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PRIMI!
IN ÎNTRECERE

Numai in cursul lu- 
peste plan, 770 tone

neglijată nici călit a-

fost obținute 
de maistrul

se ev ide nț ia-

9 
у
9

Colectivul sectorului de prelu
crare al preparației Petrila, în 
frunte cu ing. Tudor Mihai, a pro
dus în decurs de 5 luni 2 396 tone 
brichete (ovoide) peste prevede
rile planului, 
nii mai a dat 
de brichete.

Nu a iost
tea (coeziunea) brichetelor. Dato
rită preocupării colectivului ea a 
iost îmbunătățită in medie cu 4,7 
la sută. Cele mai frumoase rezul
tate în producție au 
de schimbul condus 
Popa Petru.

Din acest schimb
zâ mecanicii Cepoi Adam, Bolna
vei Dumitru, Ceaușă Aurel, Popi
că Dorin și Dobrotescu Constantin. 
Meritul lor este că au folosit din 
plin capacitatea utilajelor 
lichidat mersul în gol.

La secția uscătorie, pe 
loc în întrecere s-a situat 

uf condus de maistrul
loan, in luna mai, acest schimb a 
dat peste sarcinile de plan 599 
tone de cărbune uscat de calitate 
bună pentru prelucrarea brichete
lor. Din acest schimb se eviden
țiază Ianoș Mihai, Suba losif, Ba
tea losii și alții.

și au

primul 
schim- 
Bubela
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La mina Lupeni
PRODUCȚIE PESTE PLAN

In ziua de 10 iunie a.c„ la mi
na Lupeni s-a petrecut un fapt 
îmbucurător. Din abatajele minei 
în aceea zi au fost scoase la su
prafață aproape 1 000 tone de căr
bune peste prevederile planului. 
Colectivul minei Lupeni în prima 
decadă a lunii a extras peste plan 
mai mult de 3 000 tone de cărbu
ne.

La culbutarea vagonetelor de 
cărbune rezultatele cele mai 
bune le-a obținut schimbul de la 
circuitul automat din sectorul VIII, 
condus de supraveghetorul Ghib 
Toma, care a reușit să recepțio
neze într-un singur schimb 2.714 
vagonete de cărbune, depășindu-și 
planul de producție cu peste 60 
la sută.

Merită a fi evidențiați Vlaicu

Kovacs Alexan- 
și alți muncitori 
cărbunelui.
au obținut șl

I

Ѳ

unde se află cei 
pentru fapte deo- 
Sub fotografie o 
„Se achită conș-

I-am văzut fotografia la panoul 
de onoare, acolo 
ce se evidențiază 
sebite în muncă, 
explicație scurtă :
tiincios de sarcinile de producție".

Am hotărît să stau de vorbă cu 
utemistul Ionescu Petru, instalator 
fruntaș la I.C.O. Petroșani.

E un tînăr vioi, a cărui față 
primă optimism și voie bună.

Petru, Stan Dumitru, Kotzi Ambro
zie, Miron Iosif, 
dru, Iancu Marin 
de la culbutarea

Rszultat= bune
muncitorii din schimbul II de la 
circuitul automat care au culbu- 
tat mai bine de 2 200 vagonete de 
cărbune. La sfîrșitul șutului colec
tivul schimbului care a obținut 
acest rezultat a fost felicitat 
de tovarășii Ana Ferdinand, se
cretarul comitetului de partid al 
minei, Momeu Samoilă, președin
tele Consiliului local al sindicate
lor din Petroșani, ing. Nicorici Ni
colae, șeful exploatării, și de Dvo- 
rac Carol, președintele comitetului 
sindicatului minei Lupeni.

A. MICA 
corespondentINSTALATORUL

I
Au fost prezenți ambasadorul. 

Republicii Socialiste . Federative Iu
goslavia la București, Arso Mila- 
tovici, și membri ai Ambasadei.

Acordul prevede construirea, în 
comun, in sectorul Porțile de Fier 
a unui sistem hidroenergetic șl de 
navigație, in scopul utilizării po

tențialului hidroenergetic al fluviu
lui Dunărea și al îmbunătățirii con
dițiilor de 
tor.

Acordul 
se bazează

' rii celor două țări atit la construi
rea cit și la exploatarea sistemului.

Producția anuală de energie 
lectrică a acestui sistem va fi 
peste 10 miliarde kWh.

Prin imbunătățirea condițiilor 
navigație in sectorul Porțile

Fier, in care condițiile naturale pri
cinuiesc astăzi greutăți importante 
navigației, se asigură posibilitatea 
creșterii traficului fluvial de peste 
4,5 ori față de

ale Re- 
Romîne și 

Federative 
desfășurat 
București, 

prietenești 
vecinătate

guvernamentale 
Populare 

Socialiste 
care 

Șila 
în

au
12

s-au 
la

In urma tratativelor intre dele
gațiile 
publicii 
Republicii
Iugoslavia, 

Belgrad 
spiritul colaborării 

al relațiilor de bună
fost parafate la București, la 

iunie 1963, Acordul • și celelalte 
documente privind realizarea și 

exploatarea sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de Fier 
pe fluviul Dunărea.

Acordul și celelalte documente 
au fost parafate de președintele 
delegației guvernamentale romîne, 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al mi
nistrului minelor și energiei elec
trice, și de președintele delegației 
guvernamentale Iugoslave Bogoliub 
Stoianovici, membru al Vecei Exe
cutive a Republicii Serbia.

La parafare au iost de față Bu
jor Aimășan, ministrul minelor și 
energiei 
adjunct 

externe, 
nistrului 
periori 
Externe 
Energiei

electrice, Gheorghe Pele, 
al ministrului afacerilor 

Ion Craiu, adjunct al mi- 
finanțelor, funcționari su- 
din Ministerul Afacerilor 
și Ministerul 
Electrice.

>

©

navigație în acest sec-
» ■» к

și cel elate documente 
pe egalitatea participă-

e-
de

de
de

Minelor și

ce! actual.
Se prevede că lucrările vor în-

cepe în anul 1964 ș■î că sistemul
va fi dat complet în exploatare în
anul 1971. ■ —M

Din activitatea șantierelor
loc, e din Negoiești, raionul Fi- 
liași, regiunea Oltenia. Părinții și 
frații ■ lui mai mari au gustat viața 
amară din trecut, slugărind ani 
de-a rîndul pe pămînturile moșie
rilor Lui Ionescu Petre i-a fost dat 
să trăiască o copilărie lipsită de 
griji, a urmat școala elementară 
în satul natal, apoi a plecat la 
centrul școlar tehnico-profesional 
Sibiu. A învățat aici meseria de 
instalator. Cunoștințele căpătate 
în școală au fost întregite în 

cîțiva ani petrecuți pe o serie de 
șantiere ea Victoria, 'Govora, Rîu- 
reni, unde alături de zidari, beto- 
niști, electricieni, a contribuit la 
construirea 
industriale

In 1961
Petroșani ca instalator de apă; de 
2 ani e șef de echipă și lucrează 
în sectorul III la întreținerea ins
talațiilor 
Iui. Lună 
de el își 
ducție cu 
de pildă,
20 la sută. Lucrările 
întreținere au primit 
„bine".

Iată
nărului 
merite

0 lucrare urgentă care se tărăgănează
Uzina de reparat utilaj minier 

din Petroșani este o însamnată u- 
nitate economică din Valea Jiului. 
Colectivului de muncitori și teh
nicieni de aici îi revine sarcina 
să producă un larg sortiment de 
utilaje, mecanisme, piesa, armă
turi și confecții metalice pentru 
toate exploatările noastre carboni
fere din- bazin și, în același timp, durat reconstrucția halei turnăto- 
să asigure repararea și întreține- ...
rea acestor utilaje, confecționarea 
pieselor de schimb necesare.

