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Cu planul semestrial îndeplinit

Sectorul de investiții al minei Petrila
îndeplinirea exemplară a sarci

nilor de plan este obiectivul prin
cipal urmărit în întrecere de către 
colectivul sectorului de investiții 
de la mina Petrila. Pentru reali
zarea acestui obiectiv, conducerea 
sectorului s-a îngrijit să fie aplicat 
în viață, punct cu punct, planul 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
Ia locurile de muncă din sector 
s-a extins mecanizarea operațiuni
lor mai grele de lucru cum este 
încărcarea sterilului la înaintări, 
iar brigăzile au fost dotate cu uti
lajele necesare; s-a introdus uti
lizarea cofrajeior metalice ia lu
crările de betonare, a fost întărită 
asistența tehnică și disciplina mun
cii. Aplicarea acestor măsuri a 
făcut ca toate brigăzile din sector 
să-și îndeplinească ritmic planul, să 
realizeze viteze de lucru mari la 
executarea lucrărilor miniere și 

vansare a fost în luna mai de 50,5 
metri, depășind pe cea planificată. 
In cele cinci luni trecute s-au exe
cutat peste plan 300 metri galerii 
de diferite profile și s-a îmbunătă
țit calitatea lucrului. Totodată sec
torul nostru a redus simțitor prețul 
de cost obținind economi: de pes
te 500 000 lei. Din sector au fost 
evidențiate pentru aportul adus la 
realizarea planului și obținerea de 
economii brigăzile conduse de mi
nerii Kalath Otto, Dogaru Sevas
tian, Boteanu Nicolae și Solomon 
Dumitru.

Toate aceste izbinzi înscrise de 
colectivul sectorului nostru pe gra
ficul întrecerii socialiste s-au con
cretizat în final în realizarea pla
nului pe semestrul I încă la data 
de 19 iunie a.c.

ing. SCHRETER CAROL 
șeful sectorului de investiții

ȘANTIERUL DE PE MALEIA
Cu vreun an în urmă, pe malul 

sting al pîrîului Măleia, a fost des
chis un nou șantier. La început mun
citorii I.C.M.M. au eliberat terenul 
prin demolarea cîtorva clădiri 
vechi : apoi, cu ajutorul unui ex
cavator a fost săpată fundația. 
Peste puțin timp, betonierele au 
început să prepare betonul, dulghe
rii să monteze cofraje, iar cadrele 
svelte de beton se ridicau tot mai 
mult în sus.

In perioada scursă de atunci, gru
pul de constructori de aici a ridicat 
complet în roșu frumoasa clădire 
cu parter și trei etaje în cadre de 
beton, avînd o suprafață de cca. 
•2500 m.p. In prezent, s-a trecut 

la lucrările principale de finisaje: 
tencuieli interioare și exterioare, 
parchetări, mozaicari, instalații e- 
lectrice, izolații de acoperiș — 

lucrări în care obțin frumoase re
zultate zidarii Kovacs Nicolae, Je- 
jec Dionisie, mozaicarul Angheluță 
Marin, tîmplarul Strako Matei, tini
chigiul Tamazi Francisc, instalato
rul Irimie Viorel împreună cu echi
pele lor.

Clădirea modernă, prevăzută cu 
încălzire centrală, luminată fluores
cent, instalații de ventilăție, as
censor etc., va constitui noul sediu 
al I.C.E.M.I.N.-ului, asigurînd con
diții optime de lucru pentru cer

cetători. Ea va fi terminată încă in 
cursul trimestrului III a-c.

, Intii au clădit osatura din că
rămidă, beton și fier. Nașterea 
lui și creșterea au fost grele 
căci sau săvîrșit în condițiuni 
destul de vitrege (ploaie, vînt 
etc). Constructorii sau străduit 

1 însă să dea viitorilor locatari că
mine plăcute. Odată cu primăva
ra au intrat înăuntru echipele 
de finisaj. Au spoit, au zugrăvit, 
au vopsit. Apartamentele îilccu-

' lui В 4 din cartierul Livezeni tre
buie să fie mai frumoase ca „ce
lelalte". Comisia de recepție tre
buie să găsească totul în ordine 

Da, a crescut exigența pentru
' calitate. Constructorii sînt preo
cupați tot mai mult de frumu
sețea viitoarelor noastre cămine.
Bravo constructori ! Și toi așa I

Aspecte de la Simpozionul geologic

randamente sporite. Viteza de a-
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In cinci luni — peste 700000 lei 
economii

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la U.R.U.M.P. 
s-a angajat ca în acest ari, pe lîngă 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, să reducă cît mai mult pre- 
,țul;de. cost.- al prgducțigi. In acest 
scop, în cadrul uzinei s-au aplicat 
numeroase măsuri tehnico-organi- 
zatorice. O mare bază s-a pus pe 
folosirea resurselor interne, pe re
ducerea consumurilor specifice de 

materiale și energie, pe reducerea 
rebuturilor. Toate acestea au făcut

mina Petrila

ca in cele cinci luni ce au treeut 
din acest an colectivul uzinei să 
obțină economii la prețul de cost 
în valoare de peste 700000 lei, 

din care, 435 000 Iei în luna mai. 
Un factor însemnat care a contri
buit* la 'reducerea prețului'de .cost 
a fost și creșterea, prpduetivhătii mun

cii. In medie pe întreprindere acest 
indict; a fost depășit cu 23 la sută. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de muncitorii din secțiile 
mecanică, turnătorie și construcții 
metalice.

----------- ©-----------
DIN REGIUNEA NOASTRĂ 

izvoarele de metal 
din adîncurîle Teliucului

Am poposit în preajma stației de 
sortare a minereului — apărută 
de numai ciț'va ani în peisajul 
caracteristic al Teliucului. Sus pe 
cablul funicularului, corfele încăr
cate cu minereu aleargă spre fur
nalele veșnic nesățioase ale Hune
doarei, în timp ce jos, pe calea fe
rată, trenuri interminabile merg să 
domolească foamea Călanului. Ur
măresc o vreme rîurile acestea de 
minereu, de-a lungul ciudatelor lor 
albii croite de om în văzduh și pe 
sol, pînă ce devin puncte negre 
la orizont, iar de acolo le petrec cu 
gîndul pînă, la vărsarea lor în mările 
Incandescente ale siderurgiei. Apoi, 
brusc, privirile și pașii mi’ se întorc 
către izvoarele nevăzute ale fieru
lui. Ce taină învăluie oare meta
lul, acolo, în adîncul pămîntului ?,...

☆

Un schimb nou de mineri se pre
gătește pentru asaltul din subteran. 
La porțile adîncurilor, oamenii so
sesc punctuali și disciplinați, ca 
adevărați oșteni.

Mă alătur schimbului cu obișnui
tul „noroc bun’' — pe care-1 aud 
întoreîndu-se ca un ecou multipli
cat. Coborîm pe rînd sub pămînt, 
cu ajutorul coliviei acționate elec
tric. Galerii, abataje, ca în oricare 
exploatare subterană. Aci însă, sub 
scoarța Teliucului, pereții ciopliți 
de mineri n-au nimic din străluci
rea ca de email a cărbunelui, nimic 
din luminozitatea camerelor trape 

zoidale ale minelor albe de sare. 

