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riene
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Cit mai multe economii!

Minerii sectorului I al 
minei Petrila, după ce 
au încheiat primul semes
tru al anului cu rezultate 
frumoase în producție, 
continuă să muncească cu 
mult avînt pentru a-și 
îndeplini în mod ritmic 
sarcinile de plan, pentru 
îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui extras.

In această lună, pînă 
pe data de 11 inclusiv, 
ei și-au îndeplinit planul 
de producție în proporție 
<lle 100,1 la sută, la pre
gătiri l-au depășit cu a- 
proape 7 la sută, iar pro
ductivitatea muncii pe 
sector este mai mare de-

planificată cu 3,8cît cea 
la sută.

Brigada de mineri con
dusă de Demeter Ioan, 
care muncește într-un a- 
bataj figuri în stratul 6, 
pe baza unui randament 
care depășește pe cel ce
rut cu peste 900 kg. de 
cărbune pe post, a extras 
peste prevederile planului 
140 tone de cărbune. Mi
nerii din brigada lui Cu- 
coș Gheorghe, care lu
crează tot în figuri, 
extras peste plan 73 
de cărbune. Aceste 
gâzi, prin rezultatele 
ținute, se situează 
fruntea întrecerii pc 
tor.
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Pentru difuzarea cărții

In sala de apel a minei Ani
noasa s-a amenajat un chioșc 
pentru difuzarea cărții. Aici, mi
nerii, muncitorii, tehnicienii vor 
găsi multe diin cărțile preferate 
cu care își vor putea completa 
bibliotecile personale, 
lucrări la acest chioșc 
efectuate de tîmplarul 
Cordoș loan, fată-1
chioșcul de unde tovarășii lui 
vor putea procura atîtea cărți 
dragi!

Ultimele 
au fost 
utemist 
vopsind

Producție cu indici 
de calitate buni

La mina Petrila ca și la cele
lalte mine din Valea Jiului, ca
litatea producției a devenit o 
preocupare permanentă. Reduce
rea procentului de cenușă, prin 
alegerea cu grijă a șistului vi
zibil constituie una din princi
palele angajamente ale fiecărui 
sector și brigadă. Datorită efor
tului depus în acest scop, indi 
cii de calitate ai cărbunelui ex
tras de minerii petrileni în pri
mul semestru al anului, au fost 
mai buni decît cei planificați. 
Procentul de cenușă a fost mai 
mic decît cel admis cu 0,5, punc
te, jar umiditatea a fost îmbu
nătățită cu 1,2 puncte.

La muncă voluntară
nivelat solul, au transpor
tat pămînt, au amenajat 
ronduri și alei, au sădit 
arbuști ornamentali și 
flori. In cursul ultime-

Peste 130.000 ore de 
muncă voluntară au efec
tuat în cursul acestui an 
tinerii din orașul Lupeni. 
Ei au întreprins nume
roase acțiuni pentru co- lor săptămîni au lucrat
lectarea fierului vechi, re- aici aproape zilnic cite
facerea patrimoniului fo 20—50 de tineri. In
restier, participînd și ia cursul zilelor treaute ti-
lucrările de înfrumuse
țare a orașului.

Astfel încă în luna a- 
prilie a.c. tinerii lupe- 
neni au declarat „șantier 
al tineretului" noul parc 
ce s-a amenajat pe un 
teren de aproape 1 ha 
în apropierea spitalului 
din localitate. Pe acest 
teren, tinerii au efectuat 
aproape 20.000 ore de 
muncă voluntară. Ei au

nerii au lucrat la amena
jarea „Parcului tineretu
lui" de pe malul Jiului, 
în centrul orașului. In 
parcurile din otaș tinerii 
au sădit peste 300 puieți 
de arbuști ornamentali. 
S-au evidențiat la lu
crările de înfrumusețare 
a orașului mai ales tine
rii de la preparație, sec
torul I.L.L., școala pro
fesională și mina Lupeni.
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Pregătiri în vederea 
întrecerilor cultural-sportive
In aceste zile în toate 

întreprinderile și institu
țiile orașului se desfășoa
ră pregătiri pentru faza 
orășenească a concursu
lui cultural-sportiv al ti
neretului. In cursul ulti
mei săptămîni sute de ti
neri au participat la în
vățarea de cîntece și la 
alte activități culturale. 
In cadrul concursului „Iu
biți cartea" au fost exa
minați 30 de tineri mi
neri pentru obținerea in
signei „Prieten al cărții", 
iar 30 de tineri au fost

de 
ta
in

selecționați pentru corul 
clubului central.

Un mare număr 
tineri au participat la 
trecerile sportive,
cursul ultimelor două du
minici peste 200 de ti
neri de la mină, prepa- 
răție, filatură etc. au par
ticipat la concursul de 
ciclism precum și la în
trecerile sportive de fot
bal, volei etc. Au avut 
loc zilele trecute meciuri 
de fotbal între echipele 
din sectoarele ѴПІ-ІХ, ■ 
I A -III, I B-II, V S- . 
V A, IV B-X. j

Așa cum s-a apreciat la o re
centă plenară a Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani la care 
s-a analizat activitatea economică 
a combinatului pe primul semes
tru al anului în curs, obținerea u- 
nor economii peste plan la produc
ția marfă de 7.568.000 lei în pri
mele 5 luni ale anului, constituie 
un important succes al minerilor 
și celorlalți muncitori din unită
țile aparținînd C.C.V.J. Această 
sumă întrece cu circa 2.360.000 
lei suma economiilor luate ca an
gajament pentru întreg anul și es
te cu aproape 1.440.000 lei mai 
mare decît economiile peste plan 
realizate în aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Dar, tot la această plenară s-a 
subliniat faptul că economiile ob
ținute pînă acum se datoresc în 
prea mică măsură reducerii pre
țului de cost al producției brute de 
cărbune la unele exploatări. La ni
velul posibilităților și al sarcini
lor asumate au muncit doar co
lectivele minelor Petrila și Uri
cani, la restul minelor activita
tea economică fiind nesatisfăcătoa
re datorită mai multor cauze.

Luni la rînd, de pildă, la Lo- 
nea calitatea cărbunelui a fost 
slabă, ceea ce a dus la sume mari 
pierdute ca penalizare, randamen
tul pe mină a fost scăzut, consu
murile specifice depășite. La mi
na Lupeni, de asemenea, cea mai 
mare parte din cele 2.235.000 lei 
pierderi la prețul de cost s-a dato
rat depășirii normelor calitative, 
cu toate că în aprilie, mai și iu
nie, unii indici calitativi au fost 
îmbunătățiți.

La minele Petrila și Uricani, 
deși s-au realizat economii însem
nate, acestea n-au fost obținute 
pe seama scăderii consumurilor 
specifice, a îmbunătățirii calității 
producției ori, pe baza folosirii 
depline a utilajelor, scăderii cote
lor de amortisment (la Uricani, în 
mai, prețul de cost la capitolul 
amortismente a fost depășit cu 
4,22 lei pe tona de cărbune).

PE BAZA SUCCESELOR OB
ȚINUTE ÎN PRIMUL SEMES
TRU ȘI A POSIBILITĂȚILOR 
EXISTENTE, PLENARA A A* 
PRECIAT CA SUMA ECONO
MIILOR PESTE PLAN POATE

PETRI LA
Vizitatorul care străbate Pe- 

tiila astăzi își dă repede seama 
de hărnicia gospodarilor de aici. 
Aspectul curat al multor străzi, 
zonele verzi, rondurile cu flori 
și parcurile îngrijite constituie 
cartea de vizită a Petrilei de azi.

