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De curînd, într-o ședință a sa, 
Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani a luat în discuție 
măsurile stabilite de Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular al ora
șului Petroșani în vederea activi-

sebită amploare. Mobffîzcti, gu
pele comuniste și de depotat>< țar, 
mii de cetățeni s-au mrebtt 3» o-J 
rele lor libere în acțiunea еиЬа-^ 
ziastă a muncii obștești pentru în-' 
frumusețarea și întinerirea conți-

mai, încă;
tone de cărbune.
depășirea planului pe exploatare își aduc 
contribuția minerii sectoarelor I și IV, 
în dimineața de 23 ale acestei luni și-au 
plănui de producție cu 6,4 și, respectiv
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ALE GRUPEI

8

— Numărul biletului 7
— 2,
— Aveți determinarea 

exponentului adiabatic К 
cu ajutorul aparatului 
Clement-Desormes. Do
riți precizări suplimenta, 
re?

— Nu, vă mulțu
mesc.

Acest dialog, care în 
zilele acestea se repetă 
sub diferite forme de ne
numărate ori, a avut loc 
între asistentul Drăcea 
Simion de la . catedra de 
termotehnică și studentul 
Dragomir Dumitru din 
grupa nr. 1116, anul III, 
de la Institutul de mine 
cu prilejul unuia dintre 
primele colocvii ale se
siunii de examene de 
sfirșit de an uni
versitar — laboratorul 
de termotehnică.

Pregătirea temeinică 
a studentului, cît și tac
tul pedagogic al exami
natorului, 
atmosferă 
lucrări de 
rodnice.

Mereu 
studenții instalații în fa
ța diferitelor aparate ne. 
cesare efectuării deter
minărilor experimentale, 
asistentul Drăcea supra
veghează mersul lucră
rilor. Uneori observă e- 
zitări, dar prin întrebă
ri ajutătoare, asisten
tul întărește încrederea 
studentului în forțele

atent printre

sale și rezultatele 
întîrzie să se arate.

•— Sînt gata pentru 
răspuns, tovarășe asis
tent.

— Poftim.
— Exponentul adiaba

tic К reprezintă rapor
tul dintre...

Și studentul Dragomir 
după dezvoltarea consi- 
derațiunilor teoretice ale 
lucrării de laborator, pre
zintă rezultatele expe
riențelor efectuate.

Răspunsul complet 
de student atît la 
biectul colocviului, 
și' la întrebările supli
mentare de control puse 
de asistent sînt aprecia
te pe-merit: nota 10.

Tot note bune și foar- 
bune au obținut și stu
denții Nicoară Cornel, 
Dobra Virgil, Costinaș 
Macaria, Pișta loan și- 
majoritatea membrilor 
grupei. Nici unul 
zut!

Pînă în prezent 
studenții grupei 1116 au 
luat, de asemenea, cu 
succes colocviul la me
canica rocilor și exame
nul de limba rusă, cei 
mai mulți obținînd note 
bune și foarte bune.

Aceste rezultat г sînt 
expresia răspunderii cu 
care fiecare student din 
grupă s-a pregătit pentru 
examene, este încununa
rea muncii depuse de ei 
de-a lungul a încă unui 
an de studiu.

V. LAZAR
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Schimbul fruntaș din secția uscătorie
La preparația Petrila 

trecerea se desfășoară 
mult entuziasm.

In secția uscătorie 
primul loc în întrecere
situează schimbul condus 
de tovarășul Bubela loan 
In luna aprilie acest

în-
cu

pe
se

schimb a dat paste sar
cinile de plan 363 tone 
cărbune uscat de calitate 
bună, iar în perioada de 
1—14 mai și-a depășit 
sarcinile de plan cu 218 
tone cărbune.

IOAN BERCEA 
corespondent

I

Deținătorii drapelului 
de mina fruntașă 

continuă șirul succeselor
☆

Sporește producția de cărbune
încurajați de succesele în producție obținute pînă 

la sfîrșitul lunii aprilie, minerii aninoseni își con- ■ 
tînuă șirul succeselor și în această lună. Bunăoară, 
la cele peste 5000 tone de cărbune extrase peste 
pian în primele patru luni ale anului, ei au mai a- 
riăugat, după 17 zile lucrătoare din luna 
1213

La
plin
pînă
pășit
procente.

Atenție deosebită realizării

Paralel cu preocuparea pentru extragerea 
eantități sporite de cărbune, colectivul minei 
noasa acordă o atenție deosebită realizării și 
Sirii și a celorlalți indici de plan. După ce pe pri
mul trimestru a' anului, cifra economiilor pe ex
ploatare se ridica Ia 202 212 lei, în luna aprilie, da
torită- folosirii judicioase a materialului lemnos, a 
explozivului șî a energiei electrice, acestei cifre i-au 
rnai fost adăugați încă 87 092 lei.

Economiile obținute se datoresc în bună măsură 
și creșterii continue a randamentului. In perioada 
scursă din acest an randamentele au sporit cu peste 
20 kg. pe post față de cele planificate. Aceste rea
lizări, la care se 
de cost al tonei 
făcut ca salariul 
Și el simțitor.

mai adaugă și reducerea prețului 
de cărbune cu aproape 1 leu, au 
mediu al muncitorilor să crească

Calitatea producției la nivelul

Luni de-a rîndul, succesele înscrise pe grafice de 
minerii din Aninoasa erau știrbite în parte de ca
litatea slabă a cărbunelui, care conținea o cantitate 
de cenușă mai mare de cît cea admisă. Măsurile 
luate în sensul îmbunătățirii calității și controlul 
sistematie acordat înfăptuirii lor, au făcut ca în ul
timele luni cenușa din cărbune să scadă de la lună 
la lună. In această lună, de pildă, cărbunele extras 
de minerii aninoseni conține o cantitate de cenușă 
cu 0,8 procente sub cea 
o bonificație de 368 tone

Tot cu 0,8 procente a 
dusă și umiditatea din 
fapt care mal adaugă la 
țiile pentru cenușă încă 
de cărbune.

admisă, ceea ce reprezintă 
de cărbune.
fost re- 
cărbune, 
bonifica- 
260 tone

In aceste zile a început în întreprinderile și instituțiile Văii Jiului instruirea acti
vului sindical, ia care participă organizatorii grupelor sindicale, activele obștești, ale 
comitetelor de secții etc.

IN CLIȘEU: Tovarășul Brusturean Gheorghe, președintele comitetului sindicatului pre
parației Petrila făcînd instruirea unei părți din activul sindical.

Un cartier grădină — iată Înfățișarea pe care a luat-o urma
acțiunilor de’ înirumsețare întreprinse de cetățeni, - cartierul. M..Eminescu 
din Petrila. In jurul blocurilor au înverzit sute de 
ornamentali, covoare de zone verzi, au răsărit flori, 
sînt mîndri de realizările 
trarea a tot ce au făcut

IN CLIȘEU: Incinta 
M. Eminescu din Petrila.

lor gospodărești, dovedind 
prin muncă obștească, 
blocurilor. C 3,

largă 
acțiuni

zării deputaților și întărirea mun
cii organizatorice de masă a sfa
turilor populare pentru o 
mobilizare a cetățenilor la
patriotice de înfrumusețare conti
nuă a localităților Văii Jiului.

Publicăm mai jos cîteva din pro
blemele dezbătute cu prilejul a- 
cestei analize.

