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Grijă fa}ă de om
In contractul colectiv al minei 

Petrila este prevăzut la capitolul 
asigurări sociale să se trimită în 
acest an la stațiuni de odihnă sau 
tratament 400 de salariați dintre 
care 380 muncitori. In primul tri- 

" metiu al anului au fost trimiși prin 
sindicat la odihnă sau să-și în
grijească sănătatea 45 de salariați 
ai minei, iar în lunile aprilie și mai 
încă 46. In prezent alți 90 de mun
citori ai exploatării miniere Petrila 
își petrec concediul de odihnă în 
diferite stațiuni balneo-climaterice 
din țară.

Pentru trimestrul III vor benefi
cia de bilete pentru odihnă și tra
tament un alt număr de peste 
200 de salariați ai acestei mine. 
Printre cei care și-au petrecut pî- 
nă acum concediul de odihnă în 
stațiuni se află brigadierii Jurca 
I. an, Istrate Dumitru, Purda Cons
tantin, tehnicianul Tontea Ioan și 
Ш de Ia mina Petrila.

Economii de material
lemnos

Colectivul sectorului XI investi
ții de la mina Petrila acordă o 
mare atenție reducerii materialului 
lemnos. Lemnul de armare și 
cheresteaua pentru bandaje și co- 
fraje sînt gospodărite cu grijă 
și se duce o acțiune intensă pen
tru înlocuirea acestora. Materialul 
lemnos din lucrările miniere este 
recuperat și refolosit de cîte 3—4 
ori la susținerea provizorie. De 
asemenea, se folosesc pe scară 
largă inele metalice recuperabile 
ătît la susținerea provizorie a pro- 
filelor de lărgire cît și ca remonăzi 
la lucrările de betonare. In mo
mentul de față se experimentează 
în sector plăcuțe de beton prefa
bricate pentru podirea canalelor, 
materiale care vor înlocui în bu- 

ă măsură cheresteaua folosită în 
acest scop. Este preconizat, de ase
menea, să se folosească la co- 
frajele de betonare plăci meta
lice recuperabile în locul dulapi
lor de cherestea.

Toate aceste preocupări ale mi
nerilor și tehnicienilor au făcut 
posibil ca in sector consumul spe
cific de lemn să scadă în acest 
an cu 15 la sută față de planifi
cat. Pe această cale a rezultat o 
economie de circa 45 m.c. lemn de 
mină.
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Aprecierea de care se bucuri tinărul lăcătuș-ajustor Florea 7oan 
printre muncitoiii secției reparații capitale de la U.R.U.M.P., se dato- 
rește conștiinciozității cu care muncește, lucrărilor de calitate ce le 
execută, precurți și depășirii ritmice de plan cu 25—35 la sută.

Iaiă-1 în clișeu etectuind reparațiile unui utilaj, împreună cu colega 
sa de muncă, lăcătușul ajustor Ruxandra Ioana.
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Шоіш — sprijin nsemnalli consolidarea 
runoslinlelor de tehnologia meseriei

Pentru orice școală profesiona
lă, tehnologia meseriei constituie 
o materie de bază fiind chemată 
să comunice elevului ucenic cu
noștințele fundamentale ale mese
riei respective într-o formă care 
să îmbine noțiunile teoretice cu 
metodele de lucru practic. Ea tre
buie să deprindă elevul cu princi
piile și metodele de lucru folosite 
în meseria respectivă, să-1 fami
liarizeze cu instalațiile și de aceea 
în predarea ei este necesar să se 
folosească cele mai variate mij
loace care să ușureze un contact 
mai intim al ucenicului cu latura 
practică a meseriei.

In afară de lecțiile în care se

expun noțiuni teoretice și prac
tice care schițează în mintea ele
vului principiile după care' trebuie 
să se conducă în producție, de un 
real folos în consolidarea cunoș
tințelor elevului sînt lecțiile și 
aplicațiile practice, care susținute 
în întreprinderi sau laborator, sînt 
un factor pedagogic și instructiv 
deosebit de important. Aceste prin
cipii au stat la baza pregătirii lec
țiilor de tehnologia meseriei pen-

ing. IONIȚÂ IOAN
Grupul școlar minier Petroșani

(Continuare 
in pag. 3-a)

CARNET; 4 intrat un tren în gară..t

♦
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su- 
im-

Imediat după sosire, co
lectivul triajului nou — 
Petroșani îl întîmpină cu 
zorul muncii obișnuite. 
De-abia oprește mecani
cul Romoșan Gheorghe 
locomotiva 150.1007, că 
impiegatii de tură Suca
lă Gheorghe și Sasu Teo
dor pornesc la organiza
rea lucrului pentru 
compunerea garniturii 
pectivs.

— Cabina, cabina, 
nă în telefon vocea
piegatului Sucală Gheor
ghe. Vezi că începe des
compunerea lui 2688. Goa
lele merg la preparați a 
Petrila. iar vagoanele în
cărcate la Petroșani...

Impiegatul încă vorbeș
te la telefon cînd Didoai- 
ca Andrei, Deat loan, Rusii 
Ioan, Dănilă Elisei, Cos- 
tea Ioan, Leliuga loan și 
Andraș loan, manevranți, 
fac semne locomotivei 
50148 condusă de meca

nicul Popescu Alex, să 
tragă la garnitură.

In acest timp, lăcătușii

de revizie Vîlceanu loan 
și Obeanu Toma, meseria
șul Ercei Eugen, contro
lează atent întreaga garni
tură pentru a depista de
fecțiunile tehnice, mecani
cul de compresor Stoica 
V’asije pregătește pr -sin 
nea pentru încărcarea frî- 
nei iar însoțitorul de tren 
Albu Petru dă lămuriri 
vagoanele 672.489, 661.638, 
430.139, 342.608... sînt
goale, pentru preparație, 
nr. 159.459 este încărcat 
cu zarzavaturi de lă Arad 
și merge 
troșani... 
sosește 
1501121
câni cui Cătuțoiu loan 
avînd de fochist pe Preja 
loan, pentru a lua garni
tura de goale la Petrila. 
Nu trec decît circa 40 de 
minute de la sosirea tre
nului 2668 
goale au și 
preparației.

Paralel cu 
alta linii ale
în formare garnituri

la O.A.DL.F. Pe- 
In
Și

condusă de me- 
și

acest timp, 
locomotiva

și vagoanele 
luat drumul

aceasta, pe 
triajului sînt 

de

Iată 
Lo-

Și 
deja 
Ш2-

și

marșrute cu cărbune, 
una pe linia a 4-a. 
comotivele 150.1039 
150.1036. sînt atașate 
în fruntea convoiului ; 
canicii i Frențiu loan
Bucur Teodor împreună 
cu fochiștii Dăncișor Se
verin și Moldovan Ioan 
verifică starea sistemului 
de frînare, iar locomoti
va împingătoare 150.1004 
avînd ca mecanic pe Mar- 
cu Aurel și fochist pe 
Bara Ștefan așteaptă sub 
presiune semnalul de 
plecare.

— Cabinele, alo cabine
le — sună vocea impie
gatului în telefon. Către 
Petrila iese convoiul de 
goale la preparație, că
tre Peștera Boli pleacă 
marșruta de cărbune. Intră 
apoi pe linia a 5-a tre
nul...

Totul 
singură 
bișnuită
Petroșani I

se întîmplă într-o 
oră de muncă o- 
la triajul nou —

MIHAI ȘTEFAN

*♦♦**♦

«

♦

In minele Văii Jiului

Productivitatea muncii a sporit 
considerabil, dar mai sînt 
încă rezerve de folosit!