Pentru a face cunoscute citi
torilor noștri unele aspecte din 
activitatea obștească a locuito
rilor orașului Petrila, un redac
tor al ziarului nostru s-a adre
sat tovarășei Mercioiu Maria, 
vicepreședinte al sfatului popu
lar care a spus printre altele:

— In primul semestru al aces
tui an, locuitorii orașului nostru 
au muncit cu însuflețire în ca
drul a numeroase acțiuni pentru 
înfrumusețarea unor străzi și 
cartiere. Pentru a ilustra aceste 
afirmații redau câteva cifre și e- 
xemple: In primele 6 luni ale 
anului, cetățenii orașului nostru 
au efectuat 52.558 ore muncă 
voluntară la diferite lucrări cum 
ar fi crearea de zone verzi pe o 
suprafață de aproximativ 20.000 
m. p. Au fost sădite flori, s-a 
amenajat o arenă de popice și 
un teren de volei în cartierul 
Iraian Vuia. Locuitorii Petrileî 
au sprijinit, de asemenea, mun
ca constructorilor 
la înălțarea școlii 
Răscoajș, care în 
nă se va termina.

Frumoase rezultate am 
nut și prin contribuția în 
că. In primul semestru al

care lucrează 
din cătunul 

această foam-

TOT MAI FRUMOASĂ
lui an au fost efectuate 1010 zile 
muncă cu brațele și 90 zile cu 
utilaje. Au fost transportați și 
împrăștiați pe diferite străzi pes
te 200 m. c. pietriș. In adunările 
populare, cetățenii au votat con
struirea unui pod la Cimpa, a 
altui pod 
rea celui 
Vuia. Cu 
tat suma

în Birăoni și repara
tion cartierul Traian 
această ocazie s-a vo- 
de 14.420 lei, care au
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șt fost încasați, procurindu-se 
materialele de construcție nece
sare pentru începerea lucrărilor 
de construcție a podurilor.

Au început, de asemenea, o sea
mă de lucrări de construcții pre
văzute în bugietul statului. Ast
fel, în prezent se lucrează la îm
prejmuirea cu gard din prefabri
cate de beton a parcului din co
lonia Gheorghe Gheorghiu-Dej pe 
o lungime de 428 m./120 m. S-au 
reparat străzile Ștefan Voi tec, 
Jiului, 1. 
Școlii și 
lucrărilor 
finanțate 
164.840 lei.

Referindu-se la 
viitor, tov. Mercioiu a spus:

— Vom continua să întreprins 
dem acțiuni pentru a face orașul 
nostru cit mai frumos. Avem

V. Stalin, I. C. Frimu, 
Căminului.

în curs
de sfat

Valoarea 
de execuție 
se ridică

Și 
la

proiectele de

prevăzut în plan ca în semestrul 
care urmează să amenajăm zone 
verzi în fața blocurilor noi din 
Lonea. Aici însă trebuie să fim 
sprijiniți de tovarășii de la con
strucții sau combinatul carboni
fer cu un buldozer pentru cîteva 
zile înitrucît molozul și ridicătu- 
rile de pămînt rămase în urma 
construcțiilor simt foarte mari și 
se cere multă muncă pentru ni
velarea terenului. Intenționăm ca 
tot în acest an să construim pie
țele Lonea și Petrila tip hale 
din prefabricate de beton. De a- 
semenea vor continua 
de asfaltare a șosetei 
Lonea.

In munca noastră de 
rire a orașului, un prețios aju
tor am primit din partea depu
tation Ei au fost aceia care au 
mobilizat cetățenii la toate ac
țiunile, ei au fost cei care s-au 
situat în fruntea tuturor acțiuni
lor. Deputății Răscoleanu Petru 
din Răscoala, Munteanu loan din 
Taia, Avram Mie din Birăoni, 
Jula Petru din Lonea, Sellan 
Rozalia, Matei Ana, Moldovan 

*Paraschiva șl mulți alții au fost 
în fruntea acțiunilor de înfrumu
sețare a orașului și au adus o 
importantă contribuție la rezul
tatele obținute pînă acum.

Sintem convinși că și în viitor 
vom primi sprijinul deputaților 
pentru ca orașul nostru să de
vină mai frumos, mai curat și 
bine îngrijit.

FI SPORITĂ PÎNĂ LA FINELE 
ANULUI LA CEL PUȚIN 10— 
12 MILIOANE LEI PE COM
BINAT 1

Realizarea acestei noi și impor
tante sarcini cere mobilizarea și fo
losirea din plin a tuturor rezerve
lor interne, intensificarea luptei 
pentru îmbunătățirea indicilor ca
litativi ai producției, extinderea 
metodelor de muncă înaintate, 
creșterea vitezelor de avansare în 
lucrările miniere, scăderea conti
nuă a consumurilor specifice etc.

In cursul lunii iunie s-ap făcut 
unele progrese în această direcție. 
La mina Lonea, de exemplu, con
sumul de lemn a scăzut cu 2,36 
m.c./1000 tone cărbune, de che
restea cu 0,89 m.a/1000 tone,
s-au armat metalic 224 m. gale
rie, iar din abataje frontale sus
ținute cu înlocuitori ai lemnului 
s-au extras peste plan 5100 tone 
de cărbune. Calitatea cărbunelui 
extras a fost în general la limita 
stabilită de norme. Succese ase
mănătoare au repurtat și colecti
vele altor exploatări. La Lupeni 
consumul de lemn a scăzut la 
39,10 m.cJlOOO tone, calitatea 
cărbunelui livrat a fost cu 1 la 
sută mai bună decît norma în ce 
privește procentul de cenușă. In
dici superiori celor planificați au 
obținut și minerii de la Uricani, 
Petrila, Vulcan și Aninoasa.

Iată așa dar că mergînd pe linia 
acestor rezultate, dezvoltîndu-le 
prin folosirea deplină a rezervelor 

, interne, obținerea celor 10—12 mi* 
' Iioane lei economii peste planul 

anual este pe deplin posibilă. Pen
tru aceasta este nevoie de rwai 
multă preocupare pentru extinderea 
inițiativei „Nici 
cărbune rebutat" la toate abata
jele, de o mai bună organizare 
a muncii brigăzilor pentru ca toa
te să-și poată îndeplini ritmic sar
cinile de 
ceselor.

Sarcini 
organelor 
tid care trebuie să ducă mai in* 
tens munca de îndrumare a mi* 
nerilor, să controleze felul cum 
stat aduse la îndeplinire măsu
rile privind lupta pentru econo
mii, să vegheze ca această luptă 
să fie strîns legată de cea pentru 
ridicarea nivelului calitativ al 
producției, pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor obiectivelor de 
întrecere.

Cu eforturi sporite, printr-o mai 
bună organizate a muncii în toate 
domeniile de activitate, să reali
zăm și să depășim sarcina stabi
lită de Comitetul orășenesc de 
partid de a economisi peste planul 
anual cel puțin 12 milioane lei 1

un vagonet tie

plan, baza tuturor suc-

de seamă stau în fața 
și organizațiilor de par-

GH. DUMITRE&CU
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lucrările 
PetrH a—

gospodă-

Cifre grăitoare
La începutul anului, comite

tul de femei al orașului Petro
șani s-a angajat să mobilizeze 
femeile la realizarea unei eco
nomii pe întregul an de 400.000 
lei. Obișnuite să-și respecte cu- 
vîntul dat, femeile din Valea 
Jiului și-au îndeplinit deja an
gajamentul luat, realizînd o •- 
conomie de 405.775 lei.

