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înnoiri pe Valea Aninoasei
Dacă cineva care a ple- 

cat în urmă cu 10 ani di ■ 
Aninoasa, ar reveni acum 
în localitate, ar recunoaș
te cu greu vechea așe
zare minieră ascunsă în
tre dealuri.

In • ultimii ani, în co
mună au avut loc pre
faceri adinei, s-au cons
truit blocuri pentru mi
neri, cămirte pentr-n ti
neri necăsătoriți, ț-a re
novat școala de 8 • ani, 
șoseaua a fost asfaltată.

iar pentru o mai. bună a- 
limentare cu , apă potabi
lă s-a amenajat un ba
zin de , captare corespun
zător. .

In prezent, aproape de 
stadionul sportiv din lo- 
calitate se construiesc 
iiouă noi blocuri, ce cu 
prind 64 apartamente.

Curînd alte 64 de fa
milii de mineri de la Ani
noasa se vor instala con
fortabil în noile locuin
țe.

Un nou complex comercial
4 în construcție

Cartierul Braia din Lu- 
peni s£ îmbogățește cu 
un^lCou complex comer
cial care va număra, 
printre altele, un magazin 
alimentar cu autoservire, 
un centru de pîine și 
unul pentru distribuirea 
laptelui. Complexul va 
mai cuprinde un magazin 
O.L.F., ateliere de croi-

La noul complex co
mercial. lucrările de 
construcție au intrat în 
stadiul de finisare. Bri
gada condusă, de Horvath 
Andrei a tencuit interioa
rele viitoarelor magazine 
în proporție de 80 la 
sută, iar brigada condu
să de Tache loan exe
cută ultimele lucrări de

torie, cismărie, coafură, 
un . 'iciu P.T.T.R. și o 
agenție C.E.C.

tîmplărie.
CÎRSTOIU VALENTIN 

corespondent

LA ȘEZĂTOARE
In sală figuri cunoscu

te de femei, locatare ale 
cartîehllui numărul I

• Livezeni. Sî i t paste 80 
la număr; Au venit cu
lucruri de mină. Unele 
croșetează, altele brodea
ză ori tricotează. îndelet
niciri obișnuit'e ale fe
meilor. Cu deosebirea că 
în cartierul nostru, pînă 
acum, nu s-au adunat a- 
tîtea mîini îndemînatice 
la un loc, la șezătoare.

Șezătoarea a început. 
Povestirea romanului 
„Mama" de M. Gorki este 
as? ' \ătă cu interes.

Dăr iat-o pe educatoa
rea Neagu Maria făcînd 
un semn unui copilaș 
oacheș. Micuțul care în
că nu a făcut cunoștință 
cu buchiile abecedarului 
și nici cu tainele notelor 
muzicale, începe dirijarea

unui cor de copiii. Ma
mele și-au lăsat lucrul și 
au început' să-și priveas
că cu admirație odraslele. 
Ce surpriză ! Dar surpri
zele abia de acum în
cep pentru participantele 
la șezătoare. O bălăioa- 
ră, pe nume Toropu Ma
riana a devenit solistă. 
A cîntat cu glas melo
dios stîrnind aplauze în
delungi. Au venit la rînd 
și recitatorii Тбгок Iosif, 
Scafeș Ioan, Androne 
Viorica, Boroangă Maria, 
Neagu Romică. Reti Ildi- 
co, Gașpar Iuliana, Mi- 
halache Carmen apoi e- 
chipa de dansuri popu
lare (la acordeon a cîn
tat elevul Stan Adrian 
din cl. a Va В de la 
școala din cartier.
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Utemista Afloare Elena este o muncitoare harnică. 
De două luni numele ei stă alături de Cele ale evi- 
dențiaților în întrecerea socialistă din secția a Hl-a 
a Viscozei Lupeni.

Lectorat pentru maiștrii
Avînd la bază experiența anilor trecuți conduce

rea exploatării miniere Aninoasa a luat în acest an 
din timp măsuri în vederea organizării unor noi 
cursuri de calificare pentru meseriile de mineri, a- 
jutorr mineri și-mecanici de locomotivă.

Pe lingă aceste cursuri, în cadrul'școlii de califi
care a fost organizat un lectorat pentru împrospă
tarea cunoștințelor de specialitate ale maiștrilor mi
neri și mecanici. Expunerile din cadrul lectoratului 
au loc odată pe săptămînă și sînt prezentate teme 
ca : „Geologie minieră", „Elemente de topografie", 
„Probleme de normare și salarizare", „Săparea și sus
ținerea lucrărilor miniere", „Despre mecanizarea lu
crărilor miniere". Temele sînt întocmite și expuse 
de către ingineri și tehnicieni cu o înaltă calificare. 
Durata lectoratului pentru maiștrii mineri este de 
opt luni și pînă în prezent au fost predate trei din 
cele 38 de lecții planificate. Pentru maiștrii meca
nici sînt planificate 25 de lecții. Lectoratul este frec-
ventat de către
84 maiștri:

MOISE VASS
corespondent

0 rezervă importantă pentru sporirea prdhicției 

și a productivității muncii

TOATE BRIGĂZILE 
CE FLANEL ÎNDEPLINIT!
In fața colectivelor exploatărilor 

miniere din Valea Jiului stau sar
cini importante în vederea crește
rii producției și a productivități» 
muncii, sarcini izvorîte din Direc
tivele celui de-al Ш-lea Congres 
al partidului. In anul 1964 planul 
producției de cărbune pe C.C.VJ. 
crește față de anul trecut cu 2,3 la 
sută, iar productivitatea muncii 
planificată tot cu 2,3 la sută. Pen
tru asigurarea realizării acestor sar

cini și pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă o importanță deosebită o are 
asigurarea realizării planului de 
producție de către toate brigăzile 
prin crearea unor condiții tehnice 
și organizatorice optime la toate 
locurile de muncă.

Situația realizării planului de că
tre brigăzile de mineri pe primele 
4 luni ale anului 1964 pe exploatări 
se prezintă astfel:

Luna Lonea Petrila Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani

Total 
brigăzi 59 75 60 73 97 35

I. Din care 
sub plan 16 9 23 25 39 4
Procent 27,1 12 38,3 34,2 40*2 11.4

Total 
brigăzi 55 72 59 73 100 37

11. Din care 
sub plan 21 15 20 35 39 __
Procent 38 20,8 33,8 47,9 39 —•

Total 
brigăzi 53 72 61 74 98 37

III. Din care 
sub plan 16 11 23 35 33 2
Procent 30,1 15,3 37,7 47,2 32,6 5,4

Total
111

brigăzi 55 76 58 67 97 35
IV. Din care

Sub plan 17 14 20 23 38 —
Procent 31 18,4 34,4 34,2 Ж1 —

De remarcat faptul că la E. M. 
Uricani există o preocupare deose
bită în vederea realizării sarcini
lor de plan de către toate brigă
zile, fapt care a dus la depășirea 
substanțială a planului de produc
ție, Ia sporirea continuă a produc
tivității muncii, situînd colectivul 
acestei exploatări în fruntea în
trecerii socialiste pe bazin.

Din situația dată rezultă însă, că 
la exploatările miniere Lupeni, Vul
can, Aninoasa și Lonea nu este o 
suficientă - preocupare în vederea 
asirUtSrii condițiilor necesare pen
tru că toate brigăzile să-și reali
zeze pianul.

Cauzele care duc Ia rierealiza- 
rea planului de către brigăzi le 
putem împărți în două grupe mari: 
nerealizarea posturilor planificate 
și neîndeplinirea normelor de pro
ducție in proporția cerută și nece
sară realizării planului.

Brigăzile care rămin sub plan 
din cauza nerealizării posturilor 
planificate, deși îndeplinesc nor
mele de producție în proporția ce
rută sint din ce în ce mai puține.

