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FIER VECHI
Acțiunea patriotică de 

strîngere a fierului vechi 
mobilizează in aceste zile 
sute de tineri. Sab 
lozinca: „Tot mai mult 
fier vechi ofelăriilor", 
tinerii din sectoare
le minei Petrila s-au 
angajat ca lună de lună 
să colecteze cantități spo
rite de fier vechi. In ul
tima săptămină, tinerii 
din sectoarele II, IV și 
VIII au strîns de pe ga
leriile din adîncul ex
ploatării aproape 50 tone

OȚELARIL.GR
de fier vechi din care o 
bună parte a și fost în
cărcat și expediat ofelă- 
riilor patriei.

In fruntea acestei im
portante acțiuni s-au si
tuat tinerii Litoiu Teodor, 
Urșache Ioan, Ciobanu 
Constantin și Avram Va
ier din sectorul II, Ignat 
Nicolae, Brinzan Constan
tin, Bodenlaș loan din 
sectorul IV, precum Și 
Cosma Andrei din secto
rul VIII.

-------- e---------

Echipa de sudori de la preparația Petrila condusă 
de tov. Boier Gheorghe este cunoscu-tă întregului 
colectiv pentru succesele obținute în producție. Șe
ful de edhipă se ocupă cu răspundere’ de ridicarea 
calificării sudorilor mai tineri, îi ajută să se ridice 
la nivelul sarcinilor ce le stau în față.

IN CLIȘEU: Tovarășul Boier Gheorghe încarcă 
prin sudură o roată de elevator.

---------------- ' - ■-------- ---------

LA MINA VULCAN

Inovații valoroase
Recent, cabinetul teh

nic de la mina Vulcan a 
înregistrat trei inovații 
valoroase. Prima „înlo
cuirea cofrajelor din lemn 
de la betonaraa ramifi
cațiilor de galerii cu co- 
fraje metalice tipizate" a- 
parține maistrului minier 
Gherman Traian. Aplica
tă experimental în proce
sul de producție, inovația 
reduce cu 50 la sută e- 
fortul minerilor care exe
cută lucrări de betonare 
de acest gen și scade con
sumul de material lem
nos cu 90 la sută.

Introdusă în practică, 
cea de a doua inovație,

La muncă
La îndemnul comitetului 

U.T.M. pe mină, munci
torii tineri de la mina 
Vulcan au organizat în 
luna mai a.c. numeroase 
acțiuni de muncă volun
tară. Cu acest prilej s-au 
rînduit numeroase mate
riale în depozite și marja 
zii, s-au desfundat și re
parat canale, s-a pus la 
punct incinta exploatării.

„Susținerea provizorie cu 
armături T.H. la săpări în 
vederea betonării", pro
pusă de Barcan Dumitru 
și Schneider Adolf va a- 
duce exploatării economii 
anuala în valoare de 
113 279 lei.

Cea de a treia inova
ția „Noua metodă de rucu- 
lire a craterelor blindate", 
propusă de minerul Haida
mac Gheorghe, de la sec
torul II contribuia, de a- 
semenea, la îmbunătățirea 
muncii în subteran prin 
mărirea vitezai de avan
sare în abatajele fronta
le.

voluntară
S-au evidențiat prin 

hărnicia de care au dat 
dovadă Chetroiu Aurel, 
Tătărcan Dumitru, Popes
cu Constantin, Chetroiu 
Nica, Boloșescu Constan
tin, Moldovan Alexandru, 
Josin Mihai, Aramă Ioan, 
Hoțea Viorel, Bălășescu 
Aurel, Brîndău Gheor- 
gha și Iacob Costică.

A. NICHIFOREI.

------------ ©——

CEA MAI ÎNALTA CINSTE
Recent, în cadrul unei adunări generale a comu

niștilor din organizația debază_nr. 9. de Ja mina 
Lenea, a fost primit în rîndul membrilor de partid 
tovarășul Grunță Miron. Ca, muncitor acar în sec
torul de transport C.F.I., tovarășul Grunță dă do
vadă de conștiinciozitate în îndeplinirea sarcinilor 
de producție, se străduiește să-și aducă o contribu
ție la bunul mers al transportului.

De la data primirii sale în rîndul candidaților de 
partid, paralel cu activitatea rodnică desfășurată în 
procesul de producție, acarul Grunță Miron s-a a» 
chitat cu cinste și de sarcinile ce i-au fost trasate

Lichidarea linierii li ini - obiecliinl important 
il imritoriloi loieilieri

Vremea nefavorabilă din trimes
trul I, lipsa de forțe de muncă din 
luna aprilie precum și unele de
ficiențe organizatorice au făcut ca 
întreprinderea noastră să înregis
treze pe primele patru luni ale a- 
nului, restanțe considerabile la 
planul de producție, situație ce nu 
face cinste colectivului de munci
tori ai I. F. Petroșani.

Prin măsurile luate încă de la 
începutul lunii mai, s-au creat 
condiții ca planul trimestrului II 
să fie realizat, recuperîndu-se o 
bună parte din restanțe, urmînd 
ca diferența pînă la recuperarea 
completă să aibă loc în luna iulie 
a. c. așa cum de altfel ne-am an
gajat în plenara lărgită a Comite
tului orășenesc de partid Petro
șani. Printre cele mai importante 
măsuri luate în luna mai mențio
nez : recrutarea în totalitate a 
forței de muncă, completarea nu
mărului de atelaje, construirea a 
două funiculare (în exploatările 
Polatiște și Dealul Babii), dotarea 
cu trei tractoare U.T.B. cu trolii, 
terminarea cabanei din exploatarea 
Polatiște, construirea drumului de 
tractoare din exploatarea Cerbu 
etc.

Toate aceste măsuri, precum și 
cele ce urmează a se mai lua in 
luna iunie a. c. vor face ca pro
ducția zilnică să crească conside
rabil. ceea ce va face ca planul la 
majoritatea sortimentelor pe se
mestrul I să fie realizat pînă la 31 
iunie a. c.. urmînd ca planul va
loric la producția globală și marfă 
(cumulat de la începutul anului) 
să se îndeplinească in luna iulie 
a. c.

Dat fiind faptul că planul pe 
Juna iunie este mare, se cere din 
patrea colectivului de muncitori

de către organizația de partid. 
Pentru aceasta tovarășului Grunță 
i-a fost redus stagiul de candidat, 
comuniștii sectorului votînd în u- 
nanimitate primirea sa în rîndul 
membrilor de partid.

In aceeiași adunare generală a 
fost primit în rîndurile candidaților 
de partid și tovarășul Moșie Niță, 
unul din cei mai destoinici frînari 
ai sectorului C.F.I.

Ziua de t Iunie, zi de miez de 
primăvară, cînd natura e inundată 
de flori și verdeață, iar inimile 
oamenilor mai pline de bucuria de 
a trăi, poporul nostru, alături de 
întreaga omenire progresistă, o 
consacră sărbătoririi Zilei interna
ționale pentru apărarea copilu
lui. Este o sărbătoare născută 
din năzuința firească a tuturor 
oamenilor cinstiți de a asigura 
copiilor lor o viață demnă și 
frumoasă, un viitor fericit. In 
această zi, închinată celor mici, 
mamele, părinții, oamenii cinstiți 
de pretutindeni își manifestă încă- 
odată, cu toată vigoarea, hoțări- 
rea de a lupta pentru pace și pro
gresul omenirii, de a feri copiii de 
îngrozitorul pericol al unui nou și 
pustiitor război.

