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ERI A AVUT LOC LA BUCUREȘTI

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
Naționale

Intr-o atmosferă sărbăto
rească, joi dimineața, s-au des
chis în Capitală, în sala Pala
tului R. P. Romîne, lucrările 
Conferinței Naționale a Femei
lor.

La Conferință iau parte pes
te 3.000 de delegate și invitate 
din toate regiunile țării — 
muncitoare fruntașe din fabri
ci și uzine, colectiviste care 
s-au distins în munca de în 
tărire economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective, acti
viste pe tărim obștesc, cerce
tătoare științifice, inginere și 
tehniciene, profesoare și învă
țătoare, scriitoare, artiste, gos
podine.

Cu îndelungi aplauze și a- 
clamații au fost întâmpinați 
Ia sosirea în sală tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
■ Borilă, Nicolae Ceausescu, Chi- 

vu Stoica, Alexandru Drăghici,

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe

industriei și agricul- 
înflorirea științei și 
în ridicarea nivelului 
îndreptîndu-se cu pa- 
spre desăvîrșirea con- 
socialiste.
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~ Dragi tovarășe și tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Stat și Guvernul Re
publicii Populare Romîne tran
smit un cald salut participan
telor ia Conferința Națională 
a Femeilor, milioanelor de fe
mei de pe întreg cuprinsul ță
rii noastre, (aplauze furtunoa
se).

Conferința Națională a Fe
meilor are loc în condițiile pu
ternicului avînt în muncă al 
întregului nostru popor pe toa
te fronturile construcției so
cialiste, ale entuziasmului de
terminat de mărețul eveniment 
istoric — încheierea colectivi
zării agriculturii, care a mar
inat victoria definitivă a so- 
îalismului la orașe și sate, (a- 

plauze) înfăptuind politica 
partidului, oamenii muncii ob
țin importante succese în dez
voltarea 
turii, în 
culturii, 
de trai, 
și siguri 
strucției

Socialismul a adus, împreună 
cu celelalte adînci prefaceri re
voluționare din țara noastră, 

< și schimbarea radicală a si
tuației femeii în societate. Li- 

chidînd complet și pentru tot
deauna rădăcinile inegalității, 
asupririi și umilirii femeilor, 
puterea populară le-a asigurat, 
o dată cu deplina egalitate 
In drepturi, respectarea dem
nității de om și cetățean, po
sibilități nelimitate de dezvol
tare și afirmare a aptitudini
lor și capacității lor creatoare 
(aplauze).

In anii regimului nostru, din 
rîndurile poporului s-au ridi
cat mii și mii de femei care, 
îndeplinind funcții de răspun
dere în întreprinderi, institu
ții, gospodării colective, în or
ganizațiile de partid, de stat 
și obștești, și-au atras respec
tul și stima oamenilor muncii 
prin abnegația și priceperea 
lor. Peste 39.000 de femei sînt 
deputate în sfaturile populare, 

* aproape 15.000 inginere și teh
niciene, 7.000 medici, 90.000 
lucrează în învățămînt, 17.000 
au munci de conducere In gos
podării colective.

Milioane de’fenei muncitoa-

Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec.

La Conferință participă 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducătorii unor or
ganizații obștești și institu
ții centrale.

Iau parte, de asemenea, nu
meroase invitate de peste ho
tare.

Președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, Maria Rosetti 
a rostit cuvîntul de deschidere 
a Conferinței.

Au fost alese apoi prezidiul 
alcătuit din 35 de persoane și 
comisiile de lucru ale Confe
rinței.

Conferința are la ordinea de 
zi:

1) RAPORTUL DESPRE AC
TIVITATEA CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR.

2) RAPORTUL COMISIEI DE 
CENZORI.

re, țărănci, intelectuale, gos
podine, au adus o mare con
tribuție Ia toate victoriile ob
ținute de poporul nostru pe 
drumul construcției socialiste.

Partidul, guvernul și poporul 
nostru dau o înaltă apreciere 
muncii creatoare, luptei avîn- 
tâte pe care milioane de femei 
din țara noastră o desfășoară, 
alături de tdți oamenii muncii 
pentru întărirea puterii econo
mice a patriei, creșterea bună 
stării celor ce muncesc, apăra
rea păcii în lume (aplauze).

Consiliul Național al Femei
lor, comitetele și comisiile de 
femei, sprijinindu-se pe aju
torul celor aproape o jumăta
te de milion de activiste ob
ștești, desfășoară sub condu
cerea partidului o vastă activi
tate organizatorică și educa
tivă în rîndurile femeilor de la 
orașe și sate.

Pentru rezultatele rodnice 
obținute, le transmitem tutu
ror, de la această tribună, cal
de felicitări și urări de noi suc- (Continuare în pag. 3-a)

» Randamente de 5—6 tone 
? de cărbune pe post, depășiri
• mari de plan, economii la 
ț lemn și exploziv — cu astfel
• de realizări se remarcă, lună

3) ALEGEREA CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL FEMEILOR 
DIN R.P. ROMINA SI A COMI
SIEI DE CENZORI.

Primit cu aplauze puternice 
a luat cuvîntul tovarășul Ghe
orghe Gheorghiu-Dej, care a 
adresat Conferinței Naționale 
a Femeilor salutul Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de Stat 
și Guvernului R.P. Romine.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu înde
lungi aplauze și ovații.

Tovarășa Maria Rosetti a 
prezentat raportul la primul 
punct al ordinei de zi.

Raportul Comisiei de cen
zori a fost prezentat de tova-; 
rășa Letiția Ionescu. Apoi ata 
început discuțiile la cele două 
rapoarte.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

(Agerpres)

Gheorghiu-Dej 
cese în munca lor însuflețită, 
plină de abnegație. (Aplauze 

. prelungite).
Tovarășe,
Prin marea forță socială pe 

care o reprezintă, femeile sînt 
chemate să aducă o contribu
ție deosebit de însemnată la 
opera de desăvîrșire a cons
trucției socialiste.

Muncitoarele, inginerele șl 
tehnicienele care lucrează cu 
hărnicie și conștiinciozitate în 
diferite ramuri ale industriei, 
dînd numeroase dovezi de e- 
roism în muncă, de devota-? 
ment față de patria socialistă, 
au un rol <te seamă de înde
plinit în lupta pentru dezvol 
tarea economiei 
pentru înfăptuirea 
program trasat de 
al Ш-lea al partidului nos
tru. (Aplauze).

Este o înaltă îndatorire 
conducerii întreprinderilor,

I

naționale, 
mărețului 
Congresul
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de lună, la sectorul IV al 
minei Lonea, minerii din bri
gada condusă de Marian A- 
drian. Iată, in clișeu, mine
rii dintr-un schimb al brigă
>••• • ■ o- »>i■

Mai multă atenție convorbirilor 
recapitulative

corni- 
orga 
preo- 

să se 
să fie

In cercurile și cursurile în- 
vățămîntului de partid se des
fășoară în prezent convorbi
rile recapitulative cu prilejul 
încheierii actualului an școlar. 
Asigurarea bunei desfășurări a 
convorbirilor recapitulative es
te o sarcină importantă ce tre 
buie să stea, în această peri
oadă, in atenția organizațiilor 
de partid.

