dici superiori celor planificați la 
spălarea cărbunelui. Munca însu
flețită depusă de muncitorii de 
aici a făcut ca ei să se încadreze 
în indicii de plan prevăzuți și chiar 
să-i depășească. Astfel, la pro
ducția netă pe primele cinci luni 
s-a obținut o depășire de peste 
20.000 tone de cărbune. Această 
depășire se datorește plusului de 
producție dat de exploatări și de
pășirii procentului de recuperare 
cu 0.9 la sută. ObținereJa unui pro
cent de recuperare mai mare decît 
cel planificat se datorește aplicări 
unor măsuri tehnico-organizatorice 
eficiente. Zilnic, se urmărește în
cadrarea în cantitatea prevăzută de 
j^cuperare, de- 
fjftșirea acesteia. 
Irf același timp 
s-a acordat o 
mare atenție ca
lității. In medie, 
procentul de ce
nușă în cărbune
le preparat a fost 

mai mic decît cel 
prevăzut cu a- 
proape 1 la su
tă. Toate acestea 
au făcut ca și la 
prețul de cost să 
se obțină rezul
tate frumoase.
Pe' 4 luni, eco
nomiile realizate 
la acest capitol 
se ridică 
316.000 lei.

FAC EXCURSIIDILJEI
ț..'^ Comitetul sindicatului împreună 

, u conducerea administrativă a 
minei Dîlja se îngrijesc ca sala- 
riații să-și petreacă timpul libei 
într-un mod cât mai plăcut și fo
lositor. Duminica trecută, spre 
exemplu, s-a organizat o excursie 
colectivă la Cîmpu lui Neag. Intre 
cei 32 excursioniști s-au numărat 
minerii Bartha Dionisie. Matyuș 
Ludovic, Szasz Ernest, artificierul 
Got Nicolae, inginerii Boțea loan 
și Munteanu Petru, precum și alți 
salariați ai minei Dîlja cu fa
miliile lor. Cu toții au rămas cu

Pentru fiecare motor intrat în reparație la A.C.R.E. Vulcan 
se întocmește deviz, după care motorul urmează să intre îi: lu
cru. La întocmirea devizelor lucrează tehnicienii .Bușe Піе șl 
Geangu Constantin apreciați de colectivul A.C.R.E.V. pentru 
priceperea și conștiinciozitatea de care dau dovadă.

IN CLIȘEU: Cei doi tehnicieni lucrînd la întocmirea unul 
devia.

Catedra de electrotehnică minie
ră de la Institutul de mine din 
Petroșani a organizat recent un 
simpozion științific. La simpozion 
au participat un număr mare de 
invitați ; cadre didactice, ingi
neri din producție.

In cadrul simpozionului s-au pre
zentat două lucrări științifice deo
sebit de interesante. Prima a fost 
intitulată „Bazele teoretice ale me
todicei de omologare a securității 
la explozie a utilajului electric mi
ner" de conf. ing. Igor Sabatin. Ea 
se axează pe probleme privind 
securitatea muncii în exploatările 
miniere, unde folosirea energiei e- 
lectrice în. subteran prezintă pe 
ricolul de explozie.
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amintiri de neuitat, din excursia 
de duminică. Dimineața au petre
cut-o în aer curat admirînd locu
rile pitorești de la poalele Reteza
tului, iar după-amiază, cînd s-au 
întors cu mașina minei spre Pe
troșani, au făcut un popas la sta
dionul din Lupeni luî'nd loc în tri
bune ca spectatori la meciul de 
fotbal dintre echipele Minerul ți 
Steagul roșu Brașov

Minerii Dîljei continuă excur
siile în lunile de vară. In iunie 
ei vor pleca în excursii la Geoa- 
giu-băi și la cabana Rusu.
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doua lucrare prezentată 
intitulată „Contribuții la

Simpozion științific la I. M. P.
A 

fost
ționarea instalațiilor de extracție 
miniere" — de conf. ing. Nicolae 
Vintilă. Autorul lucrării propune 
o nouă schemă de acționare a ins
talațiilor de extracție. Prin schema 
propusă se simplifică utilajul nece
sar pentru comandă și se realizea
ză mari economii de energie elec
trică (milioane de kWh anual).

După expunerea referatelor de 
către autori au urmat discuții din 
care a reieșit clar utilitatea practică 
a lucrărilor și necesitatea organizării 
periodice de către Institutul de 
mine Petroșani a simpozioanelor 
cu caracter științific.

Brigada de frontaliști con
dusă de minerul Marton Dio- 
nisie și-a cîștigat in sectorul 1 
В al minei Lupeni renumele de 
animatoare a întrecerii pentru 
mai mult cărbune cocsificabil. 
In prezent harnicii mineri din 
brigada tov. Marton Dionisie 
extrag din abatajul frontal pa
noul 2—3 de pe stratul 13 căr
bune peste plan în contul nou
lui angajament majorat — 
3500 tone. IN CLIȘEU: FrOnta- 
liștii dintr-un schimb al bri
găzii conduse de tov. Marton 
Dionisie la intrarea în mină.

Inlrumasclarca cartierelor, o problemă actuală!
Largul program de construc

ții desfășurat în Valea Jiului în 
anii noștri este deosebit de e- 
locvent: 11 cartiere noi cu 
cca. 300 blocuri și 7000 apar
tamente, școli, cluburi, cine
matografe, cămine muncito
rești, sute de km. canalizări, 
alimentări cu apă, rețele de 
energie electrică, modernizări 
de șosele și străzi — iată pe 
scurt bogatul bilanț de pînă 
acum.

in noile cartiere, oamenii 
muncii iau măsuri de înfru
musețare. In împrejurimile 
blocurilor se amenajează ron
duri de flori, peluze, se plan
tează copaci și arbuști deco
rativi. Noul oraș Uricani, car
tierul Livezeni-Petroșani, cen
trul orașului Vulcan, unele 
cartiere din Petrila, „8 blocuri" 
Lonea, Dimitrov-Petroșani Iși 
schimbă necontenit aspectul 
în urma acțiunilor de gospo 
dărire și înfrumusețare.

Această acțiune ar putea 
lua însă un avînt și mai mare, 
dacă constructorii ar termină 
executarea completă a tuturor 
lucrărilor prevăzute în proiec
te și ar transporta materialele

co oo oo oo oo oo oo oo oo oooo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oocq со-со co: 
8 
8 
8 
8

să știi copilul meu 86 
cînd vei g

putea-nțelege... 8
în care

I Toate, toate-s
8
8 Copilul meu cu ochi senini
I Și glasul dulce de vioară;

Știi pentru ce ard azi lumini
In ziua cea dinții de vară ?

Știi pentru cine-și 
pleacă-n ram 

Rodul lor caișii, prunii, 
merii ?

Mai mult cărbune peste plan 
Se străduiesc să dea

’ mineri ?

8 Tot aurul ce îi luat din soare
8 Tot lanul cu miros de pîine 

Și trilul de privighetoare 
Copilit! meu, șînt pentru 

tine 1

Și toate, toate-s pentru tine
8 Și dragostea de muncă, dorul O 
g Și gîndurile de mai bine 
8 Căci tu, copile, ești viitorul.
8 . '
8 Iar dacă astăzi liber crești
g Și te serbează toată țara
8 Partidului să-i mulțumești
I Căci el ne-aduce primăvara.
o
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Citiți în interiorul zarului pagina intitulată ZIUA VLĂSTA
RELOR NOASTRE DRAGI consacrată sărbătoririi Zilei Interna
ționale a Copilului.

