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Șopotele cristaline ale zglobiu
lui pîrîiaș umplu răcoroasa vale. 
In murmurul lor dulce, codrii fal
nici își leagănă somnoros frunțile 
semețe: fagi și brazi, stînci și pră
păstii, pajiști de basm și peșteri în
tunecate dormitează în tăcerea a- 
dîncă a naturii. Rar, cîte o gîză. 
un fluture își fac simțite prezenta; 
parcă auzi în tăcerea adîncă răsu
flarea pămîntului, în timp ce pe 
cerul de un albastru adînc se joa
că ghemotoacele de puf ale norilor !

Codri nesfîrșiți: cît vezi cu o-

AURUL VERDE

chil, numai păduri de fagi și brazi 
— aurul verde al munților noștri 
—constituie comoara de preț a Cîm- 
pușelului. Toată valea „Cîmpul 
Mielului”, cu numeroasele ei ra
mificații pînă în munții Iorgovan, 
Soarbele, Piule, Oslea cuprinzînd 
вп bazin forestier de o apreciabi
lă suprafață, este acoperită numai 
cu păduri.

Pe ..Cîmpul Mielului", în pre- 
Tnt lucrează numai două exploa- 
jri, dotate cu funicular : brigăzile 

complexe de muncitori forestieri 
conduse de Todea Ioan II și de 
Munteanu Petru. Oameni harnici, 
cu o bogată experiență practică. 
Acești muncitori dau o deosebită 
atenție valorificării lemnului în sor
timente cît mai valoroase, ceea ce 
aduce cîștig bun tuturor.

Se taie lemnul ori și cum din 
pădure, numai ca să ajungă cum
va la gară pentru expediere ? Nu ! 
Lucrul este bine chibzuit de mun
citorii forestieri. Fiecare știe ce 
sortimente sînt mai de preț, ce 
condiții 1 trebuie îndeplinite ca ele 
să corespundă cerințelor. Si lem
nul — aurul verde este prețuit 1 

O socoteală simplă pe care o știu 
toti muncitorii forestieri, șefii de

ȘT. MIHAI

(Continuare in pag. 3-a)
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In 
trecerii 
se înscriu zilnic 
fapte noi, roade 
tot mai bogate în 
bătălia entuziastă 
pentru cărbune mai 
mult, mai bun. 
Graficele de între 
cere egl îndese fidel 
aceste roade dă
ruite cu generozi
tate patriei în 
cinstea sărbătorii 
eliberării ei de co
lectivele exploată- 

întreprinderilor și

cronica în- 
socialiste

rilor,
șantierelor.

La mina Lupeni sint 
multe colective care au în
scris pe graficul întrecerii 
cifre apreciabile — izbînzi 
pe frontul cărbunelui Exis 

' tă însă un colectiv, care 
deși nu are însemnat pe 

• grafic depășiri mari, des
pre munca și faptele lui 
se vorbește cu stimă. Este 
o stimă cîștigată de mi
nerii acestui sector printr-o 
luptă dîrză. plină de avînt 
pentru biruirea greutăților 
pe care adîncurîle i le-au 
ridicat în față, o stimă 
justificată prin numeroase 
fapte demne de laudă Ia-

La fiecare bont de lucru, 
o productivitate sporita

La Lupeni, brigada condusă de minerul Nislor Octavian obține lunar 
importante depășiri de plan. Recent, ea a fost evidențiată și pentru cali
tatea bună a cărbunelui extras.

IN CLIȘEU: O parte din mem brii brigăzii inainte de a coborî în 
subteran.

In 8 zile cît în două luni
în- partea de est a 

orașului Vulcan, con
structorii de sub con
ducerea ing. Beloiu 
Nicolae au început să 
lucreze de cîteva zi
le la ridicarea bio- 
cului D10. Noua 
construcție care va 
avea 72 de aparta
mente, două ascen
soare, încălzire termi
că, spălătorie și us-

cătorie prpprie și fa
țadă, îmbrăbată cu 
plăci ceramice se ri
dică cu ajutorul co- 
frajelor glisante

Deși au trecut nu 
mai opt zile de la 
începerea lucrărilor, 
constructorii au ridi
cat deja două etaje. 
Utilajele moderne, co- 
frajele glisante și 
harnica activitate a

muncitorilor, tehnicie- 
nilor și inginerilor 
de pe șantier au per
mis să se execute 
în opt zile. Ia blocul 
D 10 din Vulcan, lu
crări de construcție 
care după metode o- 
bișnuite de lucru - nu 
pot fi realizate .decît 
în două luni?

V. CIRSTOIU 
corespondent

Știri cylfurale

Brigăzi artistice de agitație
Pe lingă brigăzile artistice de a- 

gitație ale clubului din Petrila și 
cele două brigăzi artistice de la sec
torul II și X, recent au mai luat 
ființă alte două. O brigadă artistică 
de agitație în sectorul I și alta la 
sectorul VIII. In programele lor. a- 
ceste brigăzi ridică o serie de pro
bleme legate de atitudinea nouă fa

ță de muncă și față de procesul de 
producție.

R. BALȘAN 
corespondent

Filme documentare
In cadrul clubului minier din Pe

trila, în cursul acestui an; au rulat 
8 filme de documentare tehnică cu

иххкхххххххх>еоооосюооооосюеооооаххх>оооооооооооооооооооеооѳоос.

Dînd amploare intrecerii desfă
șurate in cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, mun
citorii, inginerii și tehnicienii sec
torului III al minei Petrila obțin 
succese tot mai frumoase. In peri
oada trecută din acest an, mine
rii de aici au extras mai bine de 
4 000 tone cărbune peste plan și 
au realizat o productivitate me
die de 3,415 tone cărbune/post, cu 
165 kg. mai mult 
decit in perioada 
corespunzătoare a 
anului trecut. La 
obținerea acestor 
realizări a con
tribuit Întregul colectiv și in pri
mul rînd comuniștii.

Organizația de partid urmărește 
cu stăruință cum se realizează sar
cinile referitoare la creșterea pro
ductivității muncii, ajută conduce
rea tehnico-administrativă a secto
rului să întreprindă acțiuni concrete 
pentru ca fiecare brigadă, fiecare 
muncitor, inginer și tehnician, să 
participe in mod activ la valorifi
carea bogatelor rezerve interne de 
sporire a productivității muncii. Cu 
ajutorul organizației de partid, con
ducerea sectorului a repartizat co
muniștii pe brigăzi și echipe, în 
așa fel incit să se asigure ca peste 
tot să lucreze membri și candidați 
de partid cu o inaltă calificare 
profesională, buni organizatori ai 
procesului de producție. In prezent 
toți ș^ii de brigăzi din sector sînt 
membri de partid. Bine organizate, 
brigăzile au devenit omogene. In 
sector s-a încetățenit obiceiul ca 
repartizarea efectivului pe brigăzi 
să se facă Odată pe trimestru, dar 
și atunci cu mici modificări și nu
mai acolo unde este cazul.

Din inițiativa organizației de 
partid s-a ținut o ședință cu parti
ciparea șefilor de brigăzi din aba
tajele cameră, in care s-au anali
zat posibilitățile de extindere a ini
țiativei două cimpuri pe schimb și 

.aripă. Din discuțiile purtate a reie-» 
șit că în sector există condiții fa
vorabile ca această inițiativă să 
fie aplicata, de către toate brigă
zile din abataje. Despre răspfndi- 
rea acestei valoroase inițiative s-a 
discutat apoi în cadrul consfătuiri
lor de producție, unde maiștrii și 
inginerii au vorbit muncitorilor des
pre eficiența economică a inițiati
vei, despre faptul că prin aplicarea 
ei se realizează viteze sporite de 
avansare si o productivitate ânal- 
tă. Dacă în urmă cu aproape un an 
și jumătate în sector erau puține 
brigăzi care aplicau inițiativa do
uă cimpuri pe schimb și aripă, 

acum toate brigăzile din abataje au 
îmbrățișat această inițiativă. Spri
jinite concret de către comuniștii 
Tenczler Ștefan, șeful sectorului, de 
maiștrii mineri Demeter Ioan, Picu 
Mircea, Drăghici Ioan și alți teh
nicieni și ingineri, minerii din 
brigăzile conduse de Enache Chi- 
riță, Purda Constantin, Bartok I--

siî au trecut la o nouă organizare

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

a lucrului in abataje, pe bază de 
grafic, cu sarcini concrete pentru 
fiecare muncitor. In acest fel, bri
găzile, realizează cîte 6 cicluri com
plete în 24 de ore..

