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2108 tone plus - 
înfr-o săptămână

cuMinerii din Petrila muncesc 
hărnicie deosebită în aceste zile, 
urmărind să încheie luna mai cu 
realizări cît mai frumoase în pro
ducție. In perioada 20—27 mai, din 
abatajele minei Petrila s-au ex
tras peste prevederile planului 
2108 tone de cărbune. In același 
timp, minerii petrileni au pus ac
centul și pe îmbunătățirea calită
ții producției, pușcînd selectiv în 
abatajele cu intercalații de steril în 
strat și alegînd cu grijă șistul vi
zibil din cărbune. Ca urmare, con
ținutul de cenușă în cărbunele ex
tras a scăzut cu 0,5 procente sub 
indicele planificat.

Colectivele sectoarelor II și IV 
au cele mai mari merite la succe
sele exploatării. Sectorul II a de
pășit planul în luna mai cu pes
te 1800 tone de cărbune, iar sec
torul IV cu peste 200 tone.

bază, din abatajele sectorului s-au 
extras de la începutul anului și 
pînă în prezent pests plan aproape 
18 000 de tone de cărbune special 
pentru cocs. La acest succes, o 
mare contribuție au dat frontaliștii 
din brigăzile conduse de minerii 
Ghioancă Sabin, Ghioancă loan, 
Asian Ioan, Olteanu Alexandru și 
alții.

De remarcat este faptul că miile 
de tone de cărbune date în plus 
de 
lor
preț de cost redus. Prin reduce
rea cheltuielilor de producție, co
lectivul sectorului III a obținut 
primele patru luni din acest 
economii suplimentare la prețul 
cost ce se cifrează la pesta o 
mătate de milion de lei.

minerii sectorului III cocsari- 
hunedoreni au revenit la un

pe 
an 
de 
ju-

Pe seama creșterii 
randamentelor

In marila frontale din sectorul 
III al minei Lupeni, randamentul 
muncii este în continuă creștere. 
Datorită folosirii tehnicii noi și or
ganizării lucrului în; mod

a
pe
Pe

randamentul pe sector 
trei tone de cărbune 
țontinuă să crească.

judicios, 
ajuns la 
post și 
această

Realizări deosebite 
la foraje

Colectivul sondorilor de la sec
ția de foraj Livezeni a raportat în 
ziua de 26 mai un important suc
ces obținut în activitatea sa. La 
această dată, sectorul a îndepli
nit planul de producție pe luna 
în curs. Pînă în ziua de 20 mai, 
harnicii sondori au forat peste pla
nul lunar 88 de metri fizici. In 
perioada trecută din acest an, s-au 
forat peste plan mai mult de 500 
metri fizici.

Totodată, colectivul
dobîndit succese și în ce privește 
realizarea sarcinii de 
prețului de cost. Economiile supli
mentare realizate în primele patru 
luni din acest an la prețul de cost 
însumează 525 000 de lei, iar pe 
luna mai se’ prevede să se obțină 
o economie de cca. 200 000 lei.

Fruntașe pe secție sînt colecti
vele de sondori de la locațiile 5907 
condusă de maistrul sondor Ciobanu 
Victor și 5455 condusă de maistrul 
sondor Turcu Gheorghe.

secției a

ACȚIUNI TINEREȘTI
In sprijinul oțelarHor

Chemarea furnaliștilor hunedoreni 
se trimite cantități sporite 
vechi a 
muncitor

pătruns în inima 
ds la preparația

trecute. către sfîrșitul

reducere a

metalice pentru Hunedoa-

rămînem, să rămînem, 
tinerii Trufaș Traian,

răs- 
Go-

toți 
pu- 

de două ore, participanții la 
încărcat un vagon de 
fier vechi.
ei n-a uitat să scrie 
vagonului i „încă un

de a li 
de fier 
fiecărui 
Petrila

Zilele
schimbului I, un tînăr muncitor din 
secția de gospodărie a preparației 
spunea:

— Esle ziua fierului vechi, ce-ar 
ii să mai rămîneni în uzină pentru 
a încărca voluntar un vagon cu 
deșeuri 
ra?

— Să 
punseră
rici loan și Cucoș Andrei.

Entuziasmul a cuprins pe 
muncitorii din secție. In mai 
țin
acțiune au 
15 tone cu

Unul din
pe peretele
dar din partea preparatorilor pe-; 
trileni pentru harnicii oțelari 
cetății de foc".

Obosiți, dar veseli și mulțumiți, 
tinerii s-au îndreptat spre casă. 
Erau mîndri că acest vagon împli
nește ce-a de-a 220-a tonă de fier 
vechi expediată oțelarilor de la 
începutul acestui an.

ai-

Fruntași în colectarea 
fierului vechi

Utemiștii care lucrează la depo
zitul de lemne al minei Petrila au 
hotărît să organizeze, în cadrul 
sectorului, o zi de bună gospodă
rire. Nu de mult, sprijiniți de con
ducerea depozitului tinerii, organi
zați pe echipe, au colectat în a- 
ceastă zi cinci tone de fier vechi. 
In aceasta acțiune s-au evidențiat 
Carmean Paraschiva, Ferencz Maria, 
Kecst Maria, Băltărețu Ioau. An
drei Mircea și Farcaș Dionisie. Par- 
ticipînd la toate 
tice, acești tineri, 
că, sînt fruntași 
fierului vechi.

acțiunii = patrio- 
fruntași în muți
și în colectarea

CIUR IOAN 
corespondent

La cursul de ridicare 
a calificării,.

și vîrstnici din secția me- 
a U.R.U.M.P., frecventea- 
regularitate cursul de ri- 
a calificării. Primele două 
consacrate desenului teh-

Un număr de 67 de muncitori 
tineri 
canică 
ză cu 
dicare 
lecții,
nic, predate de tov. ing. Mașec, 
s-au bucurat de un deosebit in
teres din partea cursanțiior. In 
.următoarele trei ședințe de în- 
vățămint se vor preda lecții des
pre toleranțe. Numeroși munci
tori, între care strungarul Ma
nca Gheorghe, frezorul Mitrana 
loan, forjorii Sereș Gheorghe, 
Măgureanu Dezideriu, învață cu 
sîrguință, deoarece acest curs îi 
ajută să muncească cu o produc
tivitate ridicată, să execute piese 
de calitate.

Concurs între formații P. С. I.
și curaj. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de formațiile de 
la U.R.U.M.P., E. M. Aninoasa, 
І.С.Т. Paroșeni și E. M. Vulcan. La 
probele individuale Dîaconescu 
Gheorghe (E. M. Petrila), Borangiu 
Radu (Viscoza Lupeni), Tivrea Du
mitru (I.C.T. Paroșeni)
Dumitru (E. M. Lonea) au realizat 
cel mai ridicat punctaj.

Participanții la întrecere s-au 
angajat să obțină și în viitor noi 
rezultat* pe linie de P.C.I.

Recent Ia Vulcan a avut loc 
tradiționalul concurs al formațiiloi 
P.C.I. din întreprinderile Văii Jiu 
Iul Cu tot timpul nefavorabil pom
pierii din formațiile de 
tra incendiilor nu și-au 
eforturile pentru a-și 
înalta lor măiestrie 
mijloacelor pentru 
cendiilor.

Probele de coneurs
demînare și viteză", „Ștafeta 3X50 
metri" și „Luarea dispozitivului la 
autopompă cisternă și motopompă" 
au prilejuit un adevărat examen 
de îndemînare, viteză în acțiune

pază еч>п 
precupețit 
demonstra 

mânuireaîn
stingerea in

,,Pista de în

și Preda

cpt. GEMIGA MIHAI 
corespondent

O contribuție 
importantă la 
deschiderea mi
nei Dîlja aduce 
și brigada de 
betoniști con
dusă de tov. 
Beres Gheorghe, 
evidențiată pen
tru depășirea 
ritmică a pla
nului de pro
ducție și calita
tea bună a lu
crărilor pe eare 
le execută.

Iată o parte 
4’din membrii bri

găzii după ieși- 
’ rea din șut.

F

Mai multă atenție preseminariilor 
su propagandiștii

Apropierea închiderii anului șco
lar al învățămîntului 
duce la intensificarea

cursul anului, pentru re- 
materialului cuprins în 
seminarii. Toate acestea 
că în vederea desfășu-

de partid 
activității 

propagandiștilor, a cursanțiior. E- 
xistă o mai mare preocupare pen
tru punerea în ordine a celor stu; 
diate în 
vederea 
lecții și 
dovedesc
rării convorbirilor recapitulative în 
bune condițiunî,’ se fac de pe a- 
cum pregătirile necesare.

