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COMUNICAT
IN ZIUA DE 27 IULIE A. C. A AVUT LOC ȘEDINȚA BI

ROULUI POLITIC AL C.C. AL P.M.R. AU FOST ANALIZATE 
ȘI HOTARÎTE MASURILE PRIVIND CREȘTEREA SALARIILOR 
MUNCITORILOR, CADRELOR DIDACTICE ȘI MEDICO-SANI- 
TARE, ALTOR CADRE DE SPECIALITATE ȘI PERSONALULUI 
ADMINISTRATIV, PRECUM ȘJ REDUCEREA PREȚURILOR 
DE VINZARE CU AMĂNUNTUL I A UNELE BUNURI DE CON
SUM ȘI A UNOR TARIFE.

APLICAREA MAJORĂRII SALARIILOR SE VA FACE EȘA
LONAT PE RAMURI INTRE 1 AUGUST 1961 — 1 NOIEM
BRIE 1962. APLICAREA REDUCERILOR DE PRETURI SE VA 
FACE INCEPIND CU DATA DE 31 IULIE 1961.

NOILE TARIFE PENTRU ENERGIA ELECTRICA VOR IN
TRA IN VIGOARE LA DATA DE 15 AUGUST 1961.

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne privind creșterea salariilor muncitorilor, cadrelor didactice 

și medico-sanitare, altor cadre de specialitate și personalului administrativ, precum și reducerea 
prețurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum și a unor tarife

Dezvoltarea economiei socialis
te, creșterea venitului național, 
creează condiții pentru înfăptui 
rea măsurilor de sporire conti- 

, nuă a veniturilor oamenilor 
muncii.

In primul an al planului de 
6 ani și în semestrul I al anu 
lui 1961 muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și ceilalți oameni ai 
muncii au obținut succese deose
bite în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor trimestriale și anuale 
de producție, de creștere a pro
ductivității muncii, de reducere 
a prețului de cost și de îmbună
tățire a calității producției. Va
loarea producției industriale ob
ținută prin depășirea planului pe 
anul 1960 și pe primul semestru 
al anului 1961 se ridică la circa 
4,5 miliarde lei, iar economiile 
din reducerea peste plan a chel
tuielilor de producție în indus
trie se ridică, în aceeași perioa
dă de timp, la 1,2 miliarde lei.

Ca urmare a măsurilor hotă- 
rîte de Plenara. C.C. al P.M.R. 
din iulie 1959 privind creșterea 
salariilor, .micșorarea impozitului 
pe salarii și reducerea prețurHor 
de vînzare cu amănuntul la u- 
nele bunuri de consum, precum 
și a măririi salariilor cadrelor 

HOTĂRĂSC:
I. Cu privire ia majorarea salariilor 

muncitorilor, cadrelor didactice, 
medico-sanitare, din activitatea de presă 
și edituri, precum și ale personalului 

administrativ

tehnice și economice și a redu
cerii de prețuri din anul 
1960, veniturile oamenilor mun
cii au crescut la nivelul unui an 
întreg cu peste 6 miliarde lei.

In îndeplinirea hotărîrilor lua
te de Congresul al III-lea privi
tor la ridicarea sistematică a ni
velului de trai al oamenilor mun
cii, partidul și guvernul stabilesc 
o nouă sporire a salariilor și re
ducerea prețurilor cu amănuntul 
la unele bunuri de consum 
și a unor tarife.

Prin aplicarea acestor măsuri, 
veniturile bănești ale salariaților 
și altor categorii ale populației 
vor crește în ultimele 5 luni ale 
anului 1961 cu circa 400 mili
oane lei, iar în 1962 cu peste 
2,5 miliarde lei. Incepînd cu a- 
nnl 1963 — cînd măsurile ară
tate se vor aplica pe un an în
treg în toate ramurile econo
miei naționale, acest spor va re
prezenta aproape 5 miliarde lei 
față de anul 1961.

Pentru aducerea la îndeplinire 
a măsurilor de mai sus, Comi
tetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne

Se vor aduce îmbunătățiri în 
reglementarea încadrării munci
torilor în categoriile de califica
re. încadrarea și promovarea 
muncitorilor în categorii superi
oare se vor face pe bază de pro1 2 3- 
bă practică susținută în fața u- 
nei comisii tehnice din întreprin
dere, acordîndu-se prioritate a- 
celor muncitori care au vechime, 
experiență bogată în producție 
și dau produse de bună calitate.

1. Se vor majora salariile ta
rifare ale muncitorilor, în medie 
cu 10 la sută, diferențiat pe ra
muri și categorii de calificare în 
producție, asigurîndu-se o spori
re ma’ însemnată la categoriile 
inferioare de salarizare. Sala
riul tarifar minim pe economie 
va fi de 520 lei.

2. Aplicarea majorării salarii 
loi , muncitorilor se va face eșa
lonat pe ramuri, între 1 august 
1961 — 1 noiembrie 1962.

Pînă la sfirșitul anului 1961 
se .vor majora salariile muncito
rilor din. ramurile :

— industria panificației și 
morărltului de la 1 august a. c. 
(spor de salariu sub formă de 
primă de calitate);

— industria alimentară de la 
1 septembrie a. c.;

— industria confecțiilor de la 
I octombrie a. c.;

— industria textilă de la 1 no
iembrie a. c.;

— industria construcțiilor de 
mașini de la 1 decembrie a. c.

Pentru celelalte ramuri aplica
rea majorărilor de salarii se va 
face eșalonat pînă la 1 noiembrie 
1962, cînd această acțiune va fi 
încheiată.

3. Se vor îmbunătăți princi
piile de premiere a muncitorilor, 
ftgînd în mai mare măsură a- 
cordarea premiilor de obținerea 
unor producții de calitate supe
rioară.' ■ ■............  ■ .

4. Se vor majora salariile ta
rifare ale personalului de spe
cialitate, după cum urmează:

— ale cadrelor didactice din 
învățămîntul elementar și pre
școlar, în medie cu 10 Ia sută;

— ale cadrelor didactice din 
învățămîntul de cultură genera
lă, profesional și tehnic, în me
die cu 15 la sută;

— ale cadrelor didactice din 
învățămîntul superior, în medie 
cu 15 la sută;

— ale personalului de specia
litate din presă și edituri, în me
die cu 15 la sută;

— ale cadrelor medico-sanita
re cu pregătire superioară, în 
medie cu 15 la sută;

— ale cadrelor sanitare me
dii, în medie cu 10 la sută.

Sporirea salariilor cadrelor di
dactice, ale lucrătorilor din presă 
și edituri se va face de la 1 sep
tembrie, ale cadrelor medico-sani
tare de Ia 1 octombrie 1961, iar 
ale personalului de specialitate 

din artă, cultură, justiție și alte 
sectoare, în medie cu 10 la sută, 
în cursul anului 1962.

5. Se vor majora salariile ta-^ 
rifare ale personalului adminis
trativ, în medie cu 10 la sută, 
asigiUrînd creșteri mai însemna
te categoriilor inferioare de sa
larizare.

Sporirea salariilor tarifare ale

II. Cu privire la reducerea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la unele bunuri de consum și a altor tarife

1. Se reduc prețurile de vîn
zare cu amănuntul la unele bu
nuri de consum, printre care:

— la unele articole electro- 
casnice, mediile reducerilor pe 
grupe de produse variind între 
15 la sută și 40 la sută;

— la unele țesături și confec
ții din țesături de in, în medie 
cu 16 la sută;

— la stofe pentru costume și 
rochii dirs fire artificiale tip lină, 
mediile reducerilor pe grupe de 
produse, variind între 15 și 20 
ia sută;

— la unele sortimente de în
călțăminte cu talpă de cauciuc, 
în medie cu 13 la sută;

— la mașini de cusut din pro
ducție internă cu 15 la sută;

— la unele rechizite școlare și 
de birou în medie cu 39 la sută.