In anii puterii populare, U.R.U.M. 
Petroșani - s-a--dezvoltat mult, mă- 
rindu-se simțitor spațiul de pro
ducție al atelierelor și primind în 
dotație mașini unelte noi. Ca ur
mare, a fost înființată o nouă sec
ție mecanică de montaj, una de 
curățătorie me.canică (dezbatere) 
a piaselor turnate, s-au instalat 
strunguri, freze, raboteze moderne, 
noi cuptoare de turnat oțel etc. 
Chiar în prezent, se lucrează la 
mărirea atelierului de tratamente 
termice prin lărgirea spațiului de 
lucru, instalarea de noi cuptoare 
pentru cimentare și călire, bazine 
de răcire etc.

Cu multe luni în urmă, la 
U.R.U.M.P. au fost începute noi 
lucrări de modernizare și dezvol
tare a uzinei. Printre acestea se 
numără reconstruirea halei turnă
tori г cu montarea unui acoperiș 
nou, prelungirea liniei ferate uzi
nale, construirea unei platforme 
pentru depozitarea laminatelor ne-

cesare armăturilor de mină, ame
najarea unei căi de rulare pentru 
macaraua portal, căi de comunica
ție, ziduri de sprijin etc,

Timpul s-a scurs lună de lună, 
dar pe șantierul I.C.M.M. care tre
buia să execute lucrările respec
tive, munca s-a desfășurat extrem 
de încet.. Peste un an de zile a

ea.
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(Continuare în pag. 3-a)
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IO AN BERCEA 
corespondent ex-

De

muncitoarele 
și Marcu 
secției un 
lei în afa- 

de plan

meritele tî- 
lonescu Petru,

diferitelor obiective 
și Social culturale, 
s-a angajat la I.C.O.

C. IOAN 
muncitor tipograf

cîteva dintre 
instalator

pentru care fotografia lui
a ajuns la panoul de onoare 

întreprinderii.

и

Rclatan din industria locala

grija medicilor care ne supraveghează odihna mi-au re-

4

vîrîul Coștila din munții Bucegi,
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aici, 
Lucreția 
au adus

:irima lună 
dqilea semestru 
este plăcută ca 
de bună cali-

reușit să e- 
o cantitate 

arcuri, cuie, 
din care se

exprime bucuria și recunoștința тел Vti doresc
И'Г” - , *
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Rezultate frumoase 
în îndeplinirea planului

In unitățile întreprinde
rii de industrie locală „6 
August" din Petroșani, lu
na mai a fost bogată în 
realizări. Ca rezultat al 
muncii depuse de colec
tivul de aici I.I.L. 
gust" 
să 
de 
ba 
de

.,6 Au-
Petroșani a reușit 

îndeplinească sarcinile 
plan care îi reveneau, 
a obținut și o depășire 
aproape 6 la sută.

Primii în întrecere sînt 
muncitorii tipografi Care 
au îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de 120,04 
Ia sută, urmați de tîmpla- 
rii de mobilă fină și albă 
și de tapiseri cu 107,52 și, 
respectiv, cu 105,3 la sută.

Muncind cu spor, lucră
torii de mobilă fină au 
executat peste plan 16 ca- 
napele-pat tip Carpați, iar 
cei din secția de mobilă 
albă, au confecționat pes
te prevederile planului lu
nar 10 garnituri de mobilă 
de bucătărie.

Ne aflăm în 
biroul de mișcare 
a) stației C.F.R. 
Petroșani. Impie
gatul de serviciu, 
tovarășul Ienășes- 
cu Sabin, este o- 
cupat cu transmi
terea prin micro
fon a dispozițiilor 
în legătură cu ie
șirea unui tren. 
Aparatul fotogra
fic a prins în o- 
biectivul său pe im
piegatul de miș
care Ienășescu 
Sabin in plină 
activitate. Iată-1 
în clișeu.

Cu acest prilej s-au re
marcat în muncă tovarășii 
Popa Petru, cu membrii 
brigăzii sale, precum și 
brigada da mobilă fină in 
frunte cu membrul de 
partid Crișan Gheorghe.

Dormeze din material 
economisit

încă de la începutul a- 
nului, colectivul secției 
tapiserie condus de comu
nistul Andraș Iuliu, s-a an
gajat să realizeze o eco
nomie de materiale din 
care să poată confecțio
na două dormazs.

Luna care a trecut a 
lost fructuoasă pentru ta- 
piseri. Ei au 
conomisească 
însemnată de 
pînză, sfoară,
va putea confecționa două 
dormeze. Deci angaja
mentul trimestrial a fost 
realizat într-o singură lu
nă datorită spiritului gos
podăresc al tapissrilor din

de alimentare a orașu- 
de lună echipa condusă 

depășește planul de pro- 
regularitate. In luna mai, 
planul și l-a depășit cu 

executate la 
calificativul

brigada lui Hancaș Nico- 
lae.

Tot
Făiniș
Maria
venit de 24 000 
ra prevederilor 
prin executarea unei co
menzi speciale de saltele 
și perne.

№ nou model 
de mobilă

Brigada de mobilă 
condusă de priceputul tîm- 
plar Biro Alexandru, zi
lele trecute a terminat de 
executat un nou modal. 
Este vorba de mobila pen
tru cameră combinată tip 
Nădlag, de culoare în
chisă, cu furnir. Noul 
model de mobilă, a cărei 
producere în serie va în
cepe în prima lună din 
cel de al 
al anului, 
aspect și 
tate.

MARGARETA MICA

riei - si mai sînt și acum' de 
executat cîteva „mărunțișuri" la

Cit despre celelalte obiective, 
la ele mnnea a mers numai de 
ochii lumii. Astfel, prelungirea li
nie ferate uzinale nu este încheia
tă nici acum. De asemenea, nu s-a 
făcut degajarea completă a pămîn- 
tului pe terenul unde urmează să 
fie făcută platforma de depozita
re a laminatelor, nu s-au făcut 
drumurile de acces, taluzările ne
cesare, la construcția căii de ru
lare pentru macara sa lucrează 
sporadic, cu o echipă mică.

Peste puțin timp, se împlinesc 
doi ani de la deschiderea acestui 
șantier, atit de important pentru 
U.R.U.M.P. Uzina are de executat 
comenzi importante de armături 
metalice pentru exploatările minie
re. Unde să depozit aze aceste la
minate ? In prezent, ele sînt puse 
claie paste grămadă chiar la pi-

Petrecîndu-și concediul tntr-ana din pitoreștile stațiuni de odihnă de pe Valea Praho
vei, mecanicul Grosu Aurel de ia depoul C.F.R. Petroșani a trimis tovarășilor săi de 
muncă această vedere însoțităde următoarele cuvinte: Petrec zile minunate. Aerul tare al 
munților, hrana bună, confortul și 
făcut complet forțele.

Nu găsesc cuvinte care să
la toți spor la muncă.

IN CLIȘEU; V edere spre
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STEAGUL ROȘU

O WOUĂ PROMOȚIE 
DE NIMITDDI CALIFICAT!

Așteptăm cu drag noua promoție 
de meseriași

ABSOLVENȚI
AI ȘC OLILOR

PROFESIONALE

După trei ані 
de învățătură

GZELEER ȘTEFAN
Petroșani

COLD A IOAN
Petroșani

MEHMET IOAN
Lupeni

GAIA GHEORGHE
Petroșani

- DĂNEȚ CONSTANTIN NEAGȘU CICERONE 
Petroșani Lupeni

D; Ia intrarea în școa
la profesională am fost 
înconjurat cu multă căl
dură de către profesori și 
ucenicii mai mari. Am 
începui să pătrund tai
nele meseriei în atelierul 
școlii, unde m-am fami
liarizat cu diferite mașini 
și scule, bucurîndu-mă de 
îndrumarea atentă și mi
nuțioasă a maiștrilor ins
tructori.