Oamenii muncii din patria noas
tră simt o imensă bucurie și satis
facție pentru faptul că înfăptuirea 
operei de construire a socialismu
lui asigură copiilor lor un viitor 
luminos. Lupta partidului pentru 
desființarea exploatării omului de 
către om, pentru cucerirea puterii 
politice și economice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea, pentru industrializarea socia
listă a țării și colectivizarea agri
culturii, pentru dezvoltarea între
gii economii naționale, a condus 
poporul nostru spre victorii iără 
precedent în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural. Cît de mult 
au rămas in urmă acele vremi 
cînd copiilor oamenilor muncii le 
erau sortite întunericul neștiinței 
de carte, batjocura și umilințele ! 
Cît de îndepărtate par acele vremi 
cînd în țara noastră bogată, atîția 
oameni ai muncii își culcau copiii 
flămînzi, iar mortalitatea infantilă 
atingea recorduri înspăimintătoare 1 
Minerii și muncitorii Văii Jiului 
n-au uitat și nu vor uita niciodată 
cit de grea le era inima cînd după 
munca istovitoare din subteran, 
unde scoteau cărbunele cu prețul 
sîrigelui. și al .vieții pentru îmbui
barea siăpinilof de mine, se întor
ceau acasă fără posibilitatea de a 
potoli foamea copiilor lor flămînzi. 
Școli ? Cărți ? Asistență medicală 
pentru copii ? Pentru ăsta trebuiau 
banf, bani mulți, dar minerii nu 
cîștigau îndeajuns nici pentru 
pîine.

Ca să-țl dai seama de profundele 
schimbări care s-au produs în anii 
puterii populare în viața copiilor 
noștri e îndeajuns să fii martorul 
unui fapt cotidian ce se petrece 
pe străzile noastre, dimineața, îna
inte de începerea cursurilor în 
școli. Străzile noilor cartiere, ale 
orașelor noastre în plină dezvol

tare, sînt inundate 
de copii. Copii 
sănătoși, bine îm- 
brăcați, cu fețe 
rumene și zîmbi- 
toare, care se bu
cură din plin de 
frumusețea fra(Continuare în pag. 3-a)

In cursul acestei luni, colectivul sectorului IV al minei Vulcan a extras 1 648 tone 
cărbune peste plan. De la începutul anului și pînă în prezent, producția dată de minerii 
de aisi, în afara sarcinilor de plan se ridică la 7436 tone cărbune. Acest succes 
se datorește faptului că organizația de partid din sector desfășoară o muncă politică 
susținută pentru mobilizarea întregului colectiv la înfăptuirea sarcinilor ce-i stau în 
față.

IN CLIȘEU : Tovarășul Mănescu Svetozar, secretarul organizației de bază infor
mează un grup de agitatori asupra sarcinilor de viitor.

gedei lor vîrsle. Merg cil toții la 
școală, și unii dintre ei poate nici 
nu știu că nu cu mulți ani în ur
mă peste 40 la sută din populația 
Văii Jiului era analfabetă. Pentru 
ei e firesc că sub ochii lor să se; 
înalțe noi școli, să primească gra-i 
tuit manuale școlare, să fie încon
jurați peste tot de o deosebită 
grijă. Nu e an în care in Valea: 
Jiului să nu se înalțe noi școli — 
dovadă impunătoarele clădiri din 
Uricani, Lupeni, Vulcan, Petroșani, 
Petrila în ale căror clase se simte 
încă mirosul varului proaspăt. Școli 
noi la Bănița, Maleia, Răscoala, 
Dărănești, zeci de săli de clasă noi 
pe lingă școlile mai vechi, iar al
tele sînt în plină construcție. Co
piilor noștri le sînt astăzi larg 
deschise porțile spre lumina știin
ței și culturii, au asigurate toate 
condițiile spre a-și înfăptui cele 
mai îndrăznețe visuri.

La tot pasul întilnim nenumă
rate mărturii ale înaltei griji ce 
se poartă tinerelor noastre vlăs
tare, izvorîte din faptul că ocro
tirea copiilor, formarea lor ca oa
meni înaintați, constructori ai so
cialismului și comunismului, stă în 
permanență în atenția partidului 
și a statului nostru. Pentru apăra
rea sănătății copiilor a fost creată 
o vastă rețea sanitară, pentru copil 
și școlari se organizează în fieca
re vară tabere în cele mai pito
rești regiuni ale țării. Grija pentru 
mamă și copil, ajutorul pentru 
copii, ’ sprijinul acordat familiilor 
numeroase, măsurile ce se iau pen
tru creșterea nivelului de trai al 
celor ce muncesc se revarsă din 
plin asupra tinerelor noastre vlăs
tare.

Iată de ce, sărbătoarea, de as
tăzi constituie pentru copii un pri
lej de a-și manifesta dragostea 
fierbinte față de partid, părintele 
lor iubit, de a răspunde grijii' ce 
11 se poartă prin hotărfrea de a 
învăța tot mai bine, de a se pre
găti cu stăruință pentru a deveni 
constructori harnici și prioepuți ai 
vieții noi. Sărbătorind Ziua Inter
națională a Copilului, oamenii 
muncii din patria noastră își ma
nifestă atașamentul ferm față 'dft 
politica partidului de desăvârșire a. 
construcției socialismului, de fău
rire a unui viitor luminos pentru 
ei și pentru tinerele lor vlăstare, 
și în același timp hotărîrea de a-și 
uni foițele cu popoarele celorlalte 
țări socialiste, cu oamenii cinstiți 
din întreaga lume în lupta nobilă 
pentru pacea și progresul omeni
rii, pentru viața și viitorul copiilor 
de pretutindeni.

De pe acum — preocupare 
pentru pregătirea viitorului an 

al învâțâmîntului de partid
In prezent, în cercurile 

și cursurile învățămîntu- 
lui de partid se desfășoa
ră intens pregătirile pen
tru convorbirile recapi
tulative care vor face bi
lanțul actualului an al în- 
țăniîntului de partid. In 
această perioadă, organi
zațiile de partid au dato
ria de a începe pregăti
rile pentru noul an de 
învățămînt 1963 — 1964. 
Necesitatea începerii de 
pe acum a pregătirilor 
pentru noul an al învăță- 
mîntului de partid izvo
răște din faptul că în pe
rioada pregătirii convor
birilor recapitulative, pre
cum și în decursul des
fășurării acestora, orga
nizațiile de partid au po
sibilitatea de a recruta pe 
cei mai buni cursanți, 
care dovedesc aptitudini, 
în munca de propagan
diști, care să asigure 
conducerea unui nuihăr 
sporit de cercuri în vii
torul an școlar. Totodată, 
finind seama de rezulta
tele obținute de către 
cursanți în ridicarea ni
velului lor politic și ideo
logic, aceștia pot fi îndru
mați de către organiza
țiile de partid spre cele 
mai potrivite forme de 
învățămînt în care să stu

dieze în anul următor.
Comitetul de partid al 

minai Aninoasa, de exem
plu, a pus un mare ac
cent pe, rezolvarea aces
tor sarcini deosebit de im
portante pentru continua 
îmbunătățire a învăță- 
mîntului de partid, pentru 
asigurarea cuprinderii în 
cercuri și cursuri a tutu
ror membrilor și candida- 
(ilor de partid, precum.și 
a unui număr sporit de 
tovarăși din activele fără 
de partid ale organizații
lor da bază. In urma unei 
analize făcute de comitet, 
s-a apreciat că de pe a- 
cum trebuie create condi
ții pentru înființarea în 
următorul an școlar a 5 
cercuri de studiere a Is
toriei P.M.R. S-a prevă
zut, de asemenea, crașts- 
rea de la 5 la 7 a numă
rului cursurilor serale a- 
anul II, înființarea unui nou 
cerc de economie concre
tă, precum și a unui nou 
cerc da economie politi
că. Astfel, s-a preconi
zat ca în viitorul an șco
lar la mina Aninoasa să 
funcționeze 37 cercuri și 
cursuri ale învățămînlu- 
lui de partid, cu 9 mai

(Continuare în pag. 3-a)
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2 STEAGUL ROȘU

ИИА TINERELOR ELĂSTARE ALE PATRIEI NOASTRE
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Salului Dionieiiioi adresaî (owesilil i 
il lll-lea al wlilolgj ț ♦ ♦ ♦ ♦— FRAGMENTE

Aducem un salut fierbinte. 
Din partea-ntregii primăveri, 
Partidului, iubit părinte: 
Salut voios, de pionier I

învățătura ta măiastră 
Lumini ce-n inimi ne rămîn 
O vom urma întreaga viață 
Partid Muncitoresc Romîn.