împrăștiate pe terenurile din 
incinta unor blocuri. Astfel, la 
cartierul Viscoza III Lupeni, 
la blocurile 9, 10, 11, 12, 13- 
Petrila, la cartierul Sterminos- 
Uricani, terenul din jurul blo
curilor nu este nici acum com
plet amenajat, iar la incinta a 
ІІІ-а a cartierului Dimitrov-

Pe teme obștești

Petroșani terenul a fost trans
format în depozit de nisip.

Anul trecut la Lonea, în spa
țiul dintre blocurile К, I, H, F 
șl altele exista un mic scuar 
verde cu peluze de flori și cu 
bănci. Acum, aici este doar un 
teren viran 1 Oare pe locatarii 
acestor blocuri nu-i jenează 
priveliștea băncilor de beton 
stricate, a rondurilor rimate de 
porci, a ierbii strivite ? Ce fru
mos ău amenajat vecinii lor 
de peste drum — loca tarii blo
cului O (14) terenul din fața 
locuinței lor; cu ronduri de 
flori, mici gărdulețe, bănci — 
unde în timpul liber oamenii

pentru tine
Iți spun
Șă lupți

Sint țări 
Nu ține cont de

jugul 
nici-o

punZăbrele libertății
Și tinereți-i rup avîntul g
Din oameni vor carne de tun 8 
Și nu li-i ascultat cuvîntul. 8

Dar. răul tot va fi curmat 
Și liber va trăi tot omul 

Aceleași inimi pe glob bat 
Și vieți-i va sluji atomul.

Și in hora înfrățirii
In astă zi de sărbătoare 
Florin, Diana, Tom și Iurii 
Vor șterge urma de hotare.

Iar răii de-or amenința 
Orbiți in goană după galtfen 
înverșunat te-om apăra 
Noi, străjile de lingă leagăn 1

se odihnesc citind ziare, cărți, 
jucînd șah, iar gospodinele 
croșetează în timp ce supra
veghează copiii aflați la joacă 1 

Pe străzile Ecaterina Varga 
din Lonea, Arădenilor din Pe
troșani și altele, șanțurile nu. 
sînt curățate, drumurile nu-s 
nivelate. Pe strada Vlad Țe- 
peș din Petroșani nu trece, 
I.C.O. să măture, dar nici lo
catarii n-ar aduna vreodată cu 
mătura hîrtiile care le împîn- 
zește străduța. Asemenea lucru
ri se pot arăta și despre unele; 
străzi din Vulcan, Lupeni, unde 
acțiunea de gospodărire și în
frumusețare nu îgte încă ex
tinsă.

Acțiunea de gospodărire șl 
înfrumusețare a cartierelor tre
buie să cuprindă pe toți cetă
țenii. Fiecare trebuie să-și a- 
ducă contribuția la o mai bu
nă gospodărire a străzii, car
tierului în care locuiește. De
putății, comitetele de bloc, 
comisiile de femei ău datoria 
să-i mobilizeze la acțiunile 
inițiate pentru a face din stră - 
zile, cartierele noastre adevă-1 
rate grădini bine îngrijite 1

ȘI. МШАІ .
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In fiecare an, ziua de 1 iu
nie este sărbătorită ta toată 
lumea ca Ziua Internațio
nală a Copilului.

Fa reprezintă un simbol al 
grijii și atenției de care se 
bucură tînăra generație, un 
imbold pentru toți oamenii 
de pretutindeni de a-și strin- 
îe și mai mult rindurile pen
tru apărarea păcii, a ferici
rii copiilor lor.

In țara noastră această zi 
se bucură de cinstea și pre
țuirea ce 1 se 
sărbătorită de 
muncii.

Azi datorită 
lui și statului 
crat-popular, creșterea și e- 
ducarea copiilor a devenit o 
cauză a întregului popor, o 
chestiune de stat.

Anual statui cheltuiește 
sume importante ' de bani 
pentru a asigura copiilor și 
tineretului o copilărie și ti
nerețe lipsită de griji, pen
tru a le crea condiții cit mai 
bune чіе trai și învățătură.

In documentele Congresu
lui al III-lea al partidului se 
arăta că pînă in anii 1962— 
1963 nu va mai exista în țara 
noastră copil care să nu fi 
absolvit școala de 7 ani și că 
în această perioadă se va 
trece la generalizarea învă- 
țăinîntului de 8 ani. Pentru 
fiii oamenilor muncii, pînă 
în anul 1965 se vor construi 
4.000 săli de clasă la orașe 
și 11.000 săli de clasă la sate. 
De asemenea, pentru a veni 
în sprijinul oamenilor mun
cii, începînd cu anul 1960 s-a 
introdus gratuitatea com
pletă a manualelor pentru 
toți elevii de la clasa l-a pînă 
la clasa a VII-a inclusiv. In 
viitor se prevede extinderea 
gratuității și asupra rechi
zitelor școlare. Toate aceste 
prevederi, asemenea tuturor 
celorlalte, au inceput să prin
dă viață, să devină realitate.

învățământul general de 8 
ani este gratuit, iar mul ți 
elevi primesc burse din par
tea statului.

Pentru educația copiilor 
sint editate reviste și ziare 
destinate lor, se tipăresc 
cărți și broșuri care săsi a- 
jute in înțelegerea mai de
plină a problemelor de viață. 
Anual sint trimise in invă- 
țămînt sute de cadre didac- 

. tice cu o bună pregătire pe- 
? dagogică. profesională.
T Alături de acestea, s-a

dezvoltat o largă rețea de 
case de nașteri, creșe, gră
dinițe, s-au organizat tabe
re la munte și la mare pen
tru copil.

Alături de ceilalți copii din 
țara noastră și fiii oameni-

cuvine, fiind 
toți oamenii

grijii partidu- 
nosțru demo-
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lor muncii din Valea Jiului t 
se bucură azi de condiții cu 
totul noi de viață, de studiu. 

In anii de democrație 
populară pentru fiii mineri
lor de aici s-au construit 12 
școli de * și 8 ani. Numai a 
nul trecut ta trei localități 
din Valea Jiului : Petroșani. 
Uricani și Lonea s-au dat in 
folosință 3 noi școli spațioa
se, modeme cu cite 16 ’ săli 
de clasă, laboratoare etc. 
iar la începutul acestui an 
școlar se va da ta folosință 
o nouă școală modernă Ia 
Vulcan. De asemenea, s-an 
construit 11 săli noi de clasă 
măirindu-se astfel mult spa
țiul școlar. Și în viitor se 
prevede construirea 
școli noi și săli de clasă 
localitățile noastre.

Pentru dotarea școlilor 
materialul necesar, numai 
Valea Jiului, din fondul sta
tului au fost cheltuiți aproa-
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pe 6 milioane Iei, iar pentru | 
material didactic cca. 3 mi
lioane lei. De asemenea, anul 
trecut, elevii claselor I—VII 
au beneficiat de manuale 
școlare in valoare de 350.000 
lei.

De educarea celor aproape 
15.000 elevi cîți studiază azi 
în școlile din Valea Jiului so 
ocupă 
tori și 
minat 
mului
Iară.

Fiii minerilor au azi toate 
condițiile pentru a deveni 
oameni culți, bine pregătiți. 
Lor Ie stau la dispoziție case 4 
ale pionierilor și terenuri de f 
sport, o școală elementară t 
de artă, o școală populară ț 
de artă, școli de meserii pen- j 
tru fete, !
ș. a.

