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Cartierul devine mai frumos
Odatâ cu începerea zi

lelor călduroase, pe șan
tierul de construcții din 
Lupeni se execută însem 
nate lucrări de tencuire 
exterioară la diferite blo
curi din cartierul Visco
za, rămase netencuite din 
anii trecuți.

In cadrul acestei ac
țiuni, brigăzile zidarii :r 
Arpad Adalbert și Pop.- 
Alexandru execută ten
cuirea exterioară a cămi 
nului nr. 52, brigada 
Cristache Constantin 
crează la căminul 
Vișchi Iosif lucrează

lui 
lu- 
55, 
la

blocul 1, Ghebedi Iosif 
și Pirciu Dumitru ia 
blocul 2, iar brigăzile lui 
Horvath Andrei și Stoi
ca Constantin la blocul
3. Toate aceste 5 obiec
tive vor fi complet ten- 
cuite exterior pînă la 23 
August, după care se va 
începe tencuirea exterioa
ră la ultimele 3 
rămase netencuite 
cest cartier, cele
4, 5 și 11. Prin
se vor termina complet 
lucrările de finisaj exte
rior la cartierul Viscoza.

blocuri 
n a- 

cu nr. 
aceasta

Atent, harnic și cu multă inițiativă, frezo
rul Procovan Vasile de la Uzina de reparat 
utilai minier din Petroșani și-a cîștigat pe 
merit atît dragostea și prețuirea tovarășilor 
săi de muncă cit și a celor din conducere. E- 
xecutînd ia timp, cu precizie și fără rebut di
ferite piese el reușește să satisfacă în condiții 
optime cele mai grabnice comenzi. In prezent 

figurează pe graficul de întrecere al uzinei 
o

el 
cu depășire de normă de 31 la sută.

----------------- ©-----------------

Vești de la preparata 
din Petrila

Odihnă plăcută
poate fi mai plăcut decît să-ți petreciCe 

concediul de odihnă la munte sau la mare 1 
Și astăzi, prin grija partidului și guvernului, 
oamenii muncii din patria noastră au la dis
poziție toate casele de odihnă și stațiunile 
balneo-climaterice de pe întreg întinsul țării. 
Preparatorii de la Petrila se bucură și ei de 
această grijă părintească. Numai în primul 
semestru al anului au fost trimiși la odihnă 
și tratament 72 de muncitori de la preparație. 
Torok Alexandru și-a petrecut concediul în 
frumoasa stațiune de pe malurile Cernei, Her- 
culane, sitea loan cu soția sa 
forie Nord, pe țărmul însorit 
al Mării Negre, Doboș Emilian 
la Eforie Sud, Szabo Wilhelm 
— la Sovata, alții la Govora, 
Sinaia, Mangalia, Lacul Roșu, 
ori în alte stațiuni de unde 
s-au întors la muncă cu forțe 
sporite.

In trimestrul III, numărul 
celor ce vor merge la odihnă 
depășește cu mult numărul 
celor ce au fost în primele 
două trimestre. E doar perioa
da de vară. Zilele de concediu, 
în acest trimestru, și le vor 
petrece în diferite stațiuni de 
odihnă 110 muncitori prepara
tori.

Elena — la E-
I

La colectare de fier 
vechi

Zilele acestea, tinerii de la 
preparația din Petrila au în
treprins o nouă 
strîngere a 

b frunte cu
Ferdinand,

acțiune de 
fierului vechi. In 
utemiștii Keberle 
Verdeț Gheorghe,
BADUȚA

membru în comitetul 
sindicatului preparat,ia Petrila

c.

.(Continuare în pag. 3-a)

Cartierul Viscoza din Lupeni se îmbogățește an de an cu noi construcții, deve
nind tot mai frumos.

IN CLIȘEU : Vedere parțială din cartier, cu cele două noi blocuri de locuințe date 
în folosință în trimestrul II a. c. . r- . , . . ,—_

Cu planul îndeplinit
și depășit la toți indicii I

Fruntași
Primele zile de lucru 

din luna iulie au consti
tuit pentru harnicii mi
neri ai sectorului III de 
la mina Petrila un nou 
prilej de afirmare pen
tru ocuparea locului frun 
taș pe exploatare. Prin- 
tr-o bună organizare 
muncii în abataje ei 
extras, în perioada 
timp care s-a scurs 
luna curentă, mai mult 
de 200 tone de cărbune

a 
au 
de 

din

Cînd se lucrează ritmic
încă din prima zi de 

lucru din luna iulie, mi
nerii și tehnicienii secto
rului I al minei Aninoa- 
sa s-au instalat în fruntea 
întrecerii pe mină. De 
atunci ei și-au păstrat 
locul de frunte avind ex
trase peste plan 216 to
ne de cărbune energetic. 
Măsurile tehnico-organi
zatorice luate au permis

Cărbune de
Minerii de la majori

tatea exploatărilor carbo
nifere din Valea Jiului 
îmbunătățesc continuu ca
litatea cărbunelui extras. 
Datorită acestui fapt ei 
realizează noi și impor
tante economii la prețui 
de cost. Fruntași în lup
ta pentru calitatea pro
ducției sînt minerii de la

miniere 
au fost 

cu noi 
produc-

Crește indicele
Exploatările 

din Valea Jiului 
înzestrate recent 
utilaje de mare 
tivitate. La minele Lo- 
nea și Uricani, de exem
plu, au fost introduse în 
subteran două mașini de 
rambleiat, 15 transpor
toare cu raclete, 4 loco
motive electrice, 20 per
foratoare pneumatice etc.

pe mină
peste plan. Sporul de 
producție a fost obținut 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii. In 
abatajele in care lucrează 
brigăzile minerilor Bar- 
tok Iosif, Cișlaru loan și 
Furda Constantin, s-au 
realizat randamente de 
peste 6 tone de cărbu
ne pe post. Aceste bri
găzi au extras intr-o sin
gură zi mai mult de 120 
tone de cărbune peste 
plan. _ .

depășească 
productivi - 
planificată, 
este faptul

minerilor și tehnicienilor 
sectorului să 
cu 9,3 la sută 
tatea muncii 
De remarcat
că de la începutul anu
lui și pină în prezent din 
abatajele sectorului a fost 
extrasă cantitatea de 5000 
tone de cărbune peste 
plan.

bună calitate
Vulcan. La această mi
nă conținutul de cenușă a 
fost redus în luna trecu
tă cu 2,4 la sută sub in
dicele planificat, ia- în 
primele zile ale lunii iu
lie cu 2 la sută. Cele mai 
bune rezultate în această 
direcție le-au dobîndit 
colectivele sectoarelor I 
și III.

de mecanizare
La mina Lupeni indicele 
de mecanizare a crescut, 
prin dotarea in ultima 
vreme cu încă 3 trans
portoare blindate, 23 per
foratoare pneumatice ro
tative, două locomotive cu 
troley, grinzi articulate 
precum și cu numeroase 
ciocane de abataj și stîlpi 
hidraulici pentru susține
rea metalică a abataje
lor.

După muncă și răsplată™ Țuțoianu Ștefan și Buța Ghe- 
orghe sînt ajutori mineri într-una din cele mai bune brigăzi 
*le sectorului III al minei Vulcan, brigada condusă de Ne- 
grescu Vasile. Brigada realizează lună de lună randamente 
sporite. După muncă și răsplata este îmbucurătoare. Cei doi 
mineri cercetează fișele de plată. Au realizat pe luna trecută 
un ciștig de 1900 leu

ale primăverii 
așezările mun* 
Jiului se des- 
acțiuni gospo-

să

de
u-

Din primele zile 
acestui an in toate 
ctc-rești din Valea 
fâșoarâ însemnate 
dârești pentru înfrumusețarea lo
calităților. Mii de cetățeni, îm
preună cu deputății lor, au efec
tuat nenumărate ore de muncă 
voluntară amenajînd spații verzi, 
ronduri de flori și terenuri de 
joacă pentru copii, au curățit șan
țuri, au plantat copaci și arbuști 
decorativi.