Producția de cărbune a Văii 
Jiului sporește de la an la an, 
asigurînd într-o măsură tot mai 
mare nevoile economiei naționale. 
Factorul principal care a stat la 
baza creșterii producției de cărbu
ne este ridicarea continuă a pro
ductivității muncii. Traducînd în 
viață sarcinile izvorîte din docu
mentele celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. ■ muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din Valea Jiului/ con 
duși de organizațiile de partid lup
tă să obțină la locurile lor de 
muncă randamente tot mai- mari. 
In această luptă ei folosesc tehnica 
nouă care își face loc tot mai mult 
în adîncurile minelor. Introduce
re pe scară largă a mecanizării la 
operațiile de tăiere, - încărcare și 
transport, folosirea de metode mo
derne de exploatare au dus la ob
ținerea unor succese crescînde. In 
deosebi extinderea exploatării prin 
abataje frontale a ‘ creat condiții 
pentru mecanizarea complexă a 
procesului de producție și de fo 
losire a unor metode avansate de 
susținere cu armături metalice, 
ceea ce a dus la creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Este semnificativ de 
arătat că pioducția extrasă din a- 
bataje cu susținere metalică a fost 
în anul 1962 de aproape 3 ori mai 
mare decît în 1960.

Numeroase fapte relevă că a 
crescut simțitor preocuparea con
ducerii C.C.V.J. și a colectivelor 
exploatărilor miniere pentru intro
ducerea și folosirea pe scară mai 
largă a mecanizării și a procedee
lor tehnologice avansate. Alături 
de conducerile tehnice ale exploa
tărilor, numeroși mineri, ingineii 
și tehnicieni inovatori se frămîn- 
tă pentru a folosi în mod cît mai 
corespunzător . utilajele existente 
pentru a obține cu ele randa
mente rit mai ihari. In scopul creș
terii productivității muncii, în a- 
batajele frontale din stratele Sub
țiri s-a experimentat și introdus 
pe stratul 18 de la mina Eupeni 
plugul de cărbune cu ajutorul că
ruia s-a realizat o productivitate 
cu mult sporită față de cea obți
nută în alte abataje similare. Pen
tru reduceiea manoperei la săpa
rea galeriilor ce urmează a se be- 
tona s-a generalizat în Valea Jiu
lui sistemul de lucru cu săparea 
lucrărilor miniere Ia profilul gata 
lărgit și susținerea cu armături 
metalice recuperabile. Acest sis
tam de lucru a permis reducerea 
consumului de material lemnos șl 
reducerea manoperei ce se folosea 
pentru lărgirea ulterioară a lucră
rilor miniere. La lucrările de în
cărcare a sterilului din înaintări 
s-a extins utilizarea mașinilor de

încărcat cu cupe, acționate elec
tric sau pneumatice precum și a 
cărucioarelor reîncărcătoare. Aceas
ta a permis să se realizeze viteze 
de avansare superioare celor ob
ținute cu j vechiul sistem de lu
cru. La mina'Dîlja,‘după cum se 
știe, brigada condusă da brigadie
rul comunist Demeter Augustin a 
reușit să . realizeze o viteză de a- 
vansare lunara de 257 m. într-o 
galerie dublă, ceea ее constituia 
un, record. La săparea puțurilor 
de la supralață, în vederea crește- 
rii vitezei de , avansare, ;S-a ex
perimentat la puțul principal Dîlja 
cofțajul mobil și podul de lucru, 
care elimină susținerea provizorie. 
Prin folosirea acestui sistem , de 
lucru, s-a, realizat o viteză record, 
de 51 m. lunar (săpare și betona- 
re) în puț cu diametru liber de 5 
,m„ de către. brigada condusă de 
minerul comunist Bartha.

Folosind tehnica nouă, ridicîn- 
duși nivelul de calificare și îm
bunătățind organizarea muncii, 
minerii din Valea Jiului au rea
lizat o productivitate a muncii 
sporită față de anii precedenți: în 
1960 — 1,024 tone pe post, 1961 

.— 1,088 tone pa post, în 1962 — 
1,160 tone p-а post, iar în primul 
trimestru al anului în curs 1,192 
tone pe post. Iată, o creștere con
tinuă. a productivității medii pe 
întregul bazin, o creștere care dă 
dreptul fiecăruia dintre noi să se 
tnîndrească cu realizările harnici
lor noștri mineri.

In spatele acestor cifre se as
cund însă și unele deficiențe. Se 
știe că în unele locuri se lucrează 
cu o productivitate încă scăzută, 
că nu toate sectoarele își reali
zează sarcinile de plan. Este 1 a- 
devărat că printr-o mai bună or
ganizare a lucrului la locurile de 
muncă, prin îmbunătățirea asis- 

‘ tenței tehnice și ‘condițiilor de 1Э- 
•eru create niinerilor, număful .Bri
găzilor care nu-și realizează pla
nul este în scădere. Dar existența 
unui număr de brigăzi și sectoare 
care nu-și îndeplinesc sarcinile de 
plan, care muncesc Cu randamente 
scăzute este încă mare. Aceasta a- 
rată că la fiecare exploatare există 
încă largi posibilități de sporire 
a randamentelor atît prin extin
derea mecanizării și introducerea 
de noi procedee tehnologice rit 
și prin organizarea mai deplină a 

. muncii, prin ridicarea nivelului 
de calificare, prin mobilizarea tu
turor colectivelor în întrecerea so
cialistă.

La unele exploatări cum este, 
de pildă, Vulcan nu se acordă în
treaga atenție folosirii rezervelor

(Continuare în pag. 3-a)

Oraș nou — școală nouă. De curînd. Uricarilul s-a îmbogății cu o 
vînd 16 săli de clasă și laboratoare, unde copiii an condiții optime de 
acum, în Valea noastră s-au construit 4 asemenea școli, iar a cincea 

ridicare și-și va primii elevii la toamnă.
Ш CLIȘEU: Școala nouă din Uricatu.

nouă școală a- 
invățătură. Pină 
este în curs de



la bibliotecă

fazei oră-

G>
artisticeIN TURNEU

da for-

Aptitudini, măiestrie, simt artistic

faza

peste 30 
însemnat

în valoare de 
ca luna acaas- 
să fie investiți 
cărți, bibliote-

bogatul 
brigada 
Uricani,

pentru 
pentru ce- 
meșteșugă-

ar 
de 
de

C. IOAN
corespondent

ale 
de data 
în ceea 

și inter-

C. HOGMAN —
secretarul Comitetului orășenesc 

pentru cultură și artă Petroșani

interpretare, 
conținut 
artistică 
formația

Și 
Margareta (Uricani) inter- 
de muzică ușoară, 
același lucru se poate spune 
despre o serie de formații.
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Cartea — acest prieten apropiat"' 
al oamenilor, capătă pe zi ce trece - 
o sferă tot mai largă de cuprin
dere. La rindul lor, bibliotecile stat 
îmbogățite lună de lună cu ultimele 
cărți noi ce apar în librării, cărți 
care circulă fără întrerupere de la 
bibliotecă la cititor. O atenție deo
sebită pentru îmbogățirea bibliotecii 
cu ultimele noutăți apărute acordă 
și colectivul bibliotecii de la clubul 
muncitoresc din Vulcan.

Aici, în fiecare lună, biblioteca 
își mărește numărul volumelor. Lu
na trecută, de pildă, la bibliotecă 
au fost aduse cărți 
3 000 de lai, urmînd 
ca alți 3 000 de iei 
în cărți. Cu aceste 
ca din Vulcan își va spori numă- 

*rul volumelor la peste 20 000. 
( Ceea ce trebuie făcut aici este 
^intensificarea acțiunii de populari
zare a cărții în rindul oamenilor 
‘muncii, organizarea de cît mai 
.multe acțiuni cu cart ea,acțiuni ins
tructive, interesante, atrăgătoare.

; In cadrul turneului pe care îl 
întreprind? prin Valea Jiului, or- 
ichestra de muzică populară „Bar- 
bu Lăutaru" a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" din București a 
prezentat vineri seara în sala Tea
trului de stat din Petroșani, în fața 
unui numeros public, un concert 
de muzică populară romînească. 
Și-au dat concursul cîntăreți de 
frunte din țara noastră ca ; loan 
Cristoreanu, Laureat al Festivalu- ‘ 
lui Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prietenie 
de la Moscova, Damian Luca și An
gela Moldovan, artiști emeriti, Ana 
Ispas, Dionisie Vlad și soliștii ins
trumentiști Nicolae Crăciunescu, 
Haralambie Ioviță, Constantin San- 
drn, Ioan Văduva și alții.