2. Tatîful energiei electrice 
pentru iluminatul și utilizările 
casnice se reduce în medie cu 27 
la sută, stabilindu-se totodată 
tarife pentru tranșe de consum.
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Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn

GHE0R6HE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne

ION 6HEOR0HE MAURER

Școală nouă pentru copiii din Petrila și Lonea

In -primele luni ale anului, cons
tructorii au deschis un nou șan
tier la Lonea: pe malul Jiului 
s~au început lucrările la o școală 
modernă cu 16 săli de clasă, două • 
laboratoare și încălzire centrală, 
avînd o capacitate de 640 elevi.

Brigăzile de constructori ale 
zidarului Bunică Gheorghe, mo
zaicarului Cojan Ștefan, dulghe
rului Drener Matei, parchetarului 
Firicel loan, instalatorului Vasiu 
Dumitru, tinichigiului Onea Au

rel și altele, au muncit cu multă 
însuflețire pentru a ridica cit mai 
curînd noul lăcaș de învățătură. 
Ei au primit șî ajutor 1 In vacan
ța de vară, peste 40 de elevi, ab
solvenți ai clasei a l-a de la 
școlile din Lonea și Petrila, cons
tituiri în două brigăzi — băieți 
și fete — au venit voluntar să 
lucreze timp de o săptămînă pe 
șantierul școlii lor.

In prezent școala, așteptată ev. 
nerăbdare de copiii din Lonea și

Petrila, se află în stadiul de fini
saj interior. A mai rămas numai 
luna august pînă la începerea 
noului an școlar. De aceea, cons
tructorii ar trebui să urgenteze lu
crările prin introducerea lucrului 
pe două schimburi, aproviziona
rea cu precădere cu materiale a 
acestui șantier și întărirea brigă
zilor de finisaj cu mai multe ca
dre calificate.

IN CLIȘEU : Vedere a noii 
școli în construcție de la Lonea.

personalului administrativ se va 
face eșalonat pe ramuri și activi
tăți, odată cu creșterea salariilor 
muncitorilor și personalului de 
specialitate din ramura sau acti
vitatea respectivă.

Pentru personalul administra
tiv din administrații centrale și 
aparatul sfaturilor populare, ma
jorarea salariilor tarifare se va

Se reduce, de asemenea, pre
țul de deviz al lucrărilor pentru 
branșamente și instalații electri
ce interioare, în medie cu 20 la 
sută.

3. Aplicarea reducerilor de 
prețuri se va face începînd cu 
dată de 31 iulie 1961.

Noile tarife pentru energia e- 
lectrică vor intra în vigoare la 
data de 15 august 1961.

4. Ministerul Comerțului, Mi
nisterul Minelor și Energiei E- 
lectrice, Ministerul Invățămîntu- 
luî și Culturii, Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale și 
Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești vor stabili 
listele complete а-le produselor Ia 
care se reduc prețurile și tari
fele și vor lua măsurile organi
zatorice necesare pentru aplica
rea reducerilor.

5. Comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale, ale 
sfaturilor populare ale orașelor 
București și Constanța, precum 

face cu începere de la 1 decem
brie 1961.

6. Comitetul de Stat pentru 
Problemele de Muncă și Salarii 
va elabora împreună cu minis
terele și organele centrale inte
resate și cu consultarea Consi
liului Central al Sindicatelor, 
actele normative cu privire la a- 
plicarea măsurilor de mai sus.

și Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, vor sta
bili în termen de 15 zile prețuri 
reduse la articolele din nomen
clatura proprie, similare cu pro
dusele la care s-au aprobat re
duceri de prețuri.

★

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne își exprimă 
convingerea că oamenii muncii 
de la orașe și sate își vor inten
sifica eforturile în vederea, înde
plinirii și depășirii planului e- 
conomic de 6 ani șî vor obține. 
noi succese în sporire» produc
ției, în îmbunătățirea calității 
produselor, în creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost, contribuind prin a- 
ceasta la înfloriea economică a 
patriei noastre și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.
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2 STEAGUL BOȘU

operativitate, numea vie ei oamenii — cerințe importante 
in activitatea бгщеіог ac partid din întreprinderi

La Lupeni a avut loc recent o ședință convocată de Bi
roul Comitetului orășenesc de partid Petroșani la cairo au parti
cipat organizatori ai 
Lupeni și Vulcan, 
drui cărora au fost 
partid.

Ședința a avut 
debindite in activitatea de pînă acum a grupelor de partid, 
instruirea organizatorilor grupelor de partid asupra sarcinilor 
ce Ie revin. Cu acest prilej, tov. Florii loan, organizator al 
unei grupe de partid de la mina Lupeni și Fiilop Grigore, 
organizatorul grupei de partid de la secția de spălare a pre
parației Lupeni au prezentat referate privind munca lor de 
pînă acum, iar tov. Nan Traian, secretarul organizației de ba
ză nr. 3 de la mina Lupeni a expus un referat privind con
ducerea de către biroul organizațîeî de bază a activității gru
pelor de partid.

Lucrările ședinței au constituit un ajutor de preț pentru 
îmbunătățirea activității grupelor de partid din întreprinderi, 
mai ales pentru cele din cadrul exploatărilor carbonifere care 
au fost înființate de curînd.

, g g i,i, ,

grupelor de partid din întreprinderile dini 
secretari ai organizațiilor de bază în ca- 
constituite grupe de partid, activiști de 

drept scop extinderea experienței pozitive

In referatul prezentat în cadrul 
ședinței, tov. Florii loan a vorbit 
despre cîteva aspecte ale activității 
grupei de partid în fruntea căreia 
a fost ales ca organizator și care 
își desfășoară activitatea în ca
drul unui schimb al sectorului Ш 
— mina Lupeni. In intervalul scurt 
care a trecut de la înființarea sa, 
această grupă de partid și-a în
dreptat atenția spre principalele 
probleme ale muncii în sector.

Iată cîteva exemple. Organiza
torul grupei de partid, precum și 
alți comuniști, s-au sesizat de fap
tul că la o parte din brigăzi, va- 
gonetele erau încărcate sub capaci
tatea lor. Neîncărcărea vagonetelor 
la întreaga capacitate, mărește 
mult cheltuielile de transport, de
oarece pentru transportarea la su
prafață a două tone de cărbune, 
erau necesare trei vagonete, și nu 
două, âșa cum era normal. Grupa 
de partid s-a întrunit și a luat in 
discuție această problemă. S-a sta
bilit ca în fiecare brigadă să se 
dissute despre necesitatea încăr
cării vagonetelor la capacitatea lor 
normală, să fie criticați cei care

Muncă concretă, de la om la om
Vorbind despre activitatea gru

pei de partid din secția de spălare 
a preparației Lupeni, al cărei or
ganizator este, tovarășul Fiilop 
Grigore a subliniat că grupa de 
partid își poate îndeplini cu suc
ces sarcinile ce-i revin în cadrul 
ansamblului activității organizației 
de bază din care face parte, atunci 
cînd ea desfășoară o muncă concre
tă. de la om la om.

