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al terapeuților
• Manifestări peste hotare prilejuite de ЖІш InteîîMițieah-4 

lă pentru apărarea copilului
• îngrijorare in Birmania in legătură cu acțiunile SALA., 

in Asia de sud-est
• „Misiunea civilizatoare" la scadență

In rînd cu fruntașele: 
în lupta 

pentru calitate
Mihai luliana scoase o bobină î 

din mașină, se uită la ea și o 
fixă la loc. Apoi, mai scoase una, 

Iși încă una. Le examină atentă, 
privi și în jur, la colegele ei de la 
celelalte mașini, dar nu zise ni
mic. Dintr-o dată trei bobine de 
mătase Tebutate !

— Trebuie să fi mai atentă 
icînd lucrezi, o mustră tovarășa 

Vasiu Ema, maistru de schimb în 
• secția răsucit. Ia te uită ce de 
І mătase s~a stricat I

Neatenția în muncă a răsuci- 
toarei Mihai luliana a fost 

cată și la o consfătuire de 
ducție din cadrul secției.

— Ce s~ar întîmpla dacă 
am lucra ca tine ? — i s-a adre
sat una din colegele ei.
î Hotărîtă să-și îndrepte greșea- 
• la. luliana și-a luat angajamentul 
, să nu mai rebuteze nici o bobină 
ț de mătase și să recupereze ceea 

a pierdut.
-tș Chiar de a doua zi răsucitoa- 
ț-rea Mihai luliana ă simțit spri
jinul colegelor ei. Acestea i-au 
arătat cum să lucreze, i~au împăr
tășit din bogata lor experiență- 

îndrumată cu căldură de tova
rășele ei de muncă, ea a j 
să muncească cu mai multă aten
ție. "Zilnic iși curăță mașina pen
tru a evita pătar.ea cu ulei a bo
binelor, controlează fiecare bobi
nă în parte urmărind ca firele să 

nu rămână scămoșate.
De la întîmplarea cu cele trei
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І bobine, a trecut mdi mult timp.
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în chip nou. Angajamentul luat • 
în consfătuirea de producție a fost ♦ 
respectat. •

! cu succes inițiativa J 
„im 2000 bobine de mătase nici * 

ț una rebutată“, zeci de tinere din • 
* secția răsucit sînt fruntașe în între- * 

ț cerea socialistă. Alături de ele se j
j numără acum si luliana. J
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ІА URICANI

Sirguința cu care muncesc minerii din brigada condusă 
de tov. Hrițcan Vasile pentru a da cărbune mult, de calitate 
și cu consum cit mai 
cutăi la mină Uricani. 
sporite, depășiri mari 
și explozivi.

Fotografia noastră 
te cu tov. Hrițcan Vasile, ascu Ițind 
miner Matei Vasile, înainte de a intra în mină.

redus de materiale, e unanim recunos- 
Brigada realizează zi de zi randamente 
de plan și economii însemnate de lemn

înfățișează un schimb al brigăzii în frun- 
îndrumărîle maistrului

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

Desfășurînd larg întrecerea socialistă

Minerii Văii Jiului au încheiat 
noi succesemai cu

întreceriiIa fruntea
In luna mai, harnicul colectiv de 

la mina Aninoasa a mai adăugat’ 
celor 9.566 tone de cărbune date 
peste plan în primele patru luni 
ale anului încă 2.981 tone, situîn- 
du-se în fruntea întrecerii pe ba
zin.

Și de data aceasta întrecerea pe 
mină a cîștigat-o colectivul sec
torului IV Priboi. Muncind cu un 
randament ce depășește pe cel pla
nificat cu 174 kg. cărbune pe post, 
minerii sectorului Priboi și-au de
pășit planul lunar cu 3.034 tone 
de cărbune.

La aceste rezultate au contribuit 
în mod deosebit brigăzile conduse

de înfrumusețare devine realitate
In ultimii ani, Uricanlul s-a 

dezvoltat și înfrumusețat de 
nu-1 mai recunoști. Cauți cum
va școala veche ? la-o de un
de nu-i 1 A dispărut de parcă 
n-ar fi fost, iar locul ei l-a 
luat una nouă și frumoasă, cu 
ferestre mari, luminoase. Cine 
are treburi la sfat, degeaba 
merge la ve
chea clădire. Și 
sfatul s-a mutat n-
intr-un local “K l“IH“
nou. Mai dă- 
unăzi tovarășul
Mihuț loan, secretarul sfatu
lui și cîțiva deputați stăteau 
aplecați asupra unui birou și 
priveau planul orașului.

— Aici — spunea secretarul 
arătînd cu mina pe plan — va 

• fi amenajat parcul de lingă 
spital.

Nu-i nici o greșeală. Sătu
cul de altădată are acum spi
tal.

— Dincoace, se va 
parcul distractiv al 
interveni un deputat.

— Dar cei 200 de
firi pitici, cei 300 de tei și ar-“ 
buști ornamentali unde credeți 
că-i bine să-i plantăm ? — 
ceru secretarul părerea depu- 
taților.

— In părculețe și în spațiile 
verzi — au propus deputății.

De atunci n-a trecut prea 
multă vreme, dar Uricaniul 
pare o grădină de flori. Flori 

■ sint și în fața blocului unde-i 
magazinul alimentar, și în fa

amenaja 
copiilor.

tranda-

ța clubului, peste tot. Mobili
zați de deputatul Coconeț Va
sile locatarii din circumscrip
ția nr? 31 au muncit cu mic, 
cu mare Ia înfrumusețarea cir
cumscripției. Cînd era vreo 
acțiune obștească, în blocurile 
J, K, L, nu mai rămîrea ni
meni. Toți ieșeau la muncă.

Se întrec mi- 
nerjj și ceilalți 

iipodireiti ricaniuiui să-și 

facă orașul lor 
cît mai curat, 
și țăranii întd-

de Șteț Petru, Moisiu Remus și 
Biro Ștefan care au dat între 
340—450 tone de cărbune peste 
plan.

O contribuție însemnată la în
deplinirea și depășirea planului pe 
exploatare a adus-o și sectorul I, 
care a dat peste plan 378 tone de 
cărbune. Brigăzile fruntașe ale 
sectorului, între care cele conduse 
de comuniștii Cristea Aurel și Mă- 
năilă Vasile, și-au depășit sar
cinile de plan cu 230 și, respectiv, 
152 tone de cărbune. Minerii din 
sectorul II au reușit și ei să dea 
110 tone de cărbune în plus de 
sarcina planificată.

Vulcănenii se afirmă
După o perioadă de câteva luni 

în care, datorită mai multor cauze 
obiective mina Vulcan a rămas sub 
plan, minerii de aid au început să 
se afirme din nou. In luna mai, 
ca rezultat al mundi însuflețite 
depuse de ei, din abatajele exploa
tării au fost extrase peste plan 
1.540 tone de cărbune. In fruntea 
întrecerii pe mină se situează sec
torul III. Minerii acestui sector 
au reușit să-și depășească sardnile 
de plan cu 1.687 tone de cărbune 
cocsificabil. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut brigăzile 
neri conduse de Domokoș 
Țărînă Valerian. Păcuraru 
Zold Francisc și alții.

Succese însemnate au obținut și 
minerii din cadrul sectoarelor IV 
și II. Ei au înregistrat depășiri de 
plan de 450 și, respectiv, 326 to
ne de cărbune.

