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La muncă patrioticăGrijă pentru îmbunătățirea 
de locuit
de muncitori de la I.L.b 
și-a realizat 
lună planul 
porție de 115—120 
sută. Cea mai mare con
tribuție la obținerea a- 
cestor depășiri au adus-o 
echipele de zidari condu
se de Fritz Adam, Рад- 
ne jer Gheorghe, Văduva 
Ioan și Nlinich Adam, 
echipele de tîmplari con
duse de Knebel Francisc 
și Lakatos Iuliu, precum 
și dulgherii din echipa 
condusă de Leah Vasile.

condițiilor*
In ultimul timp, colec

tivul sectorului I.L.L. A- 
ninoasa a efectuat un 
volum sporit de lucrări. 
Numai în acest an, de 
pildă, au fost executate 
lucrări de parchetate, 
schimbări de ferestre, 
tencuieli de tavane și 
schimbări de instalații e- 
lectrice la blocurile 
cartierele „Heteș", 
„Țukbr1.

Demn de relevat
și faptul că la lucrările 
de renovare, colectivul

din
Și

este

exploa- 
B, din

In curînd pe Valea Polatîștei va începe 
tarea materialului lemnos de pe parcela 100 
punctul numit Slemen care se întinde pe o suprafață 
de peste 48 ha. împreună cu echipa sa, brigadierul 
Cristea Petru de la Ocolul silvic Petroșani s-a an
gajat ca în fiecare zi să marcheze și să claseze pe 
categorii cel puțin 1000 arbori în vederea pregătirii 
parcelei pentru exploatare.

IN CLIȘEU: Brigadierul Cristea Petru și pădu
rarul Cîrlig Marin în timpul marcării arborilor.

Duminică. O dimineață obișnuită. In sala de pon- 
taj a minei Vulcan se adunaseră muiți tineri pentru 
un scop bine definit. După aproape o jumătate de 
oră, timp în care s-a făcut împărțirea pe grupe, cei 
peste o sută de tineri din organizațiile U.T.M. nr. 1, 
3 și 6 au pornit la drum. In dreptul clădirii admi
nistrative, un grup de tineri se desprinse din rîndul 
celor muiți, îndreptîndu-se spre puțul 7 vest. Cei
lalți își continuară drumul spre galeria de coastă de 
la orizontul 630.

Avînd în fruntea acțiunii pe secretarii 
țiilor de bază U.T.M., tinerii au muncit 
Cînd minutarele ceasornicului arătau ora 
depărtare, pe galeria de coastă se zăriră 
mini ca niște licurici. Peste 
riei apăru primul cărucior

Afară, cărucioarele, care 
erau descărcate de zor, ca 
cate cu lemn și să pornească din nou spre adîncuri. 
Tinerii de afară abia pridideau să descarce fierul 
vechi din cărucioare.

Spre amiază, a ieșit la ziuă ultimul cărucior în
cărcat cu fier vechi.

In același timp, 
cobora un tractor 
remorcă încărcată 
tinerilor aflati Ia 
îndreptară în direcția de unde venea zgomotul 
motor.

— Iată-1 ! — exclamă o voce din grup. Sînt 
de la sectorul VI. Era pentru a. doua oară cînd trac
torul cobora qu- remorca încărcată cp fier vechi.

Inițiativa comitetului' U.T.M. de la mina Vulcan 
merită toată lăuda. De asemenea, și cei peste o sută 
de tineri care au participat duminică la acțiunea de 
muncă patriotică. Ei au scos la lumina zilei peste 35 
tone de fier vechi din mină, au descărcat ia suitorul 
„Lăsat" de la orizontul 630 aproape șapte cărucioare 
.cu lemn și au remediat suflările la conducta de 
aer pe suitorul de la abatajul frontal stratul 15, 
blocul zero, pe o porțiune de peste 60 de metri.

Acțiunea întreprinsă duminică dovedește că tine
rii de la mina Vulcan participă cu entuziasm la mun
că patriotică fiind dornici să obțină rezultate cît 
mai frumoase.

organiza- 
cu elan, 
zece, în 
două lu-

puțin timp, în gura gale- 
încărcat cu fier vechi, 
soseau unul după altul, 
apoi ele să fie reîncăr-

drumul dinspre putui 7 vest 
șenile trăgînd în urma sa o 
vîrf. Pentru o clipă privirile 

intrarea în galeria de coastă

pe 
pe 
cu

se 
de

cei

I. ARAMĂ
corespondent

CARNET; înainte de a intra în schimb

Utilajele de pe șantierele de construcții 
trebuie folosite mai productiv

Șantierele de construcții din ba
zinul nostru carbonifer dispun de 
o dotație bogată de utilaje pentru 
mecanizarea muncii: șantierul Lu
peni are zece 
pacitate totală 
tone, un număr 
avînd în total
tate de preparare.

obținut un randa- 
3 m. c. material 
de lucru efectuat. 
Vulcan de numai

o 
de

nesatisfăcător pentru 
utilaj, cînd macaraua 
4 tone în cinci ml- 

macaraua SBC-1 cu o

macarale cu o ca
de ridicare la 12 
de patru betoniere 
1200 litri capaci- 

o bandă de
transport, un concasor și un tro
liu mecanic; șantierul Vulcan are 
opt macarale cu capacitate totală 
de 12 tone, trei betoniere și un 
colergang cu 900 litri, două pompe 
de mortar și o bandă rulantă cu 
o capacitate de transport de 6 m.c. 
pe oră. Dotații asemănătoare fn u- 
tilaje are și șantierul Petroșani.

Se pune însă întrebarea: cum 
sint folosite aceste utilaje prețioa
se pe șantierele noastre î

Pe șantierul lupeni există 
macara cu o capacitate
ridicare de 4 tone. Cum a fost 
ea folosită ? In patru luni din a- 
cest an, ianuarie—aprilie, maca
raua a lucrat un număr de 798 ore 
în care timp a ridicat 5200 tone, 
aceasta revine la 6,5 tone încăr
cătură ridicată pe oră de lucru. 
Un rezultat 
un asemenea 
poate ridica 
nute. La fel
capacitate de 3 tone ridicare a lu
crat în cele patru luni 770 ore ri- 
dicînd 4027 tone, cu un randament 
de 2,5 tone pe oră, ceea ce este, 
de asemenea, insuficient, ținînd 
cont că aceste macarale sînt uti
laje de mare productivitate și pen
tru care șantierul plătește chirie 
pe oră.

Să analizăm rezultatele obținute 
într-o lună de primăvară — cînd 
nu se mai poate pune vina pe în
gheț, zăpadă care ar împiedica 

. munca pe. șantiere. Astfel, maca
raua 
tone 
ment

capacitate de ridicare de 500 kg. 
Nu se caută soluții pentru fo

losirea unei macarale mari la 2—3 
locuri deodată, și lucrul cu ea pe 
mai multe schimburi: ziua zidării, 
noaptea montarea fîșiilor prefabri
cate, betonări iar în zori ridicarea 
de mortar și cărămidă ca pe cind 
vin constructorii să găsească ma
terialele la îndemînă.

Asemenea lucruri se pot spune 
și despre folosirea betonierelor. In 
luna aprilie, de pi?dă, pe șantie
rul Lupeni s-a 
ment mediu de 
preparat pe oră 
iar la șantierul
1,6 m. c. material pe oră. La fel 
despre folosirea benzii rulante de 
transport care la Lupeni a avut 
un randament de 3,5 m. c. pe oră, 
iar la Vulcan de numai 2 m. c. ne 
oră. Ce pot spune oare maiștrii de 
pe șantierul Vulcan despre faptul 
că banda care are o capacitate de 
6 m. c. pe oră transport a fost fo
losită numai cu un randament de...
2 m. c. pe oră ?

Problema folosirii cît mai bune 
a utilajelor, cu indici tehnico-eco- 
nomici înalți, se pune cu tărie pe 
toate șantierele de construcții din 
Valea Jiului. Macaralele, betonie
rele, benzile transportoare, coler- 
gangurile și 
sint utilaje 
pacitate, cu 
a înzestrat
rirea randamentului 
efortului fizic al
Conducerile tehnice ale șantiere
lor sint datoare să ia toate măsu
rile tehnico-organizatorice — am
plasare, aprovizionare, deservire — 
pentru ca aceste utilaje să fie fo
losite ia întreaga lor capacitate în 
timpul orelor de lucru. In felul ă- 
cesta se reduce 
țiilor.