Totuși la unele exploatări numărul 
lor este mare. Astfel, în cursul lu
nii aprilie 1964 la E. M. Lupeni, un 
număr de 7 brigăzi au rămas sub 
plan din cauza nerealizării postu
rilor date prin foaia de acord. Din
tre acestea, unele au depășiri mari 
de norme, ca de exemplu, brigăzile 
conduse de Angelescu loan care 
a realizat norma în proporție de 
T44 la sută, Popescu Ioan care și-a 
realizat norma în proporție de 
114,8 la sută. Rezultă că în cadrul 
acestor brigăzi s-au depus eforturi 
însă, din cauza neplasării cores
punzătoare a fronturilor, acestea 
nu și-au putut îndeplini planul de 
producție. Astfel de exemple sînt 
și la minele Vulcan și Aninoasa. 
Pentru ca aceste brigăzi să-și rea
lizeze planul este necesar ca atît 
conducerile tehnice și în special 
maiștrii să asigure plasarea optima 
a fronturilor de muncă, ceea ce

ing. OCTAVIAN SURDU 
șeful serviciului muncă și salarii 

C.C.V.J.

(Continuare în pag. 3-a)

MARIA VUIA 
corespondentă

Invitație Ia drumeție.
Foto: N. MOLDOVEANU
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Pe planșeta arhitectu
lui, trecute în linii și schi
țe, ideile și îndrăznețele 
căutări încheagă încetui 
cu încetul contururi pre. 

asemeni culorilor 
sub mina 
Omul din 
vede ae- 
decît ori- 
din beton 
înălța noi

cise.
Intr-un portret 
artistului pictor 
fața planșetei 
vea, mai mult 
care altul, cum 
și fier se vor
ansambluri dc- blocuri mo
derne în cea mai contem- 
ținuta arhitectonică. Mii-porană 

nile harnice ale constructorilor ri
dică mereu, zilnic, la . puterea 
buldozerelor și a macaralelor, a 
basculantelor, la puterea betonu
lui și a fierului, liniile d-repte, 
liniile curbe, liniile frînte din 
iiîrtia de calc a Droiectantului

Bucureștiui, căruia acum 30 de 
ani un autor i-a închinat o carte 
în care spunea că Pe măsură 
ce înaintezi spre oeriferii, ca
sele foarte înghesuite și înalte 
din centru se răresc și se micșo
rează mereu, pînă 
cocioabe și sfîrșesc 
dee", a ajuns azi, 
eliberării, un vast
pletîndu-se mereu cu noi și mari 
ansambluri de blocuri moderne, 
adăugind întregii sale fizionotnil 
note din ce în ce mai dis
tincte, specifice marilor metropo
le. Orașul lacurilor, al trar.dafi-

se reduc la 
•a sol în bor- 
îh anul 20 ai 
șantier, com-

1 Mai, pe Șoseaua Giur- 
în Ciulești și în Balta

vastul plan de sistematiza-

riior și al teilor, al largilor bu
levarde, pe care linia contempo
rană a construcțiilor se împletește 
cu utilul și frumosul cotidian în 
vaste construcții, orașul unei in
dustrii din ce în ce mai puter
nice are acum centrul și în Flo
reasca și pe Calea Griviței și în 
Piața 
giuiui, 
Albă...

Din
re a orașului se împlinesc o se
rie de ansambluri arhitectonice 
moderne ; Magistrala Nord-Sud. 
Balta Albă, Sos. Stefan cel Mare, 
Sos. Berceni, Jiului-Scînteia. drț ■ 
.mul Taberii etc.

Ofensiva constructorilor pentru 
a schimba fala bătrînului oraș se 
află și anul acesta în plină des
fășurare. Celor aproape 60 000 de 
aoartamente construite pînă acum 
de Sfatul Populat al Capitalei Ii 
se vor mai adăuga anul acesta 
încă 15 000. Dintre acestea 12 300 
revin spre construire Direcției 
generale de construcții și monta
je a.Sfatului Popular al Capitalei 
iar restul 
irucții de 
Industriei

O notă 
urbanistică 
tuie construirea de micro-raioare 
adevărate unități urbanistice for
mate din locuințe și dotări ’ so- 
cial-culturale. In marele ansamblu

întreprinderii de cans- 
locuințe a Ministerului 
Construcțiilor.
specifică în concepția 

' a orașului o consti-

școli, dispensare etc. 
afară de locuințe, bucureș- 
vor mai primi în folosință 
acesta încă 13 școli cu 182

însumînd

din Dramul Tabe. 
rii, de exemplu, 
din cele 9 micro- 
raioane care se

vor construi, două sînt într-un 
stadiu foarte avansat. Numai a- 
cestea două vor însuma circa 
6 000 de apartamente. Fiecare din 
ele este alcătuit din blocuri cu 
5 pînă la 10 etaje, dotate cu corn, 
plexe comerciale de alimentație 
publică, cooperative meșteșugă
rești.

In 
tenii 
anul
de săli de clasă, două cinemato
grafe, o nouă stație de salvare, 
o policlinică raională în cartierul 
Vitan, un patinoar artificial și o 
fabrică de gheață (cu o capacitate 
de 120 tone pe zi) în Floreasca, 
noi spații comerciale
23 000 m p, în special în incinta 
noilor ansambluri de locuințe etc.

Proiectanții și constructorii țin 
seama de farmecul natural al ora
șului, de grădini și parcuri, asi- 
gurînd o priveliște elegantă și 
plină de farmec, înscriind în noua 
geografie a Bucureștiului spatii 
verzi, încărcate de frumusețe, 
confort și bun gust...

Iată schițat în cîteva linii vas
tul panoramic al Bucureștiului- 
șantier, așa cum se înfățișează 
ei acum în preajma sărbătoririi 
celui de-al 20-lea an de țară nouă.

AL. BRAD 
redactor Agerpres



Wk premergătoare examenelor

examene, 
fel incit 
comisiei.
părerea

Cine a trecut zilele acestea pe 
1* Institutul de mine din Petroșani 
au se poate să nu fi remarcat at
mosfera de liniște și seriozitate ca
re domnește aici. Parcă pînă și clă
direa și-a îmbrăcat o haină mai 
•obră. Plimbările pe coridoare s-au 
mai împuținat. In schimb, labora
toarele, amiiteatrele, seminariile și 
biblioteca sînt mult solicitate. Peste 
tot se vede strădania studenților de 
a șe pregăti cît mai bine, de a se 
prezenta Ia sesiunea de 
care bate la ușă, în așa 
să nu roșească în fața 
De altfel aceasta este șl
cadrelor didactice cu care am dis
cutat.

Pînă acum studenții institutului 
de mine au susținut o serie de co
locvii, un fel de presesiune. Iar re
zultatele sînt din cele mal bune.

Dar să vizităm împreună cîteva 
din locurile unde studenții își pe
trec în prezent majoritatea tim
pului.

Primul popas, în sala de lectură 
a biblioteeii. Aplecați deasupra 
caietelor, cărților și planșelor a- 
flate pe mese, studenții notează de 
zor. E o liniște deplină.

Ca să poți ocupa un loc cît mai 
bun în sala de lectură, la una din 
mese, trebuie „să te scoli de dimi
neață". Cei vrednici știu acest lu
cru și nu pierd ocazia.

Sînt în această sală studenți din 
toți anii; de la cei care au făcut a- 
nul acesta primii pași în tainele 

' mineritului pînă la cei care fac ul
timele pregătiri în vederea asaltu-

lui producției. Cu totii insă sînț 
minați de aceeași dorință : aceea de 
a învăța, de a studia și pregăti cit 
mal bine.

Aceeași atmosferă de studiu dom
nește și în laboratoare. Reacțiile 
din eprubete, lumea microscopică 
ca și mașinile de la cele mai sim
ple pînă ia cele mai complexe —- 
mașinile electronice — 
stituie probleme cu.., 
Tainele lor au foșt de 
se de către student).
nu se face decît o repetiție gene
rală, pentru fixarea cunoștințelor în 
vederea întîlnirji cu examenele.

Amfiteatrele și seminarlile 
devenit și ele locuri preferate pen
tru studenți. Intre două cursuri 
sau seminarii, aici se poate studia 
In liniște. Obișnuitul anunț „Păs
trați liniștea, 
nu-și mai are 
dent nu și-ar 
la studiu. Din 
același lucru.

