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Randament mediu pe mină 
1,038 tone pe post!

4 pag. 20ban;

în primul rind I

De la mina Lupeni s-au 
trimis la preparație în 
perioada 1—29 august 
2021 tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan. Creș
terea substanțială a pro
ducției minei are la bază 
acțiunea hotărîtă pentru 
sporirea productivității 
muncii în abataje și pe 
mină. Acum la majorita
tea sectoarelor minei ran
damentul în cărbune și pe 
sectoare este mai mate 
decît cel planificat. Așa 
de. pildă, fruntași în creș
terea productivității sînt 
minerii din frontalele sec
torului III. Cele peste 
3200 tone de cărbune pe 
care le-au dat în plus 
față de planul lunar la 
zi minerii din brigăzile 
lui Spinu Petru, Ghjoan-

că loan și Ghioancă Sa
bin, s-au extras pe sea
ma unui randament în 
cărbune care depășește cu 
peste 600 kg. pe post sar
cina de plan. Cu produc
tivitatea mai mare decît 
cea stabilită muncesc și 
minerii sectoarelor I A, 
I В, IV В și V sud. In 
sectorul I A, unde pro
ductivitatea medie este 
cu 134 kg. pe post peste 
cea planificată, la multe 
brigăzi de abataj (îndeo
sebi la Feher Vasile si 
Rotaru Dumitru) randa
mentul mediu obținut este 
de 3,47 — 4,24 tone pe 
post. Pe mină producti
vitatea medie este acum 
de 1,038 tone pe post, în 
multe zile depășind chiar 
1,060—1,100 tone 
post 1

o

Aproape 4000 tone 
de cărbune pesfe plan

mofte Spiridon, Poloboc 
Constantin, Năsălean Mi
ron, Mischie Gheorghe și 
din alte brigăzi fruntașe 
țin la renumele ce și l-au 
creat de maieștrii ai ran-

la Uricani damentelor înalte și ex- 
plan, 

de 
căr-

bunâ

Printre cei mai buni muncitori dlin secția me
canică de la U.R.U.M.P. tînărul strungar Pitic 
Leon ocupă un loc de seamă. Lui i se încredin
țează lucrări care cer o bună pregătire tehnică. 
Iată-1 în clișeul nostru rabotînd suprafața unor 
segmenți de filtre, comandă pentru preparația Lu- 
peni.

Ca și în anul trecut și 
în lunile acestui an, co
lectivul minei Uricani a 
mers din succese în suc
cese. Anul acesta, mun
ca celor de
s-a caracterizat prin ran
damente mari. In 
august minerii de aici au 
adăugat încă 3741 tone 
de cărbune celor 32.647 

_»ne extrase peste plan în 
primele 7 luni ale anului. 
Ei muncesc acum cu un 
randament mediu de pes
te 1,440 
cea mai 
abataje 
obținută 
tone pe
brigăzile conduse de Ti-

trag zilnic peste 
laolaltă, mai bine 
120—200 tone de 
bune cocsificabil de 
calitate.

Avînd în vedere 
dițiile de exploatare

viitoare, minerii

con- 
din

tone pe post, la 
mare parte din 

productivitatea 
depășind 6,500 

post. Minerii din

lunile
de la Uricani au hotărît 
ca în august să dea peste 
plan cel puțin 4000 to
ne de cărbune în cadrul 
celor 15.000 tone cu cît 
și-au majorat angaja
mentul anual.
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ÎN ZI DE ODIHNĂ

Toate sectoarele Lonei- 
peste plan

Colectivul minei Lonea muncește cu avînt me
reu mai mare. In ultimele 4 zile de muncă din 
abatajele minei s-au extras peste plan 270 tone 
de cărbune energetic. In cursul acestei luni toate 
sectoarele minei și-au îndeplinit și depășit rit
mic sarcinile de plan. întrecerea pentru locul 
de frunte pe mină se dă între minerii sectoare
lor I și IV. Cei de la IV au doar un avans de 
circa 70 tone de cărbune față 
nerilor sectorului I. La acest 
brigăzile conduse de Berindei 
Ioan, Bălănescu Emanoîl și 
extrag tot mai mult cărbune 
damentul muncii lor depășește 4,400 tone pe 

? post în medie. Un aport de 
seamă Ia succesul întregului 
colectiv a
frontaliști 
Gheorghe.

de depășirea mi- 
dini urmă sector, 

Aurel, Farkaș 
Gherase Dumitru 
peste plan1. Ran-

adus și brigada de 
condusă de Timar
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rea lucrărilor de construcții — hăr
nicia Însoțea pe fiecare. Și pe zi' 
darii Fritz Adam, Konyardy Mihai, 
Milik Adam, Văduva Ioan și pe dul
gherii Furdui Torna ■ și Nicolae, 
Dune a Petru, Leah Vasile, Tekacs 
luliu și pe tinerii Breazu Florian, 
Tuczkay Francisc — pe toți.

Iar la ora 
au hotărît să

Trei dintre sectoarele produc
tive au format „polul" negativ 
al activității pentru extragerea 
cărbunelui planificat minei Lu
peni pe luna august. Dintre a- 
cestea mai rău s-a împotmolit 
sectorul IV A. Nici măsurile ad
ministrative adoptate de către 
conducerea minei, nici focul cri
ticii, la care a fost supus, nu au 
putut determina colectivul de 
aici să-și redreseze munca. Dim
potrivă. Minusul de producție a 
crescut decadă de decadă ajun- 
gînd să depășească cifra de 1.100 
tone de cărbune pînă la data cînd 
mai era o săptămînă de lucru 
pînă la încheierea lunii. Cum se 
explică acesată situație ?

Solicitînd o explicație din par
tea conducerii exploatării minie
re Lupeni, tov. Popianăș Dumi
tru, inginerul șef adjunct al mi
nei, ne-a declarat următoarele în 
legătură cu sectorul IV A :

— La drept vorbind, sectorul 
nu-și poate justifica rămînerea 
sub plan. Cauze obiective de na
tură să frîneze producția secto
rului, în august cel puțin, nu se 
poate spune că au existat. Linia 
de front, efectivul de muncitori, 
înzestrarea tehnică și, însfîrșit, 
aprovizionarea cu lemn, mate
riale și vagonete goale au fost 
în linii generale asigurate.

Intr-adevăr indicația că în 
sectorul IV A au existat condi
ții favorabile realizării sarcini
lor de plan ne-o dau cîteva fap
te. Un prim exemplu : în sector 
sînt plasate zilnic trei abataje 
frontale, șapte abataje cameră, 
precum și o serie de pregătiri în 
cărbune. - 
producție 
front nu 
chiar și 
ția unei 
peste sarcina zilnică. Iată acum 
un alt fapt care atestă de data 
aceasta că brigăzile miniere din 
sector au capacitatea — cînd și-o 
pun la contribuție — de a da 
producție multă și de calitate, 

, de a-și îndeplini și depăși pla
nul. Astfel, pe graficul cu rezul
tatele întrecerii socialiste majo
ritatea brigăzilor sectorului IV 
A se prezenta la decada a doua 
din luna august cu planul neîn
deplinit. Deci, o Situație gene
rală în sector. Dar. lucru curios, 
dintre realizările slabe de pe 
grafic „țîșnesc" parcă deasupra 
depășirile remarcabile a trei bri
găzi : Diana Chițu — 99 la su
tă, Catalina Vasile și, respectiv, 
Bereschi Mihai — 34 la sută de
pășire.

Din toate acestea se desprin
de concluzia că în procesul mun
cii din abatajele sectorului IV A 
este insuficient angrenat în în
deplinirea atribuțiilor sale pro
fesionale elementul esențial, de
terminant — OMUL, Și vorbind 
de munca în subteran, aici, fi
rește, identificăm acest element 
cu minerul tăietor la frontul de 
lucru, cu artificierul ce struneș
te forța brutală a explozibilului 
făcînd să se năruie cu ajutorul 
ei muntele de cărbune din adîn-

Toate aceste locuri de 
totalizează o linie de 
numai suficientă, da<r 

în plus pentru extrac- 
cantități de cărbune

• ■« - — — ---■

CARNET

— 35 la nu-

— Ei ți-arn spus eu că vom 
avea vreme frumoasă ?! -— spuse 
privind spre înaltul azuriu al ce
rului deputatul Bacinschi Mihai, 
șeful I.L.L. din Aninoasa.

