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PE ȘANTIERELE VĂII JIULUI

Pe șantierul 
de construcții 
din Lupeni se 
lucrează cu sîrg 
la terminarea 
finisării interi
oare a blocuri 
lor O 1, C 2, 

• pentru ca aces
tea să poată fi 

.* predate la ter
menul stabilit.

IN CLIȘEU : 
Maistrul cons 
tractor Strako 
viei Carol dis- 
eutind cu un 
grup de cons
tructori, șefi do 
echipe, despre 
lucrările care au 
mai rămas de 
efectuat.

V 1 ■®__________________

Consfătuirea cadrelor didactice 
din Valea Jiului

consfătuire iau 
tovarășii Ghi - 
Victor, secre- 

al Comitetului

Ieri la Petroșani 
și-a început lucrările 
consfătuirea cadrelor 

w. didactice din Valea 
'Ч Jiului.

La 
parte 
oancă 
țar
orășenesc de partid, 
Blaj Traian, preșe
dintele Sfatului popu
lar orășenesc, Pamfi- 
lie Gheorghe, vice
președinte al Sfatu - 
lui popular orășenesc, 
șeful secției de învă- 
țămînt și cultură, ca- 

, dre didactice din Va-

lea Jiului, invitați.
In deschiderea

■ consfătuirii a luat cu- 
vîntul toy. Blaj Tra
ian care a salutat ca
drele didactice pre
zente în sală în nu
mele Comitetului o- 
cășenesc de partid și 

al Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, 
unind succes lucrări - 
loc consfătuirii.

La primul punct 
de pe ordinea de zi 
a consfătuirii a luat 
cuvîntul tov. Pamfi- 
lie Gheorghe tare a 
prezentat „Darea

VEȘTI URICANI
Fruntași la producție 

și economii
Continuînd șirul succeselor in 

producție, minerii de la Uri
nării înscriu pe graficul între
cerii socialiste noi realizări. La 
sectorul I de exemplu, brigă
zile de mineri conduse de Ni
colae loan, Burtea Niță, Apos
tol Vasile, Drăghici Aurel șl 
Cîrciumaru Victor, au îndepli
nit la data de 25 iunie a.c. an
gajamentul asumat pe între- 

4 gul an 1962. De la începutul 
w anului și pînă în prezent aces

te brigăzi au extras din sub
teran, peste sarcinile de plan 
6263 tone de cărbune.

In aceași perioadă minerii 
Sectorului I au înregistrat la 
capitolele energie electrică, e- 
nergie pneumatică, cheltuieli 

de secție și consum de materia
le economii în valoare de 75.000 
lei. Cu prilejul unei recente 
consfătuiri de producție mi
nerii din sectorul I al minei 
Uricani au fost evidențiați și 
confirmați fruntași la produc 
țte și economii pe mină.

Și

In pas cu realizările 
minerilor

Un colectiv de muncitori 
tehnicieni de la sectorul elec- 
tro-mecanic al minei Uricani 
In frunte cu inginerul Lăsat 
Ioan și selany Iosif a perfec
ționat dispozitivul adaptat la 
mașinile pentru perforaj u- 

’ med. Slmplificînd lăcașul bur
ghiului și introducînd două 
garnituri de masă plastică1 
marginale, colectivul de inova
tori a eliminat o serie de de
ficiențe semnalate în perfora
tul umed și a dat minerilor 

de seamă asupra re
zultatelor obținute în 
procesul instructiv- 
educativ în anul șco
lar 1961—1962“. Au 
urmat apoi discuții 
ia care s-au înscris 
un număr mare de 
învățători și profe
sori.

In timpul consfă
tuirii o delegație de 
pionieri a felicitat pe 
participant, înmînînd 
buchete de flori pre
zidiului consfătuirii.

Lucrările consfătui.
rii continuă azi 
nâine.

posibilitatea să regleze după 
nevoie atît debitul de apă cît 
și etanșeitatea.

Colectivul de muncitori elec- 
tro-mecanic a modificat 'de a- 
semenea și a dublat capacita
tea de lucru a împingătoarelor 
automate de la puțul auxiliar 
al minei și a dat în folosință 
4 trolii scoase din uz care aii 
fost reparate cu piese recon
diționate.

La aceste realizări au con
tribuit cel mai mult tovarășii 
Bala Iosif, Buteică Gheorghe, 
Mihai Iosif, Blaj Florian, Pu
rice Petru, Modîlcă Constantin, 
Popescu Nicolae, Sega Panteli- 
mon.

Ore de gospodărire
în cadrul orelor de gospo

dărire, inițiativă pornită nu 
de mult de comitetul U.T.M. 
al minei Urlcani, un mare nu
măr de tineri mineri, tehnicie

ni, lăcătuși, electricieni și fun
cționari din Uricani au parti
cipat zilele trecute Ia o acțiu
ne de curățire și înfrumus 
țâre a localității. Participan- 
ții la acțiune au amenajat 
noi spații verzi, au plivit ron
durile de flori din parcuri și 
au curățat 3000 metri de șanț.

Ore de gospodărire au fost 
organizate și in subteran. Cu 
acest prilej utemiștii din sec
torul I al minei Uricani au fă
cut ordine exemplară pe ga
leriile de transport și au co
lectat o importantă cantitate 
de fier vechi. Cu ocazia aces
tor acțiuni s-au remarcat ti
nerii Scurtu Mihai, Mușat Ra
du, Ciornean Valentin și Bo
tezat Emil.,

A. NICHIFOKEL 

Construcția noilor blocuri de 
locuințe se desfășoară intens 
pe toate șantierele din Valea 
Jiului. După predarea blocuri
lor C și D, constructorii din 
Lupeni au trecut la executa
rea finisajelor interioare la 
blocul 10; se toarnă mozaic, 
se montează parchetul, se e- 
xecută zugrăveli și vopsitorii 
urmînd ca în prima jumătate 
la lunii iulie, să fie predat în 
folosință. La Vulcan, blocul S 
precum și celelalte au fost 
ridicate pînă la acoperiș, iar 
acum în apartamente se exe
cută tencuirea interioară: 
montaje de instalații etc

Pe șantierul Livezenl, noile 
blocuri se înalță unul după 
altul. La blocul A zero s-au ri
dicat toate trei etajele, la blo
cul В zero acum se înalță eta
jul ПІ, la blocurile Bl șl B2, 
ca și la В 3 zidurile au ajuns 
pînă la etajul II. Tot aici au 
fost începute de curînd lucră
rile de construcție la alte trei 
blocuri noi.

Șl la Petrila, lucrările de 
construcție se 'desfășoară cu 
avînt. Paralel cu blocurile, 
muncitorii șantierului de aici 
au început să înalțe șl noua 
centrală termică, pentru ca la 
iarnă biobuirile noi să aibă a- 
sigurată căldura necesară.

