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Vă prezentămdela mina Vulcan

Brigada complexă de înaintări rapide 
și primele ei realizări

lonașcu loan lucrind cu un ortac la incărcarea sterilului cu mașinaMinerul șef de schimb 
lectrică de încărcat .E.P.M.-l.

d-

cititorilor noștri cîteva 
în legătură cu știrea

pornit de la o cerință vi-

La redacție s-a primit zilele 
cestea prin telefon de la mina 
Vulcan o veste importantă. Tova
rășul Cotot losif, șeful exploatării, 
a ținut să ne anunțe realizările 
excepționale pe care le obține bri
gada complexă de înaintări rapide, 
înființată la începutul acestei luni.

‘ Prezentăm 
amănunte 
primită.

Totul a
tală. Mina Vulcan este în continuă 
dezvoltare. Pentru creșterea capa
cității de producție în ritmul spo- 

r ririi sarcinilor de plan se impune 
deschiderea, pregătirea și punerea 
în exploatare a noi rezerve de căr- 

•'bune, într-un timp scurt. Executa
rea rapidă a acestor lucrări miniere, 
cu productivitate mare și preț de 
cost redus a fost cerința pe care a 
căutat s-o satisfacă conducerea mi-

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI'

care 
celor 
inimi

muncă

ferici-
aceea

i-a 
o

de 
al

in- 
mi- 

a 
ță-

nei Vulcan, sub îndrumarea comi
tetului de partid, atunci cînd și-a 
propus să organizeze o brigadă de 
înaintări rapide. încă de 
crarea cifrelor de plan pe 
lectivul sectorului VIII 
al minei și-a prevăzut să 
în cursul anului o viteză
sare în galerie de. 300. metri pe lu-

la prelu- 1 
1963 co- 
investiții 
realizeze 
de avan-

na. Pentru îndeplinirea acestui 
gajament s-a luat în luna mai 
tărîrea de a se înființa o brigadă 
complexă de înainlărj rapide. A- 
cesta este pe scurt actul de naște
re al brigăzii.

Iată acum cum și-a început ea

(Continuare tn pag. 3-a)

an-
ho-

In fiecare an, la 30 iunie, se 
sărbătorește „Ziua învățătorului" 
ca un semn al prețuirii și stimei 
de care se bucură cadrele didactice 
fn patria noastră. E ziua în care 
învățătorului șl profesorului îi în
chinăm toată recunoștința, stima și 
prețuirea, pentru dragostea cu 
face să rodească in mințile 
mici floarea înțelepciunii, in 
comoara frumuseților morale.

Munca educatorului e o
nobilă, pasionantă, plină de satis
facții morale. Ce mindire și 
re mai mare poate fi decit 
de a da societății,: țării tale, elemen
te valoroase, culte, luminate I

„Statul de democrație populară 
— spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul învă
țătorilor din R. P. R. — 
credințat învățătorului 
siune înălțătoare aceea 
forma pe noul cetățean
rii noastre, ziditor al socialismu
lui, de a făuri cadrele noi, necesa
re construcției socialiste, capabile 
să aplice in viață știința și tehnica 
nouă".

Partidul și poporul nostru sti
mează și prețuiesc acest harnic de
tașament al intelectualității noastre 
noi. Cadrelor didactice li s-au asi
gurat și li se asigură mereu con

diții tot mai bune de trai și mun
că.

In mințile multor dascăli mai 
vechi mai dăinuie încă viu amin
tirile trecutului, a vieții pe care au 
trăit-o in societatea în care ex
ploatarea și disprețul față de om 
era ridicat la rangul de conduită 
morală. Cine ar fi avui vreme altă
dată să cîntărească roadele străda
niei dascălului, a nobilei sale munci 
din școala ? Burghezia ahtiată după 
cîștig, moșierimea prea sătulă — 
amindouă clase exploatatoare prea 
interesa te în cultivarea obscuran
tismului in rindul muncitorilor și 
țăranilor ? Cît de mare a fost pre
ocuparea acestora ne-o dovedesc 
cei peste 4 000 000 de analfabeți și 
semianaliabeți, rămași moștenire 
de la regimul burgbezo-moȘiesefic. 
Cei mai virstnici dascăli iși amin
tesc cu cîtă „regularitate" iși pri
meau salariile, își amintesc de con-

LA ÎNĂLȚIMEA MISIUNII ÎNCREDINȚATE

dițille în care trăiau sau se bucu
rau de „stima" celor sus puși. Mulți , 
dintre aceștia au trăit clipe grelei 
în viață, cind, cu diploma în buzu-| 
nar, 
cru, 
vent 
ră o 
1933 
țiaților universitari 
care arată că: doar 5 la sută din, 
profesori ocupau posturi sigure, 63 
la sută aveau posturi întîmplătoare 
și nu mai puțin de 32 la sută erau 
șomeri.

Iată așa 
deși numai 
ța grea pe 
aveau o muncă, așa de nobilă și 
plină de răspundere, iată de ce 
grijă și atenție sau bucurat ei în 
anii regimului burghezo-moșieresc. 
Cît despre localurile de școli, aces
tea erau intr-adevăr destul de rare 
și acelea pline de igrasie, mizerie 
și neîncăpătoare.

Dar vremurile 
pentru totdeauna, 
ce au avut loc in 
anii puterii populare, au schimbat 
total și situația școlii noastre și 
situația cadrelor didactice. Școala 
a devenit locul cel mai de preț 
pentru răspîndîrea științei de carte 
în popor, învățătorul — om de 

nădejde în înfăptuirea multiplelor 
sarcini ale revoluției culturale și 
în primul rînd în instruirea și edu
carea tinerei generații.

Hotărîrile de partid și de stat 
cu privire la generalizarea învă- 
țămîntului de 8 ani, general și o- 
bligatoriu, pentru toți copiiț cu pri
vire la acordarea gratuită a ma
nualelor școlare tuturor copiilor 

din invățămintul elementar, legarea 
invățămîntului de practica construc
ției socialiste, ilustrează în mod 
convingător politica partidului și 

statului nostru. Toate aceste mă
suri au iăcut ca țara noastră să 
se situeze printre primele țări din 
lume în ce privește dezvoltarea în- 
yățămtntului. . * .

Anual, din fondurile statului sîbt 
alocate sume importante pentru 

construcții de noi școli și săli de 
clasă, pentru dotarea școlilor cu 

-. materialele didactice și diferite a- 
parate de laborator, cu mobilier 

I corespunzător ș.a. Numai de cîți-

străbateau drumurile fără lu>, 
ca șomeri. Un exemplu eloc- 
în această privință hi-1 ofe-,, 
statistică parțială întocmită toi 
de Asociația generală a licen- 

din Rominia.

dar, o statistică care, 
în parte, ilustrează via- 
care au trăit-o cei care

acelea au apus 
Prefacerile mari 
țara noastră, în

Sărbătorim azi, „Ziua învățătoru
lui", zi închinată uneia din cele 
mai numeroase detașamente ale in
telectualității legate de popor. A- 
ceastă sărbătoare este un semn al 
prețuirii de care ne bucurăm noi 
educatorii, o cinste pe care ne-o 
face partidul și statul nostru de
mocrat popular.

Prof. GHEORGHE PAMFILIE 
vicepreședinte al Sfatului popular 
orășenesc Petroșani, șeful secției 

de învățămint.

Bpichete de bună calitate
Urmărind îndeaproape respectarea 

principalelor criterii ale întrecerii 
socialiste, preparatorii petrileni au 
reușit să îmbunătățească coeziunea 
brichetelor produse în prima ju
mătate a anului cu 4 puncte față 
de prevederile Stas.

Muncind cu însuflețire 
îndeplinirea înainte 
prevederilor planului 
lectivul preparației a 
vans de cinci zile și
chete o producție de 3 000 tone 
peste plan.

pentru 
de termen a 
semestrial, co- 
obținut un a- 
numai la bri-

preparatorii petrileni merită 
și pentru îmbunătățirea ca- 
și celorlalte sorturi de căr- 
preparați. Astfel, la cărbuni 

cenușa

(Continuare tn pag. 3-a)

ace-
Este 

mare 
tale.

politicii P.M.R. 
de ei în pro- 
oglindesc făp- 
profesorii noș-

UNDE MERGEM ?

