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Realizări 
ale energeficienilor
7 754 000 kWh. peste plan

Colectivul termocentralei Paroșeni 
obține succese deosebite în muncă. 
Folosind din plin capacitatea utila
jelor și instalațiilor din dotare, e- 
nergeticienii din Valea Jiului au 
produs de la începutul anului și 
pînă în prezent 7 754 000 kWh e- 
nergie electrică peste plan. Con
tribuția cea mai însemnată la a- 
cest succes au adus-o energeticie- 
nii din Paroșeni, Petroșani și Vul
can, care și-au depășit în mod 
ritmic sarcinile lunare de plan cu 
2—9 la sută.

Reparații de calitate 
realizate înainte de termen

Zilele trecute, lăcătușii din sec
ția termomecanică a uzinei Paro
șeni au primit sarcina de a repara 
capital două mori de cărbune și 
două electropompe pentru alimen
tarea cazanelor. Hotărîți să scurte
ze •timpul de inactivitate a acestor 
agregate de bază pentru procesul 
de producere a energiei electrice, 
echipele conduse de Vodislav Vic
tor, Tențu loan, Vîlvoi Nistor și 
Vereș Arpad, și-au eșalonat lucrul 
după un grafic orar. Metoda s-a 
dovedit indicată și eficientă. Re
parațiile au fost realizate cu trei 
zile înainte de termen și recep
ționate cu cel mai bun calificativ.

Conștiinciozitatea și hărnicia lă
cătușilor din echipele amintite 
mai sus au făcut posibil să se tri
mită în sistemul energetic națio
nal un plus de 1ѲѲ00 kilovați ore 
de energie electrică.

Economii prin reducerea 
consumului de reactivi

Inițiativa comuniștilor din sec
ția chimică a centralei termo
electrice Paroșeni de a lucra o zi 
pe lună cu reactivi economisiți a 
găsit în rîndul laboranților un larg 
ecou.

Acordînd o mare atenție redu
cerii consumurilor de reactivi chi-
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Minerii Suru loan, Băgescu Dumitra, Leucă Ștefan și Renges Cris
tian fac parte din brigada lui Teodorescu Stancu de la mina Uricani. 
Ei lucrează intr-un abataj cameră in care, în cursul lunii mai, au ob
ținut un randament pe post de 5,76 tone.

Iată-i in clișeu înainte de intrarea în mină. A

Inovații valoroase la foraje
Muncitorii sondori din secția de 

foraj Livezenî pun mare preț pe 
introducerea noului în lucrările de 
foraj, știind că acest lucru îi ajută 
să îndeplinească sarcinile de plan 
și să realizeze lucrări geologice 
de calitate la cercetarea zăcămin
telor de cărbuni. Anul acesta pînă 
în prezent la sondele secției au 
fost aplicate o serie de inovații 
valoroase. Una dintre aceste ino
vații este amortizorul de șoc la 
pompele de noroi și ea este crea
ția maistrului sondor Anton Eu
gen. Prin aplicarea acestei inova
ții se evită spargerea furtunului 
de împingere a noroiului, din 
cauza șocului de presiune.

O altă inovație aplicată cu bune 
rezultate este depănătorul de 
cablu și ea a fost concepută de
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șeful de șantier Negescu Gheor- 
ghe. Prin aplicarea ei sie înlătură 
uzarea prematură a cablurilor de 
manevră de la granic. Merită a- 
mintită de asemenea și inovația 
de protecția muncii „Poduri meta
lice fixe Ia capul hidraulic, geam- 
blac, și pași", precum și propune
rea de inovație făcută de dulghe
rul Dîrță loan pentru înlocuirea 
barăcilor de probe construite din 
cherestea, cu barăci din. tergoftl 

mult mai ușoare și mai ieftine.

La încheierea învăță lînunui ideologic 
ai cadrelor didactice

Partidul și • statul nostru demo
crat-popular au încredințat învăța- 
toriloi și profesorilor sarcina nobi
lă și de mare răspundere <le a.edu
ca tînăra generație. îndeplinirea 
cu succes a acestei misiuni, educa
rea tineretului, formarea trăsăturilor 
morale cerute constructorilor comu
nismului este strîns legată de pre
gătirea ideologică a cadrelor di
dactice.

Numai pe baza însușirii temeinice 
a învățăturii marxist-leniniste, a 
concepției despre lume a partidului 
clasei muncitoare și cunoscînd pro
fund politica partidului de construi
re a noii orînduiri, cadrele didac
tice reușesc să educe și să pregă
tească cadre demne de epoca co
munismului.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, a crescut an de an preocu
parea cadrelor didactice față de 
studierea teoriei marxist-leniniste, 
față de cunoașterea politicii parti
dului. Acest lucru a fost dovedit 
pe deplin și cu prilejul convorbi
rilor recapitulative de închidere a 
anului școlar în învățămîntul ideo
logic al cadrelor didactice.

In anul școlar 1962—1963, aproa
pe 600 cadre didactice din Valea 
Jiului au studiat în mod organi
zat în diferite forme ale învăță- 
mîntului ideologic. In cercurile de 
studiere a Istoriei P.M.R., a econo
miei politice sau în cercurile de 
studiere a materialismului dialectic 
și istoric, cadrele didactice au avut 
posibilitatea să-și îmbogățească cu
noștințele politice și ideologice și 
astfel să îndeplinească cu mai 
multă competență sarcinile ce le-au 
fost încredințate.

Desfășurarea convorbirilor reca
pitulative au scos in evidență atît 
aspecte pozitive, cît și anumite 
deficiențe care permit a se trage 
unele concluzii cu privire la des
fășurarea învățămîntului ideologic 
în anul școlar care s-a încheiat.

De remarcat faptul că în acest
an în > iparea 
majoritate a 
cercurilor cali
tatea, conținutul 
de idei al în- 
vățămîhtului i- 
deologic a fost 
la un nivel co
respunzător. In 
cadrul semina- 
riilor, cu prilejul 
convorbirilor re

capitulative, nu 
s-au semnalat 
denaturări, in
terpretări gre
șite ,■ a existat 
preocupare pen
tru legarea teo-

nei de . șarcinile practice, pentru 
actualizarea ®i exemplificarea pro* 
blemelor puse în discuție.

Un merit în această privință re
vine propagandiștilor care aproape 
in totalitatea lor au muncit cu simț 
de răspundere, s-au pregătit cu 
seriozitate pentru conducerea semi-
nariilor, au dat sprijin cursanților, 
în studiu. Printre propagandiștii 
car 3 au obținut cele mai bune re
zultate se numără tovarășii Stoi- 
can Petru din Lonea, Părăianu Si* 
mion și Paraschivoiu Constantin din 
Petroșani, Jurca Silvia din Aninoa- 
sa, Stoica loan din Lupani, Nicu- 
lescu Vasile din Petrila și alții.

In cercurile conduse de acești 
propagandiști convorbirile recapi
tulative au prilejuit discuții vii pli
ne de conținut. S-a făcut o legă
tură organică între diferitele teze 
teoretice și sarcinile practice ac
tuale ale construcției socialiste. A- 
semenea discuții au fost, de exem
plu, în cercurile de studiere a ma
terialismului dialectic și istoric din 
Petroșani și Lonea în legătură cu 
dezbaterea problemelor referitoare 
la suprastructura societății noastre, 
statul democrat popular, patriotis
mul socialist, internaționalismul 
proletar etc.

Un număr mare de cadre didac
tice s-au evidențiat prin buna pre
gătire dovedită cu prilejul convor
birilor recapitulative, ca urmare a 
studiului perseverent din cursul a- 
nului de învățămînt. Astfel se pot 
enumera tovarășii Pali Eugen de la 
Școala medie din Petroșani, Man 
Viorel de la Școala de 8 ani nr. 2 
din Petroșani, Dena Elena din Uri- 
cani, Sichitiu Ileana din Aninoasa, 
Ivănescu Rahela din Lonea, Cără- 
guț Sergiu din Lupeni, Rusu Maria 
din Petroșani și mulți alții.