Ca și în anii trecuți, în primă- 
vara aceasta acțiunile obștești ale 
maselor de cetățeni pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a 
localităților noastre au luat o deo-

D 4, E 5 și

arbori și arbuști 
Cetățenii de aici 
grijă pentru păs-

G 7 din cartierul

nuă 
țul 
maselor 
gat în 
măvară 
ore de 
lucrări 
ma de 
patriotică 
verzi au 
primăvară pe o suprafață de 4,600

I, DUBEK

ale 
bo-

a localităților noastre. Bilan- 
acțiunilor patriotice 

de cetățeni este 
realizări. In această pri-
cetățenii au efectuat 880-737 
muncă patriotică, executînd 
a căror valoare întrece su- 
2 223 900 lei. Prin munca 

a cetățenilor zonele 
fost extinse în această

(Continuare în pag. 3-a)

Viața noua în Valea noastră
Bunăstare ni 

oamenilor muncii
trecui 

2792 
radio, 

spălat, 
mașini

de
de

715
aspiratoare

In cursul anului 
au fost desfăcute 
bucăți aparate 
1 181 mașini 
340 frigidere, 
de cusut, 255
de prai, mobilă în valoa
re de 20 000 000 lei, con
fecții de 50 000 000 lei, în
călțăminte de 25 000 000 

lei. Anul 
activității 
crește și 
gînd la
pentru bazinul nostru car
bonifer, ceea ce înseam 
nă noi cantități de bunut 
în căminele minerilor.

acesta, volumu, 
comerciale va 
mai mult, ajun-
574 000 000 lei

Se înnoiesc 
așezările miniere

Toată Valea Jiului este 
un imens șantier: cons
trucții noi se ridică în 
Petrila și Petroșani, Vul
can și Лире ni, Paroșeni 
și Soroiești, munca desfă-

șurîndu-se plină de a- 
vint. 12 cartiere de blo- 

. curi cu peste 8 000 aparta
mente moderne, . 6 clu
buri și cinematografe ca .
și 5 școli noi,
tale, dispensare 
obiective social
stau mărturie a 
constructorilor.

In ■ acest
Лини .11
lamenteze
preda
școală
să și
clasă, :
Lupe ni,
ua casă
Petroșani
importante care vor 
bogăți Valea noastră, în 
afară de un mare nu
măr de lucrări indus-

ie regimului popular, prin 
grija partidului dragi

un

apoi spi- 
și alte 

culturale 
hărniciei

an în Valea 
clară de apar- 

prevăzute se vor 
cinematograf, o 
76 săli de cla-cu

alta cu 8 săli de 
spații comerciale la 

. se va ridica no
de cultură din 

— obiective 
îm-

Investiții sporite
2 000 000 000 1 Două mi 

liarde iei — două mii de 
milioane — este suma in 
vestițiilor alocate de sta
tul nostru din 1959 pînă 
acum, pentru dezvoltarea 
economică a Văii Jiului. 
Dezvoltarea puternică a 
minelor, crearea de noi 
capacități de producție, 
construirea preparației Со. 
rotești, deschiderea minei 
Dilje, construirea a 3 224 
apartamente 
predate in 
construirea 
căminului și
noi de ia Institutul de mi
ne, a celor 5 școli noi cu 
cite 16 săli de clasă, a 
alimentărilor cu apă, a 
rețțelelor electrice, finan
țarea celor 1 368 aparta
mente care se vor preda 
în acest an — iată pentru 
ce a fost cheltuită suma 
de 2 000 000 000 lei.

care au fost 
ultimii 4 ani, 
amfiteatrului, 

laboratoarelor

V 
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triale.
Valea Jiului.— impor

tant centru muncitoresc 
din patria noastră, înflo
rește continuu sub soare-

)
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rm lucrătorii din li’ 
analizată activitatea 

librării din Valea 
munca de difuzare

Joi după-amiază, la clubul sin- 
dicatelor din Petroșani a avut loc 
o consfătuire 
brării, A fost 
unităților de 
Jiului privind
a cărții pe primele patru luni ale 
«nulul curent.

Atit din referatele prezentate 
cit și dla discuțiile care s-au pur* 
tat pe marginea lor, a reieșit că 
lucrătorii din librăriile din Valea 
Jiului s-au străduit să satisfacă 
în maro pari® cerințele populației, 
realizindu-si sarcinile de plan,

Astfel, în primele patru luni ale 
aceetui am plenul la carte diversă 
(fondul plății) în Valea Jiului a 
fost realizat în proporție do 112X13 
la sute, iar planul global a fost 
realizat în proporție 
SUtă.

Rezultate frumoase 
librăriile din Lupeni, 
oada analizată șl-au 
nul în procent de 115,3 la sută sl 
ar. 24 din Petroșani, care și-a de
pășit planul cu 14,6 la sută. Suc
cesele obținute de către aceste 
unități, se datoresc conștiinciozită
ții cu care au muncit lucrătorii lor. 
Aceștia au întocmit comenzi ope
rative de aprovizionare cu cărți, 
ș-au îngrijit să-ri asigure în unitate 
un sortiment corespunzător de 
cărți, acordind o atenție deosebită 
muncii de prezentei®, popularizare 
oi difuzare a cărții prin expune
rea lor în vitrine atrăgătoare, fru
moase, prin stațiile de radioficare, 
presă, difuzori.

Deși în ansamblu s-au obținut 
rezultate bune, acestea nu pot 
mulțumi avind în vedere că cifra 
medie de difuzare a cărții pe cap 
de locuitor în Valea Jiului este 
cea mai mică din regiune. In unele 
localități, sa de pildă Vulcan, Ani- 
noașa, Petrila, Uricani 
cărții pe cap de locuitor 
te mică.

Această situație este 
cătoare dovedind că munca de di
fuzare 
voios, 
brării 
Multe

de 102,1 la

obUnut
10

au 
care 
realizat pla

difuzarea 
este foar-

nesetisfă

a cărții se desfășoară ane- 
că nu toți lucrătorii din И- 
i-a acordat aceeași atenție, 
unități cum sînt cele din
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Uricani, Vulcan si Aniuoasa s-au 
mulțumit să-și realizeze cifrele de 
pleu, fără a căuta să obțină și o 
depășire a procentului de difuzare 
a eărții pe cap de locuitor. Defi
ciența principală pornește de la 
comenzi de carte care in majori
tatea cazurilor tint puține, Așa de 
exemplu, unitățile din Petrila și 
Vulcan și-eu întocmit in perioada 
analizată doar cite o comandă, U- 
rieenl =- două comenzi. Lonea -- 
trei comenzi etc, In ceea ce pri
vește felul cum s-au întocmit a- 
ceate comenzi, s-a constatat 
majoritatea 
tematlsarea 
necesarului 
colectivele 
litățile respective, lucru ce expli
că întocmirea unor comenzi mici, 
ca apoi *ă revină prin comenzi 
suplimentare care pot fi satisfăcu
te doar tu parte.

Ct privește difuzarea cărții la 
locul de muncă prin difuzori, în 
această perioadă s-a Înregistrat o 
îmbunătățire simțitoare în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Cele mai frumoase rezul
tate le-a obținut în această privin
ță librăria din Lupani, care a di
fuzat cărți în valoare 
lei ceea ce 
din totalul 
fondul pieții.

Nu același

Că 
unităților neglijează 

lor Iar la Întocmirea 
că ou sînt consultate 

de specialiști din locs-

de 66 531 
reprezintă 69 la sută 
cărților difuzate la

Iuctu s« poate spun®
----- —0

despre librăriile nr. 24 din Petro
șani, Aninoasa, Petrila și Vulcan. 
La Petrila, de exemplu, nu s-a reu
șit să șe recruteze cîte un difu
zor pentru fiecare sector al minei, 
astfel că din totalul de 
re dear 4 au difuzori.