Felul în care s-au desfășurat 
convorbirile recapitulative de 
la începutul acestei luni, ara 
tă că acolo unde s-a muncit 
cu simț de răspundere, unde 
organizațiile de partid s-au 
preocupat permanent de îndru
marea și controlarea muncii 
propagandiștilor și mobilizarea 
cursanților s-au obținut rezul 
tate bune.

Astfel la exploatarea mini
eră Petrila, la majoritatea cer
curilor și cursurilor ca de pil
dă Ia cele conduse de tovară 
șii Firoiu loan, Ochiș Petru, 
Călușeru Ioan și altele frec 
vența a fost bună, s-au purtat 
discuții la un nivel corespun
zător. De asemenea, la exploa
tarea minieră Aninoasa, 
tetul de partid, birourile 
nizațiilor de bază s-au 
cupat ca convorbirile 
țină în zilele stabilite și 
asigurată o mobilizare bună a 
cursanțiler.

La U.P.D. Petroșani. I.C.M.M. 
Petroșani, exploatarea minieră 
Vulean s-a constatat, de ase 
menea, o preocupare pentru 
buna desfășurare a convorbi 
rilor recapitulative.

Deși s-au dobîndit rezulta
te bune în multe din organi
zațiile de partid din Valea Jiu 
lui, totuși, trebuie arătat că 
nu peste tot se acordă atenția 
cuvenită convorbirilor recapitu
lative. Cele mai multe lipsuri în 
această direcție se manifestă în 
orașul Lupeni. Să luăm cîteva 
exemple : In zilele de 4 și 11 
iunie era prevăzut să se țină 
convorbirile recapitulative în 
cursul seral de partid Anul II 
de la E.M. Lupeni, propagan
dist tovarășul Vîlcu Virgil. Din 
cei 27 cursanți s-au prezentat 
în ziua de 4 doar 5, iar în ziua 
de 11 abia 3 cursanți. In ase
menea situație propagandistul 
nu a putut ține convorbirile 
recapitulative. In ziua de 11

zii condus de tov. Marian ■ 
Victor angajați într-o discu- ț 
ție despre organizarea lucru- f 
Iui în abatajul lor. | 

iunie la șantierul de construc
ții nr. 7 din Lupeni trebuia să 
aibă loc convorbirea recapitu
lativă în cursul seral anul I, 
propagandist tov. Vișan Cor
nel. S-au prezentat numai 4 
cursanți și astfel convorbirea 
a fost amînată.

Amînarea convorbirilor In 
cazurile arătate nu se datorește 
propagandiștilor, ambii fiind 
bine pregătiți, care în tot 
cursul anului au muncit cu 
mult interes și dragoste. Amî - 
narea convorbirilor se datoreș
te lipsei de preocupare a or
ganizațiilor de partid respec
tive pentru mobilizarea cursan- 
ților.

O situație nesatisfăcătoare, 
în privința desfășurării convor
birilor este și la Viscoza Lu
peni. Aici, în săptămîna tre
cută, în ziua cînd erau plani
ficate convorbirile recapitula
tive în 6 cercuri, s-a ținut 
numai intr-un singur cerc. A- 
mînarea nejustificată a convor
birilor recapitulative, frecven
ță scăzută se constată și la E. 
M. Lupeni. Membrii comitetu
lui de partid, ai birourilor or
ganizațiilor de bază, reparti
zați pentru a răspunde de buna' 
desfășurare a convorbirilor re
capitulative în cercuri și cursu
ri, nu-și duc la îndeplinire sar
cina încredințată.

' Frecvență necorespunzătoare 
a fost în ziua de 11 iunie și la 
E. M. Urlcani. Așa de exemplu 
la cprcuS-.de studiere a Statu
tului P.M.R., propagandist tov. 
Mischie Gheorghe, s-au pre
zentat numai 6 cursanți din 
cei 36 care fac parte din acest 
cerc.

Aceste cîteva aspecte nega
tive, privind desfășurarea con < 
vorbirilor recapitulative arată; 
că, pentru încheierea cu suc-

р. UNGUR

(Continuare în pag. 3-a)
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Cresc depunerile 
la C.E.C.

In lunile trecute din anul 1962, 
depunerile la Casa de Economii \ 
și Consemnațiuni au crelcut simți-' 
tor în Valea Jiului față de aceeași' 
perioadă din anul trecut. Astfel, 
în trimestrul I 1962, depunerile; 
populației la Casa de Economii și' 
Consemnațiuni Petroșani sînt cu 66 
la sută mai mari față de trimes-, 
trul I 1961 și cu 58 la sută mai 
mari decît la sfîrșitul anului 1961.

Pentru a veni în ajutorul oame
nilor muncii, Casa de Economii 
și Consemnațiuni Petroșani și*a 
extins rețeaua de unități. Pe lîn- 
gă întreprinderi au fost înființate 
ghișee cu gestiune. Aceste ghișee 
au ajuns la sfîrșitul trimestrului I: 
să aibă un număr mare de depu-' 
nători pe bază de consimțămînt 
scris, prin virament. Numărul de-^ 
punătorilor prin virament pe bază, 
de consimțămînt scris a ajuns să 
fie cu 45 la sută, mai mare ca la 
sfîrșitul anului 1961. De aseme-. 
nea, numărul depunătorilor fața 
de sfîrșitul anului 1961 a crescut 
cu 95 la sută per total.

Depunătorii la C.E.C. beneficia
ză de avantaje tot mai numeroase. 
La tragerea la sorți lunară de ba
ză a obligațiunilor C.E.C. din 30 
iunie a.c., în afara cîștigurilor o- 
bișnuite în valoare de 2.000.000- 
lei, se vor acorda în plus cîștiguri 
suplimentare de ■ cite 25.000 și 
10.000 lei. La această tragere lai 
sorți cu cîștiguri suplimentare par
ticipă toate obligațiunile C.E.G. 
ce vor fi procurate pînă la 29 iw4 
nie a.c. inclusiv.
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I ZiiLE DE [EXAMENE I
8 8
a Elevii clasei a VII-a de la 
8 Școala de 7 ani Iscroni, ca 
8 de altfel toți elevi» «lașelor 
8 a VII-a, dau examenele de 
8 absolvire.
8 ...Eleva Angliei Rodica se 
8 apropie de catedra pe care 
8 stau rinduite bilețele cu in 
8 trebările (clasa VII-a dă e 
8 xamen la istorie) și pe față 
g i se citește emoția — fireas- 
“ ca emoție a examenelor. Pri 
8 veste o clipă la profesorii 
5 examinatori. „Curaj — parcă 
2 ii spun aceștia eu zimbetul 
o lor bun, părintesc — cine a 
Я învățat știe să răspundă la 
I ari ce Întrebare"! Și, trep- 
g tat, emoția dispare. Rodica 
g s-a pregătit pentru exame- 
8 Be*
o Eleva a luat un bilet și s-a 
g așezat intr-o bancă să-și 
g pregătească răspunsul : Pro- 
g hlemele nu slnt deloc ușoare, 
g De alături, colega și prietena 
g Rodlcă-i. care cu o clipă 
g înainte a terminat de răs 
g puns — o Întreabă din ochi . 
8 „Stli T
g „Ai să vezi" ii dă să în- 
g țeleagă printr-un semn eu 
8 bucurie — Rodica.
8 Da. problemele din bilet 
8 nn slnt ușoare. Insă Rodica 
o

ie cunoaște foarte bine. Cu 8 
atenție ea ișl schițează pe 8 
o ciornă răspunsul. 8