In condițiile secției în cadrul că
reia grupa de partid își desfășoară 
activitatea — a arătat vorbitorul 
— perfecționarea continuă a pro
cesului de producție constituie una 
din căile de creștere a productivi
tății muncii, de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui cocsificabil pre
parat. In acest scop, grupa de 
partid a stăruit ca muncitorii și 
tehnicienii din secție să acorde o 
grijă deosebită întreținerii în cît 

ORGANIZATORI AI GRUPELOR DE PARTID

Cuciuc Profir 
mina Vulcan

Toader Teofil
1. E. Lupeni

Străuț Nloolae 
mina Lupeni

Florii Ioan 
mina Lupeni

Căpruci Valeria
Termocentrala Paroșeni
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nu respectă această cerință. Rezul
tatul ? Din ziua următoare nu s-au 
mai înregistrat vagonete cu o în
cărcătură mai mică de 930 kg.

Grupa de partid a intervenit de 
asemenea cu succes pentru înlătu
rarea unor nereguli în folosirea 
stîlpilor metalici de susținere în 
frontale. S-a constatat că o parte 
din stîlpii metalici se deteriorau 
înainte de vreme, deoarece fiind 
fixați mai rar dedt prevedea mo
nografia de armare, erau supuși la 
suprasolicitări. Grupa de partid s-a 
întrunit la sfîrșitul unui schimb și 
analizînd situația, a cerut fiecărui 
membru de partid să urmărească 
respectarea strictă a monografiei 
de , armare, deoarece prin deterio
rarea stîlpilor de armare, se pro
duceau pagube mari.

— Intervenția grupei de partid 
a făcut ca abatajele frontale să 
aibă cu totul alt aspect — spu
nea tov. Florii loan. Stîlpii de ar
mare sînt acum folosiți cu grijă.

Calitatea cărbunelui, întărirea 
disciplinei, au constituit de ase
menea obiectul unor discuții în 
cadrul grupei de partid.

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

mai bune condițiuni a instalații
lor, perfecționării lor. S-a stat de 
vorbă cu mulți muncitori, cărora 
li s-a cerut părerea asupra măsu
rilor ce trebuie luate pentru per
fecționarea procesului de produc
ție.

Muncind cu oamenii, grupa de 
partid a contribuit la pregătirea 
celor care și-au manifestat dorin
ța de a deveni candidați de partid. 
Astfel, comuniștii din secție i-au 
ajutat pe tovarășii Vasian Petru, 
și Căldărar Silvia să se prezinte 
în fața adunării generale a organi
zației de bază care le-a analizat 
cererile de primire în rîndul can
didaților de partid puttînd titlul 
de fruntași în producție. Datorită 
muncii de la om la om, s-a întă
rit disciplina în muncă, a fost mă
rit numărul de abonamente la pre
să.

Bii ийіві partkijaolllor 
la liS(!!|ii

• Ghiciu losif, locțiitorul se
cretarului organizației de bază 
de la preparația Lupeni: In 
cursul acestui an, la preparația 
Lupeni s-au organizat numeroa
se acțiuni de muncă voluntară 
pentru strîngerea fierului vechi, 
curățirea rețelei de linii ferate, 
înfrumusețarea spațiilor din in
cinta preparației. De fiecare da
tă, grupele de partid au acțio
nat cu operativitate și eficiență 
pentru mobilizarea muncitorilor 
și tehnicienilor la muncile vo
luntare, comuniștii fiind întot- 
deaua în primele rînduri. Drept 
rezultat, uzina noastră are acum 
un alt aspect: curățenie, ordine, 
spații' verzi.

• Kozincz Wilhelm, secretarul 
organizației de bază de la I. E. 
Lupeni. Șantierele întreprinderii 
de explorări sînt situate la mari 
depărtări. Pe fiecare șantier, a- 
vem grupe de partid. Aceste 
grupe au făcut biroului organi
zației de bază propuneri privind 
repartizarea comuniștilor la lo
curile cele mai importante ale 
producției. Prin aceasta organi
zația de bază are posibilitatea 
de a mobiliza colectivele șantie
relor la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice.

SARCINI DE MARE RĂSPUNDERE
In fața participanților la șe

dință a luat, cuvîntul tov. Rac- 
zek loan, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petro
șani. Vorbitorul a subliniat că 
constituirea grupelor de partid 
pe schimburi în cadrul organi
zațiilor de bază din sectoarele 
miniere, reprezintă o măsură 
importantă pentru îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de bază, 
pentru cuprinderea multiplelor 
probleme pe care le ridică în
făptuirea cu succes a sarcinilor 
economice elaborate de cel de al 
Ill-lea Congres al P.M.R.

Grupele de partid în cadrul 
organizațiilor de bază miniere 
au fost înființate acum o lună. 
Această măsură a fost posibilă 
datorită faptului că în urma gri
jii partidului și guvernului, în 
minele Văii Jiului a fost înlă
turată fluctuația. Colectivele ex
ploatărilor noastre sînt în pre
zent puternice, formate din ca
dre stabile, care au îndrăgit mi
neritul și luptă cu hotărîre pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid în fața industriei noas
tre carbonifere. Activitatea de
pusă de organizațiile de partid 
pentru mobilizarea colectivelor 
la sporirea producției de cărbu
ne pe baza creșterii productivi
tății, devine mereu mai rodnică 
— mărturie stau importantele 
succese obținute de minerii Văii 
Jiului în realizarea planului pe 
1961.

Prin 
locurile 
vizarea 
partid, 
cinilor încredințate, grupele de 
partid vor aduce o contribuție

activitatea lor, depusă la 
de muncă pentru acti- 
tuturor membrilor de 
pentru îndeplinirea sar-

In sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
ce stau In fața organizației de bază

In sectorul III al minei Lu- 
penii — a arătat îni referatul său 
tov. Nan Traian — grupele de 
partid au fost înființate nu cu 
mult timp in urmă. Biroul s-a> 
ocupat de înarmarea organiza
torilor grupelor de partid cu 
cunoașterea modului în care ei 
trebuie să-și desfășoare acti
vitatea. Cu această ocazie s-a 
subliniat că grupele de partid 
au ca principală sarcină înfăp
tuirea obiectivelor stabilite în 
planul de muncă al organiza
ției de bază, întărirea preocu
pării comuniștilor pentru înde
plinirea sarcinilor ce le-au fost 
repartizate de biro<u. Principa
lul în activitatea grupei de 
partid constă în aceea că ea —- 
constituind o subunitate opera
tivă a organizației de bază — 
are posibilitatea să cunoască 
profund munca membrilor și a 
candidaților de partid care o 
compun, să atragă efectiv pe 
toți membrii și candidații de 
partid la viata organizației de 
bază.

Membrii biroului, secretarul 
organizației do bază discută a- 
proape zi de zi cu organizatorii

—9——

zarea comuniștilor la locurile 
hotărîtoare ale producției, gene
ralizarea experienței pozitive, ri
dicarea nivelului de calificare al 
muncitorilor. Ședințele grupelor 
de partid trebuie să fie scurte, 
dar în cadrul lor să se analize
ze probleme esențiale, spre care 
comuniștii să-și îndrepte atenția. 

Activitatea grupelor de partid 
e condusă și îndrumată de bi
roul organizației de bază. Bi
roul trebuie să orienteze activi
tatea grupelor de partid spre 
sarcinile cuprinse în planul de. 
muncă al organizației de bază.’ 
Trebuie luate toate măsurile 
pentru ca grupele de partid 
să contribuie din plin la ridica
rea nivelului muncii de partid, 
la creșterea rolului organizații
lor de bază de conducători și în- 
suflețitori ai luptei maselor de 
oameni ai muncii pentru înfăp
tuirea sarcinilor desăvîrșirii con
strucției socialiste.