La realizarea acestei economii 
au contribuit 28.653 femei prin 
162.310 ore de muncă patriotică. 
Femeile din Uricani au prestat 
18.600 ore muncă voluntară, 
cele din Lupeni 31.684 ore, cele 
dm Vulcan 19.300 ore, iar res
tul de peste 92.000 ore au foști 
prestate în munci patriotice or
ganizate de comitetele de femei 
din Petroșani, Petrila, Aninoasa 
șî celelalte localități ale Văi’ 
Jiului.

1
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Seara coboară domoală plu

tind parcă nevăzută pe aripi de 
vînt. In amurgul de vară în
treaga curte a uzinei pare un 
stup de albine oare freamătă 
neîncetat. In uriașa* hală a sec
ției oonstrucții metalice, iureșul 
nestăvilit al muncii sonor și 
trepidând răzbate prin pereții 
halei cti un prelung ecou. Lupta 
dintre om și minute e aprigă. 
Și victoria înclină totdeauna de 
partea omului. El stăpînește di
baci mașina cu care lucrează, o 
supune voinței lui. Dar ca s-o 
supună, s-o cunoască, muncito
rilor le-au trebuit ani, mulți 
ani. Acest lucru îl știu și cei 
mai tineri „muncitori" ai sec
ției : ucenicii.

Anul școlar s-a terminat, dar 
ucenicii nu au intrat în vacan
ță. Explicațiile profesorilor din 
timpul anului, cunoștințele acu
mulate se întregesc, se verifică, 
se consolidează și se îmbogă
țesc zi de zi în secțiile uzinei 
Takar Adalbert nu a împlinit în
că 17 ani. La școală, în tim 
pul anului băiatul a învățat cu 
rîvnă. Meseria de sudor îl pa
sionează. Și acum, în practică, 
adeseori rămîne și după pro
gram. Ii vine greu să se des
partă de aparatul lui. Cei ca- 
re-1 ajută să înțeleagă mai bine 
tainele meseriei — comuniști cu 
experiență — au făcut ca tînă- 
rul ucenic să privească uzina 
ca pe o a doua școală. Și la fel 
ca ei, Takar Adalbert începe să 
facă din muncă o pasiune. Co
munistul Kovacs Alexandru și 
ucenicul lui sînt mulțumiți unul 
de altul. Maistrul sudor Biro 
Carol, un om trecut de prima 
tinerețe, cu vorbă blajină și pașii 
domoli a intrat în paravanul de 
sudură electrică pe care scrie 
„11". Privește sudorul și uce
nicul. Nici unul nu l-au obser
vat încă. Ar fi vrut să le spună 
ceva. Pleacă însă. „E păcat să 
tulburi uneori omului asemenea 
clipe de încordare".

Biro-baci — maistrul rămîne 
uneori să admire minute în șir 
priceperea și hărnicia tinerilor 
ucenici. Și lui i-a plăcut sudu
ra. Dar n-a învățat-o cum o în
vață ei. „Ca acești tineri fiind, 
a trebuit să plec de-acaeă, po

școala uzinei
vestește el, să-mi. aflu și eu rost 
în viață. A trebuit să învăț o 
sută de meserii și nici 
terul și patronul meu 
să mă „calific" mai 
car decît sudor. Prin 
am venit aici pe locul 
zine se aflau numai cîteva ate
liere mărunte, cu gemulețe în
negrite de fum. Aparatele de su
dat — dacă li se puteau spune 
așa — învechite de timp — nu
mai poftă de lucru nu-ți făceau 
Și trebuia totuși să te omori cu 
ele 14—16 ore pe zi. Eh ! dar 
asta a fost...". Și fața i se lu
minează. Tocmai de aceea pe u- 
cenicii aceștia îi învață meserie 
cu atîta dragoste. După termi
narea școlii profesionale mulți 
dintre ei se vor înapoia aici la 
U.R.UM.P. și alături de ortacii 
lor vor trimite în adîncuri uti
laje de bună calitate care să facă 
cinste secției, uzinei. Muncitorii 
cu înaltă calificare îi pregătesc 
azi cu drag pentru acest lucru. 
Și nu e departe ziua cînd Takar 
Adalbert, Rîbu Vasile ori Po
pescu Grigore — într-o ședință 
de producție 
chema 
tocmai 
uzină.

una. Meș- 
ar fi vrut 
mult por- 
1936 cînd 
acestei u-

Alături de filatoare

la
pe...

se vor scula și vor 
întrecere socialistă 
„profesorii" lor din

Nu de mult, la Filatura Lu- 
peni au sosit pentru a face prac
tica elevii de la o școală medie 
tehnică de textile din Brăila. 
Muncitorii filatori și în special 
filatoarele au primit elevele 0e 
azi, muncitoarele filatoare . de 
mîine cu deosebită bucurie, stră- 
duindu-se să le împărtășească 
cît mai multe cunoștințe din bo
gata lor experiență. De fapt or
ganizarea practicii s-a făcut cu 
multă minuțiozitate nu numai 
de către conducerea școlii ci și 
de către organizația de partid, 
conducerea filaturii și comitetul 
U.T.M. S-a urmărit ca în prac
tică elevele să aibă posibilitatea 
aplicării cunoștințelor teoretice 
căpătate la cursuri la fiecare loc 
de- muncă, în toată filiera pro
ducției.

Trecînd prin fiecare secție, e- 
levii practicanți au posibilitatea 
să-și îmbogățească cunoștințele 
în toate ramurile specializării 
lor viitoare. Condițiile create la 
Filatura Lupeni asigură cu a- 
devărat efectuarea unei practici 
rodnice folositoare 
calificați de 
era probabil 
latură.

muncitorilor 
mîine care vor lu- 
chiar la această fl
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M. CALIN
BANA STAN
corespondent

...Sala comisiei de examinare 
nr .11. In jurul unei mese aco
perite cu o pîngă rație, stau 
concentrați profesorii din comi
sia de maturitate. Fiecare este 
atent la elevul care răspunde.

Elevul — un băiat corpolent, 
bine legat, dar cu fața de copil, 
fiind deosebit de Calm, răspunde 
sigur și curgător.

Președintele co
misiei și profeso
rul examinator 
ascultă cu mare 
atenție. Ocbii șt 
fețele lor expri
mă mulțumire, 
satisfacție. Din 
cînd în cînd pro
fesorul spune cu 
voce tare „foarte 
bine", „foarte bi
ne", „exact". Ele
vul a terminat, 
profesorul exami
nator exprimă cu 
glas tare :

— Mulțumesc 
tovarășe Mihuț 
pentru jrumosul 
răspuns. Te feli
cit.

Pe obrazul elevului Mihuț Ioan 
— au apărut cîteva pete de то- 
țeață; își pleacă privirea ușor. 
Abia acum s-a emoționat.

Răspunsuri la fel de clare, pre
cise au dat și elevii lltu loan, 
Leohu Victor, Marinescu Dumi
tru, Lagăr Gabriela ți alții.

Seria celor 6 elevi s~a termi
nat. Pe coridor colegii lor i-au 
asaltat cu întrebări. Un tînăr care 
tocmai intrase întrebă cu glas 
tare.

— Mihuț, cum ai mers ?
— Binișor — răspunde el.
— Auzi modestul! A fost

7ZV CLIȘEU : Mihuț loan.

„matematic" răspunde un alt co
leg. De fapt asta nu-i de mirare. 
Cine nu-l cunoaște pe Mihuț ? 
Cine a ciștigat olimpiada de ma
tematici pe regiune ? Cine a ciș
tigat faza finală pe țară la con
cursul „Să ne cunoaștem patria"?. 
Dar el e întotdeauna modest.