Sarcini de cea mai mare impor
tanță revin propagandiștilor, de
oarece de munca lor depinde în 
mare măsură succesul desfășurării 
convorbirilor recapitulative.

Pentru a veni în ajutorul pro
pagandiștilor, pentru înarmarea lor 
cu cunoașterea celor mai impor
tante probleme ce vor fi dezbătute 
în cadrul convorbirilor de închi
dere, s-au organizat preseminarii. 
Majoritatea' propagandiștilor s-au 
prezentat bine pregătiți la primul 
preseminar, ținut 
la Lupeni și în 
șani.

De remarcat e
seminar au participat acei propa
gandiști care și în timpul anului 
de învățămînt au frecventat cu . 
regularitate ședințele de pregătire. 
Astfel sînt unii propagandiști ca- . 
re nu au nici o absență de la pre
gătire, ca de exemplu tov, Burcin 
Gheorghe de la Lonea, Nagy Eu- . 
gen de la Aninoasa, Oliver Carol 
din Vulcan, Nucă Ilarie din Lu
peni, Svoboda Tiberiu din Petrila 
și alții.

14
au
11
au

ținut care a 
propagandiști 
fost prezenți 
propagandiști 
fost prezenți

pro- 
pre- 

I.L.L.

au

în ziua de 14 mai
18 mai la Petro-

faptul că la pre-
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tot pasul. Privindu-i 
să nu încerci acel 
bucurie umbrită un 
undă de melancolie :

Ei nu au cunoscut și nu vor 
cunoaște niciodată ce înseamnă să 
nu ai copilărie. Pentru ei viața 
începe sub îngrijirile pline de dra
goste părintească ale medicilor, 
în casele de nașteri și continuă 
fără griji și lipsuri, bogată in jo
curi și bucurii, plină de inedit 
și frumos la 
nu se poate 
sentiment de 
moment de o
că tu nu ai avut copilărie. Ție ți 
s-a furat la anii lor cel mai de 
preț bun: copilăria 1 Da, da,
ei nu vor Încerca niciodată senti
mentul acesta. Prima zi după ca
lendar cînd maiui și-a cîntat toa
te cintecele sale și lasă vad liber 
verii, e ziua lot, a copiilor din 
toată lumea, aceste mlădițe de 
viață nouă c^e vor prelua odată

și odată de la înaintașii lor torța 
vie a existenței umane și o vor 
duce mai departe tot mai vie, tot 
mai arzîndă. Viața va perpetua. 
De sărbătoarea lor parcurile vor 
îmbrăca decoruri noi.

Lumea minunată a basmelor care 
ie populează copilăria va veni a- 
colo pentru ei. Se înțelege nu o 
lume vie, ci una ale cărei tur
nuri de castele vor ii din carton 
colorat. Basmul cel viu pe care 
l-au visat pentru ei strămoșii, nu 
mai e basm. E realitatea pe care 
o simt și micuții aceștia încon
jurați de dragoste la tot

Mai sînt și acum pe 
nele și paralele globului 
ră copilărie. Mai există
cate și acum minți obtuze care' 
vor să tîrască lumea într-o nouă 
aventură războinică pentru satis-

iacerea meschinelor lor interese 
de bogătași ghiituiți pină la sa
turație cu toate bunurile pămîn- 
tului. Să nu încerce s-o facă. Se 
vor izbi de forța de netrecut a 
taților și mamelor din toată lu-, 
mea, care de ziua aceasta își u- 
nesc glasurile intrrunul singur 
tru apărarea vieții pentru ca 
copiii să trăiască o copilărie 
ricită.

La noi, prin grija partidului și gu
vernului, visul acesta s-a realizat 
de mult. Și va veni o vreme cînd 
pe tot pămîntul va răsuna ca unul 
singur de ziua aceasta, glasurile 
tuturor copiilor lumii. Și glasul 
acesta va spune : trăim și sintem 
feliciți. Ducem mai departe făclia 
nestinsă a vieții.

Despre acești tovarăși se poate 
spune că și-au înțeles rolul impor
tant ce-1 au în cadrul învățămîn
tului de partid și muncesc cu simț 
de răspundere pentru a-și duce la 
îndeplinire sarcina încredințată. 
Nu același lucru se poate afirma 
însă despre unii propag»ndiști ca
re n-au fost prezenți la presemi- 
narii.

De la preseminarul 
avut loc, din cei 
din orașul Vulcan 
numai 4, din cei 
de la U.R.U.M.P.
doar 5, de la șantierul de con
strucții din Petroșani n-a partici
pat nici un propagandist, iar de la 
C.F.R. Petroșani, din 8, unul singur. 
Au lipsit de la preseminar 9 
pagandiști de la mina Lonea, 
cum și cei de la mina Dîlja, 
sector Petroșani și alții.

Printre propagandiștii care
lipsit se numără mulți care și în 
timpul anului au dovedit nepăsare 
pentru pregătirea personală, cum 
sînt tovarășii : Mănescu Petru de 
la C.F.R., Cismas Ambrozie de la 
I.P.I.P., Bueur Vasile de la I. F., 
Jitea Vasile de la cariera Banița 
care au cîte 9 absențe de la pre
gătire. De asemenea, Cioric Ștefan 
de la mina ‘Dîlja, Mihuț Constan
tin de la I.I.L. „6 August", Petru- 
san Ioan de la Vulcan, 
mitru de la șantierul 9 
din Petroșani au multe 
la pregătiri.

Preseminarul i-ar fi 
acești propagandiști să 
în mare măsură ceea ce 
în cursul anului. Insă și de data 
aceasta 
gătirea 
zinteres 
țață.

Trebuie 
faptul că 
prezentat 
minar. 
poartă 
partid 
măsuri

Bălan Du- 
construcții 

absențe de

ajutat pe 
recupereze 
au pierdut

fei au desconsiderat pre- 
personală, au dovedit de- 
față de sarcina îneredin-

această situație

în- 
toți 
fe-

pasul. 
meridia- 
copii fă- 
din pă-

din timp pro» 
putea pregăti 
luni vor con-
cu propagan-

cursul acestei 
preseminariile 
Este necesar ca toate comi- 
de partid, birourile organi-

I. CIOCLEI

amintit, de asemenea, 
unii propagandiști s-au 
slab pregătiți la prese- 

Pentru
o vină și organizațiile de 
respective care n-au luat 
de mobilizare a propagan

diștilor, nu le-au dat
blemele pentru a se

In 
ținu a 
diștii. 
tetele
zațiilor de bază să dea atenția eu- 
venită participării tuturor propa
gandiștilor la pregătire, să efec
tueze un control mai organizat a- 
supra felului cum se pregătesc în 
vederea conducerii convorbirilor 
recapitulative de închidere a anu
lui de învătămînt.

P. UNGUR
Directorul cabinetului de partid 

Petroșani



2 STEAGUL ROȘU

ELEVII CLASELOR A XI. A -
ÎN FAȚA EXAMENULUI DE MATURITATE
!»

*
♦
♦
І

*
♦
9
9
9

☆
să apară din 

absolvenți din 
elevilor aflați

Iată că în vitrine au început 
nou tablouri eu promoția noilor 
care privesc chipurile senine ale 
ta pragul maturității.

E o tradiție cu care ne-am obișnuit, dar care 
aduce ceva nou In fiecare an. Sînt noile pro
moții de absolvenți care se adaugă milioanelor 
de constructori al

Pentru fiecare 
nunchiază colegii 
bătut împreună i 
util, constituie o

Senine și cutezătoare chipurile lor privesc 
departe, scrutînd ta zare cetatea științei oătre 
«ere își vor îndrepta pașii cu încredere și si
guranță.

„Vom înfrăți pămtntul cu zările albastre, 
Trecînd în zbor prin spații, pe aripi de atom 
Și vom purta senină in sufletele noastre 
Simțirea cea mai-naltă: mlndrta de-a fi oa»“. 
Iată cum sînt sintetizate in versuri aspira

țiile, dorințele și hotărlrea tinerel generații.
Dar, înainte de a păși spre institutele de în- 

vâțămînt superior sau către ramurile produc
tive, elevii claselor a Xî-a vor avea de trecut 
ultimul examen greu, examenul de maturitate 
!n fața căruia vor trebui să dovedească bagajul 
de cunoștințe acumulate în cei 11 ani de școală. 
E un examen care presupune maturitate In gîn- 
dire și orientare tn diversitatea problemelor pe 
care le pune practica de zl cu zi.