Visați și îndrăzniți în toate,
„Roșii cravate-naripate 1“ 
Partidul — așa ne sfătuiește i

— Eu, poate voi lupta ca mîiue 
Pentru-al Întrecerii drapel, 
Pe malul Dunării bătrfne,
La uriașul de oțel 1

Sînt doar două zîmbete. In ele se citește însă 
copilăria fericită a noii generații din patria noastră.

— Iar eu, din mările de spice 
Visez să crească-n Bărăgan 
Un
Cu
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In școlile din Valea Jiului 
învață peste 15000 elevi

Prin grija partidului și guvernului, toti copiii de vîrstă școlară 
invajă, se pregătesc pentru viată, spre a deveni constructori de nă
dejde ai socialismului in patria

Astfel, in Valea
vilor care studiază
V—VII și 1291 in 
învață 15 614 elevi, 
acestora va crește

noastră
anul școlar 1962—1963 numărul ele- 
9213 în clasele I—IV, 5110 în clasele 
In total în orașul regional Petroșani

Jiului, în 
se ridică la 

școlile medii 
iar *n noul an de invățămînt 1963—1964 numărul 
și mai mult.

CIFRE GRĂITOARE
• An de an crește ba

za materială a învățămîn- 
tulul. In Valea Jiului 
funcționează în prezent 
41 de școli elementare și 
de cultură generală, 3 
școli profesionale, 1 școa- 

elemențară de muzică 
arte 
ale

plastice, două ca- 
pionierilor. Printre 
noi

ani
din

ia 
Și 
se
școlile 
ultimii 
școlile
can, Lonea 
Anul acesta 
folosință încă 
noi la Lupeni 
șeni.

• Incepînd

construite în 
se numără 

Uricani, Vul- 
și Petroșani, 
se vor da în 

două școli 
și Patro-

din anul

soi de grine mai voinice 
trei recolte intr-un an I

școlar 1960—1961 s-a in
trodus gratuitatea manua
lelor școlare pentru cla
sele I—VII. In 1960—1961 
și 1961—1962 au fost dis
tribuite în Valea Jiului 
manuale în mod gratuit 
în valoare de 670 000 lei 
în anul școlar 1962—1963 
în valoare de

• In vara
cut, 806 elevi din Valea 
Jiului și-au petrecut va
canta în taberele organi
zate în regiunea noastră 
200 la mare și 165 în al
te regiuni. De asemenea, 
13 000 de copii au parti
cipat la excursii organi

zate în Valea Jiu-

455 455 lei. 
anului tre-

De xiua ta,
mămica grijulie

Те-a îmbrăcat cochet,
r

lui, 2 322 la ex
cursii organizate 
în regiune, 70 la 
excursii pe litoral 
și 429 elevi la ex-

Ți-a prins în

De parc-ai

de sărbătoare, 
păr

o fundă singerk

cursii organizate 
în țară.

Copila

fi
un bobocel in floare,

mea, 
(suna glasu-i duios,

Pe cfnd tăticul
ierlcit

Partidului,
zîmbea)

Ci aii.
să-i mulțumim frumos,

Pc vremea

Nu-ți vine

Ca noi la

ne bucurăm de ziua ta.

Noi știm 
Oricît de 
Pot să se
Căci — sigur

că Visurile noastre, 
îndrăznețe-ar fi, 
avînto-n zări albastre
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Sus, pe potecile umbrite, 
geolog m-oi duce eu, 
dau Republicii iubite. 

Rezerve noi de minereu I

Ca 
Să

se vor împlini I ♦
• • ■ . ♦♦*

Visăm... Și visurile noastre, 
Ca puii șoimului, în zări, 
Se-avînță-n zările albastre 
Și mal departe, uneori 1

In Cosmos ne visăm purtați, 
Zburind ca gfndul, fără piedici 
Cu
Cu

cei ce ne sînt veșnic frați, 
pionierii sovietici 1

Mereu și-acolo împreună,
Sub steagul leninist ne-ntrînt, 
Vom scrie toți vederi din lună 
Bunicilor de pe pămînt i

Cu
De
CU 
In

gîndul la acele zile 
fapte mari, de zboruri mari, 
drag ne aplecăm pe file 
munca noastră de școlari.
• s i s . . t ;

Și-odată cu întreg poporul. 
Partid iubit — îți mulțumim 
C-aduci aproape viitorul. 
Că mai înalt pornește zborul 
Spre comunism — să-I făurim.

Balet, pictură, muzică...

teoretice, un buchet
1 din Petroșani eu 
început să ’ apară

Frumoasă-i arta noastră popuiară. După orele 
de eleve de la Școala elementară de O am nr. 
început practica Pe albul imaculat al pînzelor au 
flori cusute de alte flori.

-------- o---------
ÎN RÎNDUL PIONIERILOR

De cum a pășit pragul școlii, vi
sul lui Mihăită 
pionier. Nu era zi 
pe mămica.

— Măicuță, eu 
pionier ?

— Cind crești mai mare,
— $i dacă cresc mare
— Sigur că da.
— O să am și cravată roșie ?
— Da, și cravată. Pentru ca să 

fii pionier trebuie să înveți bine, 
să fii cuminte și disciplinat.

— Am să fiu, mămico, îți pro
mit.

...Mihăiță a terminat prima cla
să elementară cu note foarte bune. 
In toamna trecută a intrat în a 
doua. învață la fel de bine. Mai 
deunăzi președintele unității de pio
nieri i-a adus vestea cea mare în.

era să 
să nu

devină 
întrebe pionierilor. Cîteva clipe

cînd o să fiu

puișorule1 
o să fiu?

auzul întregii clase. A fost anun
țat că a doua zi va li primit în 
rîndurila
n-a putut scoate nici o exclamație
de emoție. Apoi obrajii 1 se făcură 
ca para focului da bucurie.

— Voi fi pionier. îi cînta
reu în auz ca un clyichet.

Odată terminate cursurile, o
ni grăbit spre casă.

— Mămică, tăticule, miins

tne-

por-

mă 
primește în rîndurile pionierilor.

Părinții și-au îmbrățișat cu 
drag copilul.

A doua zi, cînd a 
școală, Mihăită purta 
vata roșie de pionier, 
steagul roșu, simbol
izbîndă al clasei muncitoare.

S-o porti cu cinste și mîndris, 
Mihăiță,

venit de la 
la gît cra- 
fărîniită din 
de luptă și
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pera, iif arată greșelile. Copiii as
cultă atenți, apoi încep din nou 
migăloasa muncă ce duce spre 
artă. Cine știe, poate peste cițiva 
ani, muiji dintre cei ce azi țin cu 
stîngăcie penelul vor deveni ar
tiști plastici consacrați.

...Do, re, mi, ia, soi, la, si, do. 
Degetele gingașe ale fetiței apa
să parcă sfioase pe clapele pianu
lui uriaș. Profesoara însă o în
curajează din priviri și repetiția 
continuă.

— Foarte bine, Mariana, 
Mariana zîmbește emoțională, cu 

obrăjorii împurpurați.
— E grea muzica, dar e fru

moasă.
Azi în Valea Jiului sînt multi 

copii ce învață balet, pictură și 
muzică. De iapt, prin grija parti
dului și guvernului, întreaga lor 
copilărie e cîntec și fericire. Așa 
e azi copilăria, oropsiților de altă
dată.