Organizația de bază a studiat ex
periența pozitivă a brigăzii condu
se de comunistul Cișlaru loan, 
care a obținut o viteză de a- 
vansare de pfnă Ia 210 m/lună și 

a luat măsuri ca 
ea să fie . cunos
cută și însușită șl 
de către celelalte 
brigăzi. Astfel to
varășul Cișlaru 

a fost solicitat să scrie un articol 
la gazeta de perete în care. a îm
părtășit și celorlalți mineri din sec
tor metodele sale de muncă, mo
dul in care brigada reușește să 
obțină o productivitate sporită. Des
pre acest lucru au scris la gazeta 
de perete și brigadierii Bartok Io
sif, Rotaru Ioan și Șișu Virgil, care 
în acest an au realizat o produc
tivitate de pînă la 8 tone cărbune 
pe post.

Preocupată să ajute pe mineri 
să-și îmbogățească cunoștințele or
ganizația de partid a indicat condu
cerii sectorului să țină periodic în 
fața colectivului diferite conferințe 
tehnice, cu cifre și fapte din viața 
sectorului. O astfel de conferință a 
ținut recent tov. ing. Marin Gheor- 
ghe care a vorbit minerilor despre 
căile de creștere a productivității 
muncii. O conferință asemănătoare 
a ținut și ing. Nicoară Eugen.

In jurul creșterii productivității 
muncii s-au organizat o susținută 
muncă de agitație vizuală. In in
cinta exploatării s-au afișat panouri 
cu sarcinile și angajamentele co
lectivului privitoare la productivi
tatea muncii.

La îndemnul organizației de bază 
membrii și candidații de partid Ro
taru Gheorghe, Teodosiu Aurel, 
Creț Petru, .Killin Carol și alții au 
organizat convorbiri cu ortacii lor 
arătîndu-le măsurile ce trebuie lua
te pentru creșterea productivită
ții muncii.

Drept urmare a măsurilor politi
ce și organizatorice luate de către 
organizația de partid, colectivul 
sectorului a obținut succese frumoa
se in producție Astfel, brigăzile con
duse de comuniștii Cișlaru loan, 
Purda Constantin, Laszlo Ștefan, au 
realizat viteze de avansare între 
150-210 m pe lună. Important este 
faptul că în sector nici o brigadă < 
nu se află sub plan.

Organizația de partid consideră 
că în sector sînt încă posibilități 
pentru creșterea continuă a produc
tivității muncii. Activitatea politi
că și organizatorică ce se desfă
șoară în prezent are drept scop ca 
pe baza sporirii randamentelor, co
lectivul sectorului să-și îndepli
nească înainte de termen angaja
mentul luat in cinstea zilei de 23 
August,

Z. SUȘTAC

care s-au prezen
tat 16 spectacole. 
Aceste spectacole 
au fost vizionate 
de peste 3 000 de 
mineri și alți sa- 
lariați de la E.
M. Petrila.

1/2 vestabatajul
tă doar cîteva, petrecute 
în abatajul 1/2 vest.

...Au trecut trei luni, 
trei luni de insuccese. In 
abataj discuții, frămîntări; 
în consfătuiri. mai mult de 
abatajul 1/2 vest se vor
bea. Brigada, cu toate e- 
forturile depuse de mem
brii ei, batea pasul pe loc. 
Lună 
plan, 
bătă 
sfîrșit 
rul Luca Vasile și-a adu
nat din nou ortacii: A 
cîta oară I A cîta oara ur
mau să discute despre a- 
celași lucru: să găsească 
soluția pentru redresarea 
activității brigăzii, pentru 
a pune brigada pe făgașul 
bun. Și totuși trebuia să 
discute și. mai ales, tre
buia să hotărască 
Așa le-a spus și 
rul.

— Știți băieți, 
viața omului situații cînd 
trebuie să aleagă din două 
una : ori dă bir cu fugiți;. 
ori biruie... Așa sîntem și 
noi. Trebuie 'să alegem.

Adevărul e că discu
țiile din acea sîmbătă du- 
pă-amiază au avut darul 
să schimbe multe • lucruri 
în abatajul 1/2 vest. Greu -

minerilor
asu-

8
8

de tună . eră sub 
A venit apoi o sîm 

după amiază. Era 
de lună.' Brigadie-

definitiv 
brigadie-

există în

tățile de pînă atunci s-au 
transformat într-un obiect 
de luptă pentru a fi în
vinse. Hotărîrea. priceperea 
profesională a
și-au pus amprenta 
pra întregului proces de 
producție din abataj. S-a 
pus accent mai ales pe 
folosirea din plin a ■ tim
pului de lucru, pe ordine, 
pe organizarea judicioasă 
a fiecărei operații 
pregătit cu multă 
atenție, ■ mai ales 

. schimbul de tăie
re. eu frontul puș 
cat. cu transpor 
toarele revizuite 
din timp Oamenii 
au fost repartizați 

. judicios pe schim
buri. pe operații 
Unde a fost mai 
greu s-au reparti 
zat minerii cei. 
mai buni. îndeo
sebi șefii de schimb 
Apostol Constan
tin, Faur Ștefan, 
Dabela loan. Iar 
brigadierul și-a a- 
les 
mai

schimbul cel
greu, acela

I. DUBEK

S-a

D 
E

R 
E 
P 
O 
R 
T 
E 
R

«■

XSQOQQCQQQGQOOGQQOQQQQQQQQQOOQQQQGQGQOOOQOG
(Continuare în pag. 3-a)

O
8

g

Printre - fronta liștii de frunte de la mina Lupeni se numără și minerii din brigada lui 
Demeter, loan. In luna mai brigada a realizat numai din ciocan de abataj o avansare 
de 24 m 1: și o depășire de 781 tone cărbune.

x w 
«©©OQGOOOQOGOCQOGO lată o parte din membrii brigăzii, minerii din schim bul lui Ghecse Arpad.
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LA ÎNCEPUTUL UNEI N01
■ Colaborarea permanentă — rezultate bune ■ Cum tș vor petrece elevii vacanțe й Pri
me promoție a clasei a VlII-a ■ Ce se așteaptă de la I.L.L. ■ Posibilități nevelorificate.

Recent a avut ioc cea de-a XX-a 
sesiune a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani. 'Deputății, precum și nu
meroși invitați din rîndurile direc
torilor de școli și a cadrelor di
dactice au dezbătut în cadrul se
siunii măsurile luate de către Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
orășenesc Petroșani în vederea în
cheierii anului școlar 1963—64. pen
tru organizarea vacanței de varfi a 
elevilor și pentru deschiderea noului 
an școlar.

a Raportul prezentat la sesiune de 
către tovarășul Panfilie Gheorghe, 
vicepreședinte al sfatului popular, 
șeful secției de învâțămînt. a ana
lizat rezultatele obținute în proce
sul instructiv-educativ pe primele 
două trimestre ale anului școlar, în
vățămintele culese și, pe această 
bază, a expus măsurile ce s-au luat 
pe trimestrul III. S-a remarcat, în 
primul rînd, creșterea procentului de 
elevi promovați în trimestrul 11 față 
de primul trimestru cît si față de 
aceeași perioadă a anului trecut. La 
clasele I—IV procentul de elevi 
promovați a fost de 92,40 la sută, 
la V—VII de 84,70 la sută, iar lu 
clasele VIII—XI de 82.90 la sută; 
după unele controale efectuate la 
școli s-a tras concluzia că la finele 
trimestrului III, adică la sfîrșitul 
anului școlar, procentul de promo- 
vabilitate va fi și mai ridicat. Toa- 
ie acestea se datoresc eforturilor 
depuse de cadrele didactice și de 
elevi, muncii competente și perina 
nente de îndrumare desfășurate de 
către organizațiile de partid din 
școli, ajutorului acordat din partea 
organizațiilor de tineret, eficacită
ții invățămîntului ideologie al cadre
lor didactice.

