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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Cel mai mare bloc, 
din Lupeni, blocul D 
cu 90 apartamente, 
se află în „mîinile" 
zugravilor din bri
găzile lui Berciu Ghe
orghe. Fierăstrău Ion 
Pora S., mozaicarilor 
lui Smaranda Cons
tantin, parchetarilor 
lui Dumitru 
Angajamentul

de aici es- 
înainte de

BLOCURI ÎN FINISAI
tructorilor
te ca încă
ziua minerilor să dea 
în folosință acest ma
re bloc.

Intr-un stadiu mult 
avansat se află și 
blocurile 2 și 5 din 
Vulcan, unde se fac 
zugrăveli, parchetări, 
lucrări de instalații, 
clădirile respective

Aurel, 
cons-

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

PRIN UNITĂȚILE T.A.P.L. DIN LUPENI 
„Progresul"

progresat
Bufetui

De cum intri în bufetul „Pro
gresul" situat în centrul orașului, 
devii plăcut surprins de schimbă
rile care au avut loc aici. Bufetul 
renovat, înfrumusețat, cu 
mărit, atrage în mod firesc 
matorii. Mesele cu fețe noi 
pestuoase, cu șervețele,
lucrate și flori așezate în vaze în
tregesc aspectul plăcut al localu
lui. Bufetul dotat cu un frigider

spațiul 
consu- 
și as- 

pahare

©=--

' Rezistența Ia îndoire a firului de 
cablu va fi din nou stabilită cu 
multă precizie de tovarășa Grum- 
berg Elisabeta, lucrătoare în cadrul 
laboratorului mecanic de Ia 
U.R.U.M.P., care se dovedește a fi 
exemplu în îndeplinirea îndatori
rilor de serviciu.

Clișeul alăturat ne-o înfățișează 
pe tovarășa Grumberg executînd 

una din operațiile de încercări pen
tru cabluri.
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Pietrarii din Bănifa
' La cariera Bănifa, în trei schim- 
’ buri, brigăzile de pietrari conduse 
de mineri fruntași ca Gheletiuc A- 
lexandru, Blaj Constantin, Miplăuș 
Iona I și alfii din care fac parte 
Ciomoș loan, Igna Gavrîlă. Preli- 
ceanu Ștefan, Nagy Francisc, per
foratorii Bîlc Tănase, Portec Dioni- 
sie și mulți alții, muncesc cu ab
negație pentru producerea și li
vrarea a cit mai multă piatră de 
calcar uzinelor siderurgice.

Strădaniile pietrarilor sînt încu
nunate de succes. In luna aprilie, 
prima lună din trimestrul curent, 
au produs 24 480 lone piatră de 
calcar, în luna mai 25 024 tone, iar 
în iunie, pînă în prezent încă 
10 000 tone, obținînd însemnate de
pășiri de plan.

urmînd a fi predate 
pînă la sfîrșitul aces
tei luni. La fel, cons
tructorii șantierului 
Petroșani sînt în plin 
finisaj la blocurile 
din seria C, dintre 
care blocul С 1 ca 
și un bloc В urmînd 
a fi predate pînă la 
sfîrșitul lunii curen
te.

variate. Deservirea 
că Abraham Vasile,

oferă gustări 
civilizată arată 
responsabilul bufetului, a reușit să 
imprime personalului conștiinciozi
tatea în muncă și dragostea pentru 
frumos și igienă Pentru buna ac
tivitate a unității merită aprecieri 
întregul personal și în mod special 
tovarășele Lukacs Irina, Sipoș Tin- 
cuța, Szabo Olga, Benea Ioana, Be- 
chlen Victoria și Vincze Maria

Ce se așteapta ?
Bufetul „Bucegi" are o grădină 

amenajată încă din anul trecut, 
se găsește un chioșc pentru 
mesa și scaune. Dar tot aici se 
depozitate lăzi cu sticle goale 
cum și cîteva butoaie. Acestea ar 
putea foarte bine să stea în altă 
parte, iar grădina să fie 
să. Dar parcă se așteaptă

Ce se așteaptă oare ? 
voință, grădina ar putea 

ofere consumatorilor 
a servi un grătar sau 
bere în aer liber

Aici 
bar, 
află 
pre-

redeschi- 
ceva.
Cii bună 
fi redes-

chisă și să 
plăcerea de 
un pahar cu

M. AVRAM
corespondent

L'.'J

După muncă, odihnă plăcută
An de an, tot mai mulți oameni 

ai muncii își petrec concediul de 
odihnă în diferite stațiuni balneo
climaterice. Numărul lor crește me
reu și acest fapt reflectă grija deo
sebită fată de făuritorii bunurilor, 
față de muncitorii, inginerii, teh
nicienii și funcționarii din întreprin
derile și instituțiile din țara noas
tră.

Ca în toți anii și în acest 
an, numeroși salariați ai minei Lo
nea își vor petrece concediul în 
frumoasele noastre stațiuni, la mun
te ori la mare. Așa de exemplu, din 
cadrul sectorului C.F.I. al minei
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carnet , Intîlnire cu a doua tinerețe
obiș- 

iie in 
sălile

Locuitorii Lupeniului s-au 
nuit să-j vadă pe pensionari 
parcurile orașului, ori în 
clubului, citind o carte, jucînd șah,
ori audiind muzică sau cite o con- 
ierință. Zilele trecute insă aproa
pe 100 de pensionari, cu familiile 
lor, au populat una din sălile clu
bului și holul de la etaj. Se orga
nizase pentru ei o seară de odih
nă.

Pe mesele acoperite cu fețe al
be, au apărut gustări, băuturi și 
prăjituri, bucurii de care n-a avut 
parte nici unul dintre ei în trecut. 
N-a lipsit nici muzica. Și parcă 
pentru a ii și ea în ton cu sărbă
toriții, a iost formată tot din pen
sionari : Vandraș Ștefan ia vioară, 
Klementz losii la tombal, Haber 
Fraițcisc la contrabas.

Veselia a fost generală. In acor
durile muzicii perechi, perechi s-au 
prins la dans. Jucau pensionarii de 
ziceai, că-s la prima lor tinerefe. 
Pînă șț Jurase!. Ștefan, cu cei 81 
de ani щ săi, și-a invitat sofia la
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Frecvență bună, 
rezultate 

mulțumitoare 
; In anul de învățămînt 1962— 
1963 pe lingă clubul muncitoresc 
din orașul Lupeni a functional o 
universitate muncitorească la care 
au tost înscriși 150 de oameni ai 
muncii din întreprinderile și ins
tituțiile orașului. In acest timp, de' 
două ori pe lună, cursanfii au au
diat zeci de conferințe, expuneri* 1 * * * * * * * 
'și lecții despre politica partidului' 
și statului nostru, despre proble-' 
me tehnico-economice, au primit' 
nojiuni de matematici și socialism 
științific sau au audiat conferințe 
pe teme de cultură generală. , 

, Printre cursanfii care au avut o 
frecventă bună la lecții în tot, 
cursul anului pot fi cit at i tovarășii 
Mititelu Genică, Popovici Marin,' 
Dascăl и Dumitru, Vardi Gheorghe,1 
Catalina Vasile, Anton Constantin, 
Bălută Pavel, Grigor Iosif, Chiș 
Iosif, Săbău Vasile, Necula loan, 
Bozgo Ioan, V rădiceanu Petru,' 
Mîrf Catalina, Grădinaru Nicolae, 
Vasiu Ema, Мода Veronica și Ni-' 
colescu Valeria. Aceștia de fapt 
au obținut și rezultatele cele mai 
bune la învățătură atit în timpul 
cursurilor cit și la linele anului.

Sarcinile actuale 
care stau în 

fața invățămîntu- 
lui de partid impun 
o pregătire tot 
mai temeinică din 

partea propagandiștilor, propagan
distului i se încredințează sarcina 
de cinste de a duce în masa mesn- 
bilor și candidaților de partid, a al
tor oatneni ai muncii încadrați la 
înyățămînt, cuvîntul partidului, de 
a le explica problemele de bază ale 
liniei marxist-leninîste a politieii 
partidului nostru.

Pentru ca un propagandist sa 
poată face cu succes față aces
tei sarcim el trebuie să posede 

. cunoștințe politice, : ideologice, eco
nomice corespunzătoare, cunoștințe 
care să fie îmbunătățite necontenit 
prin pregătirea personală.