09099990090009909000909900900000
o

...Cercul de artă plastică ce-și 
desfășoară activitatea pe Ungă 
clubul sindicatelor din Lupeni arc 
mui;i amatori de a învăța pictura. 
Vezi mineri vîrstnici, filatoare, 
gospodine și bineînțeles, multi co
pii. Să-i vezi pe micii elevi cu 
cîtă seriozitate desenează în căr
bune. Instructor e graficianul Tel- 
iman. Cu migală și răbdare trece 
pe la fiecare elev, fi privește e-

de balet.
pun tundița și zbu- 
Zoia. De grăbiți cemea

n-a fost așa, ehei, 
crede,

cînd asculți, 
voastră, 

dragii mei,

azi a

vfrsta

N-aveam pantofi 
și-umblam mereu desculți.

Noi pe atunci eram

Șl nu

Pentru

visam 
c-ar 

copil,

o grea povară

fi vreo sărbătoare

Să fu primit
in care

cadou,
măcar

bunăoară

o floare.

De-aceea
tu

...Steluța, Steluța. Vino repede, 
că întîrziem de la repetiții.

Fetița cu bujori In obraji veni 
în fugă ca nu cumva să întîr- 
zie de la ora

— Uite îmi 
râm răspunse
era nu reușea însă să-și prindă 
fundița de cosițele-i bălaie.

— Eas' pe mfne, că te aranjez 
eu. Steluța îșj
pregăti priete 
cit ai bate <
paime. Apoi, 
nîndu-se de mi 
alergară spre sta 
de autobuz, 
coborît lingă C< 
pionierilor din l 
troșani, așa ci 
au făcut-o și < 
le/alte colege 
coregrafie. Echii 
te ca niște bale 
ne adevărate, s

să

Să-nveți cu sîrg
nu uiți niciodată.

șl fără șovăire,
Purtind cu cinste

roșia
Ca seuw distinct.

cravată

prețuire.

iesoatei au îi 
put exercițiile, 
tă grație în 1 
cări. E rod al s 
duințel de a ii 
la frumoasa a

D. CRIȘAN '

L S. joqocooe lir>.~.
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ai întreprinderii noastre să dea 
dovadă de pricepere și elan în 
muncă. Maiștrii, șefii de sectoare 

’ și inginerii, sînt chemați să orga
nizeze în așa fel procesul de pro
ducție, incit pe lingă sarcinile de 
plan să poată recupera o bună parte 
din restanțe. Ca măsuri urgente ce 
trebuie luate, se preconizează ur
mătoarele : Construirea unui funi
cular pasager în exploatarea Bi
lele, apoi demontarea funicularu- 
lui Wiesen din exploatarea Mier- 
leasa și montarea lui în aceeași 
exploatare pe un alt traseu,

Intrucît la sfîrșitul lunii mai o 
parte din muncitorii forestieri plea
că, se impune trimiterea de dele
gați în diferite raioane din țară, 
unde sînt muncitori forestieri, în 
scopul completării efectivului de 
muncitori la diferite faze de lucru. 
In special sectoarele Lupeni și 
Lonea trebuie să acorde o mai ma
re atenție acestei acțiuni.

In parchetele cu ultima tăiere 
se vor accelera operațiunile de 
scos-apropiat in scopul evitării de
pășirii buștenilor, pentru respecta
rea regulilor de exploatare. Este 
cazul parchetelor Cimșoara și Bi
lele (sectorul Lonea), Intrejiuri, 
Dușanu și Strîmbuța (sectorul 
Roșia), Tusu, Mierleasa și Văcaria 
(sectorul Lupeni) să ia aceste mă- 

4 suri. Totodată, se pune acut pro
blema lichidării pînă la sfîrșitul 
lunii iunie a. c. a stocurilor de 
lemn despicat din exploatarea Ma- 
leia. în scopul valorificării lemnu
lui bun pentru celuloză, ca și sor
tarea în toate parchetele, a lem

Cei mai buni tineri, primiți în partid
Tinerii Dănilă Cornel și Puiu 

Nicolae sînt lăcătuși în sectorul 
IV de la mina Lonea. Datorită mo
dului exemplar în care întrețin și 
repară utilajele din sector, a con
știinciozității de care dau dovadă 
față de executarea la timp a lu
crărilor ce Ie sînt încredințate, a- 
cești doi tineri se bucură de o 
bună apreciere din partea colecti
vului din care fac parte.

Nu de mult, lăcătușii Dănilă și 
Puiu și-au manifestat dorința de a 
intra în partid. Biroul organizației 
de bază a trasat sarcină comuniș

I
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nului despicat ce corespunde pen
tru celuloză și lobde-distilare,

Depozitele intermediare și finale 
vor acorda mai multă atenție în 
sortarea buștenilor de derula) și 
a celor de gater I și II în lun
gimi de derulaj și în special în 
lungimile de 1,40 și 2,20 m. Se va 
acorda o mai mare atenție reali
zării planului la sortimentele des
tinate exportului (celuloză de fag, 
construcții și lemn de foc) care 
pe lingă faptul că au o valoare 
mare (contribuind astfel la recu
perarea restanțelor valorice) asi
gură îndeplinirea obligațiunilor con
tractuale față de contractantii 
străini. Sortimentele care au o va
loare mare în calculul producției 
marfă cum ar fi: cherestea de 
fag și rășinoase, doage ele., vor 
fi depășite în cantități cît mai 
mari, chiar dacă la aceste sorti
mente sarcinile de plan pe primele 
patru luni înregistrează depășiri, 
Gaterelor Lonea, Cimpa și Uricani 
le revin o bună parte din aceste 
sarcini.

Ințelegînd importanța îndeplinirii 
acestor măsuri, șefii de sectoare 
împreuna cu maiștrii de parchete 
și brigăzile de muncitori sînt ho- 
tărîți ca să-și pună toate forțele 
in acțiunea de îndeplinire a sar
cinilor de plan pentru ca rezul
tatele muncii noastre pe prima 
jumătate a anului să fie cît mai 
bune.

Sîntem siguri că sub îndrumarea 
și conducerea comitetului de partid 
vom putea raporta că angajamen
tul luat de a recupera toate res
tantele a fost îndeplinit !

MIRCEA SÎRBU
ing. șef I. F. Petroșani

I 
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tilor Dobre Ilie și Burcin Gheor 
ghe să-i ajute pe cei doi tineri 
să se pregătească în vederea pri
mirii lor în rîndurile candidatilor 
de partid.

Considerînd că cei doi tineri se 
numără printre cei mai buni mun
citori din sector, adunarea gene
rală a votat în unanimitate pri
mirea lor în rîndurile candidati
lor de partid.

ȘTEFAN NAGY 
TEODOR MERCA 

corespondenți

Cunoscind avantajele micii me
canizări, colectivul de ingineri și 
tehnicieni din cadrul Uzinei de 
reparat utilaj minier Petroșani se 
preocupă cu răspundere de aceas
tă problemă, reușind să obțină 
succese. Astfel, prin mica meca
nizare a procesului de formare a
»••••••♦••••»•••••

Se extinde 
mica mecanizare
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Micilor de strîngere a slîlpilor de 
abataj s-a reușit să se reducă tim
pul de execuție pe unitatea de 
produs de ia 20 minute la 6 mi
nute, ceea ce aduce o economie 
anuală de 5 280 lei. De asemenea, 
plin mecanizarea operațiunilor de 
loimare a tlanșeior de legătură la 
tevite pentru rambleu s-a redai 
timpul de execuție de ia 30 de 
minute la 18 minute pe bucata de 
produs. In felu; acesta se reali
zează anual o economie de 8 672 
lei.