Practica a dovedit că ac sie ca
dre didactice care au muncit pen
tru ridicarea continuă a nivelului 
lor politic și ideologic au rezul
tate bune și în activitatea lor de 
zi' cu1 zi; ceea ce ' subliniază nece
sitatea de a depune în continuâfe 
un și mai mare accsnt pe învăță- 
mîntul politic.

In desfășurarea invățămîntulul- 
ideologic au existat însă și unele 
aspecte negative. Astfel, unele ca
dre didactice au neglijat învătă- 
mîntul ideologic. Așa de exemplu, 
tov. Popa loan din Iscroni nu s-a 
prezentat la convorbirile respscti- 
ve, Iov. Gugu loan din Merișor a 
fost doar la două seminarii în 
timpul anului, iar la convorbirile 
recapitulative nu s-a prezentat.
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Minerii Din Peliila îîi dezvolta tealiîăiile
Productivitatea — 

în continuă creștere
In cursul lunii mai, producția de 

cărbune realizată în abatajele mi
nei Petrila a fost cu aproape 2500 
de tone mai mare decît sarcina 
prevăzută în plan, datorită faptu
lui că productivitatea muncii a 
crescut pe exploatare la 1,299 tone 
pe post depășind simțitor pe cea 
planificată. Din aceasta, minerii 
Petrilei au tras concluzia cuvenită 
astfel că din primele zile ale lunii 
iunie ei folosesc și mai judicios 
transportoarele blindate, perforajul 
pneumatic rotativ, susținerea mixtă 
și alte mijloace tehnice moderne 
care îi ajută să sporească randa
mentul muncii. Productivitatea 
muncii a crescut pînă în ziua de 
4 iunie la 1,306 tone pe post în- 
trecînd cu 26 kg. de cărbune pe 
post sarcina planificată pe exploa
tare. In fiecare zi s-a extras peste 
plan cîte 75—80 tone de cărbune. 
Pînă în ziua de 5 iunie, mina Pe
trila a depășit planul cu peste 300 
tone de cărbune.

Calitate tot mai bună
Colectivul minei Petrila perse

verează cu realizările bune nu nu
mai în privința creșterii produc
ției și productivității muncii, ei și 
cu îmbunătățirea calității cărbune
lui. Acțiunea pentru reducerea 
conținutului de steril din cărbune 
a sporit în intensitate. Minerii din 

brigăzi aplică pe scară largă puș- 
carea selectivă în abatajele cu in- 
tercalații în strat, aleg cu mai 
multă grijă șistul vizibil la ort, de 
pe cratere și la rol în timpul în
cărcării cărbunelui, iar maiștrii 
mineri controlează producția cu 
mai multă exigență. Așa s-a ajuns 
ca în perioada 1—5 iunie cenușa 
din cărbunele brut livrat prepara- 
ției de mina Petrila să scadă cu 
0,7 procente sub norma admisă — 
față de 0,5 procente cu cît a fost 
redus conținutul de cenușă din 
cărbune în luna trecută.

Pe graficul sectorului III
La temelia succeselor înregis

trate de mina Petrila stau în mare 
măsură hărnicia și priceperea do
vedite in muncă de colectivul sec
torului III. Minerii din acest sec
tor au înscris pînă în ziua de 4 
iunie pe graficul întrecerii socia
liste un randament mediu de 3,407 
tone pe post întrecînd cu aproape 
200 kg. pe post randamentul pla
nificat pe sector și depășind pe a- 
ceastă bază planul de producție cu 
peste 270 tone de cărbune.

Dintre brigăzile sectorului s-au 
evidențiat în mod deosebit în mun
că cele conduse de minerii Cîșlaru 
loan, Terenyi Ludovic, Băcilă Au
rel, Laszlo Ștefan și Jurca loan. 
Majoritatea acestor brigăzi au rea
lizat randamente de 6—8 tone pe 
post și depășiri de plan de 30—160 
tone de cărbune de bună calitate.

După siguranța cu care elevul Huszar Ladis- 
lau din clasa ѴП-а C de la Școala de 8 ani nr. 
2 Lenea (clișeul din stingă) ia biletul cu între
bările pentru examen și după precizia cu care 
răspunde eleva Butkovschi Silvia din clasa a 
VIF-a В — Școala de 8 ani Petrila (clișeul de 
jos) se întrevede faptul cum cei doi elevi s-au 
pregătit pe parcursul celor 7 ani de școală. 
Studiul perseverent și conștiincios a făcut ca 
emoțiile loiț la examenul de absolvire să fie 
mici.
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0 carte despre explorarea 
noastre

DIN REGIUNEA N O A S T R A
de la Piatra 

importantă

la

Descoperiri arheologice
In vara anului trecut, sub în

drumarea conducerii Muzeului din 
Alba Iulia, s-au terminat săpăturile 
arheologice de la cetatea feudală 
din hotarul satului Tăuti, comuna 
Mețeș, reușindu-se să se precizeze 
pianul fortificației, fazele ei de 
dezvoltare — în trei etape — (sec. 
XIII—XIV) și importanta ei cultu
rală.

Se continuă săpăturile de
Piatra Craivii pentru a lămuri im
portanța existenței cetății dacice 
în acest loc. Cercetările au dus la 
descoperirea fortăreței propriu zise, 
situată chiar pe vîrful masivului 
stâncos, la 1083 m. altitudine și 
marcată de un zid puternic din 
blocuri de piatră cioplită. Pe una 
din numeroasele terase ale cetății, 
»-a descoperit un foarte bogat ma
terial : ceramică de toate catego
riile, de la ceștile. chiupurile și 
vasele specifice dacice, din lut 
grosolan, pînă la elegantele cupe, 
fructiere, văsișoare și amfore din 
lut fin de culoare gri sau cără
mizie cu lustru; arme dacice — 
vîrfuri de lance, săgeți, săbii; u- 
nelte meșteșugărești și agricole — 
tesle, dălți, securi, săpoaie, coase 
seceri, nicovale, ciocane,- instru
mente casnice
de diferite dimensiuni, 
claie, cuie de diferite 
obiecte de podoabă

mai

Crai- 
deo-

Muzeul regional

pandantive, perle, fibule de 
multe categorii.

Descoperirea 
vii, prezintă o 

1 sebită.
In prezent,

Alba Iulia execută, împreună cu 
Institutele arheologice din Bucu
rești și Cluj, săpături de mare 
extensiune la Alba Iulia, Blandia- 
na, Petrești și Sebeș, cu scopul 
de a lămuri cultura neolitică de 
tip Petrești.

Stafiunile de cercetare 
științifică în Retezat

din zona 
Retezat a 
regimului 
național 

naturii, o

poporului muncitor, stăpînul și o- 
crotitorul lor.

ciocane,-
vase de bronz 

chei spe- 
forme etc.; 
— coliere,

Datorită interesului științific, 
biologic și pitoresc pe care-l pre
zintă, o mare suprafață 
de centru a masivului 
fost declarată în anii 
democrat-popular parc 
Considerate rarități ale
serie de plante ca albumița, crăița 
de munte, orhideia alpină și nu
meroase specii de arbori cum sînt 
de exemplu nucul sălbatic, steja
rul Sesiliclor, frasinul de mojdrean 
etc., au fost puse sub ocrotirea le
gii. Nu de mult în mijlocul parcu
lui, la o altitudine de 1720 metri, 
a fost inaugurată stațiunea labo
rator Gemenele. Tot aici se ame
najează o grădină botanică alpină.

Ca și în toate celelalte frumu
seți și bogății ale patriei, plaiurile 
Retezatului stau azi la dispoziția

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

IN EXCURSIE LA CLUJ

Flori de colț 
in vecinătatea ogoarelor

Partea de nord a regiunii Hu
nedoara este străbătută de multe 
pîraie și văi pitorești. Cele mal 
cunoscute sînt: Valea Geoagiului 
și Valea Gălzii. (5 km. de locali
tatea Teiuș).