Acțiunea de înfrumusețare și 
bună gospodărire a localităților 
noastre trebuie continuată cu avînt 
sporit și în trimestrul UI, pentru 
ca de 23 August, marea sărbă
toare a poporului romîn, fiecare 
cartier și oraș din Valea Jiului 
fie cit mai frumos.

Pe lingă problemele curente 
înfrumusețare se ridică însă și 
nele probleme de gospodărie, care 
nu pot fi efectuate numai de ce
tățeni, ci este necesar un sprijin 
serios din partea sfaturilor popu
lare pentru a putea fi rezolvate. 
Să luăm de pildă, cîteva aseme
nea probleme ce-și așteaptă re
zolvarea în Petroșani.

Cartierul nou de blocuri Live- 
zeni cuprinde în prezent 64 blo
curi cu 1000 apartamente, iar anul 
acesta se va mai îmbogăți cu încă 
cîteva sute de apartamente. Aid, 
totul a fost făcut bine, în afară 
de căile principale de circulație. 
In prezent, populația acestui car
tier circulă pe șoseaua principală. 
Ce s-ar putea face aici pentru a 
se curma această situație ? Se poa
te construi un trotuar asfaltat în 
fața blocurilor, pe partea dinspre 
șoseaua națională pe care să se 
facă circulația locatarilor din car
tier. Intre blocuri și șosea se în
tinde un teren — parte înierbat 
și parte gol — pe care se poate 
face trotuarul paralel cu șoseaua. 
Atund oamenii nu vor mai cir
cula pe șoseaua prindpală, printre

Gh. Dimitrov oferă 
nu numai priveliști

care duce în cartier,

mașini expuși accidentelor, ci pe 
trotuarul respectiv, iar înfățișarea 
cartierului ar avea de cîștigat.

Cartierul — - 
vizitatorului 
frumoase d și aspecte neplăcute 1 
Pe străduța 
pe partea dreaptă, se întind ron
duri cu trandafiri înfloriți iar pe 
partea stingă... cotețe și codni cu 
pord ?! Cum de se admite așa 
ceva ? Necesitățile de salubritate, 
igienă și gospodărire impun des- 
fințarea acestor cotețe și cocini 
(4 bucăți in total) de pe marginea 
acestei străzi. Totodată, gardurile 
care le împrejmuiesc trebuie mu
tate înapoi, în aliniament cu res
tul blocurilor de pe acea parte a 
străzii, iar pe terenul obținut să 
se amenajeze spații verzi și ron
duri de flori. De asemenea, în 
același cartier, este necesară a- 
ranjarea unor locuri de joacă pen
tru copii.

Probleme care-și așteaptă re
zolvarea în cadrul acțiunii de bună 
gospodărire și înfrumusețare a o- 
rașului Petroșani. Gospodarii ora
șului au datoria să ia neîntîrziat 
măsuri de rezolvare a lor contri
buind astfel la crearea unui as
pect și mai frumos localității noas
tre.

M1HAI ȘTEFAN

A început turnarea j 
filmului artistic : 

„Luoeni“ ■
Realizările cinematografiei ro~ 

mînești care apar pe ecrane sînt', 
urmărite cu îndreptățit interes de 
către oamenii muncii.

In prezent pe platourile de' 
filmare de la Buftea sau în lo-, 
curile fixate pentru turnarea ex-\ 
terioarelor, în laboratoare sau let 
mesele de monta], echipele de 
cineaști se găsesc în diferite faze 
de lucru la viitoarele filme.

Dintre noile producții în lucru 
un loc de seamă îl ocupă filmul 
„Lupeni".

Acest film amplu, care a în
ceput să fie turnat de către re
gizorul Mircea Drăgan, pe baza 
unui scenariu de Nicolae Tic, 
Eugen Mândrie și Mircea Dră
gan este închinat eroicelor lupte 
greviste din 7929 ale minerilor 
din Valea Jiului.

Filmul „Lupeni" va avea două 
serii și va fi realizat pentru ecran 
lat.

Autorii filmului își propun să 
scoată în evidență în primul rînd 
înalta conștiință revoluționară și 
combativitatea comuniștilor care 
au inițiat și au condus marea 
grevă de la Lupeni, în centrul 
acțiunii fiind pus destinul zbu
ciumat 
Bogata 
p'inde 
Răutu, 
rion, Ciobanu, George Calborea- 
nu, George Mărutză, Costel 
Constantinescu și alții.

al unei văduve de miner, 
distribuție a filmului cu

pe Lica Gheorghiu, Colea 
Ștefan Ciubotărașu, Ila-
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Rezultate care vor trebui dezvoltate
in viitorul an școlar

Timp de două zile, la Pe
troșani, s-au desfășurat lucră
rile consfătuirii cadrelor di
dactice din .Valea Jiului.

Consfătuirea a constituit un 
bun prilej de împărtășire a ex
perienței înaintate în diferite 
domenii de activitate a cadre
lor noastre didactice, o anali
ză a muncii depuse de profe
sori și învățători în anul de 
invățămînt 1961—1962.

Așa cum a reieșit din refe
ratele prezentate de tovarășii 
Ghioancă Victor, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, privind legarea învă
țămîntului de practica con
strucției socialismului și Pan- 
filie Gheorghe, șeful Secției 
de invățămînt și cultură a 
Sfatului popular orășenesc, în 
legătură cu activitatea cadre
lor didactice în anul de învă- 
țămînt 1961—1962, precum și 
din cuvîntul participanților la 
consfătuire, cadrele didactice 
din Valea Jiului, conduse și 
îndrumate de către organiza
țiile de partid din școli, au a- 
cordat o atenție sporită edu
cării și instruirii elevilor, vii
toarele cadre ale economiei și 
culturii țării noastre.

In anul școlar trecut, care 
a marcat un moment însem
nat în dezvoltarea învățămîn
tului din țara noastră, cadrele 
didactice din Valea Jiului au 
acordat o atenție deosebită 
problemei școlarizării tuturor 
tinerilor de vîrstă școlară, pre
cum și completării studiilor 
celor care au depășit această 
vîrstă. De menționat in aceas
tă direcție este activitatea co
lectivelor didactice de la șco
lile din Banița, Uricani, Cîmpu 
lui Neag, Petroșani etc.

S-a îmbunătățit mult și frec
vența elevilor la cursuri. Bur
sele de școlarizare și cele pen
tru sîrguință la învățătură, 
manualele gratuite, precum și 
rechizitele acordate pe linie 
sindicală elevilor, interesul 
mai mare al cadrelor didacti
ce au determinat într-o mare 
măsură îmbunătățirea activită
ții elevilor.

De asemenea, cadrele didac
tice au desfășurat o susținută 
muncă în vederea asigurării 
unui nivel cît mai înalt pro
cesului instructiv-educativ. 
Lupta pentru înarmarea ele
vilor cu cunoștințe și deprin
deri temeinice, creșterea tine
rei generații în spiritul dra
gostei și respectului față de 
muncă au constituit sarcini a- 
supra cărora s-a concentrat 
activitatea cadrelor didactice 
In anul școlar 1961—1962.