Pentru colectivele minelor din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
reducerea continuă a consumului de 
lemn de mină constituie unul din 
obiectivele principale ale între
cerii socialiste.

Minerii Văii Jiului depun multă 
stăruință pentru reducerea consu
mului de lemn de mină, conștienți 
că prin aceasta contribuie în mod 
direct la micșorarea prețului de 
cost pe tona de cărbune. Una din 
căile principale ale reducerii con
sumului de lemn de mină este ex
tinderea pe scară largă a susține
rii metalice în abataje, galerii și 
în alte lucrări miniere.

Dacă anul trecut armarea me
talică se folosea doar în câteva 
abataje frontale și galerii, 
an nu există exploatare 
care să nu aibă abataje 
armate în fier. La mina 
de pildă, din abatajele 
armate în fier s-au extras 
an aproape 220.000 tone
bune cocsificabil, iar consumul de 
lemn de mină a scăzut de la 36,38 
m.c. pe mia de tone de 
la 28—30 m.c.

Minerii din Petrila,, în 
cei din sectorul III unde
trodus armarea metalică parțială 
în abatajele cameră, iar galeriile 
de cap se armează în întregime 
metalic, au redus consumul de lemn 
de mină cu aproape 4 m.c. pe mia 
de tone de cărbune. In acest an, 
pe întreaga exploatare minieră Pe
trila, consumul de lemn de mină 
a fost redus cu peste 1 m.c. pe 
mia de tone de cărbune.

în acest 
minieră 
frontale 
Lupeni, 
frontale 
în acest 
de căr-

cărbune

special 
s-a in-

Importante succese în economi • 
sirea de material lemnos au fost 
obținute și de minerii din Ani- 
noasa, de cei care lucrează în aba
tajele frontale de la minele VuP 
can și Uricani.

Un alt mijloc de reducere a 
consumului de lemn de mină este 
sporirea vitezelor de avansare în 
abataje și galerii. Prin aceasta se 
evită lucrările de întreținere a aba
tajelor și lucrărilor miniere, ceea 
ce duce la un consum redus de 
material lemnos.

In abatajele unde se folosește 
susținerea modernă au crescut vi- 
tezEle de avansare. La mina Pe
trila, de exemplu, viteza medie 
de 
a 
nă, 
din 
unde armarea metalică se 
aproape în proporție de 100 la 
sută, viteza de avansare a crescut 
de la 19—20 m.l. pe lună la 27— 
28 m.l. în fiecare lună.

Extinderea procedeelor avansate 
de muncă la susținerea abatajelor 
și galeriilor a permis minerilor 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui să sporească productivitatea 
muncii pe bazin la 1,138 tone de 
cărbune pe post și, pe această ba
ză, să extragă în acest an peste 
prevederile planului de producție 
peste 43.000 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic. Totodată, prin 
'reducerea cheltuielilor de .produc
ție, s-au realizat economii la pre • 
țul de cost pe bazin de peste 
З.СО0.ѲОО lei.

avansare în abatajele 
sporit cu 20 m.l- 

iar în abatajele 
sectorul III al minei

cameră 
pe lu- 
frontale 
Lupeni, 
execută

o

TÎMPLARI HARNICI
in hala mare și luminoasă, 

zumzetul mașinilor nu conte
nește toată 
Marian 
Roman 
taie și 
lemnos, 
manoperă.

Alături, zeci de timplarl, 
printre care Udroiu Constantin, 
Bănică 
Corciu 
Nicolae 
finitivă 
uși, ferestre, tocuri și cîte al
te produse de tîmplărie nece
sare șantierelor de construcții.

ziua. Tîmplarii 
Sabin, Maici Ludovic, 
Deneș, Vischi Arpad 
fasonează materialul 
pregătindu-1 pentru

loan, Șandru Ovidiu, 
Constantin, 

și alții dau forma de- 
materialului

Rindelele scot panglici al
be de talaj, burghîile gău
resc lemnul, mirosul cleiului 
fierbinte se răspândește în va
luri : una după alta piesele 
iau forma definitivă și s^ în
șiră în depozit, așteptîndu-și 
rîndul spre a lua drumul șan
tierelor.

In luna 
plari din 
2700 m.p.
șantierele din Valea Jiului, în
tre care uși și ferestre pentru 
noile blocuri în construcție din 
Livezeni, ușile de stejar pen
tru blocurile D și C din Lu
peni etc.

Datinoiu

asamblînd

mai, harnicii tîm- 
Livezeni au produs 

tîmplărie pentru

dar se întrec . ,
vărășiți din satele din jur. Cei 
din Dinconi au amenajat 1200 
de metri de drum prin contri
buție în muncă. La această 
acțiune obștească au muncit 
cu hărnicie Dînea Bucur, Din- 
că loan, Dînea Victor și încă 
mulți alții. Cu toții știu doar 
că tot 
lor.

La 
Motoc 
tori ce locuiesc în 
cripția nr. 4 au construit un 
podeț. Deși s-au obținut rea
lizări, în Uricani mai sînt to
tuși 
insă 
nii, 
vor 
planul de înfrumusețare a lo
calității să devină realitate 
spre mîndria și satisfacția lor 
de buni gospodari.

ее se face e în interesul

îndemnul deputatului) 
Nicolae, țăranii munci- 

circums-

multe de făcut. Punînd 
cu toții umărul, uricăne- 
în frunte cu comuniștii, 
face ca în scurtă vreme
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de mi- 
Andrei. 
Traian,

Un schimb al brigăzii 
fruntașe

Fotografia șefului de bri
gadă Firoiu loan e nelipsită 
de pe panoul evidențiaților 
de Ia mina Petrila. Brigada 
pe care o conduce obține 
cele mai frumoase realizări 
in sectorul II al minei. Lu-

na mai, minerii brigăzii 
încheiat-o cu 300 tone 
cărbune extrase peste plan 
și fără nici un vagonet re- 
butat pentru șist vizibil. IN 
CLIȘEU: O parte din mem
brii brigăzii conduse de co
munistul Firoiu loan.

an 
de
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I. SASARAN

anul 
î.e.n. - descrierea expedl- 
din Dobrogea a impăratu- 
persan Darlus.
Cea mai prețioasă fosilă,

Corespondentul voluntar
Cu mina care-a mjnuit ciocanul
Prinzînd condeiul, hotărît, el scrie
In frage simple, clte-o mărturie
De felul cum se-ndeplinește planul.

E cronicarul muncii, ft-n procese 
Desfășurate în acest domeniu 
El a-întocmit în ultimul deceniu 
O cronici bogată în succese.

In scrisul lui. cu regularitate 
Se oglindesc aspecte și-amănute, 
Din bătălia pentru calitate.

Departe de~a se crede condeier 
La locul lui de muncă e în frunte, 
Căci (fne mult, la titlul de .MINER !

Itinerar turistic

VALEA PRAHOVEI

Clubul tinerilor 
cosmonauți

Pe lîngă Planetariul din 
orașul Rostov s-a deschis un 
club al tinerilor cosmonauți. 
Copiilor — membri ai clubului 
11 se vor ține prelegeri din dome
niul istoriei cuceririi Cosmosu

lui se vor organiza pentru ei con
vorbiri despre zborurile în Cos
mos ale lui Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, eroi ai Uniu
nii Sovietice. In planul de ac
tivitate al clubului figurează, 
de asemenea, organizarea de 
excursii ale elevilor la Obser
vatorul astronomic al univer
sității și la stațiunea de ob
servare a sateliților artificiali 
ai Pămîntuluî. Membrii clubu
lui vor studia și metodele de 
lansare a radiosondelor.