După ce termină, iși mat 8 
aruncă odată privirea pe bi- 8 
let. „Oare n-a uitat nimic ? 8

A sosit șt clipa examinării. 8 
Răspunsurile Rodicăi, curg 8 
clare și precise. Profesorii 8 
slnt mulțumiți. Răspunsul | 
dat la examenul de absolvire ° 
de către eleva Anghel Ro- ° 
dlca confirmă ineă odată me ° 
ritata medie 10, obținută in Ș 
acest an la istorie. Dar nu e g 
singura care a dat astăzi, la g 
examen, răspunsuri bune. O- g 
liver Carol, Urițescu Mioara, g 
Măturar loan și urniți alții g 
au dovedit un volum bogat g 
de cunoștințe. 8

Dintre elevii care In aceste 8 
zile promovează cu succes e- 8 
xamenele de absolvire a cla- 8 
sei a VII-a, unii iși vor con- 8 
tinua studiile in școli medii, 8 
alții vor urma școli profe- 8 
sionale. Toți însă, vor 8 
avea un țel comun : să 8 
devină cadre bine pregătite, 8 
cu o înaltă calificare, de fo- 8 
los patriei ! 8

8
CORNEA TITU 8

învățător — Iscroni

Numeroși elevi de la toate școlile din Valea Jiului, datorită aîrguinței lor la învățătură, 
au încheiat anul școlar cu note de 10, și chiar cu media generală de 10. Printre ei se numă
ră și elevii prezentați în ștralful alăturat, din școlile din Petroșani și Petrila.

DE LA STINGĂ LA DREAPTA : Popa Lucia — Petroșani, Oncîu Teodora — Petroșani, La- 
zăr Gheorghe — Petrila, Prodanciuc Rodica — Petroșani, Hahu Zita — Petrila.
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1
 Răsună glasuri cristaline

Și notele răsfrinte clar

• Par clopoței de-argint

« Sfîrșitul unui an școlar 
*
♦ Pe scenele improvizate

I Artiști, la primul lor debut 
Recită poezii în cinstea 
Partidului ce i-a crescut

Spectacol de sfîpșit de an
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Biletele cu întrebări au fost trase. Cu atenție, elevele Ma
ghiar Elena și Albescu Nicoleta din clasa а VII-la A a școlii din 
Vulcan iși pregătesc răspunsurile.

VA. C A NT i PLĂ
După perioada de învățătură 

sîrguincioasă vin zile de odihnă 
ți recreație pe care tinerii și co
pii din învățămî,htul de toate 
gradele le vor petrece în ambi
anța plăcută și instructivă a acti
vităților din vacantă.

Pentru buna desfășurare a va
canței școlarilor. Biroul comite
tului orășenesc U.T.M., în cola
borare cu Secția de învățămînt 
a sfatului popular orășenesc, a 
constituit un comandament pentru 
pregătirea și desfășurarea vacan
ței de vacă a școlarilor si elevi 
lor, stabilind măsurile necesare

La excursiile de drumeție de 1—2 
sile vor participa 13.000 școlari, 
la excursiile pe țară 295 elevi și 
pionieri, iar la excursiile în ca
drul regiunii peste 1300 școlari 
din Valea Jiului. Alți aproape 
1160 de pionieri, elevi fruntași la 
învățătură vor merge la munte 
ți la mare in tabere regionale, 
centrale și internaționale. Pentru 
elevii rămași în localitățile Văii 
Jiului se vor amenaja 8 tabere lo
cale, unde se vor organiza activi
tăți în aer liber, drumeții în îm
prejurimi, convorbiri pt teme po
litice, activități cultural sportive 
închinate ariei de 23 August și a 
Festivalului Mondial al Tineretu- 
lui și Studenților.

Taberele locale vor funcționa 
în lunile iulie și august avînd ac
tivități de 3 ori pe săptămînă. 
Pentru elevii din școlile medii ți

profesionale, se vor organiza, pe 
lingă cluburile muncitorești 4>n 
Petroșani și Lupeni, activități din 
2 în 2 zile.

Ținînd cont de dorințele ele 
vilor și școlarilor, comandamen
tul a stabilit deja și intinerariilc 
excursiilor regionale ți în țară. 
Astfel, s-au stabilit următoarele ex
cursii : Pentru cunoașterea patriei 
socialiste : as 96 de elevi, în pe
rioada 25 iunie — 1 iulie, pe 
intinerariul : Petroșani—Arad—
Timișoara — Orșova — Tr. Se
verin — Craiova — Sibiu ; cu 99 
de elevi, în perioada 2 iulie — 8 
iulie, pe intinerariul : Petroșani— 
Războieni — Cîmpia Turtii — 
Cluj— Brașov — Sibiu ; cu 106 
elevi de la școlile medii și pro
fesionale pe intinetariul : Petro
șani — Clui — Oradea.

Excursii de 3 zUe pentru cunoaș
terea regiunii: ai 95 pionieri ți 
școlari, în perioada 27—29 iunie 
pe intinerariul : Petroșani — Si- 

•meria — Onăștie ; cu 90 de pio
nieri în perioada 10—12 iulie pe 
intinerariul : Petroșani — Sime
ria — Alba.

Excursii de 4 zile pentru cu
noașterea regiunii: cu 75 ucenici 
de la Șc. profesională Lupeni pe 
intinerariul : Lupeni — Simeria-- 
Deva — Brad ; cu 85 ucenici de 
la Șc. profesională Petroșani și 
meserii pe intinerariul : Petroșani-- 
Simeria — Hunedoara — Gugir— 
Deva ; cu 89 ucenici de la Șc. pro-
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Și-n veselia zgomotoasă 
Părinți și dascăli și copii 
Slnt mulțumiți fiindcă

bilanțul
E rodnic, plin de bucurii

I 

Răsplata muncii celor harnici ț 
Pe cîmpul drag al :

( E un imbold firesc ce duce 
Spre noi succese-n viitor

4 t

! ț
i 
I

І
Ѵ-așteaptă cu întreg corte- j 

giul 3 
De flori și fluturași pe luncă 1 
î De-acum copii șl pîn-la j 

î toamnă 3
г Cînd vom porni din nou Ia 3 
î muncă. J

4 
!

slovelor 4
йплл *

4
I
îDar cea mai mare bucurie 

Acum cînd școala s-a sfîrșit 
O simt bătind sfios la ușă; 
„Copii, vacanța a sosit"

I. s. î
4

C UTÂ !
fesională Petroșani și meserii fe
te, între 16—19 iulie, pe ruta : 
Petroșani — Simeria — Hunedoa
ra — Gugir — Deva ; cu .105 pio
nieri, în perioada 24—27 iulie, pe 
ruta : Lupeni — Simeria — Geoa- 
giu — Orăștic; cu 100 pionieri, 
in perioada 31 iulie — 3 august 
pe ruta: Petroșani— Simeria — 
Deva — Hunedoara — Geoa 
giu; cu 104 elevi ți ucenici, in 
perioada 18—21 iulie, pe ruta : 
Petroșani — Geoagiu — Alba — 
Sebeș.