Deputății și invitații care au luat 
parte Ia discuții printre care Mu.ș- 
fean Florica, Păunescu Dumitru, 
Davidoiu loan, Dună Elena, Szuder 

'William, Bădău Victor și alții au

anul uni-
desfășura

și 16 sep-

Ministerul Invățămîntului anunță 
că concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior pentru 
versitar 19(54—65 se va 
după cum urmează :

Cursuri de zi: între 7 
tembrie, pentru toate facultățile ins
titutelor tehnice șl agronomice, fa
cultățile de matematică-mecanică, fi
zică, chimie și secțiile de filozofie 
din cadrul universităților din Bu
curești și lași, secția de filozofie — 
pedagogie — secundar istorie de 
la Universitatea din Clui. institutele 
de artă și Institutul de cultură fi
zic? ; între 18 și 26 septembrie, pen
tru toate celelalte institute și facul
tăți ; la faciilătile de educație fizi
că din institutele pedagogice de trei 
ani, probele practice vor începe ia 
13 septembrie.

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦

ȘI lotoreperterul a apasat pe declanșatorul aparatu
lui fotografic imortalizând pe peliculă o amintire care nu se va uita : elevii 
clasei l-a A de la Școala generali de 8 ani nr. 4 din Petroșani, Îm
preună cu învățătoarea lor, în ultimele zile de școală.

îndeaproape a frecvenței 
cursuri, intensificarea ѴІ- 

domicîliu și întreprinderi, 
elevilor la lecții, orga-

me-

ca- 
fost 
va-

arătat că cele mai bune rezultate 
în procesul instructiv-educativ au 
fost obținute la acele școli unde s-a 
reușit să se închege o strînsă legă 
tură între .școală și familie, între 
școală și întreprindere. Acolo unde 
această colaborare a lipsit sau a 
avut mai mult un caracter formal, 
de campanie, rezultatele sînt nesa
tisfăcătoare.

Pentru încheierea cu bine a anu
lui școlar, Comitetul executiv al 
sfatului popular, prin secția de în- 
vățămînt, a luat din timp o serie 
de măsuri. Printre acestea se nu
mără : eliberarea cadrelor didactice 
de o serie de sarcini care le-ar p'i 
tea îngreuna munca în această pe
rioadă. • reducerea activităților șco
lare și extrașcolaft ale elevilor, ur
mărirea 
elevilor la 
zilelor la 
activizarea
nizarea orelor de consultații și 
ditații și a recapitulării finale.

O altă problemă dezbătută în 
drill sesiunii sfatului popular: a 
aceea a organizării vacanței de
ră. Pe timpul vacanței se vor or
ganiza pe lingă școli o serie de ta
bere de pionieri în care elevii își 
vor petrece majoritatea vacanței. O 
parte din ei vor fi trimiși în tabăra 
regională de la Lunea Florii. Alți 
elevii își vor petrece vacanța în ta
berele republicane.

Ultima problemă care a figurat 
pe ordinea de zi a sesiunii a fost 
aceea a pregătirilor pentru deschide
rea noului an școlar. Noul an șco
lar va marca un moment deose
bit de important pentru învățămîn- 
tul nostru, acela al primului an In 
care va funcționa la școlile de 8 
arii și clasa a VUI-a. In această si
tuație, o problemă deosebit de impor
tantă este aceea a asigurării spațiului 
școlar. Deputății și invitații la sesiune 
au făcut cu această ocazie o serie da

cul- 
sep-

în raiilil nioi
Cursuri serale : concursul Va în

cepe la 25 septembrie.
Cursuri fără frecvență î la 27 au

gust, pentru candldații care au pro
movat examenul de maturitate; la 
7 septembrie, pentru candidații care 
vor susține maturitatea în sesiunea 
din toamna sau pentru cei care vor 
fi încadrați în învățăniîntul de 
tură genei ală începînd de la 1 
tembrie 1964.

Programele disciplinelor de 
curs, precum și orice alte detalii 
în legătură cu concursul de adrrti 
fere, vor fi publicate în broșura Mi
nisterului Invățămîntului „Admiterea 
în 'mvățămîntul superior", ediția 
1964, care se va difuza prin librării. 
Probele de concurs pentru toate ins
tituțiile de învățămînt superior sînt 
publicate în ziarul „Scîntela tinere
tului1’ de duminică 31 mai.

con-

menite să re- 
clase suficiente

toate forjele înctt lucră- 
terminate la timp, pentru 

în bune condlțiuni a 
de învățămînt. Totodată 
aceste lucrări să fie da

aceasta situație 
In primul rînd

aflăm în fața unei sar- 
deosebit de importante și

propuneri prețioase, 
zolve asigurarea de 
pentru elevi.

Ce se așteaptă în 
din partea I.L.L. ? 
să-și planifice astfel munca, sl-șt 
concentreze 
rile să fie 
deschiderea 
noului an 
se cere ca 
bună calitate, pentru a nu se .mai 
produce neplăceri ca în anii trecuți.

In referat au fost reliefate și alte 
pregătiri în vederea deschiderii nou
lui an de învâțămînt cum ar fi apro
vizionarea cu combustibil a școlilor, 
comandarea de manuale școlare su
ficiente. înzestrarea școlilor cu mo
bilier, rechizite și materiale didac
tice noi. Anul acesta școlile vor ti 
înzestrate cu mobilier nou de peste 
950 000 lei și materiale didactice 

* de aproape 288 000 lei.
Vorbind despre rezultatele obținute 

în acest an în procesul instructiv- 
educativ precum și despre măsurile 
de viitor, tovarășul Lazăr David, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani a spus : 
„Ne 
clni 
în același timp plină de răspun
dere — în fața generalizării învăță- 
mîntului de 8 ani. Aceasta este 
o sarcină de partid, ea fiind strîns 
legată de sarcinile generale ale de- 
săvîrșirii construcției socialismului in 
patria noastră. Aplicarea Cu succes 
a acestei sarcini impune luarea din 
timp a o serie de măsuri complexe. 
Raportul a atras în mod deosebit 
atenția asupra asigurării spațiului 
școlar pentru anul viitor de învă- 
țămînt. Acest lucru se poate asigura, 
în primul rînd, prin folosirea din 
plin a lot ce avem, prin redistri
buirea elevilor pe circumscripții, prin 
eliberarea spațiului folosit în alte 
scopuri. Consider că mai avem în
că posibilități nevalorificate. Să cău
tăm să le scoatem la iveală și Să 
le punem la dispoziție școlilor. Co
mitetul orășenesc de partid va da 
tot sprijinul necesar".

Problemele discutate de sesiunea 
sfatului popular au fost deosebit de 
importante. învățămintele culese, ho- 
tărîrile luate vor contribui la re
zolvarea problemelor complexe ce 
stau în fața școlii în această etapă.
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In fața maturității
Mă aflam într-una din dumi

nicile trecute la Lupeni. Era o 
dimineață frumoasă, cu soare 
mult. Pretutindeni — veselie și 
voie bună.

In clădirea școlii medii din cen
trul orașului era însă liniște. Cei 
dintr-a XI-а aveau meditație la 
matematică...

Intr-un tîrziu cei de la zl au 
plecat. Seraliștii, în altă clasă, 
au mai rămas, apoi s-au îndreptat 
și ei spre case. M-am intercalat 
printre ultimii ieșiți, Am intrat 
In vorbă cu ei, Discutau aprins 
Despre ce ? Despre... maturitate, 
firește. George un băiat potrivit 
de statură, slăbuț, cu 
în ochi mergea încet 
legănat.

-• Da fraților. Acu-i 
buie să ne „antrenăm" 
tru a sări și... hopul cel mare.

,— Las* George, nu mai face 
pe modestul — îl luară în primi
re Kristi și Iriți*. Ai numai 9 Si 
10 și tot țl-e teamă... Te cunoaș
tem not ce poți...

— Nu spun că mi-e teamă, dar 
am așa... niște emoții L.

— Astea-s inerente oricui, cît 
ar fi el de pregătit — săriră 
alți colegi mai... curajoși. Și-apoi, 
daeă-ți string pumnii Jana și Car
men...

M-am interesat mai îndeaproa

scînteleri 
cu pasul

acu I Tre- 
bine pen-
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Ultimele iile de școală. Elevii școlilor medii și de 8 ani se pre
gătesc pentru încheierea cursurilor. In aceste zile activitatea este mai fe
brilă : se face recapitularea materiei parcurse, se corectează notele. Zilele 
călduroase din ultimul timp au permis să se poată studia în mijlocul 
naturii.