Dată fiind importanța acestui examen, con
ducerile școlilor, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, și-au pus în centrul preocupărilor 
crearea condițiilor optime pentru pregătirea 
temeinică, multilaterală și minuțioasă a viito
rilor absolvenți.

Recapitularea materiei din clasele VIII-XI și 
lămurirea problemelor neclare In cadrul lec
țiilor de sinteză sînt cîteva din formele de bază 
Utilizate la toate școlile.

l vieții noi din patria noastră, 
absolvent, tabloul sare Inmfi- 
și profesorii cu care a stră- 

un drum lung, interesant și 
amintire unică.
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Ne străduim să consolidăm 
dobînditesuccesele

înregistrate. 
trăiesc febra „bătăliei deci- 
Exanienul de maturitate de 
mal despart doar două săp- 
le solicită eforturi deose-

Deși cursurile clasei a XI-a s-au 
încheiat, absolvenții Școlii medii 
mixte Lonea au intrat într-o etapă 
de intensă activitate școlară.

In timp ce catalogul încărcat de 
note se odihnește în dulap satis
făcut de rezultatele 
elevii 
sive", 
care îi 
tămîni
bite. Elevii își îndreaptă cu pre
cădere atenția spre aprofundarea 
cunoștințelor, spre clarificarea pro
blemelor pe care încă nu sînt stă- 
plni. Cadrele didactice și direc
țiunea școlii au manifestat preo
cupare pentru pregătirea elevilor 
tncă de la Începutul anului școlar. 
In acest sens s-au organizat săp- 
tămînal ore de recapitulare a ma
teriei din clasele VIII—X la ma
tematică și romînă.

La alcătuirea acestui 
s-a avut în vedere 
treptată a materiei în 
în ultimul timp elevii 
prea fncărcați, lucru

Pefltru elevii seraliști 
din clasa a XI-a

In vederea examenu
lui de maturitate care va 
ft susținut de elevii din 
clasa a XI-a în curînd, 
conducerile școlilor medii 
serale au luat din vre- 
■e măsuri în scopul unei 
pregătiri temeinice a ele
vilor. Pentru ei se orga- 
■ikeeză în fi-ecars săptă- 
mină ore da meditații la 
materiile de bază, la care 
se va da examen. 0 a- 
tenție deosebită in cadrul 
acestor ore trebuie acor
data matematicii — mate-

rie de bază atît la 
meuul de maturitate cit 
și la cel de admitere în 
facultăți. Este necesar să 
se efectueze cît mai mul
te exerciții și probleme. 
Iar elevii au datoria să 
participe cu regularitat ? 
la orels de meditații, să 
ceară lămuriri profesorilor 
asupra problemelor neîn
țelese, să depună mai 
mult interes în studiul in
dividual. Numai în felul 
acesta își pot asigura 
succesul la examenul de 
maturitate.

exa-

program 
sintetizarea 
așa fel ca 
să nu fie 

neindicat
mai ales tntr-o etapă de maximă 
solicitare cum este aceasta.

In prezent se pune un accenl 
deosebit pe subiectele de sinte
ză care cer din partea elevilor 
cunoștințe de fond, o judecată 
limpede și profundă, lăsînd la □ 
parte , amănuntele mai puțin sem
nificative.

La limba romină elevii au fost 
îndrumați să alcătuiască tablouri 
sinoptice in care să se Includă 
scriitorii studiați, clasificarea ope
relor literare după genul căruia 
aparțin, scurte însemnări asupra 
personajelor principale și asupra 
conținutului tematlco-ideologic. în

drumări similare au 
și la obiectul istorie 
li s-a atras atenția 
pretării materialist dialectice 
nomenelor istorice.

In măsurile elaborate de 
ducerea școlii pentru pregătirea 
viitorilor absolvenți s-a acordat a- 
tenția cuvenită și orientării pro
fesionale a acestora. Astfel, a fost 
organizată □ lecție deschisă pe te
ma alegerii profesiunii, lecție care 
a fost deosebit de utilă și plină 
de învățăminte.

Stînd de vorbă cu secretara 
U.T.M. a Clasei. Dănciulescu Ro- 
dica, pentTU a afla modul 
privesc elevii examenul de 
rltate, aceasta ne-a relatat:

„Fără îndoială că pentru 
tivul nostru este o mlndrie 
că toți elevii au reușit să promo
veze clasa a XI-a cu rezultate sa
tisfăcătoare. Strădania noastră nu 
se oprește însă aici. Ne străduim 
să consolidăm succesele dobîn- 
dite, pregătindu-ne cu aceeași se
riozitate și pe mai departe spre 
a ’ fi cu toții la nivelul exigențelor 
cerute de examenul de maturitate”.

— $i, după examenul de matu
ritate ce gînduri aveți ?

— Ne stăpînesc multe gînduri, 
dar deocamdată ne concentrăm a- 
supra celor de importantă ime
diată.

Avînd în vedere pregătirile in
tense în vederea examenului ne 
exprimăm încrederea că elevii 
clasei a XI-a de la Școala medie 
din Lonea se vor prezenta la ma
turitate cu un nivel de cunoștin
țe ridicat, capabili să facă față e- 
xigențelor examenului.

primit elevii 
unde în plus 
asupra inter-

a fe-

cum 
tnatu-

colec-
faptul

Examenul de maturitate bate la ușă. Pentru trece
rea lui cu succes se cere din partea fiecărui elev o 
pregătire temeinică, planificată. Acest lucru l-a în
țeles și elevul seralist Zarculea Vasile din clasa a 
XI-a A a Școlii medii serale din Petroșani. Avînd 
o comportare mai slabă la învățătură pe primul se
mestru, el și-a intensificat pregătirile in semestrul 
II și acum se pregătește cu conștiinciozitate pentru 
ultimul „act" a școlii medii — examenul de ma
turitate.

IN CLIȘEU: Elevul Zarculea Vasile luîndu-și no
tițe la o oră de curs.

------------G------------

[onsîiiBtioz tatea ji sarseverenta 
(lieia

I

Răspundem
In legătură eu încheierea anu

lui școlar 1962—1963 și examenul 
de maturitate mai mulți elevi au 
adresat redacției unele întrebări 
privind activitatea școlară în a- 
eeastă perioadă. Să răspundem:

• Conform instrucțiunilor Mi
nisterului Invățămîntului între 27 
mai și 5 iunie inclusiv se vor ține, 
la obiectele pentru examenul de 
maturitate și de stat lecții de re
petare și sistematizare a probleme
lor fundamentale din programa 
claselor VIII—XI (anii I—VI) pre
văzute pentru aceste examene.

CU GINDUL la e
In curînd, o nouă promoție de 

a 11 
matu- 
studii, 
să în-

muncitori, absolvenți 
vor primi diploma de 

In cursul anilor de 
au avut posibilitatea

elevi 
dese 
rttate. 
elevii
sușească bogate cunoștința de cul
tură generală, pe care le îmbină 
armonios cu cele tehnice la locu
rile lor de muncă. Acum, elevii 
seraliști se află în plină perioadă 
a tezelor. Peste cîteva săptămîni 
ei vor încheia cursurile școlii me
dii, apoi vor trabui să trsacă... 
hopul cel mare — examenul de 
maturitate. Pe lingă acest exa
men, mulți elevi vor mai avea d? 
trecut încă unul. Ia fel de im
portant ca și primul — examenul 
de admitere în facultăți sau în 
școlile tehnice. Prezentarea la a- 
ceste examene cere o pregătire te
meinică, conștiincioasă din partea 
fiecăruia.