In articolul de față au 
se în evidență o parte 
rile cere au reieșit la 
și cere au 
cărții. Bete 
din librării 
cuvenite.

In fața unităților de librării din 
Valea Jiului stau sarcini impor
tante în perioada care urmează, 
avind în vedere faptul că ele a- 
provizionează cu cărți cea. 46,8 la 
sută din populația regiunii noastre.

Pentru aceasta este necesar să 
se acorde o atenție deosebită în
tocmirii necesarului de cărți și a 
anchetelor trimestriale, întocmirii 
operative $i la timp a comenzilor 
suplimentare, popularizării, prezen
tării și difuzării cărții, organizării 
de acțiuni cu cartea 
muncă, recrutării de

Folosindu-se toate 
procedeele în munca 
zare și difuzare a cărții se 
putea obține rezultate bune, 
măsura cerințelor și a condițiilor 
de care dispunem în Valea Jiului

11 sectoa-

fost scoa- 
din lipsu- 

consfătuire 
difuzarea 
lucrătorii

îngreunat
necesar ce 
să tragă învățămintele

la locul de 
noi difuzori. 
metodele și 
de populari’ 

vor 
pe

C. COTOȘPAN

Contribuție la ridicarea nivelului 
profesional

Menită șă contribuie ia ridica
rea nivelului profesional al mun
citorilor și ia introducerea tehni
cii moderne în procesul de pro
ducție, popularizarea cărții tehni
ce trebuie să stea în atenția mun
cii culturale de masă a cluburilor 
muncitorești. S-a constatat intr-o 
analiză recentă că la majoritatea 
cluburilor din Valea Jiului se des
fășoară o insuficientă activitate cu 
cartea tehnică. De aceea, consi
liile bibliotecilor sindicale au da
toria de a desfășura o intensă 
muncă de popularizare si difuzare

Cgpget: A SOSIT Ѳ DIPLOMĂ
Cu cit va timp în urmă, 
comitetul sindicatului 
la mina Uricani a avut

la 
de 
loc o ședinfă de lucru. 
Scopul era analizarea ac
tivității bibliotecii clubu- 
jui din localitate și lua
rea de măsuri eficiente 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a acestei activități.

Tov. Capră Qeorgeta, bi
bliotecara clubului arăta 
că fafă de aceeași perioa
dă a anului trecut, se 
constata o îmbunătățire 
a muncii cu cartea la bi
blioteca clubului atit în 
ceea ce privește numărul 
volumelor citite
creșterea numărului de ci
titori. Experiența a de

monstrat că oamenii mun
cii din Uricani îndrăgesc 
acțiunile eu cartea ce se 
organizează ia ciub și de 
fiecare dată vin cu plă
cere să asiste la ele. „Prin 
aceste acțiuni arăta
bliotecara — am reușit să 
atragem la bibliotecă un 
mare număr de cititori, să 
sădim în inimile acestora 
Interesui pentru citit. Ast
fel, numai de la începu
tul anului ?i pînă in 
prezent biblioteca a înre
gistrat peste 10Q0 de ci
titori, iar numărul volu
melor citite a ațun» ia 
4900..."

Discuțiile erau în toi

cit și

bi-

Sete» de cultură a celor mulți 
nepotolită. Zilnic, numeroși oa-

8
8
8
8
8

e
meni ai muncii din orașul nos
tru, tineri și vîrstnici își îndreap
tă pașii spre biblioteca clubului 
muncitoresc al sindicatelor din 
Petroșani. Unii preferă cărți po
litice, alții tehnice sau de lite
ratură. Serile literare, recenziile 
și alte acțiuni cu cartea le dez
voltă gustul de citit, îl ajută să 
cunoască cele mai noi cărți e- 
părute.

Mărturie 
cartotecile 
înregistrat 
lui șl ptnă 
de cititori care au citit cca. 7000 
volume- Acest lucru se datoreș- 
te și măririi fondului de cărți 

bibliotecii care în ultimul timp 
fost Îmbogățit cu noi volume 
valoare de 3000 lei astfel că 
prezent biblioteca dispune de

a acestui fapt 
bibliotecii care 
de la Începutul 
în prezent pește

pindirez cărții in riadul oame
nilor muncii o aduc si cele 34 
biblioteci de casă care-și desfă
șoară activitatea în raza orașu
lui.

Printre cititorii fruntași cu 
care biblioteca se mindrește se 
numără muncitorii Stămulescu 
Gheorghe de la U.R.U.M.P., Bu- 
șinschi Constantin, tehnician la 
aceeași întreprindere, Klncsl Fran- 
eisc de la mina Petrii», Szedlacsek 
Eugen de la preparația Petrila, 
Zidaru Llvia, muncitoare la U.P.D. 
Petroșani 
nak luliu 
nr. 4 din 
și Lazăr 
școală si

Pentru
al

in 
in 
un fond de cărți care Însumează 
peste 25 000 volume.

O contribuție prețioasă la răs-

precum și elevii Hor- £ 
de |a Școala de 8 ani q 
localitate, Raczek Zoia ș 
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Deodată ușa s-a descins 
și în birou a intrat a fe
meie cp o hîrtie în mi’ 
na. S-a apropia de masa 
prezidiului Si а-a adresat 
discret tovarășului Iile 
Petre, președintele comi
tetului sindicatului :

— Știți, e o diplomă 
pentru bibliotecă. A so
sit de la Petroșani.

Făptui a stîrnit curio
zitate printre cei prezenți. 
Tovarășul 
comitetului 
dat citire 
„Diplomă,
bliotecii sindicale de 
exploatarea minieră 
câni memiul Ш pe 
șui regional pentru 

z uit at ele deosebite
nute în munca cu cartea 
in cadrul concursului 
bliotecilor sindicatelor 
anul 1962" . Diploma 
expediată de Gonsiliul 
cal al sindicatelor al
roșului regional Petroșani 
Aceasta venea să confir
me afirmațiile tovarășei 
bibliotecara, să răsplăteas
că activitatea rodnică pe 
care a desiășurat-o biblio
teca din Uricani în cursul 
anului trecut. Desigur că.. 
mai stnt lipsuri.
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Unitatea noastră 
primele patru luni 
rezultate bune în munca de popu 
larizare și difuzare a cărții, reu
șind să depășească sarcinile de 
plan.

Cum am procedat ? In primul 
rînd, ne-am organizat munca pe 
baza unui plan de activitate, plan 
care a fost adus la cunoștința co- ■ 
mitetului orășenesc de partid. In 
acest plan ne-am trecut acțiunile 
pe care le vom organiza, data și 
locul unde vor avea loc.

înainte cu trei zile, luam din 
nou legătura cu comitetul orășe
nesc de partid și cu comitetul de 
partid al întreprinderii unde orga
nizam acțiunea, cerîndu-le sprijinul. 
Totodată noi am confecționat afișe 
rar

fixată, împreună cu - 
carte din înterprinde- 
cu cărți în mijlocul 

Și de fiecare dată 
să mai organizăm

am 
a* 
ca 

alo

fost afișate la locuri vizibile și în 
care muncitorii erau anunțați că 
în întreprinderea lor va fi orga
nizată o acțiune de difuzare a căr. 
ții. In ziua 
difuzorul de 
re mergeam 
muncitorilor, 
fost invitați
semenea acțiuni, : Așa am reușit 
numai în primele patru luni 
anului acesta să difuzăm cărți .prin 
standuri și acțiuni în valoare de 
peste 66 500 lei, ceea ce reprezintă 
cca 66 la sută din totalul vîn- 
zărilor la fondul pietii.