O—--------------

O sarcină importantă : Generalizarea 
experienței pozitive

de preț la ridicarea nivelului 
muncii de partid. Esențialul în 
munca grupelor de partid constă 
în rezolvarea operativă a pro
blemelor pe care le ridică pro
ducția. Ele au sarcina de a se 
întruni operativ ori de cîte ori 
se ivesc probleme legate de în
lăturarea rămînerii în urmă a 
unor locuri de muncă, combate
rea manifestărilor de indiscipli
nă, întărirea grijii față de cali
tatea cărbunelui, pentru econo
mii. Grupele de partid contro
lează și ajută membrii și can- 
d'idații de partid să-și îndepli
nească sarcinile repartizate, lup
tă pentru ridicarea rolului co
muniștilor în realizarea sarcini
lor economice. Trăindu-și viața 
acolo unde se înfăptuiesc sar
cinile construcției socialiste, la 
locurile de muncă, grupele de 
partid au datoria de a face pro
puneri privind îmbunătățirea 
prcesului de producție, reparti-

a experienței pozi- 
grupelor de partid, 
acestei experiențe, 
și-au propus ca în

In cadrul ședinței s-a subliniat 
că una din măsurile importante 
pentru îmbunătățirea continuă a 
activității grupelor de partid din 
întreprinderi o constituie studierea 
atentă de către birourile organi
zațiilor de bază, de către comite
tele de partid, 
tive în munca 
generalizarea 
Unele birouri 
următoarele adunări generale ale 
organizațiilor de bază să pună în

știut, grupele 
întocmesc un 
ele se îritru- 
ori e necesar 
operativ dife- 
care le ridică 
Totuși org.a- 
de pa'rtid au

grupelor de partid, țin seama 
de propunerile lor, de proble
mele pe care le ridică. Biroul 
organizației de bază a insistat 
pentru rezolvarea propunerilor 
făcute de grupele de partid pri
vind aprovizionarea unor bri
găzi care intimpinau greutăți 
cu lemn și goale încă de la în
ceputul șutului, pentru îmbună
tățirea asistenței tehnice unor 
brigăzi care rămineau în urmă.

După cum este 
de partid nu-$l 
plan de muncă ; 
nesc ori de cite 
pentru a rezolva 
rite probleme pe 
producția, viața, 
nlzatorii grupelor 
fost îndrumați să aibă un caiet 
în care să însemneze sarcinile* 
repartizate membrilor și candi- 
daților de partid de către or
ganizația de bază, termenele de 
îndeplinire, spre a urmări felul 
cum aceste sarcini sînt duse la 
îndeplinire. In acest caiet se 
trec, de asemenea, pe scurt, 
problemele discutate în ședin
țele grupelor de partid, propu
nerile care se fac.

comuniștilor activitatea 
de partid.
cuvîntul în cadrul ședin- 
Furdui Gheorghe, activist

discuția 
grupelor

Luînd 
ței, tov. 
al Comitetului regional de partid, 
a arătat că munca de îndrumare 
și conducere a activității grupelor 
de partid trebuie împletită cu o 
preocupare susținută pentru stu
dierea experienței lor pe teren; 
acolo unde își desfășoară activita
tea. Cum muncesc grupele de partid 
pentru combaterea operativă a u- 
nor lipsuri, contribuția lor la spo
rirea rolului comuniștilor în viața 
colectivului, la educarea membri
lor si candidaților de partid, la în
tărirea vigilenței oamenilor muncii 
— iată ce trebuie să stea în atenția 
birourilor organizațiilor de bază, 
a comitetelor de partid. Comitetele 
de partid din cadrul minelor și 
întreprinderilor au datoria de a 
organiza periodic consfătuiri ale 
organizatorilor grupelor de partid, 
cu scopul de a se trage învățămin
te practice din experiența grupelor 
de partid fruntașe. Gazetele de 
perete trebuie să oglindească in 
articolele pe care le publică’me
todele și realizările grupelor de 
partid. îndeosebi grupele de partid 
trebuie îndrumate să muncească 
cu perseverență pentru mobilizarea 
tuturor minerilor și muncitorilor 
la îndeplinirea cu succes a angaja
mentelor de întrecere, spre a în- 
tîmpina cu noi și importante suc
cese Ziua minerului și măreața săr
bătoare de la 23 August.
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Turneul orchestrei populare
„Flacăra Prahovei* în Valea fiului

Orchestra populară „Flacăra Prahovei" a Filarmonicii de 
stat din Ploiești a sosit în Valea Jiului într-un turneu ofi
cial. Cu acest prilej, miercuri seara în sala Palatului 
ral din Lupeni orchestra populară „Flacăra Prahovei" 
zentat un concert <fe muzică populară care s-a bucurat 
mare succes.

Atît colectivul orchestrei dirijate de George Botez
soliștii vocali și instrument! ști care și-au dat concursul 
reușita concertului intitulat „De pe plaiuri prahovene" au 
îndelung aplaudați de spectatori.

Orchestra populară „Flacăra Prahovei" va prezenta 
certe de 
Jiului.

cultu- 
a pre- 
de un

cit

muzică populară și în celelalte localități ale

O

ți 
la 

fost

con-
Văii

С E N
secții ale atelierului 
la mina Petrila se

I
de
bune.' Luna

partid.
u

In cele 4 
mecanic de 
lucra de zor. La fierărie un tînăr
bătea pe nicovală vfrful înroșit 
al unei răngi de fier. Ciocanul, 
mînuit cu iscusință, cădea cu pu
tere exact pe locul indicat. Gata 

, tovarășe Pali! Cel strigat se a- 
ідгоріе cu pași mărunți, privi 
ranga, o răsuci cîtva timp în mî- 
nă și zîmbi mulțumit. Atît. Pen
tru Pîrva Petru, acest răspuns 

, se pare că era mai mult decît 
o laudă. Vesel vîrî în focul în
cins altă bară. La ieșire Pali 
șopti la urechea maistrului Roja. 
Să știți, ucenicul ăsta are stofă 
de fierar nu glumă. Dacă și la 
școală învață așa cum muncește 
aici, atunci...

In fața atelierului1 de sudură 
Cîndea Constantin, elev în anul 
11, tăia tablă și piese de fier 
scoase din uz și casate. Din cînd 
în cînd, sudtorul fruntaș Brîn- 
dușa Dorel îi corecta poziția și 
mișcările.

— Bine, acum 
mai mare.

In dreapta lor, mormanul de 
fjpr vechi crește văzînd cu ochii. 
După-amiază brigăzile de muncă 
patriotică îl vor încărca fără 
greutate în vagoane și-1 vor tri
mite oțeiarilor.

— Bravo Cîndea, văd că mer
ge treaba — îl lăudă maistrul. 
Cîndea ridică ochelarii de pe 
frunte, roși pînă în albul ochi
lor și privi recunoscător către 
meșterul sudor.