— Asta ne bucură pe toți deo
potrivă — răspunse secretarul or
ganizației de partid din întreprin
dere, dulgherul Furdui Nicolae. 
Oamenii au răspuns cu drag la 
chemarea noastră 
și dacă timpul ar 
fi ploios ne-ar îm
piedica să lucrăm. 
Sînt sigur că vom 
face treabă bună. 
Au venit cu toții
măr. Dacă și duminica asta lucrăm 
fiecare cîte 8 ore vom avea re
zultate bune.

In acea dimineață de dumini
că în centrul comunei Aninoasa, 
acolo unde se construiește noua 
librărie și unde se fac modifică
rile necesare unui local pentru des
chiderea unei unități O.C.L., tre
cătorii se opreau deseori din mers. 
Zumzetul muncii harnicilor cons
tructori se împletea cu voia bună 
ce caracterizează colectivul I.L.L. 
care s-a făcut apreciat de către 
aninoseni, prin numeroasele cons
trucții locale. In acea dimineață 
de duminică —- cînd ei au hotărît 
să lucreze voluntar pentru grăbi-

14 — atunci cînd 
încheie ziua de lu
cru — șeful I.L.L., 
tov. Bacinschi • a 
scos carnețelul și a 
făcut bilanțul mun
cii.

— 12 m.p. pardoseală beton ar
mat, 32 m.p. tencuieli interioare, 
42 m.p. exterioare stropite, 
m.p. betonări pardoseli.

— Tovarășe Bacinschi 
terveni secretarul organizației 
partid — faceți calculul și la 
conomiile aduse.

Pește cîteva clipe, șeful I.L.L. 
adăugă :

— S-au efectuat 280 ore volun
tare care înmulțite doar cu 4 lei 
ora ne dau 
lei.

— Și-om 
adăugă cu 
secretarul organizației de partid.
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mai face tovarășe — 
mulțumire in glas

L1C1U LUCIA

Ori de
importante, 
torului de 
mineri, cu

... mai bună. _____r_____ _________ ___r___  ...e-
8' pul unui asemenea sfat cu minerul Tudor Nicolae, 
8 schimb în 1. ' ' ' " '
8 Musca loan.
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: cîte ori în munca "sectorului se ivesc probleme mai 
inginerul Nedelescu Iulian locțiitorul șefului sec- 

investiții al minei Petrila se sfătuiește cu maiștrii 
minerii de frunte și . împreună găsesc soluția cea 
Fotoreporterul nostru l-a surprins pe inginer în tim- 

șef de 
brigada lui Tătaru Petru și cu maistrul minier
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curi, cu vagonetarul, crațeris- 
tul, mecanicul de locomotivă — 
cu maistrul minier care ține în 
mină nenumăratele fire ce pun 
fn mișcare complicatul mecanism 
al procesului de producție pe 
schimbul său. A existat oare 
preocuparea de a mobiliza la 
îndeplinirea sarcinilor, de a e- 
duca cu răbdare și persevrență 
în spiritul disciplinei socialiste, 
a atitudinii noi, înaintate față 
de muncă, a intransigenței față 
de lipsuri pe fiecare om al mun
cii din sectorul IV A ? Dacă din 
partea conducerii tehnice și po
litice a sectorului ar fi existat 

într-adevăr o astfel de preocupa
re atunci cu siguranță că nici- 
cind colectivul de aici nu s-ar 
fi rușinat de rezultatele muncii 
sale. Or, la sectorul IV A la ca
pitolul munca cu oamenii sînt 
multe lucruri nepuse la punct. 
De multe ori e lăsată pe seama 
spontaneității. Să luăm, de exem
plu, cîteva cazuri semnificative. 
La 11 august, în abatajul fron
tal 2/2 s-a produs o surpare la 
lichidarea căreia s-a lucrat trei 
zile consecutiv. Pagubele aduse 
sectorului: 200 tone cărbune și 
pe deasupra un mare număr de 
posturi irosite cu lichidarea sur
pării. Și aici și-a pus amprenta 
indisciplina în producție, lipsa 
conștiinciozității în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale. Astfel, 
dacă minerii din brigada tov. 
Beraru Vasile au neglijat regu
lile ce decurg din monografia de 
armare, nici maiștrii mineri Uță 
Nicolae și Brilla Iosif nu s-au 
ostenit să acorde asistență teh
nică necesară.

In același abataj a fost intro
dusă în luna iulie armarea me
talică. Condițiile de zăcămînt 
(stratul de cărbune înclină și pe 
direcție) nu permiteau însă a- 
ceastă schimbare în sistemul de 
armare. Lucrările de extracție 
mergeau anevoios; în abataj se 
ivise pericolul de a se produce 
surpări. Trebuia revenit la ar
marea în lemn. Dar lipsindu-le 
inițiativa personală, tovarășii 
din conducerea sectorului au e- 
zitat să ia această măsură, Re
zultatul; munca în abatajul 2/2 
a continuat să șchiopăteze pînă 
în luna august, aceasta resfrîn- 
gîndu-se negativ asupra produc
ției sectorului. Văzînd neputința 
sectorului de ă rezolva proble
ma, conducerea minei a dat dis
poziție să se treacă la armarea 
în lemn a abatajului.

La unii șefi de brigadă au mal 
rămas înrădăcinate rămășițe ale 
mentalității de domeniul trecu
tului și anume că „plata o face 
creionul" șefului de sector. Iată 
un dialog ce a avut loc în spi
ritul acestei mentalități în biroul 
sectorului IV A în dimineața de 
25 august:

— De ce merge așa prost lu
crul la voi, lovane ? — l-a în
trebat inginerul Istvănuț pe bri
gadierul lovan Andrei.

— Și atîta-i prea mult, tova
rășe inginer...

— CUm poți spune dumneata 
una ca asta, cînd aveți înaintat 
pîna azi doar treisprezece me-

I. BĂLAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Fruntașe în bătălia 
pentru calitate

La Filatura Lupeni, colectivul de 
muncitoare de la secția de sortare 
a bobinelor de mătase artificială o- 
cupă un loc de frunte. Hotărîte să 
reducă rebuturile și să sporească 
numărul bobinelor de calitate, mun
citoarele sortatoare s-au angajat să 
realizeze ’ zilnic peste plan 10—24 
kg. sculuri de prim sort. Organi- 
zîndu-și mai bine activitatea la lo
cul de muncă ele au reușit în luna 
august a.c. să respecte angajamen
tul luat și să-1 depășească cu 1,3 
la sută. Printre muncitoarele sor
tatoare care au contribuit la în
scrierea acestui nou succes în mun
că se numără și tinerele Sălăjan 
Rozalia, Bacskai Rozalia, Groza 
Ana, Mircea Maria și Laurian Hor
tensia.

De asemenea, în mod deosebit 
s-a evidențiat și brigada de la sor
tat —- împachetat condusă de Du
mitrescu Ana care și-a depășit an
gajamentul cu sută la sută.

MARIA BORDEA 
corespondent
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Мм tniră cu patru ani decît 
fi' Ьлмйі care vor lua loc în să~ 
ide iesei a l-a, școala din Pa- 
roțem va fi în acest an locașul 
■de pregătire pentru viață a unui, 
număr sporit de elevi. Dacă în 
anul trecut efectivul de elevi a 
putut fi cuprins in 7 clase, în vii
torul an școlar numărul claselor 
va crește la 10, mărindu-se con
siderabil efectivul de elevi. Pen
tru prima dată școala are acum 
clasa a VII-a, iar cei cărora It 
s-a cumpărat cel dimii ghiozdan 
sînt prea mulși pentru a-i putea 
cuprinde într-o singură clasă. Nu
mărul mare al tuturor celor care 
trebuie să se împrietenească în 
toamna aceasta cu abecedarul de-
>ееееео0еееоѳооеоооооооесооеооеоооооо

Școală nouă — 
fapte noi

termină crearea a două clase a 
l-a în viitorul an școlar.

Dar nu numai de numărul ele 
selor ne îngrijim acum în preajma 
noului an de învățămînt. Noua
școală, din Paroșeni n-a uitat 
iă-și facă pe timpul vacanței „toa
leta generală'' după care s a pri
menit în veșminte noi, curate.