Munca de propagandă presupu
ne o activitate susținută în sco
pul perfecționării metodelor folosi
te în conducerea cercului sau 
cursului, un sprijin acordat siste
matic cursanților. Munca de propa
gandist trebuie făcută cu dragoste, 
cu pasiune, pentru că numai astfel 
ea va 
aceea, 
diștilor 
membri
noștințele necesare și care sînt pă
trunși de înalta răspundere ce le
revine, fiind gata să muncească cu
tot elanul, cu pasiune înflăcărată
pentru a se achita cu cinste.de sar
cina încredințată.

Cu mult simț de răspundere mun
cesc pentru a-și duce la îndepli
nire sarcina încredințată propa
gandiști 4ca tovarășii litiu. Mihai de 
la mina Lupeni, Nagy. Eugen de la 
mina Aninoasa, Oliver Carol din 
orașul Vulcan, Hornung Ioan de la 
mina Petrila, Crișan Ioan de la De-; 
poul C.F.R. Petroșani, Pîrăianu Si- 
mion din Petroșani și mulți alții.

Activitatea bună desfășurată de 
majoritatea propagandiștilor din 
Valea Jiului, dovedește că a exis
tat o preocupare din partea celor 
mai multe organizații de partid, față 
de selecționarea propagandiștilor.

Totuși, în privita selecționării 
propagandiștilor au existat și unele 
lipsuri. Să ne referim la cîteva 
mai concludente. S-a încredințat 
uneori sarcina de propagandist unor 
oameni slab pregătiți sau care nu 
manifestau interes față die această 
muncă. I

Ce propagandiști pot să fie to
varăși ca Stancu Ioan de la C.F.R. 
Bănița, Deak Francisc de la I.L.L. 
Aninoasa care au refuzat să oon- 
ducă cercurile ce Je-au fost încre-

Citiți în pag. iV-a
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A fost plasat pe orbită 
„Vostok-5“
Radiograma Iui N. S. Hruș- 
ciov
Raportul lui V. Bikovski 

Salutul către popoarele africii 
Cosmonautul se simte exce
lent

Lonea, după un an de muncă, Bi- 
rău Ilie, mecanic de locomotivă își 
va petrece concediul de odihnă în 
frumoasa stațiune Slănicul Moldovei 
iar tov. Reisz Iosif pe litoral.

Recent s-a întors dn stațiunea 
balneo-climaterieă Olănești un alt 
muncitor din sectorul C.F.I., tova
rășul Silinca loan, trimis în aceas
tă stațiune de pe Olt, la tratament. 
Reîntors la muncă, tovarășul Silin
ca le-a vorbit 
pre frumoasa 
jirea de coie

tovarășilor săi des- 
statiune și de îngri- 
s-a bucurat aici.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

I
I

început să curgă cu 
pensionarul Jurașek 
cind și-a condus so- 
încărcată cu prăjituri

urmă, tîrîndu-și pașii obo- 
la mină 
dar de 
Stăpinii

spre casă. Era încă 
tinerefe n-a avut 
de atunci nu se 

la felul cum să
Pe

un vals. Nu au lipsit nici momen
tele vesele și ca între bătrîni, a- 
mintirile au 
duiumul. Pe 
în momentul 
{ia la masa 
și sticle de bere, l-au năpădit gîn- 
durile.

Se vedea cu o jumătate de se
col în 
siți de 
tînăr, 
parte, 
gîndeau decît 
stoarcă cîți mai multi bani, 
vremea aceea minerul muncea 12— 
14 ore in șir pentru te miri ce... 
Nici odată nu avea mîncare pe să
turate. Lihniți de foame și storși 
de vlaga, tinerii mineri de alunei, 
au trecut pe lingă tinerefe fără 
s-o trăiască.

— Asta-i tinerețea noastră dragi 
prieteni '.și tovarăși — a spus bă
trînul miner, ridicindu-se să în
chine cu ceilalți. Partidul ne-a 
creat-o și noi să-i mulțumim. Și

I al minei Uricani brigada minerului Burtea Nifă folo- 
metoda de refolosiie a armăturii de lemn recuperat, 

metri cubi de lemn de mină economisește 
contribuind la reducerea consumului de

йа sectorul
sește cu succes

Site 20—30
. harnică brigadă

al prefulut de cost.
Iată-1, stind de vorbă cu unui din șefii de schimb al 

cu minerul Ștefan Florea.
brigăzii sale,

Selecționarea propagandiștilor 
sarcină de mare răspundere

POMPILIU UNGUR
directorul Cabinetului orășenesc 

de partid

acestea se va
1962 —

școlar
pune

Peste cîteva zi
le se vor termina 
convorbirile reca
pitulative în . cer
curile și cursurile 
învățămîntului de 
partid și odată cu
încheia anul de învățămînt 
1963.

încheierea actualului ah 
al învățămîntului de partid
ca sarcină de mare importantă în 
fața organizațiilor de partid, pregă
tirea de pe acum a viitorului an 
școlar. Problema esențială care tre
buie să stea în atenția organiza
țiilor noastre de partid, privind 
pregătirea viitorului an școlar, este 
selecționarea propagandiștilor.

Buna desfășurare a învățămîntu 
lui de partid, calitatea și eficacitatea 
sa depind în măsură hotărîtoare de 
munca propagandiștilor. De aceea 
este necesar să se privească cu tot 
simțul de răspundere selecționarea 
propagandiștilor, să se analizeze 
temeinic de către fiecare organiza
ție de partid problema de mare 
Importanță: cui i se încredințează 
munca de propagandist.

Criteriul principal care trebuie 
avut în vedere la selecționarea pro
pagandiștilor este pregătirea poli
tică și profesională a membrilor 
de partid propuși pentru a li se 
încredința această muncă de mare 
răspundere.
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acum... ia treabă, să bem și să ne 
bucurăm împreună de vremurile 
noi pe care le trăim. Șl bătrînul 
Jurașek a ridicat paharul și a în
chinat spre mesele de la care un 
cor de glasuri i-a răspuns :

— Bine zici Jurașek-baci. Să bem 
și să dansăm, să ne înveselim.

Alături de masa ocupată de so
lii Jurașek se afla Nastaj Andrei 
cu sofia, copiii și nepoții lui. In 
apropiere se ailau pensionarii Far- 
kaș Mihai cu so(ia, Kelemen Pe
tru, Gido Francisc, Mirta Alexan
dru, Bencze Ladislau, Napau Au
gustin cu familiile lor.

Seara s-a desfășurat intr-o at
mosferă familiară, prietenească. 
Pensionarii care și-au dat întîlnire, 8 
au petrecut ore plăcute din cea 
de a doua tinerele, amintindu-și cu 
recunoștință de condițiile noi 
create pentru ei.
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A. MICA 
corespondent

lunar aceasta 
lemn și deci

©

Petroșani

da rezultatele dorite. De 
la selecționarea propagan- 
să se aibă în vedere acei 
de partid care posedă cu-

(Continuare ta peg. 3-a)
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STEAGUL ROȘU

Originalități^ nedorite

ȚĂRMUL SOARELUI
Litoral I Cît de minunat, de cu

noscut, de atrăgător sună azi acest 
. cuvînt pentru oamenii muncii din
■ tara noastră. Constanța, Mamaia,
■ Eforie, Techirghiol Mangalia au 
’ devenit stațiuni de odihnă pentru 
’cei mulți și harnici. Prin grija parti- 
• dului și guvernului, țărmurile lor
■ cu belșug de soare, apă, și aer, oferă 
: acum robilor de altă dată sănă
tate, confort, distracție și recreiere. 
Ochii oamenilor înregistrează aici 
surpriza ineditului la fiecare colț, 
prețuind tot, inima lor aprinsă de

-sentimentul recunoștinței și mîndri- 
ei bate puternic.

Litoralul ! Cu mii de ani în urmă 
aici au acostat corăbierii și negus
torii Feniciei, au urcat în susul Du
nării argonauții, apoi armatele co

tropitoare ale lui Darius, Filip al 
Macedoniei, Lisymach și Luculus. 
Pe aceste locuri a trăit Ovidiu, ma
rele poet al latinității, autorul ne
muritoarelor metamorfoze și tot aici 
s-a născut Demetrios, marele geo
graf al epocii elenistice.