Ultimul nostru popas îl vom face 
în cele două cămine. Mulți studenți 
s-au refugiat aici în sălile de lec
tură pentru a studia în liniște. Alții 
însă, care studiază în grup, cîte 
doi-trei au rămas în dormitoare. 
Discuțiile și clarificarea in colec
tiv a unor probleme sînt rodnice.

Vizita noastră a fost scurtă și 
poate n-a redat complet eferves
cența acestor zile premergătoare 
examenelor. De altfel nici nu s-ar 
fi putut. Acum se cere multă, chiar 
foarte multă liniște.

sîntem în studiu", 
rostul. Nici un stu- 
deranja colegul de 
contră și el dorește

nu mai con- 
necunoscute. 
mult pătrun-
Acum însă

ma-

vă-
cu-
ex-

pro- 
cole 
la a-
pen-

■ ■ *

"■SK . , *

IJe cîteva zile au început examenele la cursul fără 
frecvență la școlile de 8 ani și medii, lată-le In fo
tografie pe elevele Reck Ana, Hlopetchi Maria și 
Rus Ana din clasa a XI-а a Școlii medii din Lonea, 
bucuroase după primul examen.

Peste 90 de elevi 
dir; clasele V—VII de 
ia Școala generală de в 
ani nr, 2 din Petroșani 
au participat duminica 
trecută la o excurșle or
ganizată de școala lor în 
raionul Hațeg. Cu aceas
tă ocazie elevii din Pe
troșani au vizitat parcul 
natural din Hațeg, gos
podăria agricolă colecti
vă din Totești și ruinele 
'•>tătii de la Sarmisege- 
tuza, întorși din excursie, 
elevii au povestit cole
gilor lor despre cele 
zpte și învățămintele 
lese din această 
cursie.

Totodată ei și-au 
nifestat dorințe ca pe tim
pul vacanței de vară să 
mai organizeze asemenea 
excursii.

• Ca în fiecare an, și 
de această dată Casa pio
nierilor din Petroșani, a 
organizat în cinstea zilei 
de 1 Iunie, Ziua interna
țională a copilului, o se
rie de manifestări cultu- 
ral-artistice.

Duminică, de exemplu, 
Nevil Școlii generale de 
8 ani nr. 1 din Petro
șani. vor prezenta la Ca
sa pionierilor un 
g.am artistic pentru 
gii lor mai mici de 
ceastă școală cît' și
tru cei de la celelalte 
scoli din Petroșani.

De asemenea, zilnic țț 
cursul acestei săptămîm 
Casa pionierilor prezintă 

diferite 
copii.

diatiluie pentru

Cum mi-am condus clasa în acest an școlar
Gh, Bundea A.,

C. COTOȘPAN

Sârbâtoarea absolvenților
A intrat în tradiția Scolii medii 

mixte din Petroșani ca la fiecare 
sHrșit de an școlar, cînd elevii cla
sei a XI-а încheie cursurile să se 
organizeze „Sărbătoarea absolvenți
lor'1.

Anul acesta „Sărbătoarea absol
venților" a avut loc în ziua de 26 
mai, după ultima oră de curs.

Cînd elevii clasei a XI-а au ieșit 
de la ore, în curtea școlii îi aștep
tau colegii din clasele mai mici 
care i-au întînrpinat cu buchete de 
Mori.

La această tradițională sărbătoa
re au luat parte cei 140 absolvenți 
ai clasei a XI-а, peste 750 de elevi 
din clasele VII—X, cadrele didac-

tice ale școlii, părinții si foștii ab
solvenți. ai școlii.

Solemriitatea a fost deschisă de 
către tovarășul prof. Victor Bădău, 
directorul școlii. Au mai vorbit prof, 
Lenke Varga, secretara organizației 
U.T.M. pe școală, losjf Biro, pre
ședintele comitetului de părinți, 
Maria Moldovan, elevă în clasa 
a X-a.

Din partea absolvenților a 
cuvîntul Doina Văcaru care a 
țumit în numele colegilor ei, 
ginților și celorlalți profesori
tru strădania depusă de-a lungul 
anilor spre a le asigura o pregă
tire mai bună.

lu At 
mul- 
diri-
pen-

Rezultatele, muncii instructiv- 
educative depind în mare măsură 
de nivelul nostru ideologic, de 
conștiința înaltei răspunderi ce ne 
revine, de felul cum ne organi
zăm propria noastră muncă. Mun
cind cu simț de răspundere, ur
mărind *i asigurăm fiecărui elev 
o cît mai bună pregătire, reușim 
să găsim cele mai bune mijloace 
pentru atingerea telului propus.

Pentru preîntâmpinarea rămî- 
nerii în urmă la ■ învățătură, 
noi trebuie să luptăm în primul 
rînd pentru înlăturarea cauzelor 
care duc la o însușire insuficientă 
a celor predate și in a) doilea rînd 
pentru a găsi cele mai potrivite 
căi spre a ridica elevii la nivelul 
unei pregătiri corespunzătoare. După 
aceste principii m-am călăuzit în 
activitatea pe care am desfășurat-o 
cu clasa mea.

In acest an școlar am lucrat cu 
un efectiv de 30 elevi, avînd cla
sa a I-a A, înainte de începerea a- 
nului școlar, am căutat să-mi cu
nosc copiii cu care urma să lu
crez. Acest' lucru l-am realizat prin 
participarea la lecțiile de la gră
diniță, prin discuțiile purtate cu 
tovarășa educatoare, prin vizita-

rea elevilor la domiciliu. La în
ceputul anului școlar m-am străduit 
să-mi formez un colectiv unit de 
muncă, explicîndu-le potrivit ni 
velului lor de înțelegere, felul în 
care va trebui să se poarte fie
care dintre ei în noua viată de 
școlar. Prin exemple concrete, lua
te din clasă, am căutat să le for
mez deprinderi pozitive, 
asigure 
condiții

M-am 
fac cît 
mai
parte confecționat de 
existent in școală. In 
ției am avut grijă ca 
să să participe activ 
urmărind răspunsurile 
legi, pentru a-i putea
completa în caz de nevoie. Con
trolul temelor de acasă l-am fă
cut zilnic apreciind și evidențiind 
caietele 
recte și 
rea fală 
atent și 
acest fel 
pe elevi
temele, Rezultate deosebite a ob- 
ținut eleva Petcu L. care la înce
putul anului a avut note foarte 
mici, iar în acest trimestru a reu
șit să se ridice mult, obțintnd no
te de 6, 7, 8 și 9. Asemenea ei, s-au 
ridicat la învățătură elevii Ara-

care 
desfășurarea lecțiilor 
optime.
străduit ca lecțiile să 

mai atractive,
mult materialul

să 
în

folosind 
didactic,

le 
cît 

o 
mine, altul
timpul lec- 

întreaga cla
ia ea, elevii 
date de co- 
corecta. sau

cu teme îngrijite și co- 
exprimîndu-mi nemulțumi- 
de cei care au lucrat ne
neîngrijit. Procedînd în 
am reușit să-i obișnuiesc 
să-și facă cu regularitate

nvos M„ Balaban
Roșea G. și alții. In ceea te pri
vește aprecierea muncii elevilor, 
am ținut seama de însușirile lor 
individuale, prezentîndu-mi* cerin
țele conform acestora. Spre exen 
piu, elevilor răsfătați și capricios, 
le-am prezentat cerințele sub o 
îormă colegială, așteptlnd înde
plinirea lor, I-am lăudat pe cei 
care am fost sigură că astfel le 
sporesc încrederea in forțele lor, 
dar nu am făcut-o l,< aceia cate 
s-ar autoliniști sau ar găsi lij- 
aceasta un prilej de înfumurare. 
Cuzeîe unor rezultate slabe la 
unii elevi, le-am găsit in sinul 
familiei. Unii părinți își ajutau 
copiii executînd dînșii temele în 
locul lor. Desigur imediat am luat 
legătura cu familiile respective, 
arătîndu-le răul pe care îl fac 
propriilor lor copii, cerînd cate
goric renunțarea la acest fel de 
ajutor. Rezultatele au fost îmbu
curătoare atît 
pentru părinți 
pentru elevi, 
deelor variate
ajuta elevii în însușirea temeinică 
a cunoștințelor as avea multe 
exemple. In cele prezentate am 
căutat să arăt doar cele mai Im
portante fără pretenția că le-am 
cuprins pe toate.