Fapte diverse din
Lummus Company (Londra), 

care furnizează mașini pentru șan
tierele din Extremul Orient, pro
pune dienților săi o mașină re
marcabilă al cărei număr de no
menclatură este „Equipment No 
Bd 4". Ea funcționează șapte zile 
pe săptămînă, n-are nevoie să fie 
unsă și înlocuiește 60 de muncitori, 
întreținerea ei nu costă decît 75 
de shiilingi pe zi, inclusiv salariul 
operatorului. Din păcate este im- 
posibi să fie fabricată în serie. 
(.Equipment No Bd 4“ este un e- 
lefant».

С,Financial Times").

☆

r
Institutul pedagogic din Sco- 
se pltnge că televiziunea ii 

învață pe copii să se abată de la 
regulile luptei drepte și ale boxu
lui. In raport se precizează : 
„Imitînd brutalitățile pe care le 
văd pe ecran, școlarii nu mai (in 
seama de regulile boxului și, cre- 
zîrtd că orice lovitură e permisă, 
merg pînă la a-l lovi cu picioarele 
pe adversarul căzut la pămtnt“.

(„New York Times"$
☆

dea

ne-
Re* 

vecinii 
spune

Persoanele dornice să-și 
importanță, vor fi fericite să afle 
ce >e pune la dispoziție un 
gustor de marochinărie de pe 
gent Street : „Uimiți-vă 
contra unei sume minime 
o reclamă a respectivului maga
zin. Pentru 3 shiilingi vă oferim 
pentru parbrizul mașinii dv. 12 e- 
tichete ale celor mai bune hoteluri 
din Europa”...

„ _ G,Financial Times")

☆

Л’« toți vizitatorii grădinilor zo
ologice sînt prieteni ai animalelor. 
Cineva a furat din Grădina zoo
logici din Filadelfia o broască țes
toasă de care s-a servit pentru a-l 
lovi pe casierul Bob Gilpin, în

Anunț important!
Se aduce la cunoștința ce

lor interesați că, mai nou, con
dica de sugestii și reclamații 
a restaurantului „Minerul" din 
Lupeni nu se mai află la locul 
ei inițial, ci într-un sertar, 
dosită.

Cei care doresc 
neze părerile

să consem- 
asupra mo-lor

E
înghețata s-ai

се-ți veni să-mi

D U MN
— Mămîco, 

scumpit ?
— Nu. Dar 

pui o asemenea întrebare ?
— Acultă-mă, mămîco. Ne

nea iile, tatăl Irinuței, ne-a 
trimis pe mine și pe ea la tu
tungerie, să cumpărăm un pa
chet de țigări „Carpați". Mi-a

lumea capitalistă
scopul de a-i fura 28 de dolari. 
Casierul, rănit la cap, a fost in
ternat în spital. Cit despre broasca 
țestoasă, aceasta a suferit o como- 
țte cerebrală.

(Daily Express")

I

americani aPentru milioane de 
venit momentul cînd trebuie să-și 
plătească impozitele anuale. De 
data aceasta, însă, perceptorii s-au 
hotărit să le facă această obligație 
ceva mai plăcută ; nu numai că la 
circumscripțiile fiscale difuzoarele 
transmit muzică ușoară, dar fiecare 
perceptor a primit un volum de 
povestiri și anecdote despre impo
zite. Scopul acestei măsuri : să
smulgă un zîmbet de pe fața con
tribuabilului obligat să se despartă 
de banii săi.

(Daily Express")

*

La Bozen, in Elveția, un oare
care Bernardino Marmotta s-a pre
zentat ca fiind bolnav de lepră și 
a explicat că a fugit dintr-un spi
tal din Geneva. Intrucit nimeni nu 
îndrăznea să se apropie de el, a 
fost internat la spital intr-o rezer
vă izolată. In felul acesta, a ob
ținut să fie găzduit și hrănit gra
tuit timp de cî'eva săptămîni, pî
nă tind un medic s-a hotărit să-l 
examineze. Bernardino Marmotta 
era perfect sănătos. Din rezerva 
de la spital el a fost transferat di
rect la înebisoare...

(„Neue Posf‘>).

*

contra zgomotelor din Sao 
Brazilia, a inaugurat de 

„Săptămîna tăcerii" în cir*

Liga 
Paolo, 
cutând 
culația automobilelor. Deschiderea 
festivă a fost marcată printr-o mate 
defilare la care participau dna or
chestre 1

UDie Tat") .

Superlative pe glob
• Cea mai veche știre des

pre pămîntul romînesc și lo
cuitorii săi datează din 
512 
ției 
lui

•
în exemplar unic în lume, se 
află la muzeul de Istorie natu
rală „Grigore Antipa" din Bu
curești și aparține unui „Di- 
notherlum gigantlssimum", 
strămoș al elefantului.

• Cel mai vechi document 
astronomic din lume este un 
calendar astral de acum 
20.000 de ani care se află în 
orașul La Paz (Bolivia).

• Cea mal veche bibliotecă 
scrisă pe cărămizi, descoperi
tă pînă acum, datează din a- 
nui 2451 î.e.n. (Mesopotamia).

rtului cum sînt serviți de 
pătaru 1 Drăiculescu sînt 
vitați" să se lase păgubași de
oarece condica „e pusă bine" 
ca să nu afle organele de con
ducere ale T.A.P.L. Lupeni 
„metodele" folosite de susnu- 
mîtul ospătar.

0

sînt

de 
lei. 
leu 
în-

BRIBE
dat mie banii zicînd că 
mai mare și mi-a zis :

— Ține patru lei. La tutun
gerie dai din ei 2,50 și din ba
nii ce-i primești rest, cum
peri ție și Irinuței cite o în
ghețată. Cum am primit banii, 
am dat o fugă pînă la tutun
geria dintre blocuri. Tutun
giul, mi-a dat pachetul 
țigări și restul de la 4 
Strîngînd in mină cei un 
și cincizeci de bani, m-am 
ființat cu Irinuța la tanti care 
vinde înghețata știi, acolo 
peste drum de alimentara de 
la Viscoza.

— Vă rog două înghețate de 
vanilie — l-am zis întinzîndu-i 
banii.

— Două ? — mă întrebă. — 
Dar tu n-ai bani destui...

— Cum să nu, doar nenea 
Ilie știe cit face înghețata. Și 
el nu umblă cu păcăleli.

— Eu n-am să vă dau în
ghețată la amlndouă din banii 
care-i aveți. Dar vedeți pe 
aici mai sînt și alții 
înghețată, poate veți 
гос Ia ei-

Am mai încercat 
alte vinzătoare, dar 
vut noroc, căci la toate vln- 
zătoarele de înghețată de la 
blocurile Viscoza o porție de 
înghețată costă un leu.

Conducerea T.A.P.L. cunoaș
te oare această... „schimbare 
de prețuri" ?

care vind 
avea no-

noi și la 
n-am a-

»««Q

T I A Ț
...femeile care trăiau acum 

2000 de ani, chiar și pe teri
toriul țării noastre, nu se des
părțeau de oglindă nici în 
mormînt ? Cu prilejul unor 
săpături făcute în împrejuri
mile Mangaliei, într-un mor
mînt al unei fete s-au găsit 
vase de sticlă, o cutie de 
bronz conținînd farduri și o 
oglindă tot din bronz.