Zugrăvirea școlii — despre ea 
este vorba — s-a terminat de cî- 
teva zile. Efortul susținut al per
sonalului de îngrijire a făcut ca 
parchetul să semene din nou cu 
oglinda. De combustibil pentru z‘~ 
lele friguroase n-avem motive să 
ne mai interesăm. încă din anul 
trecut școala a fost înzestrată cu 
încălzire centrală. Stăm mai slab 
cu procurarea materialului didac
tic din cauză că direcțiunea nit 
a ridicat la timp tot materialul 
pe care Secția de învățămînt și 
cultură ni l-a repartizat. Sîntem 
hotărîți însă să completăm mate
rialul didactic prin mijloace proprii..

Peste cîteva zde vor începe 
cursurile pentru elevii șeralîști din 
cele 6 clase. Atît numărul lor cît 
fi al celor de la zi a crescut con
siderabil și deși avem școală nouă 
ne mai trebuie însă spațiu, deoa
rece și grădinița funcționează în 
localul școlii. In asemenea împre
jurări ne este și mai greu să în
țelegem cum s-a ajuns ca localul 
destinat grădiniței să fie trecut în 
folosința T.A.P.L. pentru restau
rant ?!

Sperăm că asupra acestei mă 
suri se va reveni dată fiind în
tâietatea de care se bucură școala.

Încă de la sfirșitul anului șco
lar trecut și în continuare pe tim
pul vacanței, cadrele didactice din 
Paroșeni și-au unit puterile pentru 
a găsi cele mai rodnice căi în 
vederea ridicării procesului de în
vățămînt la un nivel tot mai înalt, 
în special sub aspectul calității- 
Dezbaterile și căutările s-au con
cretizat într-un proiect program 
care a fost prezentat Secției de 
învățămînt și cultură Petroșani și 
care va deveni din prima zi de 
școală ghidul permanent în acti
vitatea instructiv-educativă a fie
cărui învățător, profesor și diri
ginte din această școală.

prof. AL. STANESCU 
corespondent

De fapt, cli
șeul de fată nu 
ar mai avea ne
voie de explica
ții : singur ara
tă preocuparea 
conducerii Școlii 
de 7 ani nr. 1 
din Petroșani 
pentru pregăti
rea școlii în ve
derea noului an 
de învățămînt. 
Aici există do
rința ca și în a- 
cest an școala 
să se situeze 
printre unitățile 
fruntașe în Va
lea Jiului în pri
vința ordinei și 
curățeniei.

L Л L V Р Е N 1

Anul școlar poate începe I
Încă cu două luni în urma, 

deputății Sfatului popular al o- 
rașului Lupeni au discutat mă
surile care urmau să fie luate 
în vederea pregătirii școlilor din 
localitate pentru anul școlar 
1961 — 1962.

In vederea îndeplinirii măsu
rilor de ordin gospodăresc sfa
tul popular a alocat suma de 
100.000 lei și apoi a dat o su
plimentare de 42.500 lei pentru 
zugrăveli, vopsitorii și reparații 
ce trebuiau efectuate la școlile 
din Lupeni

Echipele de zidari, tencuitori, 
lemnari și zugravi din cadrul 
sectorului I.L.L. Lupeni au mun
cit cu multă tragere die inimă la 
lucrările încredințate. La fel co
mitetele de părinți, mamele și 
gospodinele, membre ale comi
tetului de femei au adus o con
tribuție însemnată la pregătirea 
școlilor. Astfel conducerile șco
lilor elementare de pe raza ora
șului Lupeni precum și a școlii 
medii mixte de zi și serală pot 
raporta : ,,Pregătirile s-au ter
minat — noul an școlar poate 
începe".

Odată cu noul an școlar, în 
cartierul Grafit se va deschide 
o grădiniță pentru preșcolari.

Localul rezervat grădiniței de 
copii așteaptă gata pregătit co
piii, ca de altfel și școala ele
mentară de 4 ani dfe aici.

In Bărbăteni, școala elemen
tară de 7 ani s-a lărgit cu încă 
două clase, pentru a cuprinde 
numărul sporit de’ elevi. La a- 
ceastă școală, unde directoare 
este deputata Nereanțu Valenti
na. s-au făcut pardoseli, zugră
veli iar membrele comitetului 
sătesc al femeilor și corpul di
dactic vor să facă școala cît 
mai plăcută elevilor.

In cartierul Ștefan, grădinița 
de copii a primit o zugrăveală 
nouă.

La școala Unde își urmează

Iți ш rajeita canstracterii 
aneajamenlul 1 !

Cu ocazia unui raid anchetă e- 
fectuat în urmă cu trei săptă- 
mîni la cele trei școli ce se con
struiesc la Uricani, Petroșani și 
Petrila, a reieșit că la cele trei 
școli termenele de predare nu 
au fost respectate datorită su
perficialității cu care conduce
rea lotului Petroșani (ing. șef 
Badea Aurel) a tratat aceste o- 
biective. Atunci maiștrii de șan
tiere s-au angajat ca pînă la 1 
septembrie să termine complet 
cele trei școli4 Pornind marți pe 
urmele raidului s-a constatat că 
nu au fost încă mobilizate for
țele necesare pentru ca școlile 
not să fie terminate la 1 septem
brie conform angajamentului. Se 
pune întrebarea: în ce măsură 
constructorii își vor respecta 
angajamentul, cum a înțeles con
ducerea lotului Petroșani să mo
bilizeze toate forjele pentru ter
minarea la timp a acestor obiec
tive atît de importante?

A

cursurile elevii din cartierele 80 
case, Lopștein, Victoria și Caro
lina, școala elementară nr. 2, 
numeroase gospodine mobilizate 
de deputata В idea Ecaterina au 
făcut ca școala să sclipească de 
curățenie după ce totul a fost 
zugrăvit și vopsit. La această 
școală, ca și la celelalte din Lu
peni, absolvenții sînt pregătiți 
prin meditații la matematici și 
limba romînă de profesori care 
nu-și precupețesc timpul pentru 
ai ajuta încă odată pe foștii lor 
elevi, ca aceștia sa facă față 
probei de admitere la școala 
profesională din localitate

Școala nr. 1 din Lupeni, de 
mai multi ani deținătoare a lo
cului întîi între celelalte școli 
din oraș, a fost și de astă dată 
prima pe localitate în pregăti
rile pentru noul an de învăță- 
mînt. Acest succes se datorește 
strînsei colaborări dintre școală 
și familie, dintre conducerea 
școlii și comitetul de părinți.

Pentru toate școlile elementa
re din localitate s-a asigurat 
materialul didactic necesar, căr
țile școlare pentru clasele I-.VII 
repartizate pe școli și clase ca
re, odată cu începerea noului 
an școlar, vor fi date în mod 
gratuit elevilor. Iată grija pă
rintească a partidului față de 
fiii oamenilor muncii, exprimată 
și prin această măsură menită 
să asigure școlarizarea tuturor 
copiilor. De această grijă a parti
dului se bucură și elevii sera- 
liști — muncitori care în tre
cut nu au avut posibilitatea să 
urmeze cursurile complete ale 
școlii elementare și care acum 
au condiții create pentru aceas
ta, prin funcționarea unui curs 
seral elementar și gratuitatea 
manualelor școlare.

Despre pregătirile celor 5 școli 
elementare din Lupeni în vede
rea deschiderii noului an de în- 
vătămînt în condiții optime s-ar 
putea spune multe, deoarece 
multe lucruri frumoase s-au fă
cut.

Datorită ajutorului primit din 
partea organelor de partid și a 
sfatului popular orășenesc și 
Școala medie mixtă de zi și se
rală din Lupeni e pregătită și 
își așteaptă elevii. Seraliștii din 
clasa a VIII-a au și început să 
vină la școală pentru proba de 
admitere. Alții, din clasele V-VII 
și IX-XI se prezintă la secreta
riatul școlii pentru înscriere.

Deci, la toate școlile din o- 
rașul Lupeni pregătirile s-au 
terminat; noul an școlar poate 
începe 1

MARGARETA MICA

INSEMNARE de... spoială
Puținul timp care a mai ră

mas pînă la deschiderea școli
lor, este folosit din plin de că
tre harnicii gospodari pentru a 
pregăti condiții cît mai bune 
desfășurării procesului de învă- 
țămînt în noul an școlar. In ma
joritatea școlilor a fost reparat 
și reînnoit mobilierul școlar și 
didactic, școlile au fost zugră
vite, s-a făcut parțial aprovi
zionarea cu combustibil etc. deci 
totul pentru ca în noul an șco
lar elevii să aibă condiții bune 
pentru învățătură. In felul a- 
cesta a dorit să pregătească 
școala și direcțiunea școlii me
dii mixte din Lonea. In acest 
scop si-a întocmit din timp un 
deviz cu reparațiile necesare, 
deviz care a fost înaintat și a- 
probat de către I.L.L. Petroșani 
la data de 1 iunie. Lucrările tre
buiau executate de către secto- 

. rul I.L.L. Lonea .Dar cum s-a 
achitat sectorul I.L.L. Lonea de 
sarcinile pe care le-a avut pri
vind reparațiile la școală ? O 
întrebare la care nu se poate 
dta decît un răspuns negativ.