Acesta este „secretul" succeselor 
noastre.

a cărții tehnice, de a ține o strinsă 
legătură cu comisiile inginerilor 
și tehniciepiloi din întreprinderi, 
șă organizeze diferite acțiuni eu 
cartea tehnică, ca simpozioane și 
recenzii pe teme tehnice, să țină 
jurnale vorbite prin care să se 
popularizeze inovatorii și inova
țiile, metodele noi de muncă și 
aplicarea lor în procesul de pro
ducție. Oamenii muncii trebuie să 
fie la curent cu noutățile tehnice, 
să-si îmbogățească continuu cu
noștințele tehnico-profesionale. Nu
mai în felul acesta, printr-o înal

tă calificare ei 
pot lucra mai 
bine pot da 
un randament 
sporit în 
cesul de 
ducție își 
organiza 
bine

pr«-

trebuie acordată

cut, este necesară o 
ocupare mai intensa 
din partea colectivului de 
conducere al bibliotecii, 
cit și din partea directo
rului clubului și a comi
tetului sindicatului. In pla
nul de activitate ai bi
bliotecii sa fio trecute o 
seamă de acțiuni iniei e- 
sante. O atenție deose
bită
muncii de propagandă. Ta 
această direcție trebuie 
să-și aducă din plin con
tribuția Și comitetul U-T.M. 
al exploatării prin îndru
marea tinerilor spre lite
ratura tehnică, prin orga
nizarea unor acțiuni atrac
tive cum aînt; „Cine 
știe meserie, ciștigă" etc. 
Da asemenea, să se popu
larizeze bibliograiia obli
gatorie și facultativă a 
concursului „Iubiți car
tea", precum ai criteriile 
de participare la concurs, 
pentru ca tot mai multi 
tineri să deyînă purtă
tori ei insignei „Prieten 
ai cărții".
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constituie un imbold 
muncă, care să ducă 
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responsabilul „Librăriei noastre' 
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Editura pentru literatură
ION PAS: Carte despre vremuri 

mult® — roman.
AL. I. CHILIA: Insula speran

ței ■— note de călătorie.
NINA CASSIAN: Să ne facem 

daruri — versuri.
DOREL DORIAN: Secunda 58 — 

teatru.

Editura pentru literatură universală
A. SFRAFIMOVICI: Opere alese.

SEREBREAKOVA :GALINA
pirea focului.

A, WURMSER: Asasinul a 
rît I-ul •— roman.

Editura
C. CH1RITÂ: 

sari -- roman.
M. STOIAN: 

dantului.
V. MĂNUCEANU: Jurnal de 

bord.
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biblioteci, librăriile pun la dispoziția oamenilor muncii cărți din toate
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cărții, «lovii Dragolea Mihai și Găva* Gigl de 
la librăria din locțlitgte.
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PE TEME DE CONSTRUCȚII 

Producția de praf hidrofob 
poate fi sporită

In ultimii ani, la construcția 
blocurilor ПОІ de locuințe din Va
lea Jiului -— ca și în alts părți 
ale tării — s-a extins mult siste
mul de acoperiș — terasa. Prin 
aceasta, se elimină complet con
sumul de material lemnos (grinzi, 
scînduri, laturii întrebuințat îna
inte pentru lucrarea respectivă, 
folosindu-зе în schimb numai praf 
hidrofob și plăcute de beton, a 
căror producere aste destul de u- 
șoară.

Pentru a putea face fată cerințe
lor, I.P.l.P. — Livezeni a organi
zat o secție de prefabricate care 
produce praf și plăcute, atît pen
tru nevoile șantierelor noastre cît 
și pentru a celor din regiune. To
tuși, cerințele de praf hidrofob 
și plăcuțe sînt mai mari decît pro
ducția actuală, ele crescînd con
tinuu datorită faptului că sînt so
licitate chiar de șantiere din afa
ra regiunii noastre.

Se poate oare spori producția 
'. de praf hidrofob și plăcuțe de be
ton ? Această întrebare și-o pun 
deseori membrii brigăzii lui Cristea 
llarie, care produc acesta mate
riale. Și, bizuindu-se pe experien
ța lor de aproape un an de zile 
în această muncă, muncitorii bri
găzii își dau singuri răspunsul: 
da, se poate spori producția de 
praf și plăcuțe. Dar pentru aceasta 
este necesar ca sectorul de pre
fabricate să primească un sprijin 
mult urai susținut din part sa con
ducerii întreprinderii, a trustului 
și chiar a Sfatului popular regio
nal 1 Șl iată de ce. In cursul lunii 
aprilie, acest sector de prefabri
cate de la I.P.l.P. a livrat șan
tierelor 340 tone praf hidrofob și 
42 000 plăcuțe de beton. In numai 
17 zile din luna mai, aici s-au 
produs alte 318 tone praf și 
50 000 plăcuțe. Insă capacitatea ins
talațiilor este mult mai mare : pes- 
t? 1000 tone praf si 150000 plă
cuțe pe lună !

De ce nu se ating atunci volu
mele planificate? Pentru că aproa
pe întotdeauna o parte djn agre
gate și ptilaje sînt în reparație. 
De pildă, la 21 mai, din patru ca
zane pentru producer sa prafului, 
nu mergeau decît două! Defecțiu
nile cele mai dese la secția de 
producere a prafului hidrofob sînt 
arderea fundului cazanelor din 
cauza focului permanent și intens, 
apoi ruperea frecventă a dinților

lafrumusețarea continuă a focatităților Văii Jiului - 
un obiectiv mereu actual

(Urmare din pag. l-a)

ha., iar pe o suprafață de 21,300 
ha. au fost reamenajate. In aceas
tă primăvară au fost plantați, lot 
prin munca obștească a cetățeni
lor, peste 9000 de arbori și arbuști 
ornamentali.

Pentru a asigura participarea în- 
tr-un număr tot mai mare a cetă
țenilor la acțiunile obștești, sfatu
rile populare au urmărit îndea
proape îmbunătățirea activității de
putation In acest fel, majoritatea 
deputaților și-au ținut la timp dă
rile de seamă în fața cetățenilor, 
ș-au întîlnit periodic cu alegătorii 
spre a analiza stadiul rezolvării 
propunerilor făcute de aceștia 
pentru buna gospodărire a trebu
rilor obștești. Ca urmare din cele 
525 propuneri făcute de cetățeni 
în campania electorală, au fost re
zolvate pînă acum 230 propuneri. 
O contribuție însemnată la gospo
dărirea treburilor obștești o aduc 
deputății și în cadrul comisiilor 
permanente. O rodnică activitate 
desfășoară îndeosebi comisiile per
manente de gospodărie din orașul 
Vulcan, comisia permanentă co
merț și cooperație din Petrila și 
comisia de învățămînt și cultură 
din orașul Lupeni etc., contribuind 
la rezolvarea a o seamă de pro
bleme de interes obștesc.