...pentru a populariza mij
loacele de apărare împotriva 
unor boli grave, un medic o- 
landez a avut năstrușnica idee 
să scrie un balet care evocă 
lupta microbilor în organismul 
omenesc în timpul unei infec
ții grave ? Dansatorii de pe 
scenă întruchipează leucocl- 
tele care apără corpul impo

Deși apa sprintenă și jucăușă a 
Prahovei își are obîrșia la Predeal, 
Valea Prahovei, ca regiune turis
tică, este mult mai cuprinzătoa
re. Pentru turist, excursia se pre
lungește de obicei spre nord de 
Predeal, pe Valea Timișului, pi
uă la orașul Brașov sau în Poiana 
Brașov (așezată la 6 km. de oraș), 
și chiar mai departe, pînă la Bran 
(30 km. de orașul Brașov) unde 
se poate vizita o cetate construită 

în anul 1377, devenită astăzi mu
zeu de artă medievală.

Dacă turistul pornește spre a- 
ceste iocuri pleci nd din Capitală, 
intră — după ce străbate Ploieștiul, 
orașul rafinăriilor — în ținutul 
petrolifer împădurit cu sonde 
(Cîmpina, Băicoi). Această porțiu
ne a Văii Prahovei oferă și prile
jul de a cunoaște câteva monu
mente culturale interesante. La 
Ploiești : bustul scriitorului I. L. 
Caragiale, și cel al lui Ștefan 
Gheorghiu, fruntaș al luptei cla
sei muncitoare din țara noastră ; 
la Cîmpina : casa-muzeu pictor A. 
Grigorescu, castelul lulia Hasdeu, 
iar între Ploiești și Gîmpiqa, la 
kilometrul 87, monumentul ridicat 
în amintirea lui Aurel Vlaicu, acci
dentat aci în 1913, după îndrăz
nețe și răsunătoare victorii în 
tehnica aviației și pilotajului- In 
dreapta șoselei, nu departe de 
Cîmpina, se observă în zare Dof- 
tana, închisoarea-muzeu, locul de 
luptă și de suferință al multor fii 
ai clasei muncitoare.

Mai departe, spre înălțimi, iată 
stațiunea climaterică Breaza, centru 
de artizanat, apoi Comarnicul cu 
renumita sa fabrică de ciment. 
Șoseaua continuă să urce spre Po
sada, dominînd Valea Prahovei, 
Curînd apare Sinaia cuibărită la 
poalele Bucegilor. Suspendată un
deva sus, la mari înălțimi, te sa
lută, parcă, dintre brazi, clădirea 
modernă a hotelului alpin „Cota 
1400“. Mai jos se află muzeul 
Peleș (în clișeul alăturat) și cele 
două case de creație pentru scrii
tori și artiști (Pelișor și Foișor), 
altădată locuri de huzur ale clicii 
regale.

Pe șoseaua paralelă cu apa zglo
bie a Prahovei, tursitul trece 
pitoreștile stațiuni climaterice

prin 
Po-

О
triva bacteriilor. Muzica pune 
în valoare ritmul inimii, iar 
baletul evocă distrugerea și 
refacerea țesuturilor. Moartea 
este învinsă de penicilină, care 
dă de altfel și numele acestui 
balet original.

...jumătate din populația lu
mii, care numără astăzi in 
total 2.800.000.000 de suflete, 
trăiește în 4 țări: China, In
dia, Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii — ne 
informează „Anuarul demogra
fic mondial pe 1958“.

...una din 
din Europa 
leagă orașul 
cuta stațiune balneoclimate
rică Buziaș ? Construcția s-a 
terminat în 1847. 

primele căi ferate 
este aceea care 
Oravița de cunos-

iana Țapului și Bușteni, pe lingă 
așezarea industrială Azuga. cu fa
brici de sticlărie, de bere și pos
tav. Și, Înainte de a coborî spre 
țara Bîtsei, ajungi la Predeal sta
țiune înconjurată de masivii Bu- 
cegi, Postăvarul și Piatra Mare. 
Hotelurile, casele de odihnă și ca
banele Predealului sînt frecventate 
în orice sezon. Drumul continua 
spre nord, prin stațiunile Timișul 
de Sus, Timișul de Jos și pătrun

de în orașul Brașov, important cerfț 
tru industrial, ale cărei uzine 
(Ernst Thâlmann, Steagul roșu, 
etc) dăruiesc agriculturii și trans
porturilor din întreaga țară cunos
cutele tractoare și autocamioane 
romînești.

Urmele trecutului său de peste 
șapte veacuri (zidurile cetății, tur
nul de pază, biserica neagră cons
truită în secolul al XlV-lea) 
păstrat în mare parte, dînd 
și azi unor cartiere un aspect 
dieval.

De aici, excursia se poate 
lungi spre Poiana Brașov sau
Bran, a doua variantă oferind și 
posibilitatea întoarcerii pe itine* 
rarii deosebit de frumoase.

s-au 
îi) că 
tne.

pte- 
spre

O

Ar fi bine dacă...
...Conducerea I.C.O. petroșa

ni ar luat măsuri pentru ex
tinderea stropitului și a mătut 
râtului pe toate străzile - £ 
circulație de autovehicule, în
tre care și strada Vasile Conta.

м’

...Unitatea nr. 11 de frizerie 
din centrul orașului Petroșani 
ar fi dotată de către condu
cerea cooperativei „Jiul" cu 
mai multe rinduri de șerve
țele ca după fiecare client să 
poată fi 
utilizat.

schimbat șervețelul

de mișcare din sta- 
Petroșani ar veghea

...biroul 
ția C.F.R. 
ca locomotivele garate și cele 
aflate gata de plecare să nu 
staționeze sub pasarelă, cînd 
sosesc trenuri de persoane în 
stație, deoarece fumul locomo
tivelor îngreunează trecerea 
călătorilor pe pasarelă.

...administrația spitalului u- 
nificat din Vulcan ar trece de 
îndată la repararea ușii salo
nului nr. 5 din secția chirur
gie pentru a scuti bolnavii din 
acest salon de zgomotul ce-1 
produce ușa defectă.

й lienollă ІоШгіа 
tarhoniferă a R. P. P ne

Industria poloneză a huilei are 
sarcina să asigure aprovizionarea 
industriei energetice cu materie 
primă ieftină și exploatată în 
condiții ușoare. In acest scop, au 
fost elaborate proiecte de cons- f 
truire a unor cariere noi unde 
extracția de cărbune se va ridica 
la aproximativ 34 milioane tone 
anual. In regiunile unde anterior 
au fost descoperite zăcăminte de 
cărbune brun, unele proiecte se 
și înfăptuiesc.
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опции școlar minier Petroșani — izvor de cadre calificate 
pentru industria noastră carbonifera

In plina dezvoltare
La Întrebările noastre pri

vind contribuția Grupului șco
lar minier Petroșani la asigu
rarea exploatărilor miniere din 
Valea Jiului cu muncitori ca
lificați, maiștri și tehnicieni, 
tovarășul Biro Martin, direc
torul școlii, a dat următorul 
răspuns :

— Directivele celui de-al 
Ш-Іеа Congres al partidului 
au pus sarcini deosebit de im
portante în ce privește dezvol
tarea continuă a învățămîn- 
tului profesional și tehnic. Că
lăuziți de îndeplinirea acestor 
sarcini, conducerea școlii, toți 
cei 40 de profesori și instruc
tori se preocupă in permanen
ță de a forma cadre capabile 
să stăpînească tehnica cea 
mai înaintată, oameni educați 
In spirit comunist, cu un larg 
orizont cultural și cu o înaltă 
calificare profesională.