In primul rînd nu a fost res
pectat termenul de reparații. 
Deși era prevăzut ca pînă la 15 
august a. c. toate lucrările, atît 
cele interioare cît și cele exte
rioare să fie terminate, sectorul

CURAT CA-N FARMACIE
Astfel se poate spune despre 

curățenia și ordinea care dom
nesc în aceste zile ,1a Grupul 
școlar minier din Petroșani. 
Parcă fără să vrei te porți cu 
deosebită grijă nu atît pentru 
a ți feri hainele de vopseaua ce 
pare încă neuscată, atît de fru
mos sclipește, cît pentru a nu 
murdări cumva pereții ce stră
lucesc de curățenie. Acesta este 

IN CLIȘEU : Vedere exterioară a Grupului școlar minier Pe
troșani.
sentimentul pe care îl încerci de 
cum intri în frumoasa clădire 
a școlii de ucenici.

Multi din cei 300 de tineri ca
re au venit să se înscrie în a- 
nul întîi, au fost însoțiți de pă
rinții lor. Și dintre părinți unii 
au urmat la timpul lor cursurile 
școlilor ,,de meserii". Numai ei. 
care au văzut cu ochii vechea 
școală, pot să facă deosebirea cu 
prezentul. Caracteristic pentru 
vechile școli de ucenici era șu- 
loarea cenușie, sumbră, arătînd 
încă de departe condițiile în ca
re învățau cei mai săraci copii. 
Azi, Școala de ucenici se poate 
scrie cu toate literele mari — 
ȘCOALA — fiind un adevărat 
lăcaș de cultură, lumină, de înal
tă măiestrie în muncă. Azi uce
nicii nu învață numai mînuirea 
ciocanului, pilei, strungului. Ei 
sînt crescuți într-un spirit nou, 
cu o atenție deosebită pentru a 
deveni oameni multilaterali pre
gătiți nu numai în meseria în
drăgită ci și cu o înaltă conști
ință socialistă.

Pregătirile pentru noul an 
școlar au aici ceva deosebit. In 
secretariat se eliberează diplo
me și certificate de muncitori 
calificați, precum și diplome de 
maiștri. Alături, la un alt birou,

I.L.L. Lonea nu a ținut cont de 
termenul din deviz. Nici pînă în 
prezent lucrările de tencuială și 
zugrăvire exterioară nu s-au ter
minat pe motiv că nu au existat... 
schele. Cît privește lucrările in
terioare acestea s-au făcut, dar 
de mîntuială. Cum s-ar spune 
lucrări de spoială și la propriu 
și la figurat. Și nu e pentru pri
ma dată cînd sectorul I.L.L. Lo
nea (șef sector Poncisi Gheor- 
ghe) execută lucrări de slabă 
calitate I (Pînă acum a fost de 
trei ori sesizată această pro
blemă I).

Cum este și normal, acolo 
unde un perete era cojit, el tre
buia curățit, tencuit la- loc și 
apoi zugrăvit. Acest lucru e 
cunoscut și de echipa de zugravi 
condusă de zugravul Laszlo. E 
cunoscut dar nu și aplicat. Pe
reții sălilor de clase și coridoa
relor au fost spoiți fără a fi 
curățiți, așa că la prima atin
gere noua zugrăveală cade. In 
general pereții sînt zugrăviți 
slab și după toate probabilită
țile o singură dată întrucît în 
majoritatea locurilor se vede 
praful depus încă de anul tre
cut, peste care a fost dat un 
Strat subțire de var.

Tot la școala din Lonea, încă 
anul trecut, sectorul I.L.L. Lo

se fac înscrieri pentru anul I. 
Fricoasele diplome îmbrăcate 
în pînză roșie atrag de îndată 
privirile celor care au pășit a- 
cum pentru prima dată pragul 
școlii. Peste trei ani, după e- 
fortul încununat de succes, vor 
primi și ei asemenea diplome.. 
Nu au decît să muncească. Școa
la le pune la dispoziție tot ce 
este necesar. In acest an vor 

funcționa 11 clase în ioc de 7 
clase cîte au fost în anul tre
cut, pentru anul întîi; școala a 
fost înzestrată cu toate utilajele, 
instrumentele și materialul di
dactic necesar. Numai în acest 
an au fost date în folosință șco
lii două ateliere-școală de lă- 
cătușerie și forjerie fiind înzes
trate cu tot utilajul necesar. Con
ducerea U.R.U.M.P. a dat un 
sprijin substanțial școlii contri
buind la amenajarea unei săli 
speciale de desen cu 30 plan
șete, a laboratoarelor de chimie, 
fizică, electrotehnică. In aceste 
zile totul este pregătit pentru 
noul an de învățămînt, fiecare 
sală așteptîndu-și elevii m,ji 
mult decît curată, cochetă chi ... 
Muncitorii de la I.L.L. Petroșa. 
care au executat lucrările ș-au 
străduit ca totul să fie frumos 
și de bună calitate.

Un părinte, adueîndu-și copi
lul pentru a-1 înscrie în anul 
întîi la Școala de ucenici din 
Petroșani spunea cu emoție — 
cuvintele pornind'u-i din inimă : 
„Dacă aș fi mai tînăr sau chiar 
la vîrsta mea dacă aș fi primit 
aș fi gata ca de mîine să mă 
înscriu și eu la această minunată 
școală".

D. MIHAIL

nea a executat mutarea unei 
conducte de apă, rămînînd în 
locul vechei conducte o spărtu
ră în perete. Ori era de aștep
tat ca odată cu zugrăvirea să 
se închidă și această spărtură, 
lucru pe care echipa lui Laszlo 
nu l-a făcut, multumindu-se să 
stropească spărtura cu puțin 
var. I.L.L. Lonea i se poate re
proșa și proasta organizare a 
lucrărilor de reparații. După ce 
a început repararea sobelor de 
teracotă din două clase, lucră
rile au fost întrerupte, sobarii 
fiind mutați la alt loc de mun
că. Zugravii au venit, au zugră
vit clasele, ca după ce totul a 
fost terminat, să fie trimiși din 
nou sobarii pentru a termina 
lucrările începute. Urmarea a- 
eestui fel de organizare a mun
cii este că pereții care initial 
au fost zugrăviți, în urma re- 

’ parațiilor la sobă sînt plini de 
lut și funingine. Desigur că a- 
ceștia necesită o nouă zugră
veală, adică alfi bani, alt timp 
pierdut.

Conducerii sectorului I.L.L. 
Lonea trebuie să-i dea de gîn- 
dit proasta calitate a lucrări
lor executate, avînd în vedere că 
nu e la primul caz

C. CQTOȘPAN
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Cei mai buni in rindurile 
candidaților de partid

A trecut aproape un an de zile 
de cînd la sectorul forestier Lo
nea a luat ființă organizația de 
bază. La început, organizația de 
baza era mică, nu număra mai 
mult de 6 membri de partid. In 
prima adunare generală comuniș
tii de aici au hotărît să și for
meze un larg activ fără de partid. 
In acest scop în fiecare loc de 
muncă, în parchetele de exploata
re de Ia Voevpdul sau Valea Po
pii, Aușelu sau Jieț, membrii or
ganizației de bază au stat de vor
bă cu muncitori care se bucură 
de prestigiu și autoritate, 
atras în activul fără de 
Cei aproape 20 de tovarăși 
prezent fac parte din 
fără de partid sînt toți 
tori fruntași în producție, i 
care se bucură din plin de spri
jinul și încrederea colectivului. De 
fiecare data ei sînt invitați la a- 
dunările deschise în care se dez
bat probleme legate de îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

In cadrul ședințelor ținute mem 
brii biroului au vorbit tovarășilor 
din activul fără de partid despre 
trecutul glorios de luptă al parti 
dului, drepturile și îndatoririle u- 
nui membru de partid, înaltele 
calități pe care trebuie să le aibă 
un membru de partid, felul cum 
trebuie sâ lupte pentru a traduce 
m viață hotărîrile și sarcinile tra 
sate de partid. Fiecare tovarăș din 
activul fără de partid a fost în
cadrat în învățămîntul de partid, 
are încredințate sarcini concrete. 
Așa de pildă, tovarășul Tudorache 
Vasile, țapinar, a primit sarcina de 
difuzor voluntar al organizației de 
bază ; el se îngrijește ca munci
torii să fie abonați la presă, să 
primească la timp ziarul. Tov. 
Fîță loan, Smaranda Nicolae și 
alții sînt agitatori, ei citesc în 
fiecare zi ziarele în fața munci
torilor 
tuiesc 
pentru 
ducție.