In predarea și verificarea 
lecțiilor s-au folosit date și 
materiale luate din problemele

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

actuale privind construcția so
cialismului în țara noastră așa 
încit elementul nou a devenit 
o preocupare de seamă a ma
jorității cadrelor didactice. 
Conținutul ideologic ca și ca
racterul educativ al lecțiilor a 
fost reliefat la majoritatea 
disciplinelor de invățămînt, 
fapt ce oglindește buna orien
tare a învățătorilor și profe
sorilor — orientare care do
vedește eficacitatea învăță- 
mintului ideologic al cadrelor 
didactice. S-a îmbunătățit sim
țitor sistemul de notare și a- 
preciere a cunoștințelor ele
vilor, a început să devină mai 
fructuoasă activitatea metodi
că în școli, s-a făcut o legă
tură mai strinsă între cunoș
tințele teoretice și practică.

Un rol deosebit de impor
tant pentru educarea elevilor, 
in obținerea rezultatelor la În
vățătură l-au avut organiza
țiile de partid, U.T.M. și de 
pionieri din școli care au a- 
jutat în permanență elevii în 
însușirea temeinică a cunoș
tințelor, au contribuit la edu
carea lor politică și ideologi
că, la dezvoltarea dragostei 
pentru muncă și întărirea dis
ciplinei școlare. Organizațiile 
de tineret, îndrumate de or
ganizațiile de partid, au spri
jinit ajutorarea elevilor ră
mași in urmă la învățătură și 
i-au mobilizat pe aceștia la 
orele de consultații și medita
ții. Analizele din cadrul orga
nizațiilor de tineret fiind fă
cute cu multă temeinicie au 
înriurit pozitiv situația la în
vățătură și disciplină a elevi
lor.

De un real folos au fost in 
această direcție diferitele vi
zite efectuate la întreprinderi, 
convorbirile cu muncitorii frun
tași în producție, lucrările de 
laborator. Toate acestea au 
făcut ca elevii să îndrăgească 
munca manuală.

Colaborarea aceasta dintre 
cadrele didactice și organiza
țiile de tineret a dus la re
zultate bune, oglindite în nu
mărul de promovați de 88,50 
la sută în anul acesta față de 
88,20 la sută ciți au fost in a- 
nul trecut.

Cu toate rezultatele obținu
te in procesul instructiv-edu
cativ, așa cum a reieșit la 
consfătuire, în munca unor 
cadre didactice s-au manifes
tat și o serie de lipsuri. Așa 
de exemplu, unele cadre didac
tice își întocmesc încă formal 
planurile calendaristice rămî- 
nînd astfel în urmă cu pre
darea materiei, ceea ce duce 
la muncă in salturi, aglome- 
rînd activitatea la sfîrșitul a- 
nului școlar. De asemenea,

unele cadre didactice mani
festă mai puțină exigență față 
de pregătirea elevilor și a lor 
personală. Sînt cadre didac
tice care nu se pregătesc te
meinic pentru lecții așa cum 
s-a observat în special la lim
ba romînă, unde învățătorii 
și profesorii acordă prea pu
țină atenție corectării greșe
lilor de gramatică.

Din lucrările consfătuirii 
s-au desprins o serie de învă
țăminte care vor trebui apli
cate în noul an de învățăanînt.

In cuvîntul lor, participan- 
ții și-au exprimat hotărîrea 
de a-și perfecționa continuu 
activitatea lor în școli pentru 
instruirea și educarea tinere
tului, pentru legarea mal strîn- 
să a învățămîntului de practică.

Pentru a răspunde înaltelor 
cerințe ale noii etape de dez
voltare a economiei noastre 
naționale, școala este chema
tă să aducă o contribuție efi
cientă în pregătirea cadrelor 
necesare industriei și agricul
turii și cere din partea cadre
lor noastre didactice ca‘ în pre
gătirea elevilor pentru viață, 
pentru munca în producție să 
îmbine cunoștințele teoretice 
din cadrul matematicii, chi
miei, fizicii cu problemele le
gate de dezvoltarea economiei 
socialiste.

Pentru noul an de invăță- 
mînt este necesar să se asigu
re elevilor din timp condiții 
bune de studiu, iar cadrele 
didactice să-și întocmească o 
planificare mai judicioasă a 
parcurgerii materiei, să spo
rească exigența lor față de 
pregătirea elevilor și a lor per
sonală in așa fel incit 
șitul anului școlar să 
nivelul cunoștințelor 
late de elevi precum 
centul de promovați,
didactice vor trebui să tragă 
învățămintele care s-au des
prins din lucrările consfătui
rii și să le aplice in munca lor 
de zi cu zi.

la sfir- 
crească 
acumu- 
și pro- 
Cadrele

Lucrările consfătuirii cadrelor didactice din Valea Jiului 
au fost urmărite cu mult interes de cei prezenți în sală. Dis
cuțiile purtate in timpul ședi nțelor precum, și în pauză do
vedesc pe deplin că lucrările consfătuirii și-au atins scopul.

IN CLIȘEU : Un grup de cadre didactice în timpul unei 
pauze discutînd despre problemele ridicate în eadrul consfă
tuirii.

Albulescu loan este munci to*r la U.R.U.M.P. Hărnicia șl 
priceperea sa în muncă i-a determinat pe tovarășii săi să-1 
recomande pentru a urma cursurile Școlii medii serale din 
Petroșani.

Muncitor harnic in produc ție, el s-a achitat cu aceeași J 
conștiinciozitate și de sarcinile școlare. De curînd a absolvit 1 
clasa XI-a a Școlii medii serale din Petroșani. Zilele acestea 
s-a prezentat în fața comisiei de maturitate care i-a apre
ciat ca bune răspunsurile date.

IN CLIȘEU: Elevul munci tor Albulescu loan în timpul 
examenului de maturitate. »

---------------G>---------------

Pentpu fiii oamenilor muncii 
din Valea Jiului

Din an în an, crește numărul 
copiilor care sînt trimiși 
bere și colonii, precum și 
cursii didactico-științifice și 
tive. De asemenea, pentru 
gura o vacanță cît mai 
elevilor rămași acasă, au fost or
ganizate tabere locale 
centrele.

In Valea Jiului marea 
elevilor va fi antrenată 
activități recreative 
Astfel, s-au organizat opt tabere 
locale în centrele Lupeni, Petro
șani, Petrila, Lonea, Uricani și 
Aninoasa.

Colectivele de conducere loca
le se vor îngriji ca toate 
tâțile ce se organizează în 
să fie cit mai interesante și 
tive.

în ta
in ex- 
recrea - 
a asi- 

plăcută

în toate

masâ a 
în aceste 

și educative.

Pentru aceasta se vor

activi- 
tabcre 
atrac- 
orga-

cele mai pito-A 
regionale. ▼ 

trimiși elevii 
anul trecut înoooooooooooooooooooooooooo
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tN ZILELE DE VACANȚĂ
Deși ne aflăm în plină vacanță 

școlară, activitatea elevilor în 
școli și tabere continuă să fie la 
fel de intensă, atractivă și inte
resantă.

O parte din elevi au plecat în 
diferite tabere pionierești regio
nale sau centrale, alții au rămas 
in cele de curte, organizate pe 
centre de localități, in Valea fiu
lui. Elevii mai mari, absolvenți 
ai clasei a XI-a au avut de tre
cut prin ultimele emoții — exa
menul de maturitate, în timp ce 
alții au deschis expoziții cu lu
crările executate de ei în timpul 
anului.