Urcind Galda spre izvoarele sale, 
drumul trece prin Cheile intregăl- 
zii, stînci de o rară frumusețe, ca
re se prelungesc pe o mare dis
tantă. Aceste Chei aparțin versan
tului de 
Ceții.

Galda 
ului din 
Hunedoara sînt punctele cele mai 
joase în care crește floarea de 
colț (Leontepodiul Alpinul).

De obicei, floarea de colt crește 
și înflorește numai la mari înăl
țimi ca firicele izolate. Cu totul 
în alte condiții trăiește această 
plantă rară Ia Intregalde. In partea 
de jos a frumoasei strîmtori la 
cui denumit Patul Tinei există 
covor de verdeață pe care se 
dică. ici, colo, răzlețe colțuri 
stîncă. Aici, la mică înălțime, 
vecinătatea terenurilor agricole 
cultivate, floarea de colt apare în 
tufe de cîte 6 pînă la 8 și chiar 
mai multe fire formînd buchete 
de o minunată frumusețe.

Vizitarea Văii Gălzii în special 
în lunile de vară șl toamnă dă 
turiștilor multe satisfacții.

sud al munților Piatra

de sus ca și hotarul Zam- 
partea de vest a regiunii

planetei
Geograful german Richard Honnig 

autorul cărții „Pămînturils necunos
cute", prezintă în această lucrare 
felul in care de cîteva milenii, cu 
eforturile mai multor generații de 
exploratori de diferita naționalități, 
a Iest descoperită planeta noastră.

Cartea nu este cîtuși de puțin 
un istoric al descoperirilor geo
grafice, ci mai degrabă o culegere 
de texte, cuprinzînd num ?r oase da
te documentare despre călătoriile 
din antichitate și din Evul Mediu. 
Autorul a depus o muncă uriașă, 
culegind și confruntând nenumăra
te surse.

Primul volum începe cu descrie
rea expediției pe mar? a împără
tesei egiptene Hagshensut pînă în 
Pont, în urmă cu trei milenii și 
jumătate. Iată cită vreme a trecut 
de Ia prima expediție din istoria 
Pămîntului in scop de explorare 
cunoscută nouă.

In cele trai volume sînt descrise 
alte expediții importante din anti
chitate
Iul de către Ramses cel Mare, ex
pediția argonauților, amintiți încă 
de Homer, expediția împăratului

descoperirea ȚSrii auru-

Chinei, Mu Wan, în deșertul Gobi, 
expediția împăratului biblic Solo
mon în tara legendară Ophir, cu
rajoasa călătorie a fenicienilor în 
jurul Africii pe vremea faraonului 
Nechao, (exploratorii ajunseaeră în 
emisfera meridională a planetei 
noastre, ceea ce l-a făcut pe istori
cul Herodot să scrie: „Ss spune, 
de asemenea, lucru pe care nu-1 
cred... că, în timpul navigației, fe
nicienii aveau soarele în partea 
dreaptă" — adică în emisfera bo
reală a cerului — n.n.), expedițiile 
temerare ale normanzilor, călătoria 
lui Afanasi Nikitin în India, istori
cul descoperirii și dispariției mis
terioase pentru cîteva secole a 
Groenlandei, legendara „călătorie în 
jurul lumii" întreprinsă încă îna
inte de descoperirea Americii, le
gende dîspre insula de magnet și 
insula diamantelor, analiza unor 
date despre statuile găsite pe unele 
insule care „stăteau de strajă la 
capătul lumii",. Cartea lui Hdnnig 
cuprinde nenumărate date contra
dictor!, exagerate și adeseori le
gendare din antichitate care sînt 
supuse unei aprofundate analize 
științifice.

&

REGRETE TÎRZII

lo- 
un 
ri
de 
în

Filatorului Herban Ioan nu-i ve
nea să-și creadă ochilor. Cum, el 
să nu 
miere 
media 
torilor
O fi vreo 
mă, numai 
Sau... Și la 
amintească
luna trecută, simți că în 
totul

Da, 
de o
care fără ele ar fi primit-o, drept

fie trecut pe lista de pre- 
a secției, tocmai acum cînd 

premiilor acordate mund- 
filatori este de 40 la sută ? 

greșeală, de bună sea- 
o eroare poate să fie. 
gîndul care-l făcu să-și 
de nemotivatele din 

jurul iui
se învîrtește. 
nemotivatele l-au 

sumă frumușică de
frustat 

bani pe

Doar condu 
avertizat, 
de treabă, 
altfel îți

șub picioare, 
vor primi premii

nu 
tai

Și

da, să nu fie el

Situat în partea de nord-vest a 
patriei noastre, Clujul este unul 
dintre cele mai vechi orașe de pe 
teritoriul țării și al doilea ca mă
rime după București. Deși nu se 
poate preciza cu exactitate data 
întemeierii sal», in cronici se co
mentează existenta pe teritoriul de 
aatăzi a orașului a unei așezări 
dacice numită Napoca.

.Abia în 1173 s-a întîlnit pentru 
prima oară denumirea orașului 
foarte apropiată de cea actuală — 
dus. Clujul s-a 
zat și armonios, 
care epocă noi 
nice și culturale.

Clujul ca și numeroase alte o- 
rașe ale lumii a căror existență 
datează de secole, euprinde și o 
parte „veche", caracterizată prin- 
țr-o serie de construcții ce vor
besc despre vremuri pe care le 
reînvie doar manualele de istorie. 
Amintim printre ele casa în eare 
s-a născut Matei Corvin, mănăsti
rea și Biserica franciscanilor ridi
cată după cîte se pare în secolul 
al XIV-lea în stil gotic și modifi
cată ulterior sub influența stilu
lui baroc. Nu mai puțin intere-

dezvoltat organi- 
cîștigînd cu fie- 
valori arhitecto-

sânte sînt cartierele meseriașilor 
construite în stilul evului mediu 
și care păstrează încă vie amin
tirea participării localnicilor la 
marile zguduiri istorice din tim
pul răscoalelor de la Bobîlna și a 
celei condusă de Gheorghe Doja 
împotriva asupritorilor.

Centrul orașului nou îl domină 
fără îndoială Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai".

Clujenii se mîndresc pe 
dreptate 
botanică 
peste 11 
Institutul 
vestitul explorator romîn al Polu
lui Sud — Emil Racoviță.

Puternic centru cultural, Clujul 
dispune nu numai de toate for
mele de învățămînt superior ci și 
de numeroase instituții de cultură 
printre care Teatrul national, două 
opere, orchestre simfonice, biblio
teci, numeroase muzee printre ca
re și muzeul de artă, eu o vastă 
colecție autografică a Transilvaniei.

In zilele noastre, orașul 
își crează o nouă istorie adăugind 
la vechile sale monumente de 

și artă 
construcții 

care 
transformat 

puternic 
industrial 

cultural ai

5 пйИоапе de muncitori și funcționari sovietici 
'a odihnă și tratament

Anul acesta In stațiunile balneare 
din Crimeea, Kaukaz, de pe litora
lul Mării Baltice, din Asia Centrală 
și Extremul Orient își vor petrece 
concediile 
muncitori

de odihnă 5 milioane d? 
Și funcționari sovietici.

In timpul sezonului de vară în 
aceste stațiuni pot concomitent să 
facă tratament și să s? odihnească 
aproximativ trei milioane de oameni 
ai muncii.

bună 
cu minunata lor grădină 
cuprinzînd un teren de 
hectare și mai ales cu 
de speologie creat de

MICĂ
------------ ©.

PUB LICITATE
I.C.O. Uricani caută 

reparare a in-
• Sectorul 

un „sistem nou" de 
stalației sanitare din locuința mi
nerului Senker Mihai, de la Ster- 
minos, fără deplasarea specialiști
lor la fata locului. Inventatorii vor 
fi recompensați.