Economii de combustibil
Mecanicii și fochiștii depou

lui C.F.R. Petroșani desfășoară 
o însuflețită întrecere pentru 
realizarea de cit mai mari e 
conomii de combustibil con
vențional. In luna trecută, și în 
primele 15 zile ale lunii iunie, 
ei au obținut o economie de 
peste 1000 tone de combusti
bil. Cu cantitatea de Combus
tibil economisită în acest timp 
Se pot remorca circa 300 tre- (Continuare în pag. 3-a)

Magazinul O.A.D.L.F. nr. 37 din Lonea cunoaște zi de zi o afluență mare de cumpărători. 
El este bine aprovizionat cu le gume și zarzavaturi de sezon, cu ouă, conserve și alte măr
furi cerute de gospodine pentru gătit. Abundența și varietatea produselor, aranjate cu gust 
în rafturi, sînt completate de promptitudinea și atenția cu e are vînzătorii din acest maga
zin îi servesc pe cumpărători. , „

Clișeul nostru înfățișează pe vînzătorul Dinescu Marin și pe ajutorul său Ion David servea 
marfa solicitată de cumpărăto îri.
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De curînd a luat sfîrșit anul 
școlar în învățământul de partid. 
Zilele acestea în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, 
în ședințele comitetelor de partid 
se analizează munca dusă în acest 
an școlar, rezultatele obținute, e- 
ficacitatea învățămîntului de par
tid, luîndu-se totodată măsuri 
pentru pregătirea viitorului an șco - 
Iar.

O problemă de cea mai mare 
însemnătate căreia trebuie să i se 
acorde toată atenția este selec
ționarea propagandiștilor. Este bi
ne cunoscut faptul că de propa
gandiști, de gradul lor de pre
gătire, de metodele ce le folosesc, 
de interesul care-1 depun depinde 
calitatea învățămîntului de partid, 
buna desfășurare a activității în 
cercuri și cursuri.

In anul școlar care se încheie 
s-an obținut rezultate bune 
multe cercuri și cursuri care 
fost conduse de 
pregătiți și care 
goste, cu simț 
mare parte din 
preocupat permanent de pregăti
rea lor personală, de îmbunătăți
rea continuă a metodelor lor de 
muncă, au privit cu toată seriozi
tatea participarea la seminafiile 
de pregătire, neavînd nici o ab
sența în cursul anului. Printre a- 
ceștia se numără tovarășii Burcin 
Gheorghe de la E. M. Lonea. Sava 
Cornel -de. la E. M. Petrila; Bum- 
văcescu Sevasta, Dănescu Vcleca 
din Petroșani, Feriseru Florian de 
la E.M. Aninoasa, Utlu Mihai și 

(Vîlcu VirgiL de lă E.M. Lupeni 
și mulți alții.

Dînd toată atenția pregătirii 
personale, folosind cele mai efi
cace metode de muncă, ajutînd pe 
cursanți în însușirea materialului, 
majoritatea propagandiștilor au a- 
dus o contribuție prețioasă la bu
na desfășurare a învățămîntului 
de partid.

In activitatea unor propagandiști 
au existat însă anumite lipsuri 
care au influențat negativ calitatea 
învățămîntului. Aceasta datorită 
faptului că nu s-a muncit peste 
tot cu simț de răspundere la se
lecționarea propagandiștilor. La 
selecționarea propagandiștilor u- 
nele organizații de bază și comi
tete de partid n-au avut în ve •

în 
au 

bine 
dra ■

propagandiști 
au muncit cu 
de răspundere. O 
propagandiști s-au

nuri de marfă pe distanța Pe
troșani—Simeria și înapoi.

Cele mai însemnate economii 
de combustibil le-au realizat 
echipele conduse de mecanicii 
Rusu Petre, Marcu Aurel, Das 
eălu loan, Tripon Nicolae șl 
alții. Echipa mecanicului Rusu 
Petre, de exemplu, a realizat 
o economie de 61 tone combus 
tibil convențional.

fost selecționat ca propa- 
pentru cercul de economie 
anul II tov. Ursu Vasile 
avea pregătirea corespun- 
și care prin natura muncii.

dere pregătirea politică, profesio
nală, cunoștințele de cultură ge
nerală ale propagandiștilor, selec- 
ționînd în această importantă’ mun
că unii oameni necorspunzătoqi, 
sau care au privit cu nepăsare sar
cina încredințată. Au fost cazuri 
cînd propagandiștilor nu li s-au 
creat condițiile necesare pentru a-și 
putea duce activitatea, n-au fost 
eliberați de alte sarcini. De ase
menea, în rîndul propagandiștilor 
au fost puține cadre cu munci de 
răspundere din aparatul de stat, 
din economie, din conducerea or
ganizațiilor de masă. Nu peste 
tot s-a înțeles că munca de pro
pagandă trebuie făcută în primul 
rînd de cadrele de bază și nu în
credințată oricui. Lipsurile cele 
mai serioase în selecționarea pro
pagandiștilor au existat în orașele 
Petroșani, Petrila, Lupeni și la 
E. M. Uricani.

Așa de exemplu, la E. M. Uri
cani, din propagandiștii vechi, 
pentru anul școlar 1961—1962 au 
fost selecționați numai 2 tovarăși, 
sub pretextul că ceilalți au primit 
ale însărcinări. La B.U.T. Live- 
zeni a 
gandist 
politică 
fără a 
zătoare 
fiind șofer, lipsea des din loca
litate neputînd participa la semi- 
nariile de pregătire și la ședin
țele cercului.

Printre propagandiști au fost unii 
care au manifestat un dezinteres 
condamnabil față de munca încre
dințată, nepăsare pentru pxegăti- 
rea personală, pentru activitate» 
cercurilor. Astfel de propagandiști 
au fost tov. Bărbulescu Nicolae 
de Ia E. M. Uricani, Laszlo Ti- 
beriu, Pascu Arthur de la E. M. 
Lupeni, Vișan Miron de la I- F. 
Petroșani, Cucu Dumitru de la 
Lonea și alții.

Din lipsurile avute în selecționa
rea propagandiștilor pentru anul 
școlar care s-a încheiat este ne
cesar să se tragă concluziile cu
venite, pentru viitorul an, să se 
selecționeze pentru munca de pro
pagandist cei mai pregătiți mem
bri de partid.

In întreprinderile și instituțiile 
din Valea Jiului există numeroase 
cadre bine pregătite, care au ter
minat diferite școli de partid, po
sedă cunoștințe de cultură gene
rală și au o bună pregătire pro
fesională, care iubesc > munca de 
propagandist. Asemenea membri 
de partid să fie selecționați ca 
propagandiști.

Unele organizații de partid au 
trecut deja la selecționarea pro
pagandiștilor și se constată o mai 
bună orientare. Așa de exemplu, 
la E.M. Petrila, la U.R.U.M.P. în 
rîndul propagandiștilor au fost 
selecționați tovarăși care au ter-
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СоМЦкі toi mei bone de studii1 
pcairi elevii din Valea Jiului
Una din oarzoteriatîcile dez

volt Arii tării neutre o consti
tuie puternicul avint ui răa 
pindirii culturii in rindurile ti
neretului — o largă dezvoltare 
a invățămintului public de toa
te gradele. Pentru prime dată 
Sa iatoria pohtei noastre intre 
*ul tineret de virată școlară 
oste cuprins in școli avind a- 
■igurate toate condițiile pen
tru a-și însuși comorile știin
ței și culturii.

Invățămintul de toate gra
dele este gratuit, iar elevii cla
selor I—Vil-a beneficiază și de 
gratuitatea manualelor școla
re. Pe băncile școlilor numi 
răm aai peste 8.100.000 tineri. 
Sarcina trasată de Congresul 
al Ш-lea al P.M.R. privind ge 
neralisarea invățămintului de 
1 ani a fost în linii generale 
Îndeplinită, treeîndu-se la in
vățămintul de 8 ani.