S-a ridicat 
drapelul taberei

E ora 7 dimineața. Liniștea 
care pusese stăpînire pe întreaga 
Luncă a Florilor este alungată 
de un sunet de goarnă — deștep
tarea. Unul cite unul pionierii sar 
din pat fi se îndreaptă cu pași 
grăbiți spre curtea taberei. Aici, 
sub conducerea profesorului de 
educație fizică, se execută miș
cări de gimnastică pentru învio
rare. Apoi urmează gustarea. Așa 
a început prima zi în tabăra re
gională de la Lunca Florilor.

Mulți din pionieri cunosc bine 
această tabără și împrejurimile ei 
încă de anul trecut. Alții însă, 
și aceștia sînt în special copiii o- 
țelarilor bunedoreni, o văd pen
tru prima dată. Și se pare după 
privirile lor că sînt satisfăcuți. 
Camerele frumoase, mâncarea bu-

nă fi fagii înalți care înconjoară 
de jur împrejur cabana sînt pe 
placul lor.

Dar e prima zi de tabără fi 
drapelul încă nu a fost înălțat. 
De jos se aude un duduit surd 
de motor, semn că se apropie și 
cei așteptați. In curînd pe poie
niță pășesc și noii sosiți.

Peste câteva minute în jurul 
catargului din mijlocul platoului 
s-a format primul careu pionie
resc al taberei. Urmează raportul 
și în răpăitul tobelor și sunetul 
goarnelor se înalță drapelul ta
berei. Apoi urmează un scurt 
program artistic improvizat. Pio
nierii mulțumesc partidului pen
tru condițiile de studiu și odhină 
create lor. Și acțiunile din prima 
Zi de tabără continuă...

La expoziție
Școala de meserii pentru fete 

este cunoscută bine in Petroșani. 
Deseori lucrările executate de ti
nerele eleve au fost apreciate de 
către cei ce le-au cunoscut.

De curînd în clădirea școlii a 
fost deschisă o expoziție cu vîn- 
Zare. Exponatele constau din di
ferite confecții pentru copii ca : 
rochițe, șorțulețe, șervețele, bro
derii etc. executate de elevele a- 
nului 1, precum și rochii executate 
de elevele anului II. Afluența 
mare de vizitatori precum și vin 
zarea aproape în întregime a ex
ponatelor dovedește priceperea, 8 
talentul și hărnicia tinerelor ele- 8 
ve, muncitoare calificate de mâi- 8 

|

niza drumeții locale de o zi pe 
dealuri, în păduri și localitățile 
vecine, sau maximum de două zile 
la cabanele apropiate parcurgînd 
pe jos cîțiva kilometri în raport 
cu vîrstă elevilor. Astfel de dru
meții vor contribui la fortifica
rea organismului. Cu prilejul 
acestor excursii elevii au posibi
litatea să observe realizările re
gimului nostru ca : noi întreprin
deri și cartiere, șosele, școli etc., 
frumusețile bazinului nostru car
bonifer, să vadă și să aprecieze 
munca plină de abnegație a părin
ților lor pentru o viață cit mai 
fericită.

In afara taberelor locale, in a- 
cest an funcționează în regiunea 
noastră, în locurile 
rești, zece tabere 
aceste tabere sînt 
merituoși. Față de
acest an a crescut numărul ele
vilor care vor fi trimiși în tabere 
cu 20 la sută.

Pe lingă aceste tabere regiona
le, funcționează și tabere centra
le, unde cifra de plan, de ase
menea, s-a majorat cu mult față 
de anii precedenți. Astfel, la A- 
zuga vor pleca un număr de 165 
elevi, iar pe litoral 220.

In vara acestui an un accent 
deosebit se pune pe organizarea 
excursiilor. Se organizează excursii 
pentru cunoașterea regiunii cu du
rata de 3—5 zile unde vor par
ticipa peste 1300 elevi 
Jiului, excursii pentru 
rea patriei socialiste cu 
7 zile la 
elevi de 
fesionale, 
noașterea 
5 zile cu participarea a 120 de 
elevi și excursii pentru cunoaște
rea litoralului cu durata de 7 zi
le la care vor participa 70 elevi.

Cadrele didactice, părinții și e- 
levii au datoria să se pregătească 
în mod serios pentru aceste ex
cursii. Conducerile de școli tre
buie să afișeze la loc vizibil itine- 
rariul excursiilor, localitățile prin 
care se va trece, ce anume vor 
vizita acolo, ca elevii împreună cu 
cadrele didactice de specialitate 
să se documenteze cît mai amă
nunțit asupra locurilor respective. 
Astfel, elevii au posibilitatea să 
acumuleze noi cunoștințe de geo
grafie, istorie, literatură, artă etc. 
Aceasta va contribui la lărgirea 
orizontului lor, la pregătirea omu
lui de tip nou al societății noas-^J 
tre — om cu înalte calități mora-^H 
le și cunoștințe multilaterale.

M. FERENCZ1
inspector la Secția de invățămînt 

și cultură — Petroșani

din Valea 
cunoaște- 

durata de 
parte 300care vor lua

la școlile medii și pro- 
o excursie pentru cu* 
Capitalei cu durata de



Sprijin continuu 
viitorilor membri de partid
Pentru ca stagiul de candi

dat să reprezinte cu adevărat 
o școală de educare partinică 
a viitorilor membri de partid 
este necesar ca organizațiile 
de bază să se ocupe de fieca
re candidat in parte, ajutin- 
du-1 permanent în activitatea 
politică și obștească.

— De felul cum îi ajutăm 
pe candidați, noi, membrii de 
partid cu experiență, depind 
rezultatele ce le vor obține ei 
in indeplinirea sarcinilor ce le 
vor sta in față — spunea mai
strul comunist Tașnady iosif 
din atelierul mecanic al ter
mocentralei Paroșeni. Și vor
bele maistrului Tașnady sînt 
bazate pe o îndelungată expe
riență in munca de partid.

Pe maistrul Tașnady îl gă
sești în permanență prin sec- 
fBe atelierului, interesîndu-se 

numea și viața oamenilor, 
dtod ajutor acolo unde se 
Mmte nevoia. Ca vechi mem- 
bra de partid, el se ocupă cu 
rtRmndere și pasiune de creș- 
taraa și educarea candidaților 
de partid, a celor mai meri- 
taoși muncitori care solicită 
primirea In partid.

— Cind am fost primit în 
rindurUe candidaților de par- 
t:d m-am angajat să muncesc 
și mai bine, să execut numai 

itaerări de calitate, să citesc 
'mult pentru a-mi îmbogăți 
cunoștințele politico-ideologice 
— spune muncitorul Fieraru 
Constantin din atelierul meca
nic. După adunarea generală 
in care am fost primit în 
partid am simțit sprijinul co
muniștilor și mai ales din 
partea tovarășilor Bogman 
Gheorghe și Tașnady iosif, ca
re m-au ajutat să-mi ridic ca
lificarea și să execut lucrări 
de calitate. Pentru o cunoaș
tere temeinică a statutului 
P.M.R., a structurii organiza
torice a partidului, a norme
lor vieții de partid, organiza
ția m-a încadrat in cercul de 
studiere a Statutului P.M.R. 
Biroul organizației de bază și 
ceilalți comuniști mă îndrumă

NOTĂ

Șantierele pot îi 
aprovizionate cu balast!

Pietrișul obișnuit de rîu are 
o largă întrebuințare pe șan
tiere la betoane de fundație 
și elevație, planșee, grinzi, la 
patul drumurilor. Pe fiecare 
șantier se folosesc mii de me
tri cubi din acest material.

