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Succese de seamă 
la Urîcani

In întrecerea socialistă, minerii 
de la Uricani obțin succese de 
seamă. Folosind din plin po
sibilitățile create de conducerea 
minei pentru sporirea productivi
tății muncii în abataje, brigăzile 
din sectoarele productive au ex
tras în decurs de 11 zile lucră
toare din septembrie 1184 tone 
de cărbune cocsificabil peste plan. 
Locul de colectiv fruntaș pe ex
ploatare îl deține colectivul sec
torului II care și-a depășit sar
cinile* de plan cu 14 la sută. De- 
mnă^"ie remarcat este și străduin
ța minerilor de la sectorul I care 
au extras 414 tone de cărbune 
peste plan fără să depășească 
consumul de exploziv, realizînd în 
același timp la lemn de mină 
(prin recuperare) o economie de 
10.000 lei.

Printre brigăzile ce s-au evi
dențiat în prima decadă a lunii 
septembrie la mina Urîcani se nu- 
mănă cele conduse de tovarășii 
Bria loan, Uliu Gheorghe, So- 
rescu Constantin, Năsălean Mi
ron, Mischie Gheorghe, Szekei 
Sigismund, Tekeș Toma și Ilieș 
loan.
Galerii armate cu bo&țari 

recuperați
Inițiativa și hărnicia 

de la sectorul I 
sînt cunoscute și 
de mult, o nouă 
pută în procesul 
rSli'cat și mai mult prestigiul bri
găzilor din acest sector. Cu cîteva 
luni în urmă, în cadrul unei con
sfătuiri de producție organizată pe 
sector, s-a luat hotărîrea de a se

minerilor 
al minei Petrila 

apreciate. Nu 
realizare obți- 
de producție a

Localitate noastre devin tot mai frumoase
Cea mai frumoasă stradă

Pe zi ce trece, orașul Petrila 
își schimbă tot mai mult înfă
țișarea. In fiecare cartier, stra
dă apare cîte ceva nou, care 
schimbă aspectul vechii localități 
miniere. Cine trece în prezent pe 
la blocurile eviidențiaților, car
tierul 6 Martie, sau pe la blocu
rile de la tunel, nu poate să nu 
admire amenajările ce s-au în
făptuit aici.

Peste tot se observă lucrul 
mîinii harnice de gospodar ce 
face ca orașul să devină tot mai 
frumos, mai bine gospodărit. 
In ultimele luni strada M. Sa- 
doveanu a devenit cea mai fru
moasă din oraș. Prin grija sfa
tului popular, a întreprinderii 
de locuințe și localuri, toate clă
dirile străzii au intrat în repa- 

. rații capitale. In acest scop s-a 
alocat cîte 20.900 lei pentru fie
care clădire, suma totală prevă- 

. zută pentru reparații pe această 
stradă ridicîndd-se la aproape 
170.000 lei.

Fiecare din cele 8 clădiri a fost 
tencuită complet, peste tot s-au 
pus țigle noi, uși, ferestre la bu
cătării, dușumeaua veche de 
scîndură a fost înlocuită cu par
chet. s-au montat jgheaburi de 
scurgere a apei. De asemenea, 
fiecare clădire a fost zugrăvită 
în interior și exterior în culori 
diferite ce dau un aspect plăcut 
străzii.

Pînă în prezent s-a executat 
90 la sută din lucrări. In mod 
deosebit s-a evidențiat brigada 
de zidari condusă de tov. Luță 
Ladislau. precum și cele conduse 
de tov. Șchuler Fridrich și Bri- 
da loan.

Prin contribuția cetățenilor
In urmă cu cîteva luni, la o 

adunare populară, cetățenii din 
comuna Iscroni au propus să 

recupera din zonele exploatate 
armăturile din fier pocal și bol- 
țarii. Această inițiativă, care a 
găsit în rîndul brigăzilor un larg 
ecou, s-a dovedit a fi deosebit de 
valoroasă. Pînă la data de 1 sep- 

economiite realizate 
a peste 300 metri 
bolțari și fier po- 

a adus sectorului 
prețului de cost cu 
8 lei pe tona de

tembrie a.c.; 
prin armarea 
de galerie cu 
cal recuperate 
o reducere a 
mai mult de 
cărbune.

In present, inițiativa a fost îm
brăcată și de alte sectoare.

4.592 ©re de mutică 
pafrkHteă

Mobilizați de comitetul executiv 
al sfatului popular și de deputa- 
------  -----------------O 

fie mărit spațiul școlii elemen
tare care devenise neîncăpătoare 
pentru fiii muncitorilor și țăra
nilor In frunte cu deputății lor, 
alegătorii s-au angajat să con
tribuie activ la zidirea unei noi 
săli de clasă. La numai cîteva 
zile, alături de corpul vechi' al șco
lii a început- construirea unei 
săli de clasă la care în prezent 
se fac ultimele pregătiri pentru 
a putea fi dată în folosință.

De asemenea. în cadrul adu
nării populare cetățenii s-au an
gajat ca prin muncă voluntară 
să participe la săparea și 'beto- 
nare,a unei fîntîni de apă pota
bilă la școala din Surduc. Tot. 
în comuna Iscroni, se execută 
în prezent un pod de beton peste 
albia Jiului precum și alte lu
crări gospodărești. In fruntea a- 
cestor acțiuni s-au situat, de fie
care dată, deputății Pîntea Vla
dimir, Barna ‘ Ioan, Daj Nico
lae, Anghel Ilie și alții'care au 
mobilizat cei mai mulți cetățeni 
la acțiunile întreprinse de sfa; 
tul. popular. comunali * * 1 * ’

Calitatea pieselor turnate de
pinde în bună măsură de munca 
formatorilor. După cum se vede 
și din clișeu, formatorii Severin 
Nicolae și Tolnay losif lucrează 
cu multă atenție, alături de 
ceilalți membri ai brigăzii, ei șe 
străduiesc să-și depășească me
reu sarcinile de plan, dînd tot
odată piese de calitate.