Poposesc la sute de metri adîncime, 
în cea mai bogată zonă minieră a 
Teliucului. Perforatoarele pneumati
ce se încleștează intr-o luptă apri
gă cu minereul, pe care-1 destramă 
din peretele mai tare decît piatra. 
In urma lor, cupele lacome ale u- 
nor mașini ingenioase, poposite în 
mină în cursul acestui an, încar
că în silozuri proprii minereul pe 
care-1 transportă la suitor.

Neîncetat, oamenii coboară după 
planurile geologilor tot mai mult 
spre adîncuri.

In bătălia pe care oamenii Te
liucului o poartă pe toate aceste 
fronturi subterane, ca de altfel, în 
oricare alt domeniu al muncii pro
ductive, tehnica modernă este cheia 
principală a succesului. Cu ajutorul 
tehnicii moderne, ei trimit zilnic la 
suprafață o cantitate de minereu 
din care sttferurgiștii vor pregăti 
apdi metalul necesar pentru fabri
carea a 200 de tractoare. In fața 
unei asemenea bogății, care vine să 
dea țării noi puteri, nu poți să nu-ți 
arăți disprețul și condamnarea pen
tru cei care, cu aproape două de
cenii în urmă, considerînd rezer
vele de fier ale Teliucului ajunse 
în pragul dispariției, preconizau în
chiderea minelor. Și cu atît mai 
aspră trebuie să fie condamnarea

AVRAM ZAHARIE 
corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. 3-a)

De două zile, în 
sala clubului 
C.C.V.J. din Petro- 
troșani se desfă
șoară lucrările 
Simpozionului geo
logic organizat de 
M.M.E.E.

Clișeul I: Geolo
gul Borș Teodor 

prezentînd invita- 
ților harta geolo
gică a bazinului 
Petroșani.

Clișeul II: As
pect din sală.
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In timpul vacanței PRIN SĂLILE DE EXAMENE
An de an tot mai mulți școlari își 

petrec vacanța într-un cadru or
ganizat. Au fost stabilite o serie 
de măsuri a căror înfăptuiri vor 

duce la crearea condițiilor cores
punzătoare pentru ca anul acesta 
un număr și mai mare de elevi din 
școlile de toate gradele, cit și pre
școlari să-și petreacă vacanta în 

mod plăcut și folositor. Astfel, Mi
nisterul Invățămîntului împreună cu 
Comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și în colabo
rare cu Uniunea Tineretului Munci
tor, va organiza diferite excursii 

pentru elevi, tabere școlare, colonii 
de preșcolari atit în zone de mun
te cit și in stațiunile de pe lito
ralul Mării Negre.

Sub forma tradiționalelor drume
ții vor fi organizate atît în timpul 
vacanței, cît și în timpul anului 
școlar (la sfîrșit de săptămînă) ex
cursii locale cu durata de 1—2 zile. 
Excursiile regionale de 3—5 zile și 
interregionale de 5—10 zile se vor 
desfășura în locurile cele mai pi
torești, numai în perioada de vacan
tă. Elevii școlilor tehnice vor merge 
în excursii de studiu pentru disci
plinele care au prevăzute astfel de 
activități în planurile și progra
mele de învățămînt.

Pentru copiii care au nevoie de 
fortificarea organismului, pentru e- 
levii cu rezultate deosebite în ac
tivitatea de cultură fizică și sport, 
vor fi organizate tabere speciale. 
Lin nutrrăr de elevi își vor petrece 
vacanța în taberele internaționale 
din R.P. Romînă și din alte țări.

—.©------- ----------

Cărți pentru copii
Valeria Boiculesi, Zburați hu

lubii mei! — versuri. Editura ti
neretului, 104 pagini — 4,75 lei.

Colin VI., Zece povești pitice. 
Ediția a П-a Editura tineretului, 
80 pagini — 3,50 lei.

t Mitru Al., Copiii muntelui de 
aur. Ediția a Ш-a. Editura tinere
tului, Î60 pagini — 7 lei.

Rațiu luiiu, Uluitorul zbor ai 
rachetei Excelsior I. Ilustrații de 
Ecaterina Draganovici. Editura ti
neretului, 96 pagini — 4,50 lei.

Sadoveanu M„ Făt-Frumos Mă- 
zdrean. Editura tineretului, 72 pa- 
gmi — 8 lei.

Sadoveanu Profira, Balaurul 
alb. Ilustrații de Val. Munteanu. 
Editura tineretului, 50 pagini — 5 
lei.

Activități specifice perioadei de vară
Atenția principală a couducariloi 

școlilor în perioada de vară este 
îndreptată spre organizarea judi
cioasă a vacanței elevilor și pregă
tirea localurilor de școală în ve
derea deschiderii noului an școlar.

încă de la începutul lunii iunie, 
conducerea școlii de 8 ani din Uri- 
cani a întocmit un plan detailat cu 
sarcini concrete pentru această pe
rioadă.

Activități în tabără...
Printre multiplele activități pre

văzute în planul de muncă al ta
berei se numără și organizarea u- 
nor adunări cu temă cum sînt: 
„Din inimă îți mulțumesc partid 
iubit ', „Uricaniul — ieri și azi” și 
„Orașe noi pe harta țării".

De un real folos în această di
recție va fi și „Plicul geografic" 
făcut la fiecare clasă unde au fost 
decupate din presă articole și fo
tografii ce ilustrează avîntul in
dustrial al țării noastre. Organiza
rea de excursii este un alt capitol 
interesant prevăzut in planul de 
muncă al taberei. Astfel, creăm 
elevilor posibilitatea de a-și com
pleta o serie de cunoștințe pe care 
le-au asimilat în cursul anului șco
lar din domeniul științelor naturale, 
geografiei, istoriei etc.

Pretutindeni copiii vor fi însoțiți 
de cadre didactice și personal me- 
dico-sanitar. Cei care se deplasea
ză în excursii, tabere și colonii în 
grupuri de cel puțin 20 de partici
pant! beneficiază de o reducere de 
50 la sută din tariful de călătorie.

Alături de ceilalți copii din pa
tria noastră și fiii minerilor și ai 
celorlalți oameni ai muncii din Va
lea Jiului vor petrece zile frumoas- 
se și plăcute de vacanță.

Astfel, 552 de pionieri și elevi de 
la școlile medii și profesionale își 
vor petrece o parte din vacanță 
în diferite tabere regionale, 288 
din care 75 pionieri, 20 elevi de la 
școlile medii și 193 de la școlile 
profesionale vor merge în taberele 
centrale organizate pe litoralul Mă
rii Negre, iar 15 pionieri vor fi tri
miși în tabăra pionierească din fru
moasa stațiune Băile Herculane.

Tot în timpul vacantei 640 de 
pionieri și elevi vor lua parte la 
excursiile interregionale, 134 la o 
excursie în Capitală și 156 la o 
excursie pe litoral, iar 227 elevi 
vor porni în drumeții prin re
giunea noastră.

Pe plan local, pentru pionierii și 
elevii din Valea Jiului s-au orga
nizat 13 tabere locale, 4 cluburi 
ale elevilor la Petroșani, Lonea, 
Vulcan și Lupeni a căror activitate 
se va desfășura pe bază de pro
gram zilnic sau de trei ori pe săp- 
tămînă. De asemenea, cca. 18 000 
de copii vor fi antrenați în drume
ții locale.