De-a lungul celor trei 
ani, școala a cunoscut o 
continuă dezvoltare. Prin 
grija partidului și guver
nului, ea dispune astăzi 
de un atelier-școală mo
dern, înzestrat cu utilaje 
specifice sectorului minier, 
săli de clasă mari și lu
minoase, o bibliotecă cu- 
prinzînd circa 15 000 vo
lume, laboratoare cu apa
ratură modernă, cabinete 
școlare de tehnologia me- 
s ariei, matematică, fizică, 
electrotehnică, cabinet de 
desen tehnic, precum și de 
un bogat materia] didactic 
confecționat de cadrele di
dactice și elevii școlii.

Cunoștințele teoretica 
și practice dobîndite în 
școală prscum și practica 
efectuată la exploatarea 
minieră Petrila au con
tribuit la pregătirea mea 
pentru electrician de mi
nă. Această profesiune ara 
o importanță tot mai ma
re astăzi cînd majoritatea 
lucrărilor mini are sînt me
canizate. Sprijinit de mun
citorii din producție, am 
reușit să învăț să execut 
diferite lucrări. Munca îmi 
oferă o deosebită satisfac
ție și constituie pentru 
mine un adevărat izvor de 
bucurii și totodată un im

bold pentru a-mi ridica 
continuu nivelul califică
rii profesionala. '

Mi>e dragă meseria de 
alectrician de mină, de a- 
ceea doresc să o cunosc 
temeinic. Progresul rapid 
al tehnicii, dezvoltarea 
continuă a industriei so
cialiste pe calea tehnicii 
celei mai înalte cer un 
înalt nivel de calificare, 
de aceea voi căuta să cu- 
uosc mai bine construcția 
diferitelor mașini miniere, 
capacitatea lor de produc
ție și metodele înaintate 
de lucru.

Astăzi cînd mă aflu in 
pragul absolvirii, pot să 
afirm că pășesc cu încre
dere în viață. Calificarea 
dobîndită în școală îmi dă 
deplina siguranță că pot 
să-mi realizez năzuințele, 
că pot fi un om folositor 
patriei socialiste. Mă adre
sez cu acest prilej absol
venților din școlile ele
mentare care simt che
marea pentru munca în 
producție și fac precizarea 
că munca e aceea care îi 
dă omului satisfacții de 
nebănuit. De aceea le re
comand să chibzuiască 
bins la alegerea profesiu
nii lor viitoare, chemîn- 
du-i spre această școală, 
iar colegilor mai mici le 
urez succes deplin iu mun
ca lor spre a deveni ca
dre de muncitori cu o ca
lificare cit mai înaltă, 
constructori de nădejde în 
opera de desăvîrșire a, 
construcției socialismului 
în patria noastră.

IOAN POPA 
absolvent al Școlii pro

fesionale de ucenici 
Petroșani

in anii puterii populare, Uzina 
de reparat utiiaj minier din Pe
troșani s-a dezvoltat continuu și 
i-au revenit mereu sarcini sporite 
de producție. Paralel cu aceste 
sarcini au crescut ți necesitățile 
de cadra calificate de diferite spe
cialități. Sursa principală de com
pletare a cadrelor calificate o 
constituie absolvenții ieșiți de pe 
băncile școlii profesionale din lo
calitate. Acest tineret aduce un 
aport substanțial in realizarea sar
cinilor de producție, reprezentând 
aproximativ 45 la sută din efecti
vul uzinei, in procesul de produc
ție tineretul dovedește că este 
bine pregătit atît din punct de 
vedere profesional cit și teoretic, 
fapt ce a fost confirmat practic prin 
executarea unor lucrări de bună 
calitate. Astfel, putem arăta nu
meroși meseriași absolvenți ai 
școlii profesionale; din Petroșani 
care fac cinste școlii ți profesori
lor care i-au pregătit și azi sînt 
fruntași în producție. Tovarășii 
Știr Traian, Ștern Iosif, Stoicoi 
Aurel, Grecu Pavel, Mardare Cons
tantin și alții, sînt numai cîțiva 
absolvenți ai școlii profesionale de 
ucenici, care, din primul , an de 
muncă s-au situat în rîndurile ce
lor mai vrednici muncitori, depă- 
șindu-și lună de lună cu 30—40 
la sută sarcinile de producție.

De asemenea, unii tineri absol

venți ai școlii profesionale sînt 
purtători ai insignei de inovatori. 
Printre aceștia amintim pe Narița 
Pompiliu, Preda Alexandru 1 ode- 
reș Gheorghe și alții care au con
ceput diferite dispozitive și au 
adus modificări la utilaje și insta
lațiile existente.

Multi tineri din promoțiile ani
lor precedent urmează în conti
nuare cursurile Școli ii medii sa- 
rale din Petroșani. Mărinică Flo- 
rea, Zarculea Vasile și alții ur
mează școala de maiștri electro
mecanici, iar tinerii ȘtefanoVlCi 
Aurel și Boldoi Gheorghe sînt stu- 
dențl la Politehnica din București.

Toate aceste aspecte confirmă 
că ațît рэ băncile școlilor profe
sionale cit și în procesul de pro
ducție tinerii au fost educați și 
îndrumați cu grijă s! li s-au creat 
toate condițiile să devină bur 
meseriași, stăpiui pe tehnica mo 
(iernă.

Colectivul Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani așteaptă cu 
drag noua promoție de meseriași, 
care în acesta zile părăsește școa
la profesională și îi urează suc
ces deplin în activitatea viitoare, 
în lupta pentru înfăptuirea sarci
nilor de mare răspundere puse de 
procesul de producție.

ALEXANDRU TOLVAT 
ingin?r șef — U.R.U.M.P.

Ea Școala profes/onoM de ucenici din Lupeni se obișnuiește ce 
to fiecare sfirșit de sdptămlnă să se facă pe grupuri informarea 
politicii a elevilor.

Clișeul de fața înfățișează un aspect din timpul informării 
politice făcute de utemtstul Bal Nicolae.

SĂVULESGU AUREL 
Lupeni

POPA IOAN '
Petroșani

1ORGA VASILE
Lupeni

PASĂRE POMPILIU
Lupeni

Ж Cm»PAR4Ț№ ev FRECVTUL
Să comparăm situația de as

tăzi a școlii profesionale din 
Petroșani cu cîteva date des
pre învățămîntul profesional 
din anii întunecați ai regimu
lui burghszo-moșieresc.

înaintea celui de-al doilea 
război mondial documentele 
fostei școli profesionale de u- 
cenici industriali ne arată că 
deși școala a existat din anul 
1905, nu a avut local propriu, 
iar oele patru încăperi care 
serveau ca săli de clasă erau 
lipsite de mobilier corespunză
tor, numărul elevilor ara foar
te mic, frecvența neregulată, 
iar despre laboratoare sau ca
binete școlare nici vorbă.

O statistică întocmită de 
conducerea școlii a scos in e- 
vidență numărul mic de absol
venți pe care i-a dat fosta 
școală industrială de la înfiin
țare și pînă în anul 1944. СоШ- 
parînd această cifră de 324 ab
solvenți cu numărul absolven
ților din ultimii trei ani putem 
să ne dăm seama de grija pe 
care o acordă partidul dezvol
tării școlii profesionale. Invă- 
țămîntul profesional care pre
gătește cadre necesare produc
ției industriala a căpătat nu 
numai un conținut nou, ci și 
un nou prestigiu. Astăzi, uce
nic»! nu mai „fură" meseria, 
ci și-o însușește in mod ta*

IOAN DUMITRU 
director de studii el Școlii 

profesionale de ucenici 
Petroșani

meinic, organizat, de la oame
ni care-1 ajută și îl învață cu 
dragoste. Școala profesionala 
de azi și-a transformat com
plet structura, ocupînd un loc 
de cinste In Invățămintul de 
stat.