Concertul, prezentat cu multa 
sensibilitate s-a bucurat de un bi
nemeritat succes, fiind aplaudat 
de entuziastul public petroșănean. 
>

La Școala profesională din Lu-
• peni se formează cadre destoinice 
‘ pentru industria noastră minieră.
• Aifi cei peste 500 de elevi ai școlii 
: se califică în diferite meserii spe- 
. cifice mineritului și tot aici primesc
• o educație multilaterală.
' Despre roadele acestei educații, 
: au luat cunoștință cei peste 500 
: de invitați care au luat parte, în 
sala Palatului cultural din Lupeni,

■ la programul prezentat de brigada 
artistică de agitație și celelalte

; formații artistice ale școlii. Spec-
■ tatorii au fost plăcut surprinși de
■ aptitudinile, măiestria și simțul ar- 
: tlstic de care au dat dovadă cei 
i aproape 300 de elevi care fac parte
din cele 9 formații artistice ale 

r școlii. De un succes bine meritat 
s-au bucurat: orchestra, brigada 

; artistică de agitație, corul, recita- 
.' tonii și soliștii instrumentiști și 
. vocali oare au fost viu aplaudați
■ de către publicul spectator prezent 
’ ta sală.

Programul artistic a început au 
poezia „Lupeni", recitată de elevul 
Iovanescu Constantin din anul II. 
A urmat apoi corul, format din 
60 de persoane, cu cîntecele „Mă- 
rej ptarînt al patriei iubite", „Plea-

1 *1 1 1

ta cinstea celei de a XX»a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, a fost organi
zat cel de-al Vll-lea concurs pe 
țară al formațiilor artistice de ama
tori, din cadrul așezămintelor cul
turale, sindicatelor, caselor de cul
tură ale tineretului și cooperativelor 
meșteșugărești.

hi cadrul primei etape, între 1 
mai-9 iuuie s-a desfășurat faza oră
șenească în mai multe centre din 
Valea Jiului cu deplasarea juriului 
la fața locului.

Spectacolele susținute cu această 
ocazie au dat posibilitate alternării 
formațiilor artistice ale căminelor 
culturale, cu cele sindicale și ale 
cooperativelor meșteșugărești, selec
ționările făcîndu-se separat pentru 
formațiile sătești, separat 
cele sindicale și separat 
le ale cooperativelor 
rești.

Acum, la încheierea 
șenești a concursului, se pot trage 
o serie de concluzii despre felul 
cum s-a desfășurat el, de felul cum 
s-au prezentat formațiile 
la acest concurs.

Apariția pe scenă a 
de formații și a unui
număr de soliști, demonstrează că 
fatza de concurs care a avut loc se 
poate considera ca cea mai reușită 
din cîte s-au ținut pînă acum.

Față de faza intercomunală tre
buie apreciat că formațiile cămi
nelor culturale și chiar cele 
sindicatelor s-au prezentat 
aceasta .mult mai bine atît 
ce privește repertoriul cît

• preferea artistică.
O notă ■ bună se poate

mațiilor artistice ale clubului din 
Uricani, care au dovedit interes 
pentru pregătirea acestui concurs, 
cît și pentru prezentarea progra
melor.

Dintre formațiile care au evoluat 
pe scenă, de o apreciere deosebită 
s-au bucurat: corul clubului din 
Lonea, fanfara din Vulcan, orches
tra simfonică din Petroșani, forma
ția de operetă a clubului din Pe- 
trila, orchestra de muzică ușoară 
din Aninoasa, formația de chitare 
a clubului din Petroșani.

Apreciate atît pentru 
cît și pentru 
fistic au fost 
agitație de la

că Vlad la S.M.T.", „Republică, 
măreață vatră", și „Aceasta e pa
tria mea".

In prima parte a programului și-au 
mai dat concursul recitatorii Cri- 
șan Nicolae, care a cîștigat locul 
II la concursul interșcolar 
orășenească, Fîcea Vasile, precum 
și soliștii instrumentiști Todofici 
Petru la acordeon și Chinezu Iu
lian la saxofon.

Cu ropote de aplauze au fost răs
plătiți și component» formației de 
fluierași, formație care a ocupat lo
cui I la faza raională interșcolară.

In afară de cîntece, recitări, mo- 
noloage, dialoguri un grup de elevi 
a prezentat un reușit montaj lite
rar pe tema: „In patria noastră 
socialismul a învins definitiv la 
orașe și sate".

Printre 
prezentat 
VII-a de 
localitate 
ginți ai 
ceasta inițiativă a conducerii școlii 
este o notă bună și ea dovedește 
interes pentru orientarea elevilor 
care absolvese 7 clase, pentru ca 
aceștia să urmeze cursurile școlii 
profesionale.

A. MICA 
corespondent 

invitații la spectacolul 
au fost și elevi din clasa 
la școlile elementare din 
precum și profesori diri- 
claselor respective. A-

dansuri a clubului din Lupeni, bri
gada artistică de agitație de la că 
minul cultural din Cimpa, iar din
tre soliști s-au remarcat- Scărlătoiu 
Nicolae, (Petroșani) pentru inter 
pretarea unor bucăți de muzică 
clasică, Iancu Uțu (Aninoasa) 
Ispas 
prefă 

Nu
însă 
care s-au prezentat slab la concurs. 
Așa au fost brigăzile artistice 
agitație ale cluburilor Vulcan 
Petrile, care pe lîngă faptul că 
avut texte slabe, nici acestea 
au fost stăpînite de membrii bri
găzii respective, stîrnind nemulțu
miri în rîndul spectatorilor. Acest 
lucru a dovedit că aceste două 
formații s-au trezit doar cu 3-4 
zile înainte de concurs. Slab s-au 
prezentat și brigăzile artistice de 
agitație din Lupeni și Lonea, or
chestra simfonică din Lupeni, cere 
nejustificat s-a declarat simfonică 
neavînd toate compartimentele a- 
sigurate unei astfel de orchestre 
și nici nivelul de interpretare nu 
a fost cel cerut. Pe aceiași linie 
s-au prezentat și fanfara clubului 
U.R.U.M.P., corul clubului din Pe
troșani, care a fost nevoit să se 
prezinte în scenă fără costumație, 
formația de dansuri a căminului 
cultural din Bărbăteni, care s-a pre
zentat cu o formalie de elevi, for
mația de dansuri a cooperativei 
Jiul Petroșani etc.

Cu totul nejustificat este nepre- 
zentarea în concurs a unor forma
ții ca: fanfara și echipa de dansuri 
de la clubul din .Lonea, orchestra 
de muzică ușoară a clubului din 
Lupeni, cît și formațiile căminelor 
culturale Jieț (director Zegan E- 
manoil), Bănița (director Văduva 
Constantin), Coroiești (director Po
pa Ana) și Gîmpu lui Neag (direc
tor Vhsii'e Ana). Aceasta denotă 
că nu s-a acordat atenție cuvenită 
acestor formații și s-a privit cu 
superficialitate acest concurs.

Cu toate aceste lipsuri, se poate 
aprecia că faza orășenească a con
cursului și-a atins în mare parte 
scopul propus, iar formațiile artistice 
au demonstrat că posedă elemente ta

lentate. Aceasta relevă faptul că atun
ci cînd se muncește cu pasiune, cînd 
organele sindicale și conducerile 
întreprinderilor respective privesc 
cu simț de răspundere problemele 
muncii culturale și rezultatele sînt 
bune.

Este necesar ca în viitor, forma
țiile clasate pe primele locuri să 
se pregătească cu multă seriozitate 
și conștiinciozitate pentru a ne re
prezenta cu cinste in fazele superi
oare ale concursului. Celelalte for
mații să depună mai mult interes 
pentru îmbunătățirea repertorilor și 
a prezentării lor într-o formă artis
tică corespunzătoare.