Pentru a traduce in viață sar
cinile izvorîie din documentele 
Congresului al Ш-lee al parti
dului care stau in fața școlii, 
organele de partid și de stat 
din raza orașului nostru regie 
nai au luat o serie de măsuri 
in vederea Îmbunătățirii bazei 
materiale a invățămintului. 
Numai in anul școlar 
1961—1962 s-au construit și 
pus in funcțiune trei școli cu 
e.îte 16 săli de clasă : la Vri- 
canl, Petroșani — LivezenI, 
Lenea — Petrila, cite două săli 
rte clasă Ia școlile de 7 ani nr. 
1 Bănița, nr. 2 Petroșani, Is- 
crbni, iar la Răscoala s-a con
struit o școală de 4 ani. De a- 
aemenea s-au amenajat 4 săli 
de clasă la școala medie din 
Vulcan, școala de 4 ani Petro 
fani, de 7 ani la Bârbătenf.

Pentru anul școlar 1962 ' - 
1963 se va da in folosință un 
bou local de școală cu 16 săli 
de clasă (pentru școala medie 
din Vulcan) și se vor deschi
dă două școli noi de 4 ani la 
Slătioara — Petroșani și Bilu 
gu—Uricani.

în vederea deschiderii in du 
he condițiuni a noului an șco
lar, secția de Invățămlnt a 
orașului Petroșani precum și 
sfaturile populare locale au 
luat deja măsurile necesare 
pentru repararea și curățirea 
localurilor de școli, dotarea eu 
mobilier și material didactic 
tare în mare parte a și fost 
expediat școlilor noi și Celor 
eu nevoi mai acute.

Anul școlar 1961—1962 mar
dind un moment însemnat în 
dezvoltarea invățămintului 
nostru. In mersul revoluției 
culturale, cadrele noastre di
dactice au acordat toată a- 
tențla școlarizării, sarcină de 
seamă pusă in fața școlii de

către Congresul al tll-lea al 
PJR.R. Ele S-au cor dus după 
lozinca „NICI UN ELEV IN A 
FARA ȘCOLII". De aceea încă 
înainte de începerea atiului 
școlar echipele de profesori și 
elevi au mobilizat părinții I 
la înscrierea copiilor la școa i 
lă, au depistat pe cei veniți 
din alte localități precum și pe 
cei pledați, țiriînd a perma
nentă evidență a acestora.

Față de anii precedenți, con
ducerile de școli au fixat in 
planurile de muncă, obiective 
izvorite din sarcinile ce revin 
școlii in perioada desăvirșirii 
construcției socialiste în țara i 
noastră. Planurile caietul aria 
tice ale învățătorilor șl pro 
țeserilor au prevăzut, pe lin
gă tematica lecțiilor, și apli 
cații practice. Cadre didactice 
ca Muștean Pompiliu, Tițescu 
Maria, Damascan Zoe, siclo 
van lean, Păunescu Dumitru, 
Poporogu lean ș.a. indică în 
planurile lor calendaristice 
materialul didactic utilizat, 
materialul documentar și be
letristic, textul pentru analize 
gramaticale, acțiuni întreprin
se In afară de clasă în vede
rea consolidării cunoștințelor, 
vizite, excursii, Intîlnîri etc.

In anul școlar 1961—1962 
s-a remarcat și o Îmbunătăți
re calitativă sub raportul ore 
gătirii cadrelor didactice. Pro
gramele școlare au fost stu
diate și aplicate cu mai mul
tă atenție în activitatea de 
clasă. S-au depus eforturi mai 
mari pentru consultarea și 
studierea materialului de spe 
cialitate: reviste, ziare, cărți, 
material didactic. In predarea 
lecțiilor s-au folosit date și 
materiale luate din problemele 
actuale privind construcția so
cialistă din țara noastră așa 
incit eletrentul nou a devenit 
o preocupare de seamă a ma
jorității cadrelor. Conținutul 
ideologic si politic ca și ea- 
racterul educativ al lecțiilor a 
fost reliefat la majoritatea 
disciplinelor de Invățămint.

Rezultatele bune Înregistra
te în acest an școlar sint o 
glindite In procesul de promo 
vați după cum urmează : la 
Clasele I—IV 92.20 la sută. V— 
VII 83,66 la sută și VIII—XI 
81 la sută. Total pe oraș 68,60 
la sută.

Acest lucru dovedește pe 
deplin strădania cadrelor noa
stre didactice care, alături de 
muncitorii mineri din Valea 
Jiului, se achită cU cinste de 
sarcinile ce le stau in fată.

PAMFILIE GHEORGHE
Șeful secției învătămînt și i
cultură a Sfatului popular j

orășenesc Petroșani

ȘCOALA DE 8 ANI 
DIN LONEA

Fiii minerilor din Lonea au la dispoziție o școală frumoasă, spațioasă, cu mai multe 
clasă. In anii trecuți școala de 8 ani din Lonea a fost mărită prin construirea a noi săli de

IN CLIȘEU t Aspectul exterior al școlii de 8 ani nr. 2 din Lonea.

săli dt 
clasă.

EXAMENELE LA CLASA A VII-A
78 de elevi din clasa VII-a 

a școlii noastre au încheiat un an 
de muncă și*n același timp o pri
mă etapă a invățămintului. Mulți 
dintre ei șj-au îndreptat deja pa
șii spre școli profesionale, agri
cole etc. alegîndu-și căi noi în 
viață.

Pentru a încheia, pe bază de di
plomă, invățămintul elementar, ab
solvenții claselor a ѴІІ-a au avut 
de susținut examene la 5 obiecte 
de bază — romînă, matematică, 
istorie, geografie și, după alegere, 
fizică ori științe naturale. Exame
nul a fost o trecere în revistă a 
cunoștințelor asimilate în clasele 
V-^-VII reliefînd în același timp 
ți eficacitatea muncii cadrelor di
dactice, a elevilor, precum și gri
ja acordată de părinți pentru ins
truirea și educarea copiilor lor. 
Deși unele programe ca cele de 
istorie av fost destul de încărcate, 
mulți elevi ca Brumă Ana, Bodor 
ludita, Dan Vladimir, Corlan 
Georgeta s-au orientat bine în no
ianul faptelor istorice, au știut să 
lege și să îmbogățească cunoștin
țele de la istorie cu cele însușite la 
alte obiecte.

Examenul de geografie — ucide 
toți elevii au promovat — demons
trează că ei au asimilat materia, 
dînd răspunsuri concrete și com
plete atît la geografia fizică cît 
și la cea economică a Republicii 
noastre, vorbind frumos și concret 
despre dezvoltarea acestora în anii 
regimului democrat-popular.

Gu rezultate frumoase s-a în
cheiat și examenul de anatomie. 
Răspunsuri bine documentate ți 
întregite cu noutăți științifice din 
revistele „Sănătatea", „Orizonturi1*,

„Știință 
elevi că 
ria, Bodor ludita, Rusu Dumitru, 
Zailer Rozina ș a., iar majoritatea 
elevilor s-au orientat bine in fo
losirea materialului didactic, plan
șe, mulaje și desen.