După cum se vede fiii oamenilor 
muncii din Valea Jiului vor avea 
zile frumoase și plăcute în vacan
tă, zile în care își vor fortifica 
sănătatea în așa fel ca începutul 
noului an școlar să-i găsească cu 
forțe proaspete, gata să înceapă 
cu noi forțe noul an de învăță
mînt.

Elevii sepaliști... așteaptă
Dacă absolvenții școlilor medii, 

curs de zi, se află acum în fața co
misiilor de examinare, elevii mun
citori din clasa a XI-а a școlii me

dii serale mai continuă încă cursu
rile. Desigur că, în această pe
rioadă, și ei trăiesc clipe de emo
ții. Tezele semestriale pe care 

le-au început de cîtva timp cer o 
pregătire temeinică, minuțioasă, ele

Ir. drumețiile planificate pc tim
pul vacanței de vară la care vor 
lua parte 900 de pionieri și elevi 
se va căuta să se efectueze ex
cursii pe itinerariul Uricaui — 
Cîmpu lui Neag, observindu-se cu 
această ocazie condițiile create de 
statul nostru democrat-popular pen
tru mărirea șeptelului de animale 
din sectorul socialist, felul cum se 
fac cercetările geologice pentru 
descoperirea bogățiilor subsolului 
precum și sondele și aparate jele 
moderne pe care le folosesc mun
citorii de la foraj.

Pe lingă pionierii și elevii care 
vor lua parte la activitățile orga
nizate in cadrul taberei locale, o 
serie de alți pionieri și elevi au 
plecat, iar alții vor pleca în seriile 
următoare, in taberele regionale și 
centrale ca Sulina, Băile Herculane, 
Lunca Florilor etc. Conducerea 
școlii a căutat să recruteze pentru 
aceste tabere pe cei mai merituoși 
pionieri care In cursul anului șco
lar s-au achitat cu cinste de sar
cinile ее le-au revenit.

.«Și unde probleme 
gospodărești

Paralel eu organizarea cit mai 
plăcută a vacanței elevilor, condu- 
дом școlii noastre s-a preocupat

Din nou emoții. Absolvenții cla
selor a VII-а și a XI-а se află 
în fața unor examene destul de gre
le cu care ocazie vor trebui să 
confirme că în anii de școală an 
acumulat cunoștințe bogate, mul
tiple, că sînt bine pregătiți pen
tru drumul pe care-1 vor urma în 
viață.

Fie că e vorba de examenele de 
maturitate pentru elevii care au ter
minat clasa a XI-а, fie de exa
menul de admitere în clasa a

ѴПІ-а, atmosfera este aceeași, 
specifică oricărui examen. In 
•fața ușilor de la clasele în 
care se află comisiile de exa
minare domnește o liniște de

plină. Elevii repetă în gînd, no
țiuni, termeni, reguli. Din cînd în 
cînd ușile se deschid lăsînd să iasă 
cîte un elev. Nu e greu de ghicit 
dacă a răspuns bine sau... „emo- 

constituind o oglindă a însușirii 
materiei pe perioada unui semes
tru întreg.

Ei așteaptă cu nerăbdare ziua 
de 13 iulie în care vor încheia 
cursurile celor 11 ani de școală. 
Apoi... examenul de maturitate și- 
porțile institutelor și ale școlilor 
tehnice sînt larg deschise tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră.

din timp și de unele probleme gos
podărești privind localul școlii. Pen
tru aceasta s-a prevăzut ca pînă la 
30 iunie în localul școlii de 8 ani 
să fie terminate zugrăvelile, cură
țenia precum și efectuarea unor 
reparații curente a materialului di
dactic. Fondul de 35 000 lei alocat 
pentru reparații și zugrăveli va fi 
folosit în mod rațional și după cal
culele noastre vom avea o econo
mie de 6000 lei. De asemenea, con
ducerea școlii a luat măsuri de a , 
aproviziona școala de pe acum cu 
combustibil pentru a nu se mai 
repeta neajunsurile din anii tre- 
cuți. Cu sprijinul organelor locale, 
la școală au fost transportate cele 
60 de tone cărbune și 10 ione lem
ne planificate. Tot în această pe
rioadă în atenția conducerii școlii 
va sta administrarea și gospodări
rea școlii de patru ani din Firizoni 
la care se vor face lucrări dc ten- 
cuire exterioară, se vor construi 
două dependințe șt se va îngrădi 
cu gard curtea.

Toate acestea vor duce la buna 
desfășurare a procesului instructlv- 
educativ și la creșterea condițiilor 
optime de învățătură și educație a | 
elevilor.

prof. VASILE COCHECI 
directorul Școlii de 8 «&i Uricani j 

tiile" au fost prea mari și a dat 
răspunsuri nesatisfăcătoare. Fețele 
lor sînt o oglindă fidelă a izbînzii 
sau... Ce să-i faci, așa sînt exa
menele. Cei care s-au pregătit cu 
conștiinciozitate ies voioși de la 
examene, ceilalți nu au decît să 

mediteze asupra felului cum au 
studiat și pînă la cel de-al doilea 
examen au totuși timp să mai în
lăture unele neajunsuri.

Intr-o asemenea zi de examene, 
am vizitat împreună cu fotorepor-

Programul taberei noastre pionierești
A sosit vacanța. Ca și în anii 

trecuți partidul și guvernul asigu
ră tineretului școlar nu numai con
diții bune de învățătură, ci și o 
vacanță plăcută, instructivă și o- 
dihnitoare.

Pentru a asigura o vacanță cît 
mai plăcută elevilor din* Aninoa- 
sa, conducerea școlii din locali
tate a luat măsuri pentru deschi
derea taberei locale care va avea 
loc la 2 iulie.

In primul rind au fost selecțio
nați cei mai buni profesori, învă
țători și instructori de pionieri care 
se vor ocupa pe timpul verii de 
activitatea taberei locale. Apoi s-a 
trecut la întocmirea planului de 
muncă al taberei de către direcțiu
nea taberei și de un grup de pio
nieri. In plauul de muncă al ta
berei sînt trecute mai multe ex
cursii la bazinul de apă Aninoasa 
Ia pădurea Deller din Aninoasa, la 
Iscroni, la Dîlja Mare, la Dealul 
Babii, la cătunul Piscu sau vizite 
cum ar fi: în cartierul Livezeni- 
Petroșani, la exploatarea minieră 
Aninoasa, în orașul Vulcan, la ter
mocentrala din Paroșeni, la Lupeni 
la Institutul de mine Petroșani etc.

Prin aceste drumeții și vizite 
ріршогіі și elevii vor avea posibi

terul nostru cîteva săli de examene. 
Prima școală unde am poposit a 
fost școala medie din Petroșani. 
Aici este locul unde se tine exame
nul de maturitate. Dar aidoma ele
vilor „nenorocoși" la examene, am 
avut și noi parte de o surpriză. 
Era zi liberă, după lucrarea de ia 
limba romînă. In schimb la școala 
de 8 ani nr. 1 unde se susțineau 
examenele de admitere pentru cla
sa a VlII-a, norocul ne-a surîs. Se 
dădea examenul oral la limba ro
mînă.