De aceea, acum, în prag de sfîr- 
șit de an școlar, mai mult ca ori- 
cînd, elevilor din clasa a XI-a 
le revin sarcini de mare impor

tanță. Gîndurile lor trebuie să se 
îndrepte spre un punct fix — exa
menul de maturitate. Ei trebuie să 
privească cu toată seriozitatea im
portanța examenului de maturi
tate să frecventeze cu regularita
te cursurile, orele de meditații și 
CMsnUații. Este necesar un efort

mare 
bune la învă- 
Elevii, la rin- 
ducă o muncă 
să nu iroseas-

acorda- 
studiului individual, planifică- 
raționale a materiei, pregătirii 
conștiinciozitate a fiecărei lec-

prof. NICOLAE chebciu

cititorilor
Instrucțiunile prevăd că, în ve- 

derea pregătirii temeinice pentru 
examen, se recomandă școlilor ca 
ta perioada 1 mai — 14 iunie e- 
levii să nu fie antrenați în alte 

activități (cultural-artistice, sportive 
etc.), lăsindu-le la dispoziție tim
pul necesar pentru pregătirea in
dividuală.

* La clasa XI-a serală anul șco
lar 1962—1963 (inclusiv recapitu
larea materiei) se încheie 
de slmbătă 13 iulie a. c.'

• Potrivit prevederilor
. mentului

miratului
fără frecvență de 
cultură generală, 
elevii școlilor 
muncitorești cu 
durata de 3 ani, 
care au promovat 
anul III, dar n-au 
dat examenul de 
maturitate, se pot 
înscrie la acest 
examen numai du
pă promovarea 
clasei a XI-a prin 
învățămintui se
ral sau fără frec
vență, în condi
țiile prevăzute de 
regulament.

XAMENE

în ziua

regula- 
învăță- 

seral și

ca 
Și 
in

deosebit atît din partea elevilor 
cît și a profesorilor.

De felul în car? profesorii își 
pregătesc lecțiile și le expun în 
fața elevilor, depind in 
măsură rezultatele 
țătură ale elevilor, 
dul lor, trebuie să 
ordonată, continuă,
că timpul în dauna învățăturii. O 
atenție deosebită trebui? 
tă 
rii 
cu 
ții.

In această perioadă, mai mult 
oricînd, legătura dintre școală 
întreprindere trebuie să stea 
atenția cadrelor didactice. Profe
sorii să-i viziteze pe elevi la lo
curile de muncă, să le cunoască 
preocupările și comportarea, să 
stea de vorbă cu maiștrii și ingi
nerii, cu reprezentanți ai organi
zațiilor de partid și U.T.M. Aceș
tia la rîndul lor să vină la școa
lă. să se intereseze de rezultatele 
la învățătură ale elevilor, 
programeze astfel pe 
încît să poată frecventa 
iaritate cursurile.

De asemenea, elevii 
să nu mai fie reținuți
prinderi pentru tot felul de ac* 
țiunt sau ședințe, pentru care li 
se telibețează cu multă ușurință

să-i 
schimburi, 
cu regu-

muncitori 
in între-

dovezi pentru motivarea absențe
lor de la școală, așa cum s-a tn- 
timplat cu mai mulți elevi munci
tori de la 
nu le ajută 
potrivă le 
școlară.

Mulți elevi seraliști care au a- 
vut o frecventă bună la școală în 
tot timpul anului și s-au pregătit 
zi de zi pentru fiecare lecție vor 
avea acum o misiune mai ușoară 
în pregătire. Alții în schimb, care 
n au acordat atenția cuvenită în
vățăturii și au lipsit deseori nemo
tivat de la 
depună o 
planificată.

Examenul
elevii din clasa a XI-a 11 
susține nu peste mult timp, cons
tituie o' verificare minuțioasă a 
pregătirii lor In cei 11 ani de 
școală. De aceea gîndurile fiecă
ruia trebuie să se îndrepte spre 
examenul de maturitate. Timpul 
scurt care a mai rămas plnă la 
examen trebuie chibzuit cu grijă 
pentru revederea materiei de la 
începutul anului, cit și din anii 
precedenți, pentru ca ieșind din 
sala de examene să poți afirma 
cu zîmbetui pe buze: am știut, 
slat absolvent cu_. diplomă.

U.R.U.M.P. Motivările 
cu nimic elevilor, dim- 
îngreunează pregătirea

școală, vor trebui să 
muncă asiduă, bine

de maturitate pe care 
vor

— . Л
- G. JNNU

observat unele lipsuri.
In perioada dintre 25 

mai—5 iunie, conform in 
dicatiilor Ministerului In- 
vățămîntului, la școală 
s-a organizat pregătirea 
zilnică a elevilor, pe bază 
de orar, sub supraveghe
rea profesorilor pentru 
fiecare materie în parte, 
punîndu-se mai mult ac
cent pe fixarea, 
tizarea și 
diferitele 
se va da

Desigur
diriginților nu a fost sis
tată în această perioadă. 
Ei urmăresc în prezent fe
lul cun» 
pregătirea 
prin studiu 
și prin cel 
se face la 
aceasta
ginți asistă cu regulari
tate la orele de recapi
tulare, țin o legătură mai 
strînsă cu părinții elevi
lor.

Cu toate măsurile lua
te de către școală, baza 
pregătirii elevilor în ve
derea examenului de ma
turitate rămîne studiul in
dividual. Ei vor 
ss pregătească 
conștiinciozitate 
verență pentru

sistema- 
legătura dintre 

obiecte la care 
examen, 
că nici munca

mai — 5 
zilnic pe

a început

La Școala medie mix
tă din Petroșani, pregăti
rea elevilor din clasa a 
Xl-a pentru exam anul de 
maturitate este în plină 
desfășurare. De fapt, așa 
cum ne-a declarat și tov. 
prof. Bădău Victor, di
rectorul școlii, pregătirea 
elevilor pentru maturita
te, a început încă din 
primele zile de școală ale 
trimestrului doi.

In acast scop, au fost 
stabilite planuri de reca
pitulare pentru flecare 
materie în parte, iar pen
tru perioada 25 
iunie un plan 
ore și materii.

Recapitularea
cu materiile de bază 
totodată cele mai grele 
cum sint matematica, fizi
ca, chimia și romîna, iar 
din trimestrul III s-a în
ceput racapitularea și la 
celelalte obiecta la care 
se va do examen. Aceasta 
s-a făcut prin ore în a- 
fară de clasă, de două ori 
pa săptămină, efectuîn- 
du-se multe lucrări prac
tice de laborator și pro - 
bleme recapitulative. Sco
pul acestora a fost apro
fundarea cunoștințelor și 
dezvoltarea judecății în 
gîndire. Direcțiunea șco
lii a urmărit prin controa
le zilnice, odată cu felul 
cum se pregătesc elevii, 
și felul cum se pregătesc 
cadrele didactice pentru 
orele speciale de recapi
tulare, luînd măsurile ne
cesare acolo unde s-au

se desfășoară 
elevilor atît 
individual cît 
colectiv, care 

școală. Pentru
profesorii diri-

trebui să 
cu multă 
și perse- 
ca Intr-a

devăr munca lor să 
încununată de succes, 
această muncă va fi 
glindită desigur prin
zultatele pe care elevii le 
vor obține la examenul de 
maturitate.

C. COTOȘPAN

fie 
Iar 
o- 

re-

Fruntași în muncă și la învățătură
Imbinînd armonios cunoștințele 

teoretice acumulate la orele de 
«urs cu cele practice din procesul 
de producție, elevii muncitori își 
organizează mai bine munca, dau 
lucrări de mai bună calitate, con
tribuie la mărirea productivității 
muncii și la reducerea prețului de 
cost. Mulți elevi seraliști cu care 
eondueerile întreprinderilor în ca
re luerează se mîndresc sînt și 
elevi fruntași la învățătură. Așa 
stat elevii Șoșoi Petru și Măciucă

Florea din clasa a XI-a A a Școlii 
medii serale din Petroșani, mun
citori la U.R.U.M.P., Vlădianu Du
mitru și Caleap Ion din clasa a 
XI-a a Școlii medii 
peni, electricieni la 
Paroșeni și alții.