> ln partea dreapta a panoului 
j cu fruntașii în producție' ai 'minei 
! Petrila â mai apărut,'nu de mult, 
î o fotografie. Un nume-nou, mai 
1 puțin 'cunoscut, între cele ale ves- 
J tiților mineri petrileni ta1 Haidu
I lultu, Peter Moise, Bartha Rrancisc 
>■ și mulți' alții. Sub fotografie, o 
’ frază dactilogrâfică drept expli-
> cație: „Brigada condusă de tov 
1 Stroia Vasile s-a situat în ulti-
> mele trei luni în fruntea între- 
J cerii socialiste pe profesii ~din
> sectorul II obținînd însemnate 
J depășiri ale sarcinilor de plan, 
! lucrări . de. calitate, economii de 
! material lemnos etc. Din fotogra- 
! fie, zâmbește chipul tineresc al 
J brigadierului,, care exprimă voin-
> ță, hotărîre.
; ln familia Stroia din Petrila,
> mineritul a fost îmbrățișat din 
J tată-n fiu. Vasile încă, la înce-
> put, a făcut excepție de la aceas- 
J tă tradiție. A văzut cu ochii lui
! viață grea din trecut a minerilor, 
j a simțit pe propia-i piele sără- 
i eia, mizeria. Cu mînuțele sale, 
î cînd era copil, a mototolit de 
I multe ori fișa de plată a tatălui
> său în care, în loc de salariu. 
ș erau trecute datorii. Mineritul

nwl incinta. Cînd a fost să-și 
aleagă drumul în viață, s-a îns
cris la școala profesională, unde 
s-a calificat ca lăcătuș de mină. 
In această meserie a făcut cu
noștință cu mina. Acolo, în adîn- 
curile pămîntului, sub ochii lui
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Lucrări de îndiguiri
In bugetul Sfatului popular al 

comunei Aninoasa a fost prevă
zută în acest an suma de 
200.000 lei pentru lucrări de în
diguiri pe valea Aninoasei. A- 
ceastă sumă a fost cheltuită în 
întregime, executîndu-se pînă în 
prezent 461 m. 1. dig din piatră 
și ciment. Zilele trecute s-a mai 
investit în acest scop o sumă su
plimentară de încă 50.000 lei, 
astfel că lucrările de îndiguire 
vor continua pe cursul apei.

Paralel cu ridicarea digului, 
șute de cetățeni în frunte cu de
putatul lor Biro Ludovic, au 
participat la nivelarea drumu
lui și curățirea văii. In ultirriele 
3 luni cetățenii din Aninoasa au 
efectuat 6370 Ore de muncă vo
luntara.
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ți locuitorii comunei Gîmpu lui 
Neag au prestat de la începutul 
acestui an și pînă la data de 30 
august 4.592 ore de mnndă vo
luntară la înfrumusețarea comu
nei. In cadrul acestor acțiuni, ei 
au instalat rețeaua electrică din 
comună, au construit 3 podețe, au 
amenajat, curățat și zugrăvit dis
pensarul, clubul și clădirea sfa
tului, au efectuat săpături și des
fundări de șanțuri pe o lungime 
de 800 metri și au amenajat la 
căminul cultural o cabină pentru 
aparatul de proiecție cinematogra
fică. Valoarea lucrărilor efectuate 
voluntar se ridică la peste 11.000 
lei. Un aport prețios în obținerea 
acestor rezultate l-au adus depu
tății Mihăiasa Lazăr, Hamzu Iosif 
și Cornea Dumitru.
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I O noua fotografie pe panoul fruntașilor!
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In acest an, comitetul sindi
catului minei Lupeni, îndrumat 
îndeaproape de comitetul de 
рагіЙ, a obținut succese însem
nate în aeWvîtatea sa. Mobilizînd 
pe munciftorî spre realizarea sar
cinilor de producție comitetul 
sindicatului și-a adus din plin 
contribuția la extragerea în a- 
cest an de către colectivul minei 
a peste 8.700 tone cărbune supra 

«plan, iar oditatea producției ex
tra* de aiajoriîatea brigăzilor 

..este cu un procentaj de cenușă 
redus față de norma admisă.

In întreaga sa activitate. comi
tetul sindicatului ș-a călăuzit 
dnpă principiul conducerii colec- 
flK*. ba sindicatul minei Lupeni. 

^pritoc^ul conducerii colective se 
înfăptuiește prin dezbaterea în 

' comun a tuturor рмйЙетеІог im- 
jpcțrtante ale vieții sftidfcafului, 

’jîritocmteea planurilor de muncă, 
’eTaborarea hotărîrilor menite să 
ducă la înfbunătățirea muncii 
într-un sector sau aftul de acti
vitate etc.

Așa de pildă, într-una din șe
dințele comitetului, printre al
tele, s-a discutat și despre îm
bunătățirea erganizării întrecerii. 
In această privință a fost .adap
tată o hotărîre privitoare la an
trenarea unui număr cît mai 
mare de muncitori în întrecere. 
In scopul înfăptuirii hotărîrii, 
fiecare membru al comitetului a 
primit o sarcină precisă, a fost 
repartizat să răspundă de orga
nizarea întrecerii într-un sector. 
Munca efectivă a început odată 
cu tinerea consfătuirilor de pro
ducție unde împreună cu condu
cerile administrative s-a discu
tat despre posibilitățile antrenă
rii brigăzilor. în întrecere, cît și 
a unui număr mai mare de teh
nicieni. Atît în consfătuirile de 
producție pe sector cît și în cele 
ale grupelor sindicale s-au sta
bilit obiective concrete pentru 
fiecare brigadă din abataje, pre
gătiri în cărbune sau steril, cît 
și pentru maiștri și artificieri, 
in sectoarele productive ale mi
nei s-a extins inițiativa „Nici un 
va go net de cărbune rebutat pen
tru șjst“. iar brigăzile de la 
frontale au;- stndjat.^ppsihUitatile 
existente pentru a extrage trei 
fîșii în dtouă zile. De asemenea, 
cu sprijinul membrilor din co
mitet, secțile sindicale au orga
nizat ședințe cu organizatorii 
grupelor sindicale, șefii de bri
găzi, cu responsabilii comisiilor 
cu munca de masă în producție 
și cu maiștrii mineri unde s-a 
discutat despre modul în care 
trebuie să se țină evidența rea
lizărilor obținute în întrecere.