Magazinele de copii stat a- 
provizonate cu mărfuri din 
abundență care satisfac pe 
deplin gusturile micilor cum
părători.

Toate acestea, și multe al
tele, stat făcute prin grija 
părintească a partidului pen
tru ca copiii noștri să ducă 
o viață fericită, plină de bu
curii, o viață cum n-au cu
noscut părinții lor.

unor 
în

cn 
in

peste 600 de învăță- 
profesori care au ter- 
studiile în anii regi- 
de democrație popu-

t
4I
♦
*
i
4 

i 
4
4 
i
A 
i 
t ț
i 
i4

ui * uc îucaciu i

școli profesionale I

........... I
♦

t
4
І
4
4
4
t
*
4
6

și țrietoi'ii

1

*

Școlile din Valea Jiului 
sint dotate cu laboratoare 
și tot felul de materiale 
didactice. Azi microscopul, 
aparatele de fizică, chimie 
ș. a. sint la îndemîna tutu
ror elevilor.

Așa cum se vede și din 
clișeu, microscopul nu mal 
constituie o taină pentru 
cele două eleve.

*

FAJĂ ÎN FATĂ
„ Tot ce e

Copiii sînt viitorul omenirii, 
bucuria și speranțele ei. In 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, statui acordă o 
deosebită atenție tinerel gene
rații, o înconjoară cu dragoste 
și căldură. Pentru ei nu se pre
cupețește nimic.

☆

In prezent, în U.R.S.S., tojțl 
cei 39.000.000 copii de virstă 
școlară urmează gratuit cursu
rile școlilor. In grădinițele șl 
creșele de copil se află 4 mi
lioane de copii. In Întreaga 
țară există asistență medicală 
fără plată pentru copii. „Tot 
ce este mai bun — pentru co
pii !“. Cuvintele lui Lenin au 
fost traduse In viața din pri
mii ani ai revoluției socialiste. 
Peste 8.000.000 copii se odih
nesc anual in cele 6.000 de ta
bere de odihnă, sanatorii șl 
baze turistice create de stat șl 
sindicate.

☆

Era în anul 1925. Pe malul 
Mării Negre, la poalele mun
telui Medved s-au ridicat 8 
corturi. In vara aceluiași an. 
aici au venit primii locuitori 
ai noii tabere, copiii minerilor, 
metalurgiștllor etc. Cine nu 
cunoaște' in prezent renumita 
stațiune de odihnă pentru co
pii „Artek“ din Crimeea ?

mai bun — pentru copii Г

— Rodico, vino să-ți aranjez 
fundița că ai să pierzi autobuz^ 
fi-ai să-ntîrzii de la oră!..,

In timp ce aranja fundița Ra- 
dicăi, manta o întrebă:

**“ Ai exersat piesa ce ți-a dat-o 
tovarășul profesor i

— Da, mămică, bucata aceasta 
îmi place, e foarte frumoasă fi o 
pregătesc pentru examen...

Și autobuzul veni, Rodica urcă, 
iar mama rămase privind autobu
zul care acum îi ducea odrasla 
la Școala elementară de artă din 
Petroșani.

Și urmărind maștna marna tși 
aminti de copilăria ei. Se vedea la 
vîTsta pe care o are Rodica acum. 
Autobuz nu exista. Blocurile ? Pe 
unde sînt ele acum erau niște băl
toaca Străjuitț de cîteva cocioabe. 
Cînd i-a făcui cunoscut tatălui 
dorința de a învăța pianul (cum 
văzuse pe Corina — fiica directa 
rului-.J, tatăl i-a spus oftînd a- 
dînc:

“- Să înveți, draga tatii, ce n~af 
da să poți să înveți...

Curînd însă abatajul în care 
lucra tatăl ei s-a surpat și...

De atunci a trecut multă vreme, 
si nu i-au rămas decît amintirile 
triste, amintiri care sint șterse da 
prezent; amintiri pe care copiii de 
azi nu le vor cunoaște decît... din 
povestiri.

u *• Servus Rodica I

— Servus Stela. Tot acum ai 
oră?

— Nu, mai ttrziu, dar am ve
nit mai devreme să exersez.

Și cele două colege și prietene 
ce s-au îrttîlnit intrară împreună 
la Școala elementară de muzică 
si artă plastică...

Intr-una din sălile școlii, eleva 
Enacbe Rodica, sub îndrumarea 
profesorului Fior eseu Virgil, lu
crează la o sonatină. Tatăl Rodi- 
căi, acolo în mină, muncește cu 
mare tragere de inimă știind că 
sus, la ziuă, fiica lui își cultivă 
talentul muzical, fericită...

In altă sală de studiu eleva 
Matyas Veronica, fiica minerului 
Maty as de la Petrila studiază <• 
piesă de Betbowen...

— Fi atentă Veronica, aici e 
Fa diez și l-ai citit Fa natural — 
sesiză imediat tînăra țrofesoară 
Tur у Dorina, căreia nu-i scapă 
nici cea mai mică greșeală.

Acordurile elevei Bozero Stela, 
pe măsură ce devin mai sacadate, 
ii imaginează ritmul trenului pe 
care-l conduce tatăl ei, mecanicul 
de locomotivă Bozero loan. Pro
fesoara Dilion Tatiana e mulțu
mită de progresul elevei. Pe cbi- 
pul ei se citește mulțumirea.

In clasa de teorie ți solfegii, e- 
levii sînt atenți. Aci ei sint intro
duși în secretele notelor muzicale, 
de către profesori.

de nuine.
Intr-altă sală elevii studiază vio

loncelul — instrument destul de 
dificil, dar pe care profesorul Ro
man Dorel știe să-l facă plăcut 
și interesant elevilor săi...

...La etaj, atelierul de artă 
plastică. Aici, unii lucrează mode
laj, alții pictură, alții desen de
corativ.

Micuților nu le mai e străin pe
nelul și culoarea. Sînt îndrăzneți 
și scot la iveală lucruri care me
rită admirație. Elevele Pașca și 
Easier vor să urmeze arta plasti
că... De fapt lucrările lor eviden
țiază această năzuință...

Micii „plasticieni“, azi cîntă 1» 
culori natura cu înfățișarea-i nouă, 
peisajele care odinioară n-au exis
tat ; iar alături de ei, colegii lor 
..muzicienii*1 cîntă viața nouă a 
lor, a tuturor.

S-a mai pomenit oare — pe vre
mea cînd puterea o deținea o mi
nă de capitaliști — o asemenea 
grijă pentru copiii oamenilor mun
cii? Nul Cine a văzut, pe vremea 
stăpînitorilor aurului negru de a~ 
tună, copii în grupuri pictînd pla
iurile sau studiind muzica ? Ni
meni I

Azi, tinerele vlăstare, fiii oame
nilor muncii zîmbesc fericiți. Ei 
au totul.

Intr-adevăr, copilărie fericită I

ION LEONARD

In anul 1925, în Artek s-au 
odihnit 289 pionieri. In pre
zent tabăra primește numai 
într-o serie de 10 ori mai mulți 
copii. De cînd există această 
tabără, aici s-'au odihnit șl 
s-au călit aproximativ 150.000 
copil.

In anul 1965, in Artek se vor 
odihni în fiecare lună 6.000 de 
elevi.

Crește, se înfrumusețează 
casa de copil unională, se 
transformă intr-un mare șl 
minunat oraș al copiilor so
vietici. La propunerea Comi
tetului Central al Comsomolu- 
lui a fost aprobat proiectul 
construirii unul nou Artek.