Oar 
laude 
lității 
buni
spălați ei au îmbunătățit 
cu 3,7 la sută și au micșorat ti
miditatea cu 5,7 la sută.

La toate aceste realizări de sea
mă și-au adus aportul colectivele 
conduse de maiștrii Molnar Ilie, 
Popa Petru. Filimon losif, precum 
și echipele de întreținere în frunte 
cu comuniștii Szedlacsek Eugen și 
Filipini loan.

Vorbind despre importanța mun
cii pe care o desfășoară cadrele 
didactice, tovarășul Gheorghe Ghe 
orghiu-Dej a spus -. „Este cu ade
vărat o misiune frumoasă și înaltă 
care cinstește și înobilează pe 
la căruia îi este încredințată, 
o mare satisfacție morală și 
fericire să dai societății, țării
elemente valoroase, culte, luminate, 
capabile de fapte de ispravă".

Iată așa dar o apreciere cu a- 
devărat de invidiat, o apreciere 
care ne face cinste așa cum n-am 
avut parte în trecut. Acest lucru 
ne determină să muncim cu și mai 
multă conștiinciozitate, cu și mai 
multă dragoste, pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini puse în fața noas 
tră, a cadrelor didactice, de către 
partid.

Alături de masa mare a cadrelor 
didactice din tara noastră, profe
sorii și învățătorii din Valea Jiului 
s-au situat cu hotărîre pe linia tra
ducerii în viață a 
Rezultatele obținute 
cesul de învățămint 
tul că învățătorii și
tri s-au străduit și se străduiesc, zi 
de zi, de a-și ridica nivelul politic 
și profesional, de a imprima elevi
lor cunoștințe cît mai multe, legate 
de viață și practica desăvîrșirii 
construcției socialismului în patria 
noastră, de a crește și educa cadre 
de nădejde, capabile să ducă pe 
căi mai înalte știința și tehnica în 
țara noastră.

In Valea Jiului avem multe ca
dre didactice cu a căror activitate 
ne mîridrim pe bună dreptate. Pro
fesori și învățători ca Dumbravă 
Ioan, Părăianu Simion. Cernăianu 
Elena, Bende Ștefan, ioana Elena, 
Cocheci Vasile, Cornea Dumitru,

Minerul și Di- 
deschidere Mi- 

1950) — Jiul 
CLUB: Ora 10. 

„Franz- List".

-(Continuare în pag. 2-a)

LUPENI: Stadionul Minerul. 
Ora 17,30. Intîlnire de fotbal ca
tegoria A între 
namo Bacău. In 
nerul (formația 
(formația 1950).
Audiție muzicală
Ora 20. Concert popular susți
nut de orchestra simfonică din 
localitate.

PETROȘANI: Stadionul Jiul i 
ora 17,30. Intîlnire de . fotbal 
Jiul II — Minerul Vulcan.

ANINOASA : Stadionul Minerul: 
Intîlnire de fotbal Minerul — 
Retezatul Hațeg.

LONEA: Stadionul Paringul 
ora 17,30. Intîlnire de fotbal Pa- 
rîngul — Dacia Alba lulia. Club: 
ora 20. Seară de dans pentru ti
neret.
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Prof. Simion Părăianu, director adjunct Școala medie Pelroșani; învățătorul Dumitru Cornea, directorul Școlii de 8 ani din comuna Iscroni; prof. Elena Cernăianu, 
director adjunct, Școala de 8 ani nr. 1 Lupeni; prof. Ștefan Bende, director . Școala de 8 ani nr. 2 Petroșani; prof. Ioan Cotescu, director, Școala de 8 ani nr. 2 Lu- 
peni; Aron Cristea director, Școala profesională Lupeni.
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CUM MUNCIM NOI CU CARTEA
Cartea capătă pe zi ce trece o 

sferă tot mai largă de cuprindere 
în rlndul oamenilor, muncii din Lo
nea. Ea este prietenul muncitorului 
inovator, a muncitorului elev de ia 
școala medie serală, a participat» 
tului la concursul „Iubiți cartea", a 
tuturor. Gustul pentru citit este 
concretizat de cei peste 1 900 de 
cititori înscriși în registrul biblio
tecii numai de la începutul anului, 
de cele peste 17 000 de cărți 
citite, ca și de numărul ma
re de purtători ai insig
nei „Prieten al cărții ‘. Activita
tea clubului nostru este, dusă de 
un colectiv de conducere compus 
din 9 membri, tovarăși cu profe
siuni diferite, care în timpul lor 
liber desfășoară această muncă cu 
entuziasm și pasiune. împreună ne 
sfătuim asupra acțiunilor pe care 
le vom ține luna viitoare și apoi 
acestea sînt trecute în programul 
de activitate al clubului, iar pe par
curs ne interesăm de organizarea 
lor 'a data fixată.

Colectivul bibliotecii noastre și-a 
îndreptat atenția în mod deosebit, 
spre atragerea de cît mai mulți ci
titori, desfășurînd o muncă susți
nută de a sădi în inimile oameni
lor muncii interesul pentru citit. In 
această direcție, noi organizăm ac
țiuni variate și interesante cu car
tea, atît la biblioteca clubului și la 
bibliotecile mobile și de casă, cît 
și la locurile de muncă și cămine
le tinerilor.

In ultimul timp am organizat re
cenzii la mai multe cărți, cum au 
fost „Risipitorii" de M. Preda., „Ne
gura" de F. Camilar. „Dunărea re
vărsată", seri literare cu teme 
cum sînt „Chipul omului de tip nou 
oglindit în literatură", „Gorki, în
temeietorul realismului-socialist", 
„Scriitorii noștri despre frumusețile 
patriei"; seri de poezie „Te slăvim 
partid iubit părinte", „Cîntare parti
dului", etc.

Toate aceste acțiuni, ca și altele 
de acest fel se bucură de apreciere 
din partea numărului mare de au
ditori. Dar popularizarea cărții la 
Lonea se face și pe alte căi. Se 
fac prezentări de cărți prin stația 
de radioficare, șe amenajează vi
trine si expoziții de cărți Ia club și 
la locurile de muncă de la sec

toare, standuri cu vînzare etc.
O însemnătate deosebită în popu

larizarea cărții la noi o au consfă
tuirile cu cititorii și consfă
tuirile trimestriale cu bibliotecarii 
voluntari. Un sprijin prețios în ac
tivitatea bibliotecii noastre îl pri
mim din partea bibliotecarilor vo
luntari Ștefănescu Angbel, Robică 
Georgeta, Daubner Viorica, Arde
lean Elisabeta, Doroțan Carol, Bra- 
tovean Gheorghe și alții.

De asemenea, în atenția colecti
vului bibliotecii noastre stă înfiin
țarea de cît mai multe biblioteci 
mobile și de casă, astfel incit car
tea să ajungă în fiecare casă de 
miner. Și putem afirma pe bună 
dreptate că am reușit să facem 
lucruri frumoase în această direc
ție. Cele 11 biblioteci mobile și 13 
de casă care numără peste 700 de 
cititori își aduc o contribuție im
portantă la desfășurarea cu succes 
a muncii cu cartea la Lonea. De 
remarcat că în ultimul timp s-a în
tărit legătura dintre biblioteca clu
bului și cea a cabinetului tehnic 
de la mină. In felul «ceste cartea 
tehnică poate fi mai ușor răspîu- 
dită în rîndul muncitorilor, iar ac
țiunile cu cartea tehnică le orga
nizăm de fiecare dată împreună.

Pînă nu de mult, la Lonea nu 
se organizau joi ale tineretului pe 
motivul că nu vin tinerii și că nu 
există un local corespunzător. Reali
tatea însă era lipsa de preocupa
re a comitetului U.T.M. de la mi
nă, ca și a colectivului bibliotecii. 
In ultimul timp, organizarea joilor 
tineretului la Lonea se face în mod 
corespunzător. Printr-o colaborare 
strînsă cu comitetul U.T.M. de la 
mină, colectivul bibliotecii noastre 
organizează cu regularitate joile ti
neretului la care vin de fiecare da
tă un mare număr de tineri și ti
nere. Deobicei. joia începe cu o 
expunere pregătită din timp. Apoi 
programul continuă cu dans și di
ferite jocuri distractive și concur
suri de dans, cum ar fi: „Cine dan
sează mai bine", „Să dansăm cu 
eroii cărților" etc. Totul se desfă
șoară într-o atmosferă tinerească, 
entuziastă și educativă.