Un sprijin valoros pentru depu
tat! în atragerea oamenilor muncii 
la acțiunile obștești îl constituie 
și comitetele de cetățeni de blo
curi și străzi al căror număr a 

coroanei la angrenaje, defecțiuni 
la Sistemul de amestecare și ali
mentare. Toate acestea însă, cu 
interes din partea întreprinderii și 
a trustului, se pot rezolva șl cu 
mijloace locale. Astfel, pentru caza- 
nele respectiva ar trebui turnate 
funduri din fontă — mult mai re
zistente la acțiunea focului decît 
tabla folosită. Apoi, angrenajele și 
sistemul de amestecare trebuie con
fecționate din metal avind o re
zistență mare la uzură; pe cînd 
la alimentare trebuie montat nu
mai un mic motoraș electric care 
să tragă căruciorul cu cenușă dea
supra cazanelor, nu ca acum cînd 
operația aceasta se facs manual. 
Aceste lucrări pot fi făcute de că
tre I.P.l.P. și trust, ca și repararea 
acoperișului la hala respectivă pen
tru a nu mai ploua peste praf. Bine 
venită ar fi și puneraa în circula
ție a încă unei autodube pentru 
transportul cenușii de ia Paro- 
șeni și alte asemenea măsuri. Din 
păcate, fată de rezolvarea acestor 
probleme — care ar duce la dub
larea actualei producții — se 
manifestă dezinteres de către con
ducerile în cauză. Din partea Sfa
tului popular regional, se așteaptă 
rezolvarea cadării de către I.I.L.
„5 August'* către I.P.l.P, a ve
chii clădiri a fostei mori de ciment 
din Livezeni, In această clădire s-ar 
putea organiza producția de praf 
hidrofob în cantități sporite.

In ce privește producția plăcu
țelor de beton, aste necesară pro
curarea unei prese pentru mecani
zarea acestei munci, ceea ce va 
duce și la îmbunătățirea calității 
lor, plăcuțele fiind presate orizon
tal, nu vibrate vertical ca acum, 
încercările de a „inventa" acum o 
asemenea prasă, cînd industria 
noastră constructoare de mașini și 
utilaje produce asemenea prese 
(doar cu prese sînt confecționate 
cărămizile șamot, țiglele, plăcile 
ceramice etc,) constituie numai stră
danii neeconomice.

Există posibilități pentru spori
rea însemnată a producției de praf 
hidrofob și plăcuțe «ia beton. Tre
buie însă mei mult interes din 
partea conducerii IP.I.P. și a trus
tului de construcții pentru a le 
folosi. Trebuie depuse toate efor
turile pentru a asigura șantierelor 
de construcții volumul de materia
le necesare la acoperirea blocurilor.

ȘT. MTHA1

crescut substanțial față de perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut. Membrii comitetelor de cetă
țeni, aleși din rîodul celor mai 
harnici gospodari, au fost instruiți 
în legătură cu sarcinile ce le re
vin și ajutați să desfășoare q ac
tivitate rodnică.

Dar, dacă rezultatele obținute 
pe această cale în privința atrage
rii cetățenilor la lucrările gospo
dărești sînt meritorii, nu același 
lucru se poate spune, despre preo
cuparea comitetelor executive și a 
organelor de ordine publică față 
de educarea maselor de cetățeni 
pentru păstrarea și îngrijirea rea
lizărilor gospodărești. Dovadă, în 
mai multe loealități sînt încă defi
ciențe în privința menținerii cu
rățeniei pe străzi și în cartiere; In 
fiecare an sînt rupți un mare nu
măr de arbori și arbuști, există ce
tățeni care își lasă libere anima
lele prin zonele verzi. Iată și cîte- 
va cazuri concrete. Mai avem ce
tățeni, ea de pildă, Toma luiiu din 
Urlcani, Molstu Gheorghe și Foray 
Ludovic, șoferi la S.T.R.A., care 
distrug zonele verzi, rup arborii. 
Asemenea cazuri, fie de neglijen
tă, fie de reavoință, se mai înttl- 
nesc și dovedesc că sfaturile popu
lare, organele de ordine cît și șco
lile au scăpat din vedere munca 
de educare a cetățenilor și copiilor 
în spiritul răspunderii față de păs
trarea realizărilor gospodărești, a 
avutului obștesc.

De asemenea, există încă șl ră- 
tnîneri în urmă in privința înfru-

PANOU DE ONOARE ;
ANGAJAMENTE ANUALE

(peste plan) Z
• MUNCITORII MINERI: 70 000 tone de cărbune brut cocsi-J

ficabil și energetic, 1,220 tone pe post randament, 5 200000 iei eco- • 
nomli la prețul de cost. •

• ENERGETICIENII: 8—10 000 000 kWh energie electrică. I
280000 iei economii. ’

• COLECTIVUL I.I.S. „VIS COZ A" LUPENI: 0 000 kg. «re de;
♦ mătase artificială de bună calitate.
î REALIZĂRI PE 4 LUNI Z
; (peste plan) ;
î • MUNCITORII MINERI: 40 000 tone de cărbune cocsificabil I 
J șl energetic, 1,202 tone pe post randament in luna aprilie, 5 157 000 I
• lei economii la prețul de cost. ;

• ENERGETICIENII: 8 900000 kWh energie electrică, 1 018 000 ;
I lei economii. *

• COLECTIVUL U.S. „VISCOZA" LUPENI; 3000 kg. de fire !
5 de mătase artificială de calitățile „extra" și „prima". ;

Însemnări de reporter; Brigada ȘCOală
Minerii din Aninoașa i-au dat 

brigăzii conduse de tînărul Ungu
reanu Vasile din sactorul IV nu-' 
mele de „brigadă școală". De ce ?

Să dăm filele calendarelor îna
poi cu 4 ani.

...Iu biroul comitetului U.T.M. de 
la mină se aflau mai multi tineri. 
Printre ei și un шіпэг mai în vîrs- 
tă pe nume Barzu Gheorghe. Pe 
un scaun din apropierea biroului 
de lucru al secretarului stătea un 
tînar, cu fața lunguiață, părul cas
taniu, cu ochii mici și agari. își 
frămînta șapca în mîini și arunca 
cîte o privire căutătoare la cei 
din jur. Cel care începu discuția 
a fost Barzu Gheorghe.

— Ce v-ați gîndit să faceți nu-i 
rău. Eu cred că Ungureanu e po
trivit ca să formeze noua brigadă. 
E tînăr ca și ortacii lui. Știe me
serie și-l recomand cu căldură.

— Barzu-baci, ar trebui unul mai 
ager, mai descurcăreț —. interveni 
Ungureanu. Eu...

— Las că te știu ce poți. Te cu
nosc bine. Ș-apoi să-ți mai spun 
ceva...

Se apropie de Ungureanu, îi 
șopti ceva la ureche.

— Tovarășe Barzu — interveni 
secretarul comitetului U.Ț.M. Aici 
nu avem secrete. Spune să audă 
și ortacii.

— Apoi, iacă spun. Noi sîntem 
consăteni și nu vreau ca să na 
facă de rls. Asta l-am spus-o. I-am 
mai spus că trec pe la locul lui 
de muncă și-l ajut. Atît am avut 
de spus. Vă las că eu trebuie să 
intru în mină. Mă așteaptă aba
tajul.
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orașului Petri-
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rul Gh. Dimitrov 
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în 
a 
la, 
existente în gos
podărirea 
ților se 
inactivității 
deputați cum sînt 
tov, Codrea Gheor
ghe, Kovacs Eate- 
ra, Pantea Rozalia 
si alții, rupți 
preoeupările 
tățeuiior din 
cumacripiiile 
precum și slabei 
preocupări a co
mitetelor executi
ve pentru activi
zarea comisiilor 
permanente îndeo
sebi de arhitectură 

și sistematizare. învătămînt și cultu
ră și altele în vederea educării 
maselor de cetățeni pentru îngriji
rea și extinderea zonelor verzi etc.

Există toate condițiile ca nea
junsurile în gospodărirea localită
ților noastre să fie remediate și 
acțiunea patriotică de înfrumuse
țare a localităților Văii Jiului să

Tînărul Vasile Ungureanu îl 
petrecu cu privirea apoi continuă 
din nou să mediteze. După un timp 
spusa:

—• Dacă așa stau lucrurile, atunci 
la treabă. Dar mai întîi să-mi cu
nosc noii ortaci.