Toată atenția 
utilajelor pe 
strucții I

pompele de mortar 
moderne, de mare ca» 
care industria noastră 
șantierele pentru mă- 

și ușurarea 
constructorilor.

ar
Astfel,

KSKA cu o capacitate de 1,5 
a avut în aprilie un randa- 
orar de 5 tone, macaraua 

o capacitate de o tonă

și costul construc-

folosirii depline a 
șantierele de con-

ȘT. MIHAI

— Aici e stația de radioamplifica
re a exploatării miniere Petrila — 
și-a început crainicul emisiunea zil
nică. Era ora cînd minerii din schim- 

■ bul II se aflau în marea lor ma
joritate în sala de pontaj. Pen
tru cîtva timp maiștrii și-au între
rupt pontajul și toți au ascultat 
vocea crainicului.

— In cadrul emisiunii noastre, 
tovarășul Gheorghe Stefan, conta
bil al minei va 
țul de cost ca 
principal care 
treaga activitate 
despre 
lui.

Rezultatele primelor patru luni 
ale anului sînt bune, în ce priveș
te lupta colectivului minei pentru 
reducerea costului tonei de căr
bune. S-au obținut în această pe
rioadă economii de 247 000 lei. Dar 

. se poate munci mai bine.
Din 

tat-o 
nicii. 
minei
pîrghiile prin care ei pot acționa 
pentru reducerea în continuare a 
prețului de cost al producției i au 
aflat încotro trebuie să-și îndrepte 
în primul rînd atenția. Extinderea 

avansă- 
lucrările 
plasarea 

efect a 
evitarea

este ins-

care 
auzit

cu- 
din

sectorului 
și care a

Cu zîmbetul pe buze, optimiști au 
intrat în schimbul lor de 
minerii.

Este bine că de un timp 
ce comitetul de partid de 
na Petrila a activizat
stației de radioamplificare, 
diurnă spre 
variate, 
piate de faptele și cerințele coti

lucru,

vorbi despre pre- 
indicatorul sintetic 
caracterizează în- 
a întreprinderii și

mijloacele de reducere a

conferința pe care au ascul- 
la difuzoare, minerii, meca- 
lăcătușii și alți muncitori ai 
au aflat cît de multiple sînt

armării metalice, mărirea 
rii medii în abataje și la 
de deschideri și pregătiri, 
judicioasă cu maxim de 
găurilor pentru pușcare,
mersului în gol al utilajelor, eli
minarea pierderilor de energie 
pneumatică pe rețea, economisi- 

' rea materialelor și combustibilului 
sînt numai cîteva din căile care 
duc la ieftinirea tonei de cărbune.

O asemenea conferință 
tructivă, aduce foloase.

In brățara de difuzoare 
prinde incinta minei s-a 
nou vocaa crainicului : 

Pentru colectivul 
II, fruntaș pe exploatare
extras în primele patru zile ale 
lunii iunie peste sarcinile de plan 
186 tone de cărbune, vom prezen
ta un program de muzică ușoară.

Muzica înveselește, înaripează.

încoa- 
la mi- 

colectivul 
îl în-

a întocmi programe 
instructive, cît mai apro-

cu
а avut un randament orar de 2,3 
tone, iar macaralele „Pionier" de 
0,5 tone capacitate, avînd numerele 
de inventar 312
și 390, au avut oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
un randament ; 
orar de 2,5 tone ® 
și, respectiv, 2,6 ° 
tone pe oră. 5

Pe șantierul | 
Vulcan, rezulta- g 
tul „încărcării 3 
orare" a maca- 8 o 
ratelor este mai g 
bun, el se ridi- g 
că 
nii 
4,5 
tru 
KSK-4 de 1500 g 
kg. capacitate 3 
de ridicare, la g 
4,3 tone pe oră 9 
pentru „Pionier

Pentru om, 
pentru binele omului

Locuințe pentru 
oamenii muncit

în cursul lu- 3
aprilie Ia 8 
tone pen- g 

macaraua a o

diene ale colectivului minei.
I. CLODI

In orașele Petroșani, 
Petrila, Vulcan și Lupeni 
activitatea constructori
lor este in toi. Ei se 
străduiesc să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan 
și să pună ia dispoziția 
oamenilor muncii la ter
menele stabilite, numărul 
de apartamente planifi
cat. In primele patru luni 
ale anului , de pildă, 
constructorii din Petro
șani au dat în folosința 
oamenilor muncii 143 a- 
partamente, iar în pre
zent execută ultimele lu
crări la alte 96 aparta
mente care în luna iunie 
a.c. is: vor primi loca
tarii.

In stațiunile 
de odihnă de la munte 

și de la mare
In iiecare an, prin gri

ja partidului și guvernu
lui, tot maj muiți 
ai muncii din 
nostru carbonifer 
trec concediul de 
în cele mai pitorești lo
cui! de la munte și de la 
mare. In perioada care 
s-a scurs din anul aces
ta, comitetele sindicate
lor din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului au 
distribuit , muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor 5 peste 
2 600 bilete pentru sta- 
țiuiilie de odihnă

oameni 
bazinul 
își pe- 
odihnâ

Cea mai mare parte g 
dintre aceste bile e ou g 
fost repartizate oameni- g 
lor muncii de la exploa- g 
țările miniere. Numai со- g 
lectivului minei Lupeni g 
i-au fost distribuite pînă g 
acum 306 bilete de odih
nă și tratament. Printre 
cei care și-au petrecut 
concediul de odihnă în 
frumoasele noastre sta
țiuni amintim pe minerii 
Da] M-ihai, Dimoite loan, 
Boța Constantin, mecani
cul Iman Vasile și alții 
din sectoarele minei Lu
peni.

de

I •;

Bunuri 
larg consum 

perioada care »-a 
din anul acesta u-

Numai în pri 
al anului 

au distribuit oameni- 
muncii din Va- 

Jiului 2 366 tone pH- 
integrală, 269 tone 

2 675 tone
albă și integra- 

467 tone

In
scurs
r.itățile comerciale apar- 
ținind O.C.L. Alimentara 
Petroșani au pus in vîn- 
zate cantități sporite de 
mărfuri.
mul trimestru 
ele 
lor 
tea 
ne
pline albă, 
iăină 
iă, 467 tone prepara
te de carne și ulei co
mestibil, 1 055 tone mă 
:ai. 398 000 kg. 
alte sortimente 
nuri.

De asemenea
Produse industriale Pe
troșani a vindut în pri- 

■ mele patru luni ale anu
lui mărfuri în valoare 
de 80 041 000 lei.

zahăr și 
de bu-

O.C.L.
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In luna mai colectivul sectorului II al minei Petrila a extras din adincurig
2 217 tone cărbune peste sarcinile de plan. La succesele obținute o contribuție de sea-g. 
mă au adus-o și minerii din brigada comunistului Stăuceanu Gheorghe. 2

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Totolan Tică, din brigada lui Stăuceanu Gheorghe j 
discutînd cu ortacii săi înainte de intrarea în șut. - joooooaooooooooeoocwoooooooooooooooooooooooooooo
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STEAGUL ROȘU

In sala de examene NI s-a transmis prin telefon... Mulțumim din inimă partidului
Clădirea Școlii de 8 ani din 

Lone a era Învăluită intr-o liniște;! 
adîncă. Elevii claselor l—IV pie- i 
casetă... pe teren. Unii aveau în • 
pian vizitarea pescăriei din Jieț, 
iar alt ii trebuiau să colecteze in
secte pentru muzeul școlii. Cei 
din clasele V—VI intraseră la ore. 
Făceau ultimele recapitulări în ve-\ 
derea încheierii anului școlar. Cei 
mai mari elevi ai școlii erau cu
prinși de febra examenelor.

Una din sălile de clasă era pa
voazată sărbătorește. Aici avea 
Ioc examenul de fizică al clasei a 
Vii-a. Razele jucăușe ale soare
lui pătrundeau cu ușurință prin 
terestrele larg deschise, iuminind 
ie fele îmbujorate de emoție ale 
elevilor, care aplecați asupra 
dreptunghiuriJor mici de hîrtie... 
meditau. Iși notau cile ceva pe 
ciorne, apoi se grăbeau să răs
pundă. Elevul Cafan Nicolae s-a 
îndreptai cu pași hotăriți spre 
tablă. ,

— Am biletul nr. 16: „Efectul I 
termic al curentului electric" și o 
problemă J

Calm și stăptn pe sine, fiul mi- 1 
netului Cafan Vasile a răspuns 
fără greș. „Efectul curentului e- j 
iectiic a fost studiat de fizicienii ,, 
Joule și Lentz care au formulat il 
legea ce le poartă numele și se ,i 
enunță astfel: la trecerea curen
tul electric printr-un conductor... 
Problema poate ii rezolvată cu a- 
jutorul legii iui Ohm... Dacă avem 
1 ~ 2 A și U=* 10 V din iormula 
V “ 1 K, scoatem pe...