Grupul de elevi s-a îndepăr
tat ; din sala de 
examene au ieșit 
profesorii. Preșe
dintele comisiei 
discută cu satis
facție.

—• „Merită toa
te laudele profe
sorii de la Școala 
medie din Petro
șani. Majoritatea 
elevilor care au 
răspuns pînâ a- 
cum s-au prezen
tat bine. Cîțiva 
din ei, pur ți 
simplu m-au im
presionat. Mihuț 
de pildă, e un e~ 
lev eminent. Me
rită laude 
citări".

...Deți e ora mesei ți 
ți-a întrerupt activitatea,

fi feli~

Brigada celor dintr-a VlII-a

C O N S T R
Dintre sutele de construcții 

ce se ridică azi în Valea Jiului, 
ctteva au o importanță deose
bită pentru școlari și cadrele 
didactice. Conform Directivelor 
celui de al IH-lea Congres al 
partidului cu privire la 

î- tarea rețelei de școli și 
lea Jiului se construiesc 
zent trei școli cu cîte 
de clasă precum și un complex 
social-studențesc. O scurtă vi
zită la construcțiile amintite dă

it
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In prima zi de vacanță, pe 
șantierul noii școli ce se ridică 
între Lonea și Petrila, au venit 
grupuri de elevi dornici să vadă 
cum va arăta viitoarea lor școa
lă Cei care au terminat anul a- 
cesta clasa a VII-a, socotindu-se 
deci de acum elevi în clasa a 
VlII-a. au fost mai interesați 
decît toți; ei vor face inaugura
rea școlii fiind primii elevi din 
clasa a VII l-a a școlii de 11 ani 
ce se ridică aici. Dornici să va
dă terminată cit mai repede 
școala lor, elevii din clasa a 
ѴПІ-с, atît cei din Petrila cît 
și cei din Lonea, au hotărît să 
dea o mînă de ajutor construc
torilor. Astfel, sub conducerea 
elevei Măndiță Eva (Petrila) și 
a elevului Briac loan (Lonea) 
un grup de 30 de elevi au cerut 
șefului <te șantier să li se dea 
de lucru. Acum cîteva zile ei

UC I I I ș
stadiu 
școala

de 
din 
lu-

imaginea actualului 
lucrări. De pildă la 
cartierul Livezeni-Petroșani 
crările au ajuns în faza de fi
nisare, rămînînd de executat 
doar instalațiile sanitare. La 
Uricani lucrările sînt aproape 
gata, iar la Petrii a a fost ter
minată construcția la roșu, 
vînd în vedere termenele 
predare cît și necesitatea ca 
ceste construcții să fie gata 
timp, este necesar ca Secția

oreaveau dfeja cîteva zeci de 
de muncă voluntară pe șantier. 
Dar așa cum au spus și copiii 
și maiștrii de pe șantier ei ar 
face și mai multă treabă dacă 
ar fi conduși, îndrumați și an
trenați de un profesor sau în
vățător. In felul acesta s-ar pu
tea ști dinainte ce anume lucra
re poate fi executată de copii, 
s-ar putea tine o evidență clară 
a muncii prestate, ceea ce ar con
stitui cel mai bun stimulent. Nu 
ar fi rău ca și la celelalte școli 
ce se construiesc în Valea Jiu
lui (Livezeni și Urjcani) să se 
organizeze brigăzi de muncă vo
luntară ale elevilor. Conducerile 
taberelor orășenești pot fixa de 
asemenea în programul lor ac
țiuni obștești și vizite la noile 
construcții școlare, în care mulți 
elevi vor învăța chiar în toamna 
aceasta.

COLA RE;
învățamlnt 
lui popular 
rească mai 
lucrărilor, 
unde sînt semnalate rămîneri 
în urmă. Tot în competența 
secției intră și asigurarea mo
bilierului necesar sălilor de cla
să și laboratoarelor ce se con
struiesc în prezent. Procurarea 
lor din timp ar duce la des
chiderea școlilor de îndată ce 
construcția ar fî gata.

și cultură a 
orășenesc să 
îndeaproape 
intervenind 

semnalate

sfatu- 
urmă- 
ritmul 
acolo
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elevii 8 
nu părăsesc culoarele școlii. Cei 
care au i._______________  ...
maturitate se gtndesc la i 
Ce institute, ce facultăți o să ur-

Sînt pomenite numele mai 8 
facultăți; porțile 
larg deschise ți îi

. zj 8
terminat examenul de | 

viitor, g
■ 8

meze ? 
multor 
le sînt 
tă.

Iar vor începe emoțiile, 
începe frăntîntările, dar fi. 
facțiile.

tuturor 
aș te a p-

iar vot
.. satis-
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Prietenii cîntecului și veseliei
Cît e de nefirească liniștea la 

Casa pionierilor! Sălile spați
oase cu vitrine de cărți, de plan
te, de animale împăiate se odih
nesc parcă de îndată ce copiii, 
însoțiți de prietenii lor nedfespăr- 
țiți — cîntecul și veselia — au 
pornit în excursie. Marți dimi
neața programul taberei orășe
nești a pionierilor și școlarilor 
din Petroșani, a cuprins o ex
cursie la Livezeni. Anunțați cu 
cîteva zile înainte, copiii și-au 
pus în rucsacuri mîncare pentru 
micul dejun și „unelte" pentru 
strîngerea plantelor medicinale. 
Așa că marți dimineața cînd în
vățătorul Nagy Andrei, care a- 
vea să conducă excursia, a venit 
la Casa pionierilor, copiii erau 
deja adunați și gata să. porneas
că în excursie. Dar, ca-n fiecare 
dimineață, programul începe cu 
cîteva puncte ce rămîn neschim
bate : îngrijirea iepurașilor de 
casă, a cobailor, a porumbeilor,

î
*

*
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Vedere generală a noii școli' din cartierul Livezeni-Petroșani. 
Pe ferestrele mari, luminoase «le noii școli elevii vor admira 

frumoasa panoramă a noului cartier de blocuri.

La Institutul de mine din Petroșani a început deja să se j 
ridice zidul la viitorul cămin, iar pentru noul amfiteatru se sapă • 
fundația. I

a peștilor și plantelor din ac
varii precum și a florilor din 
grădină. Copiii au o deosebită 
grijă de toate acestea dorind ca 
în tabăra lor să existe nu numai 
cîntec și veselie ci și un „decor" 
cît mai potrivit pentru ca vacan
ța să fie plăcută dar 
structivă. Cînd treaba 
gata coloana 
spre Livezeni 
g ramată.

Pe drum 
s-a gîndit că 
această excursie să viziteze și 
noul cartier de blocuri de la 
Livezeni precum și noua școală 
ce se ridică aici. Mulți dintre 
copiii excursioniști sînt locatari 
ai acestui nou cartier și deci cu
nosc toate detaliile acestor con
strucții mărețe. In mod spontan 
ei s-au transformat în ghiduri 
explicînd colegilor lor amănun
te despre cartier precum și des
pre noua școală care va fi gata 
în această toamnă. Excursia a 
continuat cu aceeași veselie spre 
Livezeni.