Deși 
examen 
medie, 
ducția,
bune. Ei sînt fruntași în muncă și 
la învățătură.

serale din Lu- 
Termocentrala

cel mai greuau în față
de pînă acum din școala 

ei nu neglijează nici pro- 
obținînd și aici rezultate
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ta sprijinii івшкіі mlucrltar
Pentru îmbunătățirea 
transportului subteran

De cîteva săptămîni, puțul prin
cipal de extracție al minei Vulcan 
poate lucra cu o capacitate dublă 

•* față de cea dinainte, fapt care 
contribuie la îmbunătățirea trans
portului subteran, la aproviziona
rea operativă a brigăzilor de mi
neri din abataje cu vagonete goale. 
Lucrarea de mărire a capacitățir 
instalați si de extracție a puțului 
a fost efectuată de muncitori și 
tehnicieni ai sectorului electro
mecanic ăl acestei exploatări. Mun
citori cu o înaltă calificare, între 
care lăcătușii Petrut Cornel, Ar- 
eadi Wilhelm, Isache Vladimir, 
electricienii Buică Dumitru, Hațag 
Anton, au montat la acest puț co
livii duble, au schimbat moletele 
la mașina de extracție pe care au 
prevăzut-o cu cabluri de rezistență 
dublă. Paralel cu aceasta au fost 
efectuate lucrări de adaptare a 
unor utilaje ale puțului spre a 
funcționa optim în condițiile nou
lui regim de sarcină. Bunăoară, la 
electromotorul mașinii de extrac
ție a fost pus la punct un nou sis- 

â-

tribuie la Îmbunătățirea condițiilor 
de muncă ale minerilor în subte
ran, efectuată de sectorul electro
mecanic al minei, este montarea, 
unui compresor. Adus la Vulcan de 
la o altă exploatare, compresorul a 
fost revizuit și reparat, confectio- 
nîndu-î-se totodată o carcasă me
talică. Muncitorii Doj a Edmund, Nis- 
tor Eugen și ceilalți au lucrat cu 
multă hărnicie, reușind să 
montarea compresorului cu 
tămînă mai devreme. De 
nat este faptul că pentru
tarea lucrării, tot muncitorii ate
lierului electromecanic au săpat și 
turnat fundația de beton a com
presorului. Pentru executarea în- 
tr-un timp scurt și de bună cali
tate a acestei lucrări, prin care 
se mărește debitul de aer proas
păt necesar locurilor de muncă 
din subteran, echipa de muncitori 
care a montat compresorul a fost 
premiată.

termine 
o săp- 

mențio- 
urgen-

I
I

ÎNSEMNARE

NUMAI FIRMA?

tetn de ventilație, prin care i se 
sigură un randament sporit.

ss

Un angajament pe cale 
de a fi îndeplinit 

o echipă de 
nouă lucrare 
montarea în 
IV, orizontul

In prezent, 
tori execută o 
tentă, anume 
ran, la puțul

munci- 
impor- 
subte- 
480. a

unui compresor, a cărui punere în 
funcțiune va spori debitul de e- 
nergie pneumatică pentru abataje. 
Compresorul a fost demontat de 
Ia o altă stație a minei, revizuit, 
reparat și transportat în subteran 
pentru montare. In această echipă 
lucrează și tovarășii Pașca Viorel 
și Roja loan care mai înainte au 
montat ventilatorul de la puțul V. 
La îndemnul lor, echipa și-a luat 
angajamentul să termine această 
lucrare pînă la 1 iunie. Muncitorii 
echipei se străduiesc însă să-și 
depășească propriul lor angaja
ment. Ei sînt hotărîți să termine 
montarea compresorului înainte de 
acest termen.

Intr-от timp scurt

O altă lucrare menită să con-

Pe la începutul anului curent, 
în regiunea noastră a luat ființă 
o nouă întreprindere, I.R.E.H. Co
lectivului noii unități îi revenea 
sarcina să preia toate rețelele de 
joasă și Înaltă tensiune electrică, 
să le întrețină și 
asigure preluarea 
energiei electrice 
tribuția ei către 
. In lunile care
tunci, o parte din sarcinile prevă
zute pentru I.R.E.H. au Început să 
fie realizate : preluarea rețelelor 
și întreținerea lor, preluarea
nergiei electrice, distribuirea ei și 
încasarea costurilor 
la consumatori. Cu 
o parte importantă 
cestei întreprinderi
cutarea rețelelor electrice 
modernizarea celor vechi, 
face simțită.

exploateze, să 
de la uzine a 
produse și dis- 

consumatori etc. 
au trecut de a-

e-

respective da 
toate acestea, 

a activității a- 
și anume exe- 

și 
se

noi
nu

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

POȘTAȘUL NEDUMEPJT-
Cu cîtva timp în urmă, în zia

rul „Steagul roșu" a fost publi
cat articolul „Poștașul nedumerit" 
în care se ridica o problemă im
portantă : ce denumiri primesc 
noile cartiere, cvartale, blocuri 
care sînt ridicate an de an de că
tre constructori și ce încurcături 
se produc din 
miri greștie.

Referitor la 
pînă acum, la
un singur răspuns — 
Sfatului popular Vulcan 
se arată că „Sesizarea 
și ne-o însușim, deoarece trebuia
să luăm măsuri din timp. Avem 
blocuri fără tăblițe indicatoare. 
Ele vor fi confecționate pe plan 
local și montate în termen scurt".

Măsura preconizată de tovarășii 
din Vulcan este bună, dar...
mai pe jumătate. Intr-adevăr este 
necesar ca fiecare bloc să 
tăbliță indicatoare. De ce însă a- 
tîtea litere de alfabet : В 53, В 56, 
В 59, В 61, și iar tot В, sau A, sau 
C, la nesfîrșit, numai indicația a- 
nului de construcție se schimbă ?

Tocmai la această problemă 
principală comisia de urbanistică,

cauza unor

articolul 
redacție

în 
am 

din

denu-

cauză, 
primit 
partea 

în care
este justă

nu-

aibă

arhitectură și sistematizare de 
lîngă Sfatul popular orășenesc Pe
troșani trebuie să 
acum tovarășii de 
dixit să răspundă 
ticolul respectiv), 
cestea nepotrivite 
bloc В 53, В 56, В 59 și altele a- 
semănătoare au repercusiuni mai 

. adinei decît o simplă nedumerire 
a unui poștaș. Toate aceste denu
miri sînt trecute in acte oficiale 
— în buletinele de populație ale 
locatarilor care se mută în noile 
blocuri și cartiere, în extrasele de 
naștere ale noilor născuți, în cer- 

. tificatele de căsătorie etc.
După cum se știe, alfabetul nos

tru are un număr limitat de litere. 
Atunci de ce să-l luăm de... naș 
punîndu-l să ne boteze fiecare nou 
grup de blocuri cu aceleași litere 
anexînd în plus numai anul res
pectiv de construcție ? Nu-i mai 
bine ca de la început blocurile să 
fie numai numerotate de la 1 la... 
100... 1000? Cîte 
evită astfel 1 Iar 
mească denumiri 
purilor noastre !

pe

răspundă. (Pînă 
aici n-au cata- 
ziarului la ar- 
Denumirile a- 

— Aeroport —

încurcături nu se 
cartierele să pri

mai adecvate tim-

----—---------- --------------------------- --------------------------------------------------------------------------

INCURCÂTUR1
•Jn compartiment se așeză lingă 

geam. In fața lui slutea un tinăr 
care citea o revistă. Bătrînui își 
iăcu ochii mici, încercind să sila
bisească titlurile de pe paginile 
revistei. Nu reuși. își luă oche
larii și cu sîrguința unui elev de 
școală începu din nou. După un 
timp se lăsă păgubaș. Privea pe 
geam. încercă să-și reamin
tească de locurile din împrejuri
mile Văii Jiului pe care le-a stră
bătut in tinerețea sa zbuciumată: 
Straja, Parîngul, Zănoaga...

Glodurile l-au fost întrerupte de 
vecinul de compartiment, care In
tră în vorbă.

— Unde, unde, moșule ?
Bătrînui îi aruncă o privire în

cruntată și îi răspunse pe un ion 
răstit:

— Eu nu-s moș, tovarășe, să 
știi asta...

Tînărul zimbi, apoi se adresă 
din nou.

— Nu vă supărați, tovarășe, 
vroiam doar să intru în vorbă, nu 
de alta, dar sd treacă timpul.

Bătrînui îi aruncă din cind în 
cind vecinului cite o uitătură pe 
sub sprincene. Vdzlnd că tînărul 
tace, incepu el:

•— Mă duc la Petroșani. Am a- 
colo un copil, care lucrează la 
mină. Nu l-am văzut de anul tre
cut, din vară, cind a lost în con
cediu.

. — La care mină lucrează ?
— La Petrila, dar stă în Petro

șani, in blocul cel mare...
— Păi, la Petroșani sînt multe 

blocuri mari. In ce cartier se află ?
Bătrînui stătu pe gînduri. Se 

irâmîntă să-și amintească numele 
cartierului, însă degeaba,

— Nu știu cum îi spune, dar 
îl găsesc. Am tost eu la el .acum 
șapte ani.