Deși activitatea bibliotecii noas
tre continuă pe drumul bun pe care 
a pornit, ocupînd locul I pe Valea 
Jiului la concursul bibliotecilor sin
dicale organizat de C.C.S., mai 

există unele deficiențe pe care ne 
vom strădui să le lichidăm. Este

vorba de intensificarea muncii cu 
cartea tehnică și organizarea de ac
țiuni mai multe, mai bogate în con
ținut, mai mult legate de viata 
tinerilor și a preocupărilor lor.

FERCHEZĂU AURICA 
bibliotecară — clubul muncitoresc 

Lonea
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H0R&-N COLECTIVĂ
Lăutare, dă-te-aproape 
Că am chei de joc, 
Acordează-fi alăuta 
Și să-mi zici cu ioc.

Săptămîna asta-ntreagă 
Am muncit de zor,
Și-am arat cit finea zarea 
Singur, c-un tractor.

Hai, odată lăutare'
Nu mă ține-n loc,
Uite, tata cum așteaptă
S-o iring,

Zice că e in întrecea
Și că dacă vreau.
Ca să am cu ea de-aiace. 
Să mă-ntrec și eu.

și în întreceri 
nicicit,
cîștig prinsoare^

de mijloc.

o socotealăAm cu ea
Fiindcă pe
Nu-mi dă pas să stau de vorbă 
De-aș muri de dor.

ogor,

La înălțimea misiunii încredințate
(Urmare din pag. i-a)

Nagy Gavrilă, Tițescu Maria, Bîcoi 
Alexandru, Cotescu loan, Voicules- 

, cu Margareta, Tetileanu Emil, Ciu
lea Asinefta, Lorincz Francisc, Stă- 
nescu Alexandru, Pripon Elena, Co
cor Dumitru, Niculescu Vasile, 
Cherciu Nicolae, Muștean Florica, 
Paraschivoiu Constantin și mulți 
alții s-au străduit să îmbine în mod 
creator pregătirea teoretică a ele
vilor cu activitatea practică, să 
cultive la elevi dragostea pentru 
munca productivă și pentru apro
fundarea cunoștințelor științifice. 
Toate aceste preocupări s-au oglin
dit la sfirșitul acestui an în obține
rea de rezultate bune la învăță
tură de către elevii acestora, în 
creșterea procentajului de promo
vați.

Și în acest an, ca de altfel și In 
anii trecuți, cadrele didactice din 
Valea Jiului au privit cu toată se
riozitatea învățămîntul ideologic, 
străduindu-se să acumuleze cît mai 
multe cunoștințe, să aplice în mod 
creator cunoștințele dobîndite în 
activitatea la clasă. In această di
recție, rodnică a fost activitatea 
unor propagandiști din rîndul ca
drelor didactice ca Popescu Ioan, 
Stoican Elena, Niculescu Vasile, 
Paraschivoiu Constantin, Bădău Vic
tor și alții sau a unor cursanți cum 
sînt Vischi Arpad, Pricop Constan
tin, lanky Aurelia, Blendea loan.

SoJymosi Berta. Varga Lenke, Dună 
Elena, Caragea Pompiliu etc.

Nu putini sînt acei învățători și 
profesori care, alături de alți in
telectuali, muncesc intens în cadrul 
cluburilor și căminelor culturale, 
în cadrul brigăzilor științifice și 
artistice, pentru dezvoltarea activi
tății culturale și artistice, pentru 
intensificarea propagandei prin con
ferințe și răspîndirea științei ma
selor. In rîndul acestora se numără 
tovarășii Hogman Cornel, Păunescu 
Dumitru, Simo Iosif, Verdeș Ilarion, 
Marcu Petru, Bîrcă Zenovia, Arde
lean Lucia, Chirculescu Vasile, Ma- 
cea Liviu, Voin Eufimia, Dup Ma- 
rieta și alții.

Cu toate aceste cadre didactice, 
cu activitatea și roadele muncii lor, 
noi ne mîndrim, ele fiind un exem
plu de felul cum știu învățătorii 
și profesorii noștri să sprijine și să 
traducă în fapt politica partidului 
nostru, să-și îndeplinească cu ade
vărat menirea de educatori ai ma
selor, de oameni legați trup și su
flet de popor.

Sîntem convinși de faptul că și 
in viitor, pătrunși de măreția sar
cinilor și obiectivelor stabilite de 
Congresul al Ш-lea al P.M.R., ca
drele didactice din Valea Jiului vor 
fi la înălțimea sarcinilor de cinste 
pe care le-a încredințat-o partidul 
și guvernul nostru de a crește și 
educa oameni folositori societății 
noastre.

N-am zis nu
Mu mă ias, 
Vreau ca să
$1 pe ea și-atît!

Vu zîmbi, măi lăularc 
Vri [i-e capul sec ? 
Vite și aici la horă 
Tot cu ea mă-ntrec.

Și de-o fi să mă rămîie. 
Poli să-mi zici ce-i vrea 
Tu, acordă-ți alăuta,
Și la nunta meal

I. SÂSARAN

Se discută programul unei joi de tineret. Au fost aleși din cărți eroi și eroine, care vor dansa 
între ei la joia tinerilor Ioneni. Bine înțeles că prin intermediul tinerilor. Fiecare erou va fi obligat 
să-și caute partenera.

IN CLIȘEU: Tovarășa Ferchezău Aurica, bibliotecara clubului din Lonea impreună ca tovarăș, a Oan 
cea Valeria, membră în colectivul bibliotecii fac ultimele completări ale programului.

„-------------------- _____ săptămîna viitoare
NOTĂ: Cînd lipsește educația pe scena teatrului
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Nu știu dacă dumneavoastră iu
biți teatrul sau spectacolele de toa
te genurile, dar eu... mor după ele. 
Indiferent ce iei de spectacol se 
prezintă pe scena teatrului, ani 
locul meu rezervat, astfel că sini 
scutit de neplăcerile pe care le au 
unii, care vin ia teatru in ultifaat 
moment și nu mai găsesc nici un 
lac. Totuși această mulțumire și 
satisfacție pe care le am eu mi le 
spulberă de multe ori un lucru pe 
care nu știu cum să-l numesc. £ 
vorba de prezenta copiilor la spec
tacole. Dat nu a tuturor copiilor, 
căci sînt copii cuminți, bine edu 
câți, manierat!, intr-un cuvint sînt 
niște copii precoci. Pe aceștia ți-e 
drag să-i privești cum stau cuminți 
lingă părinții lor. Ce mai, sînt cu 
adevărat simpatici. Nemulțumirea 
mea însă mi-o provoacă prezența 
in sala de spectacole a copiilor 
obraznici, gălăgioși, lipsiți de bu
nul simt. Trebuie să mărturisesc 
însă, că nu simpla prezentă a a- 
cestora mă indispune și crează ne
mulțumire in 
Nu i Ci felul 
în public, in 
care nu i-au
culmea lipsei de respect, că-și ma
nifestă „educafia" lor chiar sub 
privirile binevoitoare ale părinților. 
Desigur că unii dintre aceștia n-au 
nici o vină, decit aceea că sînt... 
copii. Vina o au însă părinții lor.

Am să vă relatez un caz întîm- 
plat cu citva timp în urmă în sala 
Teatrului de stat. Se juca piesa 
„Băiat bun... dar cu lipsuri".

Mi-ат ocupat locul obișnuit șl 
discutam cu vecinul meu pe mar- 

< ginea distribuției anunțată în pro- 
ț gram. Deodată, atenția ne-a fost 
' atrasă de ■

copii care 
nei, lingă 
programul 
te spectaculos, 
diferite obiecte 
se apărau cum 
vi t urile cu mîinile și țipînd cit ie

de ordine „vitejii" au lost 
ia ascultare, iar unii dintre 
fost reținuji de părinții lor, 

pînă atunci arbitraseră cu

rindul spectatorilor, 
cum se manifestă ei 
fața unor oameni pe 
văzut niciodată și...

l
t
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gălăgia unei duzine de 
s-au
fosă
de...

postat in tafa sce- 
șî și-au inceput 

gălăgie. Era toar- 
Băieții 

fetițele,
puteau

loveau ca 
iar acestea 
pari nd Іо-

tinea gura. La intervenția persona
lului 
aduși 
ei au 
care
multă bunăvoință și chiar cu satis
facție acest original gen de sport.