Bine au muncit în privința 
îndteplinirii hotărîrilor luate tov. 
Nagy Carol, membru în comite-

s-au petrecut atîtea transformări 
care i-au schimbat părerea des
pre minerit. Pulsul înnoitor al 
construcției socialiste a schimbat 
și viața minei și a minerilor. Lo
cul sapelor și al tîrnăcoapelor, al 
roabelor și al cailor orbi l-au 
luat, treptat, treptat ciocanele și 
perforatoarele mecanice, crațerele 
și mașinile moderne de încărcat, 
havezele, locomotivele electrice 
de transport etc. Sub ochii lut 
s-au transformat șt oamenii, li 
vedea acum pe mineri strunind 
cu inteligență cele mai complicate 
mașini, sfredelind cu ajutorul lor 
măruntaiele pămîntului. Lăcătu
șul de mină Stroia Vasile a în
ceput să privească mineritul cu 
alți ochi. In sufletul lui a .încol
țit dorința de a lucra alături de 
mineri, de a se lua la 
muntele. Și într-o zi 
sculele de lăcătuș și a 
vagonetar la o brigadă.

Greutățile de început 
descurajat. Noii lui ortaci, 
ZÎndu-l cu tragere de inimă pen
tru minerit l-au înconjurat cu 
dragoste, l-au ajutat să-și însu
șească tainele mineritului. Dra
gostea pentru noua lui ocupație 
l-a făcut să învețe cu sîrguință, 
să răsfoiască numeroase cărți de 
specialitate, să-și îmbogățească, 
cunoștințele profesionale. Și iată 
în efectivul de muncitori al mi
nei Petrila nou miner, califi
cat — Stroia -Vasile. Acum a-

trintă cu 
a predat 
intrat ca

nu l-au 
vă~

primele rînduri pentru 
producției și depășirea 
La fel dte bine au mun- 

privește organizarea 
și tov. Neguț loan,

tul sindicatului, care răspund, 
de sectorul I A. El a sprijinii 
efectiv pe organizatorii de gru
pe, i-a îndrumat să acorde o a- 
tenție deosebită normelor de pro
tecția muncii, să se străduiască 
să fie în 
calitatea 
planului, 
cit în ce 
întrecerii
Cozma Iacob, Secărea Dumitru, 
toți membri în comitet, care nu 
au precupețit nici un efort pen
tru extinderea întrecerii pe pro
fesii.

Ca urmare a faptului că toți 
membrii comitetului au fost .a- 
trași la îndeplinirea hotărîrilor 
luate, au sprijinit efectiv activi
tatea comisiilor pe probleme și 
au muncit cu competență și o- 
perativitate în rezolvarea sarci
nilor, a crescut lună de lună nu
mărul muncitorilor antrenați în 
întrecere. Așa de exemplu, în a- 
cest an, numărul participanților 
la întrecerea socialistă a crescut 
cu 1529 față de anul 1960, iar cei 
aflați în întrecerea pe profesii 
reprezintă 66 la sută din totalul 
muncitorilor participant la în
trecere. Pe lîngă muncitori sînt 
în întrecere 68 maiștri precum 
și numeroși ingineri și artifi
cieri. In întrecerea socialistă au 
apărut noi fruntași în producție. 
Numai în brigăzile ce lucrează 
în cărbune există 272 fruntași în 
producție, iar pe exploatare sînt 
475 tovarăși. Pe drept cuvînt 
colectivul minei se mîndrește cu 
mineri de frunte ca Ghioancă 
Sabin și Onișor Nicolae din sec
torul III, Ocneanu Gheorghe din 
sectorul IV 
din sectorul 
drapelul de brigadă fruntașă la 
pregătiri în 
precum și cu alți mineri de frun
te ca Feher Vasile, Dubai Ioan, 
Sălceanu Petru care au extras 
din adîncuri sute de tone . căr
bune peste plan, situîndu-se ast
fel lună de lună în fruntea în
trecerii.1 ■ ' . ’

Dacă principiul muncii colec
tive stă la baza .activității comi
tetului sindicatului, acest stil de 
muncă s-a imprimat și la nume
roase comitete de secții. Bună
oară, pot fi date exemplu, comi
tetele dte secții din sectoarele H, 
IV В, VII si altele care în în
treaga lor activitate se sprijină 
pe un larg activ obștesc în ve
derea organizării și mobilizării 
maselor lâ îndeplinirea hotărîri- 
lor luate.

îmbunătățind continuu condu
cerea colectivă, comitetul sindi
catului minei Lupeni își va în
deplini cu tot mai mult succes 
sarcinile ce-i stau în față.

A. MICA

A, Angelescu . loan, 
IV В, care deține

cărbune pe bazin,

u

2

proape trei ani cînd i s-a dat 
să conducă o brigadă de pregă
tiri a căutat să pună în practică 
toate cunoștințele teoretice și ex
periența practică acumulate. A 
devenit un brigadier prețuit. 
După primirea în partid a lup
tat cu și mai măre ardoare pen
tru a face din brigada sa o bri
gadă model, o școală pentru pre
gătit mineri cu calificare temei
nică. In doi ani el a calificat 6 
oameni, scoțînd din ei mineri de 
nădejde.

De veți merge la mina Petrila 
veți vedea cum din noua foto
grafie de pe panoul fruntașilor
vă zîmbește chipul brigadierului _ 
Stroia Vasile. Parcă ar vrea să g 
spună veniți în brigadă să ne ve- s 
deți realizările. Și cine acceptă g 
invitația nu-i pare rău. Are ce 8 
afla despre munca și succesele, g 
brigăzii. Lună de lună depășiri 
de plan de 25 metri înaintare, 
economii însemnate de lemn de 
mină prin răpirea și reîntrebuin- 
țarea lemnului vechi, disciplina 
în producție, respectarea N.T.S.- 
ului și cile și mai cîte lucruri 
frumoase se pot spune despre 
brigada comunistului Stroia Va
sile. Sînt fapte care consolidează 
rămînerea fotografiei sale mult 
timp 
mina

mult 
pe panoul fruntașilor de la 
Petrila.