Subsolul litoralului nostru

înlocuirea ambrei 
cu un produs sintetic
După cum se știe, în industria 

parfumurilor se folosește pentru 
fixarea aromelor ambra, un fel de 
chiblic’.bai produs de organismul ca- 
șaloților. Pentru obținerea ambrei 
este necesară vînarea cașaloților, 
ceea ce face ca prețul ambrei să 
fie destul de ridicat.
me, la fabrica de 
Simferopol, ambra 
cu un nou produs
brialul. Acesta se obține pe baza 
„sclariolei", care se extrage din 
deșeurile anumitor varietăți de sa- 
lvi?.

In ultima vre- 
parfumuri din 
este înlocuită 

sintetic — am-

j 
i

• Gospodine ! Unitatea O.A.D.L.F.
. 14 din cartierul Bărbăteni, a 

deschis o „rețetieră" culinară pen
tru gospodinele care își fac cum
părăturile aici. „Rețetarul", Preo
teasa loan, a și trecut în mod ori
ginal la popularizarea rețetei sale 
de preparare a fasolei, servind can
titatea cerută de boabe numai a- 
celor cumpărători care sînt dispuși 
să cumpere și gulii, de mult ofilite. 
Pentru „originalitatea" sa „rețeta- 
rul" va trebui să fie propus pen
tru „premiere".

• Sectorul I.C.O. Petrila, cu con
cursul locatarilor de la blocurile 
din cartierul „Grigore Preoteasa" 
a „amenajat" în imediata apropiere 
a șoselei un nemaiîntîlnit rond 
de... resturi 
asemenea... 
tarea") se 
urgent în

din
s-a 
cli-

muzeele dobrogene (și 
colt aJ localităților do- 
devenit un muzeu în

a 
păstrat nenumărate mărturii asupra 
civilizațiilor înaintate din orașele — 
state Algesis, Heracleia, Istria, Ca- 
latis, Partenopolis și Tonus cel 

mai mare centru comercial din Sci- 
ția mică.

Colindînd 
azi fiecare 
brogene a
plină dezvoltare) în fața ochilor ce
lor veniți pe litoral se perindă două 
lumi deosebite: una antică a cărei 
vestigii create de oprimați au fost 
dezgropate din negura uitării și 
una modernă, liberă, plină de splen
doare care înflorește de la o zi la 
alta.

Cot la cot cu constructorii care 
din oțel, beton și sticlă durează 
pentru mineri, oțelari, petroliști, 

medici, învățători, textiliști super
be edificii de odihnă, arheologii 
și alți oameni de știință redau po
porului nostru mărețe monumente 
ale trecutului.

La Isacea, Tulcea, 
și la Constanța sau 
țiunea de restaurare 
templelor, atelierelor 
felul, mozaicurilor și
lor continuă neîntrerupt. Peste tot 
aceste relicve se află în imediata 
apropiere a marilor hoteluri turis
tice, taberelor de vară, rezervațiilor 
botanice, a noilor cvartale de lo
cuințe sau magistralelor ușor vizi- 
tabile.

©

un nemaiîntâlnit 
menajere. înființarea de 
ronduri (citește „desfin- 
cere a se face cît mai 
cartierul respectiv.

• întrerupătoarele 
defecte de la ușile 
mixte din Vulcan se

și broaștele
Școlii medii
repară... de

©
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Ia sine. Ajunge pentru această „in
tervenție" doar „asistența" lăcătu
șilor și electricienilor care urmează 
cursurile serale aici (și care au o 
parte de contribuție la stricăciunile 
semnalate). Pentru „generalizarea" 
acestei metode sînt rugați să se a- 
dreseze direct „inventatorilor".

• In unitatea de coafură 
piața Victoriei — Petroșani 
trecut recent la... autoservirea
entelei. Sistemul aplicat constă în 
părăsirea locului de muncă și lăsa
rea clientelor cu bigudiurile în păr, 
să se usuce sub acțiunea umbrei 
profilate de caschetele ocupate de 
alte cliente, și să-și facă singure 
pieptănătura dorită.

• O parte din locatarii cartie- 
rului C.F.R. din Bărbăteni își aduc 
contribuția lor „valoroasă" la 
schimbarea reliefului din jurul car
tierului, prin mormanele de resturi 
menajere pe 
multe locuri 
nivelări de

care le depun în mai 
pentru crearea de de
fere n.

Costinești, ca 
Mangalia ac- 
a columnelor, 
antice de tot 
bas orei lefuri-

A. NICHIFOREL

Carbon + aer + apă = 
nylon

Nylonul se obține din carbon, 
aer și apă. Bineînțeles nu chiar atît 
de simplu. Carbonul furnizează fe
nolul, apa hidrogenul, iar hidroge
nul și azotul din aer — amoniacul. 
Din toate aceste produse se obțină 
un acid, din care, după diferite 
reacții, se obține „polyamida" sau 
nylonul.

Descoperită în 1937, de către fi
zicianul M. Carothers, ea a apărut 
pe piață abia după război.

»=0

IN CLIȘEU: grupul statuar For- 
ituna și Pontas (marmură, secolul 
г 11 e. n.) dezgropat la Constanta.

m ф

Descoperirea 
unui oraș antic

în perioada regatelor

in valea Iavan, în sudul Tadji- 
klstanului, arheologii sovietici au 
descoperit un oraș antic. Oamenii 
de știință au stabilit că el a fost 

i construit
i greco-bactriene.

Au fost scoase la iveală ruinele 
monumentale ale zidurilor orașului 
și citadelei, încăperi de locuit și 
anexe.

După părerea arheologilor, cea 
mai interesantă descoperire este 
reprezentarea unui hipocamp (dra
gon în formă de cal) sculptat de 
un meșter antic pe o bucată de 
piatră moale. Reprezentări asemă- 

• nătoare au fost descoperite an- 
: terior la Taxil, în India de nord- 
vest.

© xsb—-

înltirl no cSrăinlflă ?
Recent, în U.R.S.S. a fost pusă 

la punct producția unui material 
plastic mai ușor ca aluminiul, mai 
rezistent ca otelul, și care își 
păstrează propietățile la o tempe
ratură de 300°. El poate fi folosit 
tot atît de bine sub formă de 
Sătură suplă, cît și sub formă 
cărămidă, la 
Cliințe sau de

Institutul de
teriaiele plastice pregătește în 
zent materi de 20 de ori mai ușoare 
ca apa, suple și rezistente, din care 
se vor confecționa felurite obiecte.

construcția de 
nave mai mici, 
cercetări pentru

te- 
de 
lo-

ma-
ргё-

0 piesă de Calderon de ia Barca 
descoperită în Cehoslovacia

I- 
In 
o- 
de

cas-Cercetînd fosta bibliotecă a 
telului Kuenburg, din Mlada Vo- 
zice (Cehia de sud), oamenii 
știință cehoslovaci 
manuscrisul unei 
turgului spaniol 
Barca. S-a stabilit ' 
piesa „El gran duque de Gandia", 
care era considerată pierdută.

Comedia lui Calderon a apărut 
de curînd în Editura Academiei de 
Științe cehoslovace în limba spa
niolă, cu o postfață în franceză.

de 
au descoperit 

lucrări a drama- 
Calderon de la 
că este vorba de

Ctnd au apărut 
confetile ?

Cînd au apărut pentru prima 
dată confetile ?

La începutul secolului al XlX-lea, 
în ultimele zile ale faimoaselor 
carnavale de la Roma, italienii își 
aruncau în glumă unul altuia mig
dale și nuci zaharisite. Cuvîntul 
confeti provine de la cuvîntul 
talian cofetto — bomboană. 
Portugalia în loc de dulciuri se 
bișnuia să se arunce cu boabe 
mazăre.

Mai tîrziu dulciurile au început 
să fie înlocuite cu bobițe din 
ghips sau cretă. Ele puteau însă pro
voca zgîrieturi pe față. De aceea 
poliția din Roma a interzis folosirea 
acestor „confeti periculoase".