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ

mult 
pro- 
este 
lor.

Este îndeobște știut că aninose
nii sînt mineri vrednici. Titlul de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
ce le-a fost decernat nu de 
pentru realizările obținute în 
ducție în cursul anului trecut, 
desigur mărturie a hărnicie1
Dar aninosenii știu să-și petreacă 
în mod plăcut și util timpul liber. 
„Responsabil" cu... timpul liber la 
Aninoasa este tovarășul Negraru 
Gheorghe, directorul clubului din lo
calitate. Programele artistice pre
zentate cu regularitate de forma
țiile clubului se bucură de fie
care dată de aprecieri din partea 
spectatorilor. Artiștii amatori ai 
clubului sînt mult îndrăgiți de a-

imr -una din du. 
pă-amieze, fotore
porterul nostru a 
poposit la clubul 
din Uricani îm
preună cu nelip- 
situ-i instrument 
— aparatul foto
grafic. Și nu a 
avut ce regre
ta. Pelicula foto
grafica a înregis
trat în ace a zi 
multe Imagini ca
re mai de care 
mai concludente.

ilustrînd activita
tea culturală ln- 
tensă care se des
fășoară la clubul 
Uricani.

Primii pe care 
i-a întilnit in ca
le, au fost mem
brii brigăzii artis
tice de agitație. 
Clasată pe locul I 
la faza raională a 
celui de-al Vll- 
lea concurs al for
mațiilor artistice 
de amatori, conti-

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

pregătirile 
pentru faza supe
rioară a concur
sului (ioto. 1 ince- 
pind de sus). In 
sala următoare, 
orchestra de mu
zică populară își 
tinea și ea repe
tițiile, tot pentru 
faza superioară a 
aceluiași concurs 
(foto 2). Formația 
de fluierași nu a 
trebuit căutată 
prea departe. Se 
afia în aceeași 

ninoseni. Abia așteaptă să-i vadă 
la lucru. Iar cînd se organizează 
excursii sau serbări în aer liber, 
aninosenii vin cu mic, cu mare. Ei 
știu că artiștii amatori sînt pre- 
zenți pretutindeni, sînt gata ori- 
cînd să-i înveselească.

Dacă vreți să vedeți cum își pe
trec aninosenii timpul liber intr-o 
zi de sărbătoare, mergeți astăzi la 
ei în comună. N-o să regretați. A- 
ninosenii sînt și oameni ospitalieri. 
Activitatea începe de dimineață, 
prin concursul de tir cu arcul orga
nizat la punctul „Sub funicular"; 
La ora 10, în sala mare a clubului 
va avea loc un frumos program .

>1 sală cu orchestra 
de muzică popu
lară. Si ea iot la 
repetiții. De altfel, 
(foto 3) a surprins 
tocmai acest lu
cru.

Orchestra de 
muzicuțe (foto 4) 
și cea de muzică 
ușoară (foto 5) au 
fost găsite așa 
cum era de aștep
tat, tot împreună, 
la... repetiții. Aici 
imaginile noastre

S-au întrerupt. Nu, 
nu vă grăbiți cu 
aprecierile. Peli

cula fotografică a 
mai înregistrat în
că multe alte ima
gini. Dar spațiu/ 
nu ne permite să 
le redăm pe toate. 
Așa că nu am a- 
Ies decît cîteva 
dintre ele, luate 
tntr-o după amia
ză obișnuită la 
clubul din Uri
cani.

^ЖС^

artistic în cinstea celor care îm
plinesc 14 ani care într-un cadru 
sărbătoresc vor primi buletinul de 
identitate. Apoi... cu alai ia iarbă 
verde. La punctul „Bazinul vechi", 
aninosenii vor petrece ore în șir 
în mijlocul naturii la frumoasa ser. 
bare cîmpenească ce se va orga
niza. Aici se vor recrea, se vor re
conforta după o săptămînă de 
muncă. Nu vor lipsi nici jocurile 
distractive „Rața', „Stîlpul", „Oul 
în lingură", „Frînghia" etc. precum 
și nelipsita... minge, 
murgul își va coborî 
SUră, VOioȘi Și CU 
suflet, aninosenii se 
la casele lor.

Iar cînd a- 
alene cortina 
mulțumire în 
vor întoarce
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(Urmare din pag. l-a)

Ceferiștii din гавяиа mișcare 
de pe raza de activitate a Regu
latorului de circulație Petroșani 
obțin zi de zi noi realizări în
muncă. In prima decadă a lunii 
iunie ne R.C.M.-ui Petroșani s-au ț 
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Colectarea fierului vechi 
acțiune de importantă deosebită

diu

Sarcinile trebuie 
respectate

In lunile aprilie și шеі a.c.,
localitățile Văii Jiului au luat dru
mul oțelăriilor patriei peste 1 400 
tone fier vechi. Tot în această рэ- 
rioadă au lost colectate 55 000 kg. 
fontă și 44 000 kg, metale nefe
roase. La aceste success o contri
buție de seamă au adus-o colecti
vele exploatărilor miniere Petrila și

, Lupeni, U.RU.M. Petroșani și 
' I.C.T. Paroșeni, care au înțeles cum 
se cuvine importanța acțiunii de 
colectare a fierului vechi, muncind 
cu rîvnă pentru stringer ea în fie- 

' care lună a
te.

Din păcate 
fost înțeles
de conducerile 
organizațiile de

• parațiile Petrila
Uricani, I.F. Petroșani și altele. In
lunile ce urmează, este necesar ea 
întreprinderile și colectivele care 

țnu au predat I.C.M.-ului cantitățile 
i de fier vechi planificate, să acor- 
1 de importanța cuvenită acestei sar-
* cini, dovedind mai multă inițiativă 
în organizarea acțiunilor de strin
gers a fierului vechi.

de fier vechi. Preocupați ca lună de 
lună pianul de strîngere a fieru
lui vechi să fie realizat, tinerii din 
Vulcan au colectat pînă in pre
zent peste 300 tone fier vechi. Nu
mai în luna mai, de pildă, au fost 
colectate și predate I.C.M.-ului 82 
tone fier vechi.

Intre organizațiile U.T.M. care se 
evidențiază în munca de colectare 
a fierului vechi, se numără orga
nizația U.T.M. de la mină, cea de 
la Î.G.O., precum și utemiștii din 
organizația șantierului de la Coro- 
iești.
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încărcat ‘Și .expediat 2106 tone 
mărfuri peste plan.

Ducerea la descărcare, în cel 
mai scurt timp, a vagoanelor ce

••«•••••••••«••«•••a»**
Succese

ale feroviarilor
*••*•**••••**••*«••**•«

cantităților planifica-

însă, acest lucru nu a 
în suficientă măsură 

administrative și 
tineret de la pre- 

și Lupeni, mina

sectorul ѴШ elec- 
minei Aninoasa se si- 
acest an in frunteași în

de stringere a fierului ve- 
cele 135 700 kg. fier vechi, 
pînă în ptezent I.C.M.-ului

«Nici un tînăr în afara 
acțiunii de colectare 

a fierului vechi"

lntr-о singură zi
Tinerii din 

tromecanic al 
tuează 
acțiunii 
chi. La 
predate
de tinerii aninoseni, organizația de 
bază U.T.M. din sectorul VIII se 
mîndrește cu o contribuție da 51 
tone. Intr-una din zilele trecute, 
bunăoară, răspunzind cu entuziasm 
la chemarea organizației U.T.M., 
36 de tineri din sector au 

întreprins o vastă acțiune de mun
că patriotică pe halda de Ia Piscu, 
în urma căreia au fost colectate 21 
tone de fier vechi.

La această acțiune, 
Bici s-au dovedit a 
secția iămpărie, care
comunistul Tat loan au colectat 8 
tone de fier vechi.