Construcția noului Artek se 
realizează cu succes. Anul tre
cut șl-a deschis porțile primul 
din cele 6 complexe, tabăra 
„Marea". Clădirile sint așezate 
chiar pe malul mării șl au cite 
două etaje cu acoperișuri ne
tede pentru solarii.

...De dimineață pînă seara, 
pe malul Mării Negre nu Înce
tează glasurile copiilor. Ex
cursii în munți, plimbări pe 
mare, întîlnîri cu oameni de 
știință, focuri de tabără, în
treceri sportive, iată ce aduce 
flecare zi copiilor care vin

Copii lipsiți
Cu totul alta este situația 

copiilor în țările capitaliste, 
coloniale și dependente.

Peste jumătate din copiii de 
vîrstă școlară din țările capi
taliste nu au posibilitatea să 
învețe. Pe majoritatea din cei 
750.000.000 de copii cate tră
iesc în țările slab dezvoltate 
11 încearcă lipsuri In alimen
tație, în domeniul locuințelor, 
și in mijloacele de luptă îm
potriva bolilor. In multe din 
aceste țări mortalitatea copii
lor este foarte ridicată, asis
tența medicală lipsind cu de- 
săvîr-'re. Din cel 25.000.000 de

să-și petreacă vacanța in ttfa 
bară. \

☆
. \4-

In R. S. Cehoslovacă rezu - 
țațele grijii statului față de tl- 
năra generație se văd pretu
tindeni și în special în dome
niul ocrotirii sănătății unde au 
fost obținute succese impor
tante. Dacă în anul 1945 mor
talitatea la mia de noi născuți 
era în medie de 136,8, în 1960 , 
a scăzut la 23,5 iar în 1961 la 
22,7. In reducerea mortalității 
în rindul copiilor au fost ob
ținute rezultate mult mai bune 
decît în S.U.A., Anglia, Fran
ța, Danemarca, Olanda, Sue
dia etc. In țară există 4.800 
puncte de consultații pentru 
copil pe lingă’ policlinici, 36 de 
institute ale mamei și copilu-' 
Iul, 36 sanatorii pentru copii.

Sindicatele din fabrici și u- 
zine și organizațiile locale co
laborează strîns cu școlile în 
organizarea cît mai bună a o- 
dlhnel de vară a copiilor, a 
pregătirii taberelor de pionieri. 
In timpul vacanței de vară In 
tabere se odihnesc peste ^50.<Wg- 
de copii.

Se editează peste 30 milioa
ne exemplare de reviste pen
tru copil și peste 4 milioane 
de cărți.

de copilărie
copil de virstă școlară din fi
rile Africii tropicale, 17.000.000 
nu au posibilitatea să frecven
teze nici măcar cursurile șco
lilor elementare.

☆

„Saturday Evening Post'" 
scrie: „Pierdem cele mai va
loroase resurse naturale ale 
noastre — puterea productivă 
a mușchilor șl minților tine
retului, puterea creatoare a 
imaginației șl emoției tine
rești... Ii pierdem, deoarece nu 
li ținem nici la școală șl nici 
nu le dăm de lucru".

Eleva Brici E- 
lena din clasa a 
lll-a A de la 
Școala de 8 ani 
din Uricani este 
fruntașă la învă
țătură pe clasă. 
Azi a primit iar 
nota 10. Din nou 
le va face bucu
rie părinților ca
re i-au creat toa
te condițiile de 
studiu. Ei i-a ră
mas doar 0 sin
gură grijă, aceea 
de a învăța. Și 
nu și-o neglijează 
niciodată.

-----------------G



STEAGWfi

z
Prin reducerea consumului de materiale - 
la micșorarea cheltuielilor de producție

care afec- 
prețul de

a acestor

Din experiența 
colectivelor fruntașe

In ultima vreme, colectivul mi
nei Aninoasa a luat о serie de 
măsuri concrete pentru reducerea 
cit mai substanțială a cheltuielilor 
de producție. Se are în vedere în 
primul rînd scăderea consumurilor 
specifice de materiale, 
tează în mare măsură 
cost.

Traducerea în viață 
măsuri a făcut ca 
în cursul lunii 
aprilie a. c. mina 
Aninoasa să obți
nă economii de ' __ 
132.326 lei, din 
care 110.493 lei la materiale și 
12.000 lei la energie.

Cea mai mare economie a fost 
obținută la exploziv și capse. In 
luna aprilie s-au consumat mai puțin 
decît erau prevăzute cu 2,022 kg. 
exploziv și 6.965 buc. capse, cu 
toate că planul de producție a 
fost depășit cu 1.981 tone de căr
bune. Consumul de lemn de mină 
a fost redus cu 2 m.c. pe 1000 
tone față de cantitatea planifica
tă. iar la margini consumul spe 
cific a scăzut de la 12,53 m.c. la 
12,40 m.c. pe 1000 tone.

La aceste realizări au contribuit 
în cea mai mare măsură colecti
vele sectoarelor I Aninoasa și IV 
Priboi. Spre exemplu, minerii sec
torului I au economisit 6 m.c. de 
lemn pe 1000 tone, iar cei de la 
scsyjrul IV mai bine de 4 m.c. 
Requcerea consumului de lemn se 
datorește în primul rînd extinderii 
armării metalice. Așa de pildă, în 
o parte din abatajele cameră de pe 
stratul 3 au fost introduși stâlpi me
talici. Este vorba de abatajele ur. 
4. 7, 9, 10 și 13 de la sectorul IV, 
unde au fost introduși 49 asemenea 
stîlpi și nr. 10 și 12 de la sectorul 
I cu 12 stîlpi metalici. In acest fel, 
cele două sectoare au reușit să 
reducă consumul de lemn pe apri
lie cu 40—50 m.c.

Cea mai mare parte din econo
mia realizată la exploziv și capse 
se datorește faptului că minerii pla ■ 
sează judicios găurile de pușcare 
și le burează corespunzător. Bri
găzile conduse de Cristea Aurel și 
Mujnai Nicolae de la sectorul I, 
Hegyi Alexandru, sectorul II, Sch
neider Francisc, de la III, Iancu 
Victor, Biro Ștefan și Steț Petru, 
de la sectorul IV se numără prin 
tre cele care au obținut impor

■•««•a

Prin extinderea sfupărifulul pastoral

PRODUCȚII MARI DE MIERE
Crescătorii de albine, prac

ticed stupăritul pastoral pe 
scară largă, au transportat a- 
nul acesta in masivele de sal- 
clmi din regiunile Galați, Cri 
șana și Oltenia pe3te 65.000 de 
stupi

Pentru prima dată s-a ex
perimentat cu rezultate bune 
transportul stupilor in bazinele 
melifere cu helicopterele. Se 
preconizează ca acest mijloc 
rapid să fie utilizat pe scară 
largă pentru transportarea 
stupilor in zonele mal greu 
accesibile.

„Marele cules" cum denu 
mese apicultorii perioada de 
culegere a nectarului florilor 
de salcîm a fost anul acesta 
abundent. Apicultorii din re
giunile Galați, Dobrogea, Ba
cău, Brașov și Mureș-Autono 
mă Maghiară care au dus peste 
12.000 de stupi in pădurile de 
salcîm Hanu Conachi-Liești, au 
obținut producții medii de 
circa 20 kg. miere marfă de la

tante economii prin reducerea con
sumului de materiale.