Spre deosebire de alți ani șco
lari, în acest an s-a remarcat o 
ridicare simțitoare a rezultatelor 
calitative la limba romînă unde 
toți elevii au fost promovați do
vedind o pregătire superioară față 
de anii precedenți. Ei s-au expri
mat frumos în oral, au cunoscut 
bine operele marilor noștri scrii
tori clasici ți contemporani, au 
subliniat valoarea artistică ți edu
cativă a operelor lor. Frumoase ți 
complete au fost ți răspunsurile 
la gramatică. Răspunsuri excepție -

ți tehnică." au dat mu Iți 
Radu Rodica, Firescu Ma-

10 Ia toate 
Martinovici

nale, notate numai cu 
obiectele au dat elevii 
Mihai, Onciu Teodora și alții.

Marea majoritate a copiilor ab
solvenți a 7 clase Se încadrează 
printre acei cate au învățat lec
ție de lecție în tot timpul anului 
școlar, și-au pregătit cu simț de. 
răspundere temele de casă, au fost1 
activi la fiecare oră, n-au mini
malizat rolul vreunui obiect, fiind 
controlați și îndrumați de părinți 
și ditiginții lor. De aceea, rezul
tatele bune la examen, pe deplin 
meritate, sint rodul muncii și, stră- 
daniilor depuse de aătre "noi toți Iri 
lupta pentru creșterea tineretului, 
schimbul nostru de mîine."

FL. MUȘTE AN li 
directoarea Școlii de 8 ani nr. 1 

Petroșani

Gata pentru primirea micilor $ 
oaspeți

V acanța oferă 
ocazii plăcute nu 
numai de odihnă, 
ci și de instruire.

Elevii sîrguin- 
cioși folosesc a- 
cest timp pentru 
a-și completa ier
barele și insecta
rele așa cum se 
vede ți din cli
șeul nostru. Elevii 
Messner Dietmar, 
Pană loan, Vigăi- 
lă Constantin 
la Școala de 
ani nr. 5 din 
troșani sint 
pasionați botanici.
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Drezina urcă din greu în du
duitul motorului. Din cînd în cînd 
liniștea care domnește peste tot 
este alungată de sunetul prelung 
dl clacsontllui. Atent la fiecare 
curbă, mecanicul micșorează vite
za și lansează semnale la inter
vale scurte.

Ne apropiem de Cheile Tău 
care străjuiesc de o parte și de 
alta drumul de fier.

De jur împrejur verdeața săl
batică acoperă totul în cale. Trec 
doar cîteva minute și, scăpată 
parcă din strînsodrea cheilor, dre
zina se avîntă cu o viteza mai 
mare spre covorul multicolor al 
florilor care se așternea în față. 
Apoi, treptat, motorul își micșo
rează viteza, încă cîțiva metri și 
se oprește la locul de destinație. ■ 
Lunca Florilor. In stînga se pro
filează o cabană mare construită 
din lemn și piatră privind mîtr 
ară spre noii veniți.

Primirea este făcută de doi clini 
lup care latră furioși la îndrăz 
neții care le-au conturbai liniș
tea. Fagii înalți, de grosimi res
pectabile. care înconjoară cabana 
își apleacă ți ei ramurile pentru 
a privi mai bine dacă au sosit 
oaspeții mult așteptați, prietenii 
lor de anul trecut — copiii.

Apoi, parcă nemulțumiți de ce 
ie văzute, își îndreaptă coroana 
privind nedumeriți. Răbdare prie
teni, peste cîteva zile glasurile 
voioase ale copiilor care vor locui 
aici se vor lua la întrecere cu 
susurul monoton al frunzelor 
voastre și al izvorului rece care 
curge pe lingi cabană. Oaspeții 
de azi nu sînt decît cei care se 
îngrijesc pentru a le crea copii
lor veniți în tabără toate condi

Cei doi mețteri zugravi și-au it 
cărat în cabană materialul de care 
mai aveau nevoie pentru a ter
mina zugrăvirea ultimelor două 
camere rămase neterminale. Pes
te cîteva ore și acestea vor arăta 
la fel de luminoase și curate că 
celelalte.

In camerele de jos au început 
deja să fie instalate paturile, iar 
baia iți așteaptă și ea nerăbdă
toare oaspeții, pentru a-i răcori la 
sosire. La bucătărie, deși deocam

dată nu iese f um, și aici se ob
servă că totul este gata la fel ca
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și in sala de mese, puternic lumi- ♦ 
nată de ratele soarelui, * '

Cei mai buni elevi și pionieri la « 
învățătură își vor petrece aici di- ♦ 
pe plăcute. Clubul cu mesele de • 
șah, cu cărțile și aparatul de re- •
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• țiile de confort si odihnă

dio ii așteaptă cu nerăbdare.
Singurul care deocamdată pri

vește supărat este catargul pe 
care în curînd se va înălța dra
pelul taberei. Organizatorii ГМ 
cam uitat, lăsîndu-l întins pe jos 
pe platoul unde va avea lac pri
mul careu pionieresc. Dar în cu

rînd îi va veni ți lui timpul.
Totul în cabană ți de tur îm

prejur dovedește mina unor gos
podari harnici ți pricepuți. In a- 
ceste zile se fac ultimele retușăr,. 
In curînd cabana este gata pentru 
a-și primi micii oaspeți elevi 
fruntași la învățătură, fiii mineri
lor ți ai celorlalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului. La intrare 
nu va lipsi bine înțeles nici obiș
nuita urare : „Bine a-ți venit 
dragi pionieri în tabără" pentru 
că într-adevăr cabana îi așteaptă 

■ primitoare.
C. OOTOȘPAN
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/Д Toată atenția selecționării 
«qpagand iști lor pentru viitorul an școlar 

al învățămîntului de partidw rmare din pag. l-a)
«j

j. „ „At școala serală economică de
Urgan zițj de 2 ani, muncitori fruntași 
•^■■•producție, tehnicieni și ingineri,

, Alături de propagandiștii vechi 
care au muncit bine au fost se
lecționați și 
pregătiți.

Selecționarea 
tul muncii cu 

л cere ca de pe acum propagandiștii 
T1 să fie eliberați de alte însărcinări, d
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tovarăși noi, bine

este doar începu- 
propagandiștii. Se

în afară de funcțiile alese, să li 
se creeze condiții pentru a putea 
urma cursurile de pregătire de va
ră cu sau fără scoaterea din pro
ducție.

Muncind cu simț de năspundete, 
dind cea mai mare atenție com
poziției corpului de propagan
diști, se vor asigura condiții ca. 
în viitorul an școlar să se obțină 
rezultate și mai bune în educarea 
marxist-leninistă a membrilor și 
candidaților de partid.

Caragiale - dascăl al limbii corecte I
care, alături de gesturi, redă 8 
pe deplin personalitatea fie- 8 
cărui personaj. Limbajul per 8 
sonajeior este un mijloc de 8 
caracterizare folosit de Ca § 

o neîntrecută §
Discursurile lui 8 
Farfuridi, oricît 8 
ar fi, avem con- 8 

acești oameni g

Caragiale a ridicat expre 
sla literară a limbii romi 
pești pe o treaptă dintre cele 
mai înalte. Proza lui este 
realistă și satirică, cu o ex
cepțională particularitate . 
Statornica atenție pentru 
scrisul îngrijit, pentru scri
sul corect. El acorda formei 
o grijă deosebită. Scria o 
pagină șl o copia curat, a 
poi și-o citea. Ici o vorbă 
nu i se părea aleasă, potri 
vită cu gîndul lui, colo alta 
era rău întrebuințată. Deoa 
rece corecturile îi erau nesu 
ferite, copia pagina din nou 
cu slove mai frumoase. Era 
ih stare să copieze șl de zece 
ori și apoi să rupă pagina 
și să se ducă la plimbare.