Printre tinerii din sector care au 
participat cu multă tragere de ini
mă la acțiunile patriotice, se nu
mără și Nagy Iosif, Bud 
Mircescu Dumitru, Kurta 
Săcăluș Petru și alții.

cei mai har
ți tinerii din 
în frunte cu.

' In perioada scursă din acest an, 
sub lozinca „Nici un tînăr în afa
ra acțiunii de colectare a fierului 
vechi", tineretul vuicănean a des
fășurat o activitate însuflețită pen- 

' tru colectarea și trimiterea spre 
oțelării a cît mai însemnate cantități

Vasile,
Gavrila,

0.

însemnare: @ problemă la lacto-Ьаг
în Petroșani 

„Miorița' 
unanimă : 
luată de

bine 
dar

acest neajuns de la 
nu se învrednicește

o ospătară, fie cu un a- 
ospătar. Viața cere să fie 
rezolvată această proble- 

intrat în sezonul de vară, 
da

cafea cu lapte, 
lapte dulce, ouă la pahar, 

omletă, mămăliguță 
brînză, mămăliguță cu lapte
cu smîntînă, cașcaval la ca-

, Acum un an, cînd 
s-a deschis lacto-barul 
părerea multora a fost 
iată o măsură bună
T.A.P.L.! In scurt timp această u- 
nitate de alimentație publică a 
devenit un punct de atracție, mai 
ales în orele dimineții și seara. 
Mulți amatori de mîncăruri „ușoa
re" au început să frecventeze cu 
regularitate lacto-barul. Aici gă
sesc în fiecare zi preparatele cu
linare preferate : 
iaurt,
ouă ochiuri, 
cu 
sau 
pac. cornuri, prăjituri etc. Mîncă-

' rurile în general sînt gătite bine, 
servite cu gust iri condiții igie
nice. Personalul unității își dă si- 

' lința (în măsura posibilităților) șă 
satisfacă exigențele consumatorilor.

S-ar părea că din lacto-bar, con- 
. sumatorii ies pe deplin mulțumiți. 
Dar nu-i chiar așa. Cel care intră 
aici să-și potolească foamea își 
face de regulă următoarea soco- 

. teală : iau in fugă o omletă și 
un ceai sau o cafea ori un iaurt 
și-mi văd de treburi. La lacto-bar 
însă tocmai această cerință — ser
vitul prompt, în „viteză" cum s-ar 
spune — nu se îndeplinește. In 
orele de vîrf (7—9 dimineața și 

■20—22 seara) mai cu seamă, con
sumatorii așteaptă exagerat da 
mult pînă ce sînt serviți. Din ce 
cauză ? Mîncarea comandată de a- 
ceștia o servește la mese o singu
ră ospătară. Tot ea trebuie să 
strîngă farfuriile și tacîmurile fo
losite, să șteargă în grabă mesele 
la care a servit și să le orîn- 
duiască pentru noi clienți, să taie 
pîine, să ducă pahare și apă la 
mese, să facă clienților nota de 
plată, să ia noi comenzi etc. Și 
sînt nu mai puțin de zece mese 
de servit, de alergat de la una la 
alta. Este deci da așteptat ca 
în acest fel ospătară să nu poa
tă prididi cu servitul, iar de la 
mese să se audă reproșuri repe
tate : pentru un iaurt aștepți o 
«răi?

Conducerea TA..P.L. Petroșani I

cunoaște 
lacto-bar, 
să ia măsuri pentru a rezolva pro
blema servitului prompt la aceas
tă unitate. Va trebui însă s-o re
zolve fără întîrziere. Cum ? Com- 
pletînd personalul lacto-barului fie 
cu încă 
jutor de 
neapărat 
mă. Am
cînd Petroșaniul este vizitat 
grupuii de turiști, echipe de spor
tivi, excursioniști, vizitatori. Marea 
majoritate d.n ei preferă să-și as- 
tîmpere foamea la lacto-bar. Este 
de dorit ca toți să plece din a- 
ceastă unitate cu impresie cît mai 
bună despre felul cum au fost 
serviți.

I. BĂLAN

sa- 
casa 
сеп’ 
іес-
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sosesc încărcate, crează condiții 
ca aceste vagoane să iie descăr
cate și trimise pentru o nouă în
cărcate într-un timp relativ mic 
față de normă și totodată să se 
poată descărca mai multe vagoa
ne. In acest iei au fost descărca
te peste plan în prima decadă 
246 de vagoane. Pentru asigura
rea încărcărilor sînt folosite ma
joritatea vagoanelor provenite 
din descărcări. Acest fapt a con
tribuit la îmbunătățirea .cursei 
încărcate a vagonului de marfă 
cu 17 la sută, iar cursa goală a 
fost redusă cu 24 la sulă .

Marșrutizarea transporturilor 
creiazâ condiții pentru circulația 
mai rapidă a mărfurilor de la fo
cul de încărcare la destinație evl- 
tîndu-se manevra din stafiile teh
nice din parcurs. In prima deca
dă a lunii curente peste 40 tre
nuri marșrute au plecat 
fiile Lupeni și Petroșani 
tinația București, Arad, 
și Hunedoara.

din sta- 
des-cu

Coștariu
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electricienii de mină, care au 
în cursul acestui сш foarte 

variate. Un exemplu concludent 
îl constituie în această direcție, 
lecția recapitulativă la capitolul 
„Instalații miniere ds extracție" 
care, spre deosebire de celelalte 
lecții, nu s-a mai făcut în 
la obișnuită de clasă ci în 
mașinii de extracție a puțului 
tru al minei Petrila. Această
ție a fost o verificare pentru a- 
levi, ei trebuind nu numai să des
crie instalația de extracție cu păr
țile ei componente, dar să și indi
ce aceste părți în realitate, recu- 
noscîndu-le după cele ascultate la 
lecțiile anterioare în clasă.

Nu totdeauna se pot însă orga
niza astfel de vizite în întreprin
deri. In aceste cazuri se pot orga
niza lecții extrem de atractive în 
laboratoarele școlii, fie sub forma 
lecțiilor de prezentare a unor ins
talații sau aparate, fie sub forma 
unor lucrări practice. Sub acest 
aspect a fost interesantă, de exem
plu, lecția tratînd instalațiile de 
aeraj minier. Astfel după ce cu 
o lecție mai înainte s-au expus 
noțiunile teoretice, principiul de 
funcționare al instalațiilor de ae
raj și cîteva tipuri de ventilatoa
re, la următoarea lecție s-a făcut 
vizionarea unui diafilm, „Aerajul 
minelor" care prezentînd mai com
plet rolul instalațiilor de aeraj 
existente, a lărgit orizontul de cu
noaștere al ucenicilor, înlesnindu-le 
în același timp însușirea mai te
meinică a cunoștințelor căpătate 
anterior. Această concluzie este în
tărită de discuțiile și interesul ma
nifestat d= elevi atît în timpul vi
zionării cît șl după vizionarea dia-
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filmului, oare au arătat eficacita^ 
tea acestei lecții.

După modul cum s-au comportat 
elevii se poate aprecia că lecțiile au 
fost reușite, atingîndu-și pe deplin 
scopul de a fixa cunoștințele în 
mintea elevului.

Exemplele menționate scot în e*j 
vidență utilitatea folosirii labora* 
toarelor în practica predării lec
țiilor la școală. La grupul nostru 
școlar acest lucru a fost înțeles 
de majoritatea cadrelor didactice 
care s-au străduit să folosească cît 
mai des laboratoarele. In același 
timp, o preocupare a constituit-o și 
completarea continuă 
relor cu materialele 
necesare. Laboratorul 
tehnică a fost utilat 
ziționarea de aparate 
lectrice de la întreprinderile din 
Valea Jiului. N-a fost neglijat nici 
aspectul confecționării de către e« 
levi a unor materiale didactice, 
unele avînd caracterul de inovație 
Astfel cu contribuția elevilor 
Czeller Stefan și Bar Francisc s-a 
confecționat o instalație de sem
nalizare la puțuri, elevul Olaru 
Ioan a amenajat un ampermetru 
fără carcasă pentru a i se putea 
vedea echipajul. S-au confecțio
nat machete de transformatori, sta
ții de pompare cu aparat de su
dură electrică prin rezistență, mo
toare electrice etc. Executarea a- 
cestor machete și aparate a com
pletat laboratorul cu cele nece
sare și a permis și o verificare 
practică a cunoștințelor elevilor 
care le-au lucrat.