Avlnd în vedere faptul că Va
lea Jiului va fi vizitată de nume
roși excursioniști școlari și stu- 
dcn,i, comandamentul a luat mă
suri de a asigura condiții bune 
de cazare ți masă la cele două 
baze turistice, una cu caracter re
publican la Șc- M.M. Petroșani 
tu 100 locuri ți două cu caracter 
regional — la Șc nr. 1 Petroșani 
și Șc. nr. 1 Lupeni cu cite 80 de 
locuri. De asemenea, comanda
mentul a stabilit în localitățile 
Petroșani șt Lupeni ghizi pentru 
însoțirea excursioniștilor din cei 
mai buni profesori de istorie, geo
grafie și naturale.

S-au luat toate măsurile pentru 
ca vacanța elevilor și pionierilor 
să constituie un adevărat mijloc de 
recreiere .

AUREL SLABII 
instructor U.T.M. școK ți pionieri

Sala Teatrului de stat din Pe
troșani devenise neîncApătoarc 
pentru mulțimea de spectatori ca
re veniseră să vadă spectacolul de 
sfîrșit de an prezentat de elevii 
ridului I al Școlii de 8 ani nr. 4 
din Petroșani.

Programul artistic prezentat de 
cele trei secții ; română, maghiară 
și germană ale școlii a plăcut 
spectatorilor. Dansurile, cîntecele, 
recitările, toate numerele progra
mului au fost interpretate cu multă 
vioiciune de micuții artiști. A atras 
îndeosebi atenția spectatorilor 
programul brigăzii de agitație pre
zentat de elevii clasei в III-a A. 
Printre elevii care s-au remarcat 
prin interpretare pot fi amintiți 
Lazar Tania, Roman Mariana, 
Furdui Mariana, Petrescu Andrei 
ș.a.

Cu multă voie bună au fost in
terpretate de elevii clasei а П-а 
A dansurile populare. Spectatorii 
au apreciat, de asemenea, sceneta 
în limba maghiară prezentată de 
elevii clasei a IV-a C precum ți 
dansul tirolez pregătit de elevii 
secției germane. Cînd au apărut 
pe scenă gimnaștii clasei a III-a 
C, în sală s-a făcut pentru un 
moment liniște ca peste cîteva cli- 
pe un ropot de aplauze să-j ră^ 
plătească pe copii. Spectacolul sV 
încheiat cu programul prezentat 
de clasa а IV-a В care a fost u- 
nanim apreciat.

Conținutul bun al programului^ 
cit și interpretarea lui dovedesc 
munca neobosită depusă de co
lectivul didactic al școlii. ■

Seraliștii — în preajma examenelor
Clădirea școlii medii din Lu 

peni apare, printre celelalte clă 
diri ale orașului, ca o citadelă a 
științei. Seara, cei care-și îndreaptă 
pașii spre școală sînt tineri cu me 
rite în producție, dornici de învă
țătură, tineri asupra cărora se în
dreaptă cu încredere privirile to
varășilor lor de muncă-

...Clasele a XI-a A și B, cu să
lile de cursuri pe același coridor, 
sînt dase paralele. Și într-una ca 
și in cealaltă cite 33 elevi mun
citori ocupă băncile școlare $i cu 
toții încearcă emoțiile pe care le 
dau zilele pregătirii examenului 
de maturitate.

Electricianul Burdeț Dumitru, 
șeful unei echipe din sectorul VII 
investiții, considerat de elevi și 
profesori mîndria Școlii medii se
rale, deși are cele mai bune note 
din catalogul clasei а ХІ-а A C10 
— la limba rusă, matematică, fi
zică, naturale și 9 — la socialism 
științific, chimie, limba romînă.

geografie) folosește tot timpul pen
tru pregătirea îa vederea exame
nului de maturitate. La fel ca el 
sc pregătesc și lăcătușul Chira 
Fzechil de la Viscoza Lupeni, 
Miulescu Isaia, șef de tură-cazane 
la termocentrala Paroțeni, Ceteau 
Mircea din laboratorul prepara
tei, Drevea Gheorghe de pe șan
tierul de construcții din Lupeni, 
toți elevi ai clasei a XI-# A ca ți 
forjorul Miftode Terentc de 
fectorul IX, Munteanu Petru, 
cahic de locomotivă la sectorul 
VIII aJ minei Lupeni, tînăra lucră
toare a magazinului alimentar nr. 
77 Lupeni Balâzs Esteta și Peter 
Andrei de la uzina electrică.

„Păstrați liniștea, avem cursuri** 
— iată consemnul din aceste zi
le al seraliștilor din Lupeni care, 
zi de zi, răsfoiesc cărți, caiete 
cu notițe, pregătindu-se de exa
mene.

A. MICA 
corespondent

z

ț
♦
♦
♦

Elevii seraliști Popescu Ioan, miner la Petrila și Bol- 4 
doi Gheorghe, terorist la U.R.U.M.P. la o consultație cu 4 
profesorul de matematici, Csutak I. de Ia școala medie din ; 
Petroșani. i



Cuvîntarea tovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
(Urmare din pag. l-a) 

organelor sindicale de a se pre 
ocupa de ridicarea pregătirii 
profesionale a femeilor munci 
toare, de a le ajuta să-și Însu
șească tehnica Înaintată pen 
tru a putea obține rezultate 
tot mal bune în producție. Sin 
dicateie trebuie să manifeste 
o permanentă grijă pentru im 
hunătățirea condițiilor de via
ță și de muncă ale femeilor 
muncitoare.

femeile de la sate sînt che 
mate să participe cu toate for
țele lor la Întărirea și dez 
voltarea gospodăriilor agricole 
colective, la creșterea avuției 
lor obștești, la sporirea conti
nuă a producției agricole ve 
getale și animale, la crearea 
unui belșug de produse agro 
alimentare.

Femeile care muncesc pe tă 
rimul științei, culturii și Iutei, 
al învățămîntului și sănătății 
publice, a căror activitate și-a 
cîștigat de mult aprecierea po 
parului, au un vast cîmp de 
aplicare a cunoștințelor lor în 
munca pentru continua dez 
voi tare a economiei, înmulți 
rea valorilor științifice și cul
turale ale patriei, răspîndirea 
culturii in masele largi.

Lucrătoarelor din comerțul 
de stat și cooperatist le revine 
îndatorirea de a asigura deser 

. yirea tot mai bună a oameni 
тог muncii, funcționarea civi
lizată a unităților comerciale, 
domeniu în care mai sînt Încă 
multe de tăcut.

Femeile au nobila misiuiie 
de a crește și educa copiii. 

' schimbul nostru de mline, ca 
re va trăi și va munci In con
dițiile comunismului: de ele 
depinde în primul rînd .sădi 
rea in sufletele copiilor a pa 
triotismului fierbinte, a devo
tamentului față de cauza par
tidului, a dragostei de muncă 
șl respectului față de cei ce 
muncesc, a sentimentului soli 
Carității frățești cu oamenii 
muncii de pretutindeni (apia 
use).

Organele și organizațiile de

partid, organele de stat, orga 
nizațiile obștești au datoria să 
se ocupe Îndeaproape de pro 
movarea în funcții de condu
cere a cît mai multe femei, co
respunzător cu aptitudinile șl 
pregătirea lor, acordîndu-le un 
sprijin permanent în activi
tatea lor. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, mișca
rea de masă a femeilor, slndl 
cățele și celelalte organizații 
obștești, organele de stat șl 
instituțiile de învățămlnt și 
cultură, au datoria să desfă
șoare, cu forțe unite, o intensă 
activitate cultural-educativă 
in vederea lărgirii orizontului 
cultural al maselor de femei 
de la orașe șl sate și dezvol
tării trăsăturilor politico-mo
rale, proprii omului nou, cons
tructor activ și conștient al 
societății socialiste. (Aplauze).