Rezultate asemănătoare în ceea 
ce privește reducerea consumurilor 
specifice de materiale au fost ob
ținute și pe luna mai. Spre exem 
piu, colectivul sectorului I se stră
duiește să reducă consumul 
lemn folosind 
(lemn + fier) 

de 
armarea mixtă 

în cît mai multe 
abataje cameră și 
prin extinderea 
armării cu profile 
T. H. în preaba- 
taje. Minerii sec
torului IV Priboi' 

1 m.c. de lemneconomisesc cîte 
pe 1000 tone, pe seama armării 
în abataje cu juguri susținute cu 
stîlpi metalici din țevi de ram
bleu. In fiecare sector se recupe
rează materiale ca șine, armături. 
Т.Н. etc. Colectivul sectorului IV 
transport, de pildă, recondiționea
ză elemenți de baterii pentru loco
motive electrice, refolosește ghida
jele vechi la tericoane și lemnul 
vechi provenit din rearmarea pu
țului auxiliar.

Din toate acestea rezultă cît de 
importantă este folosirea resurse
lor interne pentru reducerea chel
tuielilor de producție. Extinzînd 
armarea metalică în abataje, re- 
ducînd continuu consumul de lemn 
și de alte materiale, minerii ani- 
noseni sprijiniți de maiștri și in
gineri, vor îmbunătăți și mai mult 
activitatea economică a exploată
rii, iar rezultatele ce le vor înre
gistra pe calea reducerii prețului de 
cost și obținerii de economii vor 
fi tot mai bune.

C. DANILA
tehnician — mina Aninoasa

“•Э®»

Pe plaiupîle Împădurite
Luna mai a adus multe succese 

muncitorilor forestieri din Valea 
Jiului. La Polatiște, de exemplu, 
a fost montat un nou funicular 
cu ajtitorul căruia se sporește pro
ductivitatea la scos cu 25 la sută. 
Cele două funiculare care func
ționează acum aici scot lunar o 
cantitate de 1600 m.c. masă lem
noasă. Un alt funicular a fost 
montat și la exploatarea Corbu, 
mărindu-se productivitatea muncii 
cu 10 la sută.

Datorită muncii însuflețite depu
se de numeroase brigăzi complexe

Colectivul sectorului IV, trans
port de la mina Urlcani aduce 
o însemnată contribuție la fru
moasele succese ce le dobîn 
dese in producție harnicii mi
neri uricăneni. Buna organiza 
re a transportului la suprafa* 
ța minei și in subteran, le per
mite minerilor din Urlcani să 
extragă ritmic cărbunele coc- 
sificabil planificat. IN CLI
ȘEU : Un grup de muncitori 
din sectorul de transport at 
minei Uricani ascultînd indica
țiile maistrului mecanic prin
cipal, Radu Victor, despre mo
dul cel mai potrivit de apro
vizionare cu vagonete goale și 
materiale a locurilor de muncă.

=------

UOTA : UN DOD UITAT.

în pădu- 
sudul 01-

socialiste 
stupăritul 
valorifica

fiecare stup. O recoltă asemă
nătoare de miere s-a realizat 
ți de la stupii duși 
rile de salcîm din 
teniei.

Unitățile agricole 
extind anul acesta 
pastoral pentru a 
cele mai bogate zone melifere. 
După culesul florii de salcîm 
apicultorii se pregătesc să ducă 
stupii în plantațiile de tei ca
re au început să dea în floare. 
Vor fi 
lanurile

folosite, de asemenea, 
de floarea soarelui.

Mihail Emine seu este unaStrada 
din străduțele liniștite din Petro
șani. Umbrită de castani in floare, 
mărginită de căsuțe îngrijite, fără 
prea multă circulație, ea este mult 
îndrăgită de oamenii muncii care 
locuiesc aici.

In ultimul timp însă, s-a ivit 
un necaz. Către capăt, strada este 
traversată de un canal pe care se

Apărarea pădurilor de incendii - 
cetățenească 
tanței minime de 200 m. da 
marginea pădurii și fără su-: 
praveghere permanentă; în 
sfîrșit focurile făcute de copil 
în scorburile arborilor ca să 
distrugă viespile, să afumel 
jderii, veverițele, șoarecii etc.

Incendiile de litieră sînt 
cele mai frecvente și se pro
duc la nivelul solului pădurii, 
distrugînd frunze, ierburi, se
mințe, specii lemnoase de ta
lie mică, ducînd la pirlirea 
părții de jos, respectiv a trun
chiului arborelui. In schimb 
incendiile de coronament ard 
trunchiurile și coronamentele 
arborilor, puțind produce dis
trugerea lor completă.

Incendiul de pădure strică 
tot echilibrul din viața plan: 
telor; distruge semințișurile. 
arborii, vegetația, stratul or
ganic superficial, îndepărtează 
vînatul șl crează mediu favo
rabil dezvoltării altor dăună
tori care găsesc arborii slăbiți, 
vegetînd lînced.

Să luptăm pentru preveni
rea incendiilor de pădure I 

Ing. C. SBRAFINCEANU 
Ocolul silvic Petroșani

papor. A - 
datorie a 
care este

cotndițiile naturale 
izbucnirea inoen- 

fi perioadele 
de primăvară și

o îndatorire
Pădurea constituie o însem • 

nată avuție naturală, care a- 
parține întregului 
părarea ei este o 
fiecărui cetățean 
chemat să evite provocarea In
cendiilor, să anunțe cazurile 
observate. Este necesar a se 
crea o opinie de masă pentru 
apărarea pădurilor de toate 
daunele. O deosebită atenție 
trebuie să dovedim în pădure 
atunci cind 
favorizează 
diilor, cum ar 
secetoase
toamnă, cînd vegetația stag
nează în creștere, iar pe soi 
se găsesc multe resturi vege
tale uscate; apoi la vînturile 
puternice care favorizează în
tinderea focului cu repeziciune 
pe suprafețe mari îngreunînd 
intervenția.

Printre sursele de incendiu 
în pădure se pot enumera: 
focurile făcute în pădure de 
diverși lucrători forestieri, fără 
respectarea regulilor indicate 
de organele de specialitate; 
cele făcute de ciobani, ex
cursioniști, vînători, culegători 
de fructe de pădure sau alți 
trecători și lăsate în părăsire; 
seînteile de la locomotive, co
șuri de fabrici, 
făcut mangal, 
care 

■T 
nu sînt 

turi aprinse de 
cărbuni etc.;

cuptoare de 
var, cărămidă, 
asigurate, res- 
țigări, chibri- 

focuri fături,
cute pe terenurile agricole din 
apropierea pădurilor pentru 
(arderea resturilor vegetale pro
venite din curățirea pășunilor 
alpine, fără respectarea dis-

de muncitori forestieri, între care 
cele conduse de tov. Boiciuc Ghe- 
orghe, de la exploatarea Corbu, 
Tăut Gavrilă, de la exploatarea 
Cîndreșu, Hapca Iacob, de la Bi- 
lugul și altele, sarcinile de plan 
au fost depășite la majoritatea 
sortimentelor, printre care buș
teni gater, lemn de mină, bile — 
manele, cherestea — rășinoasă, 
traverse speciale, lobde industriale 
și altele, creîndu-se premisa ca 
pe luna mai a.c. planul global de 
producție să fie depășit cu 2—4 
la sută-

scurg apele către Jiu. Peste canal 
prin dreptul casei cu nr. 42, era 
un pod ce făcea legătura între cele 
două părți ale străzii. Podul res
pectiv s-a rupt, iar circulația pe 
această parte a străzii Mihail Ё* 
minescu a fost întreruptă. Această 
situație durează de mult timp.

De ce nu se iau măsuri pentru 
refacerea podului respectiv ?