I. BALAN
corespondența trimisă de

L. MANEA
după
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Un film pentru școlari
♦
i
4
4
i

♦
4
4
I
♦
♦
♦
i

♦t -
: tr-un nou an de muncă, părin-
1 ții, prietenii, noi toți le urăm
• SUCCES LA ÎNVĂȚĂTURĂ!
♦ - -
4
4
4
î
4
♦
I
♦
4

♦
4
I
♦

І
I
I
♦
♦
î
Л

*
*
♦
♦ 
♦

I
♦

II
♦
»I
I
î
♦

i

f

Succes la
Milita dimineață, înainte de 

ofa 8, străzile orașelor și sate
lor patriei noastre vor căpăta 
un freamăt deosebit: sute de 
corII, de la 8 la 19 ani, imbră- 
cați în haine de sărbătoare, pur- 
tîftd buchete de flori, vor inun
da străzile cu voioșia și opti
mismul lor, Indreptîndu se către 
școala lor dragă pentru a începe 
noul ал de învățăm: nt.

Tuturor celor care pășesc in-

Atît celor care vor auzi mîinc 
pentru prima dată clopoțelul su
nând „de intrare" cit și celor 
care au mai trăit pină acum e- 
moția adunărilor festive de în
ceput de an școlar li s-au asi
gurat din timp condiții optime 
pentru ca să-și desfășoare acti
vitatea din plin. Aproape la 
toate școlile, copiii nu vor mai 
recunoaște sălile de clasă pe ca
re le-au părăsit cu cîteva luni 
în urmă; mulți dintre ei mer
gând la școli noi.

Lunile de vară petrecute de 
elevi într-o odihnă plăcută și 
activă în taberele de pionieri, în 
tabere de odihnă, la munte, la 
mare, în excursii turistice prin 
țară, prin regiune au avut cu 
totul o altă întrebuințare pen
tru conducerile școlilor. Dove- 
dindu-se buni gospodari, arătîn- 
du-și dragostea pentru cei care 
își vor petrece un an de învă
țătură în școli, conducerile uni
tăților de învățămînt de toate 
gradele s-au străduit ca totul să 
fie pus la punct, refăcut, reno
vat și împrospătat în așa fel 
îneît nimic să nu lipsească co
piilor pentru un studiu temeinic 
și aprofundat. Sute de munci
tori au poposit în vacanță, în 
sălile de clasă, în locul elevi
lor, aducând cu ei scara, pompa 
de șprițuit, cutia de vopsea. Și 
tSnri ei au părăsit școlile, totul 
a sclipăt de curățenie, păstrînd І 
încă mirosul proaspăt de var ț 
fi vopsea.

fa tfrnp ce unii profesori au 4 
însoțit devii în excursii prezent- î 
tfndu-le minunatele realizări ce ♦ 
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învățătura I
se înfăptuiesc zi de zi, în fie
care colțișor al țării, alți pro
fesori și îndeosebi învățători au 
venit la școală pentru a pregăti 
fiecărui elev din clasele I—VII 
pachetul cu cărți dăruite, prin 
grija partidului și guvernului, 
în mod gratuit. Și, în prima zi 
de școală, cîteva mii de elevi se 
vor îndrepta către școală cu bu
chete de fiori, se vor înapoia 
după adunarea festivă purtînd 
pachetul de cărți din tainele că
rora își vor însuși noi cunoș
tințe, noi învățăminte.

Totul este deci pregătit din 
timp și cu minuțiozitate pentru 
noul an de învățămînt. Școla
rii vor avea la dispoziție tot ce 
le este necesar pentru ca din 
prima zi de școală să pornească 
cu dragoste la învățătură. în
vățătorii și profesorii vin ca și 
elevii după o vacanță reconfor
tantă, cu forțe noi, capabili să 
pregătească la un înalt nivel 
prietenii lor cei mici : elevii.

In noul an de învățămînt ca
re va începe mâine, profesori 
și elevi vor duce împreună, mâi 
departe, făclia culturii — suc
ces deplin !
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75.000 cărți gratuite
încă de acum două săptămîni, 

prin ^Librăria noastră" din Pe
troșani au fost repartizate tuturor 
Școlilor din Valea Jiului, un nu
măr de 75.000 cărți pentru cla
sele I — VII, care, conform ho- 
rtrîrii de anul trecut a partidului 
fi guvernului, vor fi împărțite e- 
tevilor în mod gratuit.

De menționat că anul acesta 
numărul volumelor gratuite este 
mai mare cu aproape 10.000 față 
de numărul din anul trecut.

,ТГ."Г Гі

»
*
A
A

i 
ț
4
І 
t
4
A 
i

♦
4
♦
•
4 
A 

♦
4
4
A
A
Â
Ă
A 
a

4
4
A
A
Ar*

î
i
*

i 
t
4
4 
i

O necesitate 
pentru realizarea căreia partidul 
și guvernul militează cu perseve
rență este sporirea numărului 'de 
cadre cu o pregătire superioară. 
Potrivit acestei cerințe, în noul an 
de învățămînt superior, numărul 
studenților din anul I va fi mult 
mai mate decât anul trecut. In a- 
celași timp, dezvoltarea științei 
și tehnicii reclamă reutilarea și 
modernizarea laboratoarelor. In ve
derea realizării acestor obiective, în 
toate centrele universitare din 
țară se ridică în prezent noi con
strucții studențești, care, conform 
hotarîrilor Congresului al III-lea 
al partidului, au scopul să asi
gure baza materială a dezvoltării 
învățămîntului superior. Și în Pe
troșani constructorii de la șantie
rul local al T.R.C.H. execută trei 
obiective importante: un cămin 
cu 330 locuri, cu termen de pre
dare 30 decembrie a.c., corpul В 
de învățămînt, cu termen de pre
dare 30 iulie 1962 și pavilionul 
de laboratoare, cu termen de pre
dare 30 decembrie 1961.