Profesorul Niculescu Mihai zim- 
bea satisfăcut. Era mulțumit fireș
te de răspunsul dat de elevul Ca- 
țan Nicolae. Comisia de examina
re a cărui președinte era tovară
șul Aribășoiu Matei, directorul 
adjunct al școlii eia și eu mul
țumită de răspuns.

Si așa, pe rînd. elevii Joncni 
răspundeau cu siguranță în țața 
comisiei de examinare.

— De altfel — spunea tovară
șul Aribășoiu, elevii noștri s-au 
prezentat bine la examenele date 
pînă acum. Atit la fizică, cit și 
la matematică și istorie ei au ob
ținut rezultate frumoase. E ade
vărat că mai există și cfte unul... 
mai slab pregătit, că de... așa-i la 
examene I

$i intr-adevăr, majoritatea ele
vilor s-au prezentat bine, iar Ga- 
fan Nicolae, Toterman Simion, 
Stanciu Ion, Gubaș luliu, Ctm- 
pian Andrei și alții s-au prezentat 
foarte bine la toate examenele. 
Bl au obținut numai note de 9 și 
10. < f. Я#-»’*»1

------- .=»Afw

Primele emoții ale începutului de examen au trecut. De asum ur
mează răspunsurile la întrebările de pe bilețel. Atunci cînd te-ai pre
gătit cu perseverență și conștiinciozitate răspunsurile bune nu vor în- 
tîrzia să vină. De acest lucru s-a convins și elevul Crișan Vasile 
de la Școala de 8 ani din Uricani (In clișeu) care datorită slrguințel 
cu care a învățat cele predate în timpul celor 7 ani de școală, a 
reușit ca la examenul de matematică să dea un răspuns bun, așa cum 
era »i de aștept1*’ de la un elev conștiincios oa el.

Duminică dimineața in școlile 
de 8 ani au început examenele de 
absolvire pentru elevii din clasa 
a VII-a. Așteptate cu nerăbdare 
atit de elevi cit și de profesori, 
ele aveau să confirme strădania 
și sîrguința cu care s-au pregătit 
elevii pe parcursul celor șapte 
ani de școală.

Președinții comisiilor de exami
nare și profesorii examinatori au 
ținut a ne transmite prin telefon 
cîteva din rezultatele obținute de 
elevi.

Cei mai buni, nota 10!
De la Școala de 8 ani nr. 1 din 

Lupeni tovarășul profesor Păunescu 
Dumitru, directorul școlii și pre
ședintele comisiei de examinare 
ne-a relatat: „Rezultatele obținute 
de elevii noștri pînă în prezent 
le putem aprecia ca bune. Ele au 
arătat că acei elevi care au în
vățat cu sîrguință în timpul șco
lii, au frecventat cu regularitate 
cursurile, urmînd îndeaproape în
drumările profesorilor au dat răs
punsurile cele mai bune la exa
mene. Pînă la data cînd vă trans
mitem, la școala noastră s-au dat 
examene la limba romînă, mate
matică și istorie. îmbucurător este 
faptul că notele preponderente sînt 
cele de 8, 9 și 10.

Cei mai buni elevi au obținui 
note de 10.

Sperăm că la sfîrșitul acestei 
săptămîni cînd vom încheia exa
menele, să putem transmite rezul
tate la fel de frumoase".

Tofi elevii promovați
Vești la fel de îmbucurătoare 

ne-au sosit și de la Vulcan. To
varășul prof. Antoce Gheorghe, di
rectorul școlii medii mixte din lo
calitate a ținut să precizeze : „A-

-------------©-------------

Ajutop iovă pășesc
Colectivul unității noastre de 

pionieri a acordat o atenție deo
sebită ajutorării elevilor și pionie- 
rilor care au obținut rezultate 
mai slabe la învățătură. Pentru a 
ceasta, pionierilor mai buni la 
învățătură li s-a trasat ca sarcină 
să-și ajute cîte un coleg.

Așa de exemplu, la clasa a 
VI-а, pioniera Cătuț Ana a aju
tat pe colega sa Popescu Eugenia. 
Ca urmare, eleva Popescu din si.
tuația de a rămîne repetentă, a- 
cum are perspectiva de a promova 
la toate materiile. La fel, pionie
rul Moldoveanu Carol din aceeași 
clasă, fiind mult timp bolnav, a 

cum cîteva minute am părăsit sala 
de examene, așa că vă transmit 
cele mai „proaspete" știri care ne 
bucură foarte mult. Pînă în pre
zent elevii din clasa ѴП-а a școlii 
din Vulcan au susținut două exa
mene, unul la limba romînă și al
tul la matematică. De remarcat 
faptul că toți elevii care au fost 
admiși la examene, au promovat, 
obținînd note de trecere la cele 
două materii. Cele mai bune răs
punsuri le-au dat elevii Sten Flo- 
rica, Sandru Elisabeta și Hașca 
Emilia din clasa VII-a A. Bar A- 
driana, Brînzău Petronela, Keie- 
men Elisabeta, Deak Elisabeta ca
re au obținut numai note de 10 
la ambele examene".

Așteptăm cu optimism 
și celelalte examene

Tovarășa profesoară Ciupagea 
Teodora din comisia de examina
re de la Școala de 8 ani nr. 5 din 
Petroșani a ținut să ne informeze 
mai operativ... prin telefon: „Cele 
trei examene, la matematică, lim
ba romînă și istorie pe care le-au 
susținut elevii școlii noastre pînă 
în prezent au dovedit că într-ade- 
văr ei s-au pregătit cu conștiincio
zitate în vederea examenului de 
absolvire a școlii. Acest lucru este 
reflectat prin însăși notele bune 
obținute. Amintim printre elevii 
care au dat cele mai bune răs
punsuri, fiind răsplătiți cu nota 
10, pe Marincan Mugurel, Nicu- 
lescu Marin, Barbăroșie Sergiu, 
Filip Ioan, Groza Viorica, Stan 
Nicolae și Gașpar Domnica.

Rezultatele obținute de elevi 
pînă în prezent ne fac să privim 
cu încredere și optimism exame
nele care au mai rămas de sus
ținut".

C. COTOȘPAN

lipsit de la școală rămînînd în 
urmă cu învățătura. Pentru a-și a- 
junge din urmă colegii, el a fost 
ajutat de pioniera Oncea Rodica, 
obținînd rezultate bune la învă
țătură. Asemenea exemple mai a- 
vem multe în clasa noastră.

Așa înțelegem noi, pionierii să 
ne ajutăm colegii, tovarășii de 
muncă.

I. ORACEA
pionier unitatea nr. 9 Petrila
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Munca sfatului pionieresc pentru obținerea 
distincțiilor

Pentru obținerea de rezultate 
bune la învățătură de către toți 
elevii, membru sfatului pionieresc 
împreună cu cadrele didactice de 
la școala noastră au căutat să 
organizeze grupe de învățătură, 
meditații, discuții, vizite la domi
ciliu. Dintre acestea, vizitarea la 
domiciliu a pionierilor și elevilor 
de către membrii sfatului pionie
resc s-a dovedit a fi deosebit de 
utilă și eficace.

Paralel cu aceasta, membrii sfa
tului pionieresc au acordat aten
ție popularizării la gazeta de pe
rete a unității și la panoul de o- 
noare, a pionierilor fruntași la 
învățătură precum și a instrucțiu
nilor pentru obținerea distincțiilor.

La gazetele de perete au fost 
popularizați pionieri purtători ai 
distincțiilor ca Crișan Vasile, Axe- 
nia Marilena, Mogoș Ion, Resiga 
Petru, Rațiu Eugenia, Tințarcu 
Sofica și mulți alții care sînt e- 
xemple demne de urmat pentru 
ceilalți pionieri din școala noas
tră atit la învățătură cit și Ia dis
ciplină.

O condiție prevăzută în regu
lament pentru obținerea distinc
ției este și aceea ca pionierii să 
cunoască și să povestească de ce 
sărbătoresc oamenii muncii din 
țara noastră zilele de 1 Mal 23

In școala de 8 ani unde învăț 
avem toate condițiile pentru a ne 
pregăti bine, de a deveni cu a- 
devărat oameni folositori societă
ții-

Școaia noastră este spațioasă, 
luminoasă, înzestrată cu laboratoa
re și tot felul de aparate pentru 
experiențe, iar lecțiile ni se pre
dau de către profesori cu cunoș
tințe temeinice care se ocupă cu 
multă grijă și dragoste de noi.