In 1884 vestitul „casino de Pairs" 
care trecea printr-o criză, s-a re
dresat numai datorită confetilor. 
Propietarul cazinoului i-a venit în 
minte o idee ingeniosă: el a în
locuit bobitele de argilă cu care 
se distrau vizitatorii, prin cerculețe 
de hirtie colorată. Așa au apărut 
confetile cunoscute și în zilele 
noastre.
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P A Ț A N
Intr-o după-amiază, mer- 

gînd cu niște burghie pe 
galeria Bealomas de la o- 
rizontul 630, muncitorul 
Lupu Vasile din sectorul 
VIII al minei Vulcan, a 
avut o întilnire neaștep
tată cu tovarășul inginer 
șef adjunct Kovacs Erne- 
ric. I s-a atras atenția că 
în mină, și în special pe 
galeriile unde sînt linii 
aeriene de troley, bur
ghiile nu se duc pe umăr 
ci, după cum prevede 
N.T.S., ele se țin în mî- 
nă. Fără să țină seama 
de aceste indicații, Lupu 
a luat-o la sănătoasa în 
susul galeriei. N-a mers 
însă prea departe și s-a 
întîlnit din nou cu tova
rășul inginer.

— La ce grupă lucrezi? 
— l-a întrebat acesta.

— La grupa lui Gross, 
de la sectorul I.

— Și cum te cheamă ?

I A L U
— Lupu 

nu... Lupu
.A nu,

I

de bază pentru 
ca și 15 tone de

tip TU-104 are

...In decurs de 50 de ani ceea 
ce reprezintă o microsecundă pen
tru geologi, Polul magnetic sudic, 
care se află în prezent chiar pe 
cercul polar, se deplasează cu 500 
de km ?

...O tonă de țiței dă aceeași can
titate de produse 
industria chimică 
cărbune brun ?

...Un avion de
peste 100 000 piese din mase plas
tice ?

...Masele plastice spongioase din 
polistiren sînt de 30 de ori mai 
ușoare decît pluta ?

...30 000 tone de fibre sintetice 
pot „înlocui" lîna obținută într-un 
an de la 18 000 000 oi?

...In orașul Mersin din Turcia 
s-a întîmplaț de 
curînd un feno
men neobișnuit.
Mii de mici 
broaște, aduse 
de ploaie, au 
acoperit străzile, 
făcînd automobi
lele să derapeze 1 

...Șarpele cu 
clopoței are în 
coadă un „clo
poțel" plin cu 
resturile uscate 
ale pieilor lepă
date la năpîrli- 
re ? Acest șarpe 
veninos atinge 
o lungime 
1,5 m.

...Cîțiva 
lari din Lugansk, 
care strîngeau 
fier vechi în ca
drul 
de

au găsit o armă veche și ruginită, 
avînd pe dinăuntru un strat de 
platină ? Prin topirea armei s-au 
obținut 496 grame de platină?

...In fiecare an în lume se pu
blică aproximativ 3 milioane de 
articole și se tipăresc aproape 6o 
milioane de pagini de literatură 
tehnică, care ar putea alcătu’ 
100 000 de volume a cite 6Q0 pa
gini fiecare. Numai pentru depozi
tarea acestei literaturi ar fi nece
sare rafturi lungi de peste 300 de 
km ?

...In lume există peste 80 000 
de titluri de publicații periodice ?

...Ursul brun trăiește în munții 
înalți din Europa și în pădurile 
din Ural ? El ajunge la o lungime 
de 1,25 m. și este omnivor.

a

Vasile ?

ori Viorel, ori 
e tot una... e

prea bine, în- 
vede că dum- 
respecți N.T.S.-

Viorel 
Vasile.

— Viorel sau
— l-a ,'ntrebat din nou in
ginerul.

— Păi, 
Vasile — 
bine ?

— Nu-i 
trucît se 
neata nu 
ul...

...Dinspre gura galeriei 
doi tineri electricieni se 
îndreptau grăbiți spre lo
curile de muncă. Văzîn- 
du-i, tovarășul inginer îi 
opri și le încredința bur- 
ghiile spunîndu-le să le 
ducă la grupa lui Gross. 
Auzind dispoziția ingine
rului, Lupu se repezi la 
cei doi tineri și încercă 
să smulgă burghiile din 
mîmila lor.

— Să nu duceți bur
ghiile la grupa lui Gross, 
ci la grupa lui Iancu, de

. ■<

a/’e 
ie-a 
din

.Dealurile, casele și pomii sint cufundate intr-o tainică 
pscuJtare. Aurul soarelui, valurile de lumină 
zftefe adierea parfumată a verii pare că nu 
impresionat atit de puternic. ca doina voinicului 
fotograîie care cintă noile vremuri.

campaniei 
recuperare 

metalelor

L U P U
la sectorul VIII.

— De ce î — 
mirat inginerul.

— Păi... să vedeți. La 
grupa lui Gross am lu
crat 
anul
crez

întrebă

în luna decembrie, 
trecut. De atunci lu- 
la grupa lui Iancu.

Ai și mințit — zise in
ginerul. Dar ia spune, cîți 
deți ai „tras" înainte 
a veni la șut ?

— Puțin, tovarășe 
giner: două romuri 
două halbe cu bere 
răspunse Lupu...

...Nu mai e cazul să 
spunem de ce în aceea 
zi Lupu Vasile n-a mai 
făcut șut. Pentru abateri
le săvîrșite, conducerea 
minei Vulcan va lua cu 
siguranță măsurile nece
sare pentru a-1 învăța pe 
Lupu 
torul 
N.TS.

Vasile de la sec- 
VII! să respecte

I. ANDREI 
corespondent



3STEAGUL R0SU

DIN ACTIVITATEA ȘCOLILOR PROFESIONALE

In rîndurile muncitorilor
calificați Intensă activitate

extrașcotară
de mare răspundere

(Uunace din pag. l-a)

ARON CRISTEA
directorul Școlii profesionale

Lupani

nu peste mult

cioși și disciplinați 
elevi care peste 
cîteva zile vor 
primi diploma de 
muncitori calificați. 
Fiecare dintre 

examenul de muneitor

O nouă promo
ție compusă din 
elevi, pregătiți te
meinic pentru me
seriile de eleetri- 
cieni și mecanici 

de mină, vor intra
timp în rîndurile muncitorilor de la 
exploatările miniere ale Văii Jiu
lui sau Olteniei. Anul acesta școa
la noastră repartizează industriei 
miniere din Valea Jiului precum 
și trustului minier 
citori calificați.

Noua promoție 
te a opi.i de la

Oltenia 118 mur

de absolvenți es- 
înființarea școlii 

noastre. In această perioadă pește 
944 elevi s-au pregătit temeinie pe 
băncile școlii și au intrat în pro
ducție bine pregătiți din punct de 
vedere profesional făcînd cu cinste 
față sarcinilor ce le-au revenit. 
Mulți dintre ei au ajuns ingineri și 
tehnicieni cu o înaltă calificare, în 
ump ce a|jii jșj continuă studiile 
pe băncile școlilor medii -eral< 
școlilor de maiștri, sau în institu
tele de învățămînt superior.

Cei 118 elevi, care peste puțin 
timp vor părăsi băncile școlii, au 
muncit perseverent pentru însușirea 
materialului predat în școală, au 
depus eforturi stăruitoare pentru 
însușirea meseriei și pentru a-și în
suși deprinderile ce se cer unui 
muncitor temeinic și multilateral 
pregătit.