Analizînd stadiul 
lot trei obiective, 
constatat, acum o 
că datorită ritmului
rilor temenele de predare nu Vor

a zilelor noastre

lucrărilor ce- 
beneficîarul a 
lună și ceva, 
lent al lucră-

Cu muncitorii elevi în

Ultimele pregătiri
LA CÎMPU LUI NEAG
Ca în majoritatea școlilor, și 

Ia școala de 4 ani din Cîmpu lui 
Neag s-au făcut pregătiri intense 
pentru deschiderea în bune con
diții a noului an școlar. S-au fă
cut toate reparațiile, atît cele in
ferioare cît și cele exterioare, 
sălile de clasă au fost frumos 
zugrăvite -

De asemenea, a fost reparat 
mobilierul și materialul didactic, 
în local s-a făcut curățenie ge
nerală, manualele școlare, care 
vor fi înmînate gratuit, au fost 
ridicate din timp. Astfel, Școala 
de 4 ani din Cîmpu lui Neag 
este gata să-și primească elevii.

... Șl LA URICANI
In.jurul vechii școli din Urî- 

cani, acum totul pare liniștit, ui
tat. Pașii elevilor se îndreaptă 
zilnic spre noul local âl școlii 
ce va fi dat în folosință azi. Ca 
la începutul oricărui an școlar, 
forfota e riiare. Elevii par nerăb
dători să pășească mai repede 
pe ușa noii școli. Și aici se 
fac ultimele retușari : parcheta- 
rii, mai controlează încă odată 
cum s-a lustruit parchetul, tîm- 
plarii ușile și geamurile, zugra
vii — zugrăvelile. Totul trebuie 
să arate aici minunat așa cum 
îi stă bine la o școală nouă.

—■■■ ■■ ■■ ---- -------------------

fi respectate. S-a stabilit atunci 
un nou gtafic de execuție. Dar, 
acum cîteva zile, confruntarea 
graficului cu lucrările de pe te
ren a dus la aceeași concluzie : 
constructorii nu lucrează în ritmul 
necesar, care să asigure predarea 
obiectivelor la termenele stabilite. 
Se știe însă foarte bine că stu
denții nu pot aștepta constructo
rii, anul universitar începînd și la 
Petroșani la 1 octombrie. Or, fe
lul cum sînt organizate lucrările 
pe șantierele studențești, nu ga
rantează terminarea la timp a o- 
biectivelor. Șantierele suferă în 
primul rând de organizarea judi
cioasă a muncii. De pildă, cînd 
se toarnă betonul se defectează 
vibratoarele, cînd este nevoie de 
balast, nu sînt mijloace de trans
port, cînd șantierul are mașini, 
întîrzie materialele etc. Deși in
ginerul Barthmesch H., și maiș
trii Albu și Cimenti își -dau tot 
interesul, ei sînt insuficient spri
jiniți de conducerea șantierului 
Petroșani și de T.R.C. Hunedoara.

Este necesar ca șantierul Pe
troșani să-și concentreze toate 
forțele pentru a recupera întârzie
rea construcțiilor studențești, nu
mai astfel putîndu-le preda la 
termenele fixate.

D. MIHAIL
■x

FIH

Incepînd
tembrie, pe ecranul cinematogra
fului „Al. Sahia" dun Petroșani 
va rula filmul destinat școlari
lor „Fi bun pînă la moarte", o 
producție a studiourilor din R. P. 
Uhgară, după romanul cti ace
lași nume al lui Moritz Zsig- 
mond.

Celor câre nu au pitit romanul 
le va fi greu să presupună că 
în acest film cu un titlu atît de 
grav „Fi bun pînă la moarte" 
este vorba die viața unui copil, 

simplu școlar.

LA MOARTE"
de șîmbătă, 16 sep- al unui nobil scăpătat. Astfel el 

are prilejul să cunoască și să 
se apropie de una din surorile 
acestuia, pe nume Bella. Copi
lul o privește pe Bella cu ad
mirație inocentă. El este adânc 
mîhnit cînd află că adoratorul 
Beliei este „domnul Torok“ cu
noscut ca un om rău.

Bătrînul orb îl trimite într-o 
zi pe Nyilas să ia un bilet ia 
loterie, promițîndu-i că dacă va 
fi norocos vor împărți cîștigul 
pe din doua. Copilul cumpără 
lozul, dar îl pierde și găsitorul

IN CLIȘEU: O
cest lucru însă nu înseamnă 
că titlul nu se potrivește. Micul 
erou al filmului trăiește o drâ- 
mă de om matur.

Acțiunea filmului se petrece 
în anul 1890. Nyilas Misi, deși 
fiu al unui dulgher sărac. învață 
la liceul clasic din Debrețin. 
Elev eminent el primește o bur
să, chipurile „din partea statu
lui" dar provenită de fapt din 
donații. Deși are cîțlva colegi 
mai apropiați care-1 prețuiesc, 
Nyilas se simte stingher printre 
feciorii de „bani gata", învățați 
de mici cu aroganța și cruzimea. 
Pentru a ușura obligațiile pă
rinților, el merge în orele libere 
l,a un bătrîn orb.și-i citește zia
rul în schimbul unei sume de
rizorii. In același scop el medi
tează și pe un coleg, al său, fiu

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

scenă din film
este „domnul Torok" care știa 
al cui este biletul. Numerele res
pective devin cîștigătdâre. împo
triva 
serie 
Cum 
torie, 
vit ?
desigur vizionînd filmul.

Prin tematica lui filmul se a- 
dresează copiilor, el prezentînd 
însă același interes șl 
menii maturi.