Cresc rîndurile U. T. M
In sectorul И al minei Uricani

să-și perfecționeze pregătirea 
profesională.

Mulți utemiști, printre care 
Bădescu Nicolae, Troiac Pavel, 
au arătat că e un tînăr har
nic, conștiincios.

— Boțoagă Constantin me-i 
rită să fie primit în organiza*! 
ția U.T.M. — au spus utemiș- 
tii. Ei au votat primirea lui 
în rîndurile U.T.M.

astfel de adunări au loc In 
fiecare lună1 în organizația 
U.T.M. a sectorului Й. Ele sine 
pregătite cu mult timp înainte;

Biroul organizației U.T.M. 
manifestă o grijă permanentă 
țață de primirea în U.T.M. El 
urmărește activitatea tinerilor, 
felul cum se pregătesc aceștia 
pentru a fi primiți în U.T.M., 
Organizînd activități atractive' 
cu tinerii neutemiștl, organi
zația U.T.M. din sectorul П al 
minei Urlcani a reușit ca în a< 
cest an să-și mărească rindu-' 
rile cu 14 utemiști dintre cel 
mai destoinici tineri mineri din 
sector.

Utemiștil din sectorul II al 
minei Urlcani s-au întîlnit în 
adunarea generală a organi
zației de bază U.T.M. sala fru
mos amenajată devenise neîn
căpătoare.

Printre cel prezențl se afla 
și tînărul vagonetar Boțoagă 
Constantin. El ceruse organi
zației U.T.M. să-l primească in 
rîndurile sale. Utemlștli din 
sectorul II l-au ajutat să în
țeleagă că pentru a fi un bun 
utemist trebuie să îndeplinești 
la timp sarcinile încredințate 
de organizație,

Acum aștepta cu nerăbdare 
clipele cînd adunarea 
rală va discuta cererea 
a fi primit în U.T.M.

Ședința începu. La primul 
punct al ordinel de zi se dădu 
citire cererii tlnăruiul 
Constantin, Utemiștil 
cutat despre munca și 
tarea lui, despre felul 
pregătit din punct de vedere 
politic și cum se străduiește

gene- 
lui de

Boțoagă 
au îdis- 
compor- 
cum s-a

Pregătirea noilor utemiști
șok Gheraslm. Tinerii neute- 
miști au fost ajutați să cu
noască îndatoririle și dreptu
rile utemiștilor, sarcinile ce Ie 
revin în producție.

Ei au fost atrași de către 
utemiști la acțiunile educati
ve din cadrul clubului, la ci
tirea literaturii și la viziona
rea unor filme. Aceste acțiuni, 
grija cu care au fost încon
jurați de utemiști l-au ajutat 
pe acești tineri să devină cui 
toții buni membri ai U.T.M.

Organizația U.T.M. din sec
torul IV, mina' Lonea, și-a mă-i 
rit rîndurile de la începutul aa 
cestul an cu încă 16 tineri.

Organizația U.T.M. din sec
torul IV al minei Lonea acor
dă o atenție deosebită întări
rii rîndurilor sale. In acest scop 
organizația desfășoară o actl 
vitate polltico-educativă susți
nută în rîndurile tinerilor ne 
utemiști. Oei mai buni tineri 
slnt dați în grija utemiștilor 
eu experiență pentru a-1 aju
ta să cunoască Statutul U.T.M. 
șl a-i atrage la diferite acțiuni 
obștești. Utemistul Andronie 
Marcu, de pildă, a primit sar
cina de a se ocupa de pregă
tirea tinerilor Mirza Virgil și 
Pavel Nicolae. iar Neste Ioan 
de a-1 pregăti pe tînărul Pi-

PUBLICITATE

fxplDafarea шіпіггй Uitau
ține pe data de 15 iunie 
1962, ia sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri :

— maiștri 
pali,

— maiștri
-- maiștri 

nici.
informații 

se pot primi
muncă și salarii de la E. M. 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea ia 
concurs.

mineri prind*

mineri, 
electro-meca

suplimentare 
la serviciul

continuă să crească. în 
timp biblioteca s-a îm-: 
cu o nouă serie de Iu*- 
domeniul minier, geologie* 

etc.

Cartea tehnică 
în sprijinul producîfie
Biblioteca cabinetului tehnic de 

la mina Lupeni a crescut de Ia ae 
la aa. Ia prezent ea dispune de 
peste 1000 volume de cărți tehnice 
precum și 23 colecții de reviste șii 
diferite publicații de specialitate. 
Numărul volumelor în biblioteca 
tehnică 
ultimul 
bogăție 
crări îu 
electro-mecanic etc. între care: 
„Noi procedee de rupere a rod* 
lor", i,Folosirea combinei PK-3 la 
lucrările de înaintare'*, „Mecani
zarea operațiilor de montaj prin 
nituire** și altele.

Cartea tehnică joacă un rol în* 
semnat în activitatea de producție 
la mina Lupeni. Cadrele tehnico- 
inginerești folosesc pe scară largă 
literatura de specialitate pentru 
rezolvarea diferitelor probleme le
gate de introducerea tehnicii noi 
la lucrările din subteran, realiza* 
rea de inovații, precum și ca ma
terial documentar pentru susține
rea unor comunicări tehnico-știin- 
țifioe în cadrul cercului A.S.I.T.

ANUNȚ

1.1.1. Petroșani
Execută pentru po

pulație reparații în 
construcții și zugrăve
li la prețuri convena
bile fi cu plata în ra
te lunare.

Dorii orii se vor a- 
dresa pentru contrac
tare unităților I. L. L 
din localitățile respec
tive.

I
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împotriva continuării 
experiențelor nucleare

GENEVA 31 (Agerpres).
„ Jos experiențele nucleare I", 

„Vrem să trăim 1“ — sub a- 
ceste lozinci a avut loc la 29 
mai in fața clădirii Palatului 
Națiunilor din Geneva o de
monstrație a femeilor elveție
ne împotriva continuării ex
periențelor nucleare, în apăra
rea viitorului copiilor.

La demonstrație au partici
pat femei de diferite convin
geri politice, membre ale par
lamentelor cantonale din par
tea Partidului Muncii din El
veția, activiste ale asociațiilor 
§i uniunilor de femei, soții de 
pastori, reprezentante ale or
ganizațiilor de tineret. La de
monstrație, care a durat maî 
mult de o oră, au participat de 
asemenea turistele americane 
aflate la Geneva. Organizația 
de femei „Răspunderea femei
lor în era atomică", inîțiatoa- 
rea acestei demonstrații, a a- 
dresat membrilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare un mesaj în care se cere 
interzicerea armei nucleare.

Protestul japoniei
TOKIO 31 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Associated Press, guvernul ja
ponez a dat instrucțiuni am
basadorului său în S.U.A. să 
aducă la cunoștința guvernu
lui nord-american protestul 
Japoniei împotriva experiențe
lor nucleare pe care urmează 
să le efectueze S.U.A. la mari 
altitudini, deasupra insulei 
Johnston în Pacific. Ambasa
dorul japonez, menționează a- 
genția va informa guvernul 
S.U.A. că guvernul Japoniei 
Iși rezervă dreptul de a cere 
compensații pentru eventualele 
daune și pagube survenite în 
urma acestor explozii nucleare.

Grija statului sovietic 
față

MOSCOVA 32 (Agerpres^
Anul acesta statul sovietic a

alocat 8,5 miliarde ruble pentru 
asigurările sociale. In ultimii șase 
ani din bugetul de stat al asigu
rărilor sociale' au fost cheltuite 
pentru plata pensiilor 24 miliarde 
de ruble.