In dotarea și folosirea labora
torului în școală, am obținut • 
serie de succese care nu ne pot 
însă mulțumi. Sînt multe aparate 
moderne pe 
Ie învețe a 
nu le au 
Putem spera 
pletarea acestor 
cursul întreprinderilor din Valea 
Jiului, cu atît mai mult cu cît 
și acestea sînt cointeresate în pre
gătirea unor electricieni cît mai 
buni, cu cunoștințe ridicate la ni
velul sarcinilor puse în fața noas
tră de planul șesenal.

a laboratoa-i 
și aparatele, 
de electro* 
prin achi* 

și mașini. e-

care elevii trebuie să 
le folosi, dar pe care 
in laboratorul școlii, 
însă în viitor în com- 

liffturi cu con-
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Iată-ne în anotimpul impiimeurilor, al rochilor subțiri. Magazinele 
desfacere ale ocestor produse mult căutate de cumpărători cunosc 
afluenfă mare în aceste zile de început de vară. Fotoreporterul

de

o
nostru a surprins un aspect de acest iei într-unul din magazinele de 
coniecțil.
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IN MINELE VĂII JIULUI

Productivitatea muncii а sporit considerabil, 
dar mai sînt încă rezerve 4c folosit ’

(Urmare din ряд. ba)

creștere a productivității mun- 
In perioada care a trecut de 

începutul anului uneia sectoa- 
au în- 
în ur- 
precum

de 
cii. 
la 
re de la această exploatare
registrat serioase rămîneri 
mă. Conducerea exploatării 
și comitetele de partid și de sindi
cat au acordat o slabă atenție mo
bilizării corpului tehnico-ingine
resc, inovatorilor, masei largi ds 
muncitori pentru găsirea unor so
luții tehnice mai bune, pentru fo
losirea pe scară mai largă a teh
nicii noi în vederea înlăturării 
unor greutăți care s-au ivit în 
procesul de extracție, n-au acțio
nat cu destulă energie asupra tu
turor factorilor care contribuie la 
creșterea productivității muncii.

Deficiențe de această natură 
există și la alte exploatări ca Lo
nea, Petrila și Uricani care în pri
mul trimestru nu și-au realizat în 
întregime sarcinile privind crește
rea productivitătu muncii.

Experiența ne-a arătat că acolo 
unde organizațiile de partid desfă
șoară o susținută activitate politi
că în rîndul muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor pentru a le 
explica sarcinile puse de partid, 
pentru a le arăta căile și mijloa
cele de creștere a productivității 
muncii, pentru obținerea unei can
tități de cărbune sporită, la un 
preț de cost redus și de calitate 
mai bună, greutățile sînt învinse, 
angajamentele luate în întrecere 
se îndeplinesc.

Din elanul patriotic al mineri
lor s-au născut multe inițiative 
prețioase menite să ducă la creș
terea productivității muncii. „Trei 
fîșii în două zile" și apoi „Două 
fîșii pe zi în abatajele frontale". 
„Două schimburi pe cîmp și ari
pă în abatajele cameră" — iată 
numai cîteva din aceste inițiative. 
Prin aplicarea lor la minele Petrila 
și Uricani productivitatea muncii 
a crescut simțitor In unele abata
je.

o preocupare 
sprijinirea brigă- 
realizează planul, 
însă că această 
bucură pretutin- 

cuvenită, în deo-

In urma însușirii inițiativei „Toa
te brigăzile ds mineri la nivelul 
celor fruntașe", la unele exploa
tări se manifestă 
mai bună pentru 
zilor care nu-și 
Trebuie arătat 
inițiativă nu se 
deni de atenția
sebi la exploatările Lonea și Uri
cani. Este necesar să șe depună 
mai multe eforturi la aceste ex
ploatări pentru a ajuta brigăzile 
mai slabe să obțină rezultate bu
ne în producție.

Peste puțin timp vom păși în 
cea de a doua jumătate a anului. 
Este necesar ca, sub conducerea 
organizațiilor ds partid, minerii, 
inginerii și tehnicienii Văii Jiului 
bazîndu-se pe experiența acumula
tă în folosirea rezervelor interne 
să-și sporească eforturile pentru, 
a obține realizări din ce in ce 
mai bune în domeeiul цжжжх pm- 
dnctnîtasg ■■■(*.

17 iunie
PROGRAMUL I. 7,10 Dansuri ins

trumantale, 8,00 Sumarul ziarului 
„Scînteia", 8,06 Melodii populare, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 10,00 
Muzică de estradă, 11,05 Coruri din 
opere, 11,30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară, 12,00 Din cele mai: 
cunoscute melodii populare, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Muzică 
ușoară, 15,30 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților naționa
le, 16,15 Vorbește Moscova! 16,45 
Instrumentiști de muzică ușoară, 
17,50 Din muzica popoarelor, 18,40’ 
Cîntă Jussi Bjdrling, arii din ope
re, 19,20 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Lazăr Cernescu" din Ca
ransebeș, 20,40 Concert de muzică 
ușoară, 21,15 Muzică din operete, 
22,25 Concert pentru vioară și or-, 
chestră de Bela Bartok. PROGRA
MUL II. 10,30 Muzică populară, 
11,00 Muzică instrumentală și vo
cală, 12,05 Triouri vocale din ope
re, 12,30 Din muzica popoarelor 
sovietice, 13,37 Cîntece și jocuri, 
14,35 Interpreți de muzică ușoară 
16,10 Cîntece și jocuri populare, 
17,00 Muzică ușoară, 18,30 Muzică 
populară interpfcetată de Maria Pău- 
nescu, Florea, Netcu și Ion Copil, 
19,30 Din activitatea sfaturilor 
populare, 21,15 Jocuri populare, 22,23 
Concert de muzică ușom<L

— sa Q S3 —-

CINEMATOGRAFE
17 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
O călătorie spre centrul pămintului 
(seria П-a),- AL SAHIA: Floarea 
de fier,- LONEA ; Mongolii; А*в- 
NOASA; Vinta de ЛЧ' a oone-
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Declarațiile lui M.S. Hrușciov in legătură 
cu discursul președintelui Kennedy

Evolufia navei cosmice 
jjVostok-5"

: MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
jTASS transmite :

Redactorii șefi ai ziarelor „Prav- 
[da" și „Izvestia" au cerut președin
telui Consiliului de Miniștri al 
•U.R.S.S,, N. S. Hrușciov, să comen
teze discursul rostit la 10 iunie de 
[președintele S.U.A., Kennedy, la U- 
iiiversitataa din Washington.

Răspunzînd la întrebările puse de 
(redactorii șefi ai celor două ziare, 
;N. S. Hrușciov a. declarat că în 
[general discursul președintelui 
JS.U.A. — Kennedy — „produce o 
[impresie pozitivă". El a adăugat că 
[în acest discurs „s-a făcut un pas 
(înainte în aprecierea reală a si- 
ituației internaționale".
. Subliniind o serie de momente 
pozitive din discursul președintelui 
'S.U.A., care atestă o evaluare să- 
mătoasă a situației reale, Hrușciov 
a atras totodată atenția „asupra 
.unor contradicții din acest discurs".
■ După cum a spus N. S. Hrușciov, 
idin discursul președintelui S.U.A. 
itezultă că el nu intenționează să 
lichideze sursele „războiului rece".
■ Referindu-se la una din princi
palele probleme — încheierea tra
ctatului de pace german — Hruș- 
■ciov a declarat : „Se creează im
presia că guvernul S.U.A. nu tin
gle să caute căile pentru o rezol
vare de comun acord a problemei 
'germane și de fapt rămîne în a-
, ceasta problemă pe vechile pozi- 
jțu, care în esență corespund cu 
(pozițiile celor mai reacționare for- 
îțe agresive din Germania, în frunte 
cu Adenauer, Brandt și alți oameni 
[cu intenții revanșarde. Așadar nu 
pe lichidează una din principalele 
surse ale „războiului rece".
• Amintind de propunerile sovieti
ce în problema germană, bazate pe 
[recunoașterea existenței celor două 
[state germane suverane: R.D.G. și 
JR.F.G., Hrușciov a confirmat din nou 
>că „guvernul sovietic se pronunță 
.pentru cele mai serioase garanții 
internaționale față de orașul liber 

'.Berlinul occidental, cu participarea 
'.O.N.U.".