La Petroșani asigurarea con
dițiilor necesare desfășurării 
cu succes a procesului instruc- 
tlv-educativ, stă permanent in 
atenția conducerii C.C.V.J. 
care patronează grupul școlar 
minier. Școala dispune astăzi 
de local propriu cu săli de 
clasă corespunzătoare, labora
toare, cabinete, atelier-școală, 
dotate cu materiale didactice 
necesare predării lecțiilor, o 
bibliotecă cu peste 15 000 vo
lume, cămin, cantină etc.

Sub îndrumarea muncitori
lor vtrstnicL ucenicii partici
pă activ la procesul de pro
ducție, executind diferite pie
se în Uzina de reparații a uti
lajului minier sau exploată
rile miniera din Valea Jiului. 
Se dezvoltă încrederea în for
țele proprii, simțul de răspun
dere și dragostea pentru ma- 
Mtta po oara și-ам atefr-e,

Lucrările de sudură execu
tate de ucenicul Mihăilă Ion 
de la urina Aninoasa sau cele 
executate de ucenicii Chirian 
Mircea, strungar, Mitei Aurel, 
electrician la U.R.U.M.P., La- 
zăr Tiberiu, lăcătuș. Gaia 
Gheorghe electrician la mina 
și preparația Petrila fac cinste 
școlii.

Condițiile deosebite de studii 
create de partid în ultimii ani, 
munca plină de abnega
ție a profesorilor, maiș
trilor instructori și mun
citorilor din producție fac 
ca ia absolvire, întreprinderile 
să primească muncitori capa
bili, să mtnuiască cu pricepere 
și dragoste sculele și mașinile.

Dacă am face un sondaj în 
rîndul celor peste 1 300 absol
venți de la reforma învăță- 
mîntului și pînă astăzi, care 
au intrat în producție ar răs
punde „prezent" zeci de tineri 
ca: Labă Ioan, Tudor Nicolae, 
Rcmoșan Ioan și alții care sînt 
printre fruntașii în producție.

Se apropie încheierea anu
lui școlar ș’. o nouă promoție 
de absolvenți se îndreaptă 
spre întreprinderile mitțiere 
din Valea Jiului și Trustul 
Minier Oltenia.

Cunoștințele însușite se do
vedesc temeinice fapt ce se 
verigei dta pita prta «xacu-

tarea de către absolvenții anu
lui Ш a lucrărilor practice 
primite în cadrul examenului 
de calificare. Mîndria elevului 
Mitei Aurel, care a reușit să 
repare singur într-un timp 
scurt întrerupătorul de înaltă 
tensiune de la cuptorul nr. 1 
U.R.U.M.P.. lucrare ce depășeș
te cu mult nivelul de pregă
tire cerut pentru categoria de 
absolvire a școlii profesionala 
este îndreptățită. El merită pe 
deplin laudele aduse de mais
trul Panek Alexandru de la 
U.R.U.M.P. care i-a verificat 
lucrarea declarîndu-se mulțu
mit atît de volumul cit și de 
calitatea lucrului efectuat. A- 
celeași cuvinte de laudă Îs 
spune și maistrul Cziraki Ște
fan de la preparația Petrila, 
despre lucrările de montare a 
instalației de iluminat fluo
rescent executate de elevii 
Poienaru Dumitru, Pielea Vir
gil, Gaia loan, și alții.

Toate aceste aprecieri făcu* 
te de maiștri și ingineri în 
producție cars recunosc nive
lul ridicat de pregătire prac
tică și teoretică al ucenicilor 
din noua promoție, îndreptă
țește colectivul didactic al șco
lii să aibă încredere că noua 
promoție va răspunde cu cins
te sarcinilor pe care producția 
i le va pune în față și le în
tărește puterea de muncă, în 
pregătirea noilor promoții de 
absolv ocț: -
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Două cercuri 
cu rezultate diferite

In prezent, în toate cercurile și- 
cursurile învățământului de partid 
din Valea Jiului au loc convor
birile recapitulative de sfîrșit de 
an. In multe cercuri, ca de exem
plu în cercul de economie poli
tică de la sectorul VIII al minei 
Petrila, în cercul de studiere a 
statutului P.M.R. din sectorul VI 
al minei Aninoasa și altele, discu
țiile au fost vii, interesante, pli
ne de conținut. La dezbaterea pro
blemelor au luat parte majorita
tea cursanților, iar tezele teoreti
ce au fost dezbătute în strînsă 
legătură cu practica.

In bune condițiuni s-au desfă
șurat convorbirile recapitulative în 
cercul de economie politică anul 
I de ia mina Petrila, al cărui pro
pagandist este tov. ing. Moșescu 
Gheorghe. Aici problemele au fost 
pe larg dezbătute, s-au dat exem
ple actuale din lupta clasei mun
citoare din țările capitaliste sub 
conducerea partidelor comuniste 
împotriva exploatării și asupririi.

Bine s-au desfășurat discuțiile 
in cadrul convorbirilor recapitu
lative și in cercul de studiere a 
Statutului P.M.R. de la sectorul VI 
al minei Aninoasa, al cărui propa
gandist este tov. Nagy Eugen. Bi
roul organizației de bază, propa
gandistul cercului și cursanții s-au 
preocupat temeinic de încheierea 
în Condițiuni bune a anului de

( învățâmint.
La discuții au participat ma

joritatea cursanților, printre care 
tov. Bujor Nicolae, Rădoi loan, 
Sortan Viorel, Cianca Ioan și alții 
care au dovedit mult interes pen
tru dezbaterea la un nivel înalt a 
problemeloi puse in discuție. Po
zitiv este și faptul că în cuvîntul 
lor cursanții au dat exemple din 
munca organizației de bază, a sec
torului unde lucrează. Așa de 
exemplu, cind s-a vorbit despre 
creșterea rolului conducător al 
partidului în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste, s-a arătat 

felul cum organizația âe bază se 
preocupă .de ruphilizartu tuturor 
muncitorilor la realizarea și depă
șirea sarcinilor de producție, s-au 
dat nume de comuniști care s-au 
evidențiat în muncă, fiind astfel 
exemple demne de urmat pentru 
toți ceilalți muncitori. Cînd s-a 

1 vorbit despre rolul și importanța 
Stagiului de candidat, s-ă scos în 
RlfĂdență preocuparea biroului or

O lucpape urgentă cape se tărăgănează
(Urmare din pag. l-a)

cioarele macaralei portal cu care 
se face descărcarea lor din vagoa
ne. Prin aceasta însă se blochează 

, descărcarea altor piese și utilaje 
primite sau care trebuie expe
diate.

Inginerul șef al I.C.M.M., tov.
Cioc Dumitru, a făcut pînă acum

La Iscroni: Exista posibili io] de întărire 
a rîndurilor organizafiei de partid comunale

Cu aproape șapte luni în urmă, 
la data cînd au avut loc alegerile 
noilor organe conducătoare, orga
nizația de partid a comunei Is- 
creni avea un număr resțrîns de 
membri de partid. Ca atare, după 
cum reieșise și în adunarea de ale
geri, organizația de bază nu a reu
șit să-și îndeplinească sarcinile ce 
i-au revenit, cei 21 de comuniști, 
cîți număra organizația, necuprin- 
zînd munca politică ce trebuia des
fășurată in comună.