Munca minuțioasă depusă de 
conducerea școlii și întregul corp 
didactic pentru pregătirea elevilor 
pe parcursul celor trei ani de șco
larizare este încununată de suc
ces. Rezultatele bune ce s-au ob
ținut la învățătură sînt o dovadă 
grăitoare și o răsplată a muncii 
depuse 
Anton, 
tantln, 
lae ș:
punsurile date la examene, 
zia cu care s-au executat lucrările 
practice de producție a demonstrat 
temeinica pregătire a viitorilor 
absolvenți. Anițescu Aristică, Pasă
re Pomptliu, Iorga Viorel, Bejenaru 
Alexandru, Foldeși loan, Săvulescu 
Aurel, Simbotărecan Alexandru, 
Mehmet Aurel, Nebunu loan sînt 
numai cîțiva dintre cei mai sîrguin-

ei au trecut
calificat cu note de 9 și 10. Marea ' 
majoritate a elevilor din clasele a ! 
3 A, 3 B, 3 C și 3 D care, în anul 
acesta vor părăsi băncile școlii, au 1 
obținut la examenul de muncitor 1 
calificat numai medii de 7, 8, 9 și ' 
10. Rezultate frumoase s-au obținut ; 
și cu prilejul examenului de diplo
mă care se desfășoară în prezent. ,

In anul școlar 1963 -1964, școala ’ 
profesională de ucenici din Lupeni i 
va da industriei 429 muncitori ca- ' 
lificați în meseriile de electricieni ] 
și mecanici de mină, preparatori, | 
electricieni de stație șl rețele meca- ! 
nici pentru cazanele de aburi și lăcă- ] 
tuși mecanici montatori. Pentru pre- ! 
gătirea acestora școala dispune de 1 
3 laboratoare, sală de desen, bi- i 
blioteca cu 27 000 volume, 4 atelie- , 
re școală, 11 săli de clasă etc. In ! 
anul școlar 1962— 1963 ș-au chel- j 
tuit aproape 4 milioane lei pentru î 
școlarizarea elevilor, iar in urmă- 
torul an școlar ne stau la dispoziție i 
peste 5 milioane lei.

Conducerea școlii, cadrele noastre 
didactice vor depune și în viitor 
eforturi susținute pentru buna des
fășurare a procesului de învăță
mînt, pentru pregătirea temeinică 
a viitoarelor cadre 
necesare industriei 
nifere în continuă

$ Pe lingă procesul instructiv-edu- 
î cativ, în cadrul școlii profesionale 
' Petroșani se desfășoară și o inten- 

să activitate extrașcotară,
j să completeze cunoștințele 
J lice ale elevilor cit și să le 
! ze o concepție materialistă
V lume și societate. Activitatea ex- 
? trașcolară se desfășoară prin strin- 
t sa colaborare între direcția de stu- 
‘ Al,. ТГ'Г КЛ Aln
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$
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menită 
teore- 

forme- 
despre
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diu și organizația U.T.M. din școa
lă.

in acest sens s-au organizat, 
excursii in țară și regiune. Astfel, 
o parte dintre elevii școlii noastre 
au vizitat orașul Deva. Aici au pu
tut să-și completeze cunoștințele 
teoretice vizitînd flotația de cu
pru, unde au văzut desfășurarea 
procesului tehnologic și instalațiile 
electrice. De asemenea, s-a vizitat 
Muzeul regional. Cetatea Devei.

O altă excursie a fost cea de la
Sibiu cu elevii anului III, electri
cieni șl lăcătuși de mină. Obiec
tivul principal al excursiei a fost 
vizitarea Întreprinderii 
dența". Aici, elevii au 
dea procesul tehnologic 
cație a utilajelor pneumatice de 
mină, utilaje cu care se vor întilni 
in producție. Totodată elevii noș
tri au vizitat la Sibiu și Muzeul 
Bruckenthai.
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dințate? AM) propagandiști" aa ne
glijat in mod nepermis pregătirea 
lor personală făcînd un obieei din 
faptul de a lipsi de la semina- 
riile de pregătire. Printre aceștia 
se numără tovarășii Cismaș Ambro
zie de la I.P.I.P. Livezeni, Midea 
Ioan de la I.E. Livezeni, Mareș 
Gheorghe de la U.E. Vuiean, Bu
cur Vasile de la I.F. Petroșani și 
alții care au avut între 8—H ab
sențe de la pregătire. Este lesne 
de închipuit ce calitate au putut 
asigura asemenea propagandiști în- 
vățămîntului în cercurile pe care 
le-au condus.

O asemenea greșeală a existat 
la U.R.U.M.P. în cazul selecționă
rii ca propagandist a tovarășului 
Olah Gheorghe, care nu numai că 
a neglijat munca luni de zile ne- 
ținînd lecții, dar prin comportarea 
sa nu constituie un exemplu 
de Urmat.

Pentru ca asemenea cazuri 
mai fie întîlnite în viitorul

desfășurată 
de selecționare 
In acest scop 
orășenesc de

demn

să
an

nu 
de 
cu

in viitorul an

desfășura

școlar al 
de partid 

ia o mai mare extinde-

de meseriași 
noastre carbo- 
dezvoltare.

prof. IOAN BONCOTA
corespondent

atît de profesorii Popescu 
Murgu Virgil, Ionașcu Cons- 
Biro Adalbert, Tivic Nico- 
clți-. cit și de elevi, Răs- 

preCÎ-

Este necesar
un panou

NOTĂ

с4.«дЦ alte Saxe Inf. în aceste eazurlt 
nul -s-a 'ținut seama dej indicația; 
dotă d« conducerea partidului der- 
a eliberă pe propagandiști de alte1 
sarcini, în afară de funcțiile alese, 
ci s-a mers pe linia înlocuirii leE 
de multe ord cu oameni nepregă* 
tiți. ii

Pentru a avea propagandiști carW 
să poată face față cu succes caJ 
rințelor actuale ale învățămîntuiul 
de partid, se cere ca în aceasta 
muncă să fie selecționate cele max 
pregătite cadre. lax pentru a leasi/ 
gura acestora condițiile necesarei 
pentru a putea desfășura o activi* 
tate bună se impune ca încă d« № 
confirmarea lor ca propagandă 5 
șă fie eliberați de alte sarcini. Pro* 
blema eliberării propagandiștilor de- 
alte sarcini contribuie în mare mă
sură la buna desfășurare a învăță-’ 
mîntului în cercuri și cursuri. De 
aceea se cere ca organizațiile de 
partid să priveaseă cu toată serio
zitatea sarcinile ce le revin de a 
crea propagandiștilor cele mai op-; 
time condiții pentru a-și 
activitatea.

Intrucît
sistemului învățămîntului 
trebuie să 
re cercurile de studiere a economiei 
politice, a economiei concrete, o 
atenție deosebită să fie ‘ acordată 
selecționării propagandiștilor pentru 
aceste cercuri.

Desfășurînd munca de selecțio
nare a propagandiștilor, birourile 
organizațiilor de bază, comitetele 
de partid au datoria de ă discuta 
cit aceștia și asupra obligațiilor ее 
decurg din sarcină încredințată.

Fiecare propagandist să cunoas
că că obligația sa primordială este 
pregătirea personală, studiul per
severent in vederea ridicării conti
nue a nivelului său de cunoștințe 
și pentru perfecționarea metodelor 
de muncă. De asemenea, propagan. 
diștii să știe de pe acum că în lu
nile august—septembrie trebuie să 
participe la cursurile de pregătire 
ce se vor organiza la nivelul co
mitetului orășenesc, iar începînd cu 
deschiderea anului de învățămînt 
bilunar ei sînt obligați să participe, 
la seminariile ■ de' pregătire organi
zate pe lingă cabinetul orășenesc 
de partid.

Stabilind de la început, cu pro
pagandiștii aceste probleme, nu se 
vor mai ivi cazuri de absențe de 
la pregătire, vor fi înlăturate lip
surile din pregătirea personală, lu-1 
cru ce va duce la îmbunătățirea 
calității învățămîntului, la crește
rea continuă a eficacității sale.

învățămînt, trebuie 
multă grijă munca 
a propagandiștilor, 
biroul comitetului
partid Petroșani a dat prețioase 
recomandări de care trebuie să se 
țină seama.

Pe lînga propagandiștii cu o ve
chime mai mare în această munca 
este necesar să fie selecționați 
propagandiști noi în locul celor ne
corespunzători, a celor care au do
vedit nepăsare, indolență față de 
sarcina avută. De asemenea, trebuie 
ținut cont de faptul că numărul 
cercurilor și cursurilor va crește 
vor trebui să fie selecționați mai 
mulți propagandiști.

Orientarea în selecționarea pro
pagandiștilor să fie asupra celor 
mai buni membri de partid cu o 
pregătire școlară, politică și profe
sională corespunzătoare. Propagan
diștii să fie selecționați dintre mem
bri de partid cu un stagiu mai mare 
în partid îndeosebi pentru cercuri
le de studiere a Statutului P.M.R.

Există mulți tovarăși care au 
absolvite diferite școli de partid, 
asupra acestora trebuie îndreptată 
în primul rînd atenția. Este nece
sar ca în munca de propagandist 
să fie selecționate mai multe ca
dre cu muncă de răspundere în 
aparatul de partid și de stat, din 
economie, cadre din organizațiile de 
masă, a căror număr a fost pînă 
acum mic.