Desfășurind o activitate susți
nută pentru educarea tovarășilor 
din activul fără de partid, mem
bri de pattid ca Stoica Gheorghe, 
secretarul organizației de bază, 
Popovici Andrei, de la exploatarea 
Răscoala, Fabian Ioan, de la Voe
vodul și alți comuniști muncesc cu 
răbdare și perseverență la pregăti
rea celor mai înaintați muncitori 
pentru a deveni candidați de 
partid.

Ca rezultat al unei preocupări 
continue din partea birolului și a 
tuturor comuniștilor pentru lărgirea 
continuă a rîndurilor organizației 
de bază, în decurs de aproape un 
an de zile au fost primiți în rindu- 
rile candidaților de partid 8 tova
răși, iar alți doi muncitori vor fi 
discutați în prima adunare gene
rală.

Atragerea unor noi tovarăși în 
rîndurile candidaților de partid

, î*au 
partid, 
care în 
activul 
munci- 
oameni

cu care lucrează, îi sfă- 
cum trebuie să muncească 
a deveni fruntași în pro-

SCHIMBĂRI ȘI CONSECINȚE

este urmată de o temeinică mun
că de pregătire politică a acestora. 

Pe lingă faptul că toți membrii 
$1 candidații de partid au fost Li- 
cadrați în diferite forme de învă- 
țămînt, fiecare din ei are sarcini 
precise. Așa de exemplu, tovară
șul Staicu Miron, împreună cu un 
colectiv de muncitori și maiștri, 
răspunde de studierea fiecărui loc 
de muncă în vederea mecanizării 
procesului de producție. Ca urma
re a preocupării acestui colectiv 
față de introducerea noului în pro
ducție, la exploatarea Voevodul 
s~au montat două funiculare, la 
exploatarea Valea Popii au fost 
date în folosință două tractoare, 
iar la Jieț s-a instalat un fierăs
trău mecanic pentru secționat lem
nul. De asemena, rezultate bune 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
organizația de bază au obținut și 
candidații Cardel Constantin, Țî- 
rău loan și muncitoarea Iancu Li
dia, care a reușit să înființeze, o 
brigadă artistică de agitație cu 
care a prezentat mai multe pro
grame cultutral-artistice la gurile 
de exploatare.

Muncind în continuare cu răs
pundere pentru întărirea rînduri- 
lor organizației de bază, pentru e- 
ducarea partinică a membrilor și 
candidaților de partid, organizația 
de bază de la sectorul de exploa
tare Lonea va reuși cu siguranță 
să-și dezvolte și mai mult capa
citatea de mobilizare a muncito
rilor forestieri în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor de producție, 
va contribui la întărirea permanen
tă a rolului său conducător în ac
tivitatea de fiecare zi.

’.. ȘUȘTAC
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La biblioteca clubului central 
din Lupeni au avut loc foarte 
multe acțiuni cu cartea în urma 
cărora s-au obținut succese însem
nate. Acest lucru s~a datorat în 
primul rînd colectivului bibliote
cii care a reunit un mănunchi de 
oameni entuziaști, cu dragoste de 
carte, oameni care au pus mult 
suflet în munca de răspîndire a 
cărții în rîndul maselor.

De cîtva timp 
la bibliotecă a 
început să lînce- 
zească, 
fiind 
primul 
ca de 
de noi 
ceput . 
chiar să fie în regres. O scurtă 
statistică în această privință vor
bește de la sine. Dacă în luna ia
nuarie au fost înscriși 695 de ci
titori noi, în luna imediat urmă
toare nu au fost atrași decît 166. 
numărul lor scăzînd în continuu a- 
jungînd la 8 în luna iulie. Același 
lucru se poate spune despre frec
vența lunară a cititorilor la biblio
tecă precum și despre numărul 
cărților eliberate. Astfel, dacă în 
luna ianuarie, 1524 de cititori au 
citit 2459 de cărți, în luna iunie 
numărul cititorilor la bibliotecă 
a ajuns la 897, iar a cărților citite 
le 2.001, pentru ca în luna iulie, 
frecvența să ajungă la 161 de ci
titori, iar numărul cărților citite 
la 401. lată așa dar o situație 
care ilustrează că munca la biblio
tecă nu se desfășoară în condiții 
bune.

Cauza acestor lipsuri nu e greu 
de găsit. De la începutul anului 
și pînă în prezent 
s~au perindat trei 
Ori este un lucru

orice bibliotecară nouă are nevoie 
de un timp de acomodare, de cu
noaștere a cărților existente la 
bibliotecă, de cunoaștere a citito 
rilor și a gusturilor acestora, a 
colectivului bibliotecii cu care are 
de muncit. Fiecare bibliotecară vi
ne cu metodele ei de muncă, de 
îndrumare a bibliotecilor mobile 
și de casă.

Apoi la predări și primiri, a- 
dică în perioada inventarului, este

Despre activitatea 
bibliotecii din Lupeni

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

bibliotecă a în-

Elementul om, 
în prirnuS rînd !

(Urmare din pagina l-a)

însă activitatea

regulatele 
slabe. In 
rînd тип- 

'■ atragerea 
: cititori la 
să bată -pasul pe loc sau

la bibliotecă 
bibliotecare, 
cunoscut că

Д APĂRUT

un timp în care 
biblioteca rămâne 
închisă. Așa s-a 
întîmplat la ulti
ma schimbare a 
bibliotecarei. Timp

de două săptămîni, în luna iulie, 
biblioteca a fost închisă pentru in
ventar, ca apoi să fie deschisă 
timp de 3—4 zile și să se închi
dă din nou, pînă la începutul lunii 
august, deoarece noua biblioteca
ră, Bucur Olimpia a fost trimisă 
la un curs de 12 zile, Deci prac
tic s-ar putea spune că toată luna 
iulie biblioteca a fost închisă. Or 
tovarășii care știau că noua bi
bliotecară va fi trimisă la un curs 
și răspundeau de munca bibliote
cii, trebuiau să se îngrijească din 
timp ca unul din membrii colec
tivului bibliotecii s-o înlocuiască. 
Această neglijență a dus la închi
derea bibliotecii pe o lună de z.lli, 
timp în care cititorii au fost ne- 
voiți să aștepte pînă ce se va des
chide din nou biblioteca, să bată 
zilnic drumul pînă la bibliotecă și 
înapoi.

lată așa dar cauza care a de
terminat scăderea numărului 
cititori și a cărților citite.

Consiliul local al sindicatelor 
din Petroșani cît și comitetul sin
dicatului minei Lupeni vor trebui 
să analizeze cu mai mult simț de 
răspundere dacă întotdeauna 
schimbările sînt bune iar în căzni 
cînd acestea sînt justificate să ia 
din timp măsurile necesare pen
tru ca activitățiile la biblioteci și 
cluburi să nu stagneze.

G. CONSTANTIN
*=★■=—

de

tri Lai ce salariu vă puteți 
aștepta ?

— Lasă, tovarășe inginer că 
și așa tot creionul face plata...

Că minerii din brigada lui lo- 
van Andrei au realizat 13 metri 
aproape într-o lună întreagă, în 
galeria ce o sapă la orizontul 
543, nu-i un lucru surprinzător 
pentru conducerea sectorului 
IV A. Brigada respectivă nu și-a 
realizat în acest an în nici o lună 
planul. Ce măsuri a luat secto
rul ? Cum au fost ajutați mine
rii brigăzii ? Ini loc de măsuri 
tehnico-organizatorice, în loc de 
sprijini concret între inginerii și 
tehnicienii sectorului, pe deopar
te și șefii brigăzilor codașe pe 
de alta se duc discuții intermi
nabile.