Pelicula fotografică a înregistrat, 
un moment de la aceste examene : 
o elevă răspunzind (foto. 1) Pe fața 
ei se citea multă siguranță și stă- 
pînire. Am părăsit sala de exame
ne înainte ca eleva să dea toate 
răspunsurile la problemele de pe 
bilețel. Următorul popas a fost la 
școala medie Lonea. Și aici, ca de 
altfel și la Vulcan și la Lupeni se 
susținea examenul oral la limba ro
mînă. La școala medie Lonea ani 
ajuns tocmai la timp. Profesorul 
examinator tov. Daniel Lucia era 
bucuroasă. In caietul de notare a 
trecut primul 10 în dreptul nume
lui elevei Gălățeanu Emilia pentru 
răspunsuri foarte bune. Iată in cli
șeul nostru (foto. 2) pe -Emilia rfj 
punzînd.

Vizita noastră a continuat și 
prin celelalte școli unde se susți
neau examenele de admitere. Peste 
tot pelicula fotografică a înregis
trat aceeași atmosferă specifică 
examenelor.

C. COTOȘPAN

litatea să acumuleze noi cunoștințe 
de geografie, științele naturii, is
torie.

Tot în cadrul taberei locale vor 
mai fi organizate diferite concur
suri ca: „Cel mai bun recitator", 
„Cine povestește cel mai frumos", 
„Cel mai bun cîntăreț", „Cel mai 
bun instrumentist". Cel mai bun 
deslegător de ghicitori" etc.

Paralel cu aceasta vor mai fi or
ganizate vizionări de filme docu
mentare și artistice urmate de dis
cuții.

Nici latura sportivă nu e negli
jată. In tabără se vor organiza me
ciuri de fotbal și diferite concursuri 
sportive. In planul de muncă al 
taberei mai figurează, de asemenea, 
organizarea de jocuri distractive, 

jocuri pionierești, învățarea cînte- 
celor pionierești șt revoluționare, 

cercuri de citit, focuri de tabără 
etc.

Toate aceste acțiuni organizate 
în tabără vor asigura o odihnă plă
cută, activă și recreativă elevilor 
pe perioada vacanței, îmbogățirea 
nivelului de cunoștințe al elevi
lor, educarea lor în spiritul patrio
tismului socialist.

învățător TOSTF SIMO 
Școala de 8 ani Aninoasa
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CONSTRUCTORI HARNICI
Constructorii din Lupeni care lu

crează la ridicarea noului cartier 
Braia II dau dovadă de multă hăr
nicie și obțin frumoase succese 
în producție

Una din noile lucrări începute 
aisi este placarea exterioară a 

blocurilor cu plăcuțe de cărămidă 
specială, aparentă. Aici muncește 
brigada zidarului Cristache Ștefan, 
compusă din 15 oameni harnici cum 
sînt Craiciu Mihai, Duminică Con
stantin, Tudor Nicolae, Ileana Ghe- 
orghe, Bosoc Dumitru, care își de
pășesc planul de producție la a- 
ceastă lucrare pretențioasă și mi
găloasă, executînd cîte 15 m. p. 
placare pe zi. Primul bloc pue în 
lucru, este blocul F cu 60 aparta
mente, predat în folosință deabia 
săptămînile trecute.

-----------©-----------

Hărnicie — roade bogate
La îndemnul depirtajilor

In lunile aprilie și mai locuitorii 
din cartierele orașului Vulcan, 

mobilizați de deputați au extins cu 
3 200 m.p. zonele verzi din locali
tate, au plantat 3 460 arbori și ar
buști decorativi. Tot în această pe
rioadă s-au organizat acțiuni de 
muncă voluntară pentru strînge- 
rea aluviunilor aduse de apa pî- 
rîului Morișoara, s-a montat o con
ductă de apă potabilă în strada 23 
August și s-au extras din Jiu 200 
m.c. bolovani pentru diferite cons
trucții. S-au prestat în total 28 52! 
ore muncă voluntară.

La obținerea acestor rezultate au 
adus o deosebită contribuție tova
rășii Gavriliu Laura, Hanuș Florica, 
Smitco Maria, Feher Petru, Novac 
Elisabeta, Jura Valeria, Gavriliu 
Victor, Ciornei loan, Beteringhe 
Vasile. Valoarea lucrărilor de în
frumusețare a orașului Vulcan 
executate voluntar se ridică la 
70 000 lei.

Prin contribujie voluntară
Zilele trecute au fost terminate 

principalele lucrări de 2idărie a 
noii școli de patru ani din cătu
nul Dealul Babii (Vulcan) care se 
construiește prin contribuția Volun
tară a cetățenilor. Hotărîți să gră
bească darea în folosință a școlii, 
tinerii de pe șantierul 10 construc
ții Vulcan și cei de pe șantierul 
T.C.M.E. Paroșeni s-au angajat să 
Organizeze aici mai multe acțiuni 
de muncă patriotică. Pînă în pre
zent s-au prestat 800 ore de mun
că voluntară. De asemenea, prin 
contribuția cetățenească, au fost 
balastate pe o lungime de 2 000 
metri mai multe drumuri laterale 
din localitate.

Pentru îmbunătățirea 
iluminatului public

Sfatul popular din Vulcan acor
dă o atenție deosebită salubrității 
orașului, îmbunătățirii și moderni-

Izvoarele de metal din adlncurllc Icliuculiii
(Urmare din pag. l-a)

la adresa regimului capitalist, cu cît, 
așa cum apreciază specialiștii de 
astăzi, există condiții ca în urmă

torii ani Teliucul să furnizeze can
tități crescînde de minereu de 
fier.

☆

Cîte generații nu vor fi răscolit 
pămîntul Teliucului I Căci, după 
cum atestă puținele mărturii aflate 
In micul muzeu al noii școli de 8 
ani, în această parte a munților 

Poiana Ruscăi extracția minereu
lui de fier se practică încă din 
vremea dacilor și romanilor... Cîte 
generații nu-și vor fi blestemat 
viața trăită sub pămînt, în încleș
tarea oarbă cu rocile dure 1 Au 
fost vremuri cînd minerii nu ve
deau cu lunile lumina soarelui. Pe
treceau ziua întreagă sub pămînt, 
în noaptea veșnică a minei, iar 
noaptea pe sol, aruncîndu-se sleiți 
în patul casei.

Privesc acum în jur. Pe cît de 
pregnante sînt transformările pe

Brigada condusă de zidarul Vis- 
chi Iosif numără puțini oameni, dar 
execută și ea o lucrare pretențioa
să : construcția coșului de 22 me
tri de la centrala termică Braia 
II care va furniza căldură blocuri
lor din acest cartier al Lupeniului. 
La acest obiectiv, zidăria de șa- 
mot și cea de cărămidă aparentă 
exterioară o execută brigadierul 
Vischi personal, iar umpluturile 
de zgură pentru izolații și alte 
operații sînt făcute de ajutoarele 
sale Sabin Spiridon, Silav Gheor- 
ghe, Brujan loan. Fana Ion, oameni 
harnici și pricepuți сате lucrează 
cu multă tragere de inimă. Ei ri
dică zilnic coșul cu 15-16 rînduri 
de cărămizi.

zării iluminatului public, extinderii 
sale în cartierele mărginașe, înfiin
țării de noi baze sportive etc.

In acest scop sfatul popular a 
cheltuit din fondurile alocate suma 
de 191 624 lei. (Pentru extinderea re
țelei electrice de iluminat — 87 335 
lei, pentru îmbunătățirea salubri
tății orașului — 92 679 lei, alte 
asemenea lucrări — 11 000 lei). 
In lunile următoare sfatul popular 
al orașului Vulcan și-a propus să 
sporească cheltuielile și în direcția 
extinderii conductelor de apă po
tabilă.