Șantierele 6 și 9 din Petro
șani au nevoie de mari canti
tăți de balast Ia diferite lucrări 
pe care le execută. Acest ba
last s-a adus pînă acum de la 
Drăgănești, din cariera de pe 
Olt, de pe Mureș de la Ghioroc 
sau din alte părți. De multe 
ori însă venea cu intîrziere 
sau in cantități insuficiente.

Dar oare la noi, în Valea 
Jiului, nu există balast ? Ba 
da. La Cimpa mina Lonea ex
ploatează balast la punctul de 
confluență al Jiețului cu Jiul, 
a Aușelului cu Jiul și în alte 
locuri. De ce atunci nu se ex
ploatează acest balast pe sca
ră mai largă ? Pentru că în
treprinderea de industrie lo
cală „6 August" nu se intere
sează de această problemă. 
Ar trebui ca tovarășii din con
ducerea acestei întreprinderi 
să organizeze cîteva balastie
re — dotate cu instalații me
canice de extracție, ca de e- 
xemplu, screpere — puțind 
astfel furniza șantierelor 6 și 
9 cantitățile necesare de ba
last. Astfel întreprinderea ar 
realiza noi venituri, iar șantie
rele de construcții ar primi 
balast din apropiere în canti
tăți îndestulătoare și ritmic.

ȘT. MIHAI

să particip cu regularitate la 
adunările generale, să iau cu- 
vîntul, să-mî exprim părerea 
în legătură cu problemele dez
bătute. Ajutat în permanență 
de membrii de partid, sînt 
convins că la sfîrșitul stagiu
lui mă voi ridica la nivelul 
cerut unui membru de partid.

Tovarășul Fieraru e numai 
unul din tinerii de care se o- 
cupă comuniștii atelierului 
mecanic. In atelier mai lu
crează și utemistul Marton 
Florian, de meserie strungar. 
De curînd a împlinit 18 ani. 
Este un muncitor priceput și 
harnic. Intrucît și-a exprimat 
dorința de a deveni candidat 
de partid, comuniștii s-au ho- 
tărît să-i dea tot ajutorul pen
tru a-și realiza dorința. Ase
menea utemistului Marton 
este și tovarășul Ldrincz Ni- 
colae și alți muncitori meri
tuoși care stau în atenția preo
cupărilor comuniștilor din a- 
telier.

Iată un alt caz elocvent ca
re concretizează interesul ce-1 
manifestă comuniștii pentru 
educarea candidaților de par
tid. Cind muncitorul Popescu 
Aron a fost primit în rîndu- 
rile candidaților, conform Sta
tutului, adunarea generală i-a 
stabilit un stagiu de candidat 
de un an. Datorită rezultate
lor bune obținute în produc
ție, precum șl ajutorului con
tinuu primit din partea co
muniștilor tovarășul Popescu 
s-a ridicat in scurt timp la 
nivelul unui membru de partid. 
De aceea adunarea generală 
a organizației de bază a ho- 
tărît primirea lui în rindurile 
membrilor de partid reducîn- 
du-i stagiul de candidatură la 
6 luni.

Acordînd un sprijin continuu 
educării partinice a candida
ților, imbunătățind metodele 
folosite în această muncă, 
comuniștii din atelierul meca
nic al termocentralei Paro
șeni vor obține rezultate de 
seamă în întărirea rîndurilor 
organizației de bază, în for
marea unor luptători înflăcă
rați pentru înfăptuirea poli
ticii partidului nostru.

; V. OROS

însă

Tubul electro
nic este una din 
piesele principale 
ale oricărui a- 
parat de radiorecepție. El este a~
cela care permite să se ampli
fice de miliarde de ori semnalele 
slabe emise de un post de radio 
îndepărtat. Cu ajutorul tubului 
de radio se generează oscilații 
electrice care sînt apoi transfor
mate de un megafon în acordu
rile puternice ale unei melodii 
pentru pian sau în sunetul blind 
al viorilor. Dacă ar fi să folosim 
un limbaj plastic, putem spune 
că tubul de radio constituie cre
ierul. inima și mușchii aparatului 
de radio, fără de care el nu poate 
funcționa.

Cu peste zece ani in urmă, 
în radiotehnică s-a produs
un mare eveniment : a fost reali
zat un nou aparat amplificator — 
trioda cu semiconductor sau, du
pă cum este numită, de asemenea, 
tranzistorul. Spre deosebire de o- 
blșnuitul tub de radio, în transis
tor toate procesele principale nu 
decurg într-un balon de sticlă 
din care s-a evacuat aerul, ci în
tr-un cristal microscopic de ger
manii*. sau siliciu. Dat o it ă micii 
lor dimensiuni, consumului redus 
ele eneigie șt duratei de serviciu 
în mod practic nelimitată, tranzis
torul a devenit de la bun înce
put un rival redutabil al tubului 
de redio.

Industria radiotehnică sovieti-

A APĂRUT:

ZILE DE IULIE
de Ștefan Luca

Povestitorul evocă fapta pli
nă de eroism a fiului de pă
durar, Fedea; arată universul' 
preocupărilor și zbuciumul 
sufletesc al lui Vasile Valea 
și Ionică — doi copii care reu
șesc să înțeleagă lupta comu
niștilor ilegaliști și scopul lup
tei lor; sau sugerează cu mul
tă finețe bucuria deplină pe 
care a simțit-o poporul nostru 
cu prilejul înfăptuirii actului 
revoluționar al naționalizării. 
(Mere de vară).

Exprimînd dorințele și nă
zuințele împlinite ale copiilor 
de astăzi, scriitorul Ștefan 
Luca pune un accent deosebit 
pe trăsăturile de caracter for
mate în cadrul organizației de 
pionieri, la școală și acasă, 
scoțînd în evidență educația 
sănătoasă, în spirit comunist, 
a copiilor din patria noastră. 
Preocupîndu-se mai mult de 
copiii din mediul sătesc, auto
rul folosește foarte des me
toda antitezei, pentru a scoa
te în relief noul în luptă cu 
vechiul și a arăta copiilor, la 
nivelul înțelegerii lor, că via
ța lor de astăzi, lipsită de 
griji, n-a venit de la sine, ci 
a fost cucerită cu prețul unor 
jertfe grele.

Pentru ă se asigura o bună asistență sanitară locuitorilor 
din Aninoasa, aici funcționea zăl o policlinică cu staționar 
avînd secții de interne, chirurgie, stomatologie etc. precum 
și un staționar cu numeroase paturi.

IN CLIȘEU: Clădirea poli clinicii din Aninoasa.

Radioreceptoare sovietice cu transistoare
că a elaborat modele ale celor 
mai variate aparate de recepție cu 
transistoare. Se fabrică în serie 
aparate de cîteva tipuri — de bu
zunar, avînd dimensiunile unei 
cutii de țigări portabile, care 
se aseamănă din punctul de ve
dere al aspectului cu gențile fe
meilor, precum și aparate stabi
le

Aparatele stabile sînt destinate 
acelor regiuni din mediul rural 
unde nu există deocamdată ener
gie electrică sau unde aceasta es
te furnizată in mod neregulat, de 
exemplu numai seara.