In fața unei asemenea stări de 
lucruri, biroul ales, în frunte cu 
secretarul lui, tovarășa Oliver Sil
via și-a propus ca primirea în 
partid să constituie domeniul de 
cea mai mare importantă în activi
tatea de Viitor a organizației. Se 
cerea deci desfășurarea unei munci 
perseverente de atragere în rîndu- 
rile membrilor și a candidaților de 
partid a celor mai înaintați ce
tățeni din comună, a utemiștilor 
fruntași și, mai ales, a celor mai 
active femei muncitoare. Cum a 
muncit organizația de bază în a-' 

ganizației de bază pentru educarea 
candidaților de partid.

Desfășurarea în bune condițiuni 
a convorbirilor recapitulative în 
aceste Cercuri se datorește în ma
re măsură muncii susținute a pro
pagandiștilor, interesului pe care 
cursanții l-au acordat ridicării per
manente a nivelului lor politic și 
ideologic.

Nu la fel s-au petrecut lucrurile 
la cursul seral anul 1 de la sec
torul VI al minei Aninoasa. Aici, 
la convorbirea recapitulativă din, 
ziua de 5 iunie a.c., din cei 21 de 
cursanți, nu au participat decit 12. 
Discuțiile au decurs în mod nesa- 
tîsfăcător. Din cai prezenți nu
mai un singur cursant care a luat 
cuvîntul s-a dovedit a fi pregătit. 
Ceilalți cursant! ori nu au luat 
cuvîntul, ori s-au mulțumit cu cî- 
teva completări scurte, necontri- 
buind la dezbaterea amplă și a- 
profundată a problemelor.

Dacă la dezbaterea problemelor 
nu au luat parte majoritatea 
cursanților, aceasta se datorește 
faptului că ei s-au prezentat in
suficient pregătiți la convorbirile 
recapitulative. De altfel, activita
tea acestui cerc a' lăsat de dorit 
și în cursul anului. Frecvența in 
lunile martie, aprilie, mai a fost 
în medie de numai 60—65 la sută. 
Sînt cursanți, ca de exemplu tov. 
Vizi Albert, Hegyi Dionisie, Bara- 
baș Andrei care nu au participat 
decit la 6—7 ședințe da învăță- 
mînt in tot cursul anului. Cu o 
așa frecvență slabă, nu se poate 
asigura însușirea materialului pre
dat. O parte de vină revine și 
propagandistului Feher Ștefan care 
nu in măsură suficientă s-a stră
duit ca materialul să fie însușit 
de cursanți în mod temeinic, nu 
a fost destul de exigent față de 
acei care s-au prezentat nepregă
tiți la seminarii.

Două cercuri din cadrul ace
leiași organizații de bază cu re
zultat diferite. Faptul că la unul 
din cercuri rezultatele sint slabe, 
cu toate ca condițiile sînt la fel, 
trebuie să dea de gîndit și birou
lui organizației de baza care va 
trebui să tragă concluziile nece
sare și să ia măsuri de înlăturare 
a lipsurilor astfel ca celelalte con
vorbiri să se desfășoare în mai 
bune condițiuni, la un nivel cores
punzător.

NICOLAE POPON

zed do promisiuni către condu
cerea U.R.U.M.P. că va urgenta lu
crările de aici, a iscălit „minute", 
„convenții", „înțelegeri" cu terme
ne concrete de execuție și de ter
minare a obiectivelor respective. 
Au intervenit pînă acum în aceas
tă problemă numeroase organe, 
s-au făcut ședințe și analize la 

ceastă direcție și care sînt rezul
tatele muncii de primire în partid?

lată dogă întrebări la care, din 
păcate, după aproape șapte luni 
de activitate, biroul organizației 
de bază nu poate da un răspuns 
satisfăcător. In organizație a fost 
primit doar un singur candidat și 
acesta în luna decembrie. Din cele 
200 de femei din comună numai 
șapte sînt membre de partid. Fi
resc ar fi fost ca, într-o asemenea 
situație, organizația de bază să în
treprindă măsuri în vederea inten
sificării muncii politice.

Organizația de bază însă nu a 
făcut nimic pentru a-și lărgi rîn- 
durile. Munca în această direcție 
a fost formală, fiind lăsată să se 
desfășoare de la sine. Toată preo
cuparea organizației de bază con
stă în întocmirea, cu cîteva luni 
în urmă, a urtei liste cu tovarășii 
din activul fără partid, listă care 
în luna aprilie a.c. a fost reînoită. 
Despre o muncă sistematică cu oa
menii din activul fără partid nici 
nu poate fî vorba. Organizația de

* Mobilizați de comitetul organi- 
J zației de bază U.T.M., tinerii e/ec- 
itra-mecanici din sectorul Viii al 

minei Aninoasa participă cu insu- 
J flețire la acțiunile de muncă pa- 
J triolică. Ei au prestat de ta ince- 
• putui acestui an și pină în pre- 
4 zent peste 1 100- are de muncă 
ț patriotică.
J Tinerii au colectat și predat 
• l.C.M.-ului in această primăvară 
» nu mai pufin de 46 000 kg. Her 
î vechi. La acțiunile de împădurire 
* întreprinse de comitetul U.T.M. al 
* minei au participat 50 tineri din
• •»♦»»»«♦♦♦*♦•♦•♦•♦»♦•♦» 
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♦ sector, care au plantat pe dealu- 
î rile din jurul comunei peste 3 000 
J puie/І de molid. Prin contribuția 
• tinerilor din sector a fost intreți- 

nut și reparat drumul din comu-
l nă pe o distantă de 600 m. De 
J asemenea, tinerii din secția lăm- 
• părie au confecționat în orele ii- 
♦ bere 120 izolatoare pentru raste- 
* iele stafiei de Încărcare.
J Acțiunile întreprinse la amena- 
j jarea rafturilor și aranjarea ma- 
* terialtțlor in magazii, ia efec- 
* tuareâ curățeniei locurilor de- 
î muncă din sector, confecționarea 
i și montarea balustradelor de ia 
♦ aleea fruntașilor, ungerea cupe- 
* lor de funicular, precum și nume- 
* roasele ote întreprinse la încăr- 
* cosea cărbunelui din stocul de 

avarii, întregesc succesele tineri-
• lor din sectorul Viii, obținute pe 
* tătîmul muncii patriotice.
♦ Meritul de a fi adus o contri-
• bufie deosebită ia obținerea aces- 
I lor succese ii au numeroși tineri, 
* printre care se numără Hurta lo- 
• sif, Bledea Petru, Mircescu Du- 
« mitru. Ovreica Marin, Pașudetii 
I Eugen, Bud Vasile și alții.
♦ Entuziasmul cu care au răspuns 
• tinerii acestui sector la chemările 
• organizației de bază U.T.M. șl ale 
î-comitetului U.T.M. pe exploatare, 
* precum și dragostea cu care și-au 
J consacrat o parte din timpul lor I 
• liber acțiunilor de muncă patrio- 
* !ica, slut o garanție că și în vii- 
î tor ei vor fi în fruntea tuturor ac- 
J Hunilor minerești ce se vor între- 
• prinde la mină și in comuna Ani-
• noasa.

I. TAT 
corespondent

fața locului. Dar lucrările tot nu 
s-au terminat.