Prin tot ceea ce a scris, 
Caragiale a contribuit poate 
cel mal mult la cultivarea 
limbii romineștl. Celebrele 
discursuri din comedia ..O 
Scrisoare pierdută1' ilustrează

[
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I Și Incorectitudinea limbajului
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ragiale cu 
măiestrie. 
Cațavencu, 
de absurde 
vingerea că
nici nu puteau vorbi altfel ' 
Prostia și incultura de mult 
dovedită a acestor personaje, 
incapacitatea de a lega vorbe 
cu înțeles, precum și teama 
lor de progres nu puteau să 
ducă decît la afirmații ridi
cole.

Atenția deosebită, manifes
tată de Caragiale față de 
cuvintul scris, nu l-a pără 
stt nici o clipă în viață 
dind un exemplu strălucit 
demn de urmat, pentru toți 
cel care studiază limba noas 
tră.

CORNEL HOGMAN 
profesor — școala medie — 

Petroșani

Un nou N.T.S. 
pentru energeticieni
Sub îngrijirea М.М.Ё.Е. a fost

scoasă nu de mult de sub tipar 
lucrarea „Norme de tehnica se
curității la instalațiile electrice". 
Lucrarea cuprinde, pe capitole, nor
mele de tehnica securității pres
crise la exploatarea instalațiilor e- , 
lectrice din Centrale și Stații; la ' 
exploatarea instalațiilor electrice 1 
din rețelele urbane și rurale, a li
niilor aeriene de înaltă tensiune 
interurbane precum și normele 
pentru folosirea și încercarea mij*1 
toacelor de protecție utilizate în 
instalațiile electrice.

• PUBLICITATE
succesele obținute de cole ctivui întreprinderii Viscoza 

LUpeni în îmbunătățirea calității firelor sînt rodul muncii po
litice desfășurate de comuniștii din secțiile întreprinderii.

IN CLIȘEU : Lăcătușii Var ea Ludovic, secretarul organi
zației de bază P.M.R. din secția filatură și GănclulesCu Tudor, 
președintele comitetului de sec ție discutînd despre organizarea 
unei consfătuiri de producție.

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

Cupa 2 Iulie la tip
Secția de tir a asociației 

sportive Parîngul Lonea a or
ganizat recent concursul Cupa 
2 Iulie cu participarea trăgă
torilor începători șl avansați 
Această competiție a atras pe 
poligonul din Petroșani un nu
măr de 28 trăgători din aso
ciațiile Parîngul Lonea, Mine
rul Petrila, Utilajul Petro 
șani și elevul Petroșani. Cea 
mai vizitată de public a fost 
proba de pistol viteză 30 fo 

curi, unde s-ău întîlnit trăgă
tori din Lonea și Petroșani. 
Iată rezultatele : I —- Bocșa

Electromecanicii în sprijinul producției
Munca minerilor de la Ani- 

noasa continuă cu elan. Angaja
mentul pînă la zi a fost de
pășit cu 3300 tone de cărbune, 
adică peste planul pe cinci lu
ni s-au extras in plus 12,547 
tone. La prețul de cost s-a rea- 
IfiCt o economie de 270.000 lei.

In vederea bunei desfășurări 
в' muncii In subteran un rol 
important are ajutorul reci
proc — strînsa colaborare în 
tre muncitori, între echipe, 
brigăzi, sectoare. La mina A 
nlnoaaa iese mult In evidență 
colaborarea strînsă dintre sec 
toarele auxiliare și cele de 
cărbune. Sectoarele VI trans 
port, VII suprafață, VIII elec
tro-mecanic șl IX rambleu se 
întrec in a satisface cit mal 
complet cerințele muncitorilor 
din abataje, pregătiri, deschl 
deri și celelalte lucrări minle 
re.

- Printre sectoarele auxiliare 
„Hare au mare influentă asupra 
'Bunului mers al procesului de 
producție este sectorul ѴПІ e 
lectro-mecanic. Harnicii mun
citori de la acest sector condus 
de inginerul șef Popescu Du
mitru I., maiștrii Pop Andrei. 
Suciu Viorel, Karacsonyi iosif 
și Szuhan Francisc au reușit 
să acorde un sprijin prețios 
minerilor la scosul cărbunelui, 
prin asigurarea in permanență 
a locurilor de muncă cu ener 
gle electrică și pneumatică, 
precum și buna funcționare a 
tuturor Instalațiilor “lectro 
mecanice

S-a asigurat in permanență 
presiunea aerului comprimat 
de 4.5 atmosfere la locurile de 
muncă apropiate și de 3,8—4 
atmosfere la cele mai depărta 
te, cum ar fi blocul li Piscu. 
în acest scop, au fost reduse 
la minimum suflările de aer 
comprimat de pe rețea și s-au 
JHjlocult consumatorii de aer cu 
^bnsumatori electrici, acolo 
unde condițiile de muncă au 
permis acest lucru. Atenția 
deosebită s-a dat și transpor 
tului in subteran și la supra
față. Sect'oarein ds cărbune au 
fOSt dotate cu noi mașini și

locomo 
ai două

Petru a
1 ianua

transportoare 
trei Ia secto 
sectorul П șl 
IV.

utilaje. A fost menținut in sta 
re de funcționare întreg par 
cui de locomotive, care In 
cursul acestui an a fost com
pletat cu încă patru 
tive de tip L.A.M.-4 
locomotive cu trolei.

Echipa iul Demen 
reparat capital de la
rie și plnă In prezent 200 va 
gonete, în afară de cele care 
au avut nevoie de reparații 
curente. Aceste vagonete șl cu 
încă alte 250 primite de la 
C.C.V.J. au completat parcul 
de vagonete al minei șl prin 
aceasta a fost rezolvată o pro
blemă de mare importanță 
aprovizionarea sectoarelor cu 
numărul necesar de vagonete 
goale. Pentru transportul căr 
bunelui din abataje s-au mon
tat Încă cinci 
T.P.-l din care 
rul l„ unui la 
unul la sectorul

In vederea împingerii auto
mate a vagonetelor în colivii, 
sJnt in curs de montare două 
Instalații electro-pneumatlce 
de împins, una la puțul orb 
nr. 6 orizontul IX, Iar a doua 
ia puțul principal orizontul 
IX. Mașina de extracție de la 
puțul auxiliar a fost echipată 
complet șl amenajată pentru 
a asigure transportul la ori 
zontul IX. In urma acestei 
măsuri, sectorul II Aninoasa 
este aprovizionat la timp ca 
lemn și celelalte materiale In 
cantitatea cerută. Hărnicia 
colectivului de la sectorul viii 
a Ieșit și mal mult în evidență 
cu prilejul demontării mașinii 
de extracție de la puțul orb 
nr. 3 orizontul VI șl remontării 
ei la orizontul VII. Se prevedea 
ca această operație să se facă 
In 30 de zile. Pentru a nu 
strangula nrâcesul de produc 
fie. această lucrare s-a execu 
tat In numai 20 de zile.