Concurs
Nu de mult, la

Școala profesională de 
ucenici din Petroșani 
a avut loc un con
curs „Cine știe cîști- 
gă!" pe 
moașă 
mea“. La 
participat 
anul 1І! 
C, D și

terna „Fru- 
ești patria 
concurs au 
16 elevi din 
clasele A, 

F. De pre
gătirea concursului au 
răspuns 
profesoare Rădulescn 
Terezia și 
Viorica.

La afîrșitul concur

tovarășele

Pîrăîanâ

La Casa
Casa pionierilor din Lupeni va ti 

unul din locurile unde elevii din 
Lupeni își vor continua activitatea 
pe timpul vacantei de vară. De pe 
aeum, aici au început o serie de 
pregătiri pentru buna desfășurare a 
activității acesteia. ,

Dar și în prezent la Casa pio
nierilor au Ioc o serie de activități. 
In cinstea zilei lor, pionierii care 
activează aici au pregătit un scurt 
program artistic pe care l-au pre- 

pe despre acest elev, despre ca
re auzisem că are numai medii 
de 9 și 10.

Am aflat că lucrează la termo
centrala Paroșeni din toamna a- 
nului 1955. A venit aici împreu
nă cn alți colegi repartizați de 
Școala profesională de energie 
electrică de pe malul Begăî. In 
toți anii de școală de la Timișoa
ra a fost elev fruntaș. Repartiza
rea la Paroșeni l-a bucurat foar
te mult. A lucrat mai întîi la 
bobinat, apoi la reparații și acum 
ia laboratorul electric al centra
lei.

Muncind cu sîrguință zi de zi, 
ascultînd și însușindu-și sfaturi
le lucrătorilor mai jn vîrstă și 
ale comuniștilor din secție, Geor
ge a pătruns tainele meseriei, 
numărtndu-se astăzi printre elec
tricienii de nădejde ai uzinei.

De la șefii lui din uzină am a- 
flat mimai lucruri bune. Am a- 
flet că este un muncitor vrednic, 
conștiincios și disciplinat. Lucră
rile executate de ei sînt întot
deauna de bună calitate și se în
cadrează în timpul stabilit. Dar 
nu numai atît.

La Paroșeni, George a cunos
cut și trăit cele mai mari bucurii 
și satisfacții din Viata sa. Aici, 
apraciindu-i activitatea, comuniș
tii l-au primit în marea lor fa-

„Cine știe, cîștigă!" 
suini, după epuizarea 
celor 8 întrebări, juriu! 
a acordat locul 1 re
prezentanților anului 
III C, strungari, elevii 
Cocotă Gheorghe, Sas 
Petru, Toderiță Mi
hai și Gligor Nico- 
lae care au totalizat 
145 puncte. Pe locul 
doi s-au clasat repre
zentanții anului III A 
lăcătuși. Preda llie 
Țrifari Viorel, Grecu 
lescu loan, Groza 
Vasile cu 140 puncte,

iar pe locul III, repre
zentanții anului III
De menționat preg 

tirea foarte bună 4 
elevilor Gligor Nico- 
lae și Trifan Viorel 

care au dat cele mai 
bune răspunsuri.

Câștigătorilor con
cursului le-au fost în- 
mînate premii în cărțt.

CORNI I BREDAN
secretarul Comitetului.
U.T M. de la Grupul 
școlar minier Petro
șani.

pionlerilor
zentat în fața colegilor. Programul 
a constat din cîntece, dansuri și re
citări.

Totodată, membrii cercurilor „Mîi- 
ni îndemlnatice", „Desenatori", „Ra- - 
diofoniști”, „Micii fizicieni" au pre
gătit o expoziție care a cuprins ce
le mai frumoase lucrări ale lor.

MINERVA RAD 
ILEANA RACUCIU 

pioniere

milie. Tot aici, George a cunos
cut-o pe Jana, fiindu-i colegă de 
serviciu. Astăzi, Jana îi este nu 
numai colegă de serviciu, ci si 
tovarășă de viață, iar Carmen, 
despre care spuneam că îl va... 
ține pumnii Ia examen, nu este 
altcineva decît fiica lor. De cu- 
rînd a împlinit un an și jumătate.

Să revenim însă la școală. De 
curînd, George și-a luat conce
diu de studii Se pregătește de 
zor și așteaptă nerăbdător e- 
xamenul de maturitate. Tovarășul 
.Cărăguț Sergiu, directorul șco
lii m-a încredințat că elevul-mun- 
citor Bușu Gheorghe este unul 
dintre cei mai 
XI-а serală. 
;— Și oricum... 
să fii muncitor
ductie și în același timp să at 
numai medii de 9 și 10 la școala 
medie serală — spunea tovară
șul Cărăguț. Ii plac toate mate
riile. dar are predilecție spre 
un institut energetic. Vrea să 
continue pînă la capăt meseria 
ne care a început-o. S noi nu ne 
îndoim de succes. De altfel, cu 
totii i-I dorim.

întărim spusele 
rector Cărăguț și 
lui-muncttor Bum
ces deplin la... rele două exame
ne pe care le va susține în vara 
aceasta. Pentru că... vor fi cu si
guranță două.

D. GHEONEA
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tovarăsului dî- 
îi dorim elevii- 
Gheorqhe suc-



Salt în abatajul 1/2 vest
(Urmare din pag. I-a)

de răpire. Executarea lucrărilor din 
acedt schimb hotărăște soarta între
gului ciclu de operații din abataj.

Totuși, lupta cea mai aprigă an 
dus-б membrii brigăzii cu vitre
giile naturii, cu duritatea interca- 
latiilor din frontul de cărbune și, in 
același timp, cu lucrările vechi - 
o galerie de transport surpată care 
străbatea direcțional frontul de căr
bune. Intercalațiile trebuiau sfărîma 
te, lucrarea veche trebuia curățată 
odată cu avansarea frontului de Iu 
cru. iar armăturile vechi, uscate și 
tari ca piatra, smulse din strînsoa- 
rea rocilor. Iată dificultățile fără 
biruirea cărora frontul de cărbune 
nu putea înainta. S-a întîmplat pî
nă la un timp ca oamenii din cîtc 
un schimb să ocolească greutățile., 
șă lase curățirea lucrărilor vechi pe 
seama schimburilor următoare. Aceas
ta s-a întîmplat mai ales în schim
bul condus de Apostol Constantin. 
Ii plăcea omului să fie socotit cei 
mai bun, ca schimbul lui șă dea cel

nevoie de 
om la 
pentru 
schimb' fa-

oni 
a

mai mult cărbune. Dar in același 
timp neglija curățirea lucrărilor 
vechi. Și acest lucru a avut reper
cusiuni asupra celorlalte schimburi 
care, în loc să dea cărbune, erau 
nevoite să curețe lucrarea veche. Deci 
brigada pierdea. A fost 
o muncă susținută de la 
din partea brigadierului 
spori răspunderea fiecărui
țâ de bunul mers al întregii bri
găzi. Și. a reușit. Schimb cu schimb, 
om cu om — ca un colectiv unit, 
dîrz și cutezător — brigada avan
sează zi de zi cu abatajul in fron
tul de cărbune, învingmd duritatea 
intercalațiilcr, înlăturînd din cale lu
crările vechi.

Brigada a învins, in abatajul 1/2 
vest s-a produs un adevărat salt. 
Brigada, după 3 luni de insuccese 
a obținut un succes de seamă : și-a 
dapășit pe luna mai sarcinile de. 
plan cu 120 tone de cărbune. Nu-i 
o cifră mare, ea exprimă însă bă
tălia dîrză, plină de elan pe care o 
desfășoară membrii brigăzii pe 
tul cărbunelui din adîncuri.

{гоп-

(Urmare din pag. l-a)

brigăzi, sortatori, maiștrii, este 
edificatoare.