Pentru școlarizarea viitoare
lor cadre ale industriei minie
re și energetice funcționează 
•n cadrul grupului școlar mi
nier o școală profesională de 
ucenici, patronată de 
U.R.U.M.P., care pregătește 
muncitori pentru meseriile cu 
cpecific minier: mecanici de 
itlnă, electricieni de mină, 
precum și cadre necesare 
întreținerii utilajului mi- 
mier ca: lăcătuși-mecanici, 
sudori, forjori, strungari și al
tele. In prezent școala noas
tră este frecventată de 314 u- 
cenici și peste 200 de tovarăși 

. care vor deveni maiștri mi
neri, maiștri electromecanici, 
maiștri de preparare, personal 
tehnic.

De la reforma snvățămîntu- 
lui din 1948 și pînă în 1961, 
grupul școlar a dat pentru ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului și din alte regiuni ale 
țării peste 1400 de lucrători 
calificați in diferite meserii. 
In 1957 a fost înființată școa
la de maiștri. Din acest an 
noi am pregătit pentru proce
sul de producție peste 300 
maiștri mineri și electromeca
nici. Pregătirea viitorilor mun
citori calificați se face în pri
mul rînd pentru U.R.U.M.P. și 
exploatările miniere din Valea 

iului. Școala mai pregătește 
în același timp cadre pentru 
I.M. Rovinarl și pentru trus

turile miniere Oltenia și Ba
nat.

Un lucru vreau să mai a- 
daug : intr-un singur an gru- I 
pul școlar minier dă astăzi 
producției tot atîția absol
venți cîți dădea școala în tre
cut în 10 ani.

— Am dori să ne vorbiți 
despre condițiile pe care le a- 
veți pentru buna desfășurare 
a învățămîntului teoretic și 
pentru instruirea practică a 
elevilor.

—. Școala dispune de un lo
cal propriu, spațios, corespun
zător. De cuiind s-a construit 
o aripă nouă, s-a amenajat, o 
sală modernă de desen tehnic 
și 14 săli de clasă, care au fost 
înzestrate cu mobilier și cu 
materialul didactic necesar. 
Astăzi, ucenicii au asigurate 
condiții optime pentru învă- 
țămîntul teoretic și pentru 
instruirea practică. Zilele de 
învățămînt alternează cu zilele 
de practică. Ei dispun de tim
pul necesar pentru însușirea 
cunoștințelor predate. Ucenicii 
sînt inițiați în tainele mese
riei alese în atelierele-șceală, 
organizate pe meserii : ateliere 
de lăcătușerie, electric, strun- 
gărie, sudură, forjă. Toate a- 
ceste ateliere au fost înzes
trate prin sprijinul C.C.V.J. și 
al uzinei tutelare, cu utilaje 
moderne.

Elevii au asigurată întreți
nerea pe tot timpul școlarizării, 
beneficiind de burse prin : 
hrană, echipament, manuale și 
rechizite școlare. De asemenea, 
ei mai primesc 30 Ia sută din 
contravaloarea muncii presta
te în întreprindere. Școala dis
pune de cantină, cămin și săli 
de meditație. încă în acest an 
căminul va fi lărgit cu încă 
300 de locuri. Pentru aceasta 
M.M.E.E. a alocat suma de 
3.500.000 Iei.

Conducerea școlii, împreună 
cu cadrele didactice, va mun
cii fără preget pentru pregă
tirea profesională a tinerilor, 
pentru formarea omului nou. 
asigurînd bazinului carbonifer 
Valea Jiului, celorlalte regiuni 
miniere din țară cadre de nă
dejde, muncitori calificați și 
maiștri cu o înaltă pregătire 
profesională, stăpîni pe tehnica 
modernă.

Foștii elevi-ucenici,
muncitori de frunte

Mi-e dpagă meseria 
pe cape mi-am ales-o !

In toamna anului 1959 am dat 
examen de admitere la Școala pro
fesională de ucenici din Petroșani, 
cetind să fiu calificat în meseria 
de strungar. De la început mi-am 

ț pus în gînd să mă pregătesc te- 
* meinic. ca după terminarea școlii 
să devin un meseriaș bun, un om 
ff lositor.

Prima piesă pe care am execu
tat-o in secția strungărie a ate
lierului școală, a fost „O manivelă 
reglabilă pentru tarozi". Practica 
pe care o desfășor acum la Uzina 
de teparat utilaj minier din Petro
șani, îmi dă prilejul să aplic direct 
in producție cunoștințele dobîndite 
la orele de curs.

Avînd în permanență sprijinul 
profesorilor, al muncitorilor din u- 
zină, am învățat să execut o serie 
de piese : axe, flanșe, roți alergă 
toate pentru funiculare» obturatoa
re pentru roți de vagonet etc.

Mi-e dragă meseria pe care 
mi-am ales-o de aceea doresc să 
o cunosc temeinic. Cunoașterea tai
nelor profesiunii alese necesită in
să o preocupare stăruitoare. Pro
gresul rapid al tehnicii, dezvolta
rea continuă a industriei socialis
te pe baza tehnicii celei mai înal- 

> te, cer un înalt nivel de calificare. 
De aceea voi căuta să mă pre
gătesc temeinic, să cunosc construc
ția mașinii, capacitatea ei de pro
ducție, precum și metodele înain
tate de lucru.

Aflîndu-mă in pragul absolvirii 
școlii, îmi iau angajamentul să

muncesc cu elan în meseria pe care 
mi-am ales-o, să depun toate efor
turile pentru a face cinste școlii 
care m-a format ca muncitor.

GLIGOR IOAN
ucenic anul III В

Cu patru ani în urmă, tînărul 
Stoicoiu Aurel, dornic de a învăța 
o meserie, s-a înscris la școala 
profesională din cadrul Grupului 
școlar minier Petroșani. A venit 
din comuna Scoarța, regiunea Ol
tenia.

— Mergi cu bine, dragul meu, 
să asculți de profesori și maiștri 
— îi spuse mama la despărțire.

Fiul colectivistului Stoicoiu Pe
tre a pășit pentru prima oară în 
Valea Jiului pentru a învăța o me
serie.

Tu ce vrei să fii ? — îl în
trebă tovarășul Biro Martin, di
rectorul grupului școlar minier Pe
troșani.

—- Tare mult mi-ar place să fiu 
strungar.

15 septembrie 1958 a fost pen
tru Ștoicoiu Aurel prima zi de 
școală. In clipele de răgaz, direc
torul grupului școlar, profesorii 
povesteau tinerilor din anul I des
pre felul cum se învăța meseria in 
trecut, cum erau exploatați mu/i- 
citorii.

— Ucenicii, în vremurile tre
cute, spunea tovarășul Biro Martin, 
îndurau foamea, bătaia, erau umi
liți. Meseria se învăța pe furate. 
Astăzi prin grija partidului și a sta
tului 
vață 
liere 
sori, 
trundă tainele meseriei, să se pre
gătească temeinic pentru a deveni 
constructori harnici ai vieții noas
tre noi.