— Oho, e mult de atunci. S-au 
schimbat multe. Și cartiere sînt 
multe: Dimitrov, Constructorul, 
Livezeni...

— Chiar așa, în cartierul Dimi
trov stă...

— Și acolo sînt multe blocuri 
mari, așa că o să fie încurcă
tură.

...Trenul s-a oprit în stație. Bă
trînui se îndreptă spre centru. La 
stația de autobuz tșl zări vecinul
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de compaitiment. își continuă dru
mul grăbit. Se auzi deodată stri
gat.

— Vino, tovarășe, cu autobu
zul.

— Sînt obișnuit să merg pe jos...
In cartierul Dimitrov se opri în 

fața unui bloc. 11 cercetă din pri
viri și nu după mult se hotărî să 
urce scările. La primul apartament, 
îi deschise o iemeie tinără.

— Pe cine căutați f
— Pe Munteanu loan, e copilul 

meu, lucrează la Petrila, la mină.
— Nu-l cunosc...
Bătrînui coborî și cercetă din 

nou blocurile. Spre surprinderea 
lui văzu că mai multe blocuri sea
mănă între ele ca picăturile de 
apă. 11 încerca un sentiment de 
necaz. De ce n-o ii luat adresa 
copilului ?

Porni din nou în căutare. Oprea 
trecători pe care-i întreba. Nimeni 
n-a putut să-i dea vreo lămurire.

Se hotărî s-o ia din nou de la 
capăt. Dar fără rezultat.

Se apropie înserarea. Bătrînui se

simțea obosit. Se așeză pe trep
tele unui bloc. Ii era necaz. Se 
poate sd пи-și găsească copilul ? 
II încercă un sentiment de neli
niște. „Ce-o să mă fac dacă nu-l 
găsesc ? Unde o să dorm ? Cind o 
auzi cei din sa! се-am pățit, o sd 
ridă de mine".

Cu bărbia îniiptă in podul pal
melor stătea și se gîndea. Se po
meni lovit pe umăr. Tresări.

—• Ce iaci pe aici, tovarășe ?
Făcu ochii mari cind îl văzu pe 

vecinul său de compartiment.
— N-am găsit copilul. M-am în

curcat. Mi-e rușine, dar n-am ce 
face.

— Vino la mine în apartament. 
O să-i dăm noi de urmă. Dar sd 
te Întreb ceva: cum il cheamă 1

— Munteanu loan.
— Dumneata ești tatăl lui Mun

teanu ?
Tînărul îl luă de braț, urcă trep

tele și la apartamentul 6 sună. In 
prag apăru un puști.

— Bunicu, bunicu, a venit bu
nicu...

Bătrînui rămase nedumerit. Fiul 
său se apropie și-l îmbrățișă:

— Unde mi-ai umblat î Am tost, 
la gară, in stația de autobuz, dar 
nu te-ат văzut.

— Ei unde să fiu, am iost și 
eu la cunoscuți. Doar am lucrai 
treizeci de ani in Valea Jiului. 
Așa că mai cunosc și eu pe aici pe 
cite cineva...

Tînărul zimbi prietenește, ii tă
cu gazdei un semn din ochi, și 
spuse :

— Am venit împreună cu tai- 
că-tău. Și mi-a povestit multe. Cu
noaște „bine" Petroșaniul...

Bătrînui îi aruncă o privire în
cruntată, tuși cu înțeles, și intră 
in apartament...

FL. ISTRATE

valoarea 
rețelelor 
cartierul 
peste un

lucrările 
o seamă 
vechi in

Odată cu ridicarea noilor blo
curi, trebuie construite și noi re
țele de energie, transformatoare 
etc. Astfel, la Petroșani, 
lucrărilor de instalare a 
și transformatorului în 
nou Livezeni se ridică la
milion de lei; în Vulcan valoa
rea lucrărilor asemănătoare se ri
dică la 800 000 lei, Ia Lupeni — 

900 000 lei. In afară de 
noi, mai sînt de executat 
de modernizări la rețele 
Petroșani, Vulcan etc.

Au trecut deja cinci luni din a- 
cest an, însă pînă acum din va
loarea respectivă de plan, sectorul 
I.R.E.H. Valea Jiului nu a execu
tat nici un sfert. Sînt șantiere ca 
Lupeni și VulGan unde nici nu se 
lucrează încă la obiectivele res
pective. Aceasta, în timp ce noile 
blocuri — care trebuie racordate 
la rețeaua electrică au termene 
precise de predare. Pe bună drep
tate își pun constructorii de 
șantierele noastre întrebarea: 
ridicăm blocurile, dar unde-i
rentul ? Sau ajungem iar la racor
duri provizorii ca pînă acum ?

Constructorii sînt îngrijorați pe 
bună dreptate. Noua unitate care 
trebuia să le vină în ajutor nu s-a 
afirmat încă. Ea și-a pus numai 
firma. Trebuie însă și activitate.

Difuzori de cărți 
harnici

Dimineață de mai. In fața li
brăriei din Petrila un grup de oa
meni așteaptă ora deschiderii. 
Sînt difuzori voluntari ai cărții 
care nu uită să treacă aproape în 
fiecare zi pe aici pentru a afla 
ce noutăți au mai apărut în raf
turi. In anii noștri cartea a deve
nit un prieten sincer și drag al 
muncitorilor. In zi de plată cartea 
se vinde ca pîinea caldă. Difuzorii 
se instalează cu standurile de cărți 
în fiecare secție sau atelier, lată 
azi, de exemplu, e zi de avans la 
preparație. In jurul standului 
lîngă 
time 
iese 
pără

își 
bi-

să

pe 
noi
cu

MIHAI ȘTEFAN

de 
spălătorie se string o mul- 

de tineri și vîrstnici. Răsfo- 
cărțile, cer lămuriri și cum- 
unu sau mai multe volume.

In felul acesta fiecare muncitor 
îmbogățește cu încă un volum 
blioteca personală.

Difuzorii voluntari nu uită
întrebe de fiecare dată Cumpără
torii ce cărți îi interesează din 
noutățile apărute în editura poli
tică, științifică, tehnică sau de li
teratură beletristică. Activitatea 
rodnică desfășurată cu pricepere și 
dragoste de difuzorii voluntari 
Gheti loan, Hampu Nicolae, Ghe- 
nic Rudolf și Manea Ludovic de 
la E. M. Petrila și Ivașcu Constan
tin, Boldura Ștefan de la prepara- 
ția Petrila a mijlocit vînzarea de 
la începutul acestui an prin stan
durile organizate a numeroase cărți 
în valoare de 13 500 lei.

BADUȚA CONSTANTIN
corespondent

PUBLICITATE
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angajează
1) Revizor principal de ges

tiune cu salvlzarea de 925— 
1050 lei.

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

2) Contabil cu salarizarea
de 700—925 lei.

Condiții: studii medii de 
specialitate sau studii medii 
și stagiul de 2 ani în 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.

Decada cadourilor | 
pentru copii

Cu acest ptilej între 23 mai ;
— 1 iunie 1963, în elnstea ZI- : 
lei internaționale a copilului, • 
in unitățile de desfacere ale : 
O.C.I. Produse Industriale Pe- j 
troșani au sosit Sortimente din ; 
cele mai variate ca:
— Tricotaje,
— Confecții, I
— încălțăminte,

! — Jucării, E
— Articole^ de sport,
— Articole muzicale,
— Ceasul de mină și multe ■; 

altele.
Procurați-vă cadourile pentru țț 

cei dragi 1
Vizitați megazinel» neastre j 

bine aprovizionate I

CIRCULAȚI NUMAI CU CĂRUCIORUt OE SERWUl
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La Minsk s-a deschis o expoziție 
pictorului clasic romîn N. Grigorescu

consacrată
MINSK 30 (Agerpres). —■ TASS 
La biblioteca de stat din Minsk, 

R.S.S. Bielorusă, s-a deschis o ex
poziție consacrată operei pictorului 
clasic romîn, Nicolae Grigorescu, 
cu prilejul împlinirii a 125 de ani 
de Ia nașterea sa.

i In cadrul expoziției sînt prezen
tate reproduceri de tablouri, mo-

nografii și studii care oglindesc 
viața pictorului și a operei sale.