Tovarășe,
Apărarea păcii constituie 

pentru întreaga omenire pro
blema cea mai arzătoare a zi
lelor noastre. Ca urmare a 
cursei nebunești a înarmări
lor, promovate de cercurile im
perialiste agresive, s-au acu
mulat stocuri de arme termo
nucleare care pot duce la tran
sformarea oricărui război în- 
tr-un cataclism fără precedent 
in istoria omenirii. Puterea 
crescîndă a statelor socialiste, 
care stau cu hotărlre de stra
jă păcii, întărirea continuă a 
forțelor păcii în lumea întrea
gă, crează tot mai multe po
sibilități pentru înfrinarea a- 
gresorllor, pentru destinderea 
încordării internaționale, pen
tru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial.

Femeile din toată lumea re 
prezintă o forță uriașă, vital 
interesată in apărarea păcii, 
dorința lor cea mal fierbinte 
fiind aceea de a apăra viața 
copiilor cărora le-au dat fiin
ță, a-1 feri de grozăviile răz
boiului. (Aplauze).

Alături de întregul popor, 
mișcarea de masă a femeilor 
din țara noastră sprijină cu 
toată hotărlrea politica exter-

de partidul 
ele iși unesc 
alei femeilor 
în cadrul u-

Mai multă atenție convorbirilor 
recapitulative

nă de pace și coexistență paș
nică promovată 
și statul nostru; 
acțiunile cu cele 
din celelalte țări
riașei mișcări mondiale pentru 
pace, militind cu energie pen
tru zădărnicirea uneltirilor răz
boinice, pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
pentru soluționarea pașnică a 
problemelor litigioase, pentru 
pace și prietenie intre popoa
re. (Aplauze).

Consiliul Național al Femei
lor, comitetele de femei sînt 
chemate să contribuie și mai 
activ la antrenarea milioanelor 
de femei din țara noastră în 
acțiunile de apărare a păcii, 
să dezvolte legăturile de strîn- 
să prietenie cu femeile din U- 
nlunea Sovietică și din cele
lalte țări socialiste, colabora
rea cu organizațiile femeilor 
din toate țările, să-și spo
rească aportul la activitatea 
Federației Democrate Inter
naționale a Femeilor, să întă
rească solidaritatea cu femeile 
de pretutindeni in lupta pen
tru pace și progres social, pen
tru liniștea 
torul fericit 
ze).

comitetul 
dului, 
Guvernul Republicii Popu
lare Romîne iși exprimă con
vingerea fermă că masele de 
femei de la orașe și sate, răs- 
punzînd cu entuziasm la che
marea partidului, nu-și vor 
precupeți nici de acum înain
te eforturile pentru ca, îm
preună cu toți oamenii mun
cii, să facă patria noastră me
reu mai nutern-ică, mai înflo
ritoare. (Aplauze îndelungate).

Trăiască femeile muncitoare 
din țara noastră, participante 
active la opera de desăvîrșlre 
a construcției socialiste, la lup
ta pentru pace și prietenie în
tre popoare. (Aplauze).

Trăiască harnicul nostru po
por și conducătorul său în 
lupta pentru socialism și co
munism — Partidul Muncito
resc Romln (aplauze puternice 
prelungite).

Trăiască șl Înflorească pa
tria noastră — Republica Popu
lară Romină ! (aplauze puter
nice, urate).

căminelor și vli- 
al copiilor (aplau

Central al Partl- 
Consiliul de Stat ș! 

Republicii

La Viscoza Lupeni întrecerea continuă cu succes

Calitatea mătăsii 
in centrul preocupărilor

Angajamentul colectivului întreprinderii Viscoza Lu
peni de a da în acest an 9 tone fire peste sarcinile 
de plan, angajament îndeplinit cu mult înainte de 
termen, a fost majorat cu încă două tone. Astfel, 
colectivul Viscozei s- a angajat să producă pînă la 
sfîrșitul anului 8 tone de fire peste cantitatea plani-, 
ficată și să aducă îmbunătățiri calității produselor, 
în așa fel, îneît să dea eu 2 la sută mai multe fire 
de calitate extra și prima. Hoiărîți să-și ducă anga
jamentul la îndeplinire muncitorii din secțiile de 
preparare a Viscozei din filatură, răsucit, depănat 
bobinaj, în frunte cu comuniștii, desfășoară cu suc
ces întrecerea socialistă- Ca rezultat, în secția fila
tură, în prima decadă a acestei luni s-a obținut o 
depășire de plan de £.9 la sută. în depănat de 9,1 
la sută, iar calitatea pretinselor a fost îmbunătățită 
cu 5,2 la sută.

Oglinda secției
secția filatură graficul

tțrcdiîsclor a fost îmbunătățită

deIn 
producție este considerat oglinda 
a secției. In fața lui se opresc 
muncitorii care vin la serviciu, fila
torii și centratorii, precum și por- 
nitorii de la spălătorie și lăcătu
și» secției, toți acei care își aduc 
contribuția la lupta pentru mai 
multe fire de bună calitate. In 
consfătuirile de producție, pe ba
za rezultatelor oglindite în grafic, 
se nasc angajamentele filatorilor 
și centratorilor.

„Oglinda secției" tilatură re 
flectă pe decada I-a a lunii iunie 
o preocupare crescîndă din partea 
muncitorilor filatori și centraton 
pentru reducerea rebuturilor. Așa 
de exemplu, filatorii din 
patru schimburi au reușit să pro
ducă cîte 4000—5000 și chiar
10.000 bobine fără nici un rebut. 
Centratorul Pop Gheorghe a ajuns 
pînă la 21.000 bobine centrate din 
care nici una nu a fost rebutată

Realizări mai mari decît anga
jamentele luate au obținut și cen
tratorii Todoruț Ioan, Goșa Io 
sif, Vîrtosu Petru. Filatorii Flotea 
Petru, Ancuța Nicolae, Tomescu 
Ioan. Maria Ioan. Darlotz Danilă 
au produs între 5.20 și 6Й0С bo 
bine fără -rebut, iar Mogosilă Ma
rin, Juveloiu Vasite. Aîighel Ioan. 
Tudor Ioan, Nicolcioiu Ioan ți 
Pop: Alexandru,, urmînd exemplul 
fruntașilor secției, ■ au produs în 
zece zile tot atîtea bobine cite 
au produs altă dată intr-o lună 
întreagă. In același timp ei au re
dus la maximum numărul dc bo
bine rebutate și astfel fiecare din
tre ei au cîte 4200—5000 bobine 
filate fără rebut.