Cei din birou se prezentară ros- 
tindu-și numele: Nicoară Traian, 
Roșcu loan I, Moise Mihai, Pușcaș 
Mihai.

— Ceilalți te așteaptă la biroul 
sectorului. Toți sînt absolveți ai 
școlii de mineri și ajutori minări. 
Tineri destoinici și pricepuți. Așa 
că eu vă doresc spor la muncă —- 
le spuse secretarul stringîndu-le cu 
căldură mîinile.

Pi graficul de producție de la 
mina Aninoașa a apărut un nume 
nou. Nu după mult timp, briga
da condusă de Ungureanu Vasile 
a devenit cunoscută de toți mi
nerii. Zi de zi în draptul numelui 
lui Ungureanu Vasile se adăugau 
zeci de tone de cărbune în plus.

Dar iată că tinerii din brigadă au 
început să-și i-a „zborul". Lui Ni
coară Traian i s-a încredințat con
ducerea unei alte brigăzi, iar lui 
Roșea Ioan I un schimb dintr-un 
abataj frontal. Alți tineri au tre
cut la diferite lucrări miniere spe
ciale. Brigada s-a completat cu ti
neri.

Dacă astăzi întrebi pe vreun j 
miner de brigada școală de la mi- ' 
na Aninoașa, îți răspunde :

— Este brigada lui Ungureanu 
Vasile din sectorul IV, In dscurs ț 
de 4 ani de existență n-a rămas I 
nici Intr-o lună sub plan.

FLAVIU ISTRATE

O insulă a neglijenței — iată cu ce se poate 
asemui terenul din spatele blocului nr. 16 din car
tierul Gh. Dimitrov din Petroșani. Deși terenul a 
fost nivelat cu ид an în urmă și semănat cu iarbă, 
în cursul iernii locatarii au continuat să depoziteze 
aici cenușă și alte resturi menajere. Iar acum cu 
ocazia primăverii deși terenul din jur a fost curățat 
de locatarii celorlalte blocuri și transformat în zone 
verzi aici continuă să existe un dîmb de cenușă și 
resturi menajere.

Cînd va sosi 
luna curățeniei ?

oare și pentru locatarii blocului 16 

continuie cu și mai mult succes, 
de 

sînt 
mult 
ma

Sfaturile populare, grupele 
partid din cartiere, deputății 
datori să-și intensifice și mai 
preocuparea pentru atragerea
selor de cetățeni la realizarea lu
crărilor prevăzute de. înfrumuse
țare și buna gospodărire a ora
șelor și comunelor Văii Jiului.

• PUBLICITATE
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I. L R. T. I. PETROSAHI 
angajează

1) Revizor principal de ges
tiune cu salarizarea de 925— 
1050 lei.

Condiții: studii medii de 
specialitate și 3 ani in funcții 
contabile sau financiare.

2) Contabil cu salarizarea
de 700—925 lei.

Condiții: studH medii de 
specialitate sau studii medii 
ți stagiul de 2 ani in funcție 
administrativă.

Acest post se ocupă pe bază 
de concurs.

Informații suplimentare se 
primesc la sediul I.C.R.T.I. Pe
troșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 5.

i Decada cadourilor |
pentru copii

;l Cu acest prilej între 23 mai j;
ii — 1 iunie 1963, în cinstea ZI- •! 
i; lei internaționale a copilului, ii 
ii în unitățile de desfacere ale :j 
ii O.C.L. Produse Industriale Pe- ij 
jj troșani au sosit sortimente din
ij cele mai variate «я;

— Tricotaje,
;; — Confecții, ]
i; — Încălțăminte,
îi — Jucării, f
îl — Articole de sport,
îi — Articole muzicale,
i| — Ceasuri de mînă și multe i 
;j altele.
ii Procurați-vă cadourile pentru •! 
il cei dragi!
îi Vizitați magazinele enoastre
îi bine aprovizionate I

PRODRAM DE RADIO
27 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Soln- 
teia, 8,08 Melodii populare, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,00 Muzică 
vocală și instrumentală de estra
dă, 11,05 Scene din opere, lț,30 
Melodii distractive, 12,00 Muzică 
populară, 12,30 Muzică din operete, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Bu
chet de melodii, 16,15 Vorbește 
Moscova I 17,50 Din muzica po
poarelor, 18,30 Lecția de limba 
rusă (pentru începători), 19,00 Re
vista economică radio, 19,40 Mu
zică de estradă, 20,40 Concert de 
muzică ușoară, 21,15 Tribuna radio, 
21,25 Concert din operete. PRO
GRAMUL II. 10,10 Din creația com
pozitorilor romlni înaintași, 10,30 
Melodii populare romlnești și ale 
minorităților naționale, 11,15 Ver
suri dedicate unor scriitori de sea
mă, 12,05 Arii din opere, 13,00 
„Concertul florilor" — muzică u- 
șoară, 15,00 Din creația de operă 
a compozitorilor noștri, 17,00 Mu
zică ușoară, 18,30 Din comoara 
folclorului nostru, 19,00 Melodii de 
estradă, 20,10 Muzică populară 
sud-africană, 20,25 Fragmente din 
opereta „Trembita" de Iuri Millutin, 
21,30 Lectură dramatizată din vo
lumul „O Intimplare U Washing
ton" de Jay Deiss,

—o—.
CINEMATOGRAFE

27 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 

Noapte necruțătoare; AL. SAHIA: 
Festival Chaplin; PETRILA: Petre 
cel Isteț; ANINOAȘA: Cîntec în
trerupt; VULCAN; Fantomele din 
Spessart; CRIVIDIA: Raidul văr
gat; BĂRBATENI : Povestea lu! 
Ciun-Hian; URICANI t Raza pe 
gheață.



STEAGUL ROȘU

Plenara C.C. al U.T.C. din DanemarcaLUPTA DE ELIBERARE 
A POPORULUI ANGOLEZ 

IA AMPLOARE

PRAGA 25 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Са

бека, cu ocazia zilei internaționala 
I de solidaritate cu poporul spaniol, 
secretariatul F.S.M. a dat publici- 

1 tații un apel în care cheamă po
poarele să asigure organizarea cu 
succes a acestei zile internaționale 
între 7 și 15 iunie 1963.

I In numele celor 120 
de oameni ai muncii, 
mite un salut fierbinte

din Spania 
deplina ei 
F.S.M. sa- 
toți oanre-

de milioane
F.S1M. tri- 

clasei mun-

citoare și democraților 
și îi încredințează de 
solidaritate în luptă. 
Iută, de asemenea, pe
nii muncii din întreaga lume, care 
prin încetarea lucrului, organiza
rea de mitinguri, prin trimiterea 
de delegați și petiții pe adresa 
ambasadei Spaniei și-au manifestat 
și își manifestă solidaritatea eu 
poporul și oamenii muncii din a- 
ceastă țară.

O

Convorbiri spaniolo-americane 
privind bazele militare ale S.U.A. în Spania

MADRID 25 (Agerpres).
Corespondentul din Madrid al 

agenției France Presse relatează 
că 'la 24 mai generalul Franco s-a 
întîlnit cu Fernando Maria Cas- 
tiella, ministrul afacerilor externe, 
și cu Antonio Garrigues, ambasa
dorul Spaniei în S.U.A., cu care 
a discutat diverse probleme eco
nomice și militare legate de re
înnoirea acordurilor spaniolo-ame
ricane. După eum s-a mai anunțat, 
aceste acorduri încheiate în anul 
1953 dau posibilitate S.U.A. să 
construiască pe teritoriul Spaniei 
baze militare proprii.