In același timp, colectivul 
Sectorului VIII a avut în aten
ție și reducerea cheltuielilor 
de producție. Astfel, din re 
zarve Interne s-a confecționat 
și montat o «instalație cu lanț 
elevator, pentru a mări posî-

bilitățile de extracție ale pu
țului orb nr. 3 orizontal VIII 
Priboi și o altă instalație ase 
mănătoare în vederea pregătirii 
pentru transport a orizontului 
VIII mediu Ia sectorul I. Pen
tru asigurarea unui aeraj со ■: 
respunzător în subteran, mun
citori! sectorului vin au mon
tat in coloana de aeraj. 
ventilatoare electrice de 1,1 șl 
6,5 kw, precum șl ventilatoare 
de aer comprimat.

O condiție de seamă în buna 
desfășurare a procesului de 
producție o constituie ramble- 
erea la timp a abatajelor. In 
acest scop, sectorul VIII a 
montat și pus în funcțiune do 
uă grupe de pompe de 3000 
’ pe minut, pompe reparate 
capital în atelierul minei. A- 
ceste pompe au fost montate 
în stația principală de evacu
are a apelor în blocul I Anf 
noasa, adică acolo unde se dă 
peste 80 la sută din planul de 
rambleu al exploatării.

In vederea unei distribuții 
centralizate a energiei electri
ce s-au luat măsuri pentru 
montarea transformatorului de 
1750 K.V.A., bransarea a două 
linii de 5500 v. și bransarea 
vechiului tablou de 6 k.v. la 
noul tablou de distribuție. Au 
mai fost schimbați 860 m. ca
blu purtător la funicular și 
я-a recondiționat un număr 
mare de rame șl cupe în 
ІІетиІ funlcularulul.

La realizările sectorului 
au contribuit cel mal mult

Cosma Francisc, Vulcu 
Toma Tiberiu și Băbuț 

electricienii Markoș 
Hidișan Ovidiu, Moldo-

Nicolae, Petroșani, 219 punc
te; II — Mistrik Francisc, 
Parîngul Lonea, 217 puncte; 
III — Bart Teodor, utilajul 
Petroșani, 208 puncte. PROBA 
DE ARMA LIBERĂ 60 FOCU
RI SENIOARE : Hlopețchl Ma
ria, Parîngul Lonea, 576 punc
te. Cu acest rezultat, ea a ob
ținut categoria I-a de clasifi
care sportivă. Seniori — Boș- 
ca Nicolae, Utilajul Petroșani, 
579 puncte obținînd categoria 
I. ARMA SPORT PROBA 3X10 
FOCURI: I Bordeanu VaSile, 
Parîngul Lonea, 209 puncte;
II — Pințzker Rudolf, Parîn
gul Lonea, 204 puncte ; III — 
Munteanu Petre, Parîngul Lo
nea, 200 puncte. ARMA SPORT 
■10 FOCURI CULCAT : I Clm- 
pian Ștefan, petroșani 81 pun 
cte; II — Goatache Tudor, 
Minerul Petrila, 80 puncte;
III — Ienulescu Nicolae, Pa- 
ringul Lonea, 78 puncte.

In această competiție zece 
tineri au obținut clasificarea 
la diferite categorii.

Meritul in organizarea aces
tei competiții de masă revine 
asociației sportive Parîngul 
Lonea. Exemplul acestei aso
ciații trebuie urmat și de cele
lalte din Valea Jiului.

ate-

VIII 
me

canicii 
Aurel, 
Vasile, 
Gheza, 
van loan, iar din statia funl- 
cularului muncitorii lovan LI 
viu șl Ionescu loan.

In acest fel colectivul sec
torului Vili electro—mecanic 
asigură o bună desfășurare a 
procesului de extracție a căr
bunelui, contribuind la reali - 
zarea sarcinilor de plan ce re
vin minerilor din Anlnoasa.

C. DANILA 
tehnician — mina Anlnoasa

Teatrul de stai 
Valea Jiului 

PETROȘANI 
prezintă :

vineri 29 ішйе 1962 la Vulcan

X
♦
*
♦

*
J sîmbătâ 30 iunie 1962 la Lo-

I oea

ІЙ 
•*?

t
I 0 даіе оемішііі1 de Ai. гор
X Regia artistică :

j
de Al. Popovici.

! Al. Mi-
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A. G. V. P. S.
Filiala Petroșani

Oferi iubitorilor de drums- t 
(ii ți peisaje de mume condi
ții bune de cazare fi brand 

LA CABANA AUȘEL
Drumul spre cabană, pre

sărat cu peisaje de o frutnu- ' 
sețe rară, poate fi parcurs 
piuă la punctul numit Valea 
Popii cu autocamionul, iat 
de aici mai departe pe jos — 

1/2 oră.
TAXE DE GĂZDUIRE 

AVANTAJOASE:
6 lei de persoană' (pentru
24 de ore) îit dormitoarele
comune .
10 lei de persoană к pentru 
24 ore) în camerele cu 
paturi.
Vînătorii și pescarii sportivi 

precum și 
ficiază de 
la sută la

Vizitați
muntos Aușel.

familiile lor bene- 
o reducere de 50 
taxele de găzduire, 
cabana și masivul

BALOI STAICU
corespondent

L



4 STEAGUL RJ^U

IM

fl /I
«

rt

In întâmpinarea Congresului mondial 
de dezarmare și pace de la Moscova

iulie, 
adu- 
pen-

so-

MOSCOVA 28 Corespondentul 
Agerpres transmite:

Congresul mondial pentru de
zarmare și pace care va avea loc 
la Moscova între 9 și 14 
va fi cea mai reprezentativă 
nare generală a luptătorilor 
tru pace.

Aproape fără întrerupere
sește poștji în clădirea ce poartă 
pe -frontispiciu inscripția în cinci 
limbi : „Comitetul internațional 
de pregătire a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
.pace". Pînă la deschiderea con
gresului au mai rămas puține zile. 
Pulsul lui se simte de pe acum 
în capitala sovietică. Se pregătesc 
hoteluri pentru delegați. La Co
mitetul de pregătire ne-au decla
rat că pînă în prezent și-au a- 
nunțat sosirea peste 2.000 de te- 
ppezentanți ai mișcării pentru pa
ce din 117 țări. „Sînt așteptate 
delegații reprezentative din S.U.A., 
Anglia, Franța.

In același timp, listele continuă 
să se completeze. Neîntrerupt în 
încăperile Comitetului sună tele
foanele : pe fir Londra, Paris, 
Viena, Roma...

Pînă în prezent și-au exprimat 
asentimentul de a participa la 
congres Cyrus Eaton, industriaș 
și fruntaș al vieții publice din 
S.U.A., canonicul englez John 
Gollins, Daniel Mayer, om politic 
din Franța, Niemoller, președintele 
Consiliului mondial al bisericilor,- 
Allan Marshal, scriitor australian, 
Heriberto Jara, general mexican 
și mulți alți fruntași ai vieții pu
blice din Europa, Asia, Africa, 
America.

La Moscova se află și Ivor Mon
tagu, membru al Comitetului de 
pregătire. Montagu are mult de 
lucru, dar n-a refuzat să ne spună 
ctteva cuvinte despre apropiatul 
eveniment.