Recent, a fost realizat un nou 
model al aparatului de radio 
■„Minsk.". El se deosebește de cel 
precedent printr-o finisare mai 
modernă și prin existența gamei 
VKW. Gama UKW există de 
asemenea și intr-un alt aparat — 
„Austa", livrat de uzina VEF din 
Riga. Particularitatea distinctivă 
a acestui aparat o constituie blo
cul universal de alimentare. Din 
aceasta face parte un acumulator 
cu ajutorul căruia aparatul poate 
funcționa cîteva sute de ore. in 
afară de aceasta, aparatul de 
radio-recepție este înzestrat cu un 
redresor cu semiconductors legat 
de un transformator care poate fi 
conectat în orice rețea de curent 
alternativ. In timpul funcționării

Utemiștii din
Organizația U.T.M. din sa

tul Cimpa desfășoară o inten
să muncă de atragere a tine
retului la activitatea cultu
rală ce se desfășoară în loca
litate. Utemiști ca Trăilă P., 
Ambruș Susana șl alții sînt 
membri ai echipei artistice șl 
în același timp se numără 
printre cititorii fruntași ai 
bibliotecii. Răsfoind fișeie lor, 
se observă interesul pentru li
teratura nouă, legată de pro
fundele transformări petrecu
te în viața - poporului nostru, 
preocuparea pentru ridicarea 
continuă a nivelului lor poli 
tico-ideologic.

Organizația U.T.M. acordă 
atenție și întăririi rîndurilor

Vești de la preparația din Petriia
(Urmare din pag. l-a)

Ivascu Constantin, Crețu Con
stantin, Furdui Gheorghe, Mi- 
hălțan Pavel și Hagiu Sabin, 
tinerii au colectat 24.600 ki
lograme de fier vechi, care se 
adaugă la cele 111.200 kg. a- 
dunate de la începutul anu
lui și pînă în prezent.

Crește numărul 
inovațiilor

N-a trecut mult timp de cînd 
a fost aplicată inovația „Me
tode noi de înlocuire a cupe
lor la elevatoarele de bruți"

de la rețea are loc concomitent 
și reîncărcarea acumulatorului.

Ugina din Riga fabrică alte 
două aparate cu transistoare — 
aparatul de buzunar „Gauia" și 
aparatul portabil „Spidola".

Aparatul „Gauia" lucrează pe 
unde lungi și medii. El este do
tat cu șapte transistoare și un 
difuzor avînd un diametru de cir
ca 5 cm. Dimensiunile aparatului 
sînt de 162X98X39 mm, iar 
greutatea lui este de aproxima
tiv 500 g.

„Spidola" ar putea fi catego
risită drept aparat de radiorecep- 
ție cu transistoare de calitate su
perioară. Acest aparat are o sen
sibilitate foarte mare și funcțio
nează pe opt game de unde — 
o gamă de unde lungi, o gamă 
de unde medii și șase game de 
unde scurte. El este prevăzut 
cu zece transistoare alimentate de 
la două baterii plate pentru lan
terna de buzunar. împreună cu 
bateriile, aparatul cîntărește 2,8 
kg. Dat fiind că „Spidola" func
ționează pe unde scurte, în afara 
antenei magnetice obișnuite mai 
există și o antenă pliantă, așa- 
zisa antenă telescopică confecțio
nată din tuburi subțiri de nichel.

Aparatul portabil „Atmosfera" 
nu amintește de „Spidola" decît 
sub raportul aspectului exterior. 

satul Cimpa
sale. Recent, patru tineri din 
Cimpa au cerut organizației 
să pună în discuția adunării 
generale primirea lor1 în rîn- 
durile U.T.M.-ului. Dorința le-a 
fost îndeplinită și zilele tre-; 
cute la adunarea generală ca-i 
re a avut loc în sala căminu-s 
lui cultural, tinerii Bălănescu 
Ana, Petrețchi Marla, Popes-' 
cu Dumitru și Gagyi Tiberiu 
au fost primiți în rînduriie 
U.T.M. Ei s-au angajat în fața;, 
adunării generale să-și ridice 
continuu nivelul politico-ideo
logic, să nu-și precupețească 
eforturile pentru înflorirea 
patriei noastre.

AURICA FERCHEZAN 
corespondentă'

ce aparține comunistului Hogh 
Iosif, inovație prin care se re
duce timpul de înlocuire a cu
pelor de la 11 zile la 3 zile, 
iar productivitatea muncii spo
rește cu 70 la sută. Hogh Io
sif, în colaborare cu tov. Czl- 
raki Ștefan, a conceput o nouă 
inovație: „Frînă electromag
netică la trolii“, inovație care 
asigură oprirea automată a 
troliului în caz de avarii.

Inovatorii Hogh Iosif și Czi- 
raki Ștefan sint numiți pe 
drept cuvînt „căutători ai 
noului". Aceasta datorită nu
mărului mare de inovații con
cepute de ei și care au fost 
aplicate cu succes.

S-a aplicat, de asemenea, 
și inovația strungarului Mirea 
Ilie: „Platou cu 4 bacuri la 
strungurile Iosif Rangheț", 
inovație care asigură o bună 
fixare a pieselor la strunjire. 
Prețioasă este șl inovația to
varășilor Filimon iosif și Sze- 
dlacsek Eugen „închiderea er
metică a benzii de transport 
de la linia XI“ prin care se 
captează praful emanat în 
timpul transportului. Inovația 
contribuie în mod considerabil 
la îmbunătățirea condițiilor de 
lucru la acest loc de muncă.

Uzina noastră se mîndrește 
și cu alți inovatori destoinici 
printre care se numără Ioniță 
loan, Rad Gheorghe, Galinski 
Rudolf, Crăescu loan, Caproș 
Augustin, iancu Aurel, Breazu 
Cornel, Perdi Ștefan și mulți 
alții, care au făcut ca numă
rul inovațiilor înregistrate în 
acest an să crească la 83, iar 
a celor aplicate la 30. In pre
zent se află în stadiu de ex
perimentare încă 25 de inova
ții. Economiile antecalculate 
se ridică la 133.372 lei.

El este însă mult <
mai simplu ca (
schemă și cons- S
trucție, mai corn- )

pact, are o greutate mai mică de )
jumătate din cea a aparatului ?
„Spidola" și, desigur, este mai c 
ieftin. <

Toate aparatele sovietice cu S 
transistoare sînt executate după ) 
așa-numita schemă super hetero- ) 
dină, datorită (cărui fapt posedă ) 
o sensibilitate extrem de mare. < 

Pe baza aparatului „Atmosfe- l 
ra", în regiunea economică Le- \ 
ningrad a [ost proiectat aparatul S 
de radio portabil cu picup „Kris- ) 
tall" sub forma unei mici valize. ) 
In afara aparatului de recepție, ț 
în trusă se află un picup cu elec- \ 
tromotor miniatural. Ca și apara- ' 
tul de radio însuși, acest motor S 
este alimentat de la o baterie p,n- J 
tru lanterne de buzunar, o singu- ) 
ră garnitură de baterii fiind su- ? 
ficientă pentru 70—80 ore de <
funcționare neîntreruptă. \

încă cu cîțiva ani în urmă a- S 
paratele de recepție cu transis- ) 
toare puteau fi văzute numai la ) 
expoziții. Or, astăzi, ele se gă~ ? 
sesc în număr din ce în ce mai < 
mare în vitrinele magazinelor. A' \ 
ceasta înseamnă că în viitorul cel \ 
mai apropiat mii de aparate so- ) 
vietice cu transistoare își vor ( 
face apariția în casele colhogni- ) 
cilor, în brigăzile de tractoare, ? 
în taberele turistice. )
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In întîmpinarea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < Vor participa delegați din 120 de țări

ki întîmpinarea Congresului mondial
pentru dezarmare generală și pace

Cuvîntarea lui A. Gorbach I

I

Medalie memorială
LENINGRAD 5 (Agerpres1). 

TASS transmite:
Monetăria din Leningrad a 

emis o medalie memorială în 
cinstea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală fi 
pace care se va deschide la 
Moscova săptămînă viitoare.