Succese frumoase in introduce
rea micii mecanizări au obținut in
ginerul Cudasz losil, maiștrii He- 
bedean loan, Căprarii Vasile și al
ții care sînt in fruntea luptei pen
tru intioducerea noului in pro
ducție.

M, BARA

------- —

Magazinul textil nr. 22 din orașul Vulcan se numără printre uni
tățile comerciale fruntașe din localitate. Datorită harnicului colectiv 
care lucrează aici, magazinul își depășește lunar planul de vînzare. 
Pe luna trecută, de pildă, magazinul și-a depășit planul de vînzare 
cu 850 000 lei.

IN CLIȘEU : Un aspect din magazin.
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De pe acum — preocupare 
pentru pregătirea viitorului an 

al învătămîntului de partid
(Urmare din pag. l-a)

multe decît în acest an. Printre 
aceste cercuri se numără 8 cer
curi de studiere a Statutului P.M..R, 
14 cursuri serale anul I și II, 3 
cercuri de politică curentă etc. 
Da pe acum se prevede creșterea 
numărului cursanților în următo
rul an școlar cu peste 130 tova
răși.

Una di,n principalele premise 
ale desfășurării în bune condi- 
țiuni a activității acestor cercuri 
este recrutarea și pregătirea unui 
număr corespunzător de propa
gandiști cu o bună pregătire po- 
litico-ideologică, cu aptitudini pen
tru această muncă. Celor mai multi 
dintre propagandiștii care au con
dus cercuri în acest au de învăță- 
mînt, li se va încredința din nou 
această sarcină de răspundere 
Printre aceștia se numără minerii 
Călinoiu Petru și Abraham Petru, 
tehnicianul miner Ceuță Nandra, 
lăcătușul Puncs Iosif și alți tova
răși care au muncit cu stăruință 
și pasiune pentru conducerea cer
curilor ca le-au fost încredințată. 
Altor propagandiști, care au do- 
bîndit o mei mare experiență, li 

se va încredința conducerea unor 
forme superioare de învățămînt. 
Astfel, propagandistului Nagy Bu- 
gen, care a condus un cerc da 
studiere a Statutului P.M.R., i sa 
va încredința în viitorul an școlar 
un curs seral anul I, iar tovară
șul Benedek Pavel, care a con

dus un curs seral anul II, va pre
lua un cerc de studiere a Istoriei 
l’.M.R. Din rîndul celor mai Ъии< 
cursant! au fost propuși spre se
lecționare noi propagandiști. Meri
toriu este faptul că în această 
privință comitetul de partid s-a 
orientat asupra unor tovarăși cars 
s-au afirmat prin preocupare stă
ruitoare pentru ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic, prin muncă 
susținută pentru aplicarea în via
tă a politicii partidului și care 
cunosc bine munca de partid. Prin
tre aceștia se numără minerul BI- 
sorcu Constantin, card a urmat 
o școală de partid de 6 luni, mais
trul electrician Sicoi Sabin și eco
nomistul Biro Ludovic, care au 
frecventat cursurile de pregătire 
pentru propagandiști organizate do 
cabinetul da partid, electricianul 
Madaras Gavrilă care s-a remar
cat prin muncă rodnică în ca
drul unui curs seral în care a 
fost încadiat pînă acum.

In preocuparea sa pentru a-și 
forma un corp de propagandiști 
capabili, comitetul de partid nu a 
mai încredințat sarcina de propa
gandist unor tovarăși care nu s-au 
dovedit la înălțimea sarcinilor. Ast
fel, nu i s-a mai încredințat sar
cina de propagandist tovarășului 
Feher Petru, care a lipsit în ratai 
multe rînduri de la ședințele de în- 
vătămint ale careului special pen
tru mineri pe care l-a condus, și 
nu de puține ori a venit nepregătit 
în fața cursanților.

Măsurile luate de pe acum p în
tru pregătirea viitorului an al în- 
vățămîntului de partid, oglindesc 
preocuparea comitetului de partid 
al minei Aninoasa pentru ridicarea 
la un nivel tot mai înalt al mun
cii de propagandă, pentru înarma- 
rea politico-ideologică a membrilor
și candidatilor de partid spre a 
munci cu succes pentru înfăptui
rea luminoaselor sarcini ale dîsă- 
vîrșirii construcției socialisnMilui in 

patria noastră.

[roniia teatrala: „BAIAT BUN, DAR... CU LIPSURI!“
de

Comedia „Băiat bun, dar... cu 
lipsuri 1". inspirată din viața Hu
nedoarei de azi, pune în dezbate
re o cuprinzătoare problemă de 
etică: lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi în conștiința unora, 
rămășiță a educației din trecut. 
In centrul piesei stă colectivita
tea, grija acesteia față de fiecare 
component. Modul in care se dez
bate această problemă majoră, în 
coordonatele comediei, dovedește 
adlncirea de către autor a aspec
telor esențiale ale vieții contem
porane, cunoașterea realităților 
vii. Tocmai această cunoaștere o- 
feră sentimentul autenticității, dă 
comediei lui Nicuță Tănase un 
plus de vitalitate.

Ca de altfel în toate scrierile 
lui Nicuță Tănase, și în acest caz 
dialogul este întrutotul firesc, pre
sărat cu numeroase amănunte pi
torești. Atît prin dialog, cît și 
prin gradarea acțiunii, piesa este 
antrenantă, solicită de-a lungul 
celor trei acte atenția spectatoru
lui, apelează la spiritul său critic 
menit să dezaprobe deprinderile 
perimate.

In centrul piesei se află șeful 
de brigadă Alexandru Almășan, 
un tînăr cu o înaltă calificare pro
fesională, muncitor fruntaș. Din a- . 
cest punct de vedere e într-adevăr 
un băiat bun. Dar Almășan are o 
construcție sufletească mult mai 
complexă decît ar pare la prima 
vedere. Este o îmbinare de cali
tăți și defecte. Pentru el, cîștiga- 
rea drapelului de fruntaș nu are 
sensuri mai adinei, rezumîndu-se

Ta na
la satisfacerea orgoliului personal. 
Tocmai de aceea nu înțelege ne
cesitatea de a ajuta pe cei din 
jurul său, ba mai mult decît atît 
merge pînă acolo incit creează 
piedici în calea brigăzii cu care 
se află în întrecere, pentru ca a- 
ceasta să rămînă în urmă. Tot în 
chip necinstit încearcă să obțină 
dragostea Anei Pleșa, neluînd în 
seamă iubirea sinceră ce există în
tre Ana și tînărul Romoșan. Co
lectivitatea îl ajută pe Almășan, 
îl face să înțeleagă fondul mes
chin al acțiunilor sale. Convorbi
rea între Almășan și tînărul Ro
moșan este un moment esențial al 
piesei, el avînd darul, prin atitu
dinea fermă a lui Romoșan, să e- 
vidențieze calitățile morale ale ti
nerei generații. Pe aceeași linie se 
situează scena dintre tînărul Ro
moșan și sudorița Pisica, în care 
se discută mijloacele de îndreptare 
a unui alt tînăr muncitor — Mi
ron.

Un personaj luminos, cu aspira
ții caracteristice tineretului zilelor 
noastre este Dan Gîrjoabă. Merge 
înainte pe drumul larg deschis 
spre cunoaștere, înscriindu-se la 
facultate, în același timp ajută pe 
cei din jur în calificarea lor, lu
cru ce duce la transformarea ra
dicală a tînăruluî Fărîmiță. Lidia, 
soția lui Dan Gîrjoabă, este creio
nată în prizma educației primite, 
educație ce o împiedică să-l înțe
leagă pe soțul său în aspirațiile 
ce le are.

După cum se vede, conflictul se 
desfășoară în jurul unor probleme 

cotidiene, des întîlnite, la el parti
cipă oameni autentici, astfel că 
întreaga acțiune are loc în cadrul 
firesc oferit de viață, de muncă, 
de preocupările multiple ale oa
menilor.