Discuții la nesfîrșit s-au pur
tat și se mai poartă încă în sec
tor și în jurul normelor de lu
cru, aplicate în prezent ini aba
tajele sectorului. In schimb mai 
puține discuții, mai puțină fră- 
mintare colectivă există pentru 
realizarea normelor, pentru spo
rirea randamentelor șj realizarea 
planului pe brigăzi și sector. Nu 
întâmplător marea parte a brigă
zilor din cărbune cum sînt cele 
ale tov. Rusu Vasile, Lațfaivi Mi
hai, Beraru Vasile și altele lu
crează cu randamente mult in
ferioare celor 
explicabil de 
pe sector era 
gust cu cca 
mic decît cel 
torul nu și-a îndeplinit planul 
lunar.

planificate. Este 
ce și randamentul 
la data de 25 au- 
200 kg./post mal 
planificat, iar sec-

★

Sondele de care răspunde brigadierul Popescu Dumitru fo
rează în flecare lună mulțl metri peste plan, avînd asigurate freze 
și alte scule bine reparate. In clișeul nostru brigadierul a fost 
surprins într-o discuție prietenească avută cu tehnicianul Regul Ed
mund, decorat recent cu Ordinul Muncii clasa Ill-а. Tema discu
ției : colaborarea strînsă între muncitorii atelierului mecanic și 
sondorii de pe șantierul Uricani al întreprinderii de explorări din 
Lupeni.

Castelul fetei în alb
de C. CHIRIȚA

In paginile acestui roman ti
neresc regăsim eroii din volumul 
„Cireșarii“ pe care autorul îi 
antrenează, și de data aceasta, 
într-o acțiune bogată în peripeții.

In pornirea lor plină de elan 
de a o salva pe fata în alb — 
personaj abia apărut în orașul 
lor și apoi dispărut în chip mis
terios — tinerii găsesc niște do
cumente valoroase prin interme
diul cărora ajuna la descoperi
rea unui castel, fost loc de re
fugiu al domnitorilor în vre
muri de bejenie.

Sarcinile de producție ce le 
are de îndeplinit în acest an sec
torul IV A constituie o părticică 
din planul de stat pentru înfăp
tuirea căruia luptă cu abnega
ție bravii mineri ai Lupeniului. 
La efortul comun de a da căr
bune cocsificabil 
litate se cere să 
hotărîrea umărul 
cestui sector-, în 
trebui să facă o cotitură radicală 
în munca sa. Și pentru aceasta, 
în cadrul ansamblului de mă
suri tehnico-organizatorice pe 
care conducerea sectorului, în
drumată de organizația de bază, 
le va lua pentru redresarea sec
torului pe primul plan va tre
bui să stea munca cu oamenii. 
Conștiința socialistă, atitudinea 
înaintată țață de muncă, exigen
ță în îndeplinirea sarcinilor — 
iată ce trebuie să caracterizeze 
pe fiecare miner, tehnician și in
giner din sectorul IV A, trăsă
turi ale omului socialist, pentru 
dobîndirea cărora se cere desfă
șurată cu răbdare o neslăbită 
muncă politică de la om la om,

mult și de ca- 
pună cu toată 
și colectivul a- 
care scop vai

Problemele protecției muncii în discuția
organizafiei de partid

Recenta adunare generală de 
partid de la preparația Lupeni 
a analizat felul în care organi
zația de bază, comitetul sindical 
și conducerea administrativă s-au 
preocupat de respectarea norme
lor de tehnica securității și Îm
bunătățirea condițiilor de mun
că în cadrul întreprinderii.

Din referatul prezentat a re
ieșit că la preparația Lupeni în 
acest an a existat o preocupare 
susținută privind grija față de 
om și fa{ă de educarea întregu
lui colectiv, pentru respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii.

Organizația de partid a în
drumat în permanență conduce
rea administrativă, dînd astfel 
posibilitate ca această chestiu
ne de mare importanță să stea 
în atenția tuturor. A fost ela
borat un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice care cuprin
de lucrările și măsurile ce tre
buie luate pentru continua îm
bunătățire a protecției muncii.

Unele lucrări, executate îna
inte de termen, au contribuit în 
mod deosebit la ușurarea niun-

cli angajaților și mai ales la e- 
liminarea accidentelor. Printre 
acestea se numără montarea po
dului rulant în secția zețaj, mon
tarea troliului electric de 3 tone 
în partea vfeche a spălătoriei, 
montarea centurilor de pămîn- 
tare în secțiile spălare Rheo, 
zețaj, sortare, Rotație, atelierul 
mecanic și atelierul de investiții, 
construirea a 5 luminătoare în 
clădirea centrală a spălătoriei, 
înlocuirea a două planșee din 
scînduri cu tabla striată și mul
te altele.

Concomitent cu modificările în 
instalații, ivite cu ocazia lucră
rilor de investiții, s-au executat 
și lucrări legate de protecția 
muncii. Referatul a arătat că în 
urma măsurilor luate numărul 
accidentelor a scăzut cu peste 
40 la sută.

Problema respectării normelor 
tehnica securității stă mereude

în atenția grupelor sindicale ca
re
de răspundere această sarcină. 
Pentru reducerea completă a ac
cidentelor, tovarășul Ionică loan, 
șeful sectorului de preparare, a

urmăresc cu mai mult simt

propus ca instructajul să se facă 
și mai minuțios cu șefii de e- 
chipă astfel ca ei să fie primii 
care să răspundă de abaterile și 
neglijențele comise de personalul 
din echipele lor.

Tovarășul inginer Măndoiu 
Dumitru, șeful sectorului de 
transport, a arătat că mai sînt 
și în prezent deficiențe și este 
cazul să se ia măsuri urgente 
în special privind gabaritele la 
liniile ferate, la rampele ce a- 
parțin exploatărilor miniere Lu
peni și Uricani. Mecanicul de lo
comotivă Hroștea Mihai a pro
pus să se ia măsuri care să ducă 
la creșterea siguranței în trans
port. El a arătat, printre altele, 
că bariera și poarta principală 
de intrare dinspre Filatura Lu-. 
peni sînt foarte apropiate de li
nia ferată lucru ce contravine 
instrucțiunilor în vigoare. Au 
mai venit cu propuneri impor
tante tov. Regeni Pavel, Benco- 
vici Ștefan, ing. Hercsik Fran- 
cisc și alții.

р. DRAGAM 
corespondent
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I I. C. O. PETROȘANI
§ A

I
ln conformitate cu 
hotărfre a partidului și 
nului privind creșterea 
lor unor categorii de 
ai muncii precum șl reducerea 
prețului de vînzare cu amănun
tul la unele bunuri de consum 
și a unor tarife începînd cu 15 
august 1961 facturarea ener
giei electrice consumate pentru 
iluminat și utilizări casnice se 
face pe baza unui 
pe tranșe, stabilit

— tranșa 1
— tranșa II
Mărimea tranșei l-a va fi e- 

gală cu 6 kWh/cameră și lună 
în lunile de vară — aprilie— 
septembrie — și 12 kWh/came- 

g ră și lună în lunile de iarnă — 
§ octombrie—martie, restul con- 
S sumului de energie electrică ce 
8 depășește tranșa l-a formează 
X tranșa II cu tarif de 0,30 
§ lei/kWh. 
g La stabilirea tranșei l-a se 
8 vor lua îft considerare numai 
8 camerele de locuit. 
В In cazul tarifăril energiei e- 
8 lectrtce după sistemul „pau- 

3 șal*‘ defalcarea pe tranșe șe 
Я va face Ca și în cazul existării 
g contorului, fixîndu-se mărirea 
8 tranșei l-a în funcție de numă- 

g rul camerelor de locuit. Mări
I uowawr-iatrr >aoofc озоаооеоооеодормюооимхмоиооесхлхххкхиооооооооег

N U 
recenta 
guver- 

salarii- 
oameni

tarif monom, 
astfel:
0,50 lei/kWh. 
0,30 lei/kWh.

I

N Ț Л
mea tranșei a П-a va fi egală 
cu diferența între consumul to 
tal stabilit în paușal și con
sumul tranșei I-a.

In conformitate
rile hotărîrilor

prevede- 
înțeleg] 

drept camere de locuit, came ■ 
re care servesc pentru locuit 
sau care pot primi această des
tinație, adică atît camere de lo
cuit cît și camere de trecere 
(holuri șl camere pentru per 

sonalul de serviciu).
incepînd cu 26 august 1961 

organele I.C.O. se prezintă 
la abonați pentru completarea 
declarațiilor prevăzute 
strucțiunile de facturare 
giei după noul tarif.

A bona ții găsiți lipsă 
miciliu sînt invitați a 
renta la sediul unităților I.C.O. 
pentru completarea declarații
lor și depunerea lor în cutia 
specială instalată pe panoul cu 
afișarea noilor tarife.