Pajiștile verzi, înmiresmate și 
pline de flori, au oferit copiilor 
un loc minunat de odihnă. Dar 
aceasta nu a durat decît cîteva 
minute deoarece cîntecul și jocul 
li s-au părut 
trivite pentru 

înainte de 
Ioana copiilor 
ta taberei. Din nou copiii au tre
cut pe la „locatarii" permanențî 
ai taberei pe care îi îngrijiseră 
la plecarea în excursie Apoi а 
fost anunțat programul pentru 
ziua următoare în așa fel îneît 
copii!.’ să știe să se pregătească. 
Deși în fiecare zi programul este 
variat și interesant, pentru tăbă
rași cel mai plăcut număr râ- 
mîne excursia, în timpul căreia 
copiii au ca cei mai buni prie
teni cîntecul și veselia.

și Чп- 
a fost 

copiilor a pornit 
în excursia pro-

învățătorul Nagy 
nu ar fi rău ca în

copiilor foarte po- 
acest decor.

ora prînzului, co- 
a intrat pe poar-

D. MIHAIL



STEAGUL ROȘU

Prețul de cost — indice important In activitatea 
constructorilor

Pentru dezvoltarea continuă a 
economiei socialiste este necesar 
să se facă an de an acumulări 
cît mai mari. îndeplinirea aces
tei importante cerințe presupune 
folosirea cu pricepere a izvoare
lor de acumulare socialistă, evi
tarea oricăror pierderi de mij
loace și fonduri bănești și folo
sirea lor pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale în scopul ri
dicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc Un izvor principal 
al sporirii acumulărilor socia
liste îl constituie reducerea pre
țului de cost al producției. In 
socialism, reducerea prețului de 
cost înseamnă economisirea de 
muncă socială în interesul în
tregii societăți.

Documentele celui de-al III- 
lea Congres al partidului, tra
sează sarcini importante cu pri
vire la reducerea prețului de 
cost îneît în perioada anilor 
1Э6Ц—1965 să se obțină pe a- 
ceastă bază acumulări în valoa
re de 80—82 miliarde lei.

O bună parte din întreprinde
rile care execută lucrări de in
vestiții, s-au străduit ca pe lîn- 

- gă realizarea planului fizic șa 
Țr realizeze și sarcina de reducere 
., a prețului de cost. In această si

tuație se găsește Direcția de in
vestiții a C.C.V.J. și grupul de 
,.antiere T.C.M.C. Coroiești, care 
prin măsurile luate au reușit ca 
în Cursul trimestrului 1 1961 să 
realizeze economii sporite față 
de cele stabilite de către forurile 
tutelare pentru perioada respec
tivă

Cu toate aceste realizări fru
moase. în activitatea întreprin
derilor de mai sus au existat și 
unele lipsuri. Astfel, sectoarele 
de investiții din cadrul exploa
tărilor miniere Vulcan și Lupeni 
nu au fost preocupate suficient 
de găsirea și aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice mai 
eficiente care să conducă la ob
ținerea de economii sporite. La 
cele două exploatări evidențierea 
costurilor în contabilitate se fa
ce cu multe lipsuri. Numai în 
cursul trimestrului 1 1961, la
exploatarea minieră Lupeni n-a 
fost înregistrată pe costuri suma 
de 211.000 lei, iar la exploata
rea minieră Vulcan s-au înre- 

L gistrat pe costuri diferite ma
teriale în valoare de 122.000 lei 
fără ca aceste materiale să fi 
fost încorporate în lucrări. In 
plus, datorită lipsei de control 
din partea serviciului contabili
tății din cadrul Direcției de in
vestiții a C.C.V.J., s-a decon

tat de la investiții în favoarea 
producției suma de 209.000 lei 
fără bază legală.

La grupul de șantiere T.C.M.C. 
Coroiești deficiențele care se re
petă încă din 1960 își au izvorul 
în faptul că nu se întocmește de 
către conducerea grupului un 
plan de măsuri tehnico-organi- 
zatoric din care să rezulte con
cret ce economii se vor realiza, 
dc la care elemente ale prețului 
de cost, și nu se ține evidența 
urmăririi prețului de cost. Ser
viciul contabilității din cadrul 
acestui grup nu a evidențiat pe 
costuri toate materialele folosite 
în cursul trimestrului I 1961, 
parte înregistrîndu-le în cursul 
lunii aprilie 1961.

Dacă la cele două unități, cu 
toate deficiențele arătate, s-a 
realizat sarcina de reducere a 
prețului de cost, nu tot același 
lucru se poate spune despre șan
tierele 6 și 7 T.R.C.L. Petroșani 
și Lupeni, care au înregistrat 
depășiri mari la toate ele
mentele prețului de cost. La 
aceste depășiri au contribuit și 
contribuie încă în mare măsură 
depășirea consumurilor specifice 
la materiale, prelungirea terme
nelor de execuție a lucrărilor cu 
mult peste termenele legale și a 
tacarea de lucrări fără finanța
rea deschisă în special de către 
șantierul 6 Petroșani, fapt ce

duce la întîrzierea decontării lu
crărilor executate și la scumpi
rea lor cu dobînzile plătite pen
tru folosirea creditelor cu garan
ția forului tutelar. Cum prin 
realizarea depășirii, costul apar
tamentului se mărește față de 
prețul ferm contractat, este ab
solut necesar ca de îndată con
ducerile șantierelor și a T.R.C.L.- 
ului Deva să analizeze această 
problemă și să ia măsuri care 
să ducă la recuperarea depășiri
lor înregistrate și la terminarea 
și predarea tuturor lucrărilor la 
termenele stabilite prin planul 
de stat.

Ținînd seama de sarcinile tra
sate prin documentele celui de-al 
lILlea Congres al P.M.R. și de 
faptul că toate economiile rea
lizate prin reducerea prețului de 
cost se folosesc în scopul ridi
cării nivelului de trai al oama 
nilor muncii, realizarea sarcinii 
de reducere a prețului de cost 
trebuie să constituie o preocupa
re permanentă atît pentru con
ducerile Întreprinderilor cît și 
pentru muncitorii, inginerii, teh
nicienii și funcționarii care lu
crează în sectorul investițiilor, 
ei avînd datoria să ia toate mă
surile pentru atingerea acestui 
scop primordial.

N. CERBU
directorul Băncii de investiții, 

filiala Petroșani
----------------- O------------------

Pentpu îmbunătățirea calității 
firelor de mătase

Urmărind continua îmbunătă
țire a calității firelor de mătase, 
colectivul Filaturii Lupeni a luat 
o serie de măsuri.

S au organizat cinci comisii 
de recepție după specificul ma
terialelor de fabricație care ve
ghează ca în procesul de fabri
cație să nu fie introduse decît 
materiale corespunzătoare. S-a 
mărit capacitatea spălătoriei de 
bobine cu 6 baterii pentru a 
realiza o spălare mai bună și la 
timp a bobinelor de filaj. A fost 
reinstruit personalul de la spă
lătoria de bobine și centratorii 
de bobine

La secția a II l-a textilă, pe 
lîngă controlul zilnic ce se face 
la recepția produselor finite, s-a 
introdus un control prin sondaj 
periodic asupra torsiunilor de la 
mașina de răsucit. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru respin
gerea semifabricatelor necores
punzătoare organizîndu-se două

locuri de control pe faze unde 
bobinele sînț controlate după 
aspect, admițînd în producție 
numai bobine bune.

S-a înlocuit hîrtia parafinată 
la împachetarea scuturilor cu 
hîitie de împachetat tip sulfat 
care asigură o protejare mai 
bună a sculurilor. S-au revizuit 
instalațiile de climatizare din 
secții și s-a trecut la completa
rea cu noi duze pentru a asi
gura o condiționare normală a 
aerului.