De multe ori am stat de vorbă 
cu părinții mei care mi-au poves
tit despre condițiile grele de în
vățătură pe care le aveau ei, des
pre cheltuielile ce se cereau. Pen
tru noi părinții nu trebuie să su
porte nici un fel de taxe școlare.

-------------©-------------

Cunoștințele temeinice se acumulează 
din vreme

Dacă, mînat de curiozitate, ai 
poposi în aceste zile pe coridoarele 
școlilor ai surprinde imediat at
mosfera specifică examenelor, în 
care discuțiile din apropierea ușii 
sălii de examinare se poartă în ge
neral pe aceeași temă: „Ce su

biect ți-a venit ? Ai știut î".
Atmosferă asemănătoare există 

și la Școala medie din Lonea. un
de 82 de elevi ai clasei a VII-a 
se prezintă în fața comisiei pen
tru a dovedi volumul de cunoș
tințe acumulat în cei șapte ani 
de școală.

Primele rezultate înregistrate la 
examenul de limba romînă atestă 
seriozitatea cu care s-au pregă
tit majoritatea, elevilor. Peste 55 
la sută din numărul total al elevi
lor au obținut note între 7 și 10. 
Bine pregătiți s-au dovedit a fi 
elevii; Ivașcău Enrilia, Jura Petru, 
Preda loan și alții care în tratarea 
problemelor au demonstrat că au 
un vocabular corespunzător și ma
nifestă siguranță în analiza sintac
tică pe text, delimitînd cu ușu
rință propozițiile într-o frază pe 
bază de analiză logică. Bazîndu-se 
pe cunoștințele acumulate în cla
sele V—VI ei au formulat răs
punsuri complete și bine gîndit? 
și au fost răsplătiți cu nota 10.

De pildă, elevul Jura Petru, vor
bind despre eroismul poporului

August, 7 Noiembrie, 30 Decem
brie.

Pentru a veni în sprijinul ele
vilor, cu ocazia acestor evenimen
te, membrii sfatului pionieresc au 
susținut în fața pionierilor și e- 
levilor conferințe ca: „1 Mai — 
ziua internațională a oamenilor 
munch', „A 47-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie", „A 15-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare 
Romîne", remareîndu-se prin acti
vitatea lor membri ai sfatului pio- 
nieresa ca Mogoș loan, Bota Li- 
viu și învățătoarea Bota Ana.

De asemenea, membrii sfatului 
pionieresc au insistat ca pionierii 
să cunoască episoade din lupta 
partidului, mărețele realizări obți
nute în patria noastră, insist indu
se în primul rînd asupra cunoaș
terii realizărilor din Valea Jiului 
și regiunea Hunedoara. Pentru a- 
ceasta au fost organhate o serie 

nieresc, maistrul minier Octavian 
Coetee, s-a ocupat de pregătirea 
cercului astfel ca anul trecut, la 
cooaurs acest eerc a ocupat lo
cul iutii Ia cadrul cercului s-au

de vizite si excursii la care au
participat și membrii sfatului pio-
nieresc.

In cadrul cereului mieilor mi-
neri, un membru al sfatului pio-

Și nu numai atit. La începutul fie
cărui an școlar primim gratuit ma
nualele școlare, iar cei mai sili
tori la învățătură primesc premii, 
sînt trimiși în tabere la munte sau 
la mare.

In vara anului trecut am avut 
și eu bucuria de a fi trimisă în- 
tr-o tabără la mare. Cu această 
ocazie am avut multe de văzut: 
construcții noi de blocuri, școli, 
fabrici, uzine, căi ferate atc.

Știm că toate acestea s-au făcut 
pentru noi, copiii, prin grija pă
rintească a partidului și de aceea 
îi mulțumim din inimă.

MARGIT STERNBERG
clasa V-a В — Școala de 8 ani 

nr. 1 Petroșani

nostru in lupta pentru independen
ță, a scos în evidență nepăsarea 
regimului burghezo-moșieresc față 
de luptătorii de rînd care erau tri
miși pe cîmpurile de luptă fără ar
me și complet neechipați. Folosin- 
du-se de cunoștințele acunzulate în 
anii anteriori acesta a arătat ca 
grație ajutorului primit din partea 
poporului rus, ca rezultat al frăției 
de arme care s-a cimentat de-a 
lungul veacurilor, ostașii noștri au 
săvîrșit acte de înait eroism.

Spre regretul nostru mai există 
un număr de elevi care nu s-au 
pregătit cu seriozitate pentru acest 
examen, n-au acordat atenție re
capitulării materiei din clasele V— 
VI, socotind că sînt în ultima 
clasă și, oricum, trebuie să 11 se 
dea drumul. »

Acest mod greșit de a privi lu
crurile are rădăcini mai adinei și 
s-a manifestat și în timpul 'anului 
prin interesul scăzut față de pre
gătirea zilnică, minuțioasă a lec
țiilor. Astfel, eleva Tabarcea Cons
tanta primind pe bilet o chestiune 
din manualul din clasa a VI-а a 
dovedit lacune în cunoștințe și ne
siguranță în prezentarea faptelor.

Rezultatele înregistrate pînă a- 
cum confirmă că răspunsurile cu
prinzătoare sînt posibile numai prin- 
tr-o pregătire temeinică începută 
din vreme.

prof. NICOLAE CHERCIU

predat lecții despre minerit, des
pre felul cum lucrează minerii în 
abataje, iar la concurs cercul a 
prezentat macheta unui abataj.

Concursurile de orientare pe 
diferite teme, organizate sub în
drumarea instructorului superior de 
pionieri Rușescu loan, secretarul 
sfatului pionieresc au atras un 
mare număr de pionieri, care au 
învățat semnalizarea cu fanioane, 
orientarea cu busola și altele.

Sfatul pionieresc, urmărind în
deaproape activitatea pionierilor și 
îndrumînd-o permanent a reușit 
ca la categoria 10—12 ani să lu
mineze 33 distincții, iar la cate
goria 12—14 ani 35. Inmînarea 
distincțiilor pionierești a avut loc 
în cadrul unor adunări festive de 
unitate, fiind invitați și părinți ai 
copiilor, muncitori fruntași, acti
viști de partid, membri ai sfatu
lui pionieresc, precum și cadrele 
didactice din școală.

Acțiunile arătate au dus la în
tărirea disciplinei elevilor, la dez
voltarea inițiativei lor, la obține
rea de rezultate bune la învăță
tură, precum și la antrenarea lor 
la o serie de activități folositoare.

VASILE COCHECI 
președintele sfatului pionieresc 
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CM se dâ atenția cuvenită organizării Ajutor substoni ш ciMsoMltor
Biroul organizației de partid de 

la T.CJ4.C. Coroiești acordă o 
însemnătate deosebită organizării 
controlului îndeplinirii hotărîrilor 
adunărilor generale. Efectuat sis
tematic și operativ, controlul asi
gură Îndeplinirea întocmai și la 
timp a hotărîrilor, contribuie la 
educarea membrilor și candidaților 
de partid în spiritul exigenței și 
principialității in muncă.

Sarcina cea mai importantă ce 
stă în etapa actuală în fața șan
tierului este executarea la timp 
și de calitate a diverselor lucrări 
de construcții și montaje, în sco
pul respectării termenului de în
cepere a probelor tehnologice la 
prima linie de spălare a prepara- 
ției. Pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, biroul organizației de ba
ză desfășoară o susținută muncă 
politică de mobilizare a muncitori
lor constructori la realizarea a- 
cestui obiectiv și, în același timp, 
asigură un control bine organizat 
asupra îndeplinirii hotărîrilor a- 
doptate în adunările generale ale 
comuniștilor.

In adunarea generală din luna 
martie, de pildă, comuniștii au a- 
nalizat activitatea lotului de con
strucții. Referatul prezentat în fa
ța adunării de tovarășul inginer 
Niță Vasile. șeful lotului, a con
stituit o analiză amănunțită asu
pra felurii cum a muncit fiecare

I echipă de constructori.
A . Din referat și din discuțiile pur

tate de comuniști au reieșit unele 
deficiente în activitatea lotului, mai 
ales în ce privește aprovizionarea 
la timp a echipelor de construc
tori cu materiale și utilaje, lipsa 
unei colaborări strînse între lotul 
de construcții și cel de montaje 
neorganizarea temeinică și la timp 
a consfătuirilor de producție. De
ficiențele arătate au dus la pier
derea multor zile de muncă, la ră- 
mînerea sub plan a unor echipe și 
la nerespectarea termenelor de 
execuție la unele lucrări.