Asemenea oameni să fie selecțio
nați ca propagandiști care se bucu
ră de prestigiu în mase, au o te
meinică pregătire, să nu fie încre. 
dințată oricui această muncă de 
mare răspundere.

In anii trecuți în 
propagandiștilor s-a 
metodă greșită, aceea
din această muncă pe unii propa
gandiști foarte buni sub pretextul

PR06RAM DE RADIO
selecționarea 
practicat o 
de a elibera

76 iunie
PROGRAMUL I. 7,10 

dimineață, 8,00 Sumarul 
trale, 8,06 „1
lism și pace" 
ce, 8,30 Clubul voioșiei, 10,00 Mu
zică distractivă, 10,30 Pentru iubi
torii muzicii populare, 11,30 Vorbeș
te Moscova, 12,20 Interpreți de mu.: 
zică ușoară, 14,00 Concert de prînz, 
15,40 Program muzical dedicat frun
tașilor de pe ogoare, 17,06 Es
trada melodiilor, 17,30 Muzică popu
lară, 18,30 Transmisiunea sportivă, 
19,35 Noi înregistrări de muzică 
ușoară și de dans realizate în stu
diourile noastre, 20,00 Teatru la 

microfon ; Premiera „Wilhelm Teii1’ 
de Friederich Schiîlelr, 21,20 Mu
zică populară, 22,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 7,35 Melodii 
populare,. 8,30 Muzică ușoară, 9,30 
„Cu cîntecul și jocul pa întinsul 
patriei" — program de cîntece 
populare, 10,00 Muzică din opere 
cerută de ascultători, 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Ge
orge Enescu", 13,00 Cîntă Nicolae 
Nițescu, 14,15 La microfon : Satira 
și umorul, 15,30 Melodii de dragoste 
din operete, 16,30 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 18,00 Teatru 
la microfon pentru copii : ,Tom și 
Huck au plecat pe Mississippi" pre
lucrare radiofonică de A. Boeșteanu 
după Mark Twain, 19,00 „Melodii... 
melodii" emisiune de muzică ușoa
ră, 20,05 „Vitrina cu noutăți de mu
zică ușoară" (reluare), 22,00 Album 
de romanțe.

Preparația lupeni asigură spălarea întregii producții de cărbune coc- 

silicabil, care se extrage în Valea Jiului. Dotată cu utilaje moderne, ea 
asigură cocsarilor cărbunele necesar.

ÎN CLIȘEU: Aspect de la preparația Lupeni.
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« La Policlinica din Petroșani
♦ zilnic sute de oameni: unii pentru I
• a consulta medicii asupra
* sănătății, alții la vizita medicală

I "TJ obișnuită înainte de angajare. In 
J fața ușilor diieritelor cabinete se

■ f adună grupuri de cetățeni, aștep- 
f tîndu-și rindul ia consultație.9

г

Dar mai mulți decît cei care aș
J teaptă sînt cei ce se plimbă pe
T ’ ......coridoare, pe scările dintre etaje. 

...Cu ani în urmă, la intrarea în 
policlinică era un panou pe care 
erau trecute serviciile policlinicii j 
cu orele de iuncționare ; 
ța și după masă. Venea 
citea : radiologia : parter, 
intr- orele... Și, lămurit 
treburile lui, 
începe serviciul de radiologie, ia f 
10.30 internele. Sa 8 mica chirurgie •

*

diminea- j 
omul și î 
camera... 2 
pleca Ia • 

știind că la ora 71 4

etc. care funcționează la etaiul 
cutare, camera cutare...

Acum ? Panoul a fost luat de 
mai multe luni, iar oamenii sînt 
nevoiți să umble din ușă in ușă 
pentru a se lămuri. Cui ii folosește 
aceasta ? in nici un caz bolnavi- • 
lor. $t nici medicilor. *

•
Un panou cu indicațiile respec- J 

tive ar curma actuala forfotă din J 
policlinica Petroșani. Z

* 
♦

♦

femei din cir- 
a orașului Lu-

O știre lapidară, 
primită recent 

în redacție suna 
cam în felul a- 
cesta : „Comisia de 
cumșcripția nr. 49
peni are o activitate bogată. Mun
ca educativ-culturală, acțiunile eco- 
nomico-obștești și social-culturale 
desfășurate cu femeile de pe strada 
Gheorghe Șincai o situează printre 
cele mai active comisii de femei 
din orașul Lupeni. ToVarășele de 
aici au întreprins multe acțiuni fru
moase cu care se pot mîndri. Dar 
dintre toate cea mai grăitoare este 
grija care au manifestat-o față de 
o tînără locatară care fără inter
venția la timp a doctorilor, anun
țați de către comisia de femei, n-ar 
fi putut fi salvată...".

...La capătul ' de sus al străzii 
Gheorghe Șincai/ întro cameră lip
sită de căldură zăcea o tînără fe
meie. Doborîtă de febră gemea înă
bușit. Dar cine era S-o audă cînd 
toate ușile stăteau închise 
cina gerului de afară ? Si 
fost auzită

Tovarășa Balint Maria,
vîrstnită membră a comisiei de fe
mei a observat că de vreo două 
zile Groasă Elena nu se mai arăta 
pe stradă, nici măcar după apa pe

din pri- 
totuși a

cea mai

Concert de 
presei cen-' 

.Luptăm pentru socia- 
' — program de cînte-

de obicei o aducea de la fin- 
din colț.
s-o fi întîmplat ceva — își 
tovarășa Balint. Punîndu-și șo-

care 
tina

I 
zise
șonii și aruneîndu-și un șal gros 
pe umeri, ieși din casa ei și se 
îndreptă spre locuința celeilalte.
=^=с^=иоооооее0ооооооооо0оооосюс

o zi în urmă 
casei 

nicicăreia nu se zărea 
fum.
ușă de cîteva ori, 

răspuns se gîndi să 
niște gemete 
pe loc. Apăsă 
deschise fără 
primul lucru 

patul în care

dar 
facă

ln loc de scrisoare 
de mulțumire 

эемеемеоееееоеаееееееаоеоооееоеееа 
Zăpada căzută cu
prinsese pojgniță pe pragul 
din coșul 
o dîră de

Bătu în 
neprimind
calea întoarsă cînd 
abia auzite o ținură 
pe clanță și ușa se 
împotrivire. Intră și 
pe care îi zări era'
tînără locatară zăcea fără simțiri. 
Fără să mai piardă timp se duse în
tins lâ responsabila- comisiei de fe
mei.

„Lena zace ca moartă... Hai, îm- 
bracă-te că mergem degrabă după

un doctor". Cojo- 
caru Ana, se îm
brăcă la repezeală 
și o porniră a- 

spital. In drum însămîndouă spre
întîlniră pe doctorul Lomuna- 

ru Nicolae și-l puseră în cunoștin
ță de cauză.

— Duceți-mă la bolnavă — ceru 
doctorul și cele două femei apu-, 
cară drumul spre capătul de sus 
al străzii, urmate de medic.

...Cînd Groasă Elena își veni în 
fire se afla într-un pat de spital. 
La căpătîiul ei veghea o soră me
dicală, iar doctorul Lomunaru îi lua 
pulsul. Boala gravă caje o ținti la 
pat a durat cîteva luni 
îngrijirilor primite în 
fost învinsă. Membrele 
femei se interesaseră
de starea bolnavei și aflară cu bu
curie că pericolul a fost înlăturat.

Acum Groasă Elena e din nou 
acasă. A părăsit spitalul vindecată 
fiind, dar păstrează o vie recunoș
tință acelora cărora le datorează 
viața : membrelor comisiei de fîmei 
de pe strada sa, tovarășele Cojo- 
caru Ana și Balint Maria, doctoru
lui Lomunaru precum și întregului 
personal medical și sanitar al spi
talului din Lupeni.

MARGARETA MICA

ii

dar datorită 
spital ea a 
comisiei de 
îndeaproape

i
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In U. R. S. S. a fost lansata nava 
„Vostok-5“ cn un om Ia bord
A fost piasat pe orbită 

„Vostok-5‘‘
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 14 iunie 1963 ora 15 (ora 

Moscovei) în Uniunea Sovietică a 
fost plasată pe o orbită de satelit 
al Pămîntului nava cosmică „Vos- 
tok-5", pilotată He pilotul cosmo
naut It. col. Valeri Feodorovici Bî
kovski, cetățean al Uniunii Sovie
tice.