Spectacolul a început. In sală 
luminile s-au stins. In locul unde 
se dăduse „spectaculoasa" bătălie, 
ca din senin a apărut iar micii 
eroi, printre care multe fetite. A 
inceput din nou încăierarea și pă
ruiala. Observațiile și dojana uno
ra dintre spectatori n-au avut nici 
un efect. Ba mai mult, păruiala s-a 
extins în tot grupul de copii, ast
fel că nu știai ce să urmărești 
mai intîi: jocul actorilor pe sce
nă sau „spectacolul" din sala.

Scene asemănătoare s-au petre
cut destule in ultimul timp. Aproa
pe că n-a fost spectacol la care 
anumiți copii să nu se comporte 
ia fel.

Se pune întrebarea: Cine poar t, 
răspunderea pentru toate aceste 
intimplări ? Cine îi educă în telul 
acesta pe copii, pentrucă to(i sînt 
sub limita vîrstei școlare ? Evi
dent că vina o au numai și nu
mai părinfii, care își aduc copiii 
la teatru și nu-i supraveghează. 
Acești părinfi uită că mai au și 
obligații față de creșterea și educa
ția copiilor în societate, uită că 
așa cum lor nu le place să fie de
ranjați în timpul spectacolului nici 
altora nu le place. De aceea este 
de datoria părinților să mediteze 
mai mult asupra acestor lucruri, 
să judece cu obiectivitate și să 
hotărască ce au de făcut. N-ar ii 
rău dacă ar lua ca o primă mă
sură hotărîrea 
copiii cu ei la

Iar In cazul 
se vor mai
ca măsură evacuarea acestor co
pii din sala de spectacole. Și cu 
siguranfă că atunci, părinfii nu-i 
vor lăsa să plece singuri, ci... ti 
vor însoți.

i

de a пи-și aduce 
spectacole.
că astfel de situații 
repeta, considerăm

H. c.
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Colectivul de actori al Teatrului 
de Stat Valea Jiului desfășoară o 
rodnică activitate. Săptămîna viitoa
re va prezenta în reluare mai multe 
spectacole cu piesele de teatru 
„Despot Vodă" și „Băiat bun, dar... 
cu lipsuri".

Astfel, joi 4 și sîmbătă 6 iulie 
va prezenta în sala teatrului legen
da istorică în versuri de V. Alee, 
sandri „Despot Vodă" a cărei re
gie scenică o semnează Petre Sa
va Băleanu de la Radioteleviziunea 
Romînă. Distribuția piesei cuprinde 
aproape tot colectivul de actori al 
teatrului. Duminică, 7 iulie, se va 
prezenta comedia lui Nicuță Tă- 
nase „Băiat bun, dar... cu lipsuri", 
din a cărei distribuție fac parte 
de asemenea majoritatea actorilor 
petroșăneni.

©=-

In tovărășia cărților
Biblioteca comunală din Isoron! 

numără peste 3 000 volume de căr
ți politice, ideologice, științifice, 

tehnice și beletristice, iar numărul 
cititorilor înscriși pînă in prezent 
în cartotecile bibliotecii se ridică 
la peste 450, care au citit în acest 
an 2 800 de cărți și broșuri.

Aici au fost organizate de la în
ceputul anului curent 5 consfătuiri, 
8 recenzii, 60 de conferințe și di
mineți de basme pentru copii. Din- , 
tre aceste acțiuni pot fi amintite < 

conferințele: „Țara întreagă un i- 
mens șantier", „București — inima 
patriei", „Cum este alcătuit corpul 
omenesc', conferințe cu caracter a- 
grozootehnic și altele. De aseme
nea s-a organizat recenzii ia mai 
multe cărți printre care la romanul 
„Așa s-a călit oțelul" „Basme" de V. 
Colin, „Amintiri din copilărie " de I. 
Creangă, „Povești" de frații Grimm 
și altele

Printre cei mai activi și pasionați 
cititori ai bibliotecii se numără, Bur- 
lec Martin, Piper Gheorghe, Hen- 
ter Ana. Tdtds Elisabeta, Serban 
Maria și alții

C. IONESCU 
corespondent
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Sarcina dc partid, mijloc activ dc dezvoltare 
a răspunderii comuniștilor

Organizația de partid din secto
rul VIII electro-mecanic al minei 
Petrila a obținut rezultate bune în 
direejia mobilizării tuturor comu
niștilor Ju traducerea în viață a 
sarcinilor ce stau în fața colecti
vului de aici. In primul rînd, bi
roul organizației de bază s-a orien
tat ca fiecare membru și candidat 
de partid șă aibă o sarcină con
cretă. să participe activ — pe mă
sura pregătirii sale politice și pro
fesionale — la rezolvarea proble
melor de care depinde în cea mai 
mare parte bunul mers al produc
ției în sectoarele miniere.

In sector au fost perioade cînd 
nu toți membrii și candidațji de 
partid erau atrași la activitatea or
ganizației de bază, cînd nu toți a- 
veau sarcini concrete. Firește că nu 
se putea ca acest lucru să nu se 
resfrîngă în mod negativ asupra 
muncii organizației de bază. In mo
mentul de față lucrurile stau cu to
tul altfel. Fiecare din cei peste 150 
membri și candidați de partid din 
organizația de bază știu concret ce 
au de făcut.

Dacă ai să întrebi 
tii Crișan Vasile, Trifu 
tică Nicolae, Enache 
Leopold Ștefan care
lor cea mai importantă, îți vor răs
punde simplu : ce să iie mai im
portant la Jocurile noastre de mun
ca decit sâ ne îngrijim ca puțurile 
de extracție, stațiile de pompe, ven
tilatoarele, craterele să funcționeze 
ca ia carte, să sprijinim activ mun
ca entuziasta a minerilor noștri! 
Același lucru ii vor spune și co
muniștii Biîndușa Aurel, Kacso Hen
rich, Ambruș Nicolae și alții care 
lac tot ce Ie stă în putință pen
tru ca minerii să-și poată realiza 
ritmic planul.

Intr-un timp, în echipa de între
ținere și reparare a compresoare
lor existau unele rămîneri in urmă 
datorită faptului că muncitorii de 
aici erau tineri, fără experiență in 
executarea lucrărilor de întreține-. 
re și reparare a compresoarelor. 
Ținîndu-se seama de faptul că de 
calitatea reparării compresoarelor 
depinde în mare măsură furnizarea 
ritmică a energiei pneumatice în 
subteran, biroul organizației de ba
ză a încredințat comunistului Biro

Iosif, lăcătuș cu o înaltă calificare, 
sarcina să se ocupe de pregătirea 
profesională a noilor tineri care au 
fost repartizați în echipă. De la 
bun început tov. Biro a căutat să 
cunoască pe fiecare tînăr în parte 
să se ocupe cu răbdare și perse
verență de ridicarea calificării lor 
profesionale. Nu rareori acest vred
nic muncitor le-a vorbit tinerilor 
despre părțile componente ale u- 
nui compresor, le-a demonstrat 
practic cum funcționează acest uti
laj și cum trebuie lucrat pentru ca 
reparațiile compresoarelor să fie 
de calitate. Și rezultatele n-au în- 
tîrziat să se arate. Tinerii Crăciun 
Dorel, Edenak Mihai, Vîlceanu 
Petru, Mic Nicolae și Poli Eugen 
au început să lucreze din ce în ce 
mai bine. Echipa a 
țiată în întrecere, 
varășul Biro Iosif 
cinste de sarcina

Cunoscînd
la fiecare loc de muncă, organiza
ția de bază are posibilitatea de a 
repartiza sarcini precise menite să 
ducă la înlăturarea deficiențelor. La 
un moment dat, în echipa de lăcă
tuși de la întreținerea puțului cen
tru s-a manifestat delăsare în mun
că. Controlul instalațiilor aferente 
puțului, repararea și revizuirea îm- 
pingătorilor din rampa puțului, a 
lanțurilor elevatoare precum și a 
frînelor pneumatice se executau 
fără răspundere și din această 
cauză la 2—-3 zile după reparații 
se defectau.
este cel al 
orizontul XII 
pă reparație,
transportul pe puț.