Hotărîrea adoptată de aduna
rea generală se referea, printre 
altele, la obligația conducerii lo- 

ztului de a întocmi mai judicios 
comenzile de materiale și utilaje, 
de a defalca planul de produc
ție pe echipe și unde este posibil 
pe fiecare muncitor în parte. De 
asemenea, hotărîrea a prevăzut 
unele sarcini ce-i revin biroului 
organizației de bază pentru îmbu
nătățirea muncii politice în no
durile muncitorilor sectorului de 
construcții.

Organizînd îndeplinirea hotărîrii 
amintite, biroul a stabilit răspun
deri concrete. Bunăoară, secreta-

HANDBAL8 F O R T
In loc de cronică: S-au schimbat peste noapte

Plouă, plouă cu stropi mărunți 
de dimineață. E seară și parcă ci
neva a uitat să închidă robinetele 
văzduhului. E seară și ploaia nici 
gînd să se oprească. Le face parcă 
în ciudă celor care ar dori — în 
această zi de odihnă — să se 
plimbe prin oraș. Am văzut totuși 
un grup numeros de oameni care 
au înfruntat cu bărbăție ploaia. 
Uitaseră chiar de ea.

La Vulcan, sub difuzorul coco
țat pe un stîlp din apropierea sta
ției de radioamplificare, mulți, chiar 
foarte mulți amatori de fotbal as
cultau transmisiunea la radio a jo
cului reprezentativei țării noastre. 
Pînă în ultimul minut de joe, pe 
chipurile tuturor citeai optimism, 
bucurie. Iată însă că speranțele în 
victoria selecționatei R.P.R. s-au 
spulberat tocmai cind ea era ca și 
asigurată: in ultimul minut de 
ioc. Si oamenii au plecat din ju
rul difuzorului care le-a ținut loc 
— timp de 90 de minute — de um
brelă vrtnd-nevrînd mulțumiți eu 
un rezultat de egalitate.

Spuneam că oamenii au plecat, 
dar să nu se înțeleagă că ei ar fi 
plecat acasă. Nu ! Mai sperau în 
victorie. In victoria unui joc care 
nu a fost transmis la radio dar 
care îi preocupa în mod deosebit.

îndeplinirii hotărîrilor
rul organizației de bază s-a ocu
pat de îndrumarea cadrelor teh- 
nico-inginerești din conducerea 
lotului, un membru al biroului s-a 
ocupat de repartizarea comuniști
lor și agitatorilor pe locurile de 
muncă, altul de întărirea agitației 
vizuale și de sprijinirea sindicatu
lui în organizarea consfătuirilor 
de producție.

Biroul organizației de bază a 
sprijinit direct conducerea șantie
rului în rezolvarea unor probleme 
legate de respectarea termenelor 
de execuție. Din lipsă de material 
lemnos, de pildă, terminarea 
la timp a pilonilor funicula- 
rului era sub semnul întrebării. 
Pentru aceasta, secretarul organi
zației de bază a indicat conduce
rii șantierului să se deplaseze la 
sectorul I F. Lupeni pentru a 
stabili felul cum poate fi asigurat 
materialul. In urma acestei mă
suri a fost primit întreg necesa
rul de lemn pentru piloni, o bună 
parte din acesta fiind deja trans
portat la punctele de lucru.

In luna aprilie, din inițiativa 
biroului organizației de bază a a- 
vut loc o consfătuire de produc
ție care a dezbătut cele mai im
portante probleme ale muncii de 
pe șantier. Cu acest prilej, colec
tivul lotului de construcții s-a an
gajat să termine lucrările premer
gătoare începerii probelor tehno
logice cu o zi mai devreme. La 
fiecare loc de muncă au apărut 
panouri care popularizează sarci
nile și angajamentele de întrece
re asumate de colectivul .lotului.

In ce privește întărirea muncii 
politice de la om la om, organi
zația de bază s-a preocupat ca în 
fiecare echipă, și îndeosebi în cele 
cu rezultate mai slabe, să lucreze 
membri și candidați de partid. Co
munistul Gherghei Virgil, un mun
citor harnic și iscusit, cu autori
tate, a preluat conducerea unei 
echipe de lăcătuși care obținea 
rezultate slabe, Depunînd o conti
nuă muncă de lămurire cu toti 
membrii echipei, tovarășul Gherghei 
a reușit să ridice echipa la nive
lul celor fruntașe.

In același timp, biroul organi
zației de bază și-a întărit preocu
parea de primire în partid a celor 
mai buni muncitori din lotul de 
construcții. Numai din echipa de 
zidari au fost primiți în ultimul 
timp In rîndul candidatelor tova
rășii Dinu Nicolae, Tamaș Viori- 
•a, Portic Margareta șl Pavel Ma
ria. In prezent, se pregăteso în 
vederea primirii în partid și alți 
muncitori fruntași din echipă cum 
sînt Leordean Ana, Țucă Alexan-

Echipa Minerul Vulcan juca la 
Brad Ca și cînd s-ar fi înțeles 
între ei, în grup s-au îndreptat 
spre poșta orașului.

— Vă rog o comandă urgentă 
cu Bradul — ceru un tînăr.

-- Și una cu Călanul — urmă 
după el un om mai în vîrstă pe 
nome Maer.

— Vă rog o comandă cu Hune
doara — reluă un al treilea.

Erau cum s-aj spune reprezen
tanți’ celor de afară rămași să în- 
fri nte mai departe ploaia pentru 
că n-ar fi încăput eu toții în ca
mera mică de așteptare a telefoa
ne <r.

Comenzile au fost servite de o- 
peratoare cu iuțeală. Dar mai bine 
de li s-ar fi spus: ,,linia e deran
jată" sau „nu cunoaștem rezulta
tul". Necruțător, din partea cea
laltă a firului, adică tocmai de la 
Brad, a venit răspunsul pe cit de 
nedorit pe atît de surprinzător.

— Au cîștigat brădenii cu 8—1 1
Cu o săptămînă in urmă, ca re

zultat al unui joc frumos, care a 
satisfăcut, Minerul Vulcan a dis
pus de echipa din Alba Iulia cu 
scorul de 5—1. In etapa următoa
re lucrurile s-au Întors cu 180 
grade. Este de neînțeles cum o e- 

drina, Vasile Nicolae și alții.
Paralel cu acestea, s-a făcut cu 

regularitate instruirea agitatorilor 
cu probleme actuale ce stau în 
fața șantierului. De menționat este 
și faptul că numărul agitatorilor 
este în continuă creștere. In ulti
mele două luni sarcină de agita
tor a fost încredințată la încă 28 
de tovarăși, muncitori de frunte 
ai lotului, printre care Traistă 
Ioan, Preolu Virgil, Bleoancă Ioan 
și alții.

In felul acesta, organizația de 
bază a intensificat munca politi
că pentru îmbunătățirea activită
ții lotului de construcții. In pre
zent, majoritatea muncitorilor se 
achită cu cinste de sarcinile de 
plan, se preocupă de respectarea 
termenelor de execuție. In frun
tea întrecerii se situează echipele 
conduse de tovarășii Belaite Pa
vel, Ninu Nicolae, Moraru Sevas
tian, Catană Navalache și alții.

Organizînd temeinic controlul 
asupra îndeplinirii hotărîrilor, biroul 
organizației de bază de la 
T.C.M C. Coroiești își exercită cu 
mai mult succes rolul de condu
cător politic al activității șantie
rului. asigurînd prin aceasta în
deplinirea planului la toți indicii.

V. OROS
•- -•= - ■ — — ■

Echipa de lăcătuși condusă de tovarășul Deatcu Dumitru, de la 
Depoul C.F.R. Petroșani, este apreciată de colectivul unității pentru sîr- 
guința de care dă dovadă în executarea unor lucrări la timp și de 
bună calitate. In fiecare lună, muncitorii conduși de tovarășul Deatcu 
execută reparații cu ridicare de pe osii la cel puțin două locomotive.