Am putea reproșa autorului u- 
nale inconsecvențe în creionarea lui 
Almășan, care se manifestă în 
partea finală, cînd aeznodăraîntul, 
determinat de un proces de con
știință profund, nu este întrutotul 
justificat. Miron și Lidia, în oare
care măsură, rămîn tipuri mai pu
țin lămurite.

Ceea ce merită însă a fi subli
niat este faptul că autorul a iz
butit să reliefeze în chip convin
gător forța educativă a colectivu
lui, influenta pe care poate și 
trebuie s-o exercite acesta în in
teresul fiecărui membru al său. 
Evidențierea acestei idei, latura e- 
ducativă ce se desprinde din în
tregul text, dialogul plin de vioi
ciune fac ca piesa lui Nicuță Tă
nase să fie gustată de spectatori.

La Petroșani, în regia lui Con
stantin Dinischiotu (de la Teatrul 
de stat Constanța) s-a realizat un 
spectacol de calitate, în care s-a 
mers pe linia evidențierii laturii 
educative, fără a diminua textul 
plin de haz. Grija pentru firesc 
a făcut ca jocul actorilor să fie 
convingător; s-au creat tipuri in
teresante a căror evoluție a con
tribuit la închegarea unui specta
col omogen. Cu toate acestea, în 
jocul unor actori și-au făcut loc 
note discordanțe, iar unele scene 
(predarea drapelului de fruntaș, 

întîlnirea membriilor brigăzii lui 
Almășan etc.) au fost monotone.

In rolul lui Dan Gîrjoabă, rol 
care oferă posibilitatea folosirii 
unei game variate în interpretare, 
Dimitrie Bit-ang a dat pe deplin 
satisfacție. Cu mult umor, în a- 
celași timp cu reținerea adecvată, 
a înfățișat optimismul, dragostea 
de viată a tînărului muncitor. Am 
reținut mai ales spontaneitatea în 
darea replicilor, mișcarea sigură 
în scenă, vioiciunea care au făcut 
personajul deosebit de agreabil, 
simpatic, răspîndind o bună dis
poziție contagioasă, Paula Codreanu 
(Lidia) a fost autentică, dovedind 
multă sensibilitate. Prin acest ul
tim atribut a dat un plus de gin
gășie personajului. Jocul armonios 
al cuplului amintit a creat nume
roase momente de veritabil. Teo
dora Lazăr (Mama Lidiei), a izbu
tit să înfățișeze trăsăturile carac
teristice ale personajului, pe alo
curi însă ni s-a părut prea zgo
motoasă. Intenția de a folosi dia
lectul specific ardelenesc, uneori 
nu s-a realizat.

loan Tifor (Alexandru Almășan) 
a avut un rol dificil. Greutățile 
ridicate de complexitatea eroului 
nefiind întrutotul rezolvate, per
sonajul a fost neconturat. In loc 
de orgoliul caracteristio lui Almă
șan, am asistat la scene în care 
actorului îi lipsea comportamentul 
necesar spre a justifica acest atri
but (convorbirea cu Tudor Romo
șan, de pildă). Discordanță ce a 
existat uneori între mișcare și 
conținutul replicilor a făcut ca fi
gura lui Almășan să nu fie Intru- 
totul elucidată. Mai profund în 
interpretare, actorul a Izbutit să 
redea procesul lăuntric care de

termină în final schimbarea în bi
ne a lui Almășan.

Alexandru Manolescu (Fărîmiță), 
<su unele inconsecvențe și pripeli 
In darea replicilor, a creat un tip 
simpatic, a redat transformările pe 
care le suferă personajul In con
tact cu tinerii muncitori.

O creație izbutită a realizat A- 
lexandru Codreanu (Tudor Romo
șan). A interpretat cu nerv, evi
dențiind siguranța omului ce are 
un seop cinstit, precis în viață. 
Stefania Donea (Ana Pleșa) a fost 
sinceră, imprlmlnd jocului său na
turalețe.

Viorica Tifor (Pisica) s-a remar
cat prin vioiciune, din păcate însă 
pe alocuri a manifestat note de 
artificios. Evoluția lui Vaier Don- 
ca (Miron) se caracterizează prin 
economie de mijloace, sobrietate. 
Pe alocuri (în actul II) are unele 
exagerări. S-au remarcat, de ase
menea. Mircea Zabalon (Scarlat), 
Geo Bucur (Romoșan-tatăl) și Con
stantin Possa (Pleșa-tatăl), care au 
interpretat cu înțelegere, într-un 
mod adecvat rolurile. Din distri
buție au mai făcut parte: Ioan 
Roxin (Radu), Alexandru Zecu 
(Președintele sindicatului), Aurel 
Crăciun (Sandu) și Stefan Iliescu 
(Sima).

Spectacolul realizat de colecti
vul Teatrului de stat din Petro
șani cu comedia „Băiat bun, dar... 
cu lipsuri 1“ se bucură de un suc
ces binemeritat atît datorită parti
turii dramatice, cît si eforturilor 
depuse de colectivul artistic, care 
a Izbutit să înscrie între reușitele 
sole o nouă piesă originală.
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flata loi filei (Ш înU.R.s.S.
MOSCOVA 31 (Agerpres).
La 30 mai, N. S. Hrușciov și 

Fidel Castra au vizitat o bază mi- 
; litară a trupelor de rachete stra
tegice.

I N. S. Hrușciov și Fidel Castro 
au studiat modele de tehnică mo- 

■dernă a rachetelor. Comandantul 
' de divizie a raportat că poziția 
de rachete este pregătită pentru 
a fi folosită în luptă.

I Cei doi conducători au asistat Ia 
aplicațiile trupelor de uscat într- 
unul din districtele militare.

- = © = -

J. Kenyatta a format 
noul guvern din Kenya

NAIROBI 31 (Agerpres).
La 30 mai, Jomo Kenyatta, li

derul partidului Uniunea națională 
africană din Kenya, învingător la 
recentele alegeri, a format noul gu
vern. El urmează să fie aprobat de 
către guvernatorul englez Macdo
nald.

Alături de primul ministru Jo
mo Kenyatta, în guvern au mai in
trat : Oginga Odinga, ministru de 
interna. Tom Mboya, ministru de 
justiție și al problemelor consti
tuționale, J. Gichuru, ministru de 
finanțe și al economiei, G. Kiano, 
ministru comerțului și al indus
triei, Peter Koinange, ministru de 
stat pentru problemele pan-africane, 
și alții.

Problemele afacerilor externe, ale 
securității interne și apărării vor 
continua să rămînă în sarcina gu
vernatorului englez pînă la procla
marea deplinei independențe.
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Eșecul procesului de la Solingen
SOLINGEN 31 (Agerpres).
La Solingen a luat sfîrșit pro

cesul intentat lui Lorenz Knorr, 
membru al directoratului partidului 
Uniunea germană a păcii, acuzat 
de a-i fi „ofensat' pe foștii ge
nerali hitleriști: Speidel, Heu
singer, Foertsch, Kammhuber și 
amiralul Ruge. Knorr i-a acuzat pe 
foștii generali ai Wermachtului 
de asasinate în masă comise în 
perioada războiului. Tribunalul l-a 
condamnat pe Knorr Ia plata unei 
amenzi de 300 de mărci.

La proces, reprezentantul acuză
rii n-a putut opune nimic argu
mentelor și documentelor prezen
tate în fața completului de judecată 
de către avocații apărării care a- 
testă că „reclamanții" sînt vino- 
vați de comiterea unor crime grave 
împotriva umanității, foști generali 
hitleriști avînd pe conștiință 50 

, milioane de oameni ce au pierit 
în timpul războiului.