• Colectivul boiangeriei coope
rativei „Jiul" din Petroșani anun-

ță pe această cale pe toti acei care 
i-au devenit clienti, că „vopseaua" 
pe care o folosește în ultimul timp 
nu se „prinde" de materialul clien
tului fără ca acesta să nu fie dus 
cu vorba și să facă cîteva dru
muri degeaba pe la boiangerie. 
Cei în cauză pot cere lămuririle 
necesare conducerii cooperativei.

primă de producție, 
cerea sectorului l-a

— Ține-te Herban 
mai fă nemotivate, 
singur craca de 
cînd tovarășii tăi 
tu ai să regreți.

Acum ce n-ar
acela care pe data de 13 mai a fă
cut o absentă nemotivată, iar la 
numai două zile, tocmai cînd a 
fost pus să înlocuiască pe filato
rul Tomșa (acesta avînd zi libe
ră), după ce a luat în primire ma
șinile, a și „șters-o". L-au căutat 
tovarășii săi de lucru și maiștrii 
secției dar el nu s-a gîndit nici 
o clipă că părăsinâ mașinile de 

■■fllăjT dezorganizează producția. A- 
tunci - se gîndea numai la sticla 
plină lăsată acasă care 11 atrăgea 
ca un magnet. Și, pisicește s-a 
strecurat printre mașinile de filaj 
fără să-și arunce măcar odată pri
virea în urmă. Dacă s-ar 
înapoi, ar fi văzut cum îl 
filierele scoase din baia 
ea să le monteze. Dar 
cut-о și acum

— Ce să-i 
n-am ascultat 
vrut binele, și
tul de capul meu. n-am decît să 
rămîn cu regretele și cu răul pe 
care singur mi l-am făcut...

regretă, 
faci, își 
de acei
doar s-au tinut des-

el

fi uitat 
așteptau 
de aeid 
n-a fă-

zise. Dacă
care nji-au

M. LUPENEANU
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ciuj; J

monumente 
cultură 
noi 
impunătoare, 
l-au 
intr-un 
centru 
Și 
tării.

Imbinînd armo
nios vechile șl 
noile peisaje, Clu
jul eu frumusețile 
lui rămîne multă 
vreme în aminti
rea vizitatorilor. 
Posibilitatea de 
a-i cunoaște în
deaproape monu
mentele stă azi la 
îndemînă fiecărui 
om al muncii.

BERCEA IOAN 
corespondent

CLIȘEU:
Statuia lui Ma
tei Corvin din 
Cluj.
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ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ

data a- 
cu sue
de răz-

ținut o sticlă de geam deosebit de 
interesantă și care este bună con
ducătoare de electricitate. Conec
tată la o sursă de curent, această 
sticlă începe să iradieze căldură. 
In Polonia a început deja produc
ția industrială a acestui nou mate
rial. „Geamurile termogene" vor 
fi folosite în primul rind la auto
buz? și alte mijloace de locomoție, 
precum și la locuințe.

sustinerea antenelor, în care lo
cuiesc trei oameni: un inginer 
și doi mecanici. Aici omul res
piră anevoie, vremea se schimbă 
de la o oră la alta. Alimentele 
și utilajul necesar pot fi aduse 
doar pe cai sau în spinare, pe că
rările fiarelor.

In Republică există cîteva stații 
de acest fel. Stația „Severnaia", 
de exemplu, este situată la altitu
dinea de pest? 4 000 m.

Transplantarea 
ficatului la om

Pentru prima oară în istoria 
chirurgiei s-a reușit transplantarea 
ficatului de Ia un dm la altul. O 
asemenea operație a mai fost în
cărcată acum vreo trei luni, dar 
pacientul a sucombat. De 
ceasta ea a fost efectuată 
ces la Spitalul veteranilor 
boi din Denver (S.UA.).

„Donatorul" ales de chirurg avea 
o tumoare la creier și era în ago
nie. După ce s-a stabilit precis că 
el nu va mai putea trăi, s-a hotă- 
rît ca ficatul lui să fie transplan
tat c?tăteanului William Gribsey, 
suferind de cancer la ficat. Imediat 
după încetarea din viață a donato
rului, chirurgii au extirpat ficatul 
hii Gribsey, înlocuindu-1 eu cel al 
mortului. Operatul se simte exce
lent.

Sticlă termogenă 
pentru geamuri

In laboratorul central al indus
triei sticlei din R.P. Polonă s-a ob-

Stația „Zapadnaia"
Recent, locuitorii din rsgiunile 

îndepărtate ale Kirghiziei au putut 
vedea pe micile ecrane albastre 
figura zîmbitoare a crainicului 
centrului de televiziune Tașkent. 
Acum în așezării? îndepărtate din 
munți se pot urmări programele 
de televiziune transmise din ora
șele Frunze, Alma-Ata și Tașkent. 
Acest lucru a devenit posibil da
torită stațiilor de radioreleu am
plasate pe culmile munților, la 
3—4 mii metri deasupra nivelului 
mării.

Stația „Zapadnaia" est? cel mai 
mic centru populat din Kirghizia — 
o căsuță cu piloni înalți pentru

Jazzui nu place 
delfinilor

In timp c? cargobotul sovietic 
„Kovel" naviga pe Marea Roșie, 
unul din ofițeri a dat drumul la 
radio. Prin difuzoarele de pe bord 
se auzea un vals.

Imediat în jurul vasului s-au 
strîns delfinii, care au început să 
danseze un adevărat balet, spre 
uimirea echipajului. Dar iată că 
discul s-a terminat și după vals 
a urmat muzică de jazz. S? pare 
că aceasta nu a fost pe placul 
delfinilor, care s-au îndepărtat în 
mare grabă și nu s-au mai apro
piat de vas...

S.UA


3STEAGUL ROȘUVEȘTI DE LA
Primele convorbiri 

recapitulative în cercurile 
șl cursurile învățămîntului 

de partid
Luni 3 iunie, la mina Petrila au 

început să se desfășoare convor
birile recapitulative de încheiere 
a anului învățămîntului de partid. 
In această zi și-au ținut primele 
ședințe consacrate convorbirilor 
recapitulative cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. din sectorul I 
condus de propagandistul Rebeles 
Ion. cursul seral anul I din sec
torul II condus de propagandistul 
Hornung Ioan si cursul seral anul 
I condus de tov. Maier Alexandru.

La toate aceste convorbiri reca
pitulative au participat marea ma
joritate a cursanților cercurilor 
respective, care prin discuțiile 
purtate au dovedit preocupare pen
tru ridicarea nivelului lor politic 
si ideologic, pentru cunoașterea 
temeinică a învățăturii partidului 
și aplicarea ei In viață.

hi cadrul fiecărui sector — 
gazete de perete active

Una din măsurile luate de co
mitetul de partid al minei Petrila 
pentru desfășurarea unei munci 
politice corespunzătoare în vede
rea mobilizării colectivului minei 
la înfăptuirea sarcinilor puse de 
cel de-al Ill-lea Congres al P.M.R. 
în fața industriei carbonifere, este 
înființarea în fiecare sector a cîte 
unei gazete de perete. Astfel, în 

■prezent își desfășoară activitatea 
la mina Petrila 11 gazete de pe
rete conduse de organizațiile de 
bază din sectoarele respective, 
plus gazeta de perete ,,Cărbunele 
păcii" — organ al comitetului de 
partid al minei și al sindicatului.

Recent, comitetul de partid a 
convocat o consfătuire cu respon-

MINA PETRILA
sabilii colectivelor de redacție ale 
gazetelor de perete în care s-au 
analizat problemele asupra cărora 
gazetele de perete trebuie să-și 
îndrepte atenția în perioada ac
tuală. Fiecare ediție ■— s-a subli
niat în consfătuire — trebuie să 
militeze pentru creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, generalizarea ex
perienței fruntașilor, întărirea dis
ciplinei etc. Tovarășul Laszio Ste
fan, responsabil cu propaganda și 
agitația în comitetul de partid, a 
insistat ca pe lîngă fiecare gazetă 
de perete să se organizeze colec
tive de colaboratori recrutați din 
rîndul celor mai buni muncitori și 
tehnicieni care să publice la ga
zetele de perete articole mobili
zatoare, scrise cu competență.