Falnicul fag a fost tăiat și, acum, 
2ace doborît la pămînt. Ce se poa
te „scoate" din el 7 Dacă este tă
iat în bucăți ca lemn de foc, pre
țul este de 79 Iei m ster. In schimb, 
dacă se lasă ca trunchi — buș
tean — valoarea lemnului crește 
simțitor: buștenii gater I-a au un 

' preț de 247 lei/mc, buștenii gater 
И — 198 lei/mc, iar buștenii gater 
111 — 147 lei/mc. Iată cum, prin- 
tr-o atentă selecție, față de lemnul 
de foc, prețul obținut se dublează 
sau chiar se triplează ! Dar oare 
aceasta este limita? Nu, există po
sibilități pentru o valorificare si 
mai bună. Astfel, bușteanul pen
tru derulaj — din care =e scot foi 
de placaj — are un preț deosebit : 
298 lei pe mc. Este drept că se cer 
fi condiții însemnate de calitate ca 
dimensiuni fixe, noduri mici, ova- 
litate numai 2 la sută, fără găuri 
de insecte, capătul subțire minim 
25 cm diametru etc. Dar oare în- 
tr-iin trunchi întreg de fag nu se 
pot găsi părți corespunzătoare ? Bi
ne înțeles că da, și de aceea fie
care lucrător se străduiește să asi- 
guie o bună valorificare a materia
lului exploatat! Dar, cu diferitele 
capete de lemn rămase, ce se fa
ce ? Se alege ce-i bun pentru dis
tilare — care valorează 200 lei/mc 
— sau pentru celuloză cojită — 
240 lei/mc — iar dacă fibra leninu-

din arabescuri, culori 
de mîinile meșterilor 
anonimi pentru marele

ceva din complexul și 
sen-

de artă, urcînd 
acestea scările 

pe sub

A mai rămas puțină vreme pînă 
la marele eveniment muzical al a- 
nului — Festivalul și Concursul in
ternațional „George Enescu", Ate
neul, adus la o nouă tinerețe, cu 
porțile larg deschise, își va cople
și oaspeții — muzicieni din zeci de 
țări ale lumii — cu veșmîntul său 
inoit, țesut 
$i lumină, 
constructori, 
public...

Am avut 
tulburătorul
timent pe care îl 
trezește interio
rul somptuos al 
marilor monumente 
tntr-una din zilele
spre rotonda Ateneului, 
schelele care ascund și apără co
loanele de marmură ale holului. Cu
pola, care a îmbrăcat deja proaspăta 
simfonie a culorilor, boltind-o pes
te complicatul șantier interior, în
cununează ca un simbol eforturile 
2ilnice ale constructorilor, adău
gind acestui sentiment bucuria pe 
care o oferă munca împlinită. In
tr-un fel, întregul interior al Ate
neului se aseamănă în momentul 
de față cu o vastă sală de operații, 
in care mîini dibace de chirurgi- 
artiști execută cu migală compli
cate intervenții în organismul bă- 
trînului, peste care patina timpu
lui și-a lăsat pecetea. Mare și deo
sebită grjiă — iată ce caracterizea
ză migăloasa și încordata muncă

VERDE
se cioplesc
de bere —

doa-
1 500

codrilcr noștri

lui nu-i răsucită 
ge pentru butoaie 
lei/mc.

Aurul verde al
este prețuit la adevărata lui valoa
re. Căutători de comori — forestie
rii — pătrund tot mai adine în ini
ma munților, spărgînd liniștea na
turii prin forfota activității' lor. 
Natura le dă comorile ei, păstrîn- 
du-și însă măiastră frumusețe, 
durea — giuvaer neasemuit — 
te o podoabă a Văii noastre, 
getă ca un sipet cu comori 1

minier
cu nu*
în pro-

Uzina de reparat utilai 
din 'Petroșani se mîndrește 
meroși muncitori evidențiați
cesul de producție. Printre aceș
tia se află și comunistul Ștefan Va- 
sile, de profesiune lăcătuș mecanic. 
In luna mai de exemplu, i s-a în
credințat montarea unui utilaj spe
cial cu ajutorul căruia muncitorii 
de la S.R.E. Vulcan realizează vul-

MUNCITOR
HARNIC

canizarea benzilor de transport din 
cauciuc. Deși dificilă din cauza u- 
rior greșeli de proiectare, lăcătușul 
Ștefan Vasile a reușit sa termine 
la timp montarea utilajului. Fi
rește execuția a cerut răbdare și 
multă pricepere. Aceste calități au 
fost insă dovedite din plin de că
tre pasionatul meseriaș, 
pentru 
te la 
parte 
tehnic
și la care a participat cu regularitate 
l-au ajutat să-și însușească cele 
mai noi metode de lucru și să se 
descurce în lucrările mai grele.

Exemplu în muncă, lăcătușul me
canic Ștefan Vasile și-a exprimat 
recent hotărîrea de

ridicarea calificării 
nivelul secției din 
și conferințele cu 
care se țin regulat

Cursurile 
organiza- 
care fac 
caracter 

în uzină,

a învăța ți
munci și pe viitor cu aceeași pa
siune aiutînd în felul acesta la rea
lizarea și depășirea sarcinilor de 
plan.. *^₽

MARIA NEGRUȚ

Două harnice depănătoare de la Viscoza Lupeni — Grecu Anuța șl 
Nagy Elena — care obțin depășiri zilnice de .plan între 7—10 la sută.

de restaurare căreia îi sînt supuse 
centimetru cu centimetru părțile, 
deocamdată interioare, ale clădirii. 
Pentru fiecare fisură descoperită 
în tencuială și în zidul ■ împovărat 
de ani, tributar tehnicii vremii și 
celei care a mai intervenit pe parcurs, 
constructorii au trebuit să adauge 
planului inițial de restaurare solu
ții noi, adecvate. Fiecare detaliu 
de ornament a fost încercat, pipăit 
cu atenție, consolidat. Părți întregi 
din tavanul holului și din capitelu-

fiind supuse unui tratament cu so
luții speciale.

Noul sistem electromagnetic de 
iluminare a sălii de concerte per
mite gradarea intensității luminii 
în raport cu cerințele fiecărui mo
ment al spectacolului. O cabină 
pentru dirijarea reflectoarelor, ca
bine moderne pentru înregistrări 
și transmisii radio vor ușura fil
mările și transmisiile de televiziu- 

dind posibilitate și iubitorilor 
muzică

ne, 
de din țară să urmărească

înaintea închiderii stagiunii teatrale

CONCLUZII LA DW BILANȚ
clasici ai dramaturgia 
Shakespeare, Moliere, 

Gogol, Ostrovski,

' Colectivul Teatrului de stat din 
Petroșani în curînd va intra... în va
canță. înainte de aceasta însă, el 
va avea de susținut un examen di
ficil : în ziua de 9 iunie va începe 
în Capitală prezentarea unui șir de 
spectacole cu piesele originale „So
net pentru o păpușă" de Sergiu Făr- 
cășan, „Gaițele" de Al Kirițescu și 
piesele clasice „Noaptea regilor" de 
W. Shakespeare și „Nora" de H. 
Ibsen. De fiecare dată, în turneele 
sale prin Capitală, colectivul tea
trului local a beneficiat de aprecieri 
elogioase. Dată fiind calitatea spec
tacolelor amintite, dorința colectivu
lui de a consolida prestigiul teatru
lui minerilor, fără îndoiala că și de 
această dată creațiile actorilor petro- 
șănerii vor întruni sufragiile specta
torilor bucureșteni.

E semnificativ să arătăm, că de la 
înființarea sa, teatrul minerilor 
a adus un aport substanțial la cultu
ralizarea maselor de oameni ai mun
cii din Valea Jiului și din regiune. 
Creată de regimul democrat-popular, 
această instituție de cultură a venit 
în sprijinul ofensivei luminii împo
triva întunericului, în sprijinul înfăp
tuirii revoluției culturale pe aceste 
meleaguri, unde în trecut 20 la sută 
din populație a fost analfabetă, 
de doar din cînd în cînd 
tăcea vreo trupă de actori

Colectivul teatrului, în cei 
de activitate se poate mîndri
zultate’ însemnate. S-au prezentat în 
premieră 130 de piese. în 5 160 de 
reprezentații. In Valea Jiului si în 
regiunea Hunedoara s-au prezentat 
3 723 spectacole. Piesele jucate au 
fost vizionate de 1520 000 spectatori, 
astfel îneît pe stagiune revin anroa- 
pe 100 000 de persoane. Este demn 
de relevat faptul că din totalitatea 
repertoriul, dramaturgia clasic? și 
contemnorană originală 
peste 50 la sută. Punerea 
a unor opere din creația 
Caragiale. V. Alecsandri.
vrancea a contribuit la popularizarea 
marilor valori dramatice ale
noastre,- în repertoriu au 
piese aparținînd unor autori 
zentînd realismul critic ca V.
pa, At. Sebastian. Al. Kirițescu. V. 
Eftimiu, T. Mușatescu. prin care 
s-au adus în fața publicului aspecte 
ale decăderii burgheziei, 
care și-au 
deosebii
nică a contemporaneității, a anilor 
pe care îi trăim, aceasta 
du-se prin piesele unor autori 
Lucia Demetrius, A. Baranga,
I.ovinescu, M. Ștefănescu, T. Șoima- 
ru, L. Fulga, Al. Mirodan, D. Dorian 
și alții.