I Săptămîna trecută, arată agen
ția France Presse, Antonio Garri
gues, care s-a înapoiat recent de 
la Washington unde a avut con-

sultări cu oficialitățile S.U.A., s-a 
mai întîlnit cu generalul Franco, 
căruia i-a prezentat un raport a- 
mănunțit în problema bazelor mi
litare americane construite în Spa
nia, precum și cu miniștrii de ex
terne ai comerțului și de finanțe.

Deși convorbirile referitoare la 
reînnoirea acordurilor spaniolo-a
mericane privind bazele militare 
ale S.U.A. din Spania, care au loc 
în prezent Ia Madrid, sînt secrete, 
din relatările agențiilor de presă 
reiese că o
ministrul afacerilor externe al Spa
niei urmează să plece săptămîna 
viitoare la Washington, unde va 
duce tratative cu oficialitățile 
S.U.A. în această problemă.

ALGER 25 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat radio

difuziunii și televiziunii algeriene, 
Johhy Eduardo, șeful reprezentan
tei permanente a Mișcării națio
nale pentru eliberarea Angolei în 
Algeria, a declarat că, „în ciuda 
faptului că colonialiștii portughezi 
au intensificat campania teroristă 
împotriva patrioților angolezi, si
tuația politică din acest teritoriu 
s-a îmbunătățit considerabil". El a 
arătat că patrioții angolezi contro
lează a șasea parte din teritoriul 
Angolei, subliniind că este un fapt 
recunoscut că regiunile rurale au 
devenit un front invulnerabil. Fron
tul național de eliberare, a spus 
Eduardo, a 
militare în 
rate.

Eduardo
rea planului elaborat de conduce
rea mișcării de eliberare în vede 
rea lansării unor operațiuni mili
tare de amploare în toate regiu
nile Angolei va permite armatei 
de eliberare să intre în posesia 
unor noi centre strategice și să 
deschidă noi fronturi de luptă îm
potriva colonialiștilor. El a preci
zat că armata de eliberare numă
ră în prezent peste 30 000 de pa- 
trioți și că dispune de armament 
modern.

COPENHAGA 25 (Agerpres).
După Gum anunță ziarul „Land- 

og Folk", la Copenhaga a avut 
loc Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
din Danemarca. Plenara a discutat 
despre perspectivele care s-ar des
chide în fața tineretului în cazul 
cînd Danemarca 
neutră.

K. Jespersen, 
dului Comunist 
rostit la această

va deveni o țară

președintele Parti 
din Danemarca, a 
plenară un amplu 

discurs. Unica cale spre pace, a
spus el, este dezarmarea. Poporul

danez nutrește speranța că gu
vernul va elibera țara de povara 
obligațiunilor față de N.A.T.O.

In momentul de față, a subliniat 
președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, cheltuielile pentru 
înarmare ale Danemarcei se ridică 
la suma de 1 800 milioane coroa 
ne pe an, adică o sumă de șase 
ori mai mare decît aceea care se 
cheltuia pentru apărare înainte de 
aderarea Danemarcei la N.A.T.O.

K. Jespersen a chemat guvernul 
și Folketingul (parlamentul danez) 
să revizuiască politica Danemarcei.

0

misiune aondusă de

0

„Cetățeni de categoria a doua U
■ ■ ■

stabilit comandamente 
toate regiunile elîbe-

a declarat că aplica-

0----

Mișcări revendicative în Columbia

în orașul 
țării, unde 

50 000 locui 
greve de

populație de 
alăturat unei 
declarată de studenți îm 
refuzului guvernului de a

NEW YORK 24 (Agerpres).
Problema situației bătrînilor din 

S.U.A. a revenit din nou în cen
trul atenției prin înaintarea către 
președintele Kennedy a unui ra
port întocmit de către un consiliu 
special prezidențial. In raport se 
arată că bătrînii sînt pe cale de a 
se transforma „în cetățeni de ca- 

1 tegoria a doua" și se subliniază 
că multe lucruri vor trebui făcute 
pe tărîmul asistenței medicale, a 
locuințelor sau a găsirii de slujbe 
pentru bătrîni. Dintre acestea, pro
blema cea mai urgentă care tre
buie rezolvată este elaborarea 
„unui plan de bază care să asigure 
asistența medicală" a bătrînilor.

Referindu-se la această Ghestiu- 
ne, ziarul „New York Times" men
ționează că administrația va trebui 
să repună în discuția Congresului 
legea cu privire Ia extinderea sis
temului securității sociale, lege 
care prevedea pentru bătrîni asis
tența medicală gratuită în spitale 
și care anul trecut a suscitat pu
ternice atacuri din partea unor

membri ai Congresului, fiind în cele 
din urmă respinsă. Cu acest pri
lej au ieșit în evidență legăturile 
dintre acești congresmeni și vîrfu- 
rile profesiune! medicale, care nu 
văd cu ochi buni o reformă de 
genul aceleia amintite, întrucit a- 
ceasta ar afecta serios profiturile 
lor. 
în 
nu 
fie

„New York Times", subliniază 
continuare că niei anul acesta 
există perspective sa legea să 
adoptată.

MANILA: СІ0СПІГІ 
între politie și docheri

MANILA 25 (Agerpres).
După cum anunță agenția United 

Press International, la Manila au 
avut loc Ia 24 mai noi ciocniri în
tre poliția filipineză și docherii 
din port care se află în grevă.

Poliția a intervenit, folosind 
bastoane de cauciuc și jeturi de 
apă pentru a împrăștia pe docheri, 
care au încercat să împiedice in
trarea In raza portului a unor spăr
gători de grevă.

Potrivit relatărilor unui ziar lo
cal, peste 100 de persoane au fost 
rănite. Poliția a operat 21 de 
restări.

BOGOTA 25 (Agerpres).
De cîteva zile în Columbia are 

loc un puternic val de mișcări re
vendicative. O situație încordată 
domnește în prezent 
Magangue din nordul 
întreaga 
tori s-a 
protest, 
potriva
îmbunătăți condițiile de învățătu 
ră. După cum transmite agenția 
U.P.I., la 23 mai autoritățile au in
staurat „legea marțială" după ce 
studenții din Magangue au luat ca 
„ostateci" echipajul unui avion 
comercial care făcea cursa regu
lată spre orașul Barranquilla. In 
prezent, transmite agenția, toate

comunicațiile între orașul Magan- 
gue și restul Columbiei sînt prac
tic întrerupte.

Aceeași agenție relatează să 
ministrul de război al Columbiei 
a ordonat instaurarea unei forme 
modificate a legii marțiale și în 
alte trei localități din provincia 
Santander, unde populația partici
pă la „greve civice" pentru a sili 
guvernul să înceapă lucrările de 
canalizare și alimentare eu apă 
potabilă. In orașul Barrancabermt i 
din această provincie s-au înregis
trat ciocniri între patrule ale ar
matei și demonstranți, în cursul 
cărora, după cum arată agenția, un 
copil a fost ucis și L5 persoane 
rănite.

a»

Demonstrație la Lusaka
Republica Sud-Afri-LUSAKA 24 (Agerpres).

La 24 mai, anunță agenția As
sociated Press, Ia Lusaka a avut 
(loo >o demonstrație de protest 
împotriva arestării de către auto
ritățile din Rhodesia de nord a u- 
nui grup de refugiați din Repu
blica Sud-Africană.