Organizația de partid a 
I.C.M.M. are datoria să intervină 
cu hotărîre pentru curmarea tă- 
răgănelii lucrărilor pe șantierul 
de la U.R.U.M.P. In curînd se îm
plinesc doi ani de cînd s-au înce
put obiectivele respective. Termi
narea lor nu poate fi tărăgănată!

partid nu s-a ocupat în suficientă 
măsură de acești oameni, nu i-a 
atras la activitatea obștească, nu 
i-a ajutat să-și ridice nivelul poli
tico-ideologic. Mijloacele muncii po
litice de masă, cum ar fi conferin
țele, munca individuală etc, sînt 
folosite sporadic. De asemeneă, nu 
a existat preocupare pentru îndru
marea tovarășilor din activ la în- 
vățămîntul de partid, pentru organi
zarea de adunări generale deschise 
la care să fie invitați și ei. Evident 
că, în urma acestei activități in
suficiente nici munca de primire 
în partid nu s-a putut desfășura 
în condiții bune.

Or, în comuna Iscroni își des
fășoară activitatea numeroși cetă
țeni de nădejde, care doresc și 
merită să fie primiți în partid. Prin
tre aceștia se numără Slcoi Mar
gareta și Bălneanu Florica, învă
țătorii Cornea Titu și Moraru Ro- 
dica, factorul poștal Olaru Gheor
ghe, tovarășele Tamoș Rozalia, și 
Bej te Ileana. Acești tovarăși și-au 
exprimat dorința de a face parte

■* Mina Lupe ni, cea mai mare exploatare producătoare de cărbune 
cdesUicabil, pulsează de viață zi și noapte.

/Ж CLIȘEU: Vedere asupra gătii plinelor și preparațtei.

însemnare : $e poate mai practic
— Uite, blocul 5 este aproape 

gata — îmi spunea deunăzi insta
latorul Dușan Arbazanovici de pe 
șantierul Vulcan. Azi, mîine îl 
dăm în folosință. Se vor muta lo
catarii, își vor mobila apartamen
tele. Dar, radiatoarelor de calori
fer încă nu li s-a făcut proba la 
cald. Dacă vor curge undeva, să 
vezi apărie în apartamentele locui
te, alergături din partea instala
torilor. Nu avem încă posibilitatea 
de a da căldură în apartamente 
pentru a face proba la calorifere.

...Problema ridicată de instala
torul Dușan Arbazanovici de pe 
șantierul Vulcan, există și pe șan
tierele de la Petroșani și Lupeni. 
Nerazolvarea ei duce la situația 
că în cele cca. 1500 apartamente 
cîte se vor preda anul acesta, pes
te 5 000 buc. radiatoare vor fi su
puse la probe în condiții nepotri
vite. Majoritatea blocurilor nu au 
executate canalele de distanță, ra
cordurile termice.

Cum s-ar putea rezolva totuși 
problema încercării la cald a ra
diatoarelor din blocurile respecti
ve ? Ar fi două soluții. Una, ca pe 
șantier instalatorii să facă un mic 
atelier de încercat la cald și vop
sit radiatoarele, pe lîngă fiecare 
centrală termică în funcțiune. A 
doua posibilitate, dacă I.P.I.P. — 

din rândurile comuniștilor. Rămîne 
deci ca ei să fie ajutați, să fie an
trenați la activitatea organizației 

Din organizație fac parte comuniș. 
ti vechi cu o bogată experiență 
în munca de partid, cum sînt to
varășii Popa loan, Aton Nicolae, 
Cioica Iosif, Costea Ștefan, Pîntea 
Vladimir și alții. Se vede însă că 
biroul nu a trasat sarcini concrete 
acestor comuniști, din partea că
rora cei ce au cerut primirea în 
partid așteaptă ajutor ș: îndrumare.

Lipsă de preocupare pentru a 
recomanda pe eei mai înaintați ti
neri pentru a fi primiți în partid 
dovedește și organizația U.T.M. 
din comună. Astfel, numeroși tineri, 
printre care Muntenu Victoria, Po
pescu Ioan, Cornea Titu și alții 
și-au manifestat atașamentul față 
de partid, prin comportarea lor 
au arătat că sînt demni de a face 
parte din rîndurile partidului, dar 
ei nu sînt sprijiniți.

Așa dar, există posibilități ca or
ganizația de partid din comuna 
Iscroni să-și mărească rîndurile. 
Este însă necesar ca ea, să-și îm
bunătățească activitatea în toate 
domeniile muncii de partid.

V. OROS

Livezgni ar confecționa un cazan 
mobil pe pneuri (scheletul unei 
remorc' auto) dotat cu tot apara- 
tajul necesar probelor de presiu
ne. Tractat lingă blocul respectiv, 
cazanul âr putea fi racordat la 
rețeaua de încălzire. Trebuie făcut 
numai foc în cazan și proba la 
cald se execută pe lcȘ, cu radia
toarele în apartament®.

Există posibilitatea de a se găsi 
și folosi soluții practice în re
zolvarea acestei probleme pe șan
tiere !

M. ȘTEFĂNESCU

PR06RAM DE RADIO
14 iunie

PROGRAMUL I, 7,10 Potpuriuri 
din operete, 7,45 Cîntece, 8,00 Su
marul presei Centrale, 8,06 Muzică 
distractiva, 8,57 Fragmente din ope
ra „Mireasa vîndută" de Smetana, 
9,28 Muzică populară, 10,00 Muzi
că simfonică, 11,30 Muzică din 
opere romînești, 12,00 Din muzica 
popoarelor sovietice, 12,30 Călăto
rie muzicală — muzică ușoară, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Muzică u- 
șoară australiană, 15,45 Muzică 
populară, 16,15 Vorbește Moscova, 
17,30 In slujba' pâtriei, 18,00 Pagini 
alese din muzica ușoară; 18,40 Gin
tă orchestra de muzică populară a 
Casei de cultură din Cimpulung 
Muscel și orchestra Întreprind arii 
comunale orășenești din Timișoara, 
19,45 Muzică ușoară de George 
Grigoriu, 20,40 Muzică instrumen
tală, 20,55 Muzică populară din 
Ardeal, 21,40 Cîntă Nicolae Her- 
lea, 22,25 Muzictf’". de dans. PRO
GRAMUL II. 10,10 Din folclorul po
poarelor, 10,30 Muzică rominească 
de cameră, 11,30 Muzică din,filme, 
12,05 „înflorește patria mea" —■ pro
gram de cîntece și jocuri, 13,00 
Melodii populare, 14,35 Muzică u- 
șoară rominească, 15,00 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,10 Piese vo
cale și instrumentale de mare popu
laritate, 17,00 Estrada melodiilor, 
18.05 Cîntă corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii, 19,00 Cîntece și jo
curi de pe plaiurile oltenești, 19,30 
Teatru la microfon : „Monțente din 
viata lui Mihail Eminescu", scena
riu radiofonic de Mircea Ștefănescu,

—=0 = —

CINEMATOGRAF;
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

O călătorie spre centrul pămîntu- 
Iui (seria Il-a); Al SAHIA : Chi
riașul; LONEA : Regăsirea; ANI- 
NOASA : Planeta furtunilor; VUL
CAN ; Agrafa albă; LUPEN1: Ine
lele gloriei; BARBĂTENI : Intre
două iubiri; URICANI: Omul de 
lîngă tine?
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Au început operațiile militare 
împotriva kurzilor

BAGDAD 12 (Agerpres).
La 11 iunie, trupele guvernamen

tale irakiene au început operațiile 
militare împotriva kurzilor în nor
dul Irakului, anunță agenfia Reu
ter, referindu-se la postul de radio 
Bagdad. Operațiile se desfășoară în 
regiunea orașelor Erbil și Kirkuk. 
Ele au început după expirarea ul
timatumului guvernului irakian prin

------ o
INDOBITOR

BUENOS AIRES 12 (Agerpres).
Acordul semnat recent la Was

hington între guvernul Statelor Unite 
și Argentina cu privire la noile garan
ții în privința investițiilor de capital 
american în această tară a pro
vocat o serioasă neliniște și îngri
jorare în rîndurile opiniei publice 
argentinene care tinde spre o a-

Caeada-' Dezbateri 
în Camera Comunelor

OTTAWA 12 (Agerpres).
La 11 iunie, în Camera canadia

nă a Comunelor au avut loc dez
bateri pe marginea politicii mili
tare a guvernului. Deputatul Stan
ley Knowles din partea noului 
partid democrat, a cerut ca guver
nul să se abțină să procure focoase 
nucleare pentru forțele armate ca
nadiene atîta timp cît la Moscova 
se vor desfășura tratativele tri
partite în problema încetării ex
periențelor nucleare.