Necompletarea și nedepune- 
rea în termen a declarațiilor a- 
trage în mod automat amîna- 
rea dreptului de reducere de 
r|f, întregul consum urmînd 
fi facturat cu tariful tranșei 
adică 0,50 lei/kWh.

Termenul de completare 
depunerea declarațiilor este

cu
se

de ira- 
a ener-

la do
se pre-

Și
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4 STEAGUL ROȘU

Hotărîrea С. C. al P. С. H. S. 
și a guvernului sovietic referitoare la 
aminarea temporară a trecerii in rezervă 
a militarilor al căror serviciu expiră in 1961

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS : C.C. al P.C.U.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat o hotărâre referitoare la 
amînarea temporară, pînă la în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, a trecerii în rezervă 
a soldaților, matrozilor, sergen
ților și plutonierilor al căror 
termen de serviciu expiră în a- 
nul 1961.

Uniunea Sovietică, se arată în 
hotărîrea publicată, nu poate să 
nu facă acest pas silit în condi
țiile în care statele membre ale 
N.A.T.O. agravează în chip și 
fel situația internațională, pro
ferează amenințări directe la a- 
dresa U.R.S.S. și celorlalte sta
te socialiste, intensifică cursa 
înarmărilor, ațîță isteria răz
boinică.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul 
sovietic exprimă speranța că în
țelepciunea va triumfa în rîndu- 
rile cercurilor conducătoare din 
S.U.A., Anglia și Franța și din 
celelalte state occidentale, iar 
puterile occidentale nu vor ac
ționa în pofida voinței popoa
relor vital interesate în menți
nerea și consolidarea păcii.

Amintind că politica U.R.S.S. 
este o politică a păcii, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniș
tri declară : Uniunea Sovietică, 
ca și toate țările comunității so
cialiste, nu are probleme în re
lațiile cu 
dori să le 
armelor.

. C.C. al
de Miniștri subliniază 
blema reglementării pașnice cu 
Germania trebuie să fie soluțio
nată de comun acord, luîndu-se 
în, considerate interesele legiti
me ale tuturor părților. Noi, se 
indică în hotărîre, nu vrem să 
dictăm nimănui condițiile noas
tre. Dar în loc să examineze în
tr-un spirit constructiv propu
nerile sovietice, guvernele pute
rilor occidentale răspund prin 
amenințări și prin intensificarea 
preparaiivelor de război.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri subliniază 
U.R.S.S., care promovează 
tiv și consecvent o politică 
pace și coexistență pașnică,
se va lăsia abătută de pe această 
cale prin nici un fel de amenin
țări și tentative de intimidare. 
Totodată, în hotărîre se arată că 
puterile occidentale încearcă să 
transforme problema Tratatului

alte state pe care ar 
soluționeze prin forța

P.C.U.S. și Consiliul 
că pro-

de pace german și a Berlinului 
occidental într-un obiect de în
cercare a forțelor.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
dfe Miniștri declară că, dacă în 
legătură cu semnarea Tratatului 
de pace cu Germania imperialiș
tii vor încerca din nou să ne a- 
tragă în vîltoarea unui război 
sîntem ferm hotărîți să termi
năm o dată pentru totdeauna cu 
forțele care generează agresiu
nea. Amatorii de aventuri tre
buie să știe că dacă vor declan
șa un război, în condițiile nou
lui raport de forțe existent în 
prezent pe arena mondială, a- 
gresorii vor fi zdrobiți.

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri consideră necesar să 
ia măsuri trainice care să asi
gure securitatea țării. In hotă- 
rîre se subliniază că a fost pro
vizoriu oprită reducerea forțelor 
armate, proiectată pentru acest 
an, au fost în oarecare măsură 
sporite cheltuielile de apărare și 
au fost luate măsuri în vederea 
creșterii capacității de luptă a 
forțelor armate.

Uniunea Sovietică, declară 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri, nu va face nici o dată 
prima uz de arme, dar forțele ar
mate vor fi în permanență și pe 
deplin pregătite de luptă pentru 
a da o ripostă nimicitoare ori- ’ 
cărui agresor.

Avem nevoie de 
dem o mînă prietenească popoa
relor S.U.A., Angliei, Franței, 
popoarelor tuturor țărilor: să 
trăim în pace, să întărim pacea. 
Prin eforturile comune ale po
poarelor pacea poate fi apărată.

I

pace. Intin-

că 
ac-
de 
nu

Primul pas ar ii 
semnarea Tratatului 

de pace cu Germania
DELHI 30 (Agerpres).
Intr-un articol de fond săptă- 

mînalul „India" îndeamnă pu-> 
terile occidentale să semneze 
Tratatul de pace cu Germania.

Săptămînalul subliniază „că 
puterile occidentale nu au acor
dat niciodată suficientă atenție 
problemei 
pace" și 
propunere 
menta rea 
germane, 
nici un fel (te propuneri proprii, 
în afară de faptul că insistă a- 
supra „autodeterminării" Germa
niei și asupra reunificării, care 
în actualele împrejurări sînt cu 
neputință".

Subliniind în încheiere că în 
Germania „situația a devenit 
extrem de primejdioasă, autorul 
scrie că pentru însănătoșirea a- 
cestei situații „primul pas ar fi 
semnarea tratatului de pace și 
transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, neu
tru, demilitarizat. Rusia a pro
pus tratative pe această bază. 
Occidentului nu-i rămîne decît 
să-și dea seama cît de înțeleap
tă

semnării tratatului de 
că ele „resping orice 
cu privire la regle- 

pașnică a problemei 
deși nu pot prezenta

este acesată propunere".

-----O-----

Vizita lui Liîblce 
în Berlinul de vest

30BERLINUL OCCIDENTAL
(Agerpres). — TASS transmite: 

In seara zilei de 29 august, 
Heinrich Lubke, președintele R. F. 
Germane, a sosit în Berlinul oc
cidental pe bordul unui avion 
special. Această vizită face parte 
din seria de provocări organiza
te de guvernul de Ia Bonn pen
tru agravarea încordării în pro
blema Berlinului occidental.

Л.А ---- -------------

Laglinl soualisf acordă aioloi larilor slab taollals 
lată niti un lei di: [ondilii uolitice

faptul că ajutorul oferit de sta
tele socialiste constă în primul 
rînd în construcții capitale, în 
timp ce banii oferiți de Occi
dent, deseori, „intră în buzuna
rele clasei guvernante".

Comentatorul scrie că ajutorul 
Occidentului are un efect mai 
mic și se bucură de o populari
tate considerabil mai mică în 
țările Asiei și Africii decît aju
torul acordat de țările lagărului 
socialist.

LONDRA 30 (Agerpres).
Analizînd caracterul ajutorului 

pe care țările lagărului socialist 
și țările blocului occidental îl 
acordă țărilor slab dezvoltate, 
comentatorul diplomatic al zia
rului „Scotsman" ajunge la con
cluzia că ajutorul acordat de 
țările lagărului socialist prezin
tă avantaje considerabile.

Autorul scrie că în timp ce 
Occidentul oferă ajutor „deobi- 
ceî în schimbul unei colaborări 
militare sau politice într-o for
mă sau alta", în schimbul pro
misiunii de a i se pune la disJ 
poziție baze, țările lagărului so
cialist oferă ajutorul 
nfciun fel de condiții

Un alt avantaj îl

îor fără 
politice.

constituie
-------   ■ ' _ фа .и' "; , 

Pentru lichidarea faimoasei comisii 
de cercetare a activității antiamericane

NEW YORK 30 (Agerpres).
Congresul anual al Asociației 

Naționale a Studenților — cea 
mai mare organizație studen
țească d>in Statele Unite — a a- 
doptat o rezoluție în care se ce
re lichidarea faimoasei comisii a 
Camerei Reprezentanților pentru

cercetarea activității anfiamerica- 
ne din cauza conținutului ei anti
democratic.

La Congresul Asociației Na
ționale a Studenților din S.U.A. 
care se desfășoară la Madison 
(statul Isconsin), participă a- 
proape o mie de delegați din 388 
de colegii și universități.