Analizînd această situație, biroul 
organizației de bază a trasat sarci
nă comuniștilor Antal Ervin și Ne
meș Carol să urmărească îndea
proape calitatea reparațiilor și re
viziilor, să organizeze convorbiri 
cu muncitorii acestei echipe în care 
să le vorbească despre importanța 
executării unor reparații trainice, 
care să nu stînjenească activitatea 
producției din cadrul exploatării. 
După o convorbire temeinic orga
nizată, lucrurile în echipă au înce
put să meargă pe drumul cel bun.

Biroul organizației de bază s-a 
orientat în repartizarea de sarcini

devenit eviden- 
In acest fel 
s-a achitat 
încredințată.

situația concretă

to-
cu

de

pe cornuniș-
Ioan, Teren- 
Nicolae sau 
este sarcina

Un caz semnificativ 
împingătorului de la 
care, la scurt timp du
s-a defectat, stagnînd

o

(Urmare din pag. l-a)

activitatea și... realizările. Brigada 
a fost repartizată la o lucrare ex
trem de urgentă : săparea galeriei 
a Il-a de legătură la orizontul 480 
între puțul nr. 8 și puțul nr. 7 
vest. Prin săparea acestei galerii cu 
o lungime de 600 metri se îmbu
nătățește transportul producției de 
la puțul 7 vest la puțul principal 
de extracție „7 Noiembrie". înain
te ca brigada să înceapă lucrul, lo
cul de muncă a fost pregătit cu 
utilajul necesar și aprovizionat cu 
tot materialul de care este nevoie 
pentru executarea ' întregii lucrări. 
Colectivul brigăzii a început lucrul 
la data de 10 iunie, pe baza organi
zării muncii în patru schimburi, a 
șase ore fiecare. Conducerea brigă
zii se poate spune că este colecti
vă, cei 28 de membri ai ei fiind 
împărțiți pe cele patru schimburi, 
conduse de minerii Ionașcu Ion, 
Vass Martin, Ionescu Ilie și Szekely 
Ignat. De brigadă răspund trei din
tre cei mai pregătiți maiștri mi
neri din sector și cu experiență în 
organizarea înaintărilor rapide, tov. 
Gherman 
Vasiliu 
organizat 
asistență
gada „6 August" a obținut realizări 
ce întrec cu mult așteptările. Fie
care schimb încheie două cicluri 
de lucrări (două pușcături înainte, 
două rînduri de armături metalice 
speciale Т.Н. ridicate, 45—48 
gonete de steril încărcate etc.) 
lizind o viteză de lucru de 
3 metri înaintare. Fiecare zi

lucrate de brigadă a fost de peste 
3,50 m.c. steril pe post, iar avansa
rea totală a întrecut pînă în pre
zent 250 de metri. Aceste realizări 
excepționale lasă să se întrevadă 
că brigada de înaintări rapide de 
la mina Vulcan va întrece cu muit 
avansarea de 300 de metri prevă
zută în angajamentul sectorului. Bi
lanțul muncii ce se va face peste 
zece zile, cînd brigada urmează să 
încheie o lună de activitate, va a- 
duce cu siguranță confirmarea că 
s-a stabilit un nou record la înain
tarea în piatră în bazinul Văii 
Jiului.

si după aptitudinile pe care le au 
membrii și candidații de partid. De 
exemplu, tov. Cozma Rudolf a luat 
adesea cuvîntul în adunări de partid 
și sindicale, în special atunci cînd 
s-a analizat desfășurarea activită
ții cultural-educative de masă, fă- 
cîndu-se remarcat prin propunerile 
făcute. Iată de ce acestuia i s-a 
încredințat sarcina de a se ocupa 
de înființarea unei brigăzi artis
tice de agitație, sarcină pe care, 
ajutat de candidații de partid Mer- 
ciu Elena, Nicula Aurel, Tincă Ni
colae și alții și-a dus-o cu succes 
la îndeplinire.

Tot așa de conștiincios se achi
tă de sarcinile încredințate d’e or
ganizația de bază si tov. Manea 
Ludovic, responsabilul colectivului 
de redacție al gazetei de perete, 
Pastor Augustin membru în colec
tivul gazetei precum și mulți 
membri și candidați de partid 
sector.

Nu putem să trecem însă cu 
cțerea faptul că au fost și unele 
zuri cînd amintiți membri ai orga
nizației de bază au manifestat su
perficialitate în îndeplinirea sar
cinilor. De pildă, membrilor de partid 
Dobirceanu Pavel, Sanda Aurelia, 
candidatei de partid Pușcărău. Maria 
ii s-a încredințat sarcina de agi
tatori. Pe lîngă faptul că nu și-au 
îndeplinit sarcinile, ei nu participă 
cu regularitate nici la adunările 
generale și nu se străduiesc în pro
ducție să se ridice la nivelul sarci
nilor. Lipsă de răspundere față de 
îndeplinirea sarcinilor repartizate a 
manifestat și tov. Gheviza Mihai 
care, în loc să-și ducă la îndeplinire 
sarcina de agitator, a constituit un 
exemplu negativ în muncă, ' fiind 
găsit dormind în timpul serviciului. 
El a fost tras la răspundere.

In organizația 
dăcinat practica 
biroului, sau în 
să se prezinte 
aie membrilor și candidaților 
partid asupra 
află îndeplinirea sarcinilor 
le-au fost încredințate, Cu acest pri
lej, membrii organizației de bază 
sînt îndrumați cum să muncească 
pentru învingerea greutăților pe care 
le întîmpină, iar cei care manifes
tă delăsare în îndeplinirea sarci
nilor încredințate sînt trași la răs
pundere.

La biroul organizației de bază se 
găsesc, într-un caiet, notate în 
dreptul fiecărui membru și candi
dat de partid, cite una sau mai mul
te sarcini. Ele sînt reeșite din ho- 
tărîrile adunărilor generale, din 
preocupările colectivului sectorului 
in lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor economice. Și pe măsură 
unele sarcini sînt îndeplinite, 
caiet își fac. loc 
procedeu formal, 
tiv de dezvoltare
sonale a comuniștilor, de antrena
re a acestora la traducerea în via
ță a sarcinilor pe care Congresul 
partidului le-a pus în fața mineri
lor.

alți 
din

ve-
ca-

de baza s-a înră- 
bună ca, în fața 
adunările generale 
periodic informări 

de
stadiului în care se 

care

ce 
în
unaltele. Nu e 

ci un mijloc 
a răspunderii per-

ac-

Z. ȘUȘTAC

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
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ani salariile cadrelor didactice 
cunoscut 4 importante majo-

Traian, Dudui Nicolae și 
Constantin. Avînd totul 
„ca la carte" și primind 
tehnică competentă, bri-

va- 
rea- 
cca. 
este

încheiată cu 12—13 metri avansare 
în galerie cu profil de 8 m.p. Ran
damentul realizat în primele 16 zile

va . 
a, < 
rări.

Astăzi, învățătorul este ridicat 
ia locul cuvenit în societate, pen
tru ca el să se bucure de toată 
considerarea. Deputați în Marea 
Adunare Națională, în sfaturile 
populare, delegați la cele mai di
verse conferințe și consfătuiri, de
corați cu ordine și medalii, distinși 
cu titlul de 
„învățător 
dactice sînt 
peste tot.

Profunde 1 
democrație | 
și în viața 
didactice din Valea Jiului. Numai 
în ultimii ani, în Valea Jiului au 
fost ridicate 4 școli noi, moderne 
cu 16 *311 de clasă fiecare și la--

„Profesor fruntaș" și 
fruntaș", cadrele di- 
prețuite și respectate

transformări .in anii de 
populară, s-au petrecut 
școlilor, șl a cadrelor

Montarea filierelor cere multă tndemînare, dar muncitoarele 
lucrează în stația de filiere a Viscozei Lupeni dovedesc pricepere.