Luînd cuvîntul, primul ministru 
canadian, Lester Pearson, a deela- 
rat că „salută apropiatele convor
biri dintre reprezentanții celor trei 
mari puteri". După ce a afirmat 
în continuare că speră ca aceste 
tratative „să dea rezultate bune", 
Pearson a declarat însă că nu in
tenționează să sisteze înzestrarea 
forțelor armate canadiene cu aces
te focoase nucleare.

—0—

DEMISIA UNOR MINIȘTRI TURCI
ANKARA 12 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că la 

11 iunie alți trei miniștri și-au 
prezentat demisiile din guvernul 
turc. Este vorba de Celal Tevfik 
Karasapan, ministrul presei, publi
cațiilor și turismului, Muhlis Ete, 
ministrul economiei și comerțului, 
și Abdulhak Cemal Yoruk, minstrul 
justiției. Toți trei sînt membri ai 
Partidului național republican țără
nesc, care nu mai păstrează astfel 
în guvernul Turciei prezidat de 
Inonu decît un reprezentant, Ha
san Dincer, liderul acestui partid, 
definind funcția de vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

------------------- — ■ - ----------------

Belaunde a fost ales președinte 
al statului Peru

LIMA 12 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunță că Fernando Belaunde Terry, 
candidatul partidului Acțiunea popu
lară, a obținut victoria în alegerile 
prezidențiale care au avut loc la 
9 iunie în Peru. Potrivit cifrelor 
oficiale date publicității la Lima, 
deși au mai rămas de cunoscut re
zultatele alegerilor dintr-o serie de 
provincii, Belaunde Terry are cu 
peste 140 000 mai multe voturi de
cît candidatul partidului A.P.R.A., 
Haya de la Torre.

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, din cele 140 de locuri ale 
Camerei - inferioare a parlamentului 
Peruvian, coaliția condusă de Be
launde Terry va deține 58, apriștii 

care se cerea kurzilor să depună 
armele în decurs de 24 de ore.

Președintele Irakului, Aref, con
trolează personal aceste operații. La 
11 iunie, însoțit de generalul 
Amash, ministrul de război, și de 
alți ofițeri superiori ai armatei 
irakiene, Aref a inspectat trupele 
dispuse în regiunea orașelor Kir
kuk și Erbil.

devărată dezvoltare a economiei 
naționale. Acordul cu privire la 
aceste „garanții" prevede apărarea 
Investițiilor de capital american 
de expropriere, de influența refor
melor monetare și a altor even
tuale măsuri de ordin intern. Po
trivit acordului, guvernul S.U.A. 
capătă dreptul de a prezenta gu
vernului argentmean reclamații și 
cereri în numele întreprinderilor 
americane care funcționează în Ar
gentina, ceea ce îi dă posibilitatea 
să exercite presiuni asupra guver
nului argentinean.

Ziarul „Buenos Aires Herald" 
publică o declarație a unui grup 
de 24 cunoscuți politicieni din 
țară, în care se exprimă proteste 
împotriva noului acord înrobitor, 
deoarece „el reprezintă un atentat 
Ia suveranitatea națiunii argenti
nene și va avea grave consecințe 
materiale și morale pentru popor".

„Mișcarea în apărarea petrolului 
argentinean", în declarația dată 

publicității, a condamnat, de ase
menea, noul acord, arătînd că „el 
urmărește in primul rînd să apere 
interesele americane din Argen
tina".

0 nonă dini a
NEW YORK 12 (Agerpres).
Rasiștii din S.U.A. s-au făcut 

vinovați de o nouă crimă. După 
cum transmit agențiile occidentale 
de presă, Medgar Evers, secreta
rul din orașul Jackson (statul Mis
sissippi) al Asociației naționale pen
tru propășirea populației de culoa
re, a fost împușcat pe la spate 
în noaptea de 11 spre 12 iunie, 
în timp ce se înapoia de la o adu
nare antisegregaționistă. Evers a 
încetat din viață la spital. Potri
vit agenției Reuter, Evers partici
pase în ultimele zile activ la de
monstrațiile organizate de negrii 
din Jackson în semn de protest 
împotriva legilor cu caracter ra
sial. Asasinii lui au rămas „neiden- 
tifîcați".

In același timp, după cum trans
mite agenția France Presse, la 11 
iunie, au avut loc noi manifestații

52, îar candidații partidului condus 
de fostul dictator Manuel Odria au 
obținut 22. Aceeași agenție subli
niază că în Camera inferioară vor 
fi reprezentați, de asemenea, trei 
deputați comuniști, doi social-creș- 
tini și un socialist. In Senat, din 
cele 45 de locuri, candidații lui 
Belaunde Terry vor ocupa 22, 
apriștii 17 și odriștii 6.

Referindu-se la persoana viito
rului președinte al Perului, agen
ția Associated Press sublinază că 

Belaunde s-a afirmat ca un puter
nic sprijinitor al Statelor Unite. Be
launde Terry a declarat că va sa
luta investițiile de capital străin 
fără nici un control din partea 
guvernului.

Plenara Comitetului 
administrativ al E.D.A.

ATENA 12 (Agerpres),
Intre 8-10 iunie a avut loc la 

Atena cea de-a doua plenară a Co
mitetului administrativ al partidului 
Uniunea democrată de stînga 
(E.D.A.)

Manolis Glezos, membru al Co
mitetului, Executiv al E.D.A., a pre
zentat raportul Comitetului Execu
tiv intitulat „Vom bara calea fas
cismului. Pentru victoria democrați
ei și normalizarea situației din 
țară".

Plenara a adoptat rezoluția po
litică.

Participanții la plenară au adre
sat poporului grec un apel în care 
îl cheamă să se unească în lupta 
pentru înfăptuirea transformărilor 
democratice în țară.

COMUNICAT SIRIANO-YEMENIT
DAMASC 12 (Agerpres).
La Damasc a fost dat publicității 

comunicatul oficial cu privire la 
tratativele dintre delegația guver
namentală a Republicii Arabe Si
ria, condusă de generalul El Atas- 
si, și delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Yemen, condusă 
de mareșalul Al Sallal.

Delegațiile guvernamentale ale 
Siriei și Yemenului, se subliniază 
în comunicat, au ajuns la o părere 
unanimă în problema lichidării tu
turor piedicilor în vederea reali
zării unității arabe, ale cărei baze 
au fost puse la Cairo.

Ambele părți, se arată în comu
nicat, au făcut schimb de păreri 
în problema apărării cuceririlor 

revoluției yemenite de atacurile 
reacțiunii și imperialismului. Dele
gațiile ambelor țări au discutat, de 
asemenea, o serie de probleme re
feritoare la relațiile de prietenie 
dintre Siria și Yemen.

fiiijlilor aifiEfitani
ale negrilor din orașul Danville 
(statul Virginia). Demonstranții au 
blocat circulația în fața primăriei 
orașului.

Puternice incidente s-au produs 
la 11 iunie în cartierul negrilor 

din orașul Cambridge (Maryland) un
de grupuri de huligani rasiști albi au 
atacat pe negri „în semn de re
presalii" împotriva demostrațiilor 
organizate de populația de culoare 
în fața clădirii închisorii locale. 
După cum transmite agenția Fran
ce Presse, poliția a intervenit după 
ce s-au semnalat mai multe per
soane rănite.