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

PERSPECTIVE SUMBRE
30 (Agerpres).
august primul ministru 
rostit un discurs radiote-

K. Baevski despre posibilitatea 
zborurilor cosmice de lungă durată

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite;

După cum a declarat unui co
respondent al agenției TASS Ro
man Baevski, candidlat în știin
țe medicale, specialist în medi
cină cosmică, 
remarcabil al 
naut sovietic < 
fost dovedită 
rurilor cosmice

După cum a subliniat Baevski, 
înapoierea cu bine pe Pămînt a 
lui Iuri 
timp de 
răspuns 
despre 
cosmice 
nea deschisă problema 
organismului omenesc la rămî- 
nerea prelungită în condițiile 
imponderabilității.

In cursul experiențelor, a a- 
rătat Baevski, oamenii de știin
ță au stabilit că după rămînerea 
în condițiile imponderabilității, 
adică în cursul coborîrii, anima
lele suportă mai greu efectul 
suprasolicitărilor decît după ce 
s-au aflat în condițiile jerestre. 
Acest fapt este legat în linii 
mari de modificările în funcțio
narea sistemului cardio-vascular 
care lucrează cu un consum mai 
mic de energie în condițiile im
ponderabilității.

Zborul maiorului Titov a ară
tat însă că rezistența organis
mului omenesc la acțiunea unor 
asemenea factori nefavorabili 
este destul de mare cu condiția

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

în urma zborului 
pilotului cosmo- 

Gherman Titov a' 
posibilitatea zbo- 

: de lungă durată.

Gagarin, care a zburat 
108 minute, a dat un 

afirmativ la întrebarea 
posibilitatea zborurilor 
ale omului, dar rămî- 

reacției

ca în prealabil să 
tuate antrenamente

Rămînerea pilotului cosmonaut 
în Cosmos timp de peste 24 de 
ore a adus, de asemenea, lumi
nă în problema modului în care 
influențează asupra organismu
lui omenesc modificarea alternă
rii diurne normale, înlocuirea 
rapidă a „zilei" și „nopții". Da
tele culese arată că în aceste 
condiții nu a fost dereglată func
ționarea complexă a sistemului 
nervos central al omului.

Dacă în cursul celei de-a 
perioade de revoluție în jurul 
Pămîntului, în timp ce ” ’ 
lucra intens, pulsul lui era în 
medie de 88, în cursul perioade
lor de revoluție 8—12, în tim
pul somnului el era de numai 
53—67, precizează Roman Ba
evski. Așadar, încetinirea pulsu
lui în timpul somnului, ineren
tă pămîntenilor, s-a înregistrat 
și la călătorul cosmic.

S-a constatat, de asemenea, 
că problema alimentației în Cos- ■ 
mos nu este atît de serioasă cum 
se credea pînă în prezent. In 
ceea ce privește încercarea siste
mului de comandă manuală a 
navei cosmice, efectuată dte Gher
man Titov, după cum a subli
niat Baevski, acest fapt atestă 
menținerea capacității de muncă 
normale a omului după rămîne
rea îndelungată în condițiile zbo
rului Cosmic și ale impondera
bilității.

fi fost efec- 
speciale.

doua

Titov

Conferința pentru reglementarea 
problemei laoțiene

GENEVA 30 (Agerpres).
După o discuție de două zile 

în problema funcțiilor și împuter
nicirilor Comisiei internaționale de 
supraveghere și control asupra in
terzicerii introducerii trupelor stră
ine și a personalului militar stră
in în Laos, conferința internațio
nală pentru reglementarea proble
mei laoțiene a hotărît la 29 au
gust să însărcineze comisia 
dactare cu elaborarea unei 
lări în această problemă, 
satisfacă toate delegațiile, 
derea includerii ei ulterioare în 
acordul final.

Cu acest prilej conferința a luat 
în considerare propunerea delega
ției sovietice ca formularea în a- 
ceastă problemă să țină seamă de 
următoarele trei principii » Comisia 
internațională este datoare să în
treprindă o anchetă în legătură cu

aceasta ; comisia internațională es
te datoare să acționeze de comun 
acord cu guvernul laoțian ; trebuie 
să fie prevăzut rolul respectiv al 
celor doi copreședinți ai conferin
ței de la Geneva.

Parlamentul francez va discuta 
problemele țărănești

PARIS 30 (Agerpres).
In cadrul consfătuirii preșe

dinților grupurilor parlamentare 
S-a hotărît convocarea înainte de 
termen a parlamentului pentru 
discutarea problemelor țărănești. 
Parlamentul va fi convocat Ia 12 
septembrie în loc de 1 octombrie

de re- 
formu- 
care să 
în ve-

cînd urma să-și reia activitatea. 
Observatorii politici din Paris 
consideră această hotărîre drept 
un succes al țăranilor care des
fășoară die mult timp lupta pen
tru îmbunătățirea situației lor și 
au declarat că sînt hotărîți să 

obțină satisfacerea revendicărilor 
! ІОГ.
O-----------------

Vina pentru actuala stare a economiei 
din Ecuador revine monopolurilor 

nord-americane
Mare miting la Guayaquil 

(Agerpres). 
transmite agențiile

PARIS
La 29 

Debre a 
levizat cu privire la situația econo
mică a țării și la politica guver
nului în această problemă. El a 
declarat că în Algeria guvernul va 
continua să promoveze așa-numita 
politică de „pacificare" (adică de 
reprimare cu forța armelor a po
porului algerian care luptă pentru 
libertatea și independența patriei

sale). Debre a stăruit asupra 5,ne
cesității de a se întări potențialul 
militar" al Franței în legătu
ră cu actuala situație internațio
nală. El a comunicat că în anul 
următor în Franța vor fi majorate 
unele impozite și a lăsat să se în
țeleagă limpede că guvernul nu in
tenționează să satisfacă cererea oa
menilor muncii francezi cu pri
vire la reducerea duratei zilei de 
lucru fără micșorarea salariului.

QUITO 30
După cum 

de presă, la Guayaquil (Ecuador) 
a avut loc recent un mare miting 
la care au participat peste 4.000 
de muncitori și studenți. La mi
ting, care a fost organizat în «emn 
de protest împotriva măririi im
pozitelor, au participat conducători 
ai Partidului Socialist din Ecuador 
ai Uniunii Tineretului Revoluțio
nar, ai Federației Studenților, pre
cum și conducători ai Confedera
ției muncitorilor din Ecuador. Cei 
ce au luat cuvîntui au scos în e-

i st- 
mo-

videcță că vina pentru actuala 
tuație economică a țării revine 1 
nopolurilor nord americane și ma
rilor latifundiari. Vorbitorii au 
cerut naționalizarea resurselor pe
trolifere ale țării care se găsesc 
in momentul de față în mîinile 
monopolurilor nord-americane și 
înfăptuirea reformei agrare. Parti- 
cipanții la miting și-au exprimat 
solidaritatea cu Cuba revoluționa
ră. Pe numeroasele pancarte pur
tate de demonstranți se puteau citi 
cuvintele : „Cuba — da, yankeii — 
nu 1", „Trăiască Cuba"!.
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PR86RAM DE RADIO
1 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților na
ționale, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,08 Fragmente din o- 
pera „Răpirea din serai" de Mo
zart, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Muzică ușoară romînească,
14.30 Din muzica popoarelor so
vietice, 15,50 Muzică corală din 
tari socialiste, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 18,00 Program de rap
sodii, 18,30 Din lirica sovietică, 
19,05 Tribuna Radio — Spre cel 
mai înalt nivel de trai din lume,
20.30 Program muzical pentru 
fruntași în producție din indus
trie și agricultură, 21,00 Muzică 

I ușoară interpretată de Gloria
Lasso. PROGRAMUL II. 12,15 
Muzică populară romînească, 
12,40 Melodii-melodii, emisiune 
de muzică ușoară romînească 
(reluare), 14,03' Muzică din o- 
perete de compozitori sovietici, 
15,00 Din folclorul popoarelor, 
15,35 Actualitatea în țările so
cialiste, 16,50 Curs de limba ru
să, 17,00 Concert popular, 17,35 
Muzică populară romînească, 
18,05 Formații artistice de a- 
matori premiate la cel de-al VI- 
lea concurs pe țară, 19,30 Tea
tru la microfon : „Iubesc, iu
besc". Vodevil de Mass și Cer- 
vinski, 20,48 Muzică de estradă, 
21,45 „George Enescu despre 
interpretare" — montaj muzical.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Avionul pleacă la ora 9; 
AL. SAHIA: Dragoste; PETRI- 
LA: Sfioasa; ANINOASA: Fo
tografia pierdută; CRIVIDIA: 
Unul dintre noi; LUPENI: Adio 
copilărie.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