Pe această medalie de bronz, 
este înfățișat un bărbat care 
împrăștie norii simbolici ai răz
boiului. Pe reversul medaliei 
sînt gravate cuvintele : ,,Con 
greșul mondial pentru dezarma
re generală și pace. Moscova. 
1962“.

$
i
î

) 
)

Vor participa delegați din 120 de țări
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite :
120 de reprezentanți ai organi

zațiilor de tineret din 35 de țări 
au declarat că vor participa la 
Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace care se va 
deschide la 9 iulie la Moscova. 
Printre aceștia sînt conducători ai 
organizațiilor de tineret și grupuri 
de tineri din Italia, Polonia, Fin
landa, Uniunea Sovietică. S.U.A.; 
Canada, Peru, Ecuador, Vietnam, 
R.P. Chineză, Senegal, Somalia, 
Japonia, Brazilia și din multe al
te state.

Comitetul internațional de 
gătire al Congresului a anunțat 
că numărul țărilor ai căror repre
zentanți vor participa la întîlnirea 
partizanilor păcii de la Moscova 
este de 120.

Una din cele mai numeroase 
delegații va fi delegația din In
dia. Se așteaptă ca din această ta
ră să sosească peste 140 
soare

Delegația R-A.U. este 
din 20 de persoane. După
aflat, la Moscova vor sosi zece 
delegați din Senegal.

pre-

de per-

formată 
cum s-a

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

A. Gorbach, cancelarul fede
ral al Republicii Austria, a luat 
cuvîntul în seara de 4 iulie la 
postul de televiziune din Mosco
va.

relevat că „în ultimii ani 
dintre Austria și Uniu* 

mai 
s-au

Cea mai reprezentativă 
întîlnire a partizanilor păcii
TOKIO 5 (Agerpres!
Sînt convins că Congresul de la 

Moscova va fi cel mai reprezen
tativ dintre toate întâlnirile pen
tru apărarea păcii care au fost 
organizate pînă acum, a declarat 
delegatul Eidzi Deguti. reprezen
tant al clerului din Japonia. Să 
fii delegat la o asemenea adunare 
înseamnă o mare fericire și cins
te, dar și o mare răspundere. Cum 
poate fi preîntîmpinat pericolul 
războiului distrugător care ame
nință milioane de cămine ale oa
menilor pașnici ? Acum aceasta nu 
este numai o problemă politică, 
ci și o problemă umană. A venit 
timpul ca toți acei cărora nu le 
sînt străine sentimentele de dra
goste față de oameni să se uneas
că și împreună să-și ridice glasul 
împotriva celui mai mare rău — 
împotriva războiului.

Pregătiri în Finlanda
HELSINKI 5 (Agerpres).
Partizanii păcii din Finlanda se 

pregătesc activ în vederea Con
gresului mondial pentru dezarma
re generală și pace, a declarat 
Kristina Porkkala, secretarul Co
mitetului național al partizanilor 
păcii din Finlanda. La întâlnirea 
de la Moscova vom aduce o carte

originală de saluturi. Dreptul de 
a semna în această carte l-au pri
mit oamenii care au strîns activ 
mijloace pentru fondul păcii, au 
organizat mitinguri și adunări con
sacrate Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților și Con
gresului păcii. In ea au semnat 
deja peste 1 000 de persoane.

Declarația C. C. al
TOKIO 5 (Agerpres).— TASS 

transmite :
Ziarul „Akahata** a publicat la

4 iulie o declarație a C.C. al P.C. 
din Japonia în legătură cu rezul 
țațele alegerilor în Camera Supe
rioară a Parlamentului. C.C. al 
P.C. din Japonia exprimă în de
clarația sa profunde mulțumiri 
tuturor alegătorilor care au vo
tat pentru candidații partidului 
comunist și l-au ajutat să-și spo
rească numărul mandatelor în 
parlament.

După cum arată rezultatele a- 
legerilor în circumscripțiile elec
torale locale, se spune în decla
rație, numărul voturilor obținute 
de liberali s-a redus de la 52 la

El a 
relațiile 
nea Sovietică s-au întărit și 
mult. Relațiile comerciale 
dezvoltat favorabil. Este, de ase
menea, deosebit de îmbucurător 
faptul că contactele culturale din
tre țările noastre s-au extins1*.

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

P. C. din Japonia 
sută, în timpul alegerilor ante
rioare în Camera Consilierilor, la 
47.1 la sută la actualele alegeri.

Pentru prima oară în perioada 
de după război partidul liberal
democrat nu mai deține majori • 
tatea absolută a voturilor. In a • 
aceasta constă unul din factorii 
importanți ai actualelor alegeri.

Succesul obținut la alegeri de 
partidul nostru, se spune în con
tinuare în declarație, se datorește 
coeziunii sale, simpatiei de care se 
bucură în rîndul poporului. Suc
cesul obținut la alegeri confirmă 
clar că programul partidului nos • 
tru este singurul program 
berării poporului japonez.

al

-----------------Q-----------------

NOI LOCALITĂȚI ELIBERATE 
ÎN IRIANUL DE VEST

Mesajul lui
NEW YORK 5 (Agerpres)
Peste 100 de americani se în

dreaptă acum spre Moscova unde 
vor participa la Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace. Printre membrii delegației 
se află reprezentanți ai tuturor 
păturilor societății. Multe perso-

C. Ea+on
săvrut

congresului 
din motive 

ca de pildă, Cyrus

Declarafia 
lui U. Suriadarma

DJAKARTA 5 (Agerpres).
Congresul de la Moscova pen

tru dezarmare și pace va avea 
fără îndoială un rol uriaș — a 
declarat corespondentului special al J 
ziarului „Izvestia11 — Utamy Su* j 
riadarma, [ 
de Solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii. In actuala situație inter
națională el va avea o imensă 
semnificație în lupta pentru înce
tarea experiențelor cu arma nu
cleară, care amenință fericirea în
tregii omeniri și poate avea con
secințe grele.

f
I

președinta Consiliului * 
ite ni tarilor Acîoî ci J 

e
- 
î
♦* 
*
♦

B.Franchon :
Un eveniment 
îmbucurător

PARIS 5 (Agerpres').
TASS transmite :

Apropiatul Congres mondial 
pentru dezarmare generală fi 
pace este un eveniment îmbu 
curător care va exercita o pu - 
ternică influentă asupra întregii 
lumi, a declarat Benoit Fran 
chon, secretarul general al Con
federației Generale a Muncii 
din Franța.

î 
î

nalități americane au 
participe la lucrările 
dar nu au putut : unii 
personale.
Eaton, alții de teama să nu ajun
gă la închisoare din cauza legi
lor represive.

Cyrus Eaton a adresat Congre
sului un mesaj de salut in care 
și-a exprimat convingerea că 
Congresul 
fluență 
mondiale.

convingerea
va exercita o mare in- 
asupra opiniei publice

DJAKARTA 5 (Agerpres).
După cum transmite din 

Irianul de vest corespondentul 
agenției Antara, un detașa
ment de partizani care acțio
na în regiunea orașului Dem- 
ta a eliberat cu ajutorul 
populației locale o serie în
treagă de sate. Populația o- 
landeză a orașului s-a grăbit 
să se evacueze.