In scopul vizionării
bune a filmului, în zilele de 16 
și 17 septembrie a. c. la cine
matograful „Al. Sahia" . se orga
nizează vizionări în colectiv pen
tru elevi, pe școli, în 
directorii școlilor vor 
tura cu conducerea 
grafului.

băiatului se dezlănțuie o 
de represalii și persecuții, 
se va termina această is- 
titlul filmului este țjiotri- 

Răspunsurile se vor afla

pentru оз

cît mai

care scop 
lua legă- 
cinemato-

FOC DE TĂBADÂ
începe să se însereze. Odată 

cu întunericul se potolește și 
zarva ce domnește în timpul zi
lei. Se pare că orașul se pregă
tește de culoare. Dar nu. Sus pe 
dealul din spatele clubului, în
tunericul nopții este sfîșiat de

се-și înal-

Clasa ѴШ-а C, a Școlii medii 
letale din Petroșani a avut marți 
learn, în ultima oră din program 
— dirigenția. Cum organizarea 
clasei, cu alegerea responsabilului, 
aranjarea în bănci, stabilirea ser
viciului etc., ca la orice clasă 
ordonată, s-a făcut deja, în această 
oră, discuțiile s-au purtat în jurul 
condițiilor pe care întreprinderile 
le-au creat muncitorilor elevi pen
tru ca ei să desfășoare o rodnică 
activitate și în sălile de clasă.

Elevii recomandați de I.C.O., 
între cure Crăciun Alexandru și 
Vîrtosu Constantin, au arătat că 
li sînt mulțumiți de condițiile 
Create de întreprindere pentru ca 
fă poată urma în bune condiții 
școala. La fel au afirmat și ele
vele Novas Elena și Brătuianu 
Ioana de la spitalul unificat. In 
schimb au fost și elevi care nu au 
putut avea aceleași cuvinte de 
laudă la adresa întreprinderii lor.

De pildă cei din Aninoasa, ca 
și în anul trecut, au arătat că 
nici în prezent nu s-a reglementat 
problema transportului. Cei de la 
șantierul de construcții Petroșani

au cerut de asemenea, încă de a- 
nul trecut să li se creeze condiții 
mai bune de cazare (din punct de 
vedere al liniște!) avînd în vedere 
efectuarea studiului în timpul li-

ber. Nu ar fi tău ca aceste ob
servații să fie comunicate în ter
menul cel mai scurt conducerilor 
unităților respective pentru ca a- 
cum, chiar de la început de an 
școlar, elevilor seraliști să li se 
creeze condiții optime de învăță
tură.

IN CLIȘEU : Elevii clasei а. ѴІІІ-а C de la Școala medie serală Petroșani.

limbile unui uriaș foc 
ță vîlvătaia spre bolta înstelată. 
Liniștea este întreruptă de gla
suri vesele de copii. Cei peste 
200 de pionieri și școlari, din ta
băra de vară petrileană, încon- 1S> 
joară acest foc într-un cerc viu 
și ținîndu-se de mîini cîntă și 
dansează în jurul lui, sub su
pravegherea atentă a profesori
lor și învățătorilor școlii. De față 
mai sînt și tov. Cojocaru Gheor- 
ghe, din partea comitetului oră
șenesc de partid Petrila, tova
răși din partea conducerii minei, 
precum și o mulțime de părinți 
ai copiilor.

Intrînd în mijlocul cercului de 
copii, mai aproape de foc, tov. 
Kalman Dionisie începe să le 
vorbească despre lupta partidu
lui de-a lungul anilor pentru o 
Viață mai bună, despre Viitorul 
lor fericit.

Dornici de a arăta celor mari, 
ce au învățat în cursul a- 
nului de școală sau grădiniță 
precum și în vacanță la tabere 
de vară, copiii prezintă în fața 
„spectatorilor" un frumos pro
gram artistic.

Acele ceasornicului arătau ora 
9 seara. Focul a fost stins, iar 
„spectatorii" acestui neobișnuit ) 
spectacol în aer liber —- părinți"'- 
și copii merg împreună spre ca
să cîntînd,

M. LUN1RAȘU 
corespondent
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Atenție întăririi disciplinei de partid I
Pe ordinea de zi a unei recen

te adunări generale a organiza
ției de bază din sectorul VIII al 
minei Petrila a figurat următoa
rea problemă : cum este respec- 
tată disciplina dfe partid de că
tre membrii și candidați! organi
zației de bază. In referatul pre
zentat în fata adunării de către 
secretarul organizației de bază, 
a fost 
niștilor 
Nicolae, 
Nicolae, 
participă cu regularitate la adu
nările generale, i-au parte activă 
la dezbaterea problemelor puse 
în discuție, vin cu propuneri con
crete pentru îmbunătățirea mun
cii.

Totodată, referatul a oglindit 
unele lipsuri ce s-au manifestat 
în activitatea unor membri dfe 
partid. Printre cei criticați s-au 
numărat tov. Biro Iosif 18, Ne
meș Carol, Șulea loan, Vesa 
loan și Szabo Silvestru care în 
acest an au între 5—7 absente 
nemotivate de la adunările ge
nerale. Din referatul prezentat a 
mai reieșit că unii membri ai or
ganizației de bază, între care 
®Jiștrii Bredan Iosif, Cipu Io
sif, Șimonfi Ludovic, lăcătușul 
Cîpu Ștefan vin la adunările ge
nerale numai pentru a-și face 
prezenta, nu i-au parte la dezba
terea problemelor, își neglijează 
sarcinile pe care le au de înde
plinit.

tov. Antal Er- 
Terentică Ghe- 
a ratat că fie- 
candidat de

ORTACII MINERULUI
CODREA

reliefat exemplul comu- 
Grecu Simiofl, Popescu 

Tănăsele Victor^ Tătar 
Ambruș Nicolae care

In cuvîntul lor, 
vin, Pauer Hanz, 
orghe și alții au 
care membru și 
partid trebuie să lupte pentru în
tărirea disciplinei de partid, să 
constituie un exemplu demn de 
urmat pentru salariatii sectoru
lui, să dea dovadă de combati
vitate fată de orice încălcare a 
disciplinei socialiste în muncă.