Iată două dintre acestea, tovarășele Mtiller Leontina și Schldek 
Maria, în timpul lucrului.

©

v E ȘT» DIN LUPENI
к Pe loc de fpunte

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din stația C.F.R. Lupeni ob
țin succese mereu crescînde. In 
perioada 1—-25 iunie 1963 de exem
plu, ei au îmbunătățit cu 1 la sută 
indicele de sarcină' statică pe 
au redus cu 4,5 la sută media 
ționărilor și au expediat peste 
cina de plan 4 278 tone de mărfuri.

Au contribuit substanțial la ob-

osii- 
sta- 
sar

ținerea acestor rezultate Stoica 
Lascu, șef manevră, Pasăre Ni
colae, acar. Avram Dumitru, maga
zioner, Dinu Marin, manevrant, 
Sava Ștefănică, rediționar, Lungu 
Vasile, casier, Amariței loan, im
piegat de mișcare. In întrecerea cu 
celelalte colective de muncă din 
stațiile C.F.R. din Valea Jiului co
lectivul stației C.F.R. Lupeni deține 

•ie; loc de frunte

Lemn valorificat peste plan
Brigăzile forestiere din sectorul 

I.F. Lupeni raportează realizări im
portante. In primele două decade 
din luna iunie a.c., la exploatările 
Bilugu, Tusu și Mierleasa au fost 
valorificați peste plan 31 m.c. lemn 
pentru construcții rurale, 26 m.c. 
lemn pentru celuloză, 6 m.c. cheres
tea de fag., 100 buc. traverse nor
male, 2 
doage.

De asemenea, au fost amenaja
te prin munca patriotică două ram
pe de încărcare și două pîrtii pen
tru tras lemn.

S-au evidențiat 
de Hapca lacob, 
Bădiciu Dumitru,
tant'in și conducătorii auto Mede- 
hoiu Paul, Maliță «-Pavel, Sandu 
Gheorghe, Buciu Matei, Vehs Gri- 
gore. —-.

brigăzile conduse 
Avram Gheorghe, 
Poscceanu Cons-

m.c. lemn de fag pentru

Lucpăpi nefinanțate
De la 

tenii din Lupeni au executat 
luntar numeroase lucrări pentru în
frumusețarea orașului. Recent, ei au 
mai adăugat în evidența realizări
lor lor următoarele: repararea și 
nivelarea străzilor I.L. Caragiale și 
Jiului, împrejmuirea zonelor verzi 
aflate în apropierea blocurilor 24, 
D I și D II cu gard de fier, (în 
lungime totală de 130 m.), amena
jarea unei rampe pentru descărca-

începutul acestui an cetă-
vo-

rea gunoiului, repararea podului 
peste rîul Roșia, instalarea a 14 
vase de lut ornamentale în parcu
rile orașului. Nefinanțate, lucrările 
executate reduc cheltuielile de gos
podărire a Sfatului popular din 
localitate cu 10 000 lei.

Au contribuit în mod deosebit 
Zamfir Iuliana, Bido Carol, Faze- 
kaș Tiberiu, Alexandru Constanți^ 
Crainic Irma și alții.

Vedepi din concediu
Tolba factorului poștal, care a- 

duce scrisorile la preparația Lu
peni, s-a îngreunat. Preparatorii 
care au plecat să-și petreacă con
cediile de odihnă pe litoral ori în 
frumoasele stațiuni climaterice din 
munți, (parcă s-ar fi înțeles între 
ei), trimit numeroase vederi tova
rășilor de muncă rămași 
mitetului sindicatului și 
ției de partid,

acasă, co-
organiza-

de viață 
Alături de mineri. ții 

ani, 
dis-

Zilnic sosesc pe adresa 
tei Lupeni cărți poștale 
cu vederi panoramice ori 
vențe din toate stațiunile noas
tre climaterice.

O întreagă colecție de vederi, 
care se întrec între ele în redarea 
pitorescului patriei noastre, au so
sit și zilele acestea. Adresanții ? Sa- 
lariați ai preparației: 
de locomotivă 
cătușii șefi de 
rol și Dascălu 
Mazăre Vasil e,
les Mihai și mulți alții.

prepara- 
ilustrate 
cu sec

mecanicul 
Berdaly Vasile, lă- 
echipă, Cziiler Ca- 
Ștefan, muncitorii 
Briscan loan, El-

boraloare, iar alte două școli se 
află in construcție și vor fi date 
in folosință la începutul noului an 
școlar; s-au construit numeroase 
săli de clasă, școlile au fost dotate 
cu material didactic și diferite apa
rate de laborator, care însumează 
sute de mii de lei.

In total,. in școlile 
Jiului studiază peste 1 
in cele 41 de școli 
de cultură generală, 
sionale și o școală < 
muzică și arte plastice. In cel 3 ani 
de cînd s-a introdus gratuitatea 
manualelor școlare, au fost distri
buite elevilor cărți fără plată în 
valoare de 
anul acesta 
le gratuite 
500 000 lei.

Celor aproape 700 cadre didac
tice, cite funcționează în prezent minunata misiune pe care o înde- 
la școlile din Valea Jiului, li s-au pliniți cu multă abnegație J

i din Valea 
15 600 de elevi 
elementare și
3 școli prole- 
elementară de

peste 1000 000 lei, iar 
se vor distribui manua- 

in valoare de cca.

asigurat condiții optime 
șl muncă.
blocurile construite in ultimii 
locuiesc cadre didactice care 
pun de tot confortul necesar.

In Valea Jiului, un număr de 
cadre didactice au fost distinse cu 
diferite ordine și medalii ale R.P.R., 
cu titlul de „Profesor fruntaș" sau 
„învățător fruntaș" pentru merite 
deosebite in răspîndirea științei șt 
culturii în rindul maselor din ba
zinul nostru carbonifer, pentru 

merite în domeniul invățămîntului.
Minerii, ca de altfel șl ceilalți 

oameni ai muncii din Valea Jiului 
stimează și apreciază munca cadre
lor noastre didactice, le sînt recu
noscători pentru educația sănătoa
să și bagajul bogat de cunoștințe pe 
care caută să-l imprime fiilor lor.

De aceea, de ziua voastră dragi 
profesori, învățători și educatoare, 
oamenii muncii din Valea Jiului vă 
urează noi succese în nobila și

-=©

In dauna deservirii

lingă gara 
este zilnic 
oameni al 
la un timp

Cu un an în urmă, pe lingă bu
fetul T.A.P.L. din comuna Iscroni 
s-a deschis un chioșc de alimente 
și băuturi. Așezat chiar 
din localitate chioșcul 
solicitat de numeroși 
muncii. Iată însă că de
aici treburile lasă de dorit. Aceas- 
ta din cauza tov. Guțilă Constan
tin, gestionarul bufetului, care o- 
bligă pe vînzătoarea chioșcului să 
stea mai mult la bufet decît la 
chioșc. Cum acest lucru e în dau
na 
din 
vor

deservirii populației,
Iscroni
merge

cetățenii 
se întreabă ; Pînă cînd 
treburile așa ?

I
І
I

1 I. POPA
Corespondent
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Congresul Mondial al Femeilor
MOSCOVA Й9 (Agerpres).
La 29 iunie au continuat la Pa

latul Congreselor din Kremlin Iu-, 
crările Congresului Mondial al Fe
meilor. In cadrul lucrărilor au con
tinuat discuțiile în cele mai im
portante probleme ale contempora
neității.

Președinții comisiilor formate Ia 
Congres au raportat delegaților ac
tivitatea lor și le-au prezentat re
comandări în problemele luptei fe
meilor pentru dreptul în societate 
și familie, pentru pace, dezarmare și 
independență națională și, de aseme
nea, pentru sănătate, educație și 
învățământul copiilor și tineretului.

S-a anunțat apoi că în cursul di
mineții au fost alese organele con
ducătoare ale Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor, Consi
liul F.D.I.F., Biroul și Secretariatul. 
Eugenie Cotton a fost din nou a- 
leasă președintă a federației. Vice
președinte de onoare au fost alese 
Leonora Andrea Andreen (Suedia), șl 
Dolores Ibarruri (Spania).