Deci, graficul secției filatură

cele

(Urmare din pag. l-a) 
Xk. a anului școlar In învăță 

mlntul de partid, este necesar 
să se înlăture anumite deficien
țe. Pe lingă lipsurile de ordin 
organizatoric legate de frec
vență, la convorbirile recapi
tulative ce s-au ținut au reie
șit și unele lipsuri în ce pri 
vește calitatea discuțiilor. Așa 
de exemplu, Ia cercul de stu
diere a Statutului PJH.R. de 
іа B.M. Uricani, propagandist 
tov. Mischie Gheorghe au luat 

Д cuvîntul numai 2 cursanți, res
tul nu au fost pregătiți. La 

preparația Lupeni, în cercul de 
studiere a Istoriei P.M.R. — 
propagandist tov. Pall Eduard 
— convorbirea a fost amînată 
pentru că cei prezențf la con 
vorbire n-au fost pregătiți 
Lipsuri în această privință s-au 
manifestat și din partea unor

propagandiști care au neglijat 
pregătirea personală, nu și-au 
întocmit planuri de seminar 
pentru conducerea discuțiilor, 
bazîndu-зе pe cunoștințele a 
cumulate In timpul anului.

Multe din aceste lipsuri pu
teau fi evitate dacă ar fi exis
tat mai multă preocupare pen 
tru încheierea învățămîntului 
de partid, dacă punctele de 
consultații ar fi avut în aceas
tă perioadă o activitate cores 
punzătoare.

Este necesar ca în zilele ca
re au mai rămas pînă la înche
ierea anului școlar al învăță • 
mint ului de partid, toate or
ganizațiile de partid să se pre
ocupe mai intens de desfășu 
rarea convorbirilor recapitula
tive, aslgurind acestora calita
tea cerută și lulnd măsuri pen 
tru mobilizarea tuturor eursan- 
ților.

Io willool vlltiarelor nuri mrtitaleS
In urma dispozițiunilor M.S.P.S., 

absolventele școlii de surori de 
Cruce Roșie — promoțiile 1955/57 
și 1957 59 care sînt încadrate ca 
infirmiere — cu o vechime ne
întreruptă de doi ani în munca 
sanitară, au dreptul să se prezinte 

-la examenul de echivalare de su
rori medicale. Examenul va avea 
toc :ntre 3—10 septembrie 1962, 
ia Sibiu, pentru candidatele din 
regiunea Hunedoara, urmînd ca 

. cele interesate să-ți înainteze ac
tele ți cererea de înscriere pînă la 
data de 10 august.

In vederea unei pregătiri cît 
mai temeinice a viitoarelor surori 
tnedicale, secția sanitară a Sfa

tului popular al orașului Petro
șani împreună cu comitetul oră
șenesc de Cruce Roșie au orga
nizat cursuri de pregătire care se 
vor ține la școala de surori de 
Cruce Roșie din Petroșani, în fie
care sîmbătă între orele 15—20, 
incepînd cu data de 9 iunie a.c. 
La aceste cursuri, medici de spe
cialitate vor preda întreaga ma
terie, sintetizînd subiectele din toa
te ramurile de medicină cerute 
pentru examen. De asemenea, s-au 
organizat pentru cursante practica 
în spitale.

La aceste cursuri recapitulative 
smt invitate toate infirmierele din 
Valea Jiului.

Muncă p
Pe utemiștii care lucrează la 

sectorul I.L.L. Vulcan ii caracte
rizează conștiinciozitatea și hărni
cia- Răspunzând la chemarea orga
nizației U.T.M., la începutul aces
tei luni, tinerii din cadrul secto
rului I.L.L. Vulcan au prestat pes
te 170 oce muncă patriotică te 
aranjarea și stivuirea materialului

sap*-— ---------

a t r i o t i e ă
din curte ca : lemn, cărămidă, 
țiglă și altele.

In aceste munci s-au evidențiat 
tinerii Szabo Ștefan, comandantul 
brigăzii de muncă patriotică, Ur- 
riceanu Ștefan. Teleman Nicolae. 
Mihăilescu loan, Neamță Lepădat 
și alții.

CIOBANU CONSTANTIN 
eorespondent

reflectă munca plină de avînt a 
lectivului secției și frumoasele re
zultate obținute în întrecerea W- 
cialistă.

Nici un gram de йге 
rebut

Spiroiu Maria, conduce o har
nică brigadă de muncitoare în 
subsecția răsucit. Brigada ei, cu 
luni în urmă, se situa printre cele 
mediocre. Ba cîte una dintre mem
brele brigăzii mai dădea rebuturi 
ori rămînea sub plan. Acum însă 
brigada pe care o conduce Spi
roiu Maria este fruntașă în între
cerea ce se desfășoară între brigă
zile de răsucit. Cum s-a ajuns la 
acest rezultat ? Prin străduință, 
folosindu-se din plin metoda de 
într- ajutorare tovărășească, pu- 
nîndu-se accent pe aplicarea me
todelor celor mai bune în muncă 
și prin urmărirea îndeaproape a 
rezultatelor obținute în muncă de 
fiecare muncitoare în parte.

Carnetul brigăzii în care Spi
roiu Maria trece în fiecare zi pro
ducția fiecărei muncitoare precum 
și bobinele- rob и ta te, la rubrica 
„bobine rebutate" a rămas alb. 
Chiar și In dreptul muncitoarei 
Albeanu Angela, care a dat mult 
de lugfu brigăzii cu problema ca
lității firelor, in zilele cate au 
trecut din această lună, ca și 
în întreaga lună măi, în carnet nu 
a fost înscris nici un gram, de rebut. 
Iată un lucru îmbucurător pe care 
responsabila brigăzii l-a cosisem- 
nat îr carnet Muncitoarele A- 
lexandru Elena. Giurtea Maria, 
Păvăluc Ioana, Galea Maria, Sae- 
kesi Maria, Albeauu Angela ca și 
celelalte membre ale brigăzii au 
hotărît să producă cîte 1000—1800 
kg. fire răsucite fără nici un gram 
rebutar și după cifrele înscrise 
pînă în prezent în carnetul brigă
zii, sc confirmă hotărîrea munci
toarelor din brigada lui Spiroiu 
Maria. Fiecare dintre acestea a 
produs în prima decadă a lunii 
între 530—960 kg. fire fără nici 
un gram rebutat. Printre muncitoa
rele care produc fire multe și de 
bună calitate fără nici un rebut 
se află și Rusu Ema, Gothard 
Paraschiva precum și Banța Ana 
din răsucitul de ios

« Teatrul de stat 
II „Valea Jiului”
■1 PETROȘANI
H prezintă
:: sîmbătă 19 iunie 1902 erele 
ІІ 1»,W
• I

DOI MEDICI 
de Hans Pfeiffer 

Regia : Marcel Șoma 
Scenografia : Emil Moise 

Și 
duminică 17 iunie 1962 ore
le 19,30

NĂPASTA 
dramă în două acte de I. 
L. Caragiale

Regia și scenografia Ion 
Petrovici

După începerea spectaco
lului accesul publicului 
sală este permis numai 
prima pauză.

Copiii pînă la 7 ani 
au voie la spectacol..

ovaraș/
MINERE.
tehnicieni
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Deputafii greci cer 
amnistierea deținuți lor 
și deporiaților politici 
ATENA 14 (Agerpres) 

TASS transmite :
Deputății Brilakis, L. Kirkos 

și un grup de alți deputați ăi 
Uniunii Democratice 'de Stîn- 
ga din Grecia (EDA) au depus 
o interpelare în Parlament în 
care protestează împotriva mă
surilor 
ultima 
chisorii 
ță de 
deținuți politici care se află 
în această închisoare. Depută
ții cer anularea acestor mă
suri, înlocuirea direcțiunii în
chisorii.