înv. POPA IDA
Școala generală de 8 ani Paroșeni

pentru mine rft și 
și satisfăcătoare 

In privința nroce- 
prin care a,, putea

PANOUL FRUNTAȘILOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ

СЮАйА SILVIA, 
dasa а ѴИ-а B, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 1 Petroșani

ROMAN ADRIAN, 
clasa а ѴП-а C, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 1 Petroșani

STOICESCU VLAD, 
clasa a V-a A, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 1 Petroșani

ȚEȚU GEORGETA, 
dasa a Vll-a A, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 5 Petroșani

FRUNTAȘII CLASEI

CALOIANU DAN, 
clasa a VI-а A, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 4 Petroșani

BÂLANESCU ILEANA, 
clasa a Vll-a, 

Școala generală de 8 ani 
Cimpa

MORAR ULPIA, 
dasa а ѴІ-а B,

Școala generală de 8 ani 
ar. 1 Petroșani

DAVID TEREZIA, 
clasa а ѴІ-а C, 

Școala generală de 8 ani 
nr. 4 Petroșani

In acea zi, în clădirea impună
toare a Școlii medii mixte din Lu- 
peni domnea o liniște deplină. E- 
levii și profesorii erau la datorie. 
Acum, mai mult ca oricînd, activi
tatea lor este intensă. Din sălile 
de clasă răzbateau răspunsurile cla
re, hotărî te ale elevilor. Sfîrșitul 
anului școlar este aproape. Se fac 
recapitulări, se sistematizează mate
rialul predat, se mai corectează u- 
nele note, se fac pregătiri pentru 
serbarea de sfîrșit de an și pentru 
vacanța de vară.

Printre clasele cu activitate rod
nică In acest an școlar se numără 
și a X-a A și a X-a B. In ziua a- 
ceea clasa в X-a A avea oră de diri- 
genție. Tovarășul profesor Dumbra
vă Dimitrie. dirigintele clasei, fă
cea o scurtă analiză a situației la 
învățătură a elevilor săi. Era satis
făcut. Avea și de ce. Situația cla
sei e mulțumitoare. Printre cei mai 
buni elevi se numără în acest an 
Ivancu Maxim, lunger Eugen, Gan- 
ță Jana, Davițoiu Mircea și alții. 
Invățînd sistematic, zi de zi, la 
toate materiile, ei termină clasa a 
X-a cu frumoase rezultate. Cu toții 
așteaptă nerăbdători sfîrșitul anu
lui școlar. Acum, parcă și minutele 
trec mai greu...

Ora de curs s-a terminat. Clo
poțelul, obosit parcă și el de tru
da celor trei trimestre, i-a chemat

încet pe elevi în recreație. Pesta 
cîteva zile va intra și el în vacanță. 
Spre deosebire de pînă acum, ag»r 
tatia pe coridoare este redusă, к : 
levji se retrag în grupuri și răs
foiesc de zor notițele. Apoi iar ore. 
răspunsuri, situații.

Bine se prezintă acum, la sfîrși
tul anului școlar, și elevele Burtoi 
Lucia, Scoblei Margareta, Pop Ma
ria. Ele sînt fruntașele clasei a X-a 
B. Tovarășul Nichitescu Mihai, di
rigintele clasei și conducerea școlii 
se mîndresc cu astfel de eleve.

Dar munca elevilor fruntași nu 
s-a încheiat. Ei își ajută cu răbdare 
colegii cu note mai mici pentru ea 
și aceștia să termine cu bine anul 
școlar, să nu aibă în vacantă grija 
corigentelor, fac totul pentru ca 
prestigiul clasei să se mențină la 
înălțime.

După cum spunea tovarășul Că- 
răgut Sergiu, directorul școlii, a- 
ceste ultime zile ale anului școlar 
sînt trăite intens atît de elevi cit și 
de cadreie didactice. Si este firesc 
să fie așa. Fiecare dorește să aibă 
rezultate cît mai bune în munca sa. 
In 13 iunie elevii fruntași, despre 
care am scris aceste rînduri, ca de 
altfel și colegii lor, vor intra în fru
moasa vacantă de vară cu satisfac
ția rezultatelor frumoase pe care 
le-au obținut.

D. GHEONEA



la Editura politică I

£5

sint cuprinse 
V. I. Lenin in 
1914, Intr-o ne
mișcării munci- 
capătă tot mai 

politic, cînd au

au apirufi
V. I. UBN1N

Opere completez voi.
710 pag., 12 lei

In acest volum 
lucrările scrise de 
lunile martie-iuUe 
rioadă de avînt a 
torești, cînd lupta 
mult un caracter
loc acțiuni revoluționare în rîn- 
durile armatei, iar mișcarea țără
nească ia o amploare creseîndă. 
De aceea Lenin dă o deosebită a- 
tenție problemei unității politice a 
clasei muncitoare, devenită o ne
cesitate mai imperioasă ca oricîpd. 
In numeroase articole, el combate 
oportunismul din mișcarea munci
torească rusă și internațională de
mască aventurismul scizionist, pre
cum și tendințele lichidatoriste.

O serie de articole sînt consa
crate presei muncitorești și rolu
lui ei în mișcarea revoluționară, 
precum și activității fracțiunii bol
șevice din Duma de stat, îndrep
tată spre întărirea legăturii parti
dului cu masele muncitoare.

Numeroase materiale cuprinse 
în acest volum sînt consacrate 

■ fundamentării teoriei si politicii 
partidului în problema națională.

Ne hotărisem mai de mult să 
facem o excursie pentru a vizita 
principalele orafe din Ardeal și 
Banat. Si iată că dorința noastTă a 
devenit faptă : 34 satariați ai mi
nei., Uricani, printre care Rudic 
Constantin, Manolaehe Vasile, lies 
Ioan, maiștrii Enacho Petre. Barna 
Gheorghe și Deak Eretnia, inginerii 
Fisgus K. și Kelemen I., sîntem 
îmbarcați în autocarul O.N.T. Pri
mul popas: orașul Alba Iulia. 
Peste o zi vizităm vestita grădină 
botanică din Cluj. După vizitarea 
orașului Baia Mare autocarul 
ne-a transportat la constructorii 
unor obiective industriale. In ace
eași zi anr suit la cabana Mogoșa și 
la lacul Bodi din munții Gutinului. In 
ziua următoare eram oaspeții munci

torilor de 

Satu Mare.

minier de

multă amabilitate, s.au interesat' 
du felul cum sint primite de că
tre mineri utilajele ce le conș- 
trudesc. Le Timișoara am vizitat 
muzeul „Banatul” unde se păs
trează interesante vestigii din tre
cutul îndepărtat — și mai apro
piat ale regiunii Banat si ale orașu
lui Timișoara. Pe întinsele pămîntnri 
bănățene am putut 
tiviștii la lucru.

Și iată Că după 6 
nă venim acasă, în
trecînd prin Caransebeș si Hațeg. 
Toți cei 34 de participant! au fie 
spus numai cuvinte de laudă des
pre buna organizare a excursiei, 
despre conducătorul autocarului, 
tovarășul Dragomirescu. A fost o 
excursie plăcută și utilă din cars 
ne-ат Întors сц multe amintiri 
frumoase.

Toate brigăzile 
ca planul îndeplinit !

(Urmare din pag. l-a)

vedea colec-

zile de odih- 
Valea Jiului,

la uzinele „Unio" din 
Constructorii de utilaj 

aici ne-a» primit cu
ION POENARU 
corespondent

fotbal; Faza regională 
a campionatului școlar a luat sfîrșit

duce implicit la depășirea planului 
de producție atît pe sector Cit și pe 
mini.