In U.R.S.S. s~a lărgit conside-
------------------ O-------------------

POPULAȚIA GLOBULUI
NEW YORK 31 (Agerpres).
Potrivit Anuarului statistic al 

Organizației Națiunilor Unite 
pe 1961, la mijlocul anului 
1960 populația globului se ri
dica la 2.995.000.000 oameni, 
procentajul mediu anual de 
creștere a populației fiind de

—- ----- ©---------
Berlinul occidental, oraș al asasinatelor, 

furturilor și violențelor
BERLIN 31 (Agerpres).
Asasinatul, banditismul, fur 

turile, violența sînt fenomene 
cotidiene în Berlinul occiden 
tal, oraș care ocupă unul dîn 
primele locuri în lume în ceeă 
ce privește numărul de infrac
țiuni de acest gen. De pildă, 
potrivit datelor poliției, în

iratofiTck dc dezarmare de la Geneva
GENEVA 31 (Agerpres).
Comitetul celor 18 state pen

tru dezarmare a reluat exa
minarea propunerilor referitoare 
în special la etapa doua a 
dezarmării generale și totale. 
La ședința plenară care аa- 
vut loc la 30 mai sub preșe
dinția reprezentantului Suediei 
au făcut declarații delegații 
S. U. A., Poloniei, R. A. U., 
U.R.S.S., Angliei și Italiei.

In expunerea sa delegatul 
S.U.A. A. Dean a repetat ar
gumentele de mult cunoscute

------------------ 0-------------------

o nouă Întrevedere 
DOBR1NIN

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
După o întrerupere de o lu

nă, la 30 mai la Departamen
tul de Stat al S.U.A. a avut 
loc o întrevedere între A. F. 

Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
In Statele Unite, și D. Rusk, 
secretarul de stat al S.U.A. La 
întrevedere a continuat exa
minarea chestiunilor legate de 
reglementarea pașnică1 a pro
blemei germane.

In ajunul întrevederii de la 
30 mai dintre A. F. Dobrînin 
și D. Rusk, în presa dîn Wa 
shington au apărut știri din 
cercuri oficiale,, din care rele - 
Șea că partea americană nu 
intenționează să formuleze la 
această Întrevedere propuneri 
noi, întrucît Washingtonul nu 
a elaborat pînă în prezent Îm
preună cu Bonnul și Parisul o 
poziție unică în problemele e- 
Xăminate.

In legătură cu această situa
ție, arată la 30 mai ziarele

_=O=_
Franco ia măsuri de precauție 
pentru o eventuală fugă din țară

MADRID 31 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează că 

dictatorul spaniol Franco și prin
cipalii politicieni ai regimului 
său, și-au transferat în ultimul 
timp importante sume de bani în 
străinătate și în special în Maroc 
și Venezuela.

Observatorii politici se întrea
bă dacă nu cumva Franco se pre
gătește pentru eventualitatea că va 
fi silit să fugă din țară.

de oamenii muncii
rabil rețeaua de instituții sanitare. 
Anul trecut producția de medica
mente} instrumente medicale fi a~ 
parate a crescut cu 18 la sută- In 
anul 1961 casele senatoriale și de 
odihnă ale sindicatelor au primit 
pentru odihnă și tratament aproxi
mativ 5.000.000 de oameni ai 
muncii.

1,8 la sută. Cel mai ridicat 
procentaj de creștere a fost 
înregistrat în America Cen
trală : 2,7 la sută. Asia, în a- 
fara părții asiatice a Uniunii 
Sovietice, avea 1.680.000.000 
locuitori — mai mult de ju
mătate din populația totală a 
globului. _____

1961 au fost asasinați 540 .de 
copii, majoritatea lor fetițe în 
vîrsta de 4—9 ani. „Cifre eloc
vente", arată ziarul „Berliner 
Morgenpost", care nu încearcă 
Insă să facă vreo analiză a- 
biectivă a cauzelor care gene
rează o asemenea stare tie lu
cruri.

ale puterilor occidentale In 
problemele supuse spre exa
minarea comitetului. Cuvînta- 
rea reprezentantului Poloniei a 
constituit o analiză temeinică 
a măsurilor legate de etapa a 
doua a dezarmării prevăzute 
în ambele proiecte de docu
mente aflate pe masa comi
tetului. subliniind diferența 
profundă dintre măsurile eta
pei a doua prevăzute în pro
iectul sovietic de tratat și în 
schița americană, el a arătat 
că* soluția propusă de Statele

— RUSK
Washington Post and Times 

«erald" și „New York Times", 
săptămîna aceasta Statele U- 
nite vor organiza consultări 
suplimentare cu R. F. Germa
nă. Ziarele relevă de pe acum 
tendința spre modificarea po
ziției S.U.A. în direcția unei 
„flexibilități mai mici".

----- _=0=_

Demisia guvernulai tin
ANKARA 31 (Agerpres) 
Corespondenții din Ankara ai 

agențiilor occidentale de presă a- 
nunță că guvernul turc prezidat de 
Ismet Inonu a demisionat mier
curi noaptea. Agenția France Pre- 
sse relatează, că Ismet Inonu, după 
ce a prezentat demisia președinte
lui Gursel a luat cuvîntul în fața 
grupului parlamentar al partidu
lui republican, declarînd că de
misia cabinetului său de coaliție 
(partidul republican și partidul 
justiției) se datorește ridicării fără 
încetare de către partidul „justi
ției (care cuprinde numeroși 
membri ai fostului partid al lui 
Menderes nr.) a problemei amnis
tierii foștilor demnitari și funcțio
nari ai partidului lui Menderes, 
fapt care a paralizat de mai bîne 
de o lună întreaga activitate gu
vernamentală și parlamentară".

„Nu există altă cale de ieșire 
din impas decât demisia1- — a 
declarat în încheiere Inonu.

: Complicități, șantaje, răzbunări :
♦
♦ Evenimentele din ultimele zile
♦ arată că, într-adevăr, sentința
♦ neașteptat de blîndă pronunțată 
t de tribunalul militar împotriva
♦ șefului O.A.S., Salan, a consti-
♦ tuit o adevărată încurajare pen-
♦ tru elementele teroriste din a- 
t ceastă organizație criminală. A- 
J tentatele și agresiunile săvîrșite
♦ de agenții O.A.S. în diferite o-
♦ rașe ale Algeriei continuă, iar în 
« centrele algeriene, bandiții încen- 
J diază școlile și marile clădiri
♦ unde urmează să aibă loc ope-
♦ rațiunile de vot în cadrul apro-
♦ piatului referendum.
J Paralel cu aceste acțiuni tero-
♦ riște, asupra cercurilor oficiale
♦ se exercită acum o adevărată 
« presiune pentru anularea sen-
♦ tinței de condamnare la
♦ moarte pronunțată anterior
♦ împotriva celeilalte căpe-
♦ tenii a O.A.S., fostul gene-
♦ ral Jouhaud. Avocații acestuia 
J au și prezentat o cerere de re-
♦ vizuire a procesului. Pentru a
♦ obține casarea sentinței împotri- 
« va lui Jouhaud și în general 
t pentru a intimida cercurile ofi'
♦ ciale, conducătorii O.A.S. recurg
♦ la șantaj, amenințînd cu dezvă- 
« luirea unor amănunte care ar da 
t pe față complicitățile existente
♦ între anumite personalități ofi-
♦ ciale și elementele ultracolonia-
♦ liste. Ziarele au publicat știri a-
♦ rătînd că, de exemplu, încă în
♦ timpul procesului; fostul general
♦ Salan, putea coresponda cu ad-
♦ juneții săi comunicîndu-le direc
♦ tive șî numindu-și ca înlocuitor 

Unite nu poate duce la reali
zarea scopului spre care nă
zuiesc toate popoarele și anu
me la lichidarea într-un viitor 
apropiat a pericolului unui 
război racheto-nuclear.