Interpelarea cuprinde, de a- 
semenea, cerințe de a se acor
da amnistie generală deținu- 
țîlor politici și deportațilar po
litici.

represive adoptate în 
vreme de direcția în
de pe insula Egina fa- 

Manolis Glezos. și alți

-------- =•»« I — ■ ~--------

DIN CAUZA CONDIȚIILOR GRELE DE TRAI

Oamenii muncii din Spania 
în masăemigrează

LONDRA 14 (Agerpres) 
Corespondentul din Madrid 

al revistei „Economist" rela
tează că din cauza condițiilor 
grele de trai din Spania, oa
menii muncii din această țară 
emigrează în masă.

La începutul deceniului tre
cut, majoritatea oamenilor 
muncii spanioli emigrau în A- 
merlca Latină. Mai tîrziu ei 
au început să plece în țările 
din Europa occidentală. Astfel, 
dacă la începutul deceniului 
trecut în America Latină emi
grau cîte 50.000 de muncitori 
spanioli pe an, spre sfîrșitul

Ѳ

Manifestație antiamepicană 
în capitala Salvadorului

SAN JOSE 14 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, la 12 iunie în 
capitala Salvadorului a avut 
loc o puternică manifestație 
antiamericană. Mii de locuitori 
ai orașului s-au adunat în fața 
expoziției S.U.A. din San Jose 
pentru a protesta împotriva so
sirii în Salvador 5 lui Teo
dore Moscoso, șeful programu
lui american „Alianța pentru 
progres". In momentul cînd 
Moscoso a sosit la inaugurarea 
expoziției el a fost întîmpinat 
cu fluerături și huiduieli de 
mulțime.

Studenții Colegiului de Eco
nomie au dat publicității o de
clarație în care arătă 
vadorului 1 se acordă 
termed iul programului 
ța pentru progres" un 
de 1 milion de dolari

că Sal- 
prin în- 
„Alian- 

„ajutor" 
în timp

0

Trei ani de luptă de guerilă 
în Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 14 (Ager- 
pres)

Cu prilejul aniversării a trei 
ani de la începerea luptelor 
de guerilă în Republica Domi
nicană, Partidul socialist popu
lar dominican a dat publici
tății un apel în сате cheamă 
întregul popor să se opună in
tervenției tot mai fățișe a im
perialismului nord-amerieah în 
afacerile interne ale țării.

f Че "1 ■ >
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ігашіѵсіс dc la Geneva 
in problema dezarmării

Primirea la Kremlin 
a delegației Seimu’ui polonez

GENEVA 14 (Agerpres) — 
TASS transmite:

In după-amiaza zilei de 13 
iunie, după o pauză de o oră 
și jumătate, Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare a re
luat ședința plenară.

Luînd cuvîntul primul după 
pauză, reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin a expus o serie de 
considerente în legătură cu de
clarațiile făcute la ședințele 
plenare de la 12 iunie și din 
dimineața zilei de 13 iunie. 
Analizînd, printre altele, cu- 
vîntările delegaților S.U.A. și 
Angliei, V. A. Zorin a arătat 
că aceste delegații nu vor, de 
fapt, să renunțe la vechile lor 
poziții, care constau în a cere 
instituirea controlului nu asu
pra dezarmării ci asupra înar
mării și în a căuta nu numai 
să mențină cu orice preț în 
arsenalele lor arma nucleară, 
ci și să justifice folosirea ei 
printr-un acord internațional.

deceniului acest număr a scă
zut la 35.000, în timp ce nu
mărul emigranților în Europa 
a crescut la 24.000 pe an. Nu
mai in Germania occidentală 
au emigrat anul trecut 27.000 
de muncitori spanioli și la 
sfîrșitul lunii martie 1962 nu
mărul muncitorilor spanioli din 
R.F.G. s-a ridicat la 74.000. Un 
număr mare de muncitori spa
nioli se duc în Elveția și circa 
100.000 pleacă în fiecare an la 
munci sezoniere în Franța, în 
afară de cei circa 600.000 care 
locuiesc permanent acolo.

ce, pe de altă parte pierde 
40.000.000 de dolari 
reducerii prețului 
cafelei exportate 
nord-americană.

Poliția a arestat 
cătorii demonstrației printre ca
re se ’aflau lideri ai Partidului re
voluției din Aprilie și Mai, pre
cum și numeroși studenți.

datorită 
scăzut al 
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Peste 11 milioane de sabotori în
Peste cîteva zile, parla

mentul alb al Republicii Sud- 
Africane va aproba cel mai 
odios proiect de lege din în
treaga sa legislație. Se va a- 
dopta o lege îndreptată atît 
împotriva poporului negru, de 
11 milioane de oameni, cît 
și împotriva minorității albe, 
care înfierează politica ra
sistă a guvernului lui Ver- 
woerd. „Proiectul, arată An
thony Delius, coresponden
tul ziarului „New York He
rald Tribune" din Johannes
burg, prevede pedeapsa cu 
închisoare pentru „sabotori" 
între 10 și 100 de ani și ex
tinde înțelesul cuvîntului sa
botaj asupra celor care se 
folosesc de libertățile și drep
turile lor civile".

Potrivit acestei legi fas
ciste, orice acțiune contrară 
politicii de apartheid a gu
vernului sud-african trebuie 
pedepsită cu împușcarea, ea

V. A. Zorin s-a oprit în mod 
deosebit asupra doriiîței pute
rilor occidentale, căreia i s-a 
făcut o largă reclamă în ulti
mul timp, de a crea, ignorînd 
de fapt Carta O.N.U., mări 
forțe armate internaționale și 
chiar de a le înzestra cu ar
ma nucleară. Asemenea forțe, 
a subliniat el, sînt necesare 
puterilor occidentale în pri
mul rînd ca o forță de șoc in
ternațională pentru înăbușirea 
mișcării de eliberare națională 
a popoarelor.

In încheiere, reprezentantul 
U.R.S.S. a chemat pe membrii 
Comitetului celor 18 state să 
studieze cu atenție, în timpul 
pauzei lucrărilor Comitetului, 
materialele conferinței și să 
tragă concluziile necesare din 
aceasta pentru activitatea vi
itoare, pentru a elabora un a- 
semenea tratat cu privire Ia 
dezarmarea generală și totală 
care să corespundă intereselor 
diferitelor țări, intereselor pă
cii și securității tuturor po
poarelor.

După cuvîntarea reprezen
tantei suediei, care a aprobat 
problema reducerii armamen
telor clasice și a forțelor ar
mate, ședința plenară a luat 
sfîrșit și membrii Comitetului 
celor 18 state au continuat dis
cuțiile la o ședință neoficială, 
într-un cadru

Următoarea 
a Comitetului 

restrîns.
ședință plenară 
celor 18 state 

pentru dezarmare a fost fixată
pentru ziua de 14 iunie. Apoi, 
Comitetul își întrerupe activi
tatea pentru o lună.

GENEVA. In ședința plenară 
din 13 iunie a celei de-a 46-a 
sesiuni a conferinței generale 
a Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.) s-au discu
tat raportul Comitetului pen
tru revizuirea regulamentului 
conferinței 
cuprinse în

LONDRA, 
simțitoare 
cursul acțiunilor la Bursa din 
Wall Street, la 13 iunie cursul 
acțiunilor a scăzut brusc din 
nou și la bursa din Londra.