Obiectivele noului zbor cosmic 
sînt următoarele :

— continuarea studierii influen
ței diferiților factori ai zborului 
cosise asupra organismului ome
nesc ;

— efectuarea unor vaste cercetări 
medico-biologice în condițiile unui 
zbor de lungă durată;

— verificarea pe mai departe și 
perfecționarea sistemelor de pe 
nava cosmică pilotată.

I Nava cosmică „Vostok-5" s-a pla
sat pe o orbită apropiată de cea sta

bilită prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție 
n navei-satelit în jurul Pămîntului 
este de 88,4 minute, îndepărtarea 
miinimă de suprafața Pămîntului (la 

perigeu) și cea maximă (la apo

Pilotul cosmonaut 
Valeri F. Bîkovski

I
 MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite:

Locotenent colonelul Valeri F. 
Bîkovski este de aceeași vîrstă 
cu Iuri Gagarin, primul cosmo
naut sovietic. Gagarin a împlinit 
la 9 martie 29 ani, Bîkovski îi va 
împlini la 2 august.

Cosmonautul sovietic nr. 5 s-a 
? născut în anul 1934 în micul oră- 
) șei Pavlovo-Posad din regiunea 
< Moscova, în familia unui funcțio- 
j nar din transporturi.

І
Е1 a absolvit școala medie de 
10 ani la Moscova în 1952. In a- 
celași an a devenit comsomolișt. 
La 3 noiembrie 1952 Valeri Bî
kovski a terminat cursurile ae
roclubului din Moscova, iar după 
două săptămîni a intrat voluntar 
în armata sovietică. El a absolvit 
Școala Militară de Aviație în anul 
{ 1955, devenind peste 4 ani pilot 
5

Comunicat siriano-yemenif
DAMASC 14 (Agerpres).
La 13 iunie a fost dat publici

tății la Damasc un comunicat co
mun cu privire la vizita pe care 
a făcut-o președintele Republicii 
Arabe Yemen, As Sallal, în Siria. 
Comunicatul arată că guvernele ce
lor două țări au căzut de acord 
asupra colaborării militare, tehnice 

I și în alte domenii, pentru spriji
nirea luptei împotriva actelor a- 
gresive ale Arabiei Saudite îm
potriva Yemenului. Comunicatul ex
primă sprijinul pentru lupta dusă 
de poporul din Aden și celelalte 
teritorii din Arabia de sud pentru 
eliberarea națională de sub jugul 
colonialiștilor britanici. In comuni
cat se spune, de asemenea, că gu-

---- Q-------

Bulgaria: Terminarea 
planului de împădurire
SOFIA 14 (AgerpTes).
Ziarul „Rabotnicesko Delo" rela

tează că în R.P. Bulgaria a fost ter
minat cu succes planul de împădu
rire. Pentru a feri terenurile de 

^eroziune au fost împădurite 45 000 
■ hectare. S-a acordat o atenție deo
sebită soiurilor de arbori «are 
cresc repede, cum sînt plopii, nu
cul, alunul, castanul și altele. 
f—■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ---_______
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geu) sînt egale cu 181 și respec
tiv 235 km.; unghiul de înclinație 
a planului orbitei față de planul 
Ecuatorului este de aproximativ 65 
grade. Se mențin radiocomunicații 
bilaterale neîntrerupte cu bordul 
navei cosmice „Vostok-5".

După cum a comunicat pilotul 
cosmonaut Bîkovski și după cum 
rezultă din datela obținute prin sis
temele telemetrice și de televiziune 
cosmonautul a suportat în mod sa
tisfăcător faza plasării navei pe or
bită și trecerea la starea de impon
derabilitate. Valeri Bîkovski se sim
te bine.

Pilotul cosmonaut V. Bîkovski 
emite pe frecvențele 20,006 și 
143,625 Mhz.

La bordul navei s-a instalat, d; 
asemenea, un emițător „Signal", 
care funcționează pe frecvența de 
19,948 Mhz.

Toate sistemele de pe bordul na
vei cosmice funcționează normal.

Toate posturile de radio din U- 
niunea Sovietică vor transmite in
formații despre desfășurarea zbo
rului.

de v.’nătoare în apărarea antiae- 
riană.

Valeri Bîkovski este decorat cu 
Ordinul „Steaua Roșie", distincție > 
militară acordată în timp de pace ț 
unui număr mic de persoane.

Pasionat sportiv, el s-a evidan- ) 
tiat în mod deosebit ca parașu- $ 
tist.

In prezent Valeri Bîkovski este ? 
student la Academia tehnică mili- ■ 
tară de aviație „Jukovski", unde • 
învață și frații săi cosmici Gaga- ! 
rin, Titov, Nikolaev și Popovici. < 

Valeri este căsătorit cu Valen- < 
tina Bîkovskaia din Moscova, în ? 
vîrstă de 25 ani. In urmă cu 3 5 
luni s-a născut fiul lor Valeri— ) 
junior.
Tatăl cosmonautului, Feodor Bî- r 

kovski, este pensionar. Mama sa, < 
Klavdia Bîkovskaia, este casnică. < 

vernul Yemenului și-a exprimat 
dorința de a adera la proiectata 
Uniune Federală dintre Egipt, Si
ria și Irak.

GENEVA. — Ședința plenară a 
celei de-a 47-a sesiuni a Gonfe- 
rinței generale a Organizației In
ternaționale a Muncii care ur
ma să aibă loc la 13 iunie a lost 
contramandată deoarece delega
țiile africane au amenințat că vor 
părăsi sesiunea din pricina pre
zenței la sesiune a reprezentanți
lor КерцЪІісіі Sud-Aiticane.

WASHINGTON. — După cum 
transmite agenția Reuter, Minis
terul Agriculturii S.UA. a a- 
nunțat, la 13 iunie, începerea unei 
anchete în ceea ce a denumit 
„speculațiile făcute la Bursa din 
New York cu prețul zahărului și 
cafelei". In declarația dată publi
cității se arată că această anche
tă reprezintă „o nouă măsură în- 
tr-o serie de acțiuni întreprinse 
în ultima vreme în legătură cu pre
țul zahărului în interesul public".

MONROVIA. — „Urăm succes 
Congresului Mondial al Femeilor 
de ia Moscova și nădăjduim că, a- 
cordind e deosebită atenție luptei

Radigorama lai U.S. Hruțiiov
MOSCOVA 14 (Agerpres). TASS 

transmite:
N. S. Hrușciov, președintele Con

siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
trimis următoarea radiogramă pe 
bordul navei cosmice „Vostok-5" :

„Dragă Valeri Feodorovici I Vă fe
licit cu căldură pentru începerea 
cu succes a zborului cosmic.

Urmărim cu multă atenție zborul 
dv. Vă doresc sănătate și înde
plinirea cu succes a misiunii.

Vă urez toate cele bune. Vă 
vom îmbrățișa cu bucurie pe pă- 
mîntul nostru drag".

—= © = —-

Raportul lui V. Bîkovski
MOSCOVA 14 (Agerpres).
La sfîrșitul primei rotații în ju

rul Pămîntului, cosmonautul nr. 5 
Valeri Bîkovski, zburînd deasupra 
Africii, a salutat cu căldură ma
rele popor african iubitor de liber
tate.

In cursul celei de-a doua rotații, 
la ora 16,36 (ora Moscovei), cos
monautul Valeri Bîkovski a rapor
tat următoarele despre desfășura
rea zborului său :

MOSCOVA, Kremlin.
Raportez Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, guvernului sovietic și lui 
Nikita Sergheevici Hrușciov perso
nal : Mă simt excelent, sistemele 
navei funcționează normal, zborul 
se desfășoară cu succes. Mulțumesc 
poporului sovietic, partidului iubit 
și guvernului pentru încrederea ce 
mi-a fost acordată.,

—=©=»—

Cosmonautul se simte excelent
MOSCOVA 14 (Agerpres). TASS 

transmite:
Nava cosmică „Vostok-5" pilota

tă de cosmonautul Vederi Bîkovs
ki își continuă zborul. In jurul ore* 
lor 18 (ora Moscovei) nava sa
telit „Vostok-5" a efectuat două 
rotații în jurul Pămîntului.