Brigăzile care rămin sub plan 
din cauza nerealizării planului 
formează insă majoritatea brigăzi
lor rămase in urmă. Cauzele
conduc la această situație sint mul, 
tipie. De aceea înlăturarea lor 
o muncă susținută din partea 

sectoare-
cît asigu- 
de către 
depășirea 
sector șl

care

cere
con-

campionatului 
școlilor medii

din 
din 
de
si

început în urma

de stat din domeniul e- 
cuprinde 21 de teme și 

în lumina sarcinilor ac- 
dezvoltării economiei na-

Curs de construcție 

economică 
Industrie — Construcții 

464 pag., 11,50 lei
Cursul întocmit de colectivul 

catedrei de Construcție-economică 
a Școlii superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu" și de activiști de 
partid și 
conomiei, 
tratează, 
tuale ale
tionale, principalele probleme pri
vind activitatea întreprinderilor 
industriale și de construcții.

Lucrarea se adresează celor ca1- 
re studiază în învătămîntul 
partid și de stat, precum și 
lora care doresc să cunoască 
blemele industriei socialiste 
țara noastră.

Timp de două zile, stadionul 
Lupeni a găzduit Întrecerile 
faza regională a 
fotbal rezervat 
profesionale.

Competiția a
repartizării echipelor participante 
pe serii, obținlndu-se următoarele 
rezultate:

SERIA I : Școala profesională Si
derurgică Hunedoara — Școala pro
fesională Petroșani 1-0; SERIA II: 
Școala medie mixtă Ilia — Școa
la profesională Lupeni 3-0: Șcpala 
medie mixtă Uia — Școala me
die mixtă Hațeg 2-4 : Școala profe
sională Lupeni — Școala medie 
mixtă Hațeg 4-0,

In turna rezultatelor obținute 
în serii, lupta directă pentru titlu 
s-a dat intre Școala profesională 
Siderurgică Hunedoara și Școala 
profesională Lupeni. Prima echipă 
a ieșit învingătoare cu scorul de 
2-1.

Iată clasamentul; 1. Școala pro
fesională Siderurgică Hunedoara; 
2. Școala profesională Lupeni; 
Școala medie 
mixtă Hațeg ;. 4 
Școala profesio ■ 
nală

ducerilor exploatărilor si 
lor; cu atît mai mult cu 
rarea realizării planului 
toate brigăzile, duce ia 
planului de producție pe
exploatare, la sporirea substanțială 
a productivității muncii. Acest lu
cru se poate scoate în evidență 
foarte bine dacă luăm comparativ 
două exploatări: Uricani si Vulcan. 
Astfel în luna aprilie a- c, Ia mina 
Uricani toațe brigăzile și-au reali
zat sarcinile, fapt care a dus la de. 
pășirea planului de producție pe 
mină cu 4173 tone, și la realizarea 
sarcinii de sporire a productivită
ții muncii în proporție de 107,7 la 
sută. La Vulcan însă unde un 
măr de 23 brigăzi au rămas în 
mă cu îndeplinirea sarcinilor 
plan, exploatarea a 
plus de abia 337 tone 
productivitatea muncii 
în tone pe post, abia 
de 98,2 la sută.

Pentru ca toate brigăzile să-și 
realizeze planul este necesară îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
tehnice și organizatorice de la 
fronturile de lucru, aprovizionarea

lor in bune condițiuni, asigurarea 
unei asistențe tehnice corespunză
toare, analizarea decadalfi a cau
zelor care duc Ia nerealizarea pla
nului și luarea măsurilor necocaie 
în vederea înlăturării lor. Condu
cerile exploatărilor și conducerile 
sectoarelor trebuie să organizeze 
schimburi de experiență, să extin
dă metodele de muncă înaintate și 
inițiativele valoroase ca: extrage
rea a două fîșii pe zi in abatajele 
frontale și a două cimpuri pe 
schimb și aripă in abatajele cameră.

Reducerea continuă a brigăzilor 
care nu-și realizează planul con
stituie o rezervă importantă în ve
derea sporirii continue a produc
ției de cărbune și a productivității 
muncii de către exploatările noas
tre miniere, o cale
înfăptuirea integrală a 
telor luate de minerii 
în întrecerea socialistă 
narea celei de-a XX-a 
a eliberării patriei, 
deci, ca asigurarea 
nice, materiale și 
necesare ca fiecare
realizeze ritmic sarcinile 
să devină o cauză a întregului per
sonal tehnic de la exploatările noas
tre

Petroșani,

CIORTEA 
COTES CU

I.
I.

corespondenți

Din proprie inițiativă
de 

ace- 
pro- 
din

CURS DE CROITORIE
Colectivul clubului sindicatelor 

din Petrila anunță deschiderea unui 
гвьц cerc de croitorie începînd cu 
Bata de 1 iunie 1964.

înscrierile se fac zilnic la club, 
de unde se pot i primi și informații 
suplimentare.

Zilele trecute, cetățenii 
din circumscripția nr. 51 
dîr, Lonea au organizat 
din proprie inițiativă v 
reușită acțiune de mun
că patriotică pentru în
frumusețarea străzile: 
IT rbu Deiavrancea ș 
Izvorn.

In frunte cu deputății, 
ei au executat lărgirea și 
repararea unor drumuri, 
au săpat 100 ml de șanț, 
au săpat și scos o mare 
cantitate de păznînt pro-

venit de la nivelarea unor 
terenuri 
jate ca 
plantat 
mentali.
prin aportul adus cetățe
nii Jurca S., Coadă A., 
Vraciu T., Vuch I, Tor- 
novșky A., Rusu A., Mac- 
lea I., Cazan C Rttfs C, 
Ciolopan S.

In prezent, circumscrip
ția are o înfățișare fru
moasă.

virane, amena- 
zone verzi și au 
50 arbori orna- 
S-ац evidențiat

V. MIHAI 
corespondent

nu- 
llr- 
de 
un 
iar

realizat 
cărbune, 

planificată 
în proporție

sigură pentru 
angajamen- 
Văii Jiului 
în întîmpi- 

aniversări
Este necesar, 

condițiilor teh- 
organizatorice 
brigadă să-șl 

de plan
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Organizații de partid puternice

miniere.

Mecanici de frunte 
ai coloanelor

Zăvoianu Gheorghe. Motrici loan, 
Oaidă Nicolae și Farkas Ioan, 
sînt mecanici auto în atelierele _ 
coloanelor autobazei I. R. T. A. 
din Petroșani. Primii doi sînt 
■la, Vulcan, iar ceilalți lucrea
ză la atelierul garajului din Pe
troșani. Prin mina acestor mese
riași trec în fiecare lună autoca
mioane și autobasculante pentru 
reparații și revizii. De curînd, la 

recepție, lucrările efectuate de 
la mașinile 51249, 51279, 21181 
.altele au primit calîficativjsl 
foarte bine. Activitatea mese

riașilor autobazei s-a concretizat 
prin întreținerea în bjină stare de 
funcționare a parcului de mașini, 
fapt ce a făcut ca în acest an 
coeficientul de utilizare al parcu
lui să fie realizat în medie în pro
porție de 110,8 la sută.

îndeplinirea cu succes a sar
cinilor mari pe care partidul și 
guvernul le pun în fața colecti
velor de muncă în perioada actuală 
impune o creștere continuă a ni
velului activității organizațiilor de 
partid, sporirea necontenită a 
competenței lor în conducerea pro
ducției, a capacității de mobilizare 
a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor la lupta pentru 
unor indicatori de plan 
celor planificați.

Tinînd seama de acest 
vițelul de partid 
Petroșani acordă 
întăririi rîndurilor 
bază din secțiile
rolului lor de conducător politic. 
In lumina hotărîrii plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1962. membrii 
comitetului de partid s-au 
în mod concret de cîte o 
zatie de bază dintre cele 
număr mai mic de membri
didati de partid, unde împreună 

birourile organizațiilor de bază 
analizat posibilitățile de prim ir c- 
partid. Organizațiile de bază 
foșt ajutate în atragerea în

obținerea 
superiori

lucru, co
de la U.R.U.M. 

o mare atenție 
organizațiilor de 
uzinei, creșterii

ocupat 
organl- 
cu un 

și can

componenții lui fiind cuprinși in 
învățămîntul de partid.