El a declarat : „Trebuie subliniat 
jcu toată fermitatea că nu ne putem 
'eschiva de la semnarea tratatului

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

Ședința Comitetului Special al 0. N. II. 
în legătură cu Rhodesia de sud

NEW YORK 15 (Agerpres).
La ședința din 14 iunie a Co

mitetului special al O.N.U. pentru 
[aplicarea Declarației cu privire la 
[acordarea independenței țărilor șl 
[popoarelor coloniale, un grup de 
[țări afro-asiatice (Cambodgia, Irak, 
’Madagascar, Sierra Leone, Tanga- 
inica, Tunis, Coasta de Fildeș, Etio- 
‘pia, Mali, Siria) au prezentat pro- 
, iectul unei rezoluții cu privire la 
'Rhodesia de sud.

Rezoluția cere Angliei să nu a- 
corde independență unei Rhodesii 
de sud în care la putere ar rămîne 

I guvernul rasist al Hui Winston 
Field și cere Adunării Generale 
a O.N.U. să hotăraseă o dată cît 
mai apropiată pentru acordarea 
unei reale independențe acestui 

[teritoriu, abrogarea actualei con
stituții rasiste și organizarea unor 
alegeri generale pentru crearea 

■ organelor legislative care să re
prezinte majoritatea populației din 
: Rhodesia de sud.

In raportul subcomitetului care 
a cercetat situația din Rhodesia 
de sud se recomandă ca problema 
situației din acest teritoriu să fie 
examinată în cadrul unei sesiuni 
speciale a Adiinării Generale. Deși 
autorii proiectului de rezoluție au 
aprobat în linii mari raportul sub
comitetului cu privire la Rhodesia 
de sud, totuși recomandarea sub
comitetului ca problema Rhodesiei 
de sud să fie examinată în ca

de pace german. Această problemă 
trebuie rezolvată și ea va fi re
zolvată. Am prefera ca ea să fie 
rezolvată de acord cu puterile oc
cidentale".

N. S. Hrușciov a subliniat incom
patibilitatea dintre afirmațiile pre
ședintelui S.U.A. despre slăbirea 
încordării internaționale și existen
ța bazelor militare americane pe 
teritorii străine, încălcarea de că
tre S.U.A. a drepturilor suverane 
ale altor state, apelurile directe ale 
celor mai deșănțați oameni politici 
din S.U.A. la o intervenție armată 
fățișă în treburile interne ale Cu
bei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a declarat: „Da
că se analizează în modul cel mai 
logic declarația președintelui Ken
nedy despre încetarea „războiului 
rece" și consolidarea păcii, atunci 
trebuie să se renunțe la amestecul 
în treburile interne ale altor state, 
să se respecte suveranitatea aces
tora, să se respecte normele drep
tului internațional și Carta O.N.U. 
și nu numai în vorbe, dar și în 
fapte, să se lichideze bazele mili
tare care reprezintă o trambulină 
pentru o agresiune împotriva altor 
state".

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat, de asemenea, că încheierea 
pactului de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia „ar con
tribui precis la încălzirea atmos
ferei politice".

Apreciind perspectivele încheierii 
unui acord cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare și, în 
specia], apropiatele tratative de la 
Moscova în această problemă, 
Hrușciov a declarat din nou că gu
vernul sovietic „nu va accepta să 
ofere teritoriul U.R.S.S. pen
tru o inspecție în scopuri de spio
naj.

Mijloacele naționale de dectare, 
îmbinate cu stațiunile seismice au
tomate, prezintă o garanție sigură 
pentru a descoperi orice încercări 
posibile de a viola acordul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare".

drul unei sesiuni speciale a A- 
dunării Generale nu a fost' inclusă 
în proiect.

Reprezentantul U.R.S.S. a aprobat 
prevederile principale ale proiec
tului de rezoluție propus. El a 
arătat însă că în rezoluție trebuie 
să fie oglindită părerea subcomi
tetului cu privire la necesitatea 
includerii pe ordinea de zi a Adună
rii Generale a problemei situației 
din Rhodesia de sud. In legătură 
cu aceasta, delegatul sovietic a 
prezentat un amendament care 
prevede examinarea problemei 
Rhodesiei de sud în cadrul unei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Cu aceasta ședința comitetului 
special al O.N.U. a luat sfîrșit.

----  —o---

Fondul african al eliberării
ADDIS ABEBA’ 15 (Agerpres).
Guvernul Etiopiei a alocat 150 000 

dolari etiopieni la fondul special 
al eliberării, creat în conformitate 
cu hotărîrea conferinței de la Ad
dis Abeba a șefilor de state și de 
guverne din țările africane. O serie 
de state africane și-au adus deja 
contribuția la acest fond ale că
rui mijloace sint destinate ajutoră
rii mișcărilor de eliberare națională 
de pe teritoriile africane, care 
se mai află sub dominația străină.

El a subliniat : „Sîntem dispuși să 
semnăm un acord cu privire la în
cetarea tuturor experiențelor nu
cleare, fie chiar și astăzi. Totul 
depinde de Occident. Am acceptat 
o întîlnire a reprezentanților celor 
trei puteri la Moscova, pentru a 
încerca încă o dată să ne înțele
gem asupra acestei probleme. Suc
cesul întîlnirii va depinde însă de 
bagajul cu care vor sosi în țara 
noastră reprezentanții S.U.A. și 
Marii Britanii".

Referindu-se la declarațiile pre
ședintelui S.U.A. că comuniștii ar 
încerca să impună sistemul lor al
tor țări și că acest lucru ar consti
tui principala cauză a încordării in
ternaționale, Hrușciov a declarat: 
„In cazul de față, președintele 
S.U.A., din păcate, folosește cuvin
tele lui Dulles, care a pronunțat 
destule vorbe de ocară despre co
munism".

„Bazele capitalismului, a spus în 
continuare N. S. Hrușciov, se năruie 
datorită contradicțiilor de neîmpă
cat dintre muncă și capital, din 
cauza luptei popoarelor pentru li
bertatea lor".

„Luptînd pentru coexistența paș
nică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, a menționat N. S. Hrușciov, 
noi nu propunem coexistență paș
nică în domeniul ideologiei, dar în 
același timp nu sîntem nici adepți 
ai rezolvării divergențelor ideolo
gice pe calea unui război între 
state".

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
declarat : „Sesizăm cu satisfacție 
apelul la îmbunătățirea relațiilor 
dintre S.U.A. și U.R.S.S.". „Sîntem 
de acord cu declarația președinte
lui că popoarele țărilor noastre sînt 
interesate reciproc în menținerea 
păcii".

Agpavapea situației politice 
din Argentina

BUENOS AIRES 15 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă a- 

nunță că în ultimele 48 de ore si
tuația politică din Argentina s-a 
agravat ca urmare a disputelor le
gate de apropierea alegerilor pre
zidențiale, programate la 7 iulie. 
După cum transmite corespondentul 
din Buenos Aires al agenției U.P.I., 
guvernul provizoriu al Argentinei 
a obiectat împotriva desemnării 

lui Vicente Solano Lima drept can
didat al Frontului popular - și na
țional pentru postul de președinte 
și a introdus o acțiune judiciară 
la un tribunal din Buenos Aires 
în care cere anularea acestei de
semnări.