Hotărîrea de a-i repartiza pe 
elevii școlii profesionale veniți 
în practică pe lîngă cîte un mun
citor cu înaltă calificare și frun
taș în producție a fost luată în

I C I
cadrul organizației 
Rezultatele au fost 
trecută lucrările de verificare în
credințate ucenicilor din seria l-a 
(mult mai mare decît seria ac
tuală) au fost apreciate de con
ducerea sectorului. Elevi ca Ni- 
chelschi Rudolf, Duma Mihaî, 
Petruș Alexandru, Bartha Ca
rol, Roja Alexandru, Vuc Fran- 
cisc au dovedit că în timpul 
practicii și-au însușit noi cunoș
tințe, completîndu-le pe cele în
vățate în școală. Muncitorii din 
cele 4 secții ale sectorului VIII 
mecanic al minei Petrila se mîn- 
dresc că la acest lucru au con
tribuit din plin și ei.

A. NICHIFOREL

In ultimii ani, rețeaua comer
țului socialist din Valea Jiului a 
cunoscut o largă dezvoltare. Nu
mărul unităților comerciale a cres
cut simțitor, înființîndu-se noi ma
gazine, restaurante, bufete dintre 
care 41 magazine numai în noi
le cartiere construite. Concomitent 
cu creșterea numerică a rețelei co
merciale, s-a îmbunătățit mult a- 
provizionarea și deservirea oame- 
nilor muncii. Printre noile unități 
se numără și halele de alimente 
din orașul Petroșani, unde mai 
ales în zilele de tîrg — vinerea 
ți duminică — cînd vin la piața 
Petroșani cumpărători din toate 
localitățile Văii Jiului, se desfă
șoară un comerț intens.

Un rol important pe piața ne
organizată îl joacă O.A.D.L.F.-ul 
și Gostatul Care trebuie să fie re
gulatori ai prețurilor pe piață. Cele 
trei unități de desfacere a legu
melor și fructelor O.A.D.L.F. din 
cadrul halelor, în ultimul timp, 
au reușit să îndeplinească, în parte, 
rolul de regulator al prețurilor pe 
piața neorganizată, dovedind o 
mai mare preocupare din partea 
conducerii pentru aprovizionarea 
cu prioritate a acestor unități cu 
mărfuri de 
sortiment 
O.A.D.L.F. 
țitoate față
mai pretențios față

bună calitate, într-un 
divers.
a făcut
de alți

Dar deși 
progrese sirn- 
ani, devenind 
de furnizori.

Pregătirea manualelor pentru noul an școlar

lasă flacăra

La Editura de Stat Didactici 
și Pedagogică se desfășoară din 
plin pregătirile in vederea des
chiderii noului an de învățămint.

Prin eforturile susținute ale lu
crătorilor editurii și ai poligrafiei 
elevii din învățămîntul de cultură 
generală, profesional și tehnic vor 
avea la dispoziție, în noul an șco
lar, peste 540 de manuale, care 
voi fi editate în mai mult de 18 
milioane exemplare. Pînă în pre
zent majoritatea manualelor au și 
fost tipărite și trimise spre difu
zare ; celelalte se află în tipogra
fie, urmînd să apară pînă la în
ceputul anului școlar.

De menționat grija lucrătorilor 
editurii pentru prezentarea manua
lelor in condiții grafice mai bune. 
Un mare număr de manuale pen
tru școlile de cultură generală au 
coperți de material plastic.

La 1 august va începe difuza
rea, prin librării, a manualelor

ff.gjr A* I. L. L. Lonea a intrat 
iap în... vacanță ?

decît săptămînă viitoare. Se pare 
deci că situația de anul 
repetă...

Dacă în celelalte 
l.L.L.-ul și-a arnînat 
pentru altă dată, în aceste zile 
lucrând intens la pregătirea școli
lor, se pare că la Lonea există 
un obicei ca odată cu elevii să 
intre în „vacanță" și l.L.L.-ul. 
Este adevărat că s-au început lu
crările la școlile din Cimpa și 
fieț, dar acestea sint formate din 
săli mult mai puține, decît școala 
medie mixtă, unde lucrările au fost 
aminate pentru..^ săptămâna vii
toare.

Sectoarele l.L.L. din toate loca
litățile au datoria ca în această 
perioadă să concentreze toate for
țele pentru terminarea la timp a 
lucrărilor de pregătire a școlilor 
care nu suportă nici un fel de a- 
mînare.

In aceste zile, în toate școlile 
din Valea Jiului, locul elevilor și 
al profesorilor l-au luat zugravii 
care desfășoară o activitate febrilă 
pentru pregătirea 
derea noului an 
Zugravii știu că lucrările de h 
școli nu pot fi 
o zi. deoarece miile de copii vor 
umple școala din prima zi a nou
lui an școlar. Conducerile școlilor, 
mobilizează toate forțele și, aju
tate de comitetele de părinți, fac 
totul ca și curățenia și aranjarea 
sălilor să fie gata deîndată ce 
zugravii le vor părăsi. Sînt însă 
unele școli în care în prezent nici 
nu au început lucrările de pregă
tire, De pildă, la Lonea în cele 
18 săli de clasă ale Scolii medii 
mixte nu au început lucrările de- 
dt într-una singură (clasa a ll~a 
B) și anume la repararea sobei. 
Dar de o săptămînă lucrul a fost 
întrerupt, atît soba cit și sala fiind 
lăsate tntr-o stare neglijentă, so
borul fiind detașat la o altă lit
erare.

Anul trecut, conducerea școlii, 
în contractul încheiat cu sectorul 
l.L.L. Lonea a consemnat data de 
1 august pentru începerea lucrări
lor. Dar la 1 septembrie l.L.L.-ul 
nu terminase nici pe jumătate lu
crările. Avînd în vedere această 
..experiență", anul acesta, condu
cerea școlii a fixat data de 24 
iulie pentru începerea lucrărilor 
deoarece la 15 august încep exa
menele de corigentă. Dar tovară
șul Ponciș Gheorghe, șeful sectoru
lui l.L.L. Lonea, a anunțat „ofi
cial" ci lucrările nu ver începe

școlilor în ve
de învățămint. 

. la 
aminate cu nici

I

trecut se

localități, 
„vacanța"

D. Ml HAIL

de la 15penau clasele 8-11, iar
august școlile vor începe să pri
mească manualele pentru clasele 
1-7, care se vor difuza, ca și în 
anul trecut, în mod gratuit.

(Agerpres)

0 mai mare attilie 
яянНиіі Miilor 

le întreținere а Ігаввййі
Ca răspuns la critica adresată 

aceleiași secții cu privire la sla
ba supraveghere a lucrărilor de 
întreținere a drumurilor ni se răs
punde :

„Lucrări, de întreținere a drumu
lui Uricani-Cîmpu lui Neag se exe
cută de către secția V drumuri 
naționale Deva prin districtul Li- 
vezeni.

In urma articolului publicat în 
ziarul „Steagul roșu" nr. 3850, 
șeful districtului Livezeni a fost 
chemat la sfatul popular și i s-a 
atras

Pe
mare 
rilor 
rul de drum Uricani — Cîmpu lui 
Neag cît și în celelalte sectoare".

atenția asupra celor sesizate, 
viitor, se va acorda o mai 
atenție supravegherii lucră- 

de întreținere atît pe secto-

frliita i ajutai
Tehnicienii cu indicii de la sec

toarele I В, II și V suq' din ca
drul exploatării miniere Lupeni au 
fost criticați pentru faptul că nu 
au completat graficele de produc
ție cu realizările la zi ale brigăzi
lor miniere.

„Critica m-a ajutat — scrie teh
nicianul Lazăr Anton în răspunsul 
trimis redacției. Voi căuta ca pe 
viitor să fiu printre primii la afi
șarea realizărilor sectorului unde 
lucrez".

Și după cum se prezintă grafi
cele sectoarelor, I В, II și V sud 
de la mina Lupeni, critica a aju
tat.