Răspunzînd în încheiere acuzației 
ce i s-a adus Knorr a declarat: 
„cei 50 milioane de oameni care 
au pierit în război constituie un 
fapt cert și nu o afirmație neînte-
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„S.U.A. ia țărilor 
latino-americane 

și puținul pe care 
acestea îl au...M

CIUDAD DE PANAMA 31 (A- 
gerpres).

Intr-un articol publicat de ziarul 
„Panama America" se comentează 
proiectata sporire de către S.U.A. 
a tarifelor la transportul maritim 
între Statele Unite și Panama.

In legătură cu aceasta, ziarul 
menționează că „Statele Unite a- 
nunță pe de o parte că coope
rează și acordă ajutor economia 
statelor latino-americane, iar pe 
de altă parte ele se grăbesc să 
smulgă Americii Latine și puținul 
pe care aceasta îl au". Pe de o 
parte, menționează ziarul, S.U.A. 
pretind că acordă ajutor bănesc 
în cadrul „Alianței pentru progres", 
pe de altă parte ele ridică taxele 
de navigație obținînd sume mult 
mai mari.

Ziarul subliniază că noua crește
re a tarifelor la transportul ma
ritim va fi de 10 la sută față de 
cele actuale.

A fost descoperită epava 
so bina linului „Thresher"

NEW YORK 31 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

anunță că nave ale marinei ameri
cane au descoperit la 30 mai epa
va submarinului nuclear „Thres
her" care s-a scufundat la 10 a- 
prilie în Oceanul Atlantic cu 129 
persoane la- bord. Viceamiralul El
ton Grenfell, comandantul flotei 
de submarine americane din A-. 
tlantic, a declarat că fotografiile 
luate de nava oceanografică „Con
rad", la o adîncime de aproxima
tiv 2 500 de metri, la 220 mile est 
Ide Boston, nu lasă nici o îndoială 
asupra prezenței submarinului. Pe 
ide altă parte, directorul adjunct 
ial observatorului geologic Lamont, 
al universității Columbia, Lamar 
Worzel, a precizat că pe fotogra
fii este perfect vizibilă turela sub-
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chile : Un ppoiect de lege peacționap
SANTIAGO 31 (Agerpres).
Opinia publică și presa din Chile 

condamnă proiectul de lege trimis 
de guvern spre aprobare Congresu
lui național, care prevede limitarea 
libertății presei, radioului și tale- 
viziunii.

La facultatea de drept din San
tiago a avut loc un miting, la care 
au participat reprezentanți ai dife
ritelor organizații ale ziariștilor, ai 
ziarelor și revistelor chiliene.

meiată, după cum declară acuza
torul".

Noi nu putem să cîștigăm în
crederea popoarelor europene alt 
timp cit foștii generali hitleriști 
rămîn un coșmar pentru Europa, a 
subliniat Knorr. Această încredere 
nu va exista atît timp cît la noi 
adevărul se aduce pe banca acuza
ților.

Declar. a spus în continuare 
Knorr, că voi spune și pe viitor 
adevărul, indiferent ce urmări va 
avea acest lucru pentru mine. 
Acuzațiile ce mi s-au adus constituie 
o jignire la adresa memoriei ce
lor 50 de milioane de oameni care 
au pierit în război. Eu voi lupta 
pentru ca la noi să fie promo
vată o linie politică care să în
cheie, însfîrșit, capitolul trecutu
lui Germaniei.

Procesul de la Solingen, pre
gătit cu o mare pompă de către 
organele justiției vest-germane, 
s-a încheiat fără glorie pentru 
acei care l-au pus la cale.

TOKIO. — Adunarea orășeneas
că din Takahara, orașul natal al 
primului ministru Ikeda, a adoptat 
In unanimitate o rezoluție de pro
test împotriva folosirii porturilor 
japoneze de către submarinele a- 
tomice americane. Referindu-se la 
această rezoluție, ziarul „Akahata" 
subliniază că majoritatea depulați- 
lor adunării orășenești sînt membri 
ai Partidului liberal democrat și 
fac parte din fracțiunea lui Ike
da.

LONDRA. — Hewlett Johnson 
părăsește funcția de decan de 
Canterbury pe care a ocupat-o timp 
de 31 de ani.

Lupta lui Hewlett Johnson pen
tru pace și atitudinea sa priete
nească fată de țărila socialiste sînt 
bine cunoscute cîștigînd dragostea 
și simpatia oamenilor simpli. El 
este laureat al premiului interna
țional „Pentru întărirea păcii în
tre popoare".

In prezent fl. Johnson este în 
vîrstă de 89 de ani.

BUDAPESTA. — Cunoscutul cin- 
tăreț de operetă Ion Dacian a în
treprins un turneu în Capitala R.P. 
Ungare, unde a interpretat cu mult 
succes rolul prințului din opereta 
„Tara surîsului" de Lehar. Cele trei 

marinului ca și o parte zdrobită 
a corpului navei.

Un purtător de cuvînt al marinei 
S.U.A. a anunțat că batiscaful 
„Triest", care se află în prezent 
în portul Boston, va pleca imediat 
spre locul naufragiului, unde va 
face mai multe imersiuni pentru a 
lua alte fotografii.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, nava oceanografică 
,.Conrad" a strîns de pe fundul o- 
ceanului, cu ajutorul unor instru
mente speciale, un mare număr de 
furtunuri de cauciuc sintetic folo
site în sistemele hidraulice ale na
velor. O altă navă oceanografică, 
,,Atlantis-2", a strîns obiecte me
talice, hîrtii, precum și un număr 
de cutii de metal cu piese de 
schimb pentru nave care „s-ar pu
tea să fi aparținut submarinului 
„Thresher".

Enrique Bella, secretar general al 
Asociației scriitorilor chilieni, cara 
a luat cuvîntul la miting, a califi
cat acest proiect de lege drept 
„reacționar" și a cerut ca el să nu 
fie dezbătut în Congresul Națio
nal.

După cum relatează ziarul „El 
Siglo", centrul studențesc al Fa
cultății de drept din orașul Val
paraiso a chemat pe studenții din 
întreaga Iară să ia atitudine împo
triva acestui proiect de lege reac
ționar.
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Rezoluția Congresului 
sindicalelor din Aden
ADEN 31 (Agerpres).
Congresul sindicatelor di.i Aden 

a adoptat la 29 mai o rezoluție 
în care condamnă măsurile repre
sive luate de autoritățile, colo

nialiste din Aden împotriva mun
citorilor și a tuturor cetățenilor 
din acest teritoriu. Rezoluția cu
prinde, de asemenea, un protest 
împotriva refuzului autorităților 
britanice de a permite membrilor 
misiunii O.N.U. să pătrundă pe te
ritoriu] Adenului. Congresul sindi
catelor din Aden a dresat în a- 
ceiași zi telegrame membrilor mi
siunii O.N.U. aflați în prezent în 
Yemen și secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care cere or
ganizarea unui plebiscit cu prile
jul căruia să fie consultată po
pulația din teritoriile situate în 
Arabia de sud asupra viitorului 
lor.

spectacole ale sale pe scena Tea
trului de operetă din Budapesta au 
încîntat publicul, care l-a răsplă
tit cu îndelungi aplauze. înalta 
măiestrie interpretativă a lui Ion 
Dacian, care și-a interpretat rolul 
în limba maghiară, a fost mult a- 
preciată de presa maghiară.

SAN JOSE. — Guvernul statu
lui Costa Rica a început să cer
ceteze activitatea de afaceri a unoi 
străini, îndeosebi a societăților pe
trolifere americane. Acuzația care 
li se aduce este că de mai mult! 
ani au folosit fel de fel de escro
cherii eludînd legea cu privire la 
plata integrală a impozitelor și tot
odată stabilind prețuri mult mal 
ridicate decît permite legea. Prin
tre societățile implicate sînt: „Te
xaco”, „Esso", „Half Oil Corpora
tion", „Shell" și altele.