Tribunalul a respins însă la 14 
iunie această acțiune subliniind că, 
din punct de vedere constituțional, 
guvernul nu are dreptul să se a- 
mestece în această problemă.

Intre timp, potrivit relatărilor

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

Lupte sîngeroase în Irak
BAGDAD 15 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

în regiunile de nord ale Irakului 
se desfășoară lupte sîngeroase. Gu
vernul irakian a aruncat în lupta 
împotriva partizanilor kurzi 45000 
de soldați ceea ее reprezintă, po
trivit aprecierilor agenției Asso
ciated Press, jumătate din efectivul 
armatei irakiene. Trupele guverna
mentale sînt sprijinite de tancuri 
și aviație. Agenția Associated 
Press relatează că trupele irakiene 
„duc un război de exterminare îm
potriva kurzilor, bombardind și 
mitraliind satele, împușcînd civili 
și incendiind recolta". Artileria ira
kiană a bombardat toate satele pe 
o rază de 25 kilometri în jurul 
orașului Kirkuk și unele din a- 
propiere de Suleimania. Unitățile 
așa-numitei gărzi naționale, conti
nuă agenția, au organizat în ace

MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 15 iunie, pînă la ora 15,00 

(ora Moscovei), nava cosmică „Vos- 
tok-5", condusă de pilotul cosmo
naut Bîkovski, a efectuat primele 
24 de ore ale zborului său. In acest 
timp, nava-satelit a înconjurat de 
peste 16 ori globul pămîntesc, par- 
curgînd peste 670 000 kilometri.

La ora 15,00, parametrii orbitei 
navei-satelit au fost următorii: 
distanța minimă de pămînt 173 
kilometri, iar distanța maximă — 
219 kilometri, perioada de rotație 
— 88,2 minute.

In tot timpul zborului, starea 
cosmonatutului a fost bună. El este 
bine dispus și îndeplinește cu succes 
programul de zbor și de cercetări 
științifice. Din programul primelor 
24 de ore de zbor au făcut parte 
probe fiziologice, în special vesti- 
bulare, controlul asupra stării or
ganismului lui, comunicarea cu 
Pămîntul pe unde scurte și ultra
scurte, observarea suprafeței Pă- 
mîntului, Soarelui și Lunei.

In timpul unei rotații, cosmo
nautul a preluat conducerea na
vei pentru a verifica sistemul ma
nual de dirijare.

Trecînd pe deasupra teritoriului 
Americii de Nord, cosmonautul a 
transmis salutări poporului S.U.A.

La orele stabilite, cosmonautul 
și-a luat prînzul, cina și dejunul.

LONDRA. — Guvernul Republi
cii Sud Africane intenționează să 
investescă 1 900 000 lire sterline în 
lucrările de construcție a unui ae
rodrom modern, pe una din insu
lele aparținînd Portugaliei din ar- 

agenției Associated Press, se ma
nifestă o „nervozitate sporită" din 
partea conducătorilor armatei ar- 
gentiniene. Agenția arată că la in
vitația comandantului suprem al ar
matei, generalul Juan Carlos On- 
gania, cei trei miniștri ai forțelor 
armate s-au întrunit în mai multe 
rînduri pentru a discuta, după cum 
se arată într-un comunicat oficial, 
„probleme legate de alegerile de 
la 7 iulie”. Concomitent, scrie As
sociated Press, în diferite garni
zoane din provincie au avut loc 
numeroase întruniri ale ofițerilor 
superiori. „In urma unei asemenea 
întruniri, desfășurată la baza mi
litară Campo de Mayo, arată, a- 
genția, s-a făcut cunoscut că co
mandanții au luat în considerare 
propunerea de a anula alegerile 
de la 7 iulie dacă acestea vor avea 
drept rezultat revenirea la putere 
a peroniștilor".

lași timp adevărate masacre în 
rîndul femeilor și copiilor din 
satele kurde.

In comunicatele oficiale ale gu
vernului se afirmă că trupele sale ar fi 
obținut anumite succese în prime
le zile ale ofensivei. Reprezentanții 
partizanilor kurzi la Viena și Lon
dra au dezmințit însă comunicatele 
guvernamentale, subliniind că po
pulația Kurdistanului irakian este 
hotărîtă să continue lupta pentru 
drepturile ei legale și se apără 
cu succes împotriva atacurilor a 
căror victimă este.

Intr-o declarație dată publicității 
la Paris, Jalal Talabani, reprezen
tant al Kurzilor, a arătat că va pro
testa pe lingă secretariatul general 
al O.N.U. împotriva genocidului 

pe care trupele guvernamentale ira
kiene îl comit împotriva kurzilor. 

Meniul variat al cosmonautului a 
inclus piroști cu salam, chifteluțe, 
limbă prăjită, portocale, piure din 
magiun de prune, pîine albă și 
neagră și altă hrană gustoasă con- 
ținînd multe calorii.

Pofta de mîncare, după cum a 
comunicat cosmonautul, este bună. 
După cele 6 ore de somn, care s-au 
desfășurat normal, el s-a simțit 
refăcut. La 7 dimineața, cosmonau
tul s-a trezit și a trecut la în
deplinirea programului celei de-a 
doua zile de zbor.

Condițiile în cabina navei-sate
lit continuă să rămînă normale : 
presiunea de 775-780 mm a coloa
nei de mercur, umiditatea 40-65 
la sută, temperatura stabilită în 
cabină se menține automat, dar 
cosmonautul poate să regleze după 
bunul său plac temperatura în li
mitele de 12-20 grade C.

Aparatura și sistemele navei sa
telit „Vostok-5" funcționează nor
mal. De pe bord se primesc în 
mod regulat informații telemetrice 
care permit aprecierea funcționării 
întregii aparaturi a navei satelit 
și obținerea de date obiective des
pre starea organismului cosmonau
tului.

Potrivit măsurătorilor telemetrice, 
pulsul cosmonautului este de 65-70 
bătăi pe minut, frecvența respira
ției — 17-20. Zborul cosmonautului 
nr. 5 continuă.

hipelagul Capul Verde, situat în 
apropierea litoralului vestic al A- 
fricii.

HANOI. — Misiunea de legătură 
a înaltului comandament al Arma
tei Populare Vietnameze a adre
sat o scrisoare Comisiei internațio
nale de supraveghere și control 
din Vietnam în care protestează 
împotriva noilor violări de către 
avioane americano-diemiste a spa
țiului aerian al R. D. Vietnam. Mi
siunea de legătură a cerut Comisi
ei internaționale de supraveghere 
și control să ia măsurile de rigoare 
pentru a pune capăt acestor pro
vocări, anunță Agenția Vietname
ză de Informații.

NEW YORK. —; Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că Statele Unite au efectuat o nouă 
explozie subterană pe poligonul 

de la Nevada.
Aceasta este cea de-a noua ex

plozie nucleară subterană efectuată 
anul acesta în Nevada.

NEW YORK. — Intr-o cuvîntare 
pe care a rostit-o în fața studen
ților Universității Long Island, pri
mul ministru al Ugandei, Milton 
Obote, care întreprinde în prezent 
o vizită în Statele Unite, a decla
rat că „principalul în crearea unei 
imagini despre America în țările 
africane nu constă în ajutorul pen
tru străinătate ci în felul cum este 
reglementată problema negrilor die 
S.U.A."

- = ©=—

Concedieri 
în Japonia

TOKIO 15 (Agerpres).
Autoritățile au luat măsuri de 

pedepsire împotriva a 19 000 de 
muncitori și funcționari care au 
participat la mitingurile și demon
strațiile din perioada acțiunilor de 
primăvară ale oamenilor muncii 
și luptei pentru apărarea intere
selor lor de viață și a drepturilor 
democratice. Buletinul Consiliului 
General al Sindicatelor din Ja
ponia relatează că 450 de muncitori 
au fost concediați pe timp de o 
lună și unui număr de peste 2 000 
de muncitori le-a fost scăzut sa
lariul. Ceilalți vor primi diferite 
„sancțiuni".
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