In fața tovarășilor din activul 
fără de partid, a membrilor orga
nizațiilor U.T.M. s-au ținut ex
puneri despre „înaltul titlu ds 
membru de partid , „Fizionomia 
moral-politică a comunistului". 
„Trăsăturile morale ale comunis
tului”, „Creșterea rolului conducă 
tor al partidului în perioada dc 
săvîrșirii construcției socialismu
lui” și altele, care au contribuit 
la educarea lor, la ridicarea con
științei lor socialiste. Majoritatea 
tovarășilor din activul fără de 
partid au primit' sarcini concrete 
în raport cu posibilitățile și capa
citatea fiecăruia. In procesul mun
cii pentru îndeplinirea sarcinilor 
birourile organizațiilor 
au remarcat pe cei mai 
el și i-au ajutat să se 
în vederea primirii lor

Ca urmare a măsurilor 
pentru educarea activului fără de 
partid și a uteimiștilor, tot mai 
tmilți dintre aceștia se adresează 
organizațiilor de bază cerînd să 
fie primiți In partid. Astfel, din 
luna noiembrie Și pînă în prezent, 
au fost primiți în rîndurile тип 
brilor și candidaților de partid 
aproape 50 de metalurgiști. Cele 
mei bune rezultate în munca de 
primire în partid au fost obținute 
de către organizațiile de bază din 
secțiile mecanică, turnătorie cons

cei ma; 
oameni 
fruntea 
al pro

Strungarii

cu 
au 
în 
au
activul fără de partid a celor nrai 
buni metalurgiști, care cuprinde 
în prezent aproape 120 tovarăși, 
dintre care cea mai mare parte 
muncitori care lucrează nemijlo
cit în producție. Birourile orga
nizațiilor de bază se ocupă con 
tinuu de educarea acestui activ.

de partid 
buni dintre 
pregătească 
în partid 

luate

meseriași șă 
pînă la 
plan, 
cererile

membrilor

Primul 
la învă- 
a școld 
lună în

nu-și de- 
40—50 la sută

de primire in 
și candidați-

trucții metalice, reparații mecanice. 
Important este faptul că majorîta 
tea dintre cei primiți sînt 
buni dintre cei mai buni 
ai muncii, care se află în 
luptei pentru bunul mers 
cesului de producție.
Pasternak Iosif și Fabian Iosif sint 
numai doi tineri din secția mecani
că care au fost primiți nu de 
mult în rîndurile candidaților de 
partid. Amîndoi sînt fruntași Ir» 
producție pe anul 1963. 
este totodată șî fruntaș 
țătură în clasa a Xl-a 
medii serale. Nu există 
care acești 
pășească cu 
sarcinile de

Analizînd 
rîndurile
loc de partid ale turnătorilor Ghe- 
rasim Constantin și Rusu Teodor, 
comuniștii au arătat meritele aces
tor muncitori în procesul de pro
ducție, faptul că sprijiniți îndea
proape de comuniștii Kriștalv Lu
dovic, secretarul organizației de 
bază, Căprar Vasile. Maghiarii 
Gheorghe șî Ilie Anton ei ș-an 
pregătit temeinic în perioada sta
giului de candidatură ridieîndu-se 
Ia cerințele unui membru de 
partid. In unanimitate de voturi 
ei au fost primiți în rîndurile or
ganizației de bază. Printre cei pri
miți în acest an în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid

mai amintim pe lăcătușii Nițu 
loan și Iuhasz Ladislau de la cons
trucții metalice, Gronsczî Constan
tin de la Întreținere mecanică, pe 

' tehnicianul Vilhelm Nicolae și lă
cătușul Fănic Ioan de Ia reparații 
mecanice, toți meseriași cu înaltă 
calificare profesională, care se si
tuează în fruntea luptei pentru 
calitatea lucrărilor executate.

Datorită creșterii rîndurilor orga
nizațiilor de bază s-a ajuns ca în 
locurile principale de muncă, aco
lo; unde se hotărăște soarta pro
ducției, să lucreze numeroși mem
bri și candidați de partid. In pre
zent, în fiecare din cele 9 
și sectoare de activitate din 
există organizații de bază 
nice, numărul membrilor și 
daților de partid reprezintă
32,8 la sută din efectivul total al 
salariaților.

— Comitetul de partid, spunea 
tov. Găgean Dumitru, secretarul co. 
mitetului de partid din uzină, va 
ajuta în permanență organizați’le 
de bază să-și întărească și mai 
mult rîndurile prin primirea ce
lor mai conștienți meseriași, luptă
tori de frunte pentru rezolvarea 
sarcinilor care stau in fața colec
tivului nostru în perioada, actuală. 
Activitatea politicc-«rgariizetorlcă 
va fi orientată spre asigurarea în 
fiecare secție, sector de activitate 
a unor organizații de partid pu
ternice, capabile să mobilizeze oe 
toți muncitorii, tehnicienii și in
ginerii la îndeplinirea hotărîrilor 
pariduîui st guvernului.

Z. ȘUȘTAC

secții 
uzină 

puter- 
candi-
acum

30 mai
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,49 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară, 9,10 Muzică 
ușoară, 10,30 Piese de estradă. 
12,03 Muzică populară din Dobro- 
gea, 13,15 Muzică din operete ia 
interpretarea soliștilor noștri, 15,30 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,10 Orchestre 
de muzică populară din diferite o- 
rașe ale țării, 17,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova, 18,05 Muzică 
ușoară romînească interpretată de 
orchestra de estradă ă Radiodifu
ziunii din R. D. Germană, 19,00 Al
manah științific, 20,Î0 
populare cerute de 
20,40 Muzică 
torl romîni, 
21,30 Muzică 
MUL II. 8,30 
trale, 9,03 Melodii populare, 
Roza . vînturilor, (reluarea emisiu- 
,nii din 27 mai), 12,05 „Melodia și 
interpretul preferat” — muzică u- 
șoară romînească, 12,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 29 mai), 13,30 Soliști 
de muzică populară, 15,05 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
16,00 Muzică ușoară romînească,
17.10 Muzică populară cerută de 
ascultători, 19,05 Program de ro
manțe, 19,30 Capodopere ale lite
raturii universale: „Kalevala”,
21.10 Muzică de dans, 21,45 Pagini 
din umorul universal.

științific, 20,10 Melodii 
cerute de ascultători, 

de dans de compozi- 
21,15 Carnet plastic, 
de dans. PROGRA- 
Sumarul presei cen- 

9,30

7 d
• • • Ai. ’ * 11

30 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

A treia repriză;, REPUBLICA : Dez
rădăcinați!; PAROȘENI: Bunica 
Sabella; BÂRBÂTENI: Magistra
ta! R.
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lui Jawaharlal Nehru

primele ore ale dimi- 
500 000 de oameni au 
fața catafalcului, adu- 
ultim omagiu, în timp

DELHI 28 (Agerpres).
In capitala îndoliată a Indiei — 

Delhi — au avut loc astăzi fune
raliile prim-minist'rului Jawaharlal 
Nehru. In 
neții peste 
trecut prin 
cîndu-i un
ce alte zeci de mii de oameni aș
teptau la un rînd prelungit pe 
mai multi kilometri.

Spre prînz, catafalcul cu corpul 
neînsuflețit al premierului J. Ne
hru, așezat pe un afet de tun, ur
mat de cortegiul funerar a pornit 
spre malul rîului Jumna. Aci, un

de acum 16 ani a fost incinerat 
conducătorul luptei de eliberare a 
poporului indian, Mahatma Gandhi, 
a avut loc incinerarea lui J. Ne
hru, eminent' om de stat al Indiei 
libere.

Aproximativ 3 milioane de oa
meni l-au condus pe Jawaharlal 
Nehru pe ultimul său drum.

La funeralii au participat dele
gații guvernamentale din nuttie ■ 
roase țări ale lumii.