Evgheni Zaițev, cunoscut pictor 
bielorus a declarat unui corespon
dent aii agenției TASS: „Acest 
pictor emoționează prin oglindirea 
veridică a vieții poporului,
dragostea adevărată față de om 
față da natura patriei sale".

©------------

Noi poveri fiscale pe umerii 
contribuabililor francezi

prin 
și

PARIS 30 (Agerpres).
In noaptea spre 30 mai Aduna

rea Națională Franceză a aprobat, 
cu 271 voturi pentru și 157 voturi 
contra, proiectul de lege al guver
nului Pompidou cu privire la sur
sele încasărilor la capitolul veni
turi al bugetului pe exercițiul fi
nanciar 1963—1964.

Acest proiect de lege, împotri
va căruia au votat deputății comu
niști, socialiști și alți reprezentanți 
ai opoziției, ss caracterizează prin 
noi poveri fiscale asupra contribua
bililor francezi.

Totodată alocările pentru nevoi
le învățămîntului și ocrotirii sănă 
tații publice au fost reduse res
pectiv cu 15 și 4 milioane franci.

Deputatul Didier, unul din re-

prezentanții partidului gaullist 
U.N.R., care a votat pentru apro
barea acestui proiect de lege, a 
fost nevoit să recunoască în cursul 
dezbaterilor că creditele alocate 
pentru nevoile învățămîntului sînt 
și așa, „în mod dramatic insufi
ciente...".

împotriva tuturor acestor măsuri 
au protestat cu hotărîre deputății 
comuniști, socialiști și alți republi
cani care au criticat aspru politica 
economico-financiară a guvernului 
care este subordonată în întregime 
intereselor oligarhiei financiare. Re
prezentanții forțelor de 
Adunarea Națională au 
fie îmbunătățită situația 
muncii vîrstnici, să fie
noi impozite contribuabilii cu ve
nituri mici și să fie majorate im
pozitele percepute de la capitaliști, 
să nu se reducă alocările 
învățămîntului și ocrotirii 
publice, ci cheltuielile 
Aceste propuneri însă au 
pinse.

Pregătiri in vederea convocării 
Conferinței internaționale 

a O. N. U. pentru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 30 (Agerpres).
La Geneva, continuă să se des

fășoare cea de-a doua sesiune a 
Comitetului de pregătire a confe
rinței mondiale a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare.

Comitetul a schițat ordinea de 
Zi pentru această conferință, iar 
delegații dezbat o serie de chestiuni 
ea: probleme internaționale pri
vind producția de materii prime; 
tendințele dezvoltării internaționale 
industriale și efectul lor asupra 
dezvoltării economiei; dezvoltarea 
industrială a țărilor insuficient dez
voltate; promovarea expansiunii e- 
conomice internaționale etc. I

I
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împotriva planurilor de închidere 
a minelor și de concediere 

a minerilor din bazinul Lorena

(Agerpres).
au sosit Ia Paris 450 
minerilor din orașele 
bazinului de minereu 
Lorena pentru a se 

de

PARIS 30 
La 28 mai 

de soții ale 
și localitățile 
n- fier din
pronunța împotriva planurilor 
închidere a minelor și de conce
diere a minerilor.

Delegația de femei a făcut o vi
zită directorului cabinetului Minis
terului economiei și i-a remis o 
petiție de protest în legătură cu 
aceasta.

Femeile din 
de asemenea, 
s-au întîlnit cu 
ferite grupuri

Lorena au vizitat, 
parlamentul, unde 
reprezentanții a di- 
parlamentare.

= —

Danemarca nu este 
de acord cu stocarea 

armei atomice 
pe teritoriul său 

Declarația primului ministru 
J. O. Krag

COPENHAGA 30 (Agerpres).
Primul ministru al Danemarcei, 

J. O. Krag, a răspuns în parlament 
la o interpelare în legătură cu ur
mările pe care le vor 
Danemarca hotărîrile 
sesiunea de la Ottawa 
N.A.T.O. și îndeosebi
cu posibilitatea dislocării submari
nelor atomica cu rachete „Polaris" 
în apele daneze.

Primul
titudinea guvernului danez față da 
problema armei 
schimbat. Danemarca nu este de a- 
cord cu stocarea armei atomice pe 
teritoriul său. Acest refuz se refe
ră și la submarinele atomice cu 
rachete „Polaris" la bord, cărora 
nu li se va permite să intra în 
apele daneze.

---- ©-----

avea pentru 
adoptate de 
a Consiliului 
în legătură

ministru a declarat că a-

atomice nu s-a

Protestul mamelor japoneze
TOKIO 30 (Agerpres)
Congresul mamelor japoneze a 

remis secretarului general al Ca
binetului de Miniștri din Japonia 
o declarație în care protestează 
împotriva staționării submarinelor 
atomice americane în porturile 
japoneze.

Milioane 
care stau de 
în declarație,
sive cînd deasupra caselor și fa
miliilor lor planează primejdia u- 
nui război atomic îngrozitor.

de femei japoneze, 
strajă păcii, se arată 
nu pot să rămînă pa-

stînga în 
propus să 
oamenilor 
scutiți de

destinate 
sănătății 
militare, 
fost res-

HAVANA 30 (Agerpres).
La 26 mai, un avion al - aviației 

maritime militare americane trecînd 
pe deasupra teritoriului cuban în- 

■ regiunea Cain-Frances, la 27 km 
de Caibarien, a tras o rafală de 

mitralieră grea punînd în primejdie 
viața muncitorilor cubani și a sps- 
cialiștilor sovietici care efectuează 
prospecțiuni petrolifere în această 
regiune.

In comunicatul cu privire la a- 
ceasta provocare. Ministerul Forțe
lor Armate Revoluționare ale Cu
bei subliniază că răspunderea рэп- 
tru asemenea incidente și pentru 
consecințele grele la care pot duce, 
revin întru totul guvernului S.U.A., 
și cere guvernului american să a- 
dopte măsurile necesara pentru în
cetarea unor asemenea acțiuni ires
ponsabile.

va s-a încheiat în după-amiaza de 
29 mai cea de-a doua sesiune a 
subcomitetului tehnico-științific al 
O.N.U. psntru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice.

Sesiunea a examinat o serie de 
probleme legate de dezvoltarea co
laborării internaționale în domeniul 
studierii și folosirii Cosmosului în 
scopuri pașnice și a aprobat reco
mandări în domeniul folosirii sate
liților artificiali ai Pămîntului în 
scopuri meteorologice și în vede
rea comunicațiilor pe distanțe ex
trem de mari ce vor fi înfăptuite 
în cadrul Organizației Meteorolo
gice Mondiale și al Uniunii Inter-

Subcomitetul O.N.U. pentru cercetarea 
situafiei din Aden și-a început 

activitatea
SANAA
Membrii 

cercetarea 
semnat de 
aplicarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, au început la 
29 mai, la Sanaa, ascultarea depo
zițiilor unor conducători ai popu
lației din Aden.

Membrii subcomitetului s-au în- 
tîlnit cu conducătorul partidului 
popular socialist din Aden, Abdul
lah al Asnag, cu președintele Con
gresului sindicatelor din Aden, 
Hussein El Kadi, precum și cu re
prezentanți ai triburilor din Aden. 
In cursul întrevederilor, reprezen
tanții populației din Aden au expri-

30 (Agerpres). 
subcomitetului pentru 

situației din Aden de- 
Comitetul O.N.U. pentru

la Sanaa
membrilor subcomitetului do- 

unanimă de a pune capăt
mat 
rința 
dominației coloniale engleze și a 
cuceririi independenței. Ei au sub
liniat că Marea Britanie menține 
în Aden o importantă bază mili
tară, care servește intereselor im
perialiste în această regiune a lu
mii. Ei au cerut O.N.U. să acțio
neze cu energie pentru a împiedi
ca aplicarea planurilor colonialiste 
de a acorda 
ță Adenului, 
acestei colonii 
sibilitatea de
plină libertate drepturile sale. Po
trivit declarațiilor lor, in Yemen 
s? află în prezent aproximativ 4 000 
de refugiați din Aden.

problemei încetării experiențelor 
dăunătoare în Cosmos, cum a fost, 
de exemplu, recenta lansare de 
către S.U.A. a 400 de milioane de 
ace de cupru în Cosmos, acțiune 
condamnată de opinia publică mon
dială.