La propunerea cetățenilor
De cîtva timp comitetul execu

tiv al sfatului popular din Vulcan 
a luat în studiu propunerile mai 
multor cetățeni din localitate care 
cer să se amenajeze ,- un solar pen
tru copii între blocurile A-52 și 
B-52, un teren de volei lîngă clu
bul sindicatelor și un bazin de înot 
neacoperit pe Valea Morii.

Avînd în vedere structura tere
nului care favorizează amenajarea 
acestor construcții, fără cheltuieli 
prea mari și angajamentul cetă
țenilor de a acorda un prețios spri
jin. prin muncă voluntară, secția 
de gospodărire a sfatului popular a
cerut comitetului executiv aproba
rea acestor propuneri.

A. NICHIFOREL

Exemplu demn de urmat
Cu cîteva luni în urmă, în rîn- 

durile membrilor de partid din sec
torul VIII al minei Lupeni au fost 
primiți și mecanicul de locomotivă 
Boghi Vasile și însoțitorul de tren 
Simon Alexandru. Cei doi munci
tori s-au angajat să-și sporească 
eforturile pentru a putea duce la 
bun sfîrșit sarcinile ce le vor fi 
încredințate. Ca urmare, tovarășii 
Boghi Vasile și Simon Alexandru 
se străduiesc să asigure un tran-

care orînduirea socialistă le-a creat 
în domeniul tehnicii și al condițiilor 
de muncă, pe atît de mari sînt 
prefacerile care au intervenit în 
conștiința oamenilor. Minerii, oa
meni cu temperamente diferite, pe 
care i-am însoțit la intrarea în 
schimb, au aici în adîncui pămîn
tului o trăsătură comună, împru
mutată parcă din tăria fierului — 
hotărîrea viu manifestată în muncă 
de a dărui țării cît mai mult mi
nereu.

In abatajul brigăzii lui Ion Inăș- 
cău, minerii sînt oameni foarte ti
neri. Curînd aflu că abatajul aces
ta este o adevărată școală. Peste 
puțină vreme în locul minerilor 
ce se călesc astăzi aici, vor veni 
alți tineri. Așa se întîmplă de 

cîțiva ani, întrucît Ion Inășcău este 
inițiatorul acțiunii de ajutorare a 
brigăzilor cu mai puțina experien
ță. La școala abatajului său și-au 
perfecționat pregătirea profesională 
zeci și zeci de mineri, astăzi frun
tași în producție și totodată pro
fesorii ortacilor începători...

Utemista Toacă Ana lucrează in cadrul laboratorului de Încercări 
mecanice de la U.R.U.M.P. Punctualitatea ți conștiinciozitatea cu care 
l$i îndeplinește sarcinile de serviciu i-au adus stima și aprecierea 
unanimă a colectivului in care luc rează.

Iat-o în clișeu incercînd la tracțiune cablul unei mașini de ex
tracție.

Joia tineretului — 
formă atractivă de educație

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

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani caută să asigure „Joilor ti
neretului" un conținut cit mai bo
gat și educativ. In acest scop, în 
colaborare cu clubul sindicatelor 
din localitate, el a întocmit un plan 
tematic al acestor manifestări pe 

o durată mai lungă. De buna lor 
pregătire și desfășurare răspunde 
cîte o organizație U.T.M. și un 
membru al comitetului orășenesc.

In felul acesta s-a creat posibi
litate fiecărei organizații U.T.M. 

să-și dovedească spiritul organiza
toric. Fiecare întîlnire a tineretului 
este tot mai plăcută și apreciată 
de participant!, mai atractivă prin 
conținutul ei, mai interesantă. Iată 
cum s-au desfășurat cîteva din ul
timele joi ale tineretului.

La cea din ziua de 16 mai a.c., 
de exemplu, a fost organizat un 
concurs de recitări din operele lui G. 

Coșbuc. Concursul a fost urmării 
cu viu interes de aproape 200 de 
tineri. Pe primele patru locuri s-au 
clasat în ordine utemiștii Tomescu
Constantin de la U.RU.M.P., Pă- 

sport optim cu locomotiva pe tra
seul unde lucrează, sînt exemple 
în respeqtarea disciplinei, și în 
munca de folos obștesc.

Aproape nu e zi, cînd, la ieșirea 
din mină acești doi muncitori să 
nu scoată la suprafață diferite piese 
metalice rătăcite pe galerii, cum ar 
fi roți, cîrlige, căpăcele și alte pie
se de vagonete și cărucioare.

I. PREDOȘAN 
corespondent

Poposesc apoi în fața altor aba
taje, purtînd în minte faptele lui 
Inășcău. Dar și aci, munca mineri
lor din brigăzile lui Emilian Bălan 
și Ion Ioniță — picătură fierbinte 
din clocotul muncii în mină — 
poartă în ea germenii noii conș

tiințe. Aci, ca în atîtea alte locuri, 
ochii ortacilor nu țintesc numai gră
mada de minereu, ci și calitatea 
fierului. Imbrățișînd inițiativa „Nici 
un vagonet de minereu rebutat" — 
inițiativă care s-a născut în briga
da lui Ion Popa — minerii de la 
Teliuc au sporit în ultimul timp 
conținutul de metal al minereului 
cu 4,5 la sută peste normele prevă
zute. Valoroasa inițiativă, apreciata 
mult de siderurgiști, dezvăluie ca 
multe altele patosul nou al muncii 
pus în slujba înfloririi industriei 
și a patriei socialiste. Iar pentru toți 
acești oameni înflorirea țării este 
vizibilă și aici, în Teliuc. In acest 
centru muncitoresc, altădată oropsit 
și cufundat în anonimat pe harta 
tării, s-au construit în ultimii ani 
260 apartamente, au luat ființă cine- 

nescu Nicolae de ia mina Dîlja, 
Enache Constantin de la U.R.U.M.P. 
și Ciobanu Vasile de la mina Dîlja. 
Ei au fost premiați cu cărți.

La următoarea Joie a tineretului 
s-a organizat o seară tematică in
titulată „Țara întreagă-un imens 
șantier". Cu acest prilej un grup 
de cititori talentați format din stu
dentul Hirta Viorel de la I.M.P., 
Manta Doina, activistă a comitetu
lui orășenesc U.T.M. Petroșani și 
lonescu Aurica, bibliotecara clubu
lui au citit poezii și fragmente 
din operele celor mai valoroși 
scriitori romini.
S-a încetățenit obiceiul ca la ast- 

iei de reuniuni să se prezinte în 
făta tinerilor cîte o scurtă confe
rință, cîntece și diferite jocuri dis
tractive. La joia tineretului din 6 
iunie a.c. a fost organizat un con
curs de ghicitori. Locul întîi la 
concurs a fost cîștigat de tînărul 
Pavel -Glieorghe- care- a dat 10- răs
punsuri exacte. Pe locul următor s-a- 
situat constructorul Enache Tănase 
cu 9 răspunsuri, iar pe locul trei 
Floroiu loan. Și acești ciștigători 
au fost premiați cu cărți.