In adunarea generală s-a sub
liniat, de asemenea, necesitatea 
ca biroul organizației de bază 
să urmărească concret și perse
verent felul cum membrii și 
candidatii de partid respectă sar
cinile ce le au, iar la gazeta de 
perete să fie publicate articole 
legate de întărirea disciplinei de 
partid, de îmbunătățirea muncii 
în sector.

NOTE

Sunetul prelung al sirenei a- 
nunța începerea unui nou schimb. 
Soarele împrăștia raze aurii îm- 
biind pe cei ce ieșeau din schim
bul l să-și petreacă după-amiaza 
la iarbă verde. La puțul nr. 1 
Piscu, unde .se face transportul de 
personal pentru Sectoarele 111 și 
IV, se terminase de coborît noul 
schimb în subteran.

Pe galeria principală se vedeau 
numai licuricii lămpilor, iar 
cînd în cînd se auzea cite 
„Noroc bun".

Ajunși la locul de 'muncă, 
iacii lui Codrea Gheorghe
schimbul 11 începură să se pregă
tească de lucru. In acest timp Co
drea-baci, brigadierul dă ultimele 
indicații șefului din schimbul 11.

din
un

or~ 
din

NOTE NOTE
NE G L I

es- 
să
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Cum vor arăta noile cartiere

din Fraga )
Recent au fost aprobate pl a- , 

hurile de construcție ale unor a- 
___ V . J . n ГЛ J. , *

VJ 
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Mobilizați de sectorul de'gos
podărie, muncitorii de la E. M. 
Petrila au pornit de cîtva timp 
o largă acțiune pentru înfrumu
sețarea incintei minei. Cu acest 
prilej au fost lărgite și curățate 
numeroase rampe destinate des
cărcărilor de materiale printre 
care și aceea din spatele maga
ziei nr. 1. Nu a trecut însă nici 
o săptătnînă și din vina echipe
lor de feroviari apartinînd pre- 
parației Petrila, rampa a deve
nit din nou greu folosibilă.. Câu-

J E N Ț A
za o constituie grămezile de pă- 
mînt provenite de la terasarea 
liniei ferate nr. VII lăsate pe 
loc după terminarea lucrării din 
neglijenta serviciului administra
tiv al preparației. Muncitorii de 
la sectoarele de suprafață ale 
minei Petrila, care au contribuit 
la amenajarea rampei, se întrea
bă : cînd ,are de gînd conduce
rea preparației să dea dispoziții 
pentru curățirea rampei și să 
lichideze asemenea neglijente 
mai ales că ele nu se manifestă 
pentru întîia oară ?

JOC PERICULOS

șezări din Fraga. O mare parte 
a locuințelor din noile cartiere 
vor fi in blocuri de 7 etaje din 
semifabricate. Paralel cu construc
ția de locuințe se vor ridica școli, 
grădinițe de copii, crețe, maga
zine. cinematografe și alte așe
zăminte culturale și de odihnă.
„~In unul din noile cartiere de 
locuințe și anume Michelska, vor 
fi construite 3 blocuri cu 12—-15 
etaje; în cartierul Pankrac 1 ur
mează să se construiască un bloc 
turn cu 15 etaje.

Camionul cu nr. 26.754 gonea 
în viteză pe șoseaua asfaltată ce 
leagă Petrila de Petroșani. I n 
dreptul brazilor, apare deodată pe 
șosea o femeie pe bicicletă.

— Ia s-o bag puțin în sperîeți 
— și-a spus în gînd șoferul 
Crăciunescu Vaier și tind a ajuns, 
aproape de ciclistă a tras
de tot pe dreapta încât cu toate 
că era la marginea șoselei mai, 
mai s-o lovească. Cei din camion 
se amuzau făcînd pronosticuri.

— Ce zici, pică în șanț ? —
spuse hohotind unul.

mult

— Mal încape vorbă — răspun
se șoferul — îmi cunosc bine me
seria. Apoi după ce a trecut. 
Crăciunescu își scoase capul prin 
fereastra cabinei și rîse batjocori
tor.

Fapta lui a fost văzută și în
fierată și dc un motociclist care 
tocmai trecea pe acolo. Credeți, 
însă că s-a lecuit ? fi place omu
lui „să bage in speriețit’pe alții 
și n-ai ce-i face. Cei în drept 
ar trebui să ia măsuri de așa na
tură incit să-l lecuiască pe 
ciunescu de jocul periculos 
care-l practică.

CERINȚA ÎNDREPTĂȚITĂ

Cra
pe

Un aparat de radio minuscul
Colectivul secției de prototipuri 

a Întreprinderii TESLA din Pre- 
louc a terminat construirea apa
ratului Amulet T 620, pe bază de 
tranzistor! care este de cele mai 
mici dimensiuni. El are o lungime 
de 114 mm, o lățime de 72 mm. 
și cîntărește cu bateria 250 gr.

Amulet este un aparat de bu
zunar pentru audiții în jurul pos
turilor locale pe unde mijlocii. 
Cu toate dimensiunile sale mici, 
transmisiunile ss aud ca în came
ră. El are și un consum mic : ba
teria sa de 9 volți funcționează ? 
25—30 de ore.

<
I

De cîteva săptămîni la ma
gazinul alimentar din comuna 
Banița cetățenii observă unele 
lucruri cu totul ieșite din co
mun. Așa de exemplu, orariul 
de deschidere a magazinului nu 
este respectat, anumite mărfuri 
ca făina de mălai și tărîțele se 
vînd numai cunoștințelor ges
tionarului, iar băuturile spirtoa
se au început a fi distribuite și 
l.a pahar cu preturi de restau
rant. Alte ort, magazinul stă în
chis ceasuri întregi fără ca ci
neva să cunoască motivul. Cei 
care au încercat să-i atragă a- 
tenția gestionarului Vladislav 
Aurel asupra acestor nereguli au 
fost pur și simplu bruscați. Pen
tru a remedia această stare de 
lucruri unii locuitori au adresat 
plîngeri organelor superioare din 
conducerea O.C.L., dar măsurile 
întîrzie. Magazinul continuă să

stea închis și acum multe 
din zi fără ca cetățenii 
face cumpărături. Ar fi 
cererea îndreptățită a 
lor din Bănită Să fie 
cu mai multă atenție 
conducerea O.C.L. 
Petroșani.