— Oameni de diferite naționa
lități, concepții religioase și poli
tice au aprobat ideea convocării 
Congresului. Ei consideră foarte 
bine venită discutarea la Con
gres a celor mai arzătoare proble
me ale contemporaneității.

federației oamenilor muncii 
din Venezuela a declarat în- 
tr-o convorbire cu corespon
dentul agenției TASS : „Spri
jinim cu hotărîre Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace, care va avea loc 
în curînd la Moscova". „Acest 
congres, a arătat Scott, este 
deosebit de actual astăzi, cînd 
experiențele nucleare în at
mosferă, efectuate de guvernul 
Statelor Unite, pun în primej
die viața omenirii".

Bunul simț elementar, a 
subliniat Scott impune femei
lor și bărbaților din întreaga 
lume obligația de a se uni și 
de a da o ripostă hotărîtOare 
șantajului atomic la care re
curg imperialiștii nord-ameri- 
cani.

☆
LONDRA 28 (Agerpres)
Comitetul englez de pregăti

re în vederea Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace a anunțat că a ales dej 
peste 100 de delegați care vor 
pleca la Moscova.

Comitetul a mulțumit tutu
ror acelora care au ajutat la 
alegerea unei delegații atît de 
largi și reprezentative.

CARACAS 28 (Agerpres)
Horacio Scott, meimbru 

Comitetului executiv al Con-
-=©=-

al

Greve în Peru
LIMA 28 (Agerpres)
Greva celor 5.000 de munci

tori de la societatea minieră 
nord-americană „Americas Ce- 
trro de Pasco Copper" din Pe
ru continuă.

După cum transmite Agenția 
Prensa Latina, greviștii cer 
concedierea cîtorva funcționari 
nord-americani care aplică un 
tratament vitreg peruvienilor.

Metalurgiștii peruvieni au 
declarat că dacă societatea și 
guvernul vor refuza să) satis
facă revendicările lor, la gre
vă se 
70.000 
Junin 
(rii.

vor mai alătura încă 
de muncitori din Lima, 
și din alte orașe aid ță-
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Soldafi olandezi refuză 
să plece în Irianul de vest

HAGA 28 (Agerpres) — TASS 
Presa relatează despre cazuri 

de militari olandezi care au 
refuzat să plece în Irianul de 
vest unde Olanda încearcă 
să-și mențină cu forța dom 
nația colonială.

in prezent în localitatea 
Horderwijk (provincia Gelder 
land) se află arestați trei mi
litari care nu au executat or
dinul comandantului, scrie zia
rul „De Vaarheid". La Sche- 
veningen au fost arestați alți 
cîțiva militari care au refuzat 
să plece în irianul de vest.

Nu, Pieței
LONDRA 28 (Agerpres)
„Să spunem „nu" Pieței comu

ne" — astfel este intitulată bro
șura dată publicității la Londra 
în ziua de 27 iunie de Partidul Co
munist din Marea Britanie. Au
torul broșurii, Ted Anley, averti
zează că aderarea Angliei la Co
munitatea economică europeană ar 
aduce o știrbire serioasă suverani
tății Angliei, ar submina comer
țul ei cu țările Commonwealthului 
și ar face să scadă nivelul de trai 
al oamenilor muncii din Anglia.

Țelul Pieței comune, 
ley, este integrarea 
membrilor ei. Această 
litică are menirea să 
puterea monopolurilor,
că puterea militară a așa-zisei u- 
niuni occidentale independente, în
dreptată împotriva țărilor socialis
te. Ea repreântă o primejdie de 
moarte pentru independența An
gliei". Amintind că rolul conducă
tor în Piața comună îl au mono
polurile vest-germane, autorul bro
șurii arată că acest bloc îngăduie 
cercurilor guvernamentale din Ger
mania să instaureze „dominația

comune î
cu- 
pu-

germană în Europa", cu alte 
vinte, să obțină ceea ce n-au 
tut obține cu ajutorul celor două 
războaie mondiale Kaizerul și 
Hitler.

Subliniind caracterul nefast al 
actualei politici economice a con
servatorilor, autorul broșurii se 
pronunță pentru promovarea de că
tre Anglia a unei politici de dez
voltare a relațiilor comerciale cu 
toate țările lumii, și mai cu seamă 
cu țările lagărului socialist.

Populația Aush
VIENA 28 (Agerpres) 
Departamentul centre, 

statistică al Austriei a dat * , 
blicității rezultatele definitiva 
ale recensămîntului populat’ 
care a fost efectuat în ma. 
1961.

La data de 21 martie ! 
Austria avea 7.073.807 de 
cuitori. In comparație cu a 1 
1961 populația țării a spq * 
cu 139.302 de persoane. 7

Numărul locuitorilor orașu
lui Viena este de 1.627.566.

____ - ■ ? - 4.- ____

Sistemul de învățămînt din Anglia 
amenințat de o nouă criză serioasă *arată An- 

politică a 
uniune po- 
consolideze 

să întăreas-
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Ponderea marilor corporații
în producția S.U.A. crește continuu
WASHINGTON 28 (Agerpres)
Intr-un articol intitulat „Un 

raport publicat în S.U.A’. arată 
că ponderea corporațiilor gi
gantice în realizarea producți
ei crește simțitor" ziarul 
„Washington Post and Times 
Herald" citează fapte intere
sante care ilustrează întreaga 
netemeinicie a afirmațiilor cu 
privire la existența unul 'așa- 
numit capitalism popular în 
S.U.A.

in perioada postbelică se 
spune în articol, giganticele 
corporații americane și-au 
sporit simțitor ponderea în 
producția industrială. In 1947 
200 de mari întreprinzători po-

sedau 30 la sută din valoarea 
în dolari a întregii producții 
industriale, in 1958 ponderea 
lor a crescut cu peste o pă
trime, reprezentînd

Marile corporații, 
autorul articolului, 
ce In ce mai mult 
este concluzia principală a ra
portului statistic pe 452 de 
pagini cu privire la concentra
rea producției în industria pre
lucrătoare.

Raportul ă fost întocmit de 
Biroul de recensămînt și 'dat 
publicității de Subcomitetul 
senatorial pentru problemele 
trusturilor.

38 la sută, 
subliniază 
cresc din 

— aceasta

LONDRA 28 (Agerpres)
Sistemul de învățămînt din 

Anglia este amenințat de o 
nouă criză serioasă — insufi
ciența cadrelor didactice pen
tru predarea științelor tehnice.

După cum reiese dintr-un ra
port al Comisiei speciale care 
studiază predarea de discipline 
tehnice în școli, în următorii 
ani vor fi necesari un număr 
suplimentar de 46.000 de pro
fesori.

o

1K.^

LONDRA 28 (Agerpres)
Legea promulgată de guver

nul rasist al Republicii Sud- 
Afridane „Cu privire la amen
damentul la legea generală", 
și care a stîrnit un val de in
dignare în întreaga lume, a 
intrat în vigoare la 27 iunie, 
după ce a fost publicată în 
buletinul „Government Gazette 
Extraordinary".

După cum transmite 
pondentul din Pretoria 
gențiel Reuter, Vorster, 
trul justiției al R.S.'A. a
rat că legea este îndreptată 
împotriva persoanelor care 
desfășoară o activitate subver
sivă și împotriva comuniștilor.