Intr-o altă joie, a fost organizat 
un concurs de dans, iar în alte 
joi au avut loc discuții pe margi
nea unor cărți noi, a fost prezen
tată viața șj opera lui C. Porum- 
bescu. De asemenea, le-au fost pre
zentate tinerilor suite de dansuri 
populare romînești, montaje literar- 
muzicale etc.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
consiliul de conducere al clubului 
au luat măsuri ca pe viitor să se 
acorde o atenție mult mai mare 
acestor reuniuni, ele să constituie 
o formă atractivă de educare a ti
neretului.

matograf și club, au fost amenajate 
magazine moderne. O șosea nouă 
leagă astăzi Teliucul cu Hunedoara, 
ca să nu mai pomenim de noile 
instalații industriale puse în func
țiune sau de cele aflate în curs 
de construcție.

☆

Cîteva ceasuri de popas în adîn
cui pămîntului. în acest punct de 
hotar al fierului, îți dezvăluie încă 
un capitol din viața zbuciumată 
a metalului. Aud parcă tot timpul 
scrîșnetul îndrăcit a! perforatoare
lor, pe care exploziile dezlănțuite 
fn același scop în cariera din apro
piere vin să-l întărească, văd 
munții de minereu care urcă din 
subteran spre suprafața pămîntului, 
spre stația de zdrobire și de sorta
re, în fața ochilor îmi apar iarăși 
corfele și trenurile care transportă 
neîncetat hrană pentru furnale. Iar 
din imaginile acestea complexe în
cerc să desprind prematur conturul 
tractoarelor, al combinelor și motoa
relor, al navelor, locomotivelor și 
al atîtor instalații industriale demîi- 
ne, care își trag originea de aici, 
din adîncui Teliucului.,.

NOTĂ 
Litri licit и іиіШі 
Cu cîtva timp in urmă, munci

torii șantierului « Petroșani au 
desfundat străzile Gh. Lazăr și Bra
zilor pentru a monta o conductă 
de apă potabilă. Pînă aici toate 
bune. Terminlnd însă lucrarea „gos
podarii" care au muncit în acest 
loc au uitat să facă străzile men
ționate așa cum au fost și înainte. 
Acum accesul pe aceste străzi se 
face anevoios din cauza grămezi
lor de piatră și pămînt.

Cum această situație nu poate 
fi tolerată, secția de gospodărire a 
sfatului popular din localitate aoi 
trebui să se ocupe ceva mai în
deaproape de «ei care s-au obișnuit) 
să facă lucrurile doar pe jumătat««

A. NICULFSCU 
----©—

In Editura Politici a apărut 

Mina cenușie 
JULIUS MADSl

Scrisă pe baza unui vast mate
rial documentar, lucrarea se ocu
pă de activitatea serviciului de spio
naj al Germaniei federale, condus 
de fostul general hitlerist Gehlen.

După o prezentare a rolului jucat 
de Gehlen în cadrul organelor su
perioare ale Wehrmachtului hitle
rist în calitate de specialist îa 
spionaj și a modului în care aces
ta a refăcut în perioada postbelică 
sistemul de spionaj în R.F.G., auto
rul relatează fapte interesante pri
vind specializarea agenților, tehnica 
folosită, legătura cu serviciile de 
spionaj din alte țări imperialiste și 
acțiunile pe care le pun la cate 
spionii Germaniei federale.

— Г.0 -----------

262 metri înaintare 
în rocă dură

După cum це informează ziateil 
„Viața nouă" din Cîmpeni, la mina 
Roșia Montană s-a realizat în luna 
aprilie o viteză de luciu record pe 
ramură la lucrările miniere de des
chidere și pregătire. Este vorba 
despre recordul de înaintări rapi
de stabilit de brigada condusă de 
minerul fruntaș Ilie Botar, care a 
reușit să sape 262 m. de galerie 
cu profil de 3,87 m.p. șr pe o bună 
porțiune cu profil de 5,44 m.p. Pes
te 190 m. de galerie au fost săpați 
în rocă tare, de categoria a Il-a. 

Brigada lui Ilie Botar a folosit 
la încărcarea sterilului o mașină de 
încărcat cu cupă, iar lucrul la or
ganizat pe baza graficului ciclic. 
Fiecare schimb al brigăzii a exe
cutat cîte două cicluri de lucrări 
în opt ore cu un avans mediu de 
1,6 m. pe ciclu.

— SC —-----

PE SCENA CLUBULUI 
DIN LUPENI

Zalele acestea la Lupeni artiștii ar 
matori ai clubului muncitoresc din lo
calitate au prezentat în premieră, pe 

scena clubului, piesa „Ѳпші care 
a văzut moartea" de Victor Eftimiu. 
Distribuția piesei a cuprins pe ar
tiștii amatori : prof. Marinescu Au
relia, Untea loan, tehnician la ser
viciul a?raj al minei, Reițean Cons
tantin, muncitor la serviciul de ae- 
raj, Făiniș Dumitru, maistru electri
cian ia mină, Constantinescu Vasi
le, miner și Ștănescu Georgeta, 
funcționară la construcții.

Spectacolul prezentat de artiștii 
amatori din Lupeni s-a bucurat de 
mult succes.

Casa de Emomii 
și Coflsemnațtani 

Face cunoscut cfi 
pentru a participa la tra
gerea la sorți pentru tri
mestrul III 1963 a librete
lor de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autotu
risme, depunătorii pot de
pune sau completa suma 
necesară participării la 
tragere pînă la 29 ішгіе 

a. c. inclusiv.
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Mesajul cu privire la drepturile cetățenești 
adresat de J. Kennedy Congresului S.U.A.

Scrisoarea deschisă adresată 
de L Knorr președintelui R.F.G., Lubke

I WASHINGTON 20 (Agerpres).
La 19 iunie, președintele S.U.A., 

J. Kennedy, a adresat Congresului 
S.U.A. un mesaj cu privire la drep
turile cetățenești. In mesajul său, 
el propune organului legislativ su
prem al țării să adopte o serie de 
măsuri legislative menite să pună 
capăt discriminării rasiale în Sta
tele Unite.

„Flacăra nemulțumirii și discor
diei este astăzi mai vie ca oricînd 
înainte", se spune în mesaj. Ex- 
plicînd motivele care l-au deter
minat să adreseze mesajul, J. Ken
nedy a arătat că „lipsa de activi
tate continuă a autorităților legis
lative federale va avea drept re
zultat continuarea, dacă nu chiar 
intensificarea, luptei rasiale". Pre
ședintele este neliniștit de faptul 
că conducerea „va trece din mîi- 
nile oamenilor înțelepți și compe- 
tenți în mîinile promotorilor urii și 
violenței", ceea ce „va amenința 
liniștea în interiorul țării, va frîna 
progresul social și economic" în 
Statele Unite.

Președintele a cerut Congresu
lui să continue actuala sesiune pînă 
la adoptarea proiectului de lege 

pTrvrre ia drepturile cetățenești, 
propus de guvern.

„Actul cu privire la drepturile 
cetățenești din anul 1963" după 
cum este denumit oficial acest pro
iect de lege, prevede, printre al
tele, interzicerea segregației în 
restaurante, hoteluri, cinematografe, 
teatre, în parcuri, magazine și alte 
locuri publice. Proiectul de lege 
conține, de asemenea, un articol 
care conferă ministrului de justi
ție al S.U.A. dreptul de a acționa 
în justiție școlile și instituțiile de 
învățămînt care vor refuza să în
scrie pe negri. Prevederile acestui 
articol însă nu se referă la insti
tuțiile de învățămînt particulare.