Sesiunea a elaborat o recomandare 
pa baza unui proiect al Indiei, în 
care statele sînt chemate să se 
abțină de la efectuarea de expe
riențe ce se pot răsfrînge negativ 
asupra cercetărilor pașnice în 
Cosmos sau pot provoca fenomene 
dăunătoare în spațiul circumterestru.

Reprezentantul S.U.A. s-a pronun
țat împotriva acestei recomandări 
în legătură cu experiențele dăună
toare în Cosmos. Declarația repre
zentantului american a produs o 
impresie nefavorabilă asupra dele- 
gaților la sesiune. Numai aliații 
S.U.A din cadrul N.A.T.O. — Ca
nada, Italia, Australia — l-au spri
jinit pe delegatul american.

Totuși subcomitetul a adoptat re
comandarea în care se subliniază 
neliniștea întregii 
gătură cu gravele 
care ie vor avea 
terale și arbitrare

omeniri în le- 
consecințe pe 

acțiunile unila- 
în Cosmos.
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o falsă independen- 
pentru ca populația 
să poată obține po- 

a-și exercita în de-

©

Rezultatele definitive 
ale alegerilor din Kenya

Clerul budist din Vietnamul de sud 
în greva foamei

SAIGON 30 (Agerpres)
Agențiile de presă relatează că 

conflictul dintre biserica budistă 
și autoritățile diemiste s-a agravat 
în ultimile zile.

Clerul budist din»Vietnamul de 
sud a proclamat o grevă a foamei 
de 48 de ore, începînd de joi, în 
semn de protest împotriva 
lui diemist. Totodată, au 
nunțate și alte acțiuni de 
Agenția Associated Press 
că aceste acțiuni „ar putea
o situație explozivă eare ar arunca 
țara, și așa răscolită de război ей 
vil, într-un haos deplin".

regimu- 
fost a-a 
protest, 
relevă 

provoca

NAIROBI 30 (Agerpres).
La Nairobi au fost anunțate re

zultatele definitive ale alegerilor 
pentru cele două Camere ale par
lamentului din Kenya, precum și 
pentru adunările locale. După cum 
se știe, aceste alegeri au marcat 
obținerea de către Kenya a, auto
nomiei interne, ca un pas impor
tant pe calea cuceririi indepen
denței.

Partidul Uniunea națională afri
cană (K.A.N.U.) condus de Jomo 
Kenyatta, a obținut 2 800 000 de 
voturi și 64 de deputați în Camera 
Reprezentanților. Partidul Uniunea

democratică africană (K.A.D.U.) a 
obținut 1 400 000 de voturi și 32 de 
deputați, în timp ce pentru Partidul 
popular african au votat 450 000 de 
alegători, revenindu-i în Camera 
Reprezentanților un număr de opt 
deputați. In Camera Reprezentan
ților au mai fost aleși opt inde
pendenți, dintre care unii s-au ală
turat după alegeri partidului 
K.A.N.U. Rezultatele alegerilor pen
tru Senat sînt următoarele : K.A.N.U. 
18 senatori, K.A.D.U.
popular 
2.

Noul 
întrunit
mai. Lucrările propriu-zise ale par
lamentului vor începe însă sîmbă- 
tă cînd Jomo Kenyatta, care a fost 
desemnat să formeze noul guvern, 
urmează să prezinte lista cabine
tului său.

©

O nouă provincie 
congoleză — Lualaba

30 (Agerpres).

african 2

parlament 
în prima

Și
16, Partidul 

Independenții

Kenyiei s-aal
sa ședință la 30
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NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al Organizației Națiunilor 
Unite a anunțat la 29 mai că se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
ya face o vizită în R.P. Ungară 
cursul lunei iulie.

LIMA. — De eîteva zile, pe 
toralul Perului bîntuie furtuni, 
porturile Saorri, Pacasmayo și
menteri a însetat întreaga activitate. 
In orașul Calay'o au fost inundate 
numeroase cartiere. S-au înregis
trat însemnate pagube materiale.

DJAKARTA. — Agenția indo- 
neziană de presă Antara anunță 
că două elicoptere aparținînd for
țelor armate ale Marii Britanii, a 
căror bază se află în colonia bri
tanică Kalimantanul de nord, au 
violat recent spațiul aerian al In
doneziei.

In legătură cu acest act, guver
nul indonezian a adresat un pro
test Ambasadei Marii Britanii la 
Djakarta.

КЮ DE JANEIRO. — După 
„studierea amănunțită" timp de 
trei săptămîni a situației econo
mise braziliene, misiunea Fondu
lui valutar internațional a refuzat 
să aeorde Braziliei un împrumut

de 120 milioane dolari. Tratativele 
asupra acestui împrumut urmează 
să fie reluate la Washington.

MANILA. — Greva celor 3 000 
de docheri filipinezi a intrat în 
cea de-a patra săptămînă. Greviș
tii cer încheierea unui contract 
colectiv și satisfacerea altor re- 
vendieări economice.

OTTAWA. — Guvernul cana
dian a prezentat spre examinare 
parlamentului proiectul de buget 
pe exercițiul financiar 1963-1964 
care a îneeput la 1 aprilie a.c. 
Potrivit acestui proiect cheltuielile 
generale se vor ridica la 6 545,5 
milioane dolari. Aproape 25 la sută 
din aeeastă sumă — a fost pre
văzută pentru scopuri militare.

BEIRUT.
ții, inclusiv 
transporturi 
din Beirut, 
de peste o 
greva foamei.

După cum relatează agenția Reu
ter, greviștii cer garantarea drep
turilor lor în legătură cu fuziona
rea proiectată pentru luna viitoare 
a societății libaneze cu societatea 
„Middle East Airlines'1.

LEOPOLDVILLE
Agenția United Press Internațio

nal relatează că Senatul congolez 
a adoptat o lege privind crearea 
unei noi provincii congoleze. A- 
ceastă provincie, care va purta nu
mele de Lualaba, va cuprinde o 
serie de regiuni ale Katangăi, în 
special regiunile de la frontiera 
cu Angola, inclusiv centrul minier 
Kolwezi.

Katanga este astfel împărțită în 
două provincii, noua provincie ur- 
mînd să dețină aproximativ trei 
sferturi din zăcămintele de cupru 
și cobalt ale întregii Katange.

PROGRAM DE RADIO
1 iunie

— La 29 mai, salaria- 
piloții Societății de 
aeriene „Air—Liban", 

care se află în grevă 
săptămînă au declarat

PROGRAMUL I. 7,10 Jocuri popu
lare, 7,45 Muzică de estradă, 8,00 
Sumarul presei centrals, 8,30 Uver
tura la opera „Două căsuțe" de 
Karol Kurpinski, 9,00 Roza vînturi- 
lor, 9,25 Muzică populară, 10,30 
Soliști și formații de muzică ușoa
ră, 11,33 Melodii populare 12,00 
Muzică din operete de compozitori 
din țări socialiste, 12,30 Muzică 
ușoară romînească, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00 Muzică populară din 
Oltenia, 16,00 Muzică vocală, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,10 Muzica 
ușoară, 18,00 Program muzical pen- 
tru fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 19,00 In pas cu 
știința, 20,10 Seară de dans cu Ho- 
ria Șerbănescu și Radu Zaharsscu, 
21,00 Romanțe, 21,25 Cîntece și jo
curi populare cerute de ascultători. 
22,25 Muzică de estradă. PROGRA 
MUL II. 10,05 Recomandări din pro
gram, 11,00 Ansambluri de copii, 
12,05 Piese de estradă interpretate

de mici formații, 13,11 Din folclo
rul popoarelor, 14,35 Muzică ușoa
ră rominească, 16,10 Scene vesele 
din operete, 16,40 Cîntece de pace 
și prietenie, 17,30 însemnări de re
porter, 18,05 Muzică instrumentală 
și vocală, 19,30 Pe teme internațio
nale, 20,00 Muzică populară cerută 
de ascultători, 21,10 Muzică de 
dans, 22,00 Serenade din opere și 
ooerele.

--- Q----

CINEMATOGRAFE
1 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Un erou în papuci; Al. Sahia : Re
belul; PEIR1LA: Doi sub cer; 
ANINOASA : Raze pe ghiață; VUL
CAN : Cîntecul întrerupt; LUPENI î 
Telefonista; BÂRBĂTENI : Vînt de 
libertate; URICANI: Fantomele
din Spessart.
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