La sortarea sculurilor și a bo
binelor, unde se clasifică pro
dusele finite pe calitate, pe lîn
gă controalele zilnice, se face 
prin sondaje și o verificare a 
modului de sortare. Prin aplica
rea acestor măsuri întreprinde
rea noastră a îmbunătățit sim- 
ț’tcr calitatea firelor de mătase.

irig. H. BALABAN
șeful serviciului control tehnic

ENTUZIAȘTII
Pe harnicii ti

neri aninoseni, în. 
aceste zile, cam 
rar îi găsești pe 
acasă. Dimineață sau după-amia
ză, în timpul lor liber, își găsesc 
diferite ocupații. Pe unii, tim
pul frumos, cald, cu soare strălu
citor și munții din jur acoperiți 
cu verdeață, ii îmbie la drume
ție, în excursie spre cabane sau 
prin împrejurimi. Alții însă, își 
petrec timpul liber chiar în Ani
noasa. Clubul este locul lor de în- 
tîlnire O carte împrumutată de 
la bibliotecă, o partidă de șah, 
rummy sau o repetiție a forma
țiilor artistice sint tot atîtea ac
tivității la care tinerii participă at 
bucurie. Ei știu să-și petreacă tim
pul în mod plăcut, util, plini de 
veselie și farmecul tinereții, iar 
atunci cînd sint chemați să de-a o 
mină de ajutor, nu se dau înapoi, 
merg cu același entuziasm.

Noi ne-am angajat, 
fot noi î! facem

In biroul comitetului U.T.M. 
de la E. M. Aninoasa doi tineri 
stăteau de vorbă. Din tind în 
clnd, secretarul comitetului, Mir- 
cescu Nicolae, își ridică privirea 
spre ei ascultîndu-i cu atenție și 
apoi le aruncă cîte o vorbă .

— Și ziceți că ati făcut treabă 
bună azi ?

—- Apoi cum să . nu. Au venit 
mai tați tinerii din organizația 
noastră. Am făcut o treabă bună, 

mult de jumătate din bazin 
a fost curățit. Dar nu ne lăsăm 
pînă ce nu~! tei minăm.

— Dacă vați angajat odată

doar, n-o să dați inapoi. Tot voi 
o să~l terminați.

•— Da ce, noi am spus că o să 
vină alții să-l termine ? Noi 
ne-am angajat, tot noi îl facem.

Cînd cei doi tineri au părăsit 
biroul comitetului U.T.M., secre
tarul formă un număr la tele
fon.

— Alo sectorul III ? Cu tova
rășul secretar al organizației de 
partid. Bine aștept— Mircescu la 
telefon. Tovarășe secretar ieri am 
fost plecat la Petroșani și nu am 
putut lua parte la munca volun
tară de la bazin. Știu că dum
neavoastră ați fost cu ei. Cine s~a 
evidențiat dintre tineri ? Da,, da 
îmi notez. Simian loan, Parpală 
Dumitru, Lalea Gbeorgbe, Bădes- 
cu Pavel, Miroslav loan, Șuțoiu 
Cbeorghe și alții. Cîte ore au fă
cut in total ? 313. Și economii de— 
1000 lei. Bine vă mulțumesc— ,

Fața secretarului U.T.M. radia 
de bucurie. Și avea de ce.

De mai mult timp muncitorii 
sectorului III aveau necaz cu urni 
ditatea cărbunelui de pe stratul 
111. Bazinul de captare a apei se 
umpluse de pietriș și apa curgea 
la întîmplare, infiltrtndu-se In 
stratul de cărbune, mărindu-i umi
ditatea. Trebuia curățit de urgentă 
bazinul. Tinerii din sector, mem
bri ai organizației U.T.M. au bo- 
tărît să facă ei această muncă.

Acum apa nu se mai infiltrează 
în strat. Dar nu au terminat to
tul. Mai au de curățit încă mult

pietriș. Nu se vor 
da însă inapoi.
Tot ei îl vor

termina. Discuția 
celor doi tineri a confirmat ho-
tărîrea...

Acolo unde e nevoie de noi

Tat loan e un tînăr modest, 
liniștit, calități care însă nu-l îm
piedică să fie cunoscut în Aninoa
sa. O mină de tineri, membri ai 
brigăzii de muncă patriotică de 
la sectorul VIII, al cărei coman
dant este Tat loan a făcut multe 
treburi bune. De aceea Tat loan 
este cunoscut în Aninoasa. Întot
deauna în discuțiile eu alții, cînd 
e întrebat ce va face mîine sau 
unde merge, el le răspunde la 
fel: ,,acolo unde e nevoie de noi''. 
T at пи-și dezminte . cuvântul ni
ciodată. Cînd s-a cerut sprijinul 
utemiștilor pentru a se umple gro
pile pe dramul de la sfat în sui 
și pentru a se împrăștia pietrișul 
pe o porțiune de 300 de m. de 
drum, brigada de muncă patriotică 
condusă de Tat loan â fost prima 
ia lucru. Tineri din brigadă ca 
Nicolcea Vasile, Văduva Petru, 
Balaș loan și alții sint mîndri de 
munca lor. La cele 188 tone de 
fier vechi cât au strîns tinerii din 
Aninoasa, și-au adus și ei partea 
lor de contribuție. Mai au încă 
80 tone pînă la sfîrșittd anului 
și cu asta angajamentul tinerilor 
aninoseni pe întreg anul va fi în
deplinit.

Tinerii vor fi pregenți peste 
tot, acolo unde e nevoie de ei. 
Entuziaștii își vo- face datoria.

C. COTOȘPAN

PUBLICITATE

Exploatarea minieră Aninoasa 
organizează în zilele de 1-6 august 1961, ia 
școala de calificare un concurs pentru оси- 

pares următoare:or •'osturi:

— maiștri mineri,
— maiștri mineri principali,
— maiștri electromecanici

Cererile însoțite de actele necesare se pot depune 
zilnic la secretariatul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține la serviciul 
muncă și salarii al minei Aninoasa, str. 23 August nr. 
81 telefon nr. 12.
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Uzina ne reparai olilai minier Petroșani
Organizează în data de 20 iulie 1961 un concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de 
maiștri:

MAISTRU SUDOR
MAIS1RU LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE
MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU
MAISTRU
Condiții de prezentare la concurs:
— Cerere
— Diplomă (în copie) de absolvire 

tehnice ds 
echivalente 
de 1 iulie 
în funcția

— Autobiografie,
— Certificat de naștere tip R-P.R. (copie).

pot depune la secretariatul uzinei pînă 
15 iulie 1961.

REPARAȚII MECANICE 
TINICHIGIU
SCULER
TURNĂTOR
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școlî 
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a 
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sau acte din care să rezulte că Ia 
1956 candidatul a avut 12 ani vechime 
de maistru,

maiștri în specialitate sau

Actele se 
la d?ta de

Lămuriri 
organizarea

suplimentare se pot primi la serviciul 
producției.
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iDlreBriidzrea Se tainle ii loîaloii
PETROȘANI

ANUNȚĂ
In conformitate cu decizia Comitetului executiv al Sfatu

lui popular ai orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
1961 și a normelor Р.СЛ., întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, începînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
in mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea Jiului.

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de la a- 
bonații întreprinderii, se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv al Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sint invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea, Petrila, Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan ;i Lupeni pentru încheierea contrac
telor.
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producție „Prietenia vietnamc- 4 
zo-romînă“ (din comuna Moc * 
Bac), R. D. Vietnam, a avut 
loc la 9 iulie festivitatea de 
remitere a drapelului și scri
sorii trimise de G.AG. „Prie
tenia romîno-vietnameză" din 
comuna Gîngiova, raionul Se- 
garcea, regiunea Oltenia.