In proiectul de lege se vorbeș
te în cuvinte generale despre ne
cesitatea de a se asigura negrilor 
posibilități egale cu cele ale albi
lor de a căpăta de lucru. Ținînd 
seama de faptul că nivelul învăță- 
mîntului profesional al populației ne
gre din țară este inferior celui 
al albilor președintele propune 
Congresului să aprobe investiții în 
sumă de 400 milioane dolari în ve
derea unui program special pen
tru ridiserea nivelului invățămiu-
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Declarafia unui membru 
al Consiliului revolufiei 

din Oman
■ CAIRO 20 (Agerpres).

Consiliul revoluției din Oman va 
continua lupta pînă la proclamarea 
deplinei independențe, a declarat 
Abdullah Ghazali, membru al aces
tui consiliu, într-un interviu acordat 
corespondentului la Cairo al agen
ției China Nouă.

Abdullah Ghazali se află la Cai
ro, în fruntea unei delegații oma- 
neze, în cadrul vizitelor pe care le 
face în țările arabe pentru a cere 
ajutor în lupta împotriva colonia
liștilor englezi.

„Recentele tratative cu repre
zentanții guvernului englez, a de
clarat Ghazali, au eșuat din cauza 
dorinței colonialiștilor englezi de 
a-și prelungi dominația în acest 

teritoriu. Aceasta ne-a convins că 
singura cale pentru cîștigarea in
dependenței este lupta armată". In- 
cepînd cu acest an, a adăugat Gha
zali, poporul omanez și-a intensi
ficat lupta împotriva trupelor en
gleze. Acțiunile militare s-au ex
tins în tot mai multe regiuni. 

tului profesional al tineretului de 
culoare.

In partea finală a mesajului, Ken
nedy a subliniat că el este împo
triva. demonstrațiilor, deoarece a- 
cestea ar putea duce la „violență 
și dezordine".

încă de pe acum este clar că 
discutarea în Congresul S.U.A. a 
proiectului de lege cu privire la 
drepturile cetățenești se va desfă
șura într-o atmosferă încordată. 
Acei membri ai Congresului care 
reprezintă sudul rasist al țării in
tenționează să zădărnicească adop
tarea măsurilor recomandate de 
guvern cu ajutorul filihusterismu- 
lui (cuvîntări nesfîrșite care lip
sesc Congresul de posibilitatea de 
a începe discutarea proiectului de 
lege).

Liderii negri au declarat, pe de 
altă parte, că ,dacă se va întîmpla 
acest lucru, ei vor organiza demon
strații în întreaga țară, vor orga
niza în fața Congresului și în in
teriorul acestuia manifestații de 
protest și „raiduri ale libertății".
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(liza da guvern din lialia — lezullai 
al Mvreloi (ercnrilor economize jj noliiice de dreapta
ROMA 20 (Agerpres).
In numărul său din 19 iunie zia

rul „Unita" a publicat o declara
ție a iui P. Togliatti, secretar ge
neral al P.C. Italian, în care se 
subliniază că vidul de guvern exis
tent de mai ntulte luni este un re
zultat al manevrelor cercurilor eco
nomice și politice de dreapta, care 
doresc să împiedice efectuarea u- 
nor reforme serioase, ignorînd re
zultatele alegerilor care impun ne
cesitatea unei cotituri spre stingă 
a politicii guvernamentale.

Togliatti arată că programul de 
activitate al guvernului formulat 
de Moro a provocat neliniște legi
timă și dezaprobare în rîndul C.C. 
al Partidului Socialist, care a re
fuzat să sprijine coaliția guverna

mentală.
Este necesară formarea unui gu-
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LIMA. — In parcul Universității 
de stat din Peru — „San Marcos" 
— a avut loc un mare miting al 
muncitorilor și studenților. Partici- 
panții au cerut eliberarea deținu- 
ților politici.

ANKARA. — La 19 iunie Parla
mentul turc a adoptat o hotărîre 
în virtutea căreia se prelungește 
cu încă două luni starea excep
țională din vilaetele Ankara și Is
tanbul.

PRAGA. — După cum anunță C.T.K. 
Federația Internațională a Sindi
catelor muncitorilor din industria 
minieră a adresat înaltului comisar 
britanic din Swaziland (Africa de 
Sud) o telegramă de protest îm
potriva arestării și perseeutării mi
nerilor greviști de la minele de 
azbest din Havelock.

PARIS. — La 19 iunie, Senatul 
Franței a respins pentru a treia 
oară cu 120 voturi contra 32 pro
iectul de lege guvernamental pri
vitor Ia amendamentele și comple-
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Un nou partid politic în Zanzibar
ZANZIBAR 20 (Agerpres).
Abdul Rahman Mohammed Ba- 

bu, fost secretar general ăl Partidu
lui naționalist din Zanzibar, a a- 
nunțat la 19 iunie formarea unui 
nou partid politic.

Noul partid își prezintă candidați 
la alegerile ce urmează să aibă 
loq în cursul lunii viitoare. încă

BONN 20 (Agerpres).
Cunoscutul militant progresist 

din R.F.G., membru al directoratu
lui Partidului Uniunea Germană a 
Păcii, L. Knorr, a adresat preșe- 

; dintelui R.F.G., Lubke, o scrisoare 
I deschisă în care cere ca foștii ge- 
inerali hitleriști să fie în sfîrșit în- 
I lăturați de la posturile de conduce- 
Ire. Scrisoarea este adresată, după 
cum arată însăși Knorr, în legătu- 

1 ră cu declarația recentă a lui Lubke 
, în cadrfl unei recepții, de la Bonn, 
i Lubke a declarat că în timpul hit- 
lerismului au existat aproximativ

■ 700 000 de persoane care pot fi
■ calificate drept criminali.

„Ași dori să știu, onorate preșe
dinte federal scrie în legătură cu 

aceasta Knorr, dacă din aceste
700 000 de persoane face parte și 
generalul Heusinger. Dacă nu, a- 

tunci ce poate fi calificată crimă î 
Dacă da, atunci de ce este acesta 
în prezent unul din ofițerii sus- 
puși ai Bundeswehrului ?". L. Knorr 
citează în scrisoarea sa și numele

vern, arată Togliatti, care să se, 
bizuie pe programul și forțele ca-:
pabile să garanteze soluționarea
problemelor principale ale vieții e- 
conomice și politice a țării.

Partidul Comunist, a spus To
gliatti, se pronunță cu hotărîre îm
potriva creării unui așa-numit gu
vern „administrativ" sau de „teh
nicieni" întrucît acesta ar cons

titui doar o mascare a cotiturii 
spre dreapta a întregii politici ita
liene.

☆

ROMA 20. Corespondentul Ager
pres transmite :

Giovani Leone, fost președinte 
al Camerei deputaților în trecuta 
legislatură, care este însărcinat de 
președintele Republicii cu constitui
rea noului guvern, și-a început 
consultările cu liderii politici.

țările la bugetul de stat pe anul 
1963. Acest proiect de lege se ca
racterizează printr-o continuă creș
tere a poverei impozitelor, spori
rea cheltuielilor militare și redu
cerea alocațiilor pentru ocrotirea 
sănătății și învățămîntului.

CIUDAD DE MEXICO. — Intr-o 
serie de regiuni din Mexico valul 
de căldură continuă să facă victime 
mai ales în rîndurile copiilor. După 
cum relatează ziarul „El Dia“, în 
orașul Monterrei datorită căldurii 
au murit 100 de copii. Peste 2 000 
de copii se află într-o stare foarte 
gravă.