Delegația R.P. Romîne este con
dusă de prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
mîne, Gheorghe Apostol,

P.o-

Saptâmînile festive ale Vienei
VIENA 28. Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite :
In fiecare an au loc în capitala 

Austriei „săptămînile festive ale 
Vienei" (Wienerfestwochen), impor
tant eveniment al vieții cultural- 
artistice. Anul acesta, săptămînile 
festive ale Vienei se desfășoară 
între 23 mai și 21 iunie și oferă 
un program la care își dau con
cursul renumiți dirijori și cîntă- 
reți, regizori

Printre cei 
internațional 
Josef Krips,
bert von Karajan. Participă forma-

artiști.și
19 dirijori cu renume 
se află Serge Bodeau, 
Rafael Kubelik, Her-

ții orchestrale și corale, 42 soliști 
vocali, printre care Evelyne Lear, 
Martina Arroyo, Wilma Lipp, 
Fritz Wunderlich. Walter Berry etc. 
Opera din Viena și vechiul „Thea
ter an der Wrien" au pregătit o se
rie de spectacole valoroase. Astfel, 
repertoriul Operei cuprinde lucrări 
de Richard Strauss (de la a cărui 
naștere se sărbătoresc anul acesta 
100 de ani) Wagner, Beethoven. 
Verdi, Mozart, Puccini, Bizet, Tea
trele au pus, de asemenea, în sce
nă numeroase premiere în vederea 
făptămînilor festive.

Ratificarea acordului
CAIRO 28 (Agerpres).
Adunarea Națională a R.A.U. a 

ratificat miercuri seara, în unani
mitate, acordul privind unitatea 
dintre R.A.U. și Irak, semnat de 
președintele Nasser și de președin
tele Aref. Postul de radio Bagdad

a anunțat că tot miercuri, într-o 
sesiune extraordinară, prezidată de 
Abdul Salam- Aref, guvernul ira
kian și Consiliul național al co
mandamentului revoluției au rati
ficat acordul semnat' cu R.A.U.

Impofriva folosirii energiei atomice 
în scopuri militare

BERLIN 28 (Agerpres).
Cunoscutul fizician vest-german, 

®tto Hahn, laureat al premiului 
Nobel, s-a pronunțat' împotriva fo
losirii energiei atomice în scopuri 
militare. După cum transmite agen
ția A.D.N., luînd cuvîntul la 
mai la o conferință științifică
Kiel (R.F. Germană), O. Hahn a 
declarat : „Noi, oamenii de știin-

ță, respingem folosirea energiei nu
cleare pentru producerea mijloace
lor de exterminare în masă". El a 
subliniat că rezultatele cercetări
lor nucleare trebuie folosite exclu
siv în scopuri pașnice

27
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Proiect de lege privind constituirea 
gărzii naționale a Ciprului

Nicosia, gu- 
cunoscut că 

de lege pri- 
organizarea

NICOSIA 28 (Agerpres)
Intr-un comunicat dat publici 

tații miercuri seara la 
vernul cipriot a făcut 
a aprobat un proiect 
vind „constituirea și
gărzii naționale a Ciprului".

Potrivit art. 3 al acestui proiect 
<fe lege, care va fi remis spre a- 
probare la 1 iunie Camerei Repre
zentanților din Cipru, guvernul 
Ciprului este împuternicit, în ca
zul cînd constată un pericol de 
invazie de natură să aducă pre
judicii independentei și integrității 
teritoriale a insulei, să decreteze 
constituirea de urgență a unei gărzi 
naționale care, împreună cu for
țele de poliție, va apăra republi
ca. Se precizează că această lege 
este provizorie și că guvernul are 
puterea legală să
națională în cazul cînd 
că pericolul invadării 
trecut'.

Proiectul de lege
numărul soldaților gărzii naționa-

ie va fi hotărît de guvern. Durata 
serviciului militar, în cadrul găr
zii naționale, potrivit proiectului 
de lege, nu va putea depăși li
mita de șase luni. Se menționează 
că unul din obiectivele principale 
al acestui proiect de lege care nu 
face nici un fel de discriminare 
între cetățenii celor două comuni
tăți, este împiedicarea pe viitor 
a formării de „grupări militare vo
luntare sau paramilitare". Persoa
nele care exercită în momentul 
de față funcții militare în cadrul 
jandarmeriei sau 
liare ale poliției 
automat incluse 
gărzii naționale,

în forțele auxi- 
vor 

în
iar

ASTURIA :

dizolve garda 
se constată 
insulei a

prevede că

CAZUL
NICOSIA 28 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Ciprului, Spyros Kyprianu, a avut 
miercuri după-amiază o întrevede
re cu generalul William Bishop, 
înalt comisar britanic în Cipru, în 
legătură cti arestarea de către po
litia cipriotă a aviatorului britanic 
K. Marley, învinuit de trafic de 
arme din țările N.A.T.O. către ci- 
prioții turci. In cursul întreve-

hotărîre 
miercuri 
externe

fi în mod 
componenta 
jandarmeria 

specială va fi dizolvată.
In legătură cu această 

a guvernului Ciprului, 
după-amiază ministrul de 
al Ciprului, Spyros Kyprianu, i-a 
primit pe înaltul comisar britanic 
în Cipru și pe 
ciei la Nicosia.

M A R L E

ambasadorul Tur-

Y
a remis înaltului 
o notă de pro- 
menționează că

derii, Kvprianu, 
comisar britanic 
test în care se 
astfel de acțiuni ale militarilor bri
tanici, aflați în Cipru, nu pot să 
aducă decît noi prejudicii rela
țiilor anglo-cipriote.

Agenția France Presse relatează 
că autoritățile militare britanice 
au creat o comisie care va anche
ta cazul Marley.

Încordare în relațiile greco-turce

pe

ATENA 28 (Agerpres).
Guvernul grec l-а însărcinat pe 

reprezentantul său permanent 
lingă N.A.T.O., Xantopoulos Pala
mas. să aducă la cunoștința se
cretarului general al N.A.T.O., Dirk 
Stikker, că datorită măsurilor luate 
în ultimul timp de către guvernul 
turc împotriva cetățenilor greci 
stabiliți în Turcia, a abrogării uni
laterale a convenției greco-turce 
din 1930 și a violării 
spațiului aerian 
țiile dintre cele 
vează din ce în

ATENA 28 (Agerpres).
La Atena s-a anunțat că în 

cursul zilei de marți trei avioane 
de recunoaștere ale forțelor ae
riene militare turcești au violat 
spațiul aerian al Greciei în regiu
nea insulelor Thasos și Mytilene.

repetate a 
al Greciei, rela- 

două țări se agra- 
ce mai mult.

Din nou grevă
PARIS 28 (Agerpres).
La minele „Nueva Asturias", din 

Asturia, muncitorii, care reluaseră 
lucrul, au declarat din nou grevă 
în semn de protest împotriva con
cedierii de către patroni a șase 
dintre tovarășii lor, acuzați de a 
fi „instigat la grevă".

In semn de solidaritate cu -gre
viștii din Asturia, la Barcelona a 
avut loc o mare manifestație mun
citorească 
principale 
intervenit 
tanti.

La San 
citori de 
declarat ‘ 
salariilor 
lariu minim zilnic.

pe unul din bulevardele 
ale orașului. Poliția a 
împrăștiind pe manifes-

Sebastian, o mie de mun- 
la fabrica „Herrera" au 

grevă, cerînd majorarea 
și asigurarea unui sa-

HOTELUL „ROSSIA"
MOSCOVA 28 (Agerpres).
La Zariadie,în apropiere de Mos

cova, se construiește un mare hotel 
— „Rossia", care va putea găzdui 
6 000 de oaspeți. Clădirea hotelului 
va avea 20 de etaje. Ea va dispu 
ne de o sală de spectacole cu 3 000 
de locuri, două cinematografe cu 
cîte 800 de locuri fiecare, un res
taurant, o cafenea, precum și nu
meroase servicii. . .

Canada și-a redus 
efectivul forțelor aeriene

OTTAWA 28 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță că 

Ministerul Apărării al Canadei a 
hotărît reducerea cu 25 la sută a 

■ efectivelor forțelor aeriene cana
diene și sistarea esercițiilor de 
recunoaștere din zona arctică. De 
asemenea, și-au încetat activitatea 
o serie de stații radar, făcînd parte 
din sistemul de alarmă din nordul 
tării.