Anii au trecut. Ucenicul de ieri 
e astăzi strungar la Uzina de re- 

■■

democrat-popular, tinerii în- 
în școli, fac practica în ate- 
utilate, sint ajutați de profe- 
de maiștrii-instructori, să pă-

parat utilaj minier Petroșani. Lu
crează la secția mecanică, acolo 
unde a făcut practică pe timpul 
cînd era ucenic. Utemistul Stoi- 
coiu Aurel a fost repartizat să lu
creze la o mașină universală, la 
care se execută operații de alezare, 
strungire, frezare și găurit. Mun
citorii din secție l-au înconjurat 
cu grijă părintească. Comuniștii 
Demeter Alexandru, Karda Adal
bert, Biro Iosif i-au arătat tot 
„secretul" meseriei, l-au ajutat si 
devină un muncitor de nădejde, 
încrederea care i-a fost acordată, 
dorința lui de a face ca cele 8 ore 
de lucru să devină mereu 
spornice, l-au ridicat pe Aurel în 
rândurile
Lună db lună își depășește în me
die cu 25 la sută sarcinile de pro
ducție, iar piesele executate sînt 
de bună calitate. Pînă acum nu a 
avut nici un rebut.

Stoicoiu Aurel nu este singurul 
muncitor de frunte ridicat din rîn- 
dul foștilor ucenici. Alături de el, 
tinerii Ciucă Constantin, Vamvu- 
lescu Petru, Mardare Constantin și 
alți absolvenți ai școlii 
le din Petroșani, care 
U.R.U.M.P. fac cinste 
secției mecanice. Ei își 
seria, strungul, uzina, oamenii care 
i-au învățat. Pentru viața în care 
au intrat ei mulțumesc din inimă 
partidului. Mulțumesc profesorilor, 
maiștrilor și muncitorilor din uzi
nă care i-au îndrumat, care le-au 
dat sfaturi, sprijin și ajutor pentru 
a deveni cadre de nădejde ale uzi 
nei.

---— * *-- --
Fotoreporterul nostru l-a < 

surprins pe tovarășul Biro < 
Martin, directorul grupului 
școlar minier Petroșani la o ] 
oră de curs în timp ce pre- ,! 
da ucenicilor forjori din a- < 
nul I E lecția „Despre gău- < 
rirea metalelor1*.

<

X,

I.

mai

muncitorilor fruntași.
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Vlzifînd expoziția 
ucenicilor

De curînd, la Grupul școlar mi* 1 
' nier Petroșani s-a deschis o expo
ziție cu peste 500 de exponate 

j confecționate, de ucenicii din anul' 
I I, prin care se popularizează în 
: rîndurile elevilor, din clasa VII-a 

elementară meseriile ce se învață 
în școală. Expoziția a stîrnit un 
viu interes în rîndurile elevilor 
din Petroșani și Petrila care au 
admirat frumoasele obiecte execu
tate de ucenici. O bună parte din* 
tre vizitatori și-au exprimat do
rința ca în toamna acestui an să 
se înscrie la școala profesională.

Să-ți cunoș
ti cititorii, 
profesiunea lor, 
năzuințele și1 
gusturile lor 
— iată cerințe 
care se impun 
unei biblioteca
re care vrea 
să îndrume ju
dicios lectura 
celor care vin 
să împrumute 
cărți. O astfel 
de bibliotecară 
este și tînăra. 

Mariana Jurca 
de la biblio
teca grupului 
școlar miner 
Petroșani. la- 
t-o oferind u- 
cenicilor Ivă- 
niș Grigore și 
Besoi Dumitru 
din anul I căr
ți potrivite 
vîrstei și aspi
rațiilor lor.

w—e—1

Vreau să fiu 
electrician

In curînd voi absolvi 7 clase 
elementare. încă de la orele de 
activitate educativă și din adu
nările de detașament, unde s-au 
ținut referate cu tema: „Ce să 
fiu am nutrit dorința, de a 
învăța meseria de electrician. 
Vreau să învăț această meserie 
deoarece îmi sînt dragi motoarele 
electrice, nes fir și iele rețele aeriene 
care duc curentul electric în cele 
mai îndepărtate colțuri ale țării. 
Sprijiniți de conducerea școlii e- 
lementare de 8 ani din Petrila, 
pionierii și școlarii din clasa 
noastră au vizitat deseori atelie
rele minei și preparației Petrila. 
precum și alte întreprinderi din 
Valea fiului. Aici am văzut cum 
muncesc electricienii, cum mo
toarele electrice pun în funcțiune 
instalații și agregate moderne.

Toate acestea m-au făcut să 
îndrăgesc meseria de electrician. 
In toamna acestui an. alături de 
colegii mei Obreja Oprea, Bou- 
reanu Mihai, Gherman loan și 
alții, vom da examen de admitere 
la școala profesională din Petro
șani. Vreau ca în cei 3 ani de 
ucenicie să-mi însușesc cit mai 
multe cunoștințe teoretice și prac
tice pentru ca, la absolvirea șco
lii profesionale, să devin muncitor 
de 
tre

nădejde, folositor patriei noas- 
socialiste.

VLADIMIR C1MPEANU 
elev în clasa VII-a A din Petrila
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îngrijorare în Birmania 
m legătură cu acțiunile S.U.A 

în Asia de sud-est
. RANGOON 1 (Agerpres).

ОрГпІа publică și presa din Bir- 
mania își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu acțiunile agresive ale 
S.U.A. în Asia de sud-est.

Intr-un articol de fond publicat 
la 31 mai, ziarul „People’s Dai • 
ly“ scrie că planurile S.U.A. urmă
resc amestecul nu numai în tre
burile Laosului, ci și în treburile 
altor țări ale acestei regiuni.

Comentînd ultimele evenimente 
din Asia de sud-est scriitoarea Dau

un apel popoare- 
această parte 

se pronunțe împotriva 
și amestecului S.U.A. 
lor.
„Rangoon Daily" chea-

a 
a- 
în

A Ma adresează 
lor țărilor din 
lumii să 
gresiunii 
treburile

Ziarul
mă să se tragă învățăminte din ul
timele evenimente. Prin trimiterea 
de trupe și consilieri militari în 
țările mici, S.U.A. creează o si
tuație periculoasă, subliniază 
„Rangoon Daily".

ROMA. — Ziarul „Avânți 
Comitetul de luptă pentru liber
tatea poporului spaniol au hotărît 
să organizeze la Roma o expo
ziție de pictură italiană. Beneficiile 
realizate vor fi vărsate în întregi
me în Fondul solidarității cu an
tifasciștii spanioli și portughezi. 
La expoziție va prezenta un tablou 
și marele pictor Pablo Picasso.

PARIS. — „In rîndul copiilor de 
vîrstă școlară domnește o stare de 
neliniște" — constată ziarul „Le 
Figaro" într-o relatare despre co
municările prezentate în cadrul ac
tualului Congres al Federației Aso
ciațiilor părinților de elevi de li
ceu din Franța. -„Mai neliniștitor, 
adaugă ziarul, este faptul că in rîn~ 
durile copiilor se constată și reac
ții de revoltă față de condițiile în 
care trăiesc și studiază.

rației naționale a asociațiilor de 
femei, care numără în rindurile 
sale aproape 500.000 de membre. 
In rezoluția adoptată cu mare ma~ 
joritate de voturi, participantele 
la conferință cheamă toate orga
nizațiile de femei din lume să se 
unească pentru a convinge guver
nul englez să înceteze experiențele 
cu arma nucleară.