O dată cu promulgarea a- 
cestei legi, guvernul R.S.A. a 
lărgit definiția acțiunilor sub
versive și astăzi în această ca
tegorie intră grevele și alte

cores- 
al a- 

minis- 
decla-

ÎN AJUNUL REFERENDUMULUI
Numai cîteva 

part Algeria de 
privind autodeterminarea sa, 
și situația este încă' destul de 
complicată. Pregătirile pentru 
referendum ca și pentru săr
bătorirea independenței, care 
probabil va avea Ioc la 5 iulie, 
sînt marcate printre altele de 
o treptată revenire la o atmos
feră de’ pace, dacă avem în ve
dere înapoierea refugiaților 
musulmani din Tunisia și Ma
roc', și modul în care se desfă- 
ișoară campania1 pentru refe
rendum

In vestul Algeriei, la Oran, 
situația este însă încordată, 
deoarece asasinii O.A'.S.-ului 
Uși continuă tactica „pămîn- 
tului pîrjblit".

Numeroase școli și spitale, 
Universitatea din Alger și alte 
clădiri publice au fost incen-^ 
diate, aruncate în aer sau au 
suferit importante avarii.

Patrulele străbat zi și noap
te străzile orașelor și drumu
rilor de țară — toate acestea' 
amintind de războiul încă re
cent. Zidurile cîtorva case, un
de numele fostului șef ăî 
O.A.S., Salan, a fost scris de 
mii de ori, au fost acoperite 
acum cîteva1 zile cu vopsea 
neagră, in schimb, noi inscrip
ții — și acestea sînt foarte 
numeroase — fac apel la al
gerieni să vină în fața urne
lor lă 1 iulie. Citești mal ales 
chemarea ? ,,Algerianule fă-țl 
datoria 11 Votează !“j Altele

zile mai des- 
referendumul

cheamă pe cetățeni să răspun 
dă prin „Da Iя la această con
sultare națională. Și nimeni nu 
se îndoiește că proporția celor 
ce vor răspunde la 1 iulie a- 
firmativ va fi covîrșitoare șl 
astfel se va naște o nouă țară 
Africană liberă si independen
tă.

De pe acum au început pre
gătirile pentru sărbătorirea zi
lei independenței naționale a 
Algeriei. La Alger va fi orga
nizată o măre paradă, iar în 
întreaga țară vor avea loc mă
ri serbări la care va fi invitătă 
toată populația.

Părerea multor observatori 
este că algerienii de Origină' 
europeană nu sînt încă con
vinși de necesitatea de a lua 
parte la construcția Algeriei 
noi. Acest lucru se observă i- 
mediat dacă judecăm mal altei 
după numărul europenilor card 
au părăsit Algeria în ultimul 
timp.

Nu măi vorbim de Oran, lo
calitate care trăiește astăzi 
clipe din cele mai tragice. Mă 
aflam în portul acestui oraș 
luni seară cînd mari rezervoare 
de benzină' și alți carburanți 
Au început să' explodeze, tran- 
sformînd o zonă largă într-o 
vîlvătaie uriașă.

Imaginăți-vă cît de îngroziți 
au fost pasagerii vasului „El- 
Mansour", care pleca spre Eu
ropa. Vaporul a trebuit să pă
răsească imețîiat portul, deoa-

la Alger am 
în condiții 

pace. O at-:

rece era amenințat de flăcări. 
Inăpoindu-mă 
găsit capitala 
aproape de 
mosferă de pace domnește
mai ales în cartierele musul
mane. Aici, pregătirile pentru 
referendum și în vederea săr
bătoririi independenței preo
cupă pe toată lumea. La în
trunirile organizate atît în o- 
rașul Alger cît șl în alte loca
lități algeriene, mari grupuri 
de oameni în special din rîn- 
dul populației musulmane își 
exprimă bucuria în legătură 
cu faptul că ziua proclamării 
independenței țării lor est® a- 
tît de aproape. Chiar și din 
Sahara1 sosesc zilnic oameni 
care parcurg pe jos zeci de ki
lometri, pentru a veni să ascul
te pe reprezentanții FLN și ALN 
care în discursurile lor mobi
lizatoare vorbesc mai ales des
pre problemele privind viitorul 
Algeriei noi și în primul rînd 
de reforma agrară și de con
tribuția pe care aceasta o va 
aduce la ridicare nivelului de 
trai al populației musulmane.

La hotarul războiului care 
s-a terminat de curînd și în 
primele ei zile de pace, Alge
ria care a. trăit mari frămîn- 
tări în ultimii ani se pregăteș
te cu entuziasm pentru marea 
sărbătoare a independenței 
sale.

TUDOR VORNICU 
corespondent al Agerpres la 

garis

I

Opinia publică din R. 5. A. continuă 
să protesteze împotriva noii legi reacționare 

promulgate de guvern
acțiuni care nu erau consider 
rate în trecut drept subver
sive.

Opinia publică din Republica 
Sud-Africană inclusiv cercurile 
ecleziastice, organizațiile stu
dențești, ale scriitorilor, acti
viștilor sindicali, juriștilor |i 
alte grupuri diferite ale popu
lației țării, continuă să protes
teze împotriva acestei legi 
reacționare.

PR06RAM DE RADIO
30 iunie

PROGRAMUL i. 7,15 Muzică 
populară romînească; 8,30 Mu
zică instrumentală; 9,00 Roza 
vînturilor — Din cuprins : — 
Să ne cunoaștem ținutul діа- 
tal Recunoașteți țara ? 
în insulele Navigatorilor; 10,08 
Cîntece pentru cei mici; 11,03 
'Muzică ușoară; 12,00 Balade 
de Chopin în interpretarea pia
nistului Vladimir Horowitz;-
12.30 Muzică ușoară roml- 
nească; 14,30 Melodii populare 
remînești; 15,05 Concert dis
tractiv; 16,15 Vorbește Mos
cova!; 17,15 Fragmente din 
opera „Luiza" de Charpantier;
18.30 Din muzica popoarelor
din țările Americii Latine; 
19,12 Muzică de dans; 20,00 
Program muzical pentru frun
tași în producție din indus
trie și agricultură; 20,30 Mu
zică de dans; 21,25 Muzica d^ 
estradă; 22,30 Muzică de dans, 
PROGRAMUL II. 12,15 Ansam
bluri corale din țări socialiste?: 
cîntă corul academic „Svetos- 
îav Obretenov" din R.P. Bul-1 
garia; 13,40 Muzică ușoară so
vietică interpretată de ansam
blul instrumental Tihotnov: 
14,03 Melodii populare romî- 
nești; 15,30 Concert de după-1 
amiază; 17,00 Estrada instru
mentelor: 18,30 „Programe
muzicale alcătuite de ascul
tători": 20,00 Cîntă Fanfara 
reprezentativă a Arm&tei; 
21,15 Muzică de dans; 21,45 
Album artistic: 23,15—0,55 Mu
zică de dans.
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CINEMATOGRAFE

30 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Profesiunea doamnei 
Warren ; AL. SAHIA : Come- 
dianții; PETRILA : Intre d<p>ă 
iubiri; ANINOASA : 
fetelor; ISCRONI: 
gia ; VULCAN : S-a 
bombă; LUPENI: 
fetelor ; BARBĂTENI: 
rero ; URICANI: Torero.

PrimăwC. a 
Alba re- 

furat o 
Primăvara 

To-

я
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