Demonstranții purtau pancarte 
pe care scria „Cerem eliberarea 
imediată a fraților noștrii", „Ce 
rem ca ei să nu fie predați auto

s-a mai anunțat, pen- 
de represiunile rasis-

rităților din 
cană".

După cum 
tru a scăpa
te ale guvernului Verwoerd, те- 
fugiațli din R. S. A. au intrat în 
Rhodesia de nord prin teritoriul 
Echuanaland. Ei au fost arestați 
și urmează să fie predați autorită
ților din Republica Sud-Africană.

Poliția a intervenit pentru 
împrăștia pe demonstranți.

a

i
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Conflict între jandarmii lui Chombe 
și armata

ELISABETHVILLE 25 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează că la 24 mai a izbucnit 
la Elisabethville un conflict între 
jandarmii lui Chombe și unitățile 
armatei naționale congoleze. Trupe 
ale O.N.U. și unități congoleze, 
transmite agenția Reuter, au dezar
mat și împrăștiat numeroși jan
darmi katanghezi care făceau parte 
din garda personală a lui Chombe. 
„Nimănui nu i se poate permite 
să aibă o armată personală", a 
declarat un reprezentant al coman
damentului O.N.U.

încă din cursul nopții palatul 
lui Chombe a fost înconjurat de

congoleză
trupe ale O.N.U. și unități con
goleze. Lovindu-se de refuzul jan
darmilor de a preda armele, acește 
unități au pătruns în palat unde, 
în urma unei percheziții, au con
fiscat un număr de arme și cîteva 
drapele katangheze. Apoi i-au de
zarmat pe jandarmii din garda lui 
Chombe aflați într-o cazarmă din 
afara orașului.

In același timp, drapelul Katan- 
ghez arborat într-un para din fața 
palatului lui Chombe a fost cobo- 
rît și înlocuit cu drapelul Repu
blicii Congo. De asemenea, stema 
katangheză a fost scoasă de pe 
frontispiciul palatulut

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

S-U.A.: Inițiativa scriitorului de culoare 
J. Baldwin

NEW YORK 25 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că, la invitația scriitoru
lui negru american James Baldwin, 
Robert Kennedy, ministrul justiției

MOSCOVA. — La 24 mai, pti- 
mul ministru al Cubei, Fidel Cas
tro, și președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikita Hruș- 
ciov, au sosit pe litoralul cau
cazian al Mării Negre pentru o- 
dihnă.

NEW YORK. — La ședința de 
la San Louis, Comitetul executiv 
al Uniunii sindicale Afl-Cio a a- 
doptat o rezoluție în care se ex
primă sprijinul deplin fată de miș
carea populației de culoare din 
orașul Birmingham pentru lichi
darea segregației rasiale.

SANTIAGO. — Țăranii chilieni 
lipsiți de pămînt din satul Anta 
Ines au organizat un „marș al 
ioamei".

O coloană de țărani în care se 
aflau și femei cu copii în bra
țe a străbătut un drum de 70 de 
km. pînă în orașul Melipilla. In 
piața din centrul orașului a avut 
loc un mare miting la care au 
participat și locuitori din Melipilla. 
Ei au cerut îmbunătățirea condiți
ilor de trai și creșterea salariilor.

CAPETOWN. — Corespondentul 
agenției Reutsr anunță că tribu
nalul din Capetown l-a condam

nat la 12 ani închisoare pe cu
noscutul ziarist sud-african Tars- 
hish, acuzat de „activitate subver
sivă".

LONDRA. — La 24 mai, în cen
trul finanței și industriei londo
neze City a fost comis un mare 
furt de aur. Trei indivizi moșeați 
au pătruns în plină zi în depo
zitul unei bănci de pe Paul Street 
la puțin timp după ce acolo au 
lost aduse 80 de lingouri de aur 
de la Banca Rotschilde. După ce 
au furat 40 de lingouri de aur, 
în valoare de aproximativ 280 000 
lire sterline, hoții au dispărut în- 
tru-un automobil. Poliția efectu
ează cercetări.

KUWEIT. — După cum se știe, 
într-o serie de sultanate din pe
ninsula arabă se practică încă co
merțul cu sclavi. In scopul lichi
dării acestei practici. Ministerul 
Finanțelor și Industriei al Kuwei
tului a dat publicității la 23 mat 
un comunicat care prevede inter

zicerea, începînd de la această 
dată, a transportului și comerțu
lui de sclavi pe teritoriul Kuwei
tului, în apele sale teritoriale, 
precum și în spațiul aerian al 
țării.

BERLINUL OCCIDENTAL. — Oi- 
ganizațîa din Berlinul occidental 
a Uniunii persoanelor persecutate 
de naziști a cerut încetarea i- 
mediată a procesului intentat ia 
cererea generalilor vest-germani 
lui Lorenz Knorr, membru al di
rectoratului partidului Uniunea 
Germană â Păcii.

TOKIO. — In declarația sem
nată de 42 de oameni de știință 
și activiști pe tărîmul culturii din 
Japonia dată publicității la Tokio 
se spune că accesul submarinelor 
atomice americane în porturile ja
poneze va intensifica încordarea 
în Extremul Orient.

RABAT. — Televiziunea maro
cană a transmis o emisiune con
sacrată R. P. Romine, în care a 
prezentat telespectatorilor marocani

mai multe filme romînești de 
scurt metraj

RIO DR JANEIRO. — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
Sindicatul ziariștilor din Brazilia 
a trimis un mesaj președintelui 
Argentinei, Jose Maria Guido, în 
care protestează împotriva recen
telor arestări ale unor ziariști ar
gentinieni și cere eliberarea lor 
imediată.

LONDRA. — La 24 mai 63 de 
membri laburiști ai parlamentului 
au prezentai în Camera Comunelor 
o rezoluție în care cer ca guver
nul englez să manifeste inițiativă 
la tratativele de la Geneva cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu armele nucleare și să de
clare că Anglia nu va relua ex
periențele nucleare și nu va par
ticipa la ele.

LONDRA. — „Speidel cară-te 
acasă", sub acest titlu Mișcarea 
foștilor militari, partizani ai păcii au 
publicat un buletin special prin care 
își exprimă protestul împotriva a- 
propiatei vizite în Anglia a fos
tului general hitlerist și actual
mente unul din conducătorii mili
tari ai N.A.T.O.

al S.U.A., a avut o întrevedere 
cu un grup de personalități da 
culoare în vederea discutării pro
blemelor legata de segragația și 
discriminarea rasială atît în nor
dul cît și în sudul Statelor Unites. 
La întrevedere au participat, po
trivit ziarului „New York Times", 
12 persoane de culoare și cîteva 
persoane albe. Grupul a raportat 
ministrului de justiție că 
lațiile 
s-a 
zivă, 
poate
burările rasiale în creștere 
dul Statelor Unite". Scriitorul Ja
mas Baldwin, după cum relatează 
agenția Associated Press, a cri- 
ticat pa președintele Kennedy pen
tru faptul „că nu acționează mai 
eficient în legătură cu одіш dree» 
turilor civile din sud".

„în re- 
dintre rase în nordul S.U.A. 
creat o situație 
care, în cele din 
deveni echivalentă

explo- 
urmă, 

cu tul. 
din su.

„Chîje î Crește costul vieții
SANTIAGO DE CHILE 25 (A-

gerpres).
Biroul chilian de statistică a a- 

nunțat că in primele trei luni ale 
anului 1963 costul vieții în Chile 
a crescut cu 14 la sută. Presa 
chiliana subliniază că această 
creștere este fără precedent în is
toria țării.
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