Demta se află 
mile de capitala 
vest, Kotabaru.

de atacul partizanilor, olan
dezii construiesc în grabă ins
talații de apărare pe căile de 
acces spre oraș. Acum în nici 
un colț al acestui teritoriu in
donezian colonialiștii nu se 
simt în siguranță și un număr 
tot mai mare de olandezi 
caută să părăsească Irianul 
de vest.

la numai 45 
Irianului de 
Temîndu-se

—=O=—

o

GENEMA. — La 4 iulie G. 
M. Pușkin, șeful delegației so
vietice la Conferința de la Gene
va pentru Laos, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.Ș- a făcut o vizită prințu
lui Suvanna Fumrna, șeful guver
nului național provizoriu de coa
liție al Laosului care a sosit la 
Geneva.

------- ------ = o« «e =-------

Criza de guvern în Brazilia continuă
RIO DE JANEIRO 5 (Ager

pres).
La 4 iulie președintele Braziliei, 

Joao Goulart, a refuzat să trimi
tă spre aprobare Congresului ca
binetul propus de Auro de Mou
ra Andrade, cabinet, pe care po
trivit agenției U.P.I., l-a calificat 
drept reacționar. După cum re
latează „Journal do Brasil1*, pre
ședintele a declarat că este hotărît 
să respingă orice cabinet care „nu 
va corespunde cerințelor poporu
lui11.

Divergențele dintre Goulart și 
Moura Andrade în privința com
ponenței cabinetului, arată cores
pondentul lui U.P.L, s-au mani
festat în special în legătură cu

persoanele care urmau să fie nu
mite în fruntea Ministerului Aface
rilor Externe și a Ministerului In
dustriei și Comerțului. Agenția 
menționează că Moura Andrade 
s-a opus sugestiei lui Goulart de 
al fi numit în postul de ministru 
al Afacerilor Externe pe Alfonso 
Arinos de Mello Franco, care de
ținuse această funcție înainte de 
demisia fostului președinte Qua- 
dros.

Agenția France Presse anunță 
că la chemarea sindicatelor bra
ziliene, a fost declarată o grevă 
de 24 de ore în semn de ^soli
daritate cu președintele Goulart 
și pentru a impune formarea unui 
guvern național și democratic1*.

O
„Experiențele nucleare sînt o

MEXICO CITY 5 (Agerpres).
In articolul „Experiențele nu

cleare sînt o crimă11, ziarul ;,Pren- 
sa Libre11 scrie :

„Toate țările globului pămîntesc 
protestează cu hotărîre împotri
va experiențelor cu arma nuclea
ră, care implică primejdia unui 
război nuclear. Cererile cu pri
vire la încheierea imediată a u-

• C C crima
nui acord care să 
marea generală și 
ții practice pentru 
di, devin din 
puternice*1.

„In încheiere 
poarele cer cu 
exploziilor nucleare pe care S.U.A. 
le efectuează în Pacific și în Ne
vada".

zi

prevadă dezar- 
totală și garan- 
menținerea pa
in zi tot mai

ziarul scrie : ,,Po 
energie încetarea

PARIS. — Recent în localitatea 
Montreuil din Franța a avut loc 
o adunare populară pentru dezar
mare. Cele peste 20.000 persoa
ne 
au 
ca 
în

BONN. La bursele din Germa
nia occidentală continuă scăderea 
cursului acțiunilor. Potrivit date
lor Direcției federale de statis
tică, în cursul lunii iunie indexul 
acțiunilor a scăzut cu 7,4 la sută. 
Numai în ultima săptămînă a lu
nii iunie el a scăzut cu 476 puncte 
și a atins aproape cel mai scăzut 
curs al acțiunilor care a fost în • 
registrat în R.F.G. la 29 mai a.c.

NEHRU: Un sfîrșit fericit 
al luptei poporului 

algerian
DELHI 5 (Agerpres). 

transmite :
„Votul aproape unanim 

porului algerian în cadrul referen
dumului pentru independență și 
recunoașterea oficială de către 
guvernul francez a independenței 
Algeriei duce spre un sfîrșit fe- 1 
ricit istoria epică a luptei Alge
riei pentru independență11, a de
clarat primul ministru al Indiei, 
Nehru.

Toți cei care cred în libertate 
se vor bucura de sfîrșitul fericit 
al acestei lupte îndelungate, a 
subliniat Nehru.

TASS 

al p-

care au participat la adunare 
adoptat o hotărîre care cere 

Franța să joace un rol pozitiv 
problema dezarmării.

NAIROBI. — Peste 4.000 de 
muncitori de la Consiliul Muni
cipal din Nairobi au declarat la 
4 iulie grevă în semn de protest 
împotriva concedierii unui număr 
de șoferi de autobuze. Aceasta este 
a patra grevă din ultimele patru 
luni.

TOKIO. — Liderii partidului 
liberal democrat din Japonia se 
pregătesc cu febrilitate pentru 
Congresul partidului care va avea 
loc la 14 iulie. La congres ur
mează să se deddă dacă Ikeda 
va rămîne în postul de președinte 
al partidului și de prim ministru, 
sau va fi înlocuit cu o altă per
soană.

WASHINGTON. — „Anul fi
nanciar 1962 al S.U.A. s-a în
cheiat cu cel de-al doilea deficit 
ca mărime din timpurile de pace“. 
Deficitul de 7 miliarde dolari este 
depășit numai de deficitul în su
mă de 12.300.000.000 înregistrat 
sub administrația Eisenhower, în 
anul 1959.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșanii Stf. Republicii m. 56 Tel. interurban 322. automat 269.

PROGRAM DE RADIO
7 zwlie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,10 Valsuri de Lanner, 8,30 Mu
zică instrumentală, 
duete din 
orchestra 
televiziunii 
crări de compozitori romîni îna
intași, 12,30 Muzică ușoară romî
nească, 13,10 Concert de muzică 
populară romînească, 14,30 Cîntă 
Benone Sinulescu și violonistul 
Florea Cioacă, 16,00 Mari orches
tre de muzică populară romîneas
că, 16,15 Vorbește Moscova 1, 
17,15 Muzică din operele lui Bel
lini, 18,20 Cîntece, 18,34 Soliști 
și formații de tineret din țări so
cialiste, 19,30 Muzică de dans, 
20,00 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 20,30 Muzică de 
dans. 21,25 Concert de seară. 
PROGRAMUL II. 12,15 „Patria, 
grădină înfloritoare*1, program de 
cîntece, 12,35 Din muzica popoa
relor sovietice, 13,40 Formații de 
muzică ușoară, 14,30 Muzică de 
estradă interpretată de mari cîn-

9,25 Arii și 
operete. 11,03 Cîntă 

de estradă a Radio- 
sovietice, 12,00 Lu-

tăreți, 15,30 Dansuri simfonice, 
16,15 Cîntă Lucreția Ciobanu, 
17 Muzică de estradă, 18,05 Mu
zică populară romînească interpre
tată de soliști și formații artistice 
de amatori, 18,30 „Programe mu
zicale alcătuite de ascultători11, 
19,00 Din creația compozitorului 
Gherase Dendrino, 20,00 Muzi
că de dans interpretată la diferite 
instrumente, 20,40 Cîntce popu
lare din Mexic, 22,00 Muzică de 
dans.

_=©=_

CINEMATOGRAFE
7 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Poveste sentimentală ; Al. Sabia : 
Agrafa albă ; ANINOASA : Ce
rul Balticei (seria I—II); VUL
CAN : Spectatori în ofsaid ; U- 
RICANI : Străzile au amintiri. 
(Responsabilii cinematografelor dinj 
Petrila, Lonea, Livezeni, Iscroni® 
Crividia, Bărbăteni, Paroșeni nu" 
au trimis programarea filmelor pe 
luna iulie).

Tiparul ; „6 August*5 — Poligrafie