HAGA. — Miercuri, locuitorii din 
Haga au fost martorii unor exerciții 
ale așa-numitului serviciu de „ocro
tire a populației". In cursul aces
tor exerciții deasupra orașului a 
fost simulată aruncarea unei 
„bombe atomice", in sunetul sire

Declarația Comitetului Politic 
al P. C. din Marea Britanie

LONDRA 31 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „Daily 

Worker’, Comitetul Politic al Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
a dat publicității o declarație în 
legătură cu participarea Angli ai 
la crearea așa-numitelor „forțe nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.". 
Planurile guvernului S.U.A. de a 
crea o flotă maritimă de suprafață 
a N.A.T.O. înzestrată cu rachete 
„Polaris", cu echipaje mixte multi
naționale, se arată în declarație, 
sînt salutate de foștii generali na
ziști din armata vest-germană, care 
văd în aceste planuri încă un pas 
spre accesul R.F. Germane la con
trolul asupra armamentului nuclear 
în scopurile lor.

In prezent, guvernul american 
exercită presiuni asupra Angliei

Indiciu dc crlzâ a lirei sterline
LONDRA 31 (Agerpres).
Ministrul da finanțe al Marii Bri

tanii, Reginald Maudling, a anun
țat joi seara în Camera Comunelor 
că Anglia și Statele Unite au sta
bilit un acord pentru înființarea 
unui „credit reciproc" care ar ur
ma să fie folosit „pentru apărarea 
lirei sterline și dolarului în schim
burile monetare internaționale". A- 
nunțarea acestei măsuri a provocat, 
după cum reiese din relatările a- 
gențiilor de presă occidentale, e- 
moție atît în Camera Comunelor 
cît și în cercurile financiare bri
tanice. Deși ministrul de finanțe a 
căutat să prezinte actualul aranja
ment ca o „expresie a colaborării 
anglo-americane", faptul că se a- 
nunță masuri „pentru sprijinirea 
monedei" a fo-t interpretat la Lon
dra ca un nou indiciu a crizei prin 
care trece lira sterlină. In aceiași 
ședință a Camerei Comunelor, de
putatul laburist James Callaghan a 
atras atenția asupra faptului că 
anunțul ministrului de finanțe 
arată că lira sterlină și dolarul „sînt 
atacate" p= plan internațional și 
că alianța încheiată între els are 
un caracter mai mult defensiv.

Corespondentul agenției France 
Presse, subliniază de altfel că mă
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O întîmplare tragică în Chile
SANTIAGO 31 (Agerpres).
O întîmplare tragică a avut loc 

zilele acestea în provincia Arauco 
din Chile. Cîteva familii de indieni 
lipsiți de pămînt și de adăpost din 
rezervația ,.Potrero", din apropierea 
orașului Canieta iau?ocupat o par
celă de pămînt,1 proprietatea unui 
moșier din localitate, pe care au 
început să-și ridice case.

nelor, la locui „exploziei" au sosii 
aproximativ 1 500 de membri ai 
serviciului, care au început opera
țiile de „salvare".

Aceste exercifii nu s-au terminat 
insă: serviciul de „ocrotire a 
populației" intenționează să-i „bu
cure" pe locuitorii Hagâi și cu un 
mare incendiu, care va fi simujd 
intr-un cartier al orașului.

BOGOTA. — Potrivit agenției 
Prensa Latina, președintele Colum
biei, Guillermo Leon Valencia, a 
avut la 29 mai o întrevedere cu 
șefii unor partide pentru a discuta 
cererea făcută parlamentului de 
președinte cu privire la acordarea 
de puteri extraordinare în vederea 
unor reforme juridice. Anterior, di
feriți membri ai parlamentului, re- 
prezentînd partidul conservator, 
s-au opus acordării de puteri ex
traordinare președintelui în vede
rea unor reforme fiscale.

LIMA. — Intr-o scrisoare des
chisă adresată tuturor studenților 
din Peru, Mario Castillo, președin
tele Asociației studenților de la 
Universitatea „Son Marcos" din 

pentru a o atrage și pe ea în aces
te planuri aventuriste. Crearea plă
nuitelor forțe nucleare vest-euro- 
pene, se subliniază în declarație, 
face ca pericolul de război mon
dial, să crească tot mai mult. Co
mitetul Politic al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Marea Britanie 
arată că înzestrarea navelor co
merciale cu rachete nucleare este 
un act de piraterie.

El a chemat pe cetățenii englezi 
să se pronunțe cu hotărîre împo
triva acestor planuri. „Anglia nu 
trebuie să fie legată de strategia 
nucleară a N.A.T.O., se arată în 
declarație. Ea trebuie să renunțe 
la arma nucleară și să lichideze 
baza de submarine înzestrate cu 
rachete „Polaris", de la Hloy 
Loch".
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sura anunțată de ministrul de fi
nanțe survine într-un moment „cînd 
se fac simțite din nou îngrijorări 
în privința stabilității monedei bri
tanice". Intr-adevăr, amintește co
respondentul, la sfîrșitul lunii ak. 
prilie rezervele de aur și devize 
ale Marii Britanii, și deci ale zo
nei lirei sterline, erau de numai 
1 C17 milioane lire sterline, dintre 
care 90 de milioane lire sterline 
constituiau împrumuturi pe termen 
scurt contractate în momentul ofen
sivei împotriva lirei, îndată după 
eșecul tratativelor de Ia Bruxelles 
pentru aderarea Angliei la Piața 
Comună. Cum aceste 90 milioane 
lire sterline urmează să fie plătite 
pînă cel mai tîrziu la sfîrșitul lunii 
viitoare, subliniază corespondentul, 
aceasta înseamnă că rezervele de 
aur și devize ale Апдіій vor scă
dea sub nivelul de 1 000 milioane 
lire sterline, considerat „nivel Be 
mare alarmă". Măsura de „sprijin 
reciproc" cu dolarul urmărește, 
după cum lasă să înțeleagă cores
pondentul, mai mult „scopul psi
hologic" de a încerca să insufle în
credere cercurilor financiare en
gleze pentru a nu da naștere unei 
panici care să dăuneze și mai muU 
stabilității monedei

Carabinierii sosiți din oraș au 
încercat să-i izgonească cu forța 
pe indieni de pe acest pămînt. 
Atunci în ajutorul celor care au 
„încălcat legea" a venit în grabă 
populația din rezervația „Potrero", 
care a aruncat cu pietre în carabi
nieri. Aceștia au deschis focul 
omorind un indian și rănind alți 
cîțiva.

Lima, îi îndeamnă la unitate în 
lupta împotriva monopolurilor in
ternaționale și capitaliștilor din Pe- 
tu.

TOKIO. — La 30 mai s-a deschis 
la Tokio conferința pe întreaga Ja
ponie a deputaților comuniști în 
organele administrative locale. La 
conferință, care a fost organizată 
de Prezidiul C.C. al P.C. din Ja
ponia, participă 120 de deputat! co
muniști din diferite re^ aa aâe ți- 
nL

dintele C.C. al P.C. <fin Japoina.
CARACAS. — Uniunea Națională 

a femeilor din Venezuela organi
zează in întreaga țară mari mitin
guri și adunări în cinstea Zilei in
ternaționale a copilului.

BONN. — Cu prilejul Congre
sului anual al medicilor cluburilor 
de automobilism, afiliate la Uniunea 
internațională a acestui sport, 
care și-a început lucrările la 30 
mai în localitatea Garmisch-Parten- 
kirchen, (R.F.G.) s-a stabilit că ac
cidentele de circulație provoacă 
anual în țările Europei occidenta
le moartea a aproximativ 15 000 de 
persoana, precum și rănirea a cir- 
ca un milion de persoane.
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