Acțiuni de muncă voluntară 
în cartierul Fero

Mobilizați de dcputați și agi
tatori, locuitorii din cartierul 
Fero, orașul Petrila, au hotărît 
să inițieze în cinstea Zilei mine
rului și a zilei de 23 August mai 
multe acțiuni de muncă patrio
tică pentru înfrumusețarea car
tierului. Astfel, pe o distanță de 
150 m. 
apei de 
cartier, 
pus în

canalul de scurgere a 
la haldă cu trecere prin 
a fost săpat, curățat și 
jgheaburi de metal, evi

tîndu-se pe viitor orice posibili-.’ 
tate de inundare. De asemenea, 
a fost reparat și pus la punct un 
podeț de trecere peste apă. S-au 
evidențiat în mod deosebit Oprea 
Avram, miner la sectorul. 111, 
Bunduc Dumitru, șef de brigadă 
la sectorul XI, Ropotă Mihai, 
miner și pensionarul Culcer Ghe- 
orghe.

BADUȚĂ CONSTANTIN 
corespondent

totuși mai apar unele goluri în a- 
provizionaxea unităților din Cadrul 
halelor cu anumite sortimente ca 
fasole verde, pere, castraveți, pă
sări și altele, ceea ce face ca a- 
ceste produse să se vîndă la un 
preț mai ridicat pe piața neorga
nizată. Uneori există și o slabă 
preocupare din partea gestionarilor 
care nu depun comenzile la timp 
sau comandă marfă prea puțină 
Aici se constată o lipsă și din 
partea conducerii și a merceologi
lor de la depozitul central care nu 
controlează felul cum sînt aprovi
zionate unitățile. Se mai constată 
și o proastă organizare a trans
portului în cadrul depozitului cen
tral al O.A.D.L.F. De multe ori 
depozitul este bine aprovizionat, 
iar magazinele sînt aproape goale 
din cauza transportului defectuos. 
De exemplu, în. ziua de 18 iulie la 
unitățile de la hale se terminaseră 
roșiile, varza, castraveții, iar ges
tionarii aflați după marfă nu au 
ajuns cu ea de cit după ora 19 
cînd halele erau închise. Uneori și 
prețurile stabilite de O.A.D.L.F. 
sînt mai mori decît pe piața ne
organizată.

Dacă față de trecut în unitățile 
O.A.D.L.F. s-a îmbunătățit mult 
aprovizionarea, nu la fel se pre
zintă deservirea. cumpărătorilor, 
expunerea mărfurilor, grija față 
de curățenia unităților. Neridica- 
rea la timp a ambalajelor dă un 
aspect destul de urît unităților. Se 
cere ca tov. director Covacs și 
șeful serviciului comercial, tov. 
Stănescu, să viziteze mai des uni
tățile din cadrul halelor, luînd mă
suri de remediere a lipsurilor.

Un rol important, ca regulator 
al prețurilor pe piața neorganizată, 
revine și magazinului Gostat, care 
este încă departe de a îndeplini 
acest rol. In special în ultimul 
timp acesta are goluri mari în a- 
provizionare. De exemplu, în ul
tima săptămînă G.A.S. Mintia, a 
trimis cîteva sute de kg. de varză 
de proastă calitate, iar G.A.S. Bîr- 
cea morcovi și ceapă necurățate de 
frunze și de calitate slabă. Această 
situație a fost văzută și de tov. 
Munteanu Ilie, directorul magazi
nelor de prezentare Gostati-Deva 
și Ciuican Nicolae, gestionarul 
magazinului Gostat Petroșani însă 
ei au afirmat că și aceste produse 
trebuie vîndute (??)• 
Gostat Petroșani, în 
bine aprovizionat cu tot felul de 
zarzavaturi și fructe, 
duse specifice G.A.S., 
zlonat mai mult cu băuturi și pre
parate de carne care se găsesc din 
abundență în comerțul nostru de 
stat.

Cu unele lipsuri, care au fost 
scoase în evidență, putem spune 
că piața orașului Petroșani — în 
care hala de alimente are up rol 
însemnat — este din ce în ce mai 
abundent aprovizionată cu mărfuri.

GH1ȚAN DUMITRU 
administrator — halele Petroșani

Petroșani
Aduce la cunoștința celor 

interesați că CURSURILE 
DE PREGĂTIRE PENTRU 
EXAMENUL DE ADMITERE 
INC.EP DE LA DATA DE 1 
AUGUST 1961. ÎNSCRIERI. 
LE LA ACESTE CURSURI, 
care sint gratuite, SE POT 
FACE DE LA DATA DE 24 
IULIE PINA LA 1 AUGUST.

Candidaților li se asigură 
cazare și masă contra cost. 
Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul 
institutului.

(L C. L. Produse
Industriale
PETROȘANI 

Anunță cumpărătorii

ii 
ii

h

că 
prin magazinele de solduri 
din Petroșani, Lupeni și 
Vulcan s-au pus în vtnzare 
cantități importante de arti
cole de îmbrăcăminte și de 
uz gospodăresc cu prețuri 
reduse între 30—50 la sută, 

lată cîteva din articolele 
puse în vînzare:

Preț 
vechi

Preț
nou

Costume
bărbați 

Taioare
457 330

femei 318 200
Sacouri bărbați

„Trotuș“ 141 80
75(30154

Magazinul
loc să fie

păsări, pro- 
este aprovi-

Pantaloni
Rochii de

i;
> •

mărfuri!

ii olandină 129 65
ii Balonseide
i; femei

colorate 429 2ji0
•: Cizme
ii cauciuc cu

fermoar 66,50 30
■ Stofă costum

;i kangarn 280 210
ii Stofă pentru
ii rochii 171 90
;i Sacoșe 155 100
ii Saci merinde 78 40
:: Vizitați magazinele noas-
ii tre spre a vă cumpăra aceste
|!

* Comitetul Filialei de vîmă-
e

*♦♦♦

:

*

to arc și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță pc mem
brii vînători și pescari, mem
bri al filialei, care mai au 
de achitat o parte dini co
tizațiile pe anul 1961 să a- 
chite în cel mai scurt timp 
sumele restante.
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Convorbirea dintre N. S. Hrușciov 
și

SOCI 27 (Agerpres). TASS 
transmite;

La 26 iulie Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
John McCloy, consilier special 
al președintelui S.U.A. pentru 
problemele dezarmării.

In itifsul convorbirii, care a 
decurs în'r o atmosferă de prie
tenie, au fost abordate proble
mele schimbului de păreri sovie-

, г ■. -----------------------------------------

Acorduri înrobitoare 
pentru

to-amer'ican în problemele dezar
mării, care are loc în momentul 
de față la Moscova, și alte pro
bleme a’e relațiilor sovieto-ame- 
ricane.

La convorbire a
Valerian
nistrului
U.R.S.S.

Nikita 
prînz în cinstea lui John McCloy 
și a familiei lui.

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

Lucpăpile Forumului mondial 
al tineretului

fost de față
Zorin, locțiitor al mi- 
Afacerilor Externe al

Hrușciov a oferit un

MOSCOVA 27 (Agerpres).
In. seara zilei de 26 iulie, la Fo

rumul mondial al tineretului, Ma
rian Renke, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Socialist din R.P. 
Polonă, a prezentat referatul „Ti
neretul și dezarmarea". Sarcina 
principală constă astăzi în trecerea 
de la discuții la realizarea dezar
mării, a declarat vorbitorul. El a 
subliniat că proiectul de dezarmare 
generală și totală, prezentat de U- 
niunea Sovietică spre examinare 
celei de-a 15-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., este proiectul 
cel mai concret, și care corespunde 
cel mai bine cerințelor vremii.