Congresul Federației a ales, de 
asemenea, 11 vicepreședinte și 14 
membre în birou.

Din pairtea femeilor din R. P. Ro- 
mînă în Consiliul F. D. I. F. 
au fost alese ca membre to 
varășele Suzana Gîdea, Maria Gro
za și Elena Vîlcoci. Ca supleante 
în Consiliu au fost alese tovarășe
le ; Stana Drăgoi, Ciocan Maria, 
Manolescu Maria.

Eugenie Cotton a citit proiectul 
apelului adresat de Congres tutu
ror femeilor din toate continentele. 
Apelul a fost adoptat cu majorita
te de voturi.

Delegatele la Congresul Mondial 
al Femeilor și-au manifestat nă
zuința unanimă de a apăra pentru 
femei „un loc legitim în societate 
și în familie, egalitatea drepturilor

Discriminarea rasială din S. U. A. 
se va discuta la O. N. U.

NEW YORK 29 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

Comitetul Special al O.N.U. însăr
cinat cu studierea politicii de a- 
partheid a hotărît la 28 iunie să 
discute problema discriminării rasia
le în Statele Unite, Comitetul a că
zut de acord să asculte pe reve
rendul Martin Luther King, unui

Trei ani de la proclamarea independentei 
Cangoului

La cea de-a treia aniversare a 
proclamării independenței Congou- 
lui situația în țară continuă să ră- 
mînă tulbure. Manevrele neocolo- 
nialiste de învăluire cărora guver
nul Adoula nu vrea sau nu poate 
să le facă față, accentuarea re
gionalismului — în ultimul an nu
mărul provinciilor congoleze s-au 
înmulțit de la 6 la 22 — înmulțirea 
dificultăților economice de tot so
iul, iată cîteva din problemele 
care frămîntă azi această țară.

Toate acestea se explică în pri
mul rînd prin amestecul neîncetat 
al colonialiștilor și neocolonialiș- 
tilor în treburile interne ale Con- 
goului. După cum se știe la 30 iu
nie 1960, data proclamării indepen
denței acestei țări, a fost format 
un guvern condus de Patrice Lu
mumba. Dacă nu ar fi fost lan
țul provocărilor și violențelor co
lonialiștilor, începînd cu provocarea 
katangheză și terminînd cu asasi
narea lui Lumumba și a multor to
varăși de luptă ai săi, cu aresta
rea și deportarea lui Gizenga, nu 
încape îndoială că poporul ar fi 
reușit ca in fosta colonie belgiană 
să-și organizeze repede viața pe 
temelii noi.

Sub paravanul O.N.U, în Congo 
s-a efectuat pe etape o operațiune 

și îndatoririlor care să ne permită 
să arătăm pe deplin posibilitățile 
noastre de a participa în toate do
meniile progresului uman".

In apel se menționează : „Vrem 
să lucrăm pentru a instaura în în
treaga lume coexistența pașnică 

între statele cu orînduiri sociale di
ferite, de a obține dezarmarea ge
nerală, totală și strict controlată în 
primul rînd dezarmarea termonu
cleară".

In apel se arată, de asemenea, 
că cauza dezarmării și păcii este 
indisolubil legată de cauza popoa
relor care luptă pentru independen
ța lor națională.

In încheierea apelului se spune :
„Noi ne-am unit pentru a pune 

în acțiune toate forțele împotriva 
primejdiei războiului, pentru a a- 
sigura o pace trainică pe întregul 
glob.

Dacă vom dori, viața va trium
fa !”.

Congresul a adoptat programul 
de activitate a F.D.J.F. F.D.I.F. 
cheamă femeile de pe tot globul 
pămîntesc să-și unească eforturile 
pentru atingerea următoarelor sco
puri :

— Pentru traducerea în viață și 
apărarea drepturilor femeilor ca 
mame, oameni ai muncii, cetățene.

— Pentru apărarea drepturilor tu
turor copiilor la viață, bunăstare, 
învățămînt.

— Pentru pace și dezarmare ge
nerală.

— Pentru realizarea și păstrarea 
independenței naționale și a drep
turilor democratice.

In încheierea Congresului, Euge
nie Cotton, a rostit un vibrant ou- 
vînt adresat femeilor, chemîndu-le 
la lupta pentru pace, pentru feri
cirea copiilor.

din principalii lideri ai populației 
de culoare din S.U.A., care a cerut 
să apară în fața membrilor comi
tetului în calitate de cosemnatar 
a unei petiții împotriva discrimină
rii rasiale în S.U.A.

Invitația comitetului a fost trans
misă reverendului King, data inter
venției sale în fața O.N.U. urmînd 
să fie stabilită ulterior.

menită să transforme această țară 
într-un domeniu al monopolurilor in
ternaționale. „Operațiunea" nu a 
fost simplă și a dus uneori la ma
nevre contradictorii. Dar lucrurile 
apar acum tot mai clare. In politica 
lor față de Congo, puterile colo
nialiste, și în primul rînd S.U.A., 
urmăresc menținerea în această țară 
a vechilor rînduleli sub o firmă

COMENTARIU EXTERN

nouă. Așa-zisul plan Marshall pen
tru Congo este o formă de redistri
buire a influenței puterilor occi
dentale în fosta colonie, un instru
ment al neocolonialismului. Recent 
s-a anunțat că separatistul Chom- 
be a plecat în Europa unde inten
ționează să se stabilească pentru 
un timp. Cu cîteva zile înainte a 
declarat că el a fost și rămîne 
„președintele Katangăi". Cu alte 
cuvinte, deși silit deocamdată să 
se retragă din „serviciul activ", el 
rămîne mai departe o rezervă, ga
ta oricînd să-și reafirme veleită
țile scizioniste. Nu trebuie să ai

PARIS. — Peste 1 500 de munci
tori de Ia Uzina metalurgică „Duro- 
Filgera" din orașul Oviedo (Spa
nia de nord), au declarat grevă în 
legătură cu faptul că direcția a re
curs la sancțiuni administrative 

nejuste împotriva muncitorilor.

ROMA. — Comitetul italian de 
luptă împotriva colonialismului a 
a#t publicității o declarație în care 
s&ftită loțuâ populației din Republi
că Sud-Âfricană pentru drepturi e- 
gâfle cu albii. Comitetul a cerut 
guvăfhiilui italian „să condamne de 
la tribuna O.N.U. toate, formele dc 
discriminare rasială și să sprijine 
propunerea privind lichidarea „tu 
telei" R.S.A. asupra teritoriului A 
fricii de Sud-Vest.

NEW YORK. — Potrivit rapor
tului Băncii federale de rezerve din 
New York, stocul de aur al Sta
telor Unite a scăzut in decurs de 
o săptămînă (pină Ia 26 iunie) cu 
65 milioane dolari. Potrivit agen
ției France Presse, această nouă 
fugă a aurului din Statele Unite ri
dică la 245 de milioane de dolari 
suma pierderilor de aur ale țării 
de Ia începutul anului curent.

RABAT. — Partidul Iștiqlal a 
adresat autorităților marocane un 
memorandum în care cere elibera
rea celor 5 membri ai săi, arestați 
cu 20 de zile în urmă pentru vina 
de a fi protestat împotriva ames 
tecului Ambasadei americane la 
Rabat în desfășurarea recentelor a- 
legeri parlamentare. Memorandumul 
a fost respins de către tribunalul 
militar din Rabat.

BONN. — Studenții irakieni care 
învață la școala tehnică superioară 
din Stuttgart au difuzat manifeste 
în care protestează împotriva ac
țiunilor arbitrare ale guvernului 1- 
rakian. In manifeste se arată că 
guvernul irakian refuză să prelun
gească pașapoartele studenților, nu 
le mai acordă burse, a oprit trans
ferul de bani pe care studenții îi 
primesc din partea familiilor lor și 
a dispus să fie cenzurată corespon
dența studenților.

talente deosebite de ghicitor pen
tru a-ți da seama cine stă în spa
tele acestei atitudini a lui. Politica 
de scindare a Congoului convine a- 
numitor cercuri occidentale care 
sînt interesate în menținerea dez
membrării Congoului, ceea ce le-ar 
permite să exploateze și pe mai de
parte această țară și în primul rînd 
bogățiile minerale uriașe ale Ka
tangăi.