Teatrul, prin numeroase reprezen
tații, a făcut cunoscută opera celor

mai valoroși 
universale: 
Goldoni, Ibsen, 
Cehov. De asemenea, s-au realizat 
spectacole prin care se valorificați 
opere dramatice contemporane de 
peste hotare, în repertoriu fiind în
scriși autori ca AI. Arbuzov, S. Ko- 
raliciuk. G. Simonov, Al. Stein, 
Rozov, II. Lucke, I. В. Priestly 
alții.

Din această sumară prezentare 
zultă că teatrul și-a adus obolul 
culturalizarea maselor, la populariza
rea marilor valori ale dramaturgiei. 
De asemenea, cifra de 1520 000 gri- 
iește despre apropierea maselor de 
artă, de ceea ce este frumos și în
nobilează viața. Cifrele vin să arate 
că oamenii 
chip nou, tot 
cultură, de 
preocupările 
luat locul grijii pentru ziua de inli
ne, grijă de căpetenie în trecut.

V.
Și

muncii trăiesc într-un 
mai mult preocupați de 
frumos. Este una din 
zilelor noastre, care a

v. ADRIAN

se

16
cu

un- 
ră-

ani
re-

reprezinta 
în scenă 
lui I. E. 
В Dela-

patriei 
figurat 

repre- 
I. Po-

moravuri 
trăit traiul. Un accent 

s-a pus pe prezența sce-

realizîn- 
ca
II.

nerilor soliști vocali șî instrumen
tiști.

Dat 
mate 
neri,

★
grija unei adevărate ar- 
talentați arhitect!, ingi~

a. nerețe
coloanelor au fost lucrate din 
și rivalizează acum, prin fine-

a
rile 
nou 
tea execuției, cu cele vechi. Culo
rile, contrastele dintre acestea, a- 
tenuate și șterse de vreme au su
ferit și ele o minuțioasă toaletă, 
fiind aduse la strălucirea și nuan
țele originale. Astfel reconstituită, 
strălucirea întregii game de culori, 
adecvată stilului ornamentelor, 
va crea, din nou, pregnant, o am
bianță plăcută, însoțindu-I pe spec
tator din holul dominat de tonuri 
deschise și o atmosferă veselă, pî
nă la tonurile închise și atmosfera 
gravă, de concentrare, pe. 
impune rotonda.

In consolidarea pardoselii 
sălii de concerte și a lojelor, 
armat 
ta nu 
sălii,

care o

scenei, 
betonul 
Aceas-a luat locul lemnului.

Impietează cu nimic acustica 
ea, ca și pereții rotondei.

concertele
Refacerea întregii instalații de 

iluminat — cu utilizarea luminii o- 
bișnuite și celei fluorescente — va 
pune mai bine în valoare ornamen
tația interioară și bogata paletă a 
culorilor. Fotolii noi comode și es
tetice, permițînd un acces mai bun 
la fiecare loc. vor înlocui vechile 
scaune. Fundalul scenei, complef 
refăcut, va fi dominat de orga de 
concerte, recondiționată și mărită 
cu aproape 600 de tuburi. In curs 
de decorare, pentru a fi integrată 
în arhitectura generală, garderoba 
a căpătat două noi intrări care u- 
șurează accesul publicului.

Aceasta deocamdată.
In etapa a doua va fi dată în fo

losință instalația de aer condițio
nat, vor fi reamenajate două săli 
la subsol destinate concertelor ti-

ce vor avea loc. aici.

în 
de 

zidari, cioplitori în piatră, 
Meșteri în pictură murală și stereo
fonic, în 
în arta
— unul 
familiare 
Capitalei, 
c nouă strălucire. El va rămîne în 

noua-i haină o
I VW ■ mărturie vie pen-

• ■■ U " tru felul în care
sînt ocrotite și 

puse astăzi în valoare monumen
tele de artă ale poporului, nevoit 
altădată să-și înalțe cărămidă cu 
cărărmidă, ban cu ban, edificiile în 
care dragostea lui de cultură să-și 
capete împlinirea.

Rotonda în care au răsunat am
plele rezonante ale unor arcușuri 
celebre și acordurile fermecate, mo
delate de degetele unor vrăjitori ai 
pianului sau baghetei, rotonda în 
care, în prima zi a lunii martie 
din anul І898, a debutat cel care 
avea să devină geniul muzicii ro- 
tnînești, va primi în straie de săr
bătoare renumiți muzicieni de pes
te hotare și tineri ce se află abea 
Ia începutul minunatului drum al 
artei, veniți să-și aducă omagiul 
Iul George Enescu și prin el ge
niului poporului romîn.

L. TALPA șl AL. BRAD

decorarea interioarelor și 
mobilierului, Ateneul 

dintre cele mai vechi și 
clădiri monumentale ale 
recapătă, după 76 de ani.

I

Inovații valoroase
Cabinetul tehnic de la E.D.M.N. 

Petroșani a înregistrat recent două 
noi inovații, cu bune efecte econo
mice în procesul de producție.

Prima „Distribuitor de aer compri
mat cu conductă flexibilă, pentru 
transportarea betonului de la podu
rile mobile în spatele cofrajelor din 

.puțuri", concepută de inginerul me
canic Farkaș Eineric aduce între
prinderii economii anuale în valoa
re de 37 440 lei. Inovația a doua, 
„Cofraj pentru betonarea vetrei în 
galerii" aparține tovarășului Stănes- 
cu Eugen. Pe lîngă economiile pe 
care le aduce la prețul de cost, ino
vația ușurează mult activitatea bri
găzilor de mineri de la pregătiri și 
sporește productivitatea muncii lor 
cu 5—10 la sută.

10AN CIUR
corespondent

6 iunie
PROGRAMUL I. 7,06 Melodii 

populare, 7,45 Muzică interpretată de 
fanfară, 8,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei centrale, 8,50 Cîntece și ver
suri patriotice, 9,10 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instrumente, 
10,03 Ciclul de lieduri de Hilda Je- 

rea, 10,37 Muzică de estradă, 11,00 
Pagini alese din opere, 12,03 Din 
cele mai frumoase cîntece populare,
13.10 Arii din operete interpretate 
de Lili Dușescu și Ion Dacian, 14,10 
Orchestre de muzică populară. 15,45 
Cîntă formația de muzică ușoară 
condusă de Gelu Solomonescu. 16,10 
Muzieă populară din țările Americii 
Latine, 17,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 18.40 Muzică populară 
interpretată de Cristina Speriosu și 
Ion Lăceanu, 19,25 Muzică de dans,
20.10 Din melodiile populare îndră
gite de ascultători, 21,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,03 Muzică 
populară din Muntenia, 9,30 Roza 
vînturilor (reluarea emisiunii din 3 
iunie), 10.00 Piese de estradă, 11,03 
Cîntă orchestra de mandoline a Uzi
nelor de tractoare din Brașov. 11.55 
Melodii distractive, 12.45 Cîntece 
pentru copii de Nelu lonescu. 13,30 
Din folclorul muzical al popoarelor. 
14,00 Muzică 
15,05 Cîntece 
16.00 Melodii de neuitat. 17,10 Melo
dii populare cerute de ascultători, 
19.05 Romanțe, 20,00 Ciclul „Dez
voltarea teatrelor muzicale în anii 
puterii populare" —- Opera de stat 
din Timișoara, 20,40 Interprețî de 
odinioară ai muzicii populare, 21,10 
Mu2ică de dans.

ușoară romînească, 
și jocuri populare.

6 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE, 

Ioiantha; REPUBLICA: Rude de 
singe: ANINOASA: Ultimul tren 
din Gun Hill; ISCRONI: Divorț 
italian; BARBATENT: Sub cupola 
albastră.
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Vizita delegației 
de activiști ai P. M. R. 

în Uniunea. Sovietică
LENINGRAD 4 (Agerpres). — Co

respondență specială de la Ambro
zie Mun-teanu.