La festivitate au luat parte 
conducători de partid și ai or
ganelor de stat din provincie, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam, precum și membri ai 
Ambasadei R.P.R. la Hanoi.

HANOI 12 (Agerpres). 
La gospodăria agricolă

rezolvării problemei algeriene
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PARIS 12 (Agerpres). — După 
cum arată agenția France Presse, 
de cînd guvernul francez a în
trerupt în mod unilateral, în urmă 
cu o lună, tratativele de la Evian 
cu guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria; situația din Algeria 
„se înrăutățește necontenit*:.

Profitând de faptul că pot ac
ționa nepedepsiți; ultracolonialiș- 
tii nu-și încetează acțiunile tero
riste. Numai în ziua de 11 iu
lie ei au pus la cale în orașul 
Alger 14 explozii provocînd im
portante pagube materiale. In sea
ra zilei de 11 iulie in orașul Oran

------- ——--------------------—-------- --------

MITING AL PRIETENIEI 
CHINO-COBEENE

PEKIN 12 (Agerpres). - La 
12 iulie în sala de ședințe a Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină a avut loc un mare 
miting al prieteniei chino-co- 
reene.

La miting au participat Ciu 
En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, 
Siao-pin, secretar general al 
al P.C. Chinez, membri ai 
roului Politic al C.C. al 
Chinez și alți conducători ai 
tidului comunist și guvernului 
R.P. Chineze, precum și fruntași 
ai vieții publice.

La miting au rostit cuvîntări 
Pin Cijen, primarul orașului Pe
kin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez și Kim 
Ir Sen, președintele C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene.

Den 
C.C.
Bi- 

P.C. 
par-

O-

PEKIN 12 (Agerpres). — Zia
rul 5,Jenminjibao“; comentând în- 
tr-un articol de fond tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană; semnat la 11 
iulie la Pekin; scrie că încheierea 
tratatelor cu Uniunea Sovietică 
și cu R.P. Chineză a demonstrat 
marea coeziune a R.P. Chineze; 
R.P.D. Coreene și Uniunii Sovie
tice, a demonstrat marea coeziune 
a lagărului socialist.

Referindu-se la măsurile în do
meniul apărării anunțate la 8 iu
lie de N. S. Hrușciov; ziarul subli
niază că aceste măsuri au o im
portanță excepțională pentru apă
rarea securității Uniunii Sovietice 
și a întregului lagăr socialist și 
pentru menținerea păcii în întrea
ga lume.

Poporul chinez, scrie ziarul; 
sprijină în întregime aceste mă
suri ale Uniunii Sovietice.

Ivit-

Primul ministru al Tanganicăi cere persoanelor 
oficiale portugheze să părăsească țara

LONDRA 12 (Agerpres). — In 
semn de protest împotriva atroci
tăților pe care colonialiștii portu
ghezi le săvîrșesc în Angola, pri
mul ministru al Tanganicăi, Ny
crere; a cerut tuturor persoane
lor oficiale portugheze să pără
sească Tanganica.

Corespondentul ziarului „Daily 
Herald11- scrie că Nycrere a adre
sat ministrului Coloniilor al An
gliei, Maclood, o scrisoare în cate 
ii cere să închidă consulatul por
tughez din Dar-Es-Salam, capi"

tala statului Tanganica. „Dacă gu
vernul englez nu va soluționa a- 
ceastă problemă, va trebui să iau 
eu măsuri pentru a închide consu
latul1-, a declarat Nycrere cores
pondentului ziarului i,Daily He
rald1:.

au fost întrerupte emisiunile pos
tului de televiziune. In duda pu
ternicei paze militare, ultracolonia- 
liștii au 
postului de 
Se crede 
lonialiștii au 
transmiterea 
generalul de 
rostească în seara zilei de 12 iu-1 
lie la postul de televiziune.

Populația băștinașă a Algeriei' 
cere reluarea imediată a tratati
velor cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria. După cum re
latează presa, din îndemnul Fron
tului de Eliberare Națională, la 
11 iulie a avut loc în Oran o 
grevă a comercianților declarată 
în sprijinul acestei cereri.

Acestea sînt condițiile în care 
ministrul pentru problemele Alge
riei, Joxe, face o călătorie de 48 
de ore în Algeria. După cum a- 
rată agenția France Presse, Joxe 
urmează să se întâlnească cu 
prezentanți 
politice".

Păturile 
populației 
lui să renunțe la manevrele peri
culoase ale căror scop este crea
rea unei „a treia forțe" marione
tă și împărțirea teritoriului Alge
riei. Ele cer de asemenea să fie 
reluate imediat tratativele cu re
prezentații guvernului provizoriu 
al Republicii Algeria, cu privire la 
autodeterminarea liberă a Algeriei.

Amintind că opinia publică de
mocrată din Franța sprijină lupta 
justă a poporului algerian pentru 
independența lui, ziarul „l’Huma- 
nite” subliniază că forțele demo
crate din țară cer reluarea și în
cheierea cu succes a tratativelor 
cu privire la garantarea autode
terminării libere a poporului al
gerian.

aruncat în aer antena 
televiziune francez, 
prin aceasta ultraco- 

vrut să împiedice 
discursului pe care 
Gaulle urma să-1

că

„re- 
ai diferitelor curente

cele mai largi ale 
franceze cer guvernu-

I
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Țăranii din Thessalia 
continuă lupta

ATENA 12 (Agerpres), TASS 
transmite:

De zece zile continuă eroica 
luptă dusă de țăranii din Thes
salia împotriva politicii agrare 
a actualului guvern. Greva a 
cuprins regiuni mari ale țării.

împotriva țăranilor este folo
sită jandarmeria. Potrivit ziare
lor, guvernul a ordonat poliției, 
jandarmeriei și organizațiilor 
locale ale partidului de guver- 
nămînt Uniunea Națională Raj 
dicala (E.R.E.), să înăbușe orice 
acțiuni ale țăranilor. A fost tri
mis la sate un grup numeros de 
dfeputați ai partidului E.R.E. ca
re, cu amenințări și făgăduieli1, 
încearcă să-i determine pe țărani 
să renunțe la luptă. Dar marea 
masă a țăranilor este ferm ho- 
tărîtă să-și continue lupta pînă 
la satisfacerea revendicărilor 
sale.

Țăranii cer să fie sporite pre
țurile la produsele lor pentru a 
scăpa de sărăcia în care trăiesc 
acum. Populația orașelor îi spri
jină pe țărani.

Recepție în cinstea 
lui Kocea Popovici
MOSCOVA 12 (Agerpres) — 

iTASS transmite:
La 12 iulie L. Moisov, amba

sadorul R. P. F. Iugoslavia în 
U.R.S.S. a oferit o recepție în 
cinstea luii Kocea Popovici, se
cretar de Stat pentru Afacerile 
Externe al R.P.F.I. Ea recepție 
au luat parte A. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. Zasead- 
ko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și alte per
soane oficiale.

In timpul recepției, Kocea Po
povici și Anastas Mikoian au 
rostit cuvîntări.