Pilotul cosmonaut Bîkovski se 
simte excelent. Toate sistemele na
vei funcționează bine, bl cabină 
navei cosmice se mențin condițiile 
dinainte stabilite.

După îndeplinirea probelor fizio
logice și controlul asupra stării or
ganismului, prevăzute de program; 
cosmonautul a mîncat.

pentru pace, participantele la acest 
congres vor discuta și problemele 
importante ca discriminarea rasia
lă din Statele Unite și Airica de 
Sud", a declarat președinta orga
nizației Mișcarea femeilor din 
Sierra Leone.

TOKIO. — La 13 iunie, la Tokio 
a avut loc un mare miting de pro
test al femeilor japoneze împotri
va staționării în apele Japoniei a 
submarinelor atomice ale S.U.A. 
Participantele la miting au îndem
nat toate femeile din țară să îm
piedice staționarea în porturile ja
poneze a submarinelor americane 
cu racheta la bord.

COLOMBO — Intr-un comunicat 
al Ministerului Afacerilor Externe 
ai Ceylonului, dat publicității la 
Colombo, se arată că primul mi
nistru și guvernul Ceylonului, pro
fund Îngrijorați de persecutarea bu- 
diștilor din Vietnamul de sud, l-au 
împuternicit pe reprezentantul lor 
la O.N.U. să ceară secretarului ge
nerai U Thant, adoptarea Unor mă-

Interviul acordat
MOSCOVA 14 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu reprezentan

ți ai presei, Eugenie Cotton, pre
ședinta Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor (F.D.I.F.) 
participantă la numeroase congrese 
internaționale ale femeilor, a men
ționat, printre altele, că „aceste 
congrese n-au fost niciodată atît 
de reprezentative ca apropiatul 
congres".

Ea a subliniat că „solidaritatea 
femeilor care luptă pentru pace.

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

Complotul din Yemen a fost organizat 
de reacțiunea din Arabia Sauditâ

BEIRUT 14 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

M.E.N., reprezentantul Yemenului 
la Beirut a subliniat că complotul 
împotriva regimului republican din 
Yemen, descoperit recent a fost or
ganizat și finanțat de cercurile reac
ționare din Arabia Saudită și Ma
rea Britanie.

El a arătat că aceste cercuri spe
rau că absența președintelui Sallal

-------- o--------
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SAIGON 14 (Agerpres).
Conflictul dintre autorități și 

credincioșii budiști din Vietnamul 
de sud s-a agravat joi după ce po
pulația s-a alăturat în mod activ 
preoților budiști în lupta lor îm
potriva regimului, transmite agen
ția United Press Internațional. Pes
te 3 000 de femei îmbrăcate în alb 
în semn de doliu au demonstrat 
pe străzile Saigonului împotriva re
gimului diemist. Ele s-au îndreptat 
spre pagoda principală a orașului 
pentru a duce un ultim omagiu 
preotului budist care s-a sinucis 
dîndu-și foc într-o piață publică 
în semn de protest împotriva perse
cutării de către autorități a bu- 
diștilor. In apropiere de pagodă se 
aflau alte mii de budiști veniți 
să cinstească memoria acestui preot. 
Puternice forțe de poliție și trupe

--------- —Q

Declarația lui C. Jagan
GEORGETOWN (Guyana Britani

că) 14 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută presei, 

O. Jagan, primul ministru al Gu- 
yanei britanice, a condamnat ac
țiunile liderilor sindicali din S.U.A. 
împotriva guvernului său.

„In prezent — a spus Jagan — 
în Guyana Britanică se desfășoară 
o „grevă" împotriva guvernului, 
pusă Ia cale de liderii sindicali 
reacționari din ,S.U.A. Aetiviștii 
sindicali locali trebuie să-și pună 
întrebarea i cum se explică acest 

surf corespunzătoare în această 
problemă.

CANBERRA. — La 13 iunie, pri
mul ministru al Australiei, Men
zies, a plecat într-o călătorie în 
Anglia și Statele Unite. Premierul 
Australiei a declarat că va dis
cuta cu Macmillan șî cu Kennedy di
ferite probleme, printre care si
tuația comerțului, situația din A- 
sia de sud-est etc.

BUDAPESTA. — In R.P. Ungară 
s-a încheiat anul școlar. In acest 
an în școlile de opt ani au învă
țat peste 1 470 000 de elevi, iar în 
școlile medii aproximativ 190 000. 
In aceste zile încheie anul de în- 
vățămînt și peste 40 000 de stu- 
denți din 87 de institute de învă- 
țămînt superior. 7100 de studenți 
vor primi în acest an diplome de 
ingineri, medici, pedagogi.

JENA. — In orașul Jena din re
giunea Gera (R.D. Germană) se 
află muzeul de filogenie, unica 
instituție de acest fel din întreaga 
lume, care ilustrează evoluția spe
ciei umane. In fiecare an muzeul 
este vizitat de aproximativ 40 000 
de vizitatori din R. D. Germană și 
din întreaga lume.

de Eugenie Cotton 
pentru fericirea copiilor lor" a 
ajutat organizațiile de femei din 
numeroase țări ale lumii să înfrunte 
greutățile care stau în fața congre
sului.

Președinta F.D.I.F. a făcut cu
noscut că înainte de deschiderea 
oficială a congresului vor avea loc 
ședințe ale Biroului F.D.I.F., pre
cum și o sesiune a consiliului, în 
cadrul cărora vor fi discutate încă 
o dată principalele rapoarte.

din Yemen va face posibilă pune
rea în aplicare a planurilor lor 
îndreptate împotriva poporului ye- 
menit. Aceste planuri au eșuat insă, 
deoarece poporul a dat dovadă de 
vigilență în apărarea revoluției.

Participanții la complot care au 
fost arestați vor fi judecați de un 
tribunal creat special în acest 
scop. Fondurile puse la dispoziția 
lor au fost confiscate.

au fost dislocate în această parte 
a orașului. Trupele nu permit decît 
unor grupuri mici de oameni înso
țiți de o escortă militară să pă
trundă în pagodă. Funerariile vor 
avea loc duminică, cînd sînt aș
teptate mari demonstrații antidie- 
miste.

Autoritățile iau măsuri extrem 
de severe pentru a împiedica lăr
girea mișcării de protest. Toate 
trenurile care vin la Saigon din 
partea centrală a ț^rii și din alte 
provincii sînt percheziționate, iar 
preoții budiști sînt împiedicați să 
intre în oraș. Totodată autoritățile 
au cerut tuturor vizitatorilor să pă
răsească orașul. Negustorii întîmpi- 
nă greutăți în transportul mărfu
rilor lor în oraș. Toate templele 
budiste din Saigon se află sub o 
strictă supraveghere.

interes neașteptat al liderilor sin
dicali S.U.A. față de „frații" lor 
din străinătate, în timp ce aceiași 
lideri sindicali americani refuză 
să sprijine lupta negrilor din Sta
tele Unite pentru drepturile lor";
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Ședința Comitetului 
special al O.N.U.

NEW YORK 14 (Agerpres).
La 13 iunie a avut loc la NeW 

York o ședință a Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. In cursul ședinței a fost 
examinat programul de lucru al Co
mitetului în următoarele săptămîni. 
Comitetul va termina examinarea 
situației din Rhodesia de sud pînă 
la sfîrșitul acestei săptămîni. După 
cum relatează agenția M.E.N., gru
pul de țări afro-asiatice a pregătit 
un proiect de rezoluție care cere 
convocarea unei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. pentru a dezbate 
situația din Rhodesia de sud. Pro
iectul de rezoluție urmează a fi 
supus spre aprobare în următoarea 
ședință a comitetului.
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Prevederi deficitare...
OTTAWA 14 (Agerpres).
Guvernul Canadei a prezentat 

Camerei Comunelor bugetul pe 
exercițiul finaneiar 1963-1964, care 
a început la 1 aprilie.

Capitolul veniturilor din acest 
buget însumează 6 260 milioane 
dolari, iar cel al cheltuielilor — 
6 845 milioane dolari. Deficitul de 
585 milioane dolari împovărează, 
pentru a 7-lea an la rînd, bugetul 
Canadei. ,
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