GUAYAQUIL. — Ca urmare a 
ploilor torențiale care au căzut în 
ultimul timp în munții din Ecuador, 
s-a desprins o mare cantitate de 
mîl aluvionar care s-a prăbușit a- 
supra satului Retorno. Această a- 
valanșă neobișnuită a distrus toate 
casele țăranilor. 17 persoane au 
pierit sub dărîmături, sute de oa
meni au fost răniți, iar alții au 
dispărut fără urmă.

de la început a fost anunțată linia 
politică a acestui partid, aceea de a 
lupta împotriva vechiului și noului 
colonialism, precum și hotărîrea de a 
sprijini candidați! Partidului națio- i 
nalisti din 'Zanzibar, ai Ligii tine
retului eomunist precum și liderii 
sindicatelor, din Zanzibar.

generalilor Speidel și Fortsh. Dacă 
aceștia sînt criminali de război, 
scrie el, atunci de ce nu sînt des- 
tituiți din posturilor pe care le 
ocupă ?

L. Knorr subliniază în continuare 
că acei oameni care au pe couș- 
tiință crime săvîrșite în perioada 
hitlerismului nu au dreptul să e- 
duce tineretul și să-i slujească 
drept exemplu. „Vom închide tine
retului nostru calea spre un viitor 
mai fericit dacă nu vom pune ca
păt rînduîelilor pe care acești 
domni le-au instaurat în perioada 
celui de-al treilea imperiu și pe 
care ei le instaurează și în tim
purile noastre", conchide L. Knorr.

Rezultatele alegerilor din Peru
LIMA 20 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

Peru a luat sfîrșit numărătoarea 
voturilor pentru alegerile preziden
țiale și parlamentare care au avut 
loc la 9 iunie.

Rezultatele oficiale și definitive 
ale alegerilor, date publicității în 
noaptea de 19 iunie, confirmă după 
cum relatează agenția France Pres- 
se, victoria candidatului partidului 
„Acțiunea Populară" — Fernando 
Belaunde Terry.

Potrivit agenției rezultatele sînt 
următoarele :

Fernando Belaunde Terry a ob
ținut 708 931 voturi, adică 39,06 
la sută din numărul total al vo
turilor. Victor Raul Haya de la 

Torre, candidatul partidului A.P.R.A., 
a obținut 633 532 voturi' (34,35 la 
sută), Manuel Odria (Uniunea na-
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Cereri de excludere
GENEVA 20 (Agerpres).
Delegațiile țărilor africane la con

ferința generală a Organizației In
ternaționale a Muncii (O.I.M.) au 
adoptat o rezoluție în care cer ță
rilor membre ale O.N.U. să ia mă
suri urgente pentru excluderea

I R.S.A. din Organizația Națiunilor 
Unite.
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Л/ 38-iea Congres al Federației naționale 
a sindicatelor minerilor din Japonia

TOKIO 20 (Agerpres).
La 20 iunie s-a deschis la Tokio 

cel de-al 38-lea Congres ordinar 
al Federației naționale a sindicate
lor muncitorilor din industria car
boniferă din Japonia care reuneș
te 120 000 de membri.

PROGRAM DE RADIO
22 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Melodii 
populare, 7,45 Muzică de estradă, 

8,00 Sumarul presei centrale, 8,06 
Din cîntecele constructorilor comu
nismului, 8,30 Valsuri simfonice, 
9,25 Muzică populară, 10,00 Din o- 
perele compozitorilor noștri, 11,30 
Melodii populare, 12,30 Muzică u- 
șoară romînească, 14,00 Concert de 
prînz, 15,00 Din muzica popoarelor 
15,30 Muzică interpretată de orches
tre de mandoline, 16,00 Recitai 
Gaby Grubea, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 16,45 Program de tangouri, 
18,05 Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,00 In pas cu știința,
20.10 Invitație la dans..., 21,00 Ro
manțe, 21,25 Muzică populară ce
rută de ascultători. PROGRA
MUL II. 10,10 Melodii mari
nărești, 11,00 Cîntece pentru 

cei mici, 12,05 Muzică de estradă,
13.10 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului" din

Acord între forțele democratice 
din Japonia în lupta pentru 
interzicerea armei nucleare
TOKIO 20 (Agerpres).
In urma consfătuirii care a avut 

loc la 19 iunie la Tokio între re
prezentanții Partidului Comunist, 
Partidului socialist și Consiliului 
General al Sindicatelor din Japonia 
s-a realizat un acord definitiv refe
ritor la unitatea de acțiune în miș
carea pentru interzicerea armei 
nucleare și la intensificarea acti
vității Consiliului național japonez 
pentru interzicerea bombelor ato
mice și nucleare.

Participanții la consfătuire au 
subliniat necesitatea organizării în 
luna august a.c. a unei conferin
țe internaționale pentru interzice

rea armei nucleare. Conferința ur
mează să aibă loc în orașul Hire* 
șiraa.

țională) — 463 361 voturi (25,33 la 
sută) iar Maria Samame (Uniunea 
Poporului peruvian) — 19 279 (1,06 
la sută).

In ceea ce privește componența 
parlamentarilor, agenția citată arată 
că, din cei 185 de parlamentari 
ai ambelor camere, partidul aprist 
deține 76 de locuri, partidul „Ac
țiunea Populară" — 71, adepții lui 
Odria — 29 de locuri și alte par
tide 9 locuri.

După cum se știe, victoria în a- 
legeri a lui Belaunde are la bază 
programul său electoral mai de 
stînga decît al liderului partidului 
A.P.R.A., vădit proamerican, precum 
și decît acela al generalului Odria 
cu tendințele lui fascizante. Ale
gătorii așteaptă în prezent să vadă 
orientarea pe care noul președinte 
6 va da politicii Perului.

a R.S.A. din O.N.U.
In această rezoluție delegațiile 

țărilor africane arată că R.S.A. în
calcă în mod sistematic dreptu- z 
rile fundamentale ale omului și se к 
amintește că în conformitate cu ar
ticolul 6 al Statutului O.N.U. un 
membru al Organizației Națiunilor 
Unite care încalcă în mod sistema
tic principiile ei poate fi exclus 
din organizație.

Congresul va examina probleme
le luptei împotriva raționalizării 

capitaliste în industria carboniferă, 
pentru majorarea salariilor și va 
trasa, de asemenea, programul de 
activitate pe următoarea perioadă.

Pitești, 14,10 Arii din opere 15,30 
Din comoara folclorului nostru mu
zical, 16,40 „Frumoasă ne este ti
nerețea" — emisiune de cîntece și 
versuri, 18,05 Muzică instrumentală 
și vocală, 19,40 Muzică ușoară de 
Emanuel Ionescu, 19,55 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători, 
20,40 Arii din operete, 21,10 Muzi
că de dans, 22,00 „Pe Mureș și 
pe Tîrnave" — program de cîntece 
și jocuri populare.
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CINEMATOGRAFE
22 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE» 
Cerul n-are gratii; Al. SAHlA : Stra
da mezinului; LONEA : Revista de 
la miezul nopții; ANINOASA: 
Permisie pe țărm,- VULCAN : Vîrs- 
ta de aur a comediei; LUPENI : O- 
mul de lingă tine; BĂRBĂTENI; 
In noaptea de ajun,- URICANI » 
Planeta furtunilor.
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