BONN 12 (Agerpres).
întreaga opinie publică mon

dială condamnă politica de a- 
partheid a guvernului fascist din 
Republica Sud-africană. Auto
ritățile de la Bonn însă inten
ționează să livreze arme și mu
niții rasiștilor din această țară. 
După cum anunță agențiile de 
presă, ministrul de Război 
Republicii Sud-Afrîcane, 
Fouche și comandantul șef 
armatei sud-africane,

al 
J. J.

al 
generalul

litri Gagarin distins cu medalia de aur 
a Societății interplanetare britanice

LONDRA (Agerpres). — 
TASS transmite: La Londra 
a avut loc o ceremonie în ca
drul căreia s-a înmînat lui 
I. A. Gagarin medalia de aur 
a Societății interplanetare bri-

tanice, conferită persoanelor 
ce și-au adus o importantă 
contribuție la cercetarea spa
țiului Cosmic. I. A. Gagarin 
este distins primul cu această 
medalie.

i-

• Guvernul de coaliție — 
baza reglementării pașnice 

a problemei laoțiene
se întâlnească la Na Mon, unde 
au loc tratativele politice și mi
litare tripartite. Partidul Neo Lao 
Haksat, a spus el, „este ferm ho- 
tărît să lupte pentru un Laos paș
nic și neutru în care să domneas
că o veritabilă armonie și uni
tate națională și el va îndeplini 
în mod cinstit comunicatul comun 
adoptat la Zflrich”.

„Crearea dît mai grabnică a 
unui guvern de coaliție — a sub
liniat Sufanuvong, va crea condi
ții prielnice pentru reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene. Ea 
va constitui o bază bună pentru 
realizarea armoniei naționale și 
respectarea convenției referitoare 
la încetarea focului".

Prințul Sufanuvong a adăugat 
că obiectivul imediat al tratati
velor tripartite de la Na Mon este 
pregătirea unei întâlniri între cei 
trei prinți. La aceste tratative tre
buie de asemenea discutate prin
cipiile 
de 
rîri

HANOI 12 (Agerpres). — După 
cum transmite postul de radio 
„Vocea Patet Lao“, prințul Su- 
faauvong a declarat la 11 iulie 
că el ;,este da,, acord să se în
tâlnească cu pfînțul Boun Oum 
pentru a discuta problema creă
rii unui guvern de coaliție 
formitate cu comunicatul 
adoptat la Zurich".

După cum transmite 
Vietnameză de Informații, preșe
dintele Partidului Neo Lao Hak- 
sat, prințul Sufanuvong a decla
rat că cei trei prinți treExiie să

----- O------

în con-
comun

Agenția

Comportarea curajoasă 
а інюг patrioți algerieni
PARIS 12 (Agerpres).
Ziarele pariziene au relatat 

despre comportarea curajoasă a 
unor patrioți algerieni care sînt 
judecați de tribunale militare 
franceze pentru participarea la 
mișcarea de eliberare națională 
a poporului lor. Astfel, la Epi- 
nal (departamentul Vosges) abia 
citise președintele tribunalului 
sentința împotriva a trei alge
rieni acuzați de „atentat la secu
ritatea internă a statului", cînd 
unul dintre ei a scos din buzu
nar și a înălțat în fața judecă
torilor drapelul verde-alb al Re
publicii Algeria. Jandarmii fran
cezi s-au grăbit să smulgă dra
pelul din mîiitile patriotului al- 
gerian.

11 •

LONDRA. Ministrul Comer
țului al Angliei, Maudling și 
președintele Asociației Camerelor 
de Comerț britanice, James 
Hutchinson, s-au pronunțat în 
favoarea extinderii comerțului cu 
Uniunea Sovietică.

care în iunie au declarat grevă 
în semn de protest împotriva re
fuzului administrației societății 
de a le plăti salariile restante, 
și-au reluat lucrul în urma sa
tisfacerii revendicărilor lor.

la 
în

menționate în comunicatul 
Zurich și adoptate hotă" 
legătură cu ordinea de zi.

—O-

ROMA. La 12 iulie cei! 50.000 
de muncitori de la fabricile de 
zahăr din Italia au declarat o 
grevă de 24 de ore, după ce pro
prietarii fabricilor de zahăr au 
refuzat să semneze un nou con
tract colectiv de muncă pe plan 
național prevăzînid majorarea 
salariilor.

SALISBURY. Intr-с rezoluție 
specială, Partidul unit al inde
pendenței naționale din Rhode
sia die nord îndeamnă poporul 
la „lupta dîrză" pentru cucerii 
rea independenței depline a țării.

QUITO. Muncitorii ecuadorieni 
de la societatea americană „U.S. 
Simar Construction Company1*,

Grobbelaar, au sosit în capitala 
R.F.G. Ei vor duce tratative cu 
ministerele Afacerilor Externe și 

’ de Război ale Germaniei! occi
dentale cu privire la achizițio
narea de armament și echipa
ment militar. Această tranzac
ție are toate șansele să fie reali
zată : foștii naziști care dețin în 
prezent funcții importante în 
R.F.G. nu pot avea decît simpa
tie pentru discipolii lor din Re
publica Sud-Africană.

TORONTO. Agenția United 
Press internaționali anunță că 
550 de docheri din portul To
ron.j au declarat grevă în urma 
refuzului! a trei firme comerciale 
de a încheia un nou contract co
lectiv prevăzînd mărirea salarii
lor. Ca urmare a grevei! în por- 
tut Toronto sînt imobilizate zece 
vase.

Bonnul continuă cu încăpățînare 
să se situeze pe vechile 

poziții nerealiste

BONN 12 (Agerpres).
Sub președinția lui Adenauer, 

la Bonn a avut loc o ședință a 
conducerii U.C.D., la care au 
fost examinate situația politică 
externă și pregătirile în vederea 
apropiatelor alegeri pentru Bun
destag.

După cum rezultă din comu
nicatul dat publicității după șe
dință, Bonnul continuă cu încă
pățînate să se situeze pe vechile 
poziții nerealiste în problema 
germană și problema Berlinului 
occidental, intenționînd să-și 
continue politica nefastă die re- 
înarmare a Germaniei occiden
tale. Esența poziției Bonnului 
în problema germană se rezumă 
la tendința de a înghiți Repu-i 
blica Democrată Germană și de 
a îngloba Germania „unită11 în 
blocul nord-atlantic agresiv. Din 
comunicat reiese de asemenea că 
Bonnul insistă pentru menține
rea actualei situații anormale 
din Berlinul occidental.

— — ------------=»

PROGRAM DE RADIO
14 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9ș00 Muzică populară ro- 
mînească, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 11,03 Muzică ușoară, 
t?,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. AL Graur (reluare), 
13,05 Concert de prînz, 14,00 
Muzică ușoară, 14,30 Concert de 
muzică populară romînească, 
16,15 Vorbește Moscova I 18,30 
„File de manuscris1* — interviu 
la masa de lucru a scriitoarei 
Maria Banuș, 19,05 Tribuna Ra
dio, 20,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 21,00 
Muzică vocală de Sabin Drăgoi. 
PROGRAMUL II. 12,10 Melodii 
populare romînești, 12,40 Muzi
că ușoară, 13,30 Colocviu des
pre calitate, 15,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 15,35 
Actualitatea în țările socialiste,

16,50 Curs de limba rusă, 17,35 
Doine și jocuri populare romî- 
nești, 19,30 Teatru la microfon: 
„Doctor în filozofie". Comedie 
de Branislav Nușici, 21,04 Mu
zică de estradă, 21,45 Muzică 
din opere.

CINEMATOGRAFE
14 iulie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Dragostea și 
cund; AL. *
să trăiți! 
trandafiri; 
dragostei; 
fără uniformă; CRIVIDIA: Cer
neala roșie; LUPENI : Pinîonul 
buclucaș; BARBATENI : Prima 
lecție; URICANI : întâlnire în 
întuneric.

NOIEM- 
pilotul se- 
La ordin,

Pîine și
SAHIA:

PETRILA:
ANINOASA : Vîrsta
VULCAN: Soldați
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