Vorbitorul a amintit că milita
rizarea promovată în Republica Fe
derală Germană implică o primej
die serioasă pentru pace și secu
ritate.

Renke a subliniat că tineretul 
polonez ia parte activă la diverse 
acțiuni care au scopul de a lărgi 
colaborarea internațională, de a

asigurarea
In a-

Marian

obține dezarmarea, 
păcii în întreaga lume, 
această ordine de idei, 
Renke a scos în evidență impor
tanța Forumului pentru 
contactelor dintre tineretul 
ferite țări.

Participanții la Forum au sub
liniat în repetate rînduri, prin 
aplauze, cuvîntarea lui M. Gold
man, președintele grupului de ti
neret al Mișcării pentru dezarma
rea nucleară din Marea Britanie.

El a declarat că tineretul en
glez s-a aflat în primele rînduri 
ale demonstrațiilor împotriva bom
belor atomice și termonucleare. 
Din cei 100.000 de participant la 
recentul marș din Londra, aproxi
mativ 60 la sută au fost tineri sub 
25 de ani.

Vorbitorul a declarat că înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale ar permite în primul rînd să 
se obțină reglementarea pașnică a 
problemei Berlinului.

lărgirea 
din di-

ATENA 27 (Agerpres).
La ședința din 25 iulie a Co

misiei parlamentare legislative, 
numeroși deputați din opoziție 
au condamnat cu hotărîre acor
durile economice greco-vest-ger- 
mane, demascînd caracterul lor 
înrobitor pentru Grecia.

Deputății Iliopoulos, Priftis și 
Despotopoulos, din partea Par
tidului Uniunea democrată de 
stînga (E.D.A.), au subliniat că 
acordurile oferă privilegii excep
ționale capitalului vest-german 
investit în Grecia.

Iliopoulos a arătat că acordu
rile oferă firmelor vest-germane 
dreptul de a crea în mod liber 
întreprinderi în orice ramură a 
economiei Greciei ignorînd nece
sitățile economiei Greciei și de 
a vinde în mod liber produsele 
lor pe piața acestei țări. Aceste 
acorduri — a spus el — sînt o 
piedică pentru orice industriali
zare a Greciei.

Priftis a arătat că în întreprin
derile pe care le vor crea în Gre
cia firmele vest-germane vor de
ține 51 la sută din acțiuni și se 
vor bucura de privilegii în ce

privește angajarea forței de 
muncă.

Deputății au arătat că acordu
rile permit Germaniei occidenta
le să înființeze în Grecia dife
rite „organizații culturale și re
ligioase, școli etc.“, ceea ce va 
deschide porțile expansiunii po
litice nestingherite a Germaniei 
occidentale în Grecia.

Acordurile, a arătat Priftis, 
vor prevedea intrarea liberă în 
Grecia a cetățenilor vest-ger- 
ma-ni.

Deputății au demascat ma
nevra guvernului care, știind că 
opinia publică nu va admite a- 
doptarea unor acorduri atît de 
înrobitoare, a hotărît să le va
lideze trecînd peste parlament, 
prin prezentarea lor într-o comi
sie parlamentară care are împu
terniciri limitate și o reprezen
tanță restrînsă. Deputății au 
subliniat că această manevră 
contravine constituției care pre
vede ca orice acorduri prin care 
Grecia își asumă obligații mari 
să fie discutate numai în ședin
țele plenare ale parlamentului.

Vizita lui I. А. Gagarin 
în Cuba

HAVANA 27 (Agerpres).
La 26 iulie, în parcul central 

din Havana I. A. Gagarin, pri
mul cosmonaut din lume, a de
pus o coroană de flori la mo
numentul lui Jose Marti, fiu glo
rios al poporului cuban

Populația Havanei a primit cu 
ovații furtunoase pe primul cos
monaut.

Din parcul central Gagarin și 
persoanele care îl însoțesc au 
plecat la spitalul militar din ca
pitala Cubei, unde eroului Cos
mosului i s a făcut o primire 
cordială.

Apoi I. A. Gagarin a partici
pat la mitingul consacrat zilei 
de 26 iulie — aniversarea insu
recției naționale a Cubei.

Continuîndu-și vizita j
prin țările Americii Latine

La clubul internațional „Forum*
• MOSCOVA 27 (Agerpres).

La 26 iulie. în Casa centrală 
a oamenilor de 
cova s-a deschis 
țional „Forum".

La festivitatea 
l>ului au luat

litere din Mos- 
Clubul intema-

deschiderii clu
bului au шаг parte Viaceslav 
țliutin, ministrul Invățămîntului 
Superior și Mediu de speciali
tate, Alexei Popov, ministrul 
Culturii al R.S.F.S.R., J. Malino, 
rectorul Universității din Colum
bia, cunoscutul scriitor sovietic 
K. Simonov.

Asistența a fost salutată de 
litri Mașin, prim-secretar al Co-

mitetului orășenesc Moscova al 
Comsoinolului.

Deschiderea oficială a clubului 
a fost urmată de un grandios 
spectacol, după care tineretul so
sit la Moscova din diferite părți 
ale lumii 
tîrziu.

Zilnic, 
Mondial 
club vor 
participanții la Forum și repre
zentanți de seamă ai vieții pu
blice, oameni de șiiință, oameni1 
de litere, artiști, sportivi — so
vietici și străini.

a petrecut pînă noaptea

în timpul Forumului 
al tineretului la acest 
avea loc întîlnirî între

Apelul adresa* poporului grec de Consiliul 
national al mimării muncitorești 

pentru pase
(Agerpres).
adresat poporului 

național al mișcării

ATENA 27
Intr-un apel 

grec, Consiliul 
muncitorești pentru pace și dezar
mare, îndeamnă pe toți grecii ca 
indiferent de divergențele ideolo
gice, să împiedice dezlănțuirea u- 
nui război nuclear, să intensifice 
lupta pentru pace în întreaga lume, 
pentru dezarmarea generală și to
tală.

Intr-o declarație a „Mișcării 
pentru colaborarea balcanică" se 
condamnă cu asprime guvernul grec 
și cercurile N.A.T.O. pentru ten
dința lor de a crea îh Balcani „o 
atmosferă de încordare și îngri
jorare".

In această declarație se sublinia
ză că încercările guvernului grec 
și ale cercurilor N.A.T.O. de a 
înrăutăți relațiile dintre poporul 
grec și celelalte popoare balcanice, 
sînt sortite eșecului. Poporul grec,

și dezarmare
scriu autorii declarației; se pro
nunță în mod hotărît pentru în
țelegere între popoarele balcanice, 
pentru rezolvarea ( prin tratative a 
problemelor litigioase, pentru con
solidarea păcii în Balcani.

-O-

In jurul situației din Bizerta
Hotărîrea Comitetului Permanent 

pentru ajutorarea Tunisiei
CAIRO 27 (Agerpres).
La 25 iulie a avut loc la Cairo 

. prima ședință a Comitetului per
manent pentru ajutorarea Tuni
siei alcătuit din reprezentanții 
R.A.U., Libiei, Tunisiei și Ma
rocului. Acest comitet a fost în
ființat pe lîngă Liga țărilor a- 
rabe.