-----

Reuniunea miniștrilor de finanțe 
ai țărilor Pieței comune

BRUXELLES 12 (Agerpres).
Zilele acestea a avut loc în Bel

gia o reuniune a miniștrilor de fi
nanțe ai celor 6 țări membre ale 
Pieței comune consacrată discutării 
situației economice în Europa oc
cidentală, ca urmare a indiciilor de 
intensificare a penetrației capitalu
lui american în economiile țărilor 
respective. Problema a mai fost 
discutată și la o trecută reuniune 
a Pieței comune cînd reprezentanții 
francezi au cerut constituirea unei 
comisii da anchetă care să cerce
teze creșterea influenței capitalu
lui american în cadrul acestui or
ganism economic vest-european.

La actuala reuniune, la insisten
țele ministrului de finanțe al Fran
ței, Giscard d'Estaig, s-a hotărît 

ca comisia executivă a Pieței co
mune să elaboreze un raport cu 
privire la participarea investițiilor 
americane în diferite ramuri indus
triale ale țărilor care fac parte din 
Piața comună. Cererea Franței — 
care contravine în mod evident in
tențiilor S.UA de a-și favoriza

Proteste împotriva 
de la

BRUXELLES 12 (Agerpres).
Federația locală a Uniunii bel

giene pentru apărarea păcii din 
stațiunea balneo-climaterică Osten
de a dat publicității o declarație 
de protest împotriva manevrelor 
militare care urmează să aibă loc 
în zilele de 15 și 16 iunie în a- 
ceastă localitate.

In declarație se subliniază ca
racterul primejdios al „bombarda-

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

Discursul președintelui Kennedy
WASHINGTON 12 (Agerpres).
In seara zilei de 11 iunie, pre

ședintele S.UiA. J. Kennedy, a 
rostit un discurs radiotelevizat con
sacrat problemei discriminării rasia
le în S.U.A. Declarînd că poporul 
american trece printr-o „criză mo
rală" ca urmare a menținerii se
gregației rasiale, președintele a 
subliniat că la 100 de ani după ce 
negrii au obținut emanciparea de la 
Abraham Lincoln „strănepoții lor 
nu sînt încă liberi".

Președintele s-a referit pe larg 
Ia situația actuală a negrilor din 
S.U.A. și a recunoscut, în legătură 
cu aceasta, că „numai o fracțiune 
a populației de culoare a S.U.A. 
are posibilitatea de a învăța sau de 
a . primi slujbe în gradul în care 
acest lucru este posibil pentru al
ții". El a declarat că negrii repre
zintă categoria cea mai săracă a

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

hi Columbia situația se menține 
încordată

BOGOTA 12 (Agerpres).
Agenția France Presse transmite 

eă în capitala Columbiei, Bogota, 
situația se menține încordată ca 
urmare a represiunilor polițienești 
împotriva studenților participant! Ia 
demonstrațiile organizate în memo
ria celor 11 studenți uciși în urmă 
cu 9 ani cînd a fost împrăștiată o 
mare demonstrație studențească. Po
trivit agenției; studenții au decla
rat grevă la 11 iunie, cerînd eli
berarea celor 30 de colegi ai lor 
care sînt arestați. Pe străzile Bogo-

ISTANBUL. — Muncitorii de ia 
uzina de cabluri din Istanbul „Ka- 
bel Kablo" au încetat lucrul, de
clarînd grevă în semn de pro
test împotriva concedierii ilegale 
a șase muncitori. Poliția a operat 
arestări în rîndul muncitorilor. Du
pă cum anunță ziarul „Yeni Is- 

expansiunea capitalului în Europa 
occidentală — survine la scurtă 
vreme după ce Piața comună a a- 
doptat o altă măsură, considerata 
de Washington contrară interese
lor sale, și anume sporirea tarife
lor vamale la importul anumitor 
produse agricole americane.

După cum subliniază observato
rii economici occidentali, măsurile 
de acest fel ale Pieței comune, și 
în special atitudinea adoptată de 
Franța nu înseamnă că „comuni
tatea" vest-europeană a Pieței co
mune ar căuta să ducă o politică 
independentă față ds S.U.A., ci re
prezintă pur și simplu contradicțiile 
de interese economics dintre cercu
rile marelui capital american și cele 
francez și vest-german care caută 
să-și asigure avantaje proprii în 
Piața comună. „Franța, relatează, 
de pildă, agenția U.PJ., se teme 
că interesele sale еооваайсе ar 
putea fi atinse de сав-

manevrelor militare 
Ostende

mentelor" și „atacurilor de pe ma
re" care vor avea loc în timpul 
manevrelor. Acum cîfîva ani, se 
spune în declarație, în cursul unor 
manevre asemănătoare, un om și-a 
pierdut viața, iar alte cîteva per
soane au fost rănite.

Aceste manevre, se subliniază 
în declarație, servesc în fond la 
promovarea politicii de război și 
nu a cauzei păcii.

cetățenilor americani și că „durata 
medie de vîrstă a negrilor este cu 
șapte ani mai mică decît a albilor. 
Din cauza culorii pielei, a conti
nuat el, negrul nu poate lua masa 
în restaurantul pe care îl dorește, 
nu poate frecventa școlile și în 
unele regiuni nu are drepturi da 
vot".

Atrăgînd atenția asupra „valului 
crescînd al nemulțumirilor care pu
ne în. pericol securitatea publică" 
președintele S.U.A. a declarat în 

încheiere că va prezenta săptă
mâna viitoare Congresului un p"o 
iect de lege care proclamă că „ra
sa nu are locul în viața și nici în 
fața legilor S.U.A.". In legătură cu 
aceasta, Kennedy a precizat că 
noua legislație își propune să ob
țină lichidarea discriminării rasiale 
pe întreg teritoriul S.U.A.

tei au continuat demonstrațiile stu
dențești în cursul cărora au fost 
incendiate mai multe automobile. 
S-au produs ciocniri între poliție 
și demonstranți și s-au semnalat 
răniți.

O delegație a studenților din 
Bogota a vizitat pe președintele 
Columbiei, Guillermo Leon Valen
cia căruia i-a cerut demiterea pri
marului capitalei. Președintele țării 
a refuzat să ia în considerație 
această cerere.

i'anbul", muncitorii au declarat că 
nu vor relua lucrul decît după re
primirea la lucru a tovarășilor lor 
concediați.

GENOVA. — Docherii din Geno
va au declarat o nouă grevă de 24 
ore. Greviștii au protestat împotri
va încercărilor patronilor de a crea 
docuri proprii, privind de lucru 
mii de oameni ai muncii care lu
crează la încărcarea si deșcărcarea 
vapoarelor.

RABAT. — Agențiile de presă 
anunță că cei cinci membri ai 
partidului Istiqlal din Maroc, ares
tați săptămina trecută de către au
toritățile marocane pentru vina „de 
a ii atentat în mod iiagrant la se
curitatea statului", vor ii în curînd 
judecați de către un tribunal mili
tar

ATENA — Din inițiativa Comi
tetului grec de pregătire în vederea 
Congresului mondial al femeilor de 
la Moscova, la 10 iunie a avut 
loc la Atena o adunare a femeilor 
in sprijinul congresului. Vorbitoare
le au subliniat prestigiul și rolul 
Federației Democrate Internaționale 
a Femeilor în dezvoltarea mișcării 
mondiale a femeilor, au vorbit 
despre sprijinirea de către femeile 
din Grecia а cauzei păcii și de
mocrației. Participantele la adunare 
au adresat Comisiei internaționale 
pentru pregătirea Congresului mon-
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