«ra»"tina: 1200 de Ulieprinilen 
ocupate ile інкіші

BUENOS AIRES 28 (Agerpres).
In cadrul aplicării ..planului de 

luptă" inițiat de Confederația Ge
nerală a Muncii din Argentina, a- 
proximativ 600 de întreprinderi 
din Buenos Aires au fost ocupate 

•de muncitorii din , industria meta
lurgică și din rețeaua de teleco
municații. Această acțiune s-a ex
tins și în statele federale Cordoba, 
San Juan, Bahia Blanca și altele. 
Numărul întreprinderilor ocupate 
de către muncitori în întreaga țară, 
anunță agenția France Presse, 
ridică la 1 200. Muncitorii cer 
bilirea unui salariu care să le 
gure minimum de existență.

Miercuri seara în capitala
gentinei a avut loc o reuniune a 
miniștrilor de 
și al justiției, 
dintele Arturo 
mina situația
senatorii partidului guvernamental 
Uniunea Civică Radicală a Poporu
lui (UC.R.P.) au discutat, de ase
menea, această problemă. Agenția 
France Presse arata din surse in
formate, că generalii forțelor ae
riene și terestre s-au reunit la 
baza ' militară din Campo Mayo 
„pentru a studia evoluția eveni
mentelor ".

se 
sta- 
așî-

Ar-

externe, al muncii, 
prezidată de preșe- 
Ulia, pentru a exa- 
creată. Deputății și

: ж ■■ i «3 ▼ <

!• BONN. Comisia pentru afacerile
externe a Bundestagului vest-ger- 

. man a aprobat m’ercuri proiectul 
t de lege privind ratificarea Trata- 
f tului de la Moscova asupra înce- 
I tării experiențelor

atmosferă, spațiul 
apă.

nic. Această măsură este îndrep
tată spre întărirea
Iii cu viața.

legăturii %■*>

NEW YORK. Un 
cendiu, izbucnit la 
a distrus o serie de 
portuare de
Daunele materiale se ridică lâ 
milioane de dolari.

puternic in- 
Jersey City, 

instalații 
pe fluviul Hudson.

călătorie pe 
înconjurul globului
Ata, capitala Kazahst anului. In fe
lul acesta el a parcurs pe jos dis
tanța de 27 000 km., iar în prezent 
intenționează să străbată, tot pe 
jos, stepele Kazahstanului, Altoiu
lui, Siberiei de vest și de est, pen
tru a ajunge în Extremul Orient 
și Kamcialka.

Aleksei Polikarpov, care a muncit 
ca economist în orașul Omsk, pînă 
Ia scoaterea sa 
iumat niciodată, 
turi alcoolice. In 
ticat sportul.

JOS
cu 4

4

nucleare 
cosmic și

în 
sub

Aleksei Polikarpov, 
de ani s-a hotărit 
jos o distanță egală 

unui ocol in jurul pă-

Folosind ca
în
să

ALMA-ATA 28 (Agerpres).
Siberianul

vîrstă de 66 
parcurgă pe 
cu lungimea
mîntului. Călătoria sa a început de 
la granița de vest a Uniunii So
vietice și, după străbaterea unui 
mare număr de sate și orașe ale 
republicilor sovietice baltice, Bielo- 
rusiei, Ucrainei, R.S.F.S.R., Turkme- 
niei, Uzbekist anului și Kirghiziei, 
Aleksei Polikarpov a ajuns la Alma.

la pensie, 
nu a folosit 
schimb ei a

nu a
bău-

prac-

GEORGETOWN.
pretext necesitatea > de a acționa 
împotriva dezordinilor provocate 
de elemente teroriste și rasiste, 
în Guyana britanică a sosit un 
nou grup de 300 de soldați bri
tanici.

t LONDRA. Autoritățile munici- 
Ipale din orașul Aberdeen( Sco

ția) au anunțat că pînă miercuri 
au fost internate în spital 114 
persoane bolnave de febră tifoi
dă. După cum s-a mai anunțat, 
epidemia de febră tifoidă a izbuc- 

. nit' în oraș săptămîna

t

trecută.

TOKIO. La 28 mai au declarat 
grevă peste 700 salariați de la 
bursa din Osaka, revendicînd ma
jorarea salariilor. După bursa din 
Tokio, bursa din Osaka este cea 
mai mare instituție 
din Japonia.

LONDRA. Intr-un 
Ministerului pentru
Commonwealthul și pentru colonii 
al Marii Britanii se anunță că la 
9 iunie se va deschide la Londra 
Conferința pentru viitorul consti
tuțional al Federației Arabiei de 
șud.

de acest gen

comunicat ăi 
relațiile cu

0 recomandare a partidului E.D.A
ATENA 28 (Agerpres).
După cum relatează ziarul Avgh:, 

miercuri seara partidul E.D.A. a 
depus la prezidiul Parlamentului 
grec o recomandare sub formă de 
scrisoare adresată președintelui gu
vernului și miniștrilor de justiție

și de interne, prin care se 
mandă să se accepte cererile Co
mitetului Central al Partidului Co
munist' Grec pentru legalizarea sa 
și pentru repatrierea refugiaților 
politici aflați în străinătate

reco-

Proiect de amendament la constituția S.U.A
28 (Agerpres). 

judiciar al Sena-
WASHINGTON 
Un subcomitet' 

tului Statelor Unite a aprobat în 
unanimitate proiectul unui amen
dament la constituție prin care se 
conferă temporar vicepreședintelui 
S.U.A. atribuțiile președintelui dacă 
acesta se găsește în imposibilitate • 
de a mai ocupa postul.

Pe de altă parte, proiectul au
torizează pe președinte să numeas
că un vicepreședinte în cazul cînd 
acest post este vacant. Pentru a

aproba alegerea pe care a făcut-o 
președintele, nu va fi necesară de
cît o simplă majoritate de voturi 
în Gongres.

Proiectul urmează să fie supus 
Comisiei judiciare a Senatului, a- 
poi Camerei Reprezentanților și 
Senatului Statelor Unite. Amenda
mentul va intra însă în vigoare 
numai după ce va fi aprobat de 
către trei pătrimi din. statele ame
ricane.
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primului 
industriei 
guvernul

BONN. Locțiitorul 
ministru și ministrul 
grele și al minelor în 
Indoneziei, Chaerul Saleh, a sosit
în fruntea unei delegații în R.F. 
Germană. Saleh va avea convor
biri cu oficialități din guvernul 
federal vest-german privind rela
țiile economice dintre R.F. Ger
mană și Indonezia.

TOKIO. Potrivit datelor publi
cate 
liției 
luni, 
telor 
viața 
mai multe decît în perioada co
respunzătoare a anuldi trecut.

de Direcția Centrală a po- 
din Tokio, în ultimele cinci 
în Japonia, în urma acciden- 
de circulație, și-au pierdut 
5 000 de persoane, cu 600

î
A
*
♦*
♦

♦

î mîntului din Republica Cuba
HAVANA. Ministerul Invăță- 

a 
î -adoptat o hotărîre cu privire Ia 
j introducerea ân școlile elementare 
4 și medii a învățămînt'ului politeh-

BAGDAD. In Irak a fost creată 
o comisie specială pentru revizui
rea tuturor proceselor în urma că
rora cetățenii de naționalitate 
kurdă au fost condamnați de către 
tribunalele militare la închisoare 
sau alte pedepse. Pînă în prezent 
au fost revizuite 50 asemenea 
procese. Concluziile vor fi date 
publicității în cursul 
viitoare.

săptămînii

Organizația 
anunțat că 
misiunii de 
va fi pre-

+

4
tT
I
4
4

NEW YORK. La
Națiunilor Unite s-a 
șederea în Yemen a 
observare a O.N.U. 
lungită pînă la 4 iulie 1964. Se- î 
cretarul general al O.N.U., U f
Thant, a declarat că în cursul j 
consultărilor oficiale care au avut 4 
loc, nu s-au ridicat nici un fel de î 
obiecțiuni împotriva acestei pre- j 
lungiri. •

4
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