Standurile — mijloc important 
do difuzare a cărții

Experiența a dovedit că standu
rile cu vînzare, organizate de li
brării chiar în cadrul întreprinde
rilor, constituie un mijloc impor
tant de difuzare a cărții în rîndu- 
rile oamenilor muncii. La mina Pe
trila, bunăoară, în ultimele săptă- 
mîni s-au organizat trei standuri 
cu vînzare, fapt care a dat mine
rilor, muncitorilor și tehnicienilor 
posibilitatea să cumpere numeroa
se cărți de literatură politică, be
letristică și tehnică. Prin organi
zarea acestor trei standuri la mina 
Petrila s-au vîndut cărți în valoare 
de peste 10 000 lei.

La încheierea 
învățămîntului 

ideologic al cadrelor 
didactice

(Urmare din pag, l-a)

Au fost și cazuri de slabă pre
gătire ca de exemplu tov, Băluț 
Ană din Petroșani, Bereschi Ștefa- 
nia din Lonea etc.

Față de asemenea cazuri, condu
cerile școlilor respective, secția de 
învâțămînt a Sfatului popular oră
șenesc Petroșani trebuie să ia mă
surile cuvenite, întrucît ele repre
zintă încălcări ale disciplinei și au 
urmări negative asupra calității 
muncii didactice desfășurata de 
asemenea cadre.

In dezbaterea anumitor probleme 
s-a manifestat tendința de tratare 
superficială, școlaristică. De ase

menea, în cunoașterea unor docu
mente als partidului nostru, ale 
mișcării comuniste internaționale 
mai sînt încă unele lacune.

Aceste lipsuri nu umbresc însă 
rezultatele bune obținute în des
fășurarea învățămîntului ideologic 
al cadrelor didactice. Trebuie însă 
ținut seamă d? ele și luptat pentru 
a le înlătura, pentru a îmbunătăți 
și mai mult calitatea învățămîntu
lui ideologic și a spori eficacitatea 
lui în înarmarea cadrelor didactice 
cu învățătura marxist-leninistă, în 
scopul perfecționării continue a 
muncii lor de mare răspundere.

Deunăzi, în stația C.F.R. Petroșani a sosit un vagon cu arcul de 
suspensie rupt. In mai puțin de 15 minute lăcătușii de revizie Stoian 
Gheorghe și Mitrei Constantin, îndrumați de instructorul Spineanu 
Florean, au înlocuit arcul dried și astfel vagonul respectiv a urmat 
programul stabilit de R.C.M. fără să fie scos din garnitură.

IN CLIȘEU: Cei doi lăcătuși de revizie și instructorul Spineanu 
Florean în timpul reparării defecțiunii.

--------- o---------

A aparul:

Obkomul ilegal 
în acțiune

de A. F. FEODOROV

І Cartea „Obkomul ilegal în ăc- 
( țlune" face parte din categoria 
[ marilor cărți documentare, im- 
• presionante prin caracterul deo- 
J sebit al faptelor istorisite. In ea 
J este descrisă marea epopee e- 
J roică a poporului sovietic îm-
> potriva cotropitorilor fasciști
> războiul de partizani.
[ Feodorov, prim secretar al 
1 comitetului regional de partid
> din Cernigov, primește sarcina 
! de a organiza lupta ilegală de 
[ rezistență . împotriva hitleriștilor, 
J pe pămîntul ocupaț_ vremelnic 
I de fasciști.
, Măreața sarcină este îndeplt- 
; nită. Rețeaua ilegală de activiști 
1 pune bazele detașamentelor de 
I partizani, formații de luptă ce 
i devin pe parcurs mari unități, 
[ o adevărată armată ce dă lovi- 
' turi zdrobitoare ocupanților, de-
> parte în spatele frontului.

Autorul izbutește să releve 
J convingător aspectele funda- 
1 mentale legate de îndeplinirea 
J acestei misiuni. Aici vedem
> sprijinul moral și material acor-
> dat de populație partizanilor, 
f ura împotriva cotropitorilor, e- 
’ roismul de nedescris al partiza-
> nilor, greutățile și lipsurile prin
> сате au trecut detașamentele etc. 
j Rolul determinant al partidu- 
[ lui în această acțiune este те- 
1 dat de autor cu o admirabilă
> măiestrie demonstrînd prin a-
> ceasta că adevăratul conducător 
J și organizator al victoriei este
> el — Partidul.
> Cartea se citește cu mult in- 
! teres. Ea are o mare putere e- 
; ducativă. Faptele palpitante re- 
I latate sînt iluminate de măre-
, ția și forța patriotismului sovie- 
; tie. Nu spiritul de aventură, ci 
' conștiința clară a țelului pentru 
1 care luptă animă pe toți eroii 

cărții. Cititorul reține figurile a 
numeroase personaje admirabile, 
inclusiv figura de o duritate și 
de un lirism interior tulburător 
a povestitorului.

------------  •—:-----~r

înainte ca alcali-celuloza să fie introdusă în barate pentru a 
continua fluxul tehnologic, de la desfibratoare se trimite o probă la 
laborator pentru a i se determina calitatea.

Iată-1 pe tfnărul muncitor Voinea Marin de la desfibratoare Iuînd 
o probă de alcali-celuloză în prezența unui alt tînăr, Gogu Stere, 
aflat in practică de producție la „Viscoza" Lppeni.

însemnare : f|E DE
—- E de neconceput!.., — spuse 

vecinul meu Costică, plimbîndu-se 
agitat. întunecime curată...

Frămintindu-și cu disperare mîi- 
nils, se opri deodată tulgerîndu-mă 
cu privirea pe sub sprîncenele în
cruntate.

— Așa-i că am dreptate ?
— Deh, știu eu ? După mine...
— Vezi ? De aia se-ntîmplă ce 

se-ntîmplă 1
— Dar ce se-ntîmplă ? ,— îndrăz

nesc eu.
— Se-ntîmplă să nu avem lu

mina. Să mergem pe drum la voia 
norocului. Din 16 locuri pentru 
lămpi cîte sînt de la ultimul Hoc 
de pe „vale-n sus" și pînă în cen
trul comunei, numai în trei ard 
becurile Dac-ar lipsi unul, două 
ai mai zice „traacă-meargă", că 
doar se mai strică și ele, dar atî- 
tea 1?

— Uite ce e Costică, fii bun 
și lămureșie-mă o dată pe deplin 
despre ce este vcrba.

— Cum 1 încă nu ești lămurit ? 
Ei bine I Imbracă-te repede, mer- 
goin la grădina de vară să bem 
o bare.

Am pornit. Cum am mers și pe 
lingă cine am trecut, nu știu. Cert

NECONCEPUT 1“
e că aproape Ia fiecare pas au
zeam sub picioare un plescăit de 
apă și pe măsură ce înaintam sim
țeam în pantofi o umezeală din ce 
în ce mai accentuată.

Ajunși la prima lampă, cu neon, 
chiar în dreptul giădinii, Costică 
mă opri, și spre surprinderea maa, 
îl văzui zîmbind. După ce m-a 
privit atent din cap pînă-n picioa
re, zîmbetul lui se transformă în 
hohote de rîs. Mi-ат aruncat și 
eu ochii spre pantofii și pantalonii 
de pe mine. Ceea ce văzui era in
tr-adevăr „de neconceput"...