Un alt aspect caracteristic pen
tru situația din Congo este reapa
riția foștilor colonialiști belgieni. 
Aceștia nu numai că-și recapătă 
acum unele din vechile posturi în 
economie, ale cărei chei nu le-a 
scăpat niciodată total din mină dar 
revin și ca instructori ai armatei 
lui Mobutu.

Nivelul de viață extrem de scă
zut al poporului congolez, urmare 
a îndelungatei dominații colonialis
te, nu i-a fost pus capăt. Exploa
tarea colonialistă și neocolonialistă, 
care-și continuă pasul, adîncește 
mizeria celor 14,5 milioane de con
golezi. O imagine asupra acestei si
tuații ne-o dă buletinul statistic 
congolez. Potrivit datelor din acest 
buletin, venitul mediu anual al u- 
nui congolez echivalează cu 456 
lei, sau cam un leu și 25 de bani 
pe zi. Prețurile cresc vertiginos.

Pe unul din primele locuri din lume
TBILISI 29 (Agerpres).
R.S.S. Gruzină ocupă unul din 

primele locuri din lume în ceea ce 
privește nivelul de cultură al po
porului. La fiecare o mie de locui
tori din această republică revin 
315 oameni cu studii medii și 38 ci; 
studii superioare.

învătămmtul superior în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 29 (Agerpres).
In R.P.D. Coreeană funcționează 

36 institute de învățămînt tehnic 
superior create pe lingă uzine, unde 
studiază 25 000 de oameni ai muncii. 
Față de anul 1960, cînd au fost 
create primele institute, numărul 
studenților care învață aici fără a 
întrerupe munca de producție a

Un succes al industriei navale poloneze
tiereleVARȘOVIA 29 (Agerpres).

Pentru prima dată în istoria șan
tierelor de construcții navale din 
Szczecin, din acest port .a pornit 
într-o cursă de probă vasni ,,Ko 
leiaj" cu un tonaj de 14 500 tone.

O dată cu lansarea la apă a na
vei a început producția în serie 
a vaselor de acest tip de către șan-

Creșterea exportului R. D. Vietnam
HANOI 29 (Agerpres).
Exportul R.D. Vietnam se dez

voltă continuu. Anul trecut, de pil
dă, numărul tipurilor de mărfuri 
exportate a fost de 326, cu 62 mai 
mare decît în anul anterior. Ală-

--Ѳ — --------

Filmul romînesc „Codin“ 
. a fost premiat , .
PARIS 29 (Agerpres).
La Paris a avut loc într-un ca

dru festiv decernarea premiului a- 
cordat de Comisia Superioară Teh
nică Franceză filmului „Codin", 
prezentat la Festivalul internațional 
cinematografic de la Cannes. Di
ploma acordată filmului pentru ca
litatea deosebită a imaginei în cu
lori a fost înmînată ministrului 
R. P. Romîne Ia Paris, dr. V. Dimi- 
triu, de către Fourre-Cormeray, 
director general al Centrului na
țional al cinematografiei din Franța. 
Au fost de față personalități din 
viața cinematografică franceză.

Regiuni întregi sînt bîntuite de 
foamete. Tuberculoza, malaria și 
dezinteria fac ravagii. Cresc rându
rile șomerilor, în special la Leo
poldville. In schimb societățile străi
ne, „Union Miniere" și altele, ob
țin profituri uriașe.

Nemulțumirea congolezilor față 
de situația în care se află țara lor 
la 3 ani de la proclamarea inde
pendenței, crește. De altfel, chiar o 
mare parte a parlamentului congo
lez este nemulțumită de politica in
ternă și externă a guvernului cen
tral Adoula. Grăitor pentru starea 
de spirit existentă în parlament și 
chiar în tară, este și recentul vot în 
problema imunității parlamentare a 
a lui Antoine Gizenga, continua
torul cauzei lui Patrice Lumumba. 
Reacordînd lui Gizenga imunitatea 
parlamentară, parlamentul congolez 
a dat implicit un vot de blam a- 
titudinii guvernului Adoula.

Congoul continuă sa cloco
tească. Grevele, demonstrațiile 
și mitingurile vorbesc de la 
sine despre hotărîrea poporu
lui congolez de a deveni stăpîn 
în propria țară, de a dispune de i- 
mensele bogății ale subsolului con
golez. Poporul congolez mai are de 
dus încă o luptă grea împotriva 
manevrelor colonialiste și neoco- 
lonialiste, dar nu încape îndoială că 
în cele din urmă cauza lui dreaptă 
va triumfa.

I. DRÂGUȘANU

In Gruzia există de trei ori mal 
mulți studenți decît în Franța și 
de 3,6 ori mai mulți decît în Italia. 
Diferența este și mai mare în com
parație cu țările vecine. In R.S.S. 
Gruzină numărul studenților este de 
opt ori mai mare decît în Turcia 
și de 18 ori mai mare decît în Iran.

crescut de 2,4 ori, al cadrelor di
dactice de 5,8 ori.

In perioada actualului plan de 
șapte ani, 1961-—1967, o mare parte 
din cei 180 000 de ingineri și spe
cialiști, care urmează să fie pregă
tiți în republică, vor fi absolvenți 
ai institutelor de învățămînt tehnic 
superior pe lingă uzine 

de construcții navale din 
Szczecin.

In prezent navighează sub pavi
lion polonez 1 400 de pave : grupul 
cel mai important îl constituie na
vele comerciale, care reprezintă în 
total 763 000 tone. Cele mai nume
roase — aproximativ 700 — sînt 
navele de pescuit.

turi de produse tradiționale de ex
port, R.D. Vietnam vinde în prezent 
și mașini-unelte, aparate electrice, 
articole de cauciuc, care înainte nu 
se produceau în țară.

In comparație cu anul 1961, anul 
trecut volumul schimbului de măr
furi cu țările socialiste a fost cu 
37 4 la sută mai mare, iar cel cu 
țările Africii și Asiei*-— cu 31 la 
sută mai mare. R.D. Vietnam între
ține în prezent relații comerciale 
cu 34 de țări ale lumii.

PROGRAM Ot RADIO
1 iulie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică ins
trumentala, 8,00 Sumarul ziarului 
„Scînteia", 8,00 Muzică populară, 
8,30 Muzică din opere, 9,00 Tinere
țea ne e dragă, 9,20 Cîntece spor
tive, 10,00 Muzică de estradă. 11,05 
Din operele lui Meyerbeer, 12,00 
Melodii populare din diferite re
giuni ale țării, 12,30 Din operetele 
compozitorului Gherase Dendrino, 
14,00 Concert de prînz, 15,00 Muzi
că ușoară, 15,30 Muzică populară,
16.15 Vorbește Moscova!, 16,45 
Muzică ușoară, 17,50 Din muzica 
popoarelor, 18,40 Arii din opera 
„Andreea Chenier" de Giordano, 
19,20 Muzică populară din Banat, 
19,45 Muzică ușoară de Sile Dini- 
cu, 20,40 Concert de muzică ușoa
ră, 21,25 Muzică din operete, 22,57 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Cîntă corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii din R.P. Bulgarid,
11.15 Versuri închinate patriei so
cialiste, 12,30 Muzică populară in
terpretată de soliști și formații ar
tistice de amatori, 13,00 Orchestre 
de muzică ușoară, 13,37 Piese romî- 
nești pentru fanfară, 14,35 Muzică 
distractivă. 15,00 Soliști ai Teatrelor 
muzicale de stat din Constanța și 
Galați, 16,10 Melodii populare, 17,30 
Sfatul medicului, 18,05 Program de 
cîntece, 18,30 Interpreți de odinioa
ră ai muzicii populare, 19,30 Din ac
tivitatea staturilor populare, 21,15 
Cîntece și jocuri populare, 22,24 
Muzică u^Oflră romîneasca.

♦ f
CINEMATOGRAFE

1 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Cumpără-ți un balon; Al SAHIA , 
Noapte pe autostradă; LONEA : 
Lanterna cu amintiri; ANINOASA : 
Oameni și fiare; VULCAN : Omul 
cu obiectivul; URICANI : Ultimă 
bătălie.
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