IN CLIȘEU: Doi tineri din echipa Iul Deatcu Dumitru executînd 
montarea unui piston la locomotiva 230 036.

chipă se poate schimba peste 
noapte In legătură cu acest lu
cru. iubitorilor fotbalului, supor
terilor inimoși ai echipei lor, ce
lor care au înfruntat ploaia aș- 
teptînd cu nerăbdare îndreptățită 
rezultatul de la Brad —■ jucătorii 
Minerului Vulcan, antrenorul echi
pei, conducerea asociației sporti
ve trebuie să le răspundă cum își 
pot explica această lipsă de res
pect pentru asociație, pentru cu
lorile clubului, pentru oamenii 
care au îndrăgit si susținut de a- 
tîtea ori echipa.

8—1 nu este numai un scor cu 
care s-a sfîrșit un joc de fotbal. 
Pentru posibilitățile echipei din 
Vulcan, o asemenea înfrîngere este 
inadmisibilă. Se va găsi oare ci
neva — măcar unul din cei ce se 
simt în cauză pentru această în
frîngere — care să privească în 
ochii suporterilor echipei din Vul
can ?

Rezultatul este de așa natură 
îneît se impune nu numai o ana
liză temeinică ci și măsuri se
rioase, lecție celor се-și privesc 
cu neseriozitate locul în echipa re
prezentativă a minerilor din Vul
can.

C. MORARU

Acum, după ce s-au predat și 
seminarizat ultimele lecții, se poa
te spune că în organizația de ba
ză nr. 7 de la mina Lonea învăță- 
mîntul de partid s-a desfășurat 
mai bine decît în alți ani.

In anul 1962—1963, numărul a- 
celora care au urmat învățămîntul 
de partid a fost mult mai mare de
cît în anii trecuți. Discuțiile pur
tate în seminarii au fost mai vii, 
mai bine legate de sarcinile care 
au stat în fața organizației de 
bază. Cunoscînd îndeaproape sar
cinii® ce le revin în procesul 
de producție, comuniștii au știut 
să mobilizeze pe toți muncitorii 
din sector în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de producție. Membrii 
de partid Butuza Ștefan, Demeter 
Andrei, Podosu Ștefan, Kiss Ștefan 
și alții au frecventat cu regula
ritate învățămîntul de partid, ș-au 
situat în primele rînduri în ce 
privește buna desfășurare a trans
portului pe galeriile exploatării mi
niere Lonea.

In vederea pregătirilor pentru 
desfășurarea convorbirilor recapi
tulative biroul organizației de ba
ză din sector a îndrumat propa
gandiștii să organizeze consultații 
cu membrii celor trei cercuri și 
cursuri, să se ocupe îndeaproape 
de fiecare cursant. Propagandiștii 
Catrina Dumitru și Hlopețchi Va
sile au organizat consultații cu

Campionatul regional
In cadrul campionatului regional 

de handbal în 7, la Lupeni au avut 
loc două • întîlrriri. La feminin. 
Minerul Vulcan a întrecut pe 
S.S.E. Deva cu 5—2 (3—1), după un 
joc frumos.1

La băieți, Proiectantul Deva a 
obtinut o victorie meritată, cu 19— 
15, în fata echipei Minerul Lu
peni. Cu mai multă atenția, gazdele 
ar fi putut termina la egalitate.

POPICE

Intîlnire triunghiulară 
între echipe din regiune
Pe arena de popice Minerul din 

localitatea Lupeni a avut: loc în- 
tîlnirea triunghiulară de popice 
dintre echipele masculine Voința 
Lupeni, Voința Hunedoara și Voin
ța Brad. La sfîrșitul, întrecerilor, 
clasamentul arată astfel : 1, Voința 
Lupeni — 1 878 p.d., 2. Voința
Hunedoara — 1 845 p.d„ 3. Voința 
Brad — 1 830 p.d. Cu această oca
zie s-au evidențiat Moraru Ion cu 
350 p.d. și Soioru Pavsl cu 310 
p.d. de la Lupeni, Zonola Valentin 
cu 368 p.d. și Gh, Sîntuan cu 314 
p.d. de la Hunedoara și Benea Cor
nel cu 351 p.d. și Turec Al. cu 
317 p.d. de la Brad, 

membrii cercurilor pe care le con
duc.

Existînd preocupare din partea 
propagandiștilor, majoritatea cursan- 
ților au recapitulat materialul bi
bliografic și sînt pregătiți pentru 
a participa la convorbirile reca
pitulative. Tot în vederea închi
derii cu succes a invățămîntului 
de partid au fost create' grupuri 
de cursanți conduse de cei mai 
buni membri ai cercurilor și cursu
rilor de învățămînt in scopul În
trajutorării. In această privință tre
buie remarcată activitatea depusă 
de cursantii Cioroianu Teodor, Von- 
ciu Pavel, Lupași Ștefan, Răducu 
Gheorghe din cursul seral anul I 
care pe lingă faptul că au reca
pitulat întreaga materie parcursă 
în timpul anului, sprijină și pe alți 
membri ai cursului pentru apro
fundarea unor teme ce urmează a 
fi dezbătute tn convorbirile reca
pitulative.

Biroul organizației de bază a ce
rut , fiecărui cursant să participe 
cu regularitate la ședințele de ln- 
vățămînt în care au loc convorbi
rile recapitulative, a stat de vorbă 
cu unii tovarăși care nu au frec
ventat cu regularitate în cursul 
anului ședințele cercurilor și 
cursurilor. Așa, de exemplu, au 
fost chemați în fața biroului tov. 
Ileși Gheorghe, Varga Dumitru, 
Voinea Constantin și alții care nu 
au muncit pentru pregătirea lor 
politică și ideologică și nu au 
participat decît rar la lecții și se
minarii.

Manifestînd preocupare pentru 
ridicarea invățămîntului de partid 
la nivelul cerințelor, pentru lega
rea lui de viață, organizația de par
tid din sectorul VII al minei Lo
nea, îndrumată de comitetul de 
partid al exploatării, și-a propus 
ca la convorbirile recapitulative 
să asigure o frecvență de sută la 
sută, iar la discuțiile pe marginea 
temelor stabilite să participe toți 
membrii celor trei forme de învă- 
tămînt.

AL. BELU
membru. în biroul organizației de 

bază din sectorul VII — roma 
Lonea

PRORRUM M MtMO
8 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,25 
Melodii рориіате romînești și ale 
minorităților naționale, 10,00 Frag
mente din operele compozitorilor 
noștri, 10,30 Muzică ușoară, 11,30 
Din muzica popoarelor sovietise, 
12,00 Muzică din operete, 12,30 
Muzică ușoară, 14,00 Concert de 
prinz, 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare. 16,00 Recitalul sopranei Teo
dora Lucaciu, 16,15 Vorbește, Mos
cova t 16,45 Muzică ușoară, 18,00 
Program muzical pentru fruntași 
în producție, 19,00 In pas eu ști
ința, 20, Ю Seară de dans eu Ho
ția Șerbănescu și Radu Zabarescu, 
21.25 Muzică populară. PROGRA
MUL II. 10,10 Muzică ușoară, 11,15 
Universitatea tehnică radio — ciclul 
electronică (reluare), 12,05 Muzică 
de estradă, 13,00 Din muzica po
poarelor, 13,30. Muzieă ușoară, 
16,10 Arii din operete, 16,30 Știința 
în slujba păcii, 18,05 Romanțe de 
compozitori ruși, 18,35 Muzică u- 
șoară, 19,30 Pe teme internaționale, 
19,40 Muzică ușoară, 20,00 Din 
cele mai cunoscute melodii popu
lare. 21,10 Muzică de dMBi 22^99 
Muzică populară.

— яефав——

CINEMATOGRAFE
8 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Violentă în piață; AL. SAH1A: 
Căpitanii lagunei albastre; LONEA: 
Străzile au amintiri; ANINOASA: 
Omul de lîngă tine; VULCAN : 
Cursa de 100 km.; LUPENI: Balada 
husarilor;. BÂRBĂTENI: Casa sur
prizelor; URICAM: Fata eu care 
eram prieten.



STEAGUL ROȘU

Demonstrație antifascistă la LondraEeaefml шйі socialist 
№ ЬиШя u¥K Merrill

VIENA- 6- (Agerpres).
lia $ iunie s-a deschis la Viena 

Congresul ordinar al Partidului so
cialist din Austria.

Raportul a fost prezentat de B. 
Pittermarm, președintele Partidului 
socialist din Austria. El a criticat 
aspru cercurile reacționare ale 
partidului populist din Austria ca
re se străduiesc să readueă în ța
ră pe Otto Habsburg, odrasla di
nastiei kaiserilor. El a critieat, de 
asemenea, sistemul electoral exis
tent în Austria, declarînd că mo
dificarea lui va constitui una din 
sarcinile politice viitoare ale 
partidului.