V. A. Zorin, reprezentantul 
sovietic care a luat apoi cu- 
vintul a subliniat că propu
nerile sovietice sînt atrăgătoa
re tocmai pentru că ele asi
gură lichidarea efectivă a pe
ricolului unui război nuclear 
In aproximativ un an și ju
mătate, întrucît statele nu vor 
mai dispune de mijloace de 
transportare la țintă a armei 
nucleare. Trei ani după intra
rea în vigoare a tratatului, 
spre sfîrșitul etapei ă doua a 
dezarmării, pericolul dezlănțui
rii unui război mondial ar dis
pare în întregime și pentru 
totdeauna. Statele nu ar avea 
mijloace materiale pentru a 
duce un astfel de război.

El a arătat totodată că pro
punerile americane nu rezolvă 
sarcina principală — sarcina 
lichidării pericolului unui răz
boi nuclear nici în prima, nici 
în a doua și nici în a treia 
etapă. Pericolul dezlănțuirii, 
unui război mondial în orice 
moment, în orice clipă este în
soțitorul tiirect al propuneri
lor americane privind dezar
marea, pînă Ia desăvîrșirea ul
timei sale etape, adică în de
cursul a cel puțin 10 ani.

MOSCOVA. La 31 mai pre
ședintele Republicii Mali Mo
dibo Keita a părăsit Moscova 
pe bordul unui avion IL-18.

Pe aeroport se afla aliniată 
o gardă de onoare.

N. S. Hrușciov și Modibo 
Keita, au rostit cuvîntări.

PRAG A. La 31 mai a sosit 
la Praga, venind din Moscova 
Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali și persoanele 
care îl însoțesc. Pe aeroport 
Oaspeții din tînăra republică 
africană’ au fost salutați de

pe liderul de dreapta George J 
Bidault. . ♦

In același timp O.A.S. caută ♦ 
să folosească noi tactici, lansînd ♦ 
zvonuri despre așa-zise contacte * 
care ar urma să aibă loc între * 
O.A.S. și conducătorii poporului ♦ 
algerian. In acest sens se desfă- ♦ 
șoară o adevărată campanie de t 
presă. Reprezentanții poporulu. ♦ 
algerian au arătat că această di- ♦ 
versiune a O.A.S. nu are alt scop • 
decât de a înșela poporul alge- * 
rian. In același timp, însăși ac- ♦ 
țiunile teroriste ale O.A.S. care • 
continuă în toate orașele alge- « 
riene și cărora le cad victime • 
numeroși algerieni pașnici, arată ♦ 
că organizația teroristă O.A.S. ♦ 
își urmărește mai departe țelu- * 
rile colonialiste. J

Nu numai algerienii, ci și eu- ♦ 
ropenii din Algeria, care refuză • 
să se supună presiunilor și cam- • 
paniei de intimidare a O.A.S. J 
sînt urmăriți de gloanțele orga- J 
nizației teroriste. Recent, doi cu • • 
noscuți comercianți europeni din * 
Alger,- frații Gonzales, au fost! J 
„lichidați" pentru că au conți- ♦ 
nuat să vândă alimente cetățe- ♦ 
nilor algerieni. •

In momentul de față s-a creat. J 
un asemenea climat de teroare * 
în Algeria, încât jandarmii ră- ♦ 
niți se tem să fie îngrijiți în « 
spitalele europene pentru că își * 
dau seama că ar putea fi vieți- ♦ 
mele atacurilor săvîrșite de ban-' ♦ 
dele O.A.S. ♦

T. vornicu ;
corespondentul Agerpres la Paris' J

Campionatul mondial 
de fotbal

SANTIAGO 31 (Agerpres).
Miercuri a început la San

tiago și în alte trei orașe din 
Chile: Arica, Vina del Mar și 
Rancagua turneul final al ce
lui de-al 7-lea campionat mon
dial de fotbal. Meciurile pri
mei zile s-ău terminat cu re
zultate scontate, cu victoria 
echipelor favorite dar în cîte- 
va partide scorurile au fost 
strînse și puțin a lipsit ca să 
se înregistreze surprize. Con
dusă cu 1—0 la pauză echipa 
Uruguaiului, de două ori cam
pioană mondială, a cîștigat 
destul de greu, la 1 punct di
ferență, în fața Columbiei, la 
fel ca și Argentina în meciul 
cu R. P. Bulgaria. Brazilia, 
deținătoarea titlului mondial, 
nu a putut să Înscrie Mexicu
lui nici un gol în prima repri
ză. Timpul a fost frumos, dar 
numărul spectatorilor mult mai 
redus decît se așteptă.

Iată acum rezultatele celor 
4 întîlniri:

Arica (grupa I-a); Uruguay 
r- Columbia 2—1 (0—1).

Santiago (grupa П-a); Chilei 
r- Elveția 3—1 (1—1).

Vina del Mar (grupa III-ă] 
Brazilia — Mexic 2—0 (0—0);

Rancagua (grupa IV-a); Ar
gentina — Bulgaria 1—0 (1—0).

Antonin Novotny, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce și de alți conducători ai 
guvernului cehoslovac.

RABAT. Referindu-se la cer
curi bine informate, agenția 
M.A.P. anunță că autoritățile 
spaniole își întăresc trupele la 
Ifni — colonie spaniolă situa
tă pe coasta de vest a Africii. 
In ultima vreme cîteva nave 
au adus la Ifni tancuri, auto
camioane blindate și tunuri.

PNOM PENH. După cum a- 
nunță corespondentul din 
Pnom Eenh al agențiej Fi&r л 
Press, prințul Norodoi j 
nuk, șeful statului Cambodgla, 
a declarat că țara sa va con
tinua să promoveze o politică 
de strictă neutralitate.

MOSCOVA. La 30 mai, Iuri 
Gagarin s-a înapoiat la Mos
cova din călătoria de 9 zile !n 
Japonia.

PR06RAM DE RADIO
2 iunie

PROGRAMUL i. 7,30 Sfatul 
medicului, 9,00 Roza vînturi-j 
lor, 9,25 Fragmente din ope
rete, 10,20 Concert ghicitoare 
(28) (reluare), 11,03 Pagini a- 
lese din muzica ușoară a com
pozitorilor noștri, 13,10 Noi în
registrări muzicale primite din 
partea Radioteleviziuhii sovie
tice, 15,05 Concert de estradă, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,15 
Cîntăreți romi ni interpretând 
muzică din operete, 18,35 Pro
gram muzical pentru fruntași 
in producție din industrie și 
agricultură, 19,15 Transmisiu
ne din studioul de concerte 3 
„Braț la braț cu tinerețea", 
concert de muzică ușoară, sus
ținut de orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii, 21,15 Pro
gram de romanțe. PROGRA
MUL II. 12,35 Muzică populară’ 
romînească, 13,00 Fragmente 
din opereta „Vițelușul tărcat" 
de Otto Vincze, 15,30 Concert 
popular, 18,30 Programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
19,30 Pe teme internaționale, 
20,00 Muzică de dans, 21,45 Al
bum artistic, 22,00 Muzică de' 
dans.
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