...Cred- că nu mai e cazul să vă 
spun de ce în acea seară n-am in
trat la grădină, renunțînd la be
re. La înapoiere spre casă, Costi
că tăcea. Tăceam și eu. In gînd 
însă, îmi făceam tot felul de pla
nuri referitoare la felul cum aș *-
putea să-i aduc într-o seară la 
plimbare pe „vale-n sus" și.pe an- 
gajații de la I.C.O. Aninoașa- Poa
te după o asemenea plimbare, se 
vor gindi și ei la sutele de ani- 
noseni ce locuiesc în această par
te a Guartuiei.

M. OPREA 
corespondent

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

Realizări ale enepgeticienilop
(Urmare din pag. l-a)

mici personajul secției a econo
misit în perioada 1 aprilie — 1 
iunie a. c. 2120 kg. fosfat triso- 
dic pentru tratarea apei indus
triale, 500 kg. sare și a micșorat 
consumul de acid clorhidric cu 1

la sută. Economii asemănătoare au 
та’ fost realizate la consumul de 
acid sulfuric, molibdat de amoniu 
etc. La succesele obținute au con
tribuit îndeosebi muncitorii din 
turele conduse de Dina Maria, 
Mai tina Robert, Cîrioiu Florica și 
mecanicul Bologa Doroftei.

NOT XT E R N
„Colorații* 

din Africa de Sud
Inccpind din anul 1950 cînd a 

intrat in vigoare in Africa de Sud 
infama lege a apartheidului rasist, 
inchizitorii primului ministru Ver- 
woerd au desfășurat o intensă ac
tivitate pentru a depista și împărți 
Întreaga populație a țării in gru
pe distincte : albi, negri și „colo
rați . Menită să prevină „contami
narea" rasială a celor 3 000 000 de 
albi, legea a dat guvernului drep
tul sa hotărască asupra numelor 
originii și culorii locuitorilor Afri
cii de Sud. in cursul procesului de 
compilare a arborelui genealogic
al celor 16 milioane de cetățeni 
sud-ulricain, comisarii pentru sta
bilirea pigmentației au reclasificat 
mii de colorați retrogradindu-i in 
clasa cea mai inferioară a celor 
11000 000 de regn, lipsiți de ceie 
mai elementare drepturi.

„Colorații" își trag origina incă 
de pe la mi pocal secolului 11 ci nd 
colonialiștii oiandezi au încurajat 
căsătoriile mixte pentru a-i deter
mina pe coloniștii albi să se stabi
lească permanent în Africa de Sud,

unde numiruț femeilor albe era 
extrem de mic. Olandezii au adus 
atunci sclave negre din Africa e- 
cuatorială și chiar din Java și Cey
lon. In cursul celor trei secole care 
au trecut, circa 250 000 de colorați 
au trecut in rîndurile populației 
albe. Acum însă ultrarasiștii lui 
Verwoerd încearcă să restabilească 
„puritatea" rasei, scoțind din rîn
durile lor pe colorați, dintre care 
mulți și-au pierdut complet carac
teristicile lor de culoare, nedeose- 
bindu-se cituși de puțin de albi.

Arareori colorații reclasificați ca 
negri reușesc să obțină anularea 
deciziei pe cale judecătorească, in 
afara faptului că recursul costă 
foarte mulți bani, apelantul este 
supus unui interogatoriu epuizant 
și umilitor, ei trebuind să răspun
dă la întrebări ca: „De ce sînt bu
zele d-tale citit de groase

Legea însăși este un amalgam 
confuz de afirmații neverificate 
din domeniul etimologic și biolo
gic in care definiția termenului de 
„european" este de-a dreptul ridi
colă și total neștiințifică. „O per
soană albă, spune legea, Înseam
nă o persoană care în aparență 
este aibă și care în general este

acceptată ca alba și care nu este 
in aparență nealbă, dar care nu in
clude o persoană care recunoaște 
că este prin descendență o per
soană indigenă sau colorată".

Pacea, religia 
și impozitele

In Statele Unite, organizațiile 
politice plătesc impozite, organiza
țiile religioase nu. In aceste con
diții nu este de mirare că unele 
asociații politice preîeră să trea
că drept comunități de cult. Care 
este in această privință părerea 
organelor fiscale ? In principiu ele 
sini in dezacord cu asemenea de
ghizări. Există insă și excepții. Ast, 
fel, o organizație care se intitu
lează „Cruciada creștină a antico
munismului", mărturisindu-și in fe
lul acesta o orientare politică foarte 
precisă, este scutită de impozite 
pentru că se declară „creștină".

Uneori se intimpiă însă invers. 
De 44 de am, asociația „Prietenii 
reconcilierii" funcționează ca or
ganizație religioasă și deci nu plă
tește impozite federale. Anul acesta, 
pe neașteptate, Serviciul de veni

turi interne at S.U.A. a hotărit că 
diveisele campanii pentru pace 
inițiate de „Prietenii reconcilierii'' îi 
trec în rindul organizațiilor impo
zabile. Decizia a fost formulată în 
următorii termeni: „Țelul vostru 
principal este prevenirea războiului 
șl abolirea armamentelor, și în spe
cia! a armelor atomice. Aceste o- 
biective nu au nimic religios".

Ironlzind motivele invocate de 
tise, senatorul Gaylord Nelson a 
declarat In Senatul S.U.A. : „Ser
viciul de venituri interne a hotărit 
că năzuința spre pace nu este un 
obiectiv’ religios, deoarece pacea 
poate fi obținută numai pe calea 
legislativă. Dacă Serviciul de veni
turi interne ăre un proiect de lege 
care să legifereze pacea mondială, 
aș vrea să-1 văd și să mă asociez 
la prezentarea iui".

Nelson nu crede — și nici nu 
este de crezut — că susnumitui 
serviciu se allă in posesia unui 
asemenea proiect. Nici nu ar intra 
în vederile lui. Grija cu care ur
mărește ca asociațiile scutite de im
pozite să nu militeze pentru pace 
și toleranța pe care o- manifestă 
față de organizațiile ce profesează 
ura denotă că Serviciul de veni
turi interne are și ei o anumită 
culoare politică și că, prin urmare, 
ar trebiti să plătească și elimpo- 
zite.
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Sespingerea unei nei acțiuni 
agresive la frontiera 

de nord-est a Yemenului
SANAA 7 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa a transmis 

•eclarația unui purtător de cuvînt 
el armatei yemenite, în care se 
arată eă, la 6 iunie, la frontiera 
*e nord-est elemente înarmate pro
venind de pe teritoriul Arabiei 
Saudite au încercat din nou să se 
infiltreze pe teritoriul Republicii 
Arabe Yemen. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că trupele care apără 
frontierele yemenite au deschis 
focul împotriva invadatorilor, pro- 
vocîndu-le grele pierderi.

-----Q = -

Minerii din Chile 
cer majorarea salariilor 

cu 50 la sută
SANTIAGO 7 (Agerpres).
După cum anunță ziarul chilian 

„El Siglo", o mare delegație de 
conducători ai sindicatelor mineri
lor din provinciile Conception și 
Arauco, a sosit la Santiago și, în 
numele celor 15 000 de mineri din 
aceste provincii, a remis guvernu
lui în mod oficial o cerere cu pri
vire la majorarea salariilor cu 50 
la sută și la îmbunătățirea condi
țiilor de trai.

Prezente romînești peste hotare
WEIMAR 7 (Agerpres).
La Weimar (R.D.G.) se desfășoa

ră în prezent lucrările celei de-a 
XII-а sesiuni a Societății medical- 
științifice pentru ortopedie din 
R. D. Germană. La sesiune partici
pă peste 400 de oameni de știință 
din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Germania occiden
tală, Polonia, Romînia și U.R.S.S. 
Delegația romînă este condusă de 
dr. Cornel Doboșiu.