Manifestări peste hotare prilejuite de Ziua internațională
pentru apărarea copiilor

Dorim pace,
NICOSIA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite :
;,Dorim pace nu război !“* ^Li

bertate, pace, fericire pentru co
pii !", „Arma nucleară să fie scoa
să de pe teritoriul țării noastre I" 
— sub aceste loznici s-au desfășu
rat la 30 mai în orașele cipriote 
Famagusta și Larnaca întruniri

nu război !
consacrate Zilei Internaționale 
pentru apărarea copiilor.

La întrunirea de la Famagusta 
a luat cuvîntul primarul orașului, 
Tughiuros, care a chemat la in
tensificarea luptei 
colului unui nou 
lichidarea bazelor 
din Cipru.

împotriva peri- 
râzboi, pentru 

militare străine

Copiii noștri continuă să moară 
răpuși de gloanțe...

HANOI 1 (Agerpres).
Copiii noștri continuă să moară 

răpuși de gloanțe și de bombe... Co
pii noștri nu au școli". Acestea sînt 
rînduri din scrisoarea trimisă de 
Uniunea de eliberare a femeilor 
sud-vietnameze Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor în 
legătură cu Ziua internațională a 
copilului. In scrisoare se spune: 
s,Cînd în 1954 au fost semnate 
acordurile de la Geneva, mamele 
din Vietnamul de sud s-au bucu
rat la ideea păcii trainice. Totuși 
de opt ani și ceva Vietnamul de 
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sud este cuprins de flacăra răz
boiului. Imperialiștii americani și 
ngodinhdiemiști efectuează zilnic 
asasinate în rîndul populației sud- 
vietnameze. Mulți copii au murit 
în urma bombardamentelor, pentru*
ei nu exista medicamente, alimen
te.

Deschiderea la Moscova 
al celui de al XV-lea 

Congres al terapeuților
MOSCOVA 1 (Agerpres). —' 

TASS transmite :
La 31 mai în Sala Coloanelor 

a Casei Sindicatelor din Moscova 
s-a deschis cel de-al XV-lea Con
gres unional al terapeuților. La 
congres participă numeroși medici 
din diferite orașe ale Uniunii So
vietice. Participă, de asemenea, re
prezentanți ai medicine! din R.P. 
Chineză, Polonia, România, Un
garia, Austria, Suedia, Iugoslavia 
și alte țări.

Prof. Vasili Parin, membru ac
tiv al Academiei de Științe med* ’ 
cale, a prezentat referatul cu pri
vire la aatuala situație a fiziolo
giei clinice a respirației. La Con ■ 
greș vor fi prezentate peste 100 
referate.

Lucrările congresului vor dura 
șase zile.

Repatrierea primelor 100 familii 
de refugiați algerieni

(Agerpres).
din Tunisia au fost

Algeria primele 100

IERUSALIM. — Agenția Reuter 
comunică că la 1 iunie în închisoa
rea din apropierea Tel-Avivului a 
fost spînzurat Adolf Eichman con
damnat pentru exterminarea în 
masă a evreilor.

LONDRA. — Și-a încheiat lu
crările conferința anuală a Fede-
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naționale și ai societății algeriene 
de Semilună Roșie, administrația: 
franceză a dat dispoziție să se a- 
duoă apă refugiaților. Abia la ora 
1 coloana de mașini a plecat mai 
departe.

In fiecare zi se prevede ca din 
Tunisia să plece în Algeria 500 de 
refugiați.

TUNIS 1 
La 30 mai 

repatriate în 
de familii de refugiați algerieni. 
Corespondentul TASS a făcut o 
vizită în Algeria în regiunea ora
șului Tebessa la punctul de control 
prin care autoritățile militare fran
ceze primesc pe algerienii care se 
înapoiază în patrie. Dimineața, 
devreme, în micul orășel tunisian 
de graniță domnea o animație neo
bișnuită — se făceau pregătiri în 
vederea înapoierii în patrie a re
fugiaților algerieni. La ora 10 fe
mei și copii luau loc în mari au
tobuze. Bărbații s-au îmbarcat în 
autocamioane. • Sub paza subunită
ților armatei algeriene de eliberare 
națională, prima coloană a trecut 
granița tunisiano-algeriană

Coloana a fost însă oprită pe 
neașteptate în câmp deschis. In jur 
nu existau nici arbuști, nici pomi 
care să ofere adăpost de razele 
fierbinți ale soarelui african. Au
toritățile militare franceze nu au 
permis mult timp refugiaților să 
treacă barajul de sîrmă ghimpată. 
Deosebit de grea a fost situația 
femeilor și copiilor din autobuzele 
înăbușitoare din cauza temperatu
rii de peste 40 de grade. In sfîr- 
șit, datorită acțiunilor energice ale 
reprezentanților Crucii Roșii inter-
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Misiunea civilizatoare" ia scadență
poporul angolez, de pildă, colonia
liștii portughezi l-au masacrat, re- 
duându-1 de la 12 milioane la 
4,5 milioane. Mijloacele civilizato
rii au fost cele folosite de toți co
lonialiștii lumii : o mare varietate 
de bice. Cînd acestea nu aveau e- 
fectul scontat, intrau în joc, în nu
mele civilizației, gloanțele. Ele 
cîntăresc mai greu.

Zilele trecute ne-a fost oferită 
o nouă mostră a rezultatelor rolu
lui „civilizator" jucat de colonia
liști. Ih calitate de secretar de stat 
adjunct pentru relațiile cu O.N.U. 
și cu alte organizații internaționa- 
le, Harlan Cleveland a făcut o vi
zită în cursul lunii mai în Congo. 
Luînd cuvîntul la 30 mai la o reu
niune a Ligii juriștilor din cadrul 
O.N.U., el a vorbit despre situa
ția dezastruoasă moștenită de Con
go de la colonialiștii belgieni.

;,Există numai doi juriști con- 
golezi"; a informat el. Din a- 
ceastă cauză, în țară „nu funcțio
nează un sistem judiciar precis".

■„întregul sistem sanitar este a- 
sigurat numai de Organizația Mon. 
dială a Sănătății". Medici congo
lezi nu există. „Cînd actualii stu- 
denți în medicină ai țării vor ter
mină studiile, vor fi numai aproxi
mativ 30 de medici congolezi". Și 
asta într-o țară cu peste 13 milioa
ne de locuitori.

Este și o criză acută de profe
sori. „Pentru anul 1963 sînt ne
cesari aproximativ 2.300 de profe
sori din străinătate". -„Din cei 
1.500.000 de elevi din școlile pri
mare, aproape jumătate se află în 
primele două clase".

Aceste cifre sînt pe deplin edifi
catoare. In locul bogățiilor nemă
surate jefuite din țările cu soare 
arzător și oameni cu pielea negră, 
colonialiștii au lăsat incultură, a- 
nalfabetism, mizerie. Toate acestea 
însoțite însă de o expresie pom
poasă privind o... misiune.

N. IONESCU,

П

Nu puțini au fost cei care au 
încercat să justifice jaful colonial 
prin „misiunea civilizatoare" a 
metropolei.