După raportul prezentat de B. 
Pittermann au avut loc dezbateri.

-=©=-

Protestul F.S.M. împotriva 
valului de arestări 

din Portugalia
PRAGA 6 (Agerpres).
Federația Sindicală Mondială 

protestează în modul cel mai e- 
nergic împotriva noului val de a- 
restări operate de poliția politică 
în rindul democraților portughezi 
din ordinul guvernului, se spune 
în telegrama adresată de Louis 
Saillant, secretar general al F.S.M. 
lui Salazar. Nemulțumindu-se cu 
arestarea a zeci de activiști ai 
mișcării muncitorești și democrați, 
a căror singură vină este că luptă 
pentru libertăți democratice și sin
dicale, considerate în toate țările 
civilizate ca dreptul lor legitim, 
polițiștii aplică un tratament inu
man deținuțîlor, supunîndu-i la 
I orturi bestiale.

F.S.M. cere să se pună capăt 
torturării deținuțîlor.

Demonstrații
ale țăranilor ciprioți
NICOSIA 6 (Agerpres).
In insula Cipru continuă demon

strațiile țăranilor ciprioți împotri
va măsurilor abuzive prin care au
toritățile militare britanice de la 
bazele engleze din Cipru caută să 
extindă teritoriul acestor baze a- 
ducînd prejudicii grave țăranilor. In 
regiunea din vecinătatea satului 
Akrotiri au avut Ioc din nou mari 
demonstrații ale țăranilor, care 
protestează împotriva faptului că 
suprafețe din pămîntul lor arabil 
sînt ocupate pentru manevra mili
tare britanice și pentru noi con
strucții militare.

Vizita lui McNamara în R. F. G.
BONN 6 (Agerpres).
La Bonn s-a anunțat oficial că 

între 31 iulie și 3 august, McNa
mara, ministrul de război al Sta
telor Unite, va face o vizită ofi
cială în Germania occidentală. Cu 
acest prilej el se va întîlni cu mi
nistru] de război vest-german, Von 
Hassel, cu care, după cum se știe, 
a mai dus tratative și în cursul vi
zitei acestuia la Washington, în 
luna aprilie. „Principala temă a 
viitoarelor discuții de la Bonn din
tre cei doi miniștri de război — 
scrie agenția americană Associated 
Press — o va constitui planul de 
creare a unei flote nucleare inter
naționale care ar urma să fie în
zestrată și cu marinari vest-ger- 
mani și comandată în parte de o- 
fițeri din Republica Federală".

Agenția recunoaște faptul că dis
cuțiile în această problemă urmă
resc să grăbească înarmarea Ger
maniei occidentale. „Acest plan, 
precizează Associated Press, ar a- 
corda vest-germanilor un cuvînt 
mai greu în folosirea armelor a- 
tomice..." Aceiași agenție adaugă 
că în cursul vizitei lui McNamara 
la Bonn, se vor duce discuții și 

pentru crearea unor așa-numite 
„forțe din spatele frontului", adică

Dcclarafia lui John Bernal
LONDRA 6 (Agerpres).

La 5 iunie, la Londra s-a dat 
publicității declarația profesorului 
John Bernal, președintele executiv 
al Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii. „Perspectivele dezarmării 
s-au înrăutățit și pericolul izbuc
nirii unui război nuclear a crescut 
în urma recentelor măsuri luate de 
S.U.A. în domeniul strategiei nu
cleare. Deosebit de periculoase 
sînt sporirea numărului submarine
lor care poartă la bord rachete 
„Polaris" și propunerea de a se 
înzestra cu aceste rachete și navele 
de suprafață", se arată în declara
ție.

John Bernal relevă pericolul sta
ționării submarinelor americane în
zestrate cu rachete „Polaris" în 
Marea Mediterană și subliniază că 
aceasta „poate duce la crearea 
unei situații militare extrem de 
complicate și periculoase".

------------©------------

Fraeja opun Irejtiil le veto ееікіі de-a se menține toitatte 
ni reprezentanți! larii Britanii pe lloga Piața «ni

BRUXELLES 6 (Agerpres).
Comisia Executivă a Pieței co

mune a dat publicității miercuri 
seara un raport în care se subli
niază gravitatea crizei create în 
acest organism economic de eșe
cul tratativelor cu privire la a- 
derarea Angliei. In raport se lasă 
să se înțeleagă că refuzul Franței 
de a accepta „apropierea" An
gliei de Piața comună și veto-ul 
opus de delegații francezi încer
cărilor de a se ajunge la stabili
rea unor tratative periodice cu 
Anglia au dus la serioase contra
dicții între Franța și partenerii săi 
din Piața comună. „Dificultățile 
care au luat naștere — se spune 
în raport -— sînt de ordin econo
mic și politic".

Viafa lui A. Gizenga este din nou 
în primejdie

LE0POLDVILLE 6 (Agerpres).
Cercurile reacționare din Congo 

— alarmate de cererile insistente 
pentru eliberarea lui Antoine Gi
zenga, care este deținut pe insula 
pustie Bolabemba — continuă să 
născocească noi mijloace pentru a 
tergiversa eliberarea sa. Cercurile 
reacționare fac tot posibilul pen
tru a împiedica revenirea lui Gi
zenga la activitatea politică.

După cum reiese din comunica- 

a unor unități paramilitare vest- 
germane care să nu mai fie pla
sate sub comanda pactului N.A.T.O.

TOKIO. — Sesiunea extraordina
ră a Adunării municipale a ora 
șului japonez Simodate (prelect ura 
Ibaraki) a adoptat o rezoluție de 
protest împotriva folosirii porturilor 
japoneze de către submarinele a- 
tomice americane.

OTTAWA. — In Camera Co
munelor din Canada au avut loc 
dezbateri în legătură cu propune
rea guvernului privind înființarea 
unui comitet special pentru pro
blemele apărării. Gordon Churchill, 
fost ministru de război, s-a pro
nunțat împotriva înarmării Canadei 
cu arma nucleară.

BAGDAD. — Membrii misiunii 
speciale a O.N.U. însărcinați cu 
cercetarea situației din Aden, care 
au sosit la Bagdad s-au întîlnit 
în cursul zilei de 5 iunie cu nu
meroși refugiați din protectoratele 
engleze situate în Arabia de sud 
care au prezentat plîngeri împo
triva colonialiștilor englezi și au 
cerut independența coloniei Aden 
și celorlalte protectorate din Ara
bia de sud.

In continuare John Bernal se o- 
cupă de mișcarea crescîndă de 
protest din multe țări ale lumii 
împotriva eventualei staționări în 
acele țări a submarinelor america
ne cu rachete „Polaris" și a rele
vat că propunerile cu privire la 
crearea zonelor denuclearizate se 
bucură de un sprijin tot mai larg 
din partea multor guverne și oa
meni de stat.

In numele Consiliului Mondial al 
Păcii, prof. Bernal cere comitetelor 
naționale pentru apărarea păcii și 
tuturor organizațiilor care luptă 
pentru pace să desfășoare o nouă j 
campanie activă împotriva tuturor ! 
bazelor nucleare și îndeosebi îm- ! 
potriva înzestrării a cît mai multe 
submarine și nave de suprafață cu 
rachete „Polaris", pentru crearea 
unor zone denuclearizate.

De altfel, din raportul Comisiei 
reiese că partenerii Franței, inte
resați în dezvoltarea unor relații 
economice mal strînse cu Marea 
Britanie și dornici să evite stabi
lirea unei hegemonii franceze în 
cadrul Pieței comune, au hotărît 
să treacă peste împotrivirea Pari
sului și să continue încercările 
„de a menține contacte strînse cu 
reprezentanții britanici pe lingă 
Piața comună și cu guvernul bri
tanic". După cum se știe, Franța 
a opus „dreptul său de veto" unei 
recente cereri de a se „menține 
asemenea contacte" chiar la ulti
ma sesiune a Consiliului ministe
rial al Pieței comune, la sfîrșitul 
lunii mai.

©------------

tul dat publicității de Partidul So
lidarității Africane, în ultimul timp 
reacțiunea a întreprins o nouă ma
nevră : s-a sistat aducerea ali
mentelor pe insula Bolabemba. 
Viața patriotului congolez este 
din nou în primejdie. Conducerea 
Partidului Solidarității Africane se 
adresează opiniei publice din țară 
și din întreaga lume, îndemnînd-o 
să ceară autorităților eliberarea 
imediată a lui Gizenga.