R. D. Germană, Germania occiden
tală, Polonia, Romînia, Suedia, Un
garia și U.R.S.S. Delegația romînă 
este condusă 
șeful clinicii
Cluj.

de prof. Petre Bruda, 
de urologie l.M.F. —

☆

(Agerpres). 
anunță agenția 
iunie la Praga

Ceteka, 
a avut 
pentru

☆

7 (Agerpres).
a început la Eisenach, 
Erfurt (R.D.G.), cea

EISENACH
La 6 iunie 

în regiunea 
de a III-a sesiune științifică a uro
logilor din R. D. Germană. La a- 
ceastă sesiune participă 300 de me
dici și oameni de știință din A- 
ustria. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă,

0

Interviul acordat de N. S. Hrușciov 
ziarelor italiene „Paese Sera“ și „L’Ofa“

din Moscova ai ziarelor 
„Paese Sera" și L'Ora" în 
cu recenta propunere so- 
cu privire la declararea 
Mării Mediterane zonă de-PRAGA 7

După cum 
între 3 și 6 
loc Congresul internațional
problemele vitaminologiei.

lucrările congresului au luat 
specialiști din 13 țări. Din 
Romînă a participat prof. dr. 
Pavel, șeful clinicii de boli

La
parte
R. ₽.
Ionel
de nutriție și diabet de Ia l.M.F. — 
București.

Congresul a discutat probleme de 
tehnologie a producției de alimente, 
însemnătatea vitaminelor pentru or
ganismul uman și alte probleme.

Tratativele de dezarmare de la Geneva
GENEVA 7 (Agerpres).
La 7 iunie la Geneva a avut 

loc ședința ordinară a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmate. 
La ședință s-a discutat problema 
măsurilor concrete care să contri-

buie la slăbirea încordării inter
naționale și la dezarmare. Printre 
altele s-au discutat propunerile 
Uniunii Sovietice cu privire la pro
iectul pactului de neagresiune în
tre statele membre ale N.A.T.O. 
și ale Tratatului de la Varșovia 
și cu 
Mării 
zată.

La
prezentanți ai Canadei, Cehoslova
ciei, Angliei, Uniunii Sovietice, 
Suediei.

privire la declararea regiunii 
Mediterane zonă denucleari-

ședință au luat cuvintul re-

Spicuiri dirilr-un articol apărut în ziarul „Al Gumhuria"
’ CAIRO 7 (Agerpres).

Sub titlul „Submarinele nucleare 
din Marea Mediterană amenință 
viața noastră", ziarul „Al Gum- 
huria" a publicat la 6 iunie co
mentariul cunoscutului ziarist și 
scriitor egiptean Muhammed Man
dur, cu privire la hotărîrea Sta
telor Unite și a aliaților acestora 
din blocul agresiv N.A.T.O. de a 
amplasa submarine nucleare în 
Marea Mediterană.

Noi, africanii, scrie Mandur, 
ne-am buGurat cînd țările africane 
membre ale O.N.U, au reușit, cu 
sprijinul țărilor prietene iubitoare 
de pace, să obțină adoptarea ho- 
tărîrii care interzice aducerea in 
Africa a armei atomiee. Totuși în 
scurt timp ne-am dat seama că

bucuria noastră a fost prematură.
Adcptînd hotărîrea cu privire la 

amplasarea submarinelor nucleare 
„Polaris" în Marea Mediterană, 
țările N.A.T.O., animate de inten
ții agresive, au procedat la fel ca 
omul care iese pe 
cu intenția de a 
pe fereastră.

Toate organele 
formații din țara 
încheiere Mandur, 
drepte eforturile
atenția opiniei publice asupra a- 
cestei primejdii, să desfășoare o 
campanie în vederea adoptării 
unei noi hotărîri internaționale ca
re să facă din Marea Mediterană 
o regiune liberă de arma rasheto- 
nucleară.

MOSCOVA 7 (Agerpres).
In interviul acordat corespon

denților 
italiene 
legătură 
vietică 
regiunii
nuclearizată, N. S. Hrușciov șeful 
guvernului sovietic, a confirmat că, 
dacă regiunea Mării Mediterane 
va 
zată, guvernul sovietic 
gata să dea garanții sigure 
în cazul vreunor complicații 
litare această regiune va fi 
clusă din sfera folosirii armei 
cleare dacă, bineînțeles, și țările 
occidentale care dispun de arma 
nucleară își vor asuma aceleași o- 
bligații.

După cum a subliniat în conti
nuare N. S. Hrușciov, principalul 
folos pe care îl vor avea popoarele 
din regiunea Mării Mediterane, de 
pe urma înfăptuirii propunerii so
vietice, va fi că „deasupra lor nu 
vor mai plana norii amenințători 
ai războiului racheto-nuclear și 
Marea Mediterană nu va deveni 
o nouă regiune de conflicte mi
litare primejdioase, inclusă de 
principalele puteri din NP.A.T.O. în 
orbita cursei înarmărilor atomice".

N. S. Hrușciov a subliniat tot
odată că în ansamblu va fi îngus
tată sfera pregătirilor pentru un 
război nuclear și aceasta va con
tribui la destinderea încordării in
ternaționale, la întărirea păcii în 
întreaga lume.

N. S. Hrușciov a subliniat, de

fi declarată zonă denucleari- 
guvernul sovietic va fi 

că 
mi- 
ex- 
nu-

asemenea, că conducătorii N.A.T.O., 
care afirmă că stocarea armei nu
cleare în regiunea Mării Medite
rane ar întări „securitatea genera
lă", „fac acest lucru în pofida unei 
judecăți sănătoase și într-un scop 
absolut precis: pentru a slăbi vi
gilența popoarelor".

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat că o dată cu aducerea în 
Marea Mediterană a navelor mili
tare purtătoare de rachete 

N.A.T.O. „sporește considerabil 
mejdia pentru țările bazinului 
diteranean". El a arătat din 
că Uniunea Sovietică „nu are 
alternativă, 
mele sale 
traseului 
precum și 
care pun

ale 
prl- 
me- 
nou 
altă

decît să-și îndrepte ar- 
racheto-nucleare asupra 
submarinelor N.A.T.O., 

asupra litoralului țărilor 
la dispoziție teritoriul

lor pentru staționarea armei 
cheto-nucleare.

N. S. Hrușciov a subliniat 
transformarea întregii regiuni 
Mediteranei într-o zonă liberă 
arma racheto-nucleară poate fi

ra-

că în 
în ulti- 
zonelor 
regiuni 

generală 
a salva

lumii caracteristica 
constituie năzuința de 
oameni de primejdia unui răz- 
nuclear. Acesta este lucrul cel

Evoluția crizei politice din Italia în
A-

ușă dintr-o casă 
pătrunde în ea

tra- 
mi- 
se-

de presă și 
noastră, 
trebuie 

pentru

in-
in

în-
scrie 
să-și 

a atrage
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Declarațiile ministrului de război 
F. G.al R.

PARIS 7 (Agerpres).
Ministrul de război al Germaniei 

occidentale, Kai Uwe von Hassel, 
a făcut o declarație la Paris în 
cadrul unei ședințe a Adunării 
parlamentare a Uniunii Europei oc
cidentale, în care a reafirmat am
bițiile R. F. Germane de a căpăta, 
sub o formă sau alta, controlul a- 
supra armei nucleare. Deși minis
trul de război s-a referit la faptul 
că Germaniei Federale îi este in
terzisă arma nucleară prin acor
durile internaționale, el a repetat 
intenția guvernului său de a „avea 
o parte de răspundere în controlul 
armei nucleare în cadrul alianței 
atlantice". Hassel a subliniat că

cum relata agenția Reuter, „se 
manifestă suspiciuni în rîndul ță
rilor occidentale că Germania fe
derală sprijină planurile de creare 
a forțelor multilaterale numai pen
tru a pune mîna pe arme nuclea
re". Parcă pentru a confirma a- 
samenea suspiciuni, von Hassel s-a 
și referit în declarația sa la pla
nul Washingtonului de creare a a- 
cestor forțe arătînd că Bonn-ul îl 
salută pentru că acest plan ar 
permite puterilor din alianța at
lantică care nu dispun de arma 
nucleară „să participe Ia planurile 
nucleare și la pregătirea opera
țiunilor nucleare".