Necuprinzînd și neputînd să cu
prindă nici o dată un sens real, 
expresia „misiunii civilizatoare", 
învăluită într-o aureolă de merite 
presupuse, a circulat ani îndelun
gați ca o bancnotă aruncată pe pia
ță fără acoperire în aur la bancă. 
Abia cînd a sosit vremea scaden
ței — cînd lupta de eliberare na
țională a început să fie încununată 
în tot mai multe colonii de cuceri
rea independenței — a putut afla 
întreaga opinie publică mondială 
adevărata valoare a acestei banc
note.

In strădaniile lor de a „civiliza"

Unchiul Sam pedagog
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Lui Boun Oum i s~a tăiat aju
torul. Supărat; unchiul din Ame
rica Ta anunțat că pentru că „n-a 
fost cuminte"; n-o să-l mai feri
cească de azi înainte cu vechiul 
său sprijin.

Lumea întreagă, care știe cit 
de mult ține unchiul la acest zbur
dalnic nepot, a fost emoționată 
de acest exces de principialitate 
pedagogică, lnsfîrșit; pînă cînd și 
americanii (pe care toată lumea 
îi consideră drept principalii ins
piratori ai sabotării de către 
Boun Oum a tratativelor de pace 
în Laos') au devenit pînă la ur
mă „rezonabili". Fiindcă tocmai 
acesta a fost motivul „oficial" 
al suspendării ajutorului ameri
can.

Dînd lumii această lecție de 
morală, unchiul Sam s~a retras 
mulțumii și liniștit. Opinia pu
blică nu s-a grăbit însă să a- 
plaude. Pentru că, îndată după 
„încetarea ajutorului", mitralierele 
armatei așa zisului general No- 
savan au continuat să tragă cu... 
gloanțe americane. Cu gloanțe so
site după „încetarea ajutorului'.

— A, a exclamat calm unchiul 
Sam cînd a fost prins cu mîța-n 
sac. încetarea ajutorului trebuie 
făcută și ea în condiții umanita
re. Nu poți lua omului chiar și 
plinea de la gură. Armamentul 
a făcut deci excepție.

Ciudat. Vrînd să-l convingă să 
facă pace, S.U.A. exercită asupra

lui Boun Oum presiuni; dar... îi 
trimite mai departe armament.

Trecînd peste această ciudățenie, 
tot mai rămîne, în trîmbițata sus
pendare a ajutorului, un capitol 
însemnat % finanțele. Da, unchiul 
Sam a anunțat că în această pri
vință a încetat orice fel de spri
jin acordat în trecut lui Boun 
Oum și Nosavan.

Minunile junglei indochineze 
sînt însă mari. In Laos dolarii au 
continuat să curgă și după înce
tarea ajutorului. Unchiul Sam 
rînjește nevinovat. In mei un re
gistru al finanțelor americane nu 
vor fi găsite în zilele acestea su
me acordate rebelilor laoțieni.

Ca să explice opiniei publice de 
unde au dolar»; boun-omiștii nu 
s-au dat în lături să dezvăluie 
sursa. Sînt ajutoare dezinteresate-, 
trimise de prietenii din Coreea 
de sud; Taivan, Filipine și Ma
laya.

Lumea; care cunoaște pe acești 
prieteni ai lui Boun Oum; și care 
știe cît plîng ei cerșind fiecare 
dolar american, se miră văzîndu-i 
atît de darnici. De cînd aceste 
regimuri falimentare au ajuns în 
stare să sprijine cu dolari pe al
ții ?

lată o întrebare la care rumeni 
nu poate da un răspuns. S-ar 
putea să știe ceva în privința asta 
unchiul Sam. Dar domnia sa z}m- _ 
bește nevinovat; zornăindu-și bu- ț 
zunarele pline. J

P. D. 4
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Studenții portughezi continuă 
„doliul academic"

LISABONA 1 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că joi după-amiază studenții de la 
Universitatea din Lisabona au or
ganizat pe străzile orașului un 
;,marș al tăcerii".

Coloana studenților s-a îndreptat 
spre clădirea Ministerului Educa
ției Naționale, dar poliția a inter
venit cu brutalitate încercînd să-i 
împrăștie pe manifestanți.

France Presse reamintește că „do. 
liul academic", care constă, printre 
altele, în neprezentarea studenților 
la cursuri și la examene, continuă 
în ciuda faptului că mai sînt cî- 
teva zile pînă la terminarea anului 
universitar.

•••«

New Yopk-ul deține pecopdul 
numărului pepsoanelop asasinate

NEW YORK 1 (Agerpres).
New Yorkul deține puțin invi

diatul record de a fi primul oraș 
din Statele Unite în ce privește 
numărul persoanelor asasinate în 
cursul primelor trei luni ale anu
lui. Numărul acestor asasinate este 
de 119 în comparație cu 112 în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. După New York urmează

PR06RAM DE RADIO
3 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale* 
7,30.. Dansuri simfonice, 8,00 Școa
la și viața, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii : Se caută un 
„Fapt divers", scenarjiu radiofo
nic de Alexandru Adrian, 10,30 
Prelucrări de folclor ale unor com-- 
pozitori din țări socialiste, 11,30 
Vorbește . Moscova 1 12,25 „Pro
grame muzicale alcătuite de ascul
tători, 13,10 De toate pentru toți; 
14,05 Muzică populară romînească 
îndrăgită de ascultători, 15,05 Mu
zică de estradă, 16,25 Prograi.Xde 
muzică populată romînească, 17,15 
Concert de muzică din operete* 
18,00 Muzică de estradă, 19,15 
Muzică populară romînească, 20,00 
Teatru la microfon : Premiera „In- 
tîlnire lingă mălini", adaptare ra
diofonică după comedia scriitoru
lui sovietic A. Larev, 21,45 In
terpret de muzică populară ro
mînească, laureați ai concursurilor 
internaționale de tineret, 22,30 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 7,30 „In excursie" — muzică 
ușoară, 8,30 Clubul voioșiei, 9,00^ 
Muzică populară interpretată de 
soliști și formații sovietice care 
ne-au vizitat țara, 9,30 Melodii de 
estradă interpretate de orchestre 
de coarde, 10,38 Muzică ușoară, 
11,00 Program muzical pentru oa
menii muncii trimiși la odihnă, 
12,15 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 13,15 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale, 14,30 Cine știe cîștigă, 
16,00 Oameni1 și fapte, 16,08 Pro
gram pentru iubitorii muzicii popu
lare romînești, 17,25 Concert de 
muzică ușoară romînească, 18,05 
„Lucrări muzicale inspirate de o- 
pera lui Ion Luca Caragiale", 19,30 
Din folclorul popoarelor, 20,05 
Muzică de dans, 22,00 Album de 
romanțe.

©
Chikago unde s-au înregistrat 
99 de persoane asasinate.

Aceste date sînt cuprinse în ra
portul, întocmit de Edgar Ho
over, directorul Biroului Federal 
de Investigații (F.B.I.). In raport 
se precizează că numărul crimelor 
a crescut în perioada citată în o- 
rașele americane cu 1 la sută.

CINEMATOGRAFE
3 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie 
Agentul X25 amenință ; Al. Sabia: 
Casa surprizelor ; PETRILA : Cînd 
primăvara e fierbinte ; LONEA: 
Evdokia ; LIVEZENI : Toată lu
mea rîde, cîntă și dansează.
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