I După încheierea ședinței, Has
suna, secretar general al Ligii 
țărilor arabe, a declarat repre- 
zențanțîlor presei că Comitetul 
permanent a discutat probleme
le referitoare la „îndeplinirea 
hotărîrii Consiliului Ligii cu pri-

-___ o___  —_ —

India sprijină cererea 
guvernului Tunisiei privind 

retragerea trupelor franceze 
din Bizerta

DELHI 27 (Agerpres).
Guvernul indian a adresat lui 

Habib Burghiba, președintele 
Tunisiei, un mesaj în care de
clară că India sprijină cererea 
guvernului tunisian ca trupele 
franceze să fie retrase din Bi
zerta.

După cum anunță ziarul „Hin
dustan Times", acest mesaj va 
fi înmânat personal președinte
lui Burghiba de către ambasa- 
dătul Indiei în Tunisia.

vire la sprijinirea Tunisiei și 
trimiterea în această țară 
voluntari și echipament militar 
și tehnic".

La ședința comitetului, a spus 
Hassuna, a, fost adoptată hotă- 
rîrea ca Secretariatul Ligii să ia 
urgent contact cu guvernele ță
rilor arabe — membre ale Ligii, 
iar conducătorul delegației Tu
nisiei în Consiliul Ligii să ia 
contact cu reprezentanții țărilor 
arabe la Cairo pentru a cădtea 
de acord asupra efectivului vo
luntarilor și proporțiilor ajuto
rului militar pe care fiecare stat 
arab îl va acorda Tunisiei".

In declarația pe care a făcut-o 
unui corespondent al agenției 
M.E.N. reprezentantul Tunisiei 
în Comitetul permanent, Taieb 
As Sahbani, a declarat că s-a 
căzut de acord asupra mijloace
lor de transportare a primului 
grup de voluntari arabi în Tu
nisia.

la 
de

Revista britanică „Observer“ 
despre consecințele agresiunii 

franceze
LONDRA 27 (Agerpres).
Revista britanică „Observer" 

își consacră unul din editoriale 
conflictului franco-tunisian, ex- 
primîndu-și nemulțumirea pentru 
consecințele defavorabile pe ca
re le va avea pentru toate pute
rile occidentale agresiunea fran
ceză împotriva Bizertei.

„Opinia publică afro-asiatică 
— scrie revista — va fi impre
sionată de faptul că mai multe 
sute de tunisieni au fost uciși 
ca rezultat al existenței în țara 
lor a unei baze militare străine 
pe care tunisienii nu o doresc".

Din punct de vedere politic 
problema Bizertei „este dezas
truoasă pentru puterile occiden
tale", mai ales, adaugă „Obser
ver", cînd diplomația occidenta
lă se străduiește să obțină spri
jin în rîndurile țărilor neutre 
pentru politica Occidentului.

Protestul Partidului 
socialist din Japonia 

adresat guvernului Ikeda
TOKIO 27 (Agerpres).
Partidul socialist din Japonia: 

a adresat guvernului Ikeda un 
protest hotărît împotriva hotărîriî 
acestuia de a nu acorda viză de in
trare în țară reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito
rești din celelalte țări, invitați 
la cel de-al VITI-lea Congres al 
Partidlului Comunist din Japo
nia.

In 
dința 
cutiv
Partidul socialist a cerut guver
nului să nu refuze vizele dte in
trare în Japonia reprezentanți
lor organizațiilor obștești din 
diferite țări care urmează să 
participe la conferința interna
țională pentru interzicerea ar
mei atomice și nucleare.

declarația adoptată la șe- 
Comitetului Central exe- 

care a avut loc la Tokio,

Delegația sovietică 1л frânte 
ел I. P. fibeorgaăze a suit 

Іл Im
MEXICO 27 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 26 iulie a sosit în Mexic 

delegația sovietică în frunte cu 
M. P. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a întreprins o că
lătorie prin țările Americii Lati
ne într-o misiune de bunăvoință.

La aeroport, delegația sovieti
că a fost întîmpinată de Manuel 
Tello, ministrul Afacerilor Ex
terne al Mexicului, și de alte per
soane oficiale din Mexic, precum 
și de V. I. Bazîkin, ambasado
rul U.R.S.S. în Mexic.

M. P. Gheorgadze și M. Tellb 
au rostit cuvîntări. M. P. Ghe
orgadze a transmis guvernului 

poporului mexican un fierbin- 
salut din partea guvernului 
poporului Uniunii Sovietice.

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

Mercenarii vest-germani 
în Algeria

BERLIN 27 (Agerpres).
După cum a comunicat Z. Mus

tafa; purtător de cuvînt al Arma
tei de eliberare națională a Al
geriei, într-un interviu publicat în 
ultimul număr al revistei -„Freie 
Welt“, 4.000—5.000 de germani 
sînt recrutați în fiecare an în Ger
mania occidentală și Berlinul oc
cidental pentru așa-numita ^legiu
ne străină" a armatei franceze, care 
duce un război agresiv împotriva 
poporului algerian.

Mustafa arată că există servirii 
speciale secrete pentru recrutarea 
în legiunea străină. Persoanele re
crutate sînt îmbrăcate în uniforma 
soldaților francezi și transportate 
în Franța fără nici un fel de for
malități Ia frontieră.

Și 
te
Și

----------  .- •••• ' 4ESBB=------ -

Convocarea Consiliului de Securitate
NEW YORK 27 (Agerpres).
Agenfia France Presse relatea

ză că Consiliul de Securitate a 
fost convocat pentru 28 iulie în 
vederea discutării, pentru a doua 
oară a situației create de agre
siunea franceză la Bizerta.

Convocarea a fost făcută la 
cererea guvernului Tunisiei, care 
a arătat că Franța nu respectă 
rezoluția Consiliului de Securita
te referitoare la încetarea focu
lui.

PROGRAM DE RADIO
29 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Melodii populare ro- 
mînești, 10,30 Muzică de prome
nadă, 11,03 Dansuri populare 
sovietice, 11,20 Fragmente din o- 
pera „CîntărețUl libertății" de 
Eugen Knapp, 12,00 Muzică de 
estradă, 13,05 Concert de muzică 
ușoară, 14,00 Din cele mai cu
noscute melodii populare romî- 
nești, 14,30 Muzică de estradă, 
15,45 Actualitatea literară în 
ziarele și revistele noastre, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,50 Știința 
în slujba păcii, 18,30 Muzică 
populară romînească, 19,15 Arii 
diin operele compozitorilor ita
lieni Cilea și Catalani, 19,40 
Muzică de dans, 20,30 Ce e nou 
în librării, 20,40 Muzică din o- 
perete, 21,05 Concert de muzică 
populară romînească, 21,30 Ver
suri ale poeților noștri contem
porani recitate de artiști amatori.

PROGRAMUL II. 12,30 Muzică 
populară romînească, 13,15 Con
cert de estradă, 14,03 Muzică u- 
șoară sovietică, 15,00 Din fol
clorul popoarelor, 15,30 Muzică 
din operete, 16,30 Muzică ușoa
ră, 17,00 Cele mai bune progra
me muzicale alcătuite de ascul
tători, 18,05 Muzică ușoară de 
Nicolae Kirculescu, 19,40 Estra
da artistului amator, 20,30 Mu
zică de dans, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică de dans.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
29 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BRIE: Vickingii; AL. SAHIA: 
Cenușăreasa; PETRILA: Ha- 
tiffa; ANINOASA: In umbra 
legii; VULCAN : Socoteli gre-. 
știe; LUPENI : Avionul pleacă 
la ora 9; BARBATEN1: Darclee.
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