ROMA 7 lAgerpres).
In Italia continuă dificilele 

tative întreprinse de primul 
nistru desemnat Aldo Moro,
cretar general al Partidului demo
crat creștin, în vederea constitui
rii noului guvern. După cum se 
știe, neputînd să ignoreze voința 
clar exprimată a milioanelor de a- 
legători care și-au dat votul în 
favoarea partidelor de stînga, con
ducerea Partidului democrat-creștin 
a anunțat că va căuta să creeze 
noul guvern pe formula așa-numită 
de „centru-stînga", solicitînd adi
că participarea partidelor social
democrat și republican și spriji
nul, sau chiar participarea în gu
vern, a Partidului socialist. In a- 
cest sens, Moro a făcut niște de
clarații menite în mod 
să-i atragă de partea sa pe < 
ducătorii Partidului socialist, 
mițînd o serie de reforme de t 
ga și în general o orientare 
democratică a guvernului pe 
ar urma să-l prezideze.

In realitate însă, așa cum 
subliniat ziarele italiene, din 
clarațiile, destul de vagi, ale 
Moro, reiese că conducătorii Parti
dului democrat-creștin nu sînt de 
loc dispuși să renunțe la politiGa 
lor tradițională de dreapta — a- 
dică pe planul politicii externe ta 
„fidelitatea față de Pactul Atlan
tic", iar în domeniul politicii in
terne la încercările de a apăra în 
continuare interesele marelui ea- 
pital. In realitate, politica anun
țată de Moro poate fi calificată 
mai eurînd 
sublinia și 
„Rinascita"

evident 
con- 
pro- 
stîn- 
mai 
care

au 
de- 
lui

cere spre formulele de centru", 
adică, de fapt, spre politica con
ducătorilor de dreapta ai demo
crației creștine.

In comentariul său despre evo
luția crizei politice din Italia, zia
rul „II Giorno" se întreabă, de 
altfel : „Cum ar putea, de exem
plu, socialiștii să participe la gu
vern, respingînd în același timp 
cererile sindicatelor salariaților 
statului de sporire a salariilor ?"

Dificultăți similare se nasc pen
tru conducătorii democrat-creștini 
și din faptul că politica lor de 
sprijinire a marilor proprietari 
funciari nemulțumește profund 
masele de alegători.

Corespondenții de presă subli
niază că „problemele care se află 
în fața lui Moro sînt numeroase 
și dificile" — constatare aparți- 

nînd corespondentului din Italia al 
ziarului „New York Times". „Mai 
rămîn încă multe de făcut înainte 
de a se putea ajunge la 
între coaliția pe care 
Moro s-o pună la cale și 
socialist" — serie același 
pondent.

că
a 

de 
o

condiție importantă a securității 
țărilor din această regiune. El a 
menționat, de asemenea, 
toate proiectele formulate 
mul timp pentru crearea 
denuclearizate în diferite 
ale 
„o 
pe 
boi
mai important".

------- —=0,-----  

întrevederile dintre 
As Sallal și Nasser 
CAIRO 7 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

prezent, președintele Republicii
rabe Yemen, Aș Sallal, întreprinde 
0 vizită în Republica Arabă LTnită. 
In seara zilei de 6 iunie, As Sal
lal a avut сэа de-a doua intrus" 
vedere cu președintele Nasser. Pos
tul de radio Cairo, anunțînd aceas
tă întrevedere, sublinia că cei doi 
președinți au discutat problema „în
tăririi legăturilor de colaborare în 
diverse domenii între Republica A- 
rabă Unită și Republic.-» Arabă Ye
men".

- = ©

o punte 
încearcă 
partidul 

cores-

TOKIO. — La 1 mai a.c numă
rul locuitorilor orașului Tokio era 
de 10 351 008 oameni. Numai în 
cursul lunii aprilie populația orașu
lui a sporit cu 89 583 oameni,

NEW YORK. — Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că la 5 și 6 iunie pe poligonul a- 
tomic din statul Nevada au fost 
efectuate două noi explozii subte
rane. Numărul total al acestor ex
plozii, anunțat oficial, se ridică la 
66.

din moment ce „Germania occi
dentală furnizează, după Statele 
Unite, cel mai important contigent 
militar in alianța atlantică, tre
buie să se înțeleagă că ea dorește 
să participe la strategia nucleară 
și la răspunderea pentru armele 
nucleare".

Declarația lui Hassel, care este 
interpretată de toate agențiile de 
presă occidentale drept o pledoa
rie în favoarea participării Bonn-u- 
lui la strategia nucleară nord-at- 
lantică, survine în timp ce, după

- după cum de altfel 
săptămînalul italian
- drept o „reîntoar-

Strauss și-a încheiat vizita în Izrael
TEL AVIV 7 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că la 7 iunie, după o vizită 
de 11 zile, Strauss, fostul minis
tru de război al Germaniei occi
dentale, a părăsit Izraelul. Deși 
autoritățile izraeliene — pentru a 
preveni eventuale demonstrații ale 
populației — au amînat eu o zi 
plecarea lui Strauss, la aeroportul 
din Tel Aviv, în ciuda măsuri

lor speciale de securitate, au sosit 
din nou grupuri de demonstranți 
oare l-au primit pe Strauss cu 
strigăte și lozinci de protest.

Corespondentul agenției Reuter 
subliniază că pretutindeni în Izrael 
Strauss a fost îniîmpinat cu ma
nifestații de protest.

Corespondentul serie că Strauss 
a dus „tratative îndelungate cu 
înalte oficialități militare izrae
liene".

PROGRAM
9

PROGRAMUL I. 7,10 Concert de 
dimineață, 8,00 Sumarui presei 
centrale, 8,30 Clubul voioșiei, 8,50 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 9,20 Muzicieni despre ei în
șiși —■ Hector Berlioz in „Memo
riile" sale — Emisiunea I, 10,09 
Estrada melodiilor, 10,30 Cîntece 
și jocuri populare, 11,30 Vorbește 
Moscova I 12,20 Interpreți de mu
zică ușoară, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Concert de prînz, 16,10 
Muzică ușoară, 17,30 Muzică popu
lară, 18,00 Duete celebre din ope
re în interpretarea soliștilor noș
tri, 18,30 Transmisiune sportivă, 
19,35 Muzică de dans, 20,00 Tea
tru la microfon: „Două soacre". 
Vodevil de Vadim Korostîliov, 
21,01 Melodii populare, 21,20 Mu
zică de dans de Radu Șerban, 21,35 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
7,00 Cîntece din folclorul nou și 
jocuri populare, 8,00 Piese orches
trale, 8,30 Melodii distractive in
terpretate de mari formații, 9,00

DE RADIO
iunie

Interpreți instrumentali și vocali 
ai muzicii de estradă, 9,30 Cu cîn- 
tecul și jocul pe întinsul patriei, 
10,00’ Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,30 Revista presei 
străine, 11,00 Program muzical 
pentru oamenii muncii aflați la o- 
dihnă, 11,45 Emisiunea „Cinema", 
13,15 Cîntă Aida Moga, 13,30 Din 
cele mai îndrăgite melodii popu
lare, 14,15 „Cine știe cîștigă 1", 
15,00 Muzică ușoară cerută de as
cultători, 15,27 Muzică din operete, 
16,30 Din cîntecele și dansurile po
poarelor, 17,15 Antologie radio — 
Paul Eluard citind din versurile 
sale, 17,25 Scene și arii din opere, 
18,00 Teatru la microfon pentru 
copii, 19,00 „Melodii... melodii" — 
emisiune de muzică ușoară, 19,30 
Program pentru iubitorii de ro
manțe, 20,20 Muzică de dans, 21,45 
File de istorie literară, 22,00 Din 
repertoriul interpreților de muzică 
populară Maria Tănase și Iliuță 
Rudăreanu.
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