In încheierea vizitei sale la Vol
gograd, delegația de activiști ai 
•P.M.R., condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, a avut joi dimineață la co
mitetul regional de partid pentru 
industrie, o convorbire cu membri 
ai biroului și comitetului regional 
de partid și reprezentanți ai orga
nelor locale de stat. К. K. Cered- 
nicenko, primul secretar al comi
tetului regional de partid pentru 
industrie, a împărtășit experiența 
și metodele folosite de organizați
ile de partid din regiune.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația a sosit la Leningrad. Dele
gația P.M.R. este însoțită de V. N. 
Titov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Vizita delegației M.A.N. 
a R.P.R. în Ungaria
BUDAPESTA 4. — Coresponden

tul Agerpres, A. Pop, transmite:
Delegația Marii Adunări Națio

nale, condusă de tovarășul Anton 
Mcisescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romine, 
o vizitat miercuri orașul Kecske
met. Delegația a fost primită d₽ 
dr. Molnar Frigyes, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
și de alți reprezentanți ai organe
lor locale. La sfatul' județean, Budo 
Gabor, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al sfatului județean 
a vorbit deputaților despre activi
tatea organelor locale și 
județului Bags-Kisku.

In comuna Tiszaecske. 
Marii Adunări Naționale
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor romîni care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea comunei.

economia

delegația 
a depus

SEUL 4 (Agerpres).
In noaptea de 3 spre 4 iunie, 

puternice unități ale armatei sud- 
coreene au fost aduse la Seul pen
tru a împiedica noi demonstrații 
ale studenților. Trupele „echipate 
de luptă”, după expresia corespon
dentului Agenției UPI, au ocupat 
clădirea universității și a diferite
lor facultăți, instituind totodată o 

, pază puternică în jurul clădirilor 
guvernamentale.

Joi dimineața, în piața Adunării 
Naționale, unde studenții s-au opus 
cu o zi înainte atacului poliției, 
care le-a împrăștiat manifestația 
se vedeau — potrivit agenției Fran
ce Presse — baricade răsturnate 
Si aMe. urme ale ciocnirii. Ziarele 
sud-coreene au apărut joi diminea
ța cu multe spații albe, deoarece 
cenzura a împiedicat apariția unor 
relatări asupra manifestației din

Testamentul
DELHI 4 (Agerpres).
La Delhi a fost dat publicității 

testamentul defunctului prim mi
nistru al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
scris de el la 21 iunie 1954.

In testament Nehru și-a expri
mat dorința ca după ce va fi in
cinerat cenușa să-i fie risipită din 
avion deasupra teritoriului Indiei, 
iar o mînă de cenușă să fie arun
cată în apele fluviului Gange, lin
gă orașul Allahabad, orașul său 
natal, pentru ca valurile 
fluviu ,să-l poarte spre 
ocean care scaldă malurile

Dorința ca o mînă din
mea să fie aruncată în apele fluviu
lui Gange lingă Allahabad, se ara
tă în testament, nu are pentru mi- . 
ne nici o semnificație religioasă. 
Din copilărie am nutrit atașament 
pentru fluviile Gange și Jumna care

acestu i 
marele 
Indiei".
cenușa

Consiliul de Securitate examinează 
plingerea Cambodgiei Evenimentele din Cipru

NEW YORK 4 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a reluat 

miercuri dezbaterile privind plîn- 
gerea Cambodgiei în legătură cu 
încălcarea teritoriului său la gra
nița cu Vietnamul de sud. La în
ceputul ședinței a luat cuvîntul re
prezentantul Marocului. Ahmed 
Taibi Benhima. care a prezentat 
Consiliului de Securitate un proiect 
de rezoluție propus de Maroc Si 
Coasta de Fildeș, în care sînt de- 
plînse incidentele provocate de 
Vietnamul de sud pe teritoriul 
Cambodgiei, se cer compensații 
pentru daunele provocate, iar Con 
siliul de Securitate este chemat să 
întreprindă măsuri pentru preve 
uirea și evitarea în viitor a unor 
astfel de incidente la granița sta
tului cambodgian. In proiectul de 
rezoluție prezentat se propune, de 
esemenea, să se trimită o misiune 
alcătuită din trei membri nepet- 
manenți ai Consiliului de Securi

tate care să cerceteze situația la 
fața locului pe o perioadă de 45 
de zile și să facă recomandările 
pe care le consideră necesare pen
tru restabilirea situației normale 
dintre cele două state.

Luînd cuvîntul pe marginea aces
tui proiect de rezoluție, delegații 
R S, Cehoslovace și U.R.S.S. s-an 
gjius trimiterii unei misiuni O.N.tJ 
j# ffiOgtiera dintre Vietnamul de 
țpd Cambodgia, intrucît consi
deră că Comisia internațională de 
control stabilită prin acordurile de 

‘la Geneva este deplin competentă.
Să puîlă capăt unor astfel de pro
vocări și să vegheze la garantarea 

■suveranității statului cambodgian 
dacă acoidurile de la Geneva sînt 
respectate de părțile garante

Reprezentantul S.U A. a susținut 
trimiterea de către O.N.U. a unei 
misiuni Ia granița dintre Vietna
mul de sud și Cambodgia.

NICOSIA 4 (Agerpres).
Vicepreședintele Ciprului, Kuciuk 

g declarat la Nicosia, în cadrul li
nei conferințe de presă că a adresat 
o scrisoare președintelui Makarios 
în care îi cere să facă o declarație 
solemnă, prin care acesta să se 
angajeze că în așteptarea unei so
luții în problema cipriotă, să nu 
mai acționeze în vederea creării 
Gărzii naționale. Kuciuk a arătat 
că a cerut convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului de- Mi
niștri cu participarea miniștrilor 
ciprioti greci și a miniștrilor ci- 
prioți turci, care să discute actele 
institutionale hotărîte în ultima 
vreme de către miniștrii ciprioti 
greci.

Răspunzînd declarației făcute de 
vicepreședintele Kuciuk, președinte
le Ciprului Makarios a respins cere
rile formulate de acesta. Maka

rios a subliniat că Kuciuk ,(a de», 
clarat în mod public în mai multe 
rînduri că nu-și va relua locul său 
în rîndul guvernului pentru că, 
potrivit aprecierilor sale, guvernul 
și Republica Cipru sînt moarte”. 
Makarios a relevat că Kuciuk ar 
trebui să renunțe le ideile sale a- 
supra împărțirii insulei înainte de 
a proclama că își va relua funcția 
de vicepreședinte în anumite condi- 
ti impuse ciprioților greci.

In același timp, se anunță din 
Nicosia că guvernul Ciprului a res
pins nota de protest a guvernuhr 
turc privitoare la adoptarea legii 
de creare a gărzii naționale ci
priote. In textul scrisorii de răs
puns se subliniază că „guvernul 
cipriot are dreptul să ia toate mă
surile privind asigurarea apărării 
insulei și protejarea independentei 
sale și integrității teritoriale".

problema

Vizifa lui Kambona în Iugoslavia
BELGRAD 4 (Agerpres).
In timpul vizitei sale în Iugo

slavia, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Unite Tanganica și 
Zanzibar, Kambona a subliniat cu 
prilejul unei declarații făcute pre
sei că țara sa „va lupta cu perse
verentă pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului pe continentul a- 
fricân". Totodată el a menționat că 
Republica Unită Tanganica și Zan
zibar depune „toate eforturile pen
tru a realiza unitatea africană, con-

ditie necesară pentru colaborarea 
între țările africane ’ Vom conti
nua să luptăm pentru pace, pentru 
prietenie între popoare, să apărăm 
prin toate mijloacele independența 
noastră și politica de neangajare" 
a subliniat ministrul.

Referindu-se Ia probleme de po
litică internă, Kambona a relevat 
tendința noului guvern de a cons
trui „o societate în care toți cetă
țenii să fie egali, independent du 
rasă, culoarea pielei sau convingeri 
religioase".

LONDRA 4 (Agerpres).
Misiunea O.N.U. care a purtat 

discuții cu reprezentanți ai guver
nului englez în legătură cu situa
ția din Rhodesia de sud a anunțat 
că- nu a ajuns la nici un rezultat. 
Purtătorul, de cuvînt al misiunii 
a declarat că autoritățile engleze 
se opun cererii de a acționa pen- 

tru respectarea drepturilor majori-

Punctul de vedere englez este că 
Rhodesia de sud este un teritoriu 
cu autoguvernare internă și, în con
secință, autoritățile engleze refuză 
să intervină pentru a împiedica 
pe rasiștii din Salibury să dețină 
controlul pînă la proclamarea in
dependenței.