După cum s-a aflat la Leopold
ville, guvernul congolez nu a pro
cedat pînă acum la examinarea 
recentei hotărîri a Camerei repre
zentanților din Parlamentul congo
lez cu privire la restabilirea imu
nității parlamentare a lui Antoine 
Gizenga și la eliberarea lui.

7^ КЛ/ѵ^ЛЛ
TOKIO. — La mina companiei 

„Mițui Kodzan" (insula Hokkaido) 
a avut loc o prăbușire, datorită 
căreia au fost îngropați de vii pa
tru mineri. Echipa de salvare a iz
butit să scoată din galerii numai 
trei mineri. Cel de-al patrulea a 
pierit.

TOKIO. — La 6 iunie, 60 000 de 
mineri de la zece societăți japo
neze mari pentru extracția cărbu
nelui au declarat grevă de 48 ore. 
Greviștii revendică majorarea sala
riilor cu 5 000 yeni pe lună. Aceas
ta este a doua grevă din aceas
tă săptămînă declarată de minerii 
de la marile societăți „Mițubisi", 
„Sumitomo" și altele.

SAN JOSE. — Femeile din Costa 
Rica se pregătesc să întîmpine a- 
propiatul Congres Mondial al Fe
meilor de la Moscova.

Uniunea femeilor din această 
țară a organizat recent „Săptămînă

„Nu avem nevoie de generalii lui Hitler"
LONDRA 6 (Agerpres).
Fostul general nazist Hans Spei- 

del, actualmente comandantul for
țelor terestre ale pactului N.A.T.O. 
în zona Europei centrale, care du
pă cum s-a mai anunțat se află 
la Londra într-o vizită oficială a 
fost miercuri seara oaspete la un 
dineu oficial dat în cinstea sa la 
Spitalul Chelsea, sediul asociație: 
veteranilor de război britanici.

La sosirea sa la acest dineu, 
Speidel a fost întîmpinat de o de
monstrație la care au participat 
membri ai organizațiilor britanice 
de luptă pentru pace și împotriva 
înarmării nucleare și cetățeni lon
donezi, care și-au exprimat pro
testul față de prezența în Marea 
Britanie a acestui fost ofițer su
perior nazist, vinovat de crime de 
război în teritoriile invadate de 
trupele hitleriste. Participanții la 
demonstrație purtau pancarte cu 
lozincile: „Nu avem nevoie de 
generalii lui Hitler !", „Speidel, 
cară-te acasă I" și fotografii mari 
înfățișîndu-1 pe Speidel alături de 
Hitler în Parisul ocupat de tru-

-------------0.

Ajutorul militar al S.U.A. împiedică 
dezvoltarea {arilor Americii Latine
NEW YORK 6 (Agerpres).
La New York a fost dat publi

cității raportul „Strategia asigură
rii securității americane", alcătuit 
de un grup de experți americani 
în frunte cu profesorul S. Malman, 
de la Universitatea Columbia. In 
raport se arată că ajutorul militar 
al S.U.A. împiedică dezvoltarea e- 
conomică a țărilor Americii Lati
ne și este folosit de cercurile reac
ționare din aceste țări pentru înă
bușirea libertăților cetățenești. 
Răsturnarea guvernelor civile și 
instaurarea puterii militarilor în 
Argentina și Peru în 1962 dove
desc clar acest lucru.

Ca urmare a loviturii de stat 
din iulie anul trecut, continuă au
torii, a fost răsturnat guvernul din 
Peru. Ofițerii au pătruns în cas
telul Pissaro, l-au arestat pe pre
ședintele Manuel Prado și ău in
stalat puterea militară. Tancul 
tip „Sherman", care a pătruns 
prin porțile palatului, a fost fa
bricat în S.U.A. și trimis în Peru 
pe baza programului nostru de a- 
jutor militar. Colonelul Briceno, 
care a condus aceste operațiuni, 
a fost instruit în S.U.A. la Fort- 
Benning (statul Georgia). Și alți 
membri ai juntei și ai cabinetu
lui militar au fost instruiți în Sta
tele Unite. Nu demult, cîțiva din 
ei au fost decorați cu ordinul a- 
merican „Pentru merite", în ordi
nul de decorare menționîndu-se 
meritele lor în înfăptuirea „țeluri
lor democrației".

popularizării congresului", la sfîrși
tul căreia a convocat un miting 
unde reprezentantele femeilor din 
diverse localități au salutat apro
piatul Congres Mondial al Femei
lor și scopul lui— unirea femei
lor din întreaga lume în lupta 
pentru pace și fericirea popoarelor. 

MOSCOVA. — Pentru mari merite 
in dezvoltarea muzicii sovietice și 
cu prilejui împlinirii a 60 de ani, 
compozitorul sovietic Aram Hacia- 
turian a fost decorat cu Ordinul 
benin.

LONDRA. — Luînd cuvîntul la 
4 iunie la Londra, episcopul Poli- 
neziei, John Vockler a subliniat 
neliniștea crescîndă a locuitorilor 
insulelor Fiji, Tonga, Tahiti, Samoa 
de vest din Pacific în legătură cu 
primejdia experiențelor nucleare. 
Insularii, a declarat episcopul, sînt 
tot mai neliniștiți! din cauza pers

pectivelor experiențelor nucleare 

pele naziste. Secretarul general al 
Comitetului englez pentru apăra
rea păcii, Colin Sweet, a încercat 
să prezinte, în cursul după-amie- 
zii de miercuri, un mesaj de pro
test oficialităților militare britani
ce care au pregătit dineul în cin
stea lui Speidel. El nu a fost însă 
primit la sediul organizației vete
ranilor de război britanici, unde 
„se desfășurau pregătiri pentru 
primirea oaspetelui vest-german".

La Londra a provocat neliniște 
faptul că s-a aflat că Speidel îna
inte de a sosi în capitala Angliei 
a vizitat Scoția unde a petrecut 
..cîteva zile de vacanță" pe coas
tele Mării Nordului. La Londra se 
subliniază însă că această „va
canță" a lui Speidel în Scoția co
incide cu interesul crescînd mani
festat în ultima vreme de oficia
litățile militare vest-germane față 
de eventualitatea instalării în Sco
ția a unor baze militare și tere
nuri de manevre pentru unități 
ațe Bundeswehrului în cadrul di
feritelor programe de „colaborare 
militară în N.A.T.O.".

Trebuie avut în vedere, subli
niază în încheiere autorii rapor
tului, că ajutorul militar american 
acordat Americii Latine corespunde 
numai intereselor forțelor armate 
din această regiune, care repre
zintă mai puțin de 5 la sută din 
populație. Majoritatea cetățenilor 
sînt îpipotriva acestor «programe. 
După părerea majorității latino- 
americanilor, programul american 
de ajutor militar complică probii 
mele lor interne, îngreunează pro
cesul transformărilor sociale și 
împiedică dezvoltarea eooaomică.

Partidele politice din Zanzibar 
cer independența

ZANZIBAR 6 (Agerpres).
Trei partide politice din Zanzi

bar, Partidul Afro-Shirazi, Partidul 
Popular din Pemba și Zanzibar șl 
Partidul Naționalist, au adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care 
cer guvernului britanic să fixeze 
data acordării independenței aces
tui teritoriu nu mai tîrziu de luna 
septembrie a acestui an.

Rezoluția a fost prezentată Con
siliului legislativ.

Reprezentantul britaniG în acest 
consiliu, Robertson, s-a opus ce
rerii prezentate de cele 3 partide, 
calificînd-o „nerealistă și imposi
bil de realizat într-un termen atît 
de scurt".

franceze din Pacific. Si sînt deose
bit de îngrijorați că va fi contaminat 
peștele care constituie hrana lor 
principală.

BLTENOS AIRES. — Oamenii mun
cii din Argentina continuă să lupte 
cu hotărîre pentru drepturile lor, 
împotriva creșterii prețurilor, pen
tru majorarea salariilor. O grevă 
de 96 de ore a fost declarată de 
funcționarii din Ministerul Lucrări
lor Publice în sprijinul revendică
rilor lor cu privire la majorarea 
salariilor. Lucrătorii de la uzina 
metalurgică din Ciudadela, un o- 
raș din apropiere de Buenos Aires, 
au hotărît să înceteze lucrul și să 
nu părăsească uzina pînă ce pa
tronii nu le vor satisface reven
dicările : de a le achita salariile 
restante și de a-i reprimi la lucru 
pe tovarășii lor concediați. Ace
leași revendicări au formulat fun
cționarii din mai multe instituții de 
stat aflați în grevă.
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