WASHINGTON. Senatul ame
rican a aprobat miercuri un

și recomandările 
raport.

După scăderea 
înregistrată de

dereprezentînd un act 
„înaltă trădare".

Aprobînd această lege, par
lamentul va interzice în 
practică activitatea tuturor 
partidelor politice și organi
zațiilor de masă de opoziție 
și va pregăti dezlănțuirea u- 
nui nou val de represiune, 
arestări și întemnițări îm
potriva elementelor progre
siste ă organizațiilor lor.

Pînă acum, arată ziarul, 
„enumerarea actelor apro
bate de parlamentul alb în 
scopul lichidării libertăților 
civile, ă acoperit recent șa
se coloane ale unui ziar sud- 
african. Legea sabotajului 
constituie, de fapt, asaltul 
final împotriva ultimelor ră
mășițe de democrație în a- 
ceastă țară".

Cu toate că, după cum a- 
rată ziarul, „nu există nici 
o speranță ca proiectul să 
se poată împotmoli în par
lament, întrucît două treimi 
din membrii săi sprijină gu-

MOSCOVA 14 (Agerpres) — 
Președintele Consiliului de 

Miniștri hl U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, a primit la 14 iunie 
la Kremlin delegația seimului

In intîmpinarea Congresului mondial pentru dezarmare generală ți pace

PREGĂTIRI
ATENA 14 (Agerpres)
In Grecia au loc pregătiri 

în vederea Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace.

Comitetul juriștilor din Ate
na pentru pace a organizat o 
întrunire a reprezentanților 
opiniei publice. Profesorul Zo- 
nis, președintele Comitetului

Prof. Bernard Fall critică politica 
dusă de S.U.A. în
PNOM PENH 14 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat u- 

nui corespondent al agenției 
Associated Press, Bernard Fall, 
profesor la Universitatea Ho
ward din Washington, care în 
momentul de față ține un nu
măr de prelegeri la Școala re
gală de administrație din Cam- 
bodgia, a criticat puternic po
litica dusă de S.U.A. în Viet
namul de sud.

„Tot ceea ce se face actual
mente în Vietnamul de sud es
te o simplă repetare a ceea ce 
francezii au încercat să facă 
la timpul lor, și au eșuat" a 
spus el.

„In cazul că nu se va oferii 
poporului vietnamez ceva maî

proiect de lege prevăzînd a- 
locarea unei sume de 
48.500.000.000 dolari pentru 
credite militare. După cum sub
liniază agenția France Presse, 
această cifră reprezintă un re
cord fără 
pace.

VIENA. 
rologi cu 
întilnit în cadrul unei sesiuni 
științifice în localitatea 
neară ~ 
tria.

La 
acad, 
tantul R.P. Romine.

precedent în timp de

Numeroși gastroneu- 
renume mondial s-au

bal- 
Tatzmannsdorf din Aus-

sesiune a luat cuvin tul 
A. Kreindler, reprezen-

cu această lege 
va reuși să în-

Africa de sud
vernul", nici 
Verwoerd nu 
genuncheze poporul sud-afri- 
can, Verwoerd recurge la o 
acțiune disperată, crezînd că 
prin teroare și dictatură va 
putea permanentiza domina
ția rasiștilor albi asupra po
porului negru. Dar însăși e- 
laborarea acestui proiect de 
lege dovedește că lupta de 
eliberare din această țară se 
intensifică pe zi ce trece și 
că lupta nu poate fi oprită 
de legi, aricit de sîngeroasc 
ar fi ele.

Marile mitinguri, demons 
trații, greve și marșuri de pro 
test împotriva legii fascis 
te, organizate pe tot întin
sul țării de populația de cu 
loare în condițiile unei te
rori cumplite, sînt o dovadă 
clară a hotăririi celor 11 mi
lioane de negri de a lupta 
pînă la sfărîmarea lanțuri
lor robiei.

C. ALEXANDROAIE

polonez în frunte cu mareșa
lul Seimului, Czeslaw Wycech, 
care vizitează Uniunea Sovie
tică la invitația Sovietului Su
prem al U.R.Ș.S,

.0----------------  

pregătire a Congresu-grec de
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace a comunicat 
că în luna iunie va avea loc la J 
Atena Congresul pentru pace 
din Grecia.

Participanții la întrunire 
au adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care declară că 
sprijină Congresul de la Mos- 
cdva.

©----------------  

Vietnamul de sud
bun decît regimul lui Ngo 
Dinh Diem, nu se va înregis
tra vre-un progres însemnat în 
această țară", a continuăt 
profesorul Fall. Altfel singuAa. 
schimbare care s-ar putr. ; 
constata va fi creșterea piei 1 
derilor de vieți americane.

Cea mai bună soluție a pro
blemei sud-vietnameze ar fi 
— după părerea lui Fall — so
luția propusă de prințul Nq< 
rodam Sianuk al Cambodgiei, 
adică crearea unei centuri neu
tre de state cuprinzînd Viet
namul de sud, Laosul, Cam- 
bodgia și Birmania.

I

PROGRAM DE RADIO
16 iunie

PROGRAMUL I. 7,45 Muzică 
ușoară interpretată la diferite 
instrumente; 8,30 Piese simfo
nice; 9,00 Roza vînturilor „Tre
nul prieteniei" (călătorie în 
Uniunea Sovietică); 9,25 Uver
turi la operetele lui Johann 
Strauss; 11,03 Muzică ușoară;
12.30 soliști și forma.ț(ii de mu
zică ușoară; 13,10 MusJlcă sim
fonică : Divertisment pentj?’ 
orchestră de cameră de Ja, 
ques Ibert; 14,20 Program muzi
cal pentru fruntași în producție 
din industrie și agricultură;
16.15 Vorbește Moscova I; 17,15 
Concert de muzică din opere; 
17,50 Știința în slujba păcii? 
К. E. Țiolkovski, despre zboru
rile pe alte planete; 18,30 Din 
folclorul popoarelor; 19,30 Mu
zică de dan£ 21,25 Muzică 
populară din țări socialiste;
22.30 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 12,36 Melodii 
populare romînești; 13,40 Mu-"* 
zică ușoară; 15,30 Dansuri de 
compozitori romîni; 16,15 Mu
zică ușoară: 17,00 Melodii li
rice; 18.30 Muzică din opere; 
19,40 „Prieteni dragi din Marea 
Uniune" — program de cîntece; 
20,01 Muzică de dans: 20,40 
Cîntece populare romînești;
21.15 Mujică de dans: 22,30 
Ciclul ..George- Enescu, compo
zitor" : lieduri pe versuri de 
Cldment Marot: 23,15—0,55 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE

16 iunie
7 NOIEM- 

îndelungată ; 
noaptea de 
Defileul; IS- 
Huranzamin ; 

fără nu-
Zafra : PARO-r 
LUPENI: Pri- •

PETROȘANI - 
BRIE : Absență 
AL. SAHIA : in 
ajun ; PETRILA : 
CRONI : Cetatea 
ANlNOASA : Insula 
me ; VULCAN : 
ȘENI: Escrocii 
mele încercări (seria I și II) ; 
BARBATENI: Săritură in zori; 
URICANI: Mai tare ca Uraga
nul.
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