Misiunea O.N.U. a anuntat, po
trivii agenției Associated Press, 
că va sesiza Consiliul de Securi.

tații populației din acest teritoriu. tate.

Schimbări în cabinetul brazilian

Procesul de
LIMBURG 4. (Agerpres).
Procesul în legătură cu planul 

nazist de euthanasie care se des
fășoară la Limburg, a continuat 
cu audierea mai multor martori. Fos-

aduse pe 
de asediu, 
noi mani-

că 300 de

ajun a celor 20 000 de studenți.
SEUL 4 (Agerpres).
In pofida prezenței în capitala 

sud-coreeană a unor puternice de
tașamente ale armatei, 
baza aplicării legii stării 
joi au avut loc la Seul 
festații studențești.

Agenția UPI relatează
studenți s-au adunat în fața clă
dirii Universității din Seul, ocu
pată — după cum s-a anuntat — 
de armată; au fost operate ares
tări în rîndurile studenților.

Totodată, în alte trei orașe sud- 
coreene, -Pusan, Kvanju și Ncion, au 
avut Ioc manifestații ale studenți
lor care au înfruntat poliția. „Apro
ximativ 8 000 de studenți, relatează 
corespondentul agenției Reuter, au 
continuat manifestațiile antiguver
namentale, marcate de ciocniri cu 
poliția".

lui J. Nehru
trec pe lingă Allahabad. Pe măsură 
ce mă maturizam acest sentiment 
devenea și mai puternic.

Restul din cenușa mea, se spune 
in testament, „doresc să fie ridica
tă sus în cer pe un avion și de a- 
colo împrăștiată deasupra cîmpiilor 
Indiei pe care muncesc țăranii in
dieni, și în felul acesta să se ames
tece cu pămîntul indian și să de
vină parte componentă a lui".

La 8 și 12 iunie cenușa lui J. 
Nehru va fi împrăștiată în locurile 
dinainte stabilite deasupra terito
riului Indiei de avioane ale forțe
lor militare aeriene ale Indiei.

O
loc
bad,

ceremonie deosebită va avea 
la 8
unde

in apă la 
Jumna.

iunie în orașul Allaha- 
cenușa va fi aruncată 
confluenta Gangelui cu
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la Limburg
tul infirmier al secției de pedia
trie din spitalul din Eichberg a re
cunoscut că a avut timp de patru 
ani ea șef pe dr. Walter Schmidt 
care a dat comprimate de luminai 
și morfină la 50 de copii debili 
mintal. Vorbind de executarea bol
navilor mintal adulți, martorul a 
afirmat că spitalul din Berg nu era 
decît o stațiune intermediere de 
unde bolnavii erau trimiși la Ha
damar, în apropiere de Limburg, 
pentru a fi gazați.

Infirmiera Christel 
funcționat la Hadamar 
1945, a povestit cum 
Bohne, fugit din 1963
de Sud, a încercat să antreneze 
infirmierele la aplicarea în practi
că a programului F-4 pentru li
chidarea

Martorul
rat că a
mioane care 
cu ajutorul

Z„ care a 
înainte de 

dr. Werner 
în America

adulților debili mimtal. 
Wilhelm Luckoff a decla- 
■văzut de 50-60 de ori ca- 

transportau copii uciși 
Comprimatelor.

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 
Mareșalul Castelo Branco, preșe

dintele Braziliei, i-a cerut juristu
lui Carlos Medeiros să preia pos
tul de ministru însărcinat cu ela
borarea reformelor. Medeiros... a 
fost un colaborator al fostului pre
ședinte GetuJio Vargas și unul din 
principalii colaboratori la elabora
rea statutului juridic al Societății 
braziliene petrolifere de stat „Pe
trobras".

Potrivit agenției France Presse. 
președintele republicii intenționea
ză să separe ministerele de interne 
si justiție, în prezent unite într-un 
singur minister. Noul minister de 
interne va fi încredințat generalu
lui Codeiro de Farias, fost șef al 
statului major al armatei sub gu
vernul președintelui Quadros și 
principal coordonator al mișcării 
militare care a dus la destituirea 
lui Joao Goulart

Continuă să domnească incerti
tudinea în legătură cu soarta fos

л

— In cadrul unei cpn- 
presă care a avut loc

RABAt. 
ferințe de 
la Rabat, reprezentanți ai asociației 
proprietarilor de ziare din Maroc 
au cerut ca aproximativ 12 ziare, 
aparținind unor proprietari străini, 
care apar in țară, să tie desființate. 
Printre ziarele vizate sint două co
tidiene de. limbă frdnceză și două 
de limbă spaniolă, al căror tiraj 
depășește 100 000 exemplare.

PARIS — O delegație guverna
mentală cainbodgiană .condusă de 
primul ministru adjunct Nhiec Tîou- 
long, a avut o întrevedere cu se
cretarul de stat francez pentru a- 
faceri interne

RAWALPINDI. — In capitaia Pa
kistanului s-a anunțat oficial că 
președintele Ayub Kban va pleca 
la 29 iunie în vizite oficiale în 
Iran. Turcia, Anglia (țări cu care 
Pakistanul este legat in cadrul pac
tului CENTO) și fn Irlanda.

SAN FRANCISCO. — In statul 
California au avut loc alegerile .

preliminare în vederea alegerilor 
prezidențiale din toamnă. In urma 
nuțnărătorii voturilor Barry Gold
water, senator din partea statului 
Arizona, a întrunit 51 la sută din 
voturile exprimate în timp ce o- 
ponentul său, guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller — 
49 la sută,

ROMA. — Minerii din Sicilia 
care protestează împotriva închide
rii minelor de sulf pe motiv că 
nu sint rentabile, au mal ocupat 
încă două mine. In prezent numă
rul minelor de sulf ocupate de gre
viști este de șase. Compania „Edi
son” care exploatează minele de 
potasiu din Sicilia, a redus pro
ducția acestora declarindu-le ne
rentabile și a anunțat că va con
cedia un număr de 228 de munci
tori din totalul de 400.

NEW YORK. — Intr-una din sta
țiile metroului din New York s-au 
ciocnii două trenuri. 25 de persoane

56. TeL interurban 322. automat 269.

tului președinte Kubitschek. ame
nințat să fie lipsit de drepturile 
sale cetățenești. Potrivit senatoru
lui Filinto Muller, președintele Cas
telo Branco a declarat că „conti
nuă să strîngă piese la dosarul 
Kubitschek". La Rio de Janeiro, 
adepts ai fostului președinte au 
difuzat petiții în favoarea sa.

Pe de altă parte s-a anunțat că 
generalul Orlando Ramagem, care 
are legături strînse cu Kubitschek, 
a fost înlocuit din postul de co
mandant al celei de-a 8-a regiuni 
militare din nordul Braziliei. In lo
cul lui a fost numit generalul Biz- 
zaria Mamede, considerat ca apar- 
tinînd nucleului de militari care 
l-au destituit pe Goulart. Guver
natorul civil al statului Para, Aure
lio de Carmo, de asemenea un. 
adept al lui Kubitschek, a fost ci. 
tat în fata comisiei militare de an
chetă instituite în acest stat, dar 
a refuzat să compară.

au fost rănite, iar mei multe va
goane au deraiat.

LONDRA. — Luînd cuvîntul in 
Camera Comunelor, Duncan San- 
dys. ministrul britanic pentru colo
nii și pentru relațiile cu Common- 
wealthul a anunțat că Marea Brita
nic a hotărit să acorde un ajutor 
civil și militar Kenyei in valoare 
de aproximativ 50 000 000 lire ster
line

SANTIAGO DE CHILE. — După 
cum relatează agenția Prensa Lati
na, greva muncitorilor pielari din 
Chile a intrat în ce-a de-a patra 
șăptămînă Această grevă, declara- 
lă de muncitori în sprijinul cere
rii privind majorarea salariilor tin
de să paralizeze industria de în
călțăminte din țară.

LONDRA — Epidemia de febră 
tifoidă izbucnită în orașul scoțian 
Aberdeen s-a extins.

După cum informează agen
ția Associated Press, numărul celor 
bolnavi precum și ai celor băntiiți 
de a fi contractat virusul bolii este 
de aproximativ 300. Cu o zi Înain
te numărul celor bolnavi era 241 
și al celor suspectați de 30.
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