A. NICULESCU

ore 
să poată 
cazul ca 

locuitori- 
analizată 
de către 

Alimentara

— Noi am armat în partea 
tică, așa că vouă vă rămîne 
mai trageți jug pe coperiș și să 
pregătiți de pușcare, iar în vest a- 
veți pușcat gata, grinda pusă, nu
mai să porniți crațerul fi să-i dați 
fest.

— Fii fără grijă; Codrea-baci, 
nu ne-om face noi de rușine î. 
răspunse minerul șef de schimb 
Iancu. lăute la film că îi tare bun. 
Eu am fost dimineață la matineu 
și tni-a plăcut.

“ Apoi am vorbit cu ortacii să 
ne ducem împreună, iar după film 
om vedea dacâ-i bere buni la 
grădina de vară. Zicînd acestea, 
Codrea-baci trase cu ochiul, nete- 
zîndu-și bărbia, apoi se îndreptă 
spre suitor pentru a lua . drumul 
spre puț.

...Trecuseră mai bine de două 
ore de la începutul schimbului 11. 
Zgomotul din abataj s-a întrerupt 
ca la o comandă, crațerul se o- 
pri, mașina de perforat fu pusă 
la o parte șt toți, în frunte cu 
Iancu, se îndreptară spre gura pu
țului, luîndu-și pachețelele cu me
rinde, fiecare povestind cîte o în~ 
timplare hazlie.

— Pînă una alta fugi măi Va- 
salla și anunță pe artificier că în 
est sîntem gata de pușcare. Să 
aducă muniție pentru 24 de găuri 
— adaugă Iancu in timp се-și des
fășura ziarul în care nevasta ît 
pusese merinde

Nu peste mult timp ortul a fost 
pușcat și spre bucuria tuturor a- 
veau de unde da cărbune, căci 
după cum spunea șeful de schimb 
erau cam 35—40 de tone' pe va
tră. liniștea din abataj e din nou 
acoperită de zgomotele crațerului.

Crațerul ducea spre rol bulgării 
lucioși de cărbune ce se rostogo
leau sprinteni, dispărînd în întu
nericul buncărului. Jos, la rol va
gonetarul abia prididea cu încăr
catul cărbunelui în vagonete.

Maistrul miner care tocmai tre-,. 
cea pe acolo îl întrebă ca de obi
cei :

“ Cum Sluți, cit ai trimis lus 
pînă acum ?

— Patru țuguri și imediat îs 
gata și cu al cincilea, tovarășe- 
maistru ■— răspunse vagonetarul, 
încărcând al 50-lea vagonet.

La sfîrșitul șutului, vagonetarul 
notă în carnet al 72.-lea 
încărcat cu cărbune „curat 
rul“.

...Așa-s ortacii lui
Gheorghe, se străduiesc să 
cărbune mult și bun, iar îrt timpul 
liber e plăcut să vezi un film 
să mergi la o bere, împreună 
tovarășii de muncă.

VASILE 0R0S2
tehnician, mina Aninoasa
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Amatori moto I
O.C.L. Produse Industria

le Petroșani anunță că în- 
cepind cu data de 15 august 
1961 s-au pus în vînatare 
prin magazinul specializat 
,,Moto-sport“ din Petroșani 
următoarele tipuri de mo

vagonet
ca au-

dea

ori
cu

u
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tociclete, CU PLATA ÎN
RATE:
l.J. 350 cmc. lei 12.150
C.2. 125 „ ft 7.850
C.2. 175 „ n 10.250
Java 250 „ n 12.950
Danuvia >25 „ ti 6.250
„K" 175 „ »» 7.850

„Auxiliarii" nu se lasâ mai prejos
•— Filatorii și textilistele 

propus să dea produse de bună 
calitate, noi să ne lăsăm 
prejos? Asta ar însemna 
lipsim de aportul nostru în în
deplinirea angajamentelor.

Cuvintele agitatorului Breiti- 
gan, maistru în secția auxiliară 
a Filaturii Lupeni au avut un 
ecou puternic.

La o reparație medie la caza
nul de aburi nr. 2, fochiștii sec
ției de cazane au obținut o însem
nată economie de timp. Pe lîn- 
gă faptul că au executat repa
rarea într-un timp mai scurt 
lăcătușii Popescu Titu, Moraru 
Gheorghe, Strianu loan și Incze 
losif pot fi mîndri de reparația 
făcută, deoarece ea a fost cate
gorisită printre cele mai bune.

La fel echipa lăcătușului Ia- 
kab losif, lucrînd la repararea 
pompei de la baia de acid a asi
gurat o bună calitate a repara-

și-au

mai 
să-i

țiilor executate. Despre echipa 
formată din Szekely Alexandru, 
Biro Francisc și Capriș Vasile, 
în frunte cu priceputul lăcătuș 
Szăsz Alexandru, și de astă da
tă se poate spune că s-a achitat 
cu cinste de sarcini. La monta
rea stației de sodă lichidă — o 
lucrare de mari proporții, care 
este mult avansată fată de pre
vederi, s-a lucrat cu un randa
ment sporit cu 10 la sută, asi- 
gurîndu-se în același timp și ca
litatea lucrărilor.

De secția auxiliară aparțin și 
strungarii Kovacs Stefan, Arșan 
Sebastian, Szupp Vincze, Poenar 
Petru și Trifan Traian care au 
confecționat piese de schimb de 
bună calitate necesare mașinilor 
de filaj, răsucit, depănat și bo
binai, contribuind astfel la , asi
gurarea ritmicității producției și 
la o mai bună calitate a produ
selor.

Condiții de plată:
Avans minim 40 la
Restul de preț se va 

ta in maximum 12 rate pen
tru muncitori și militari șt 

maximum 10 rate pentru alțt 
salariați șl 
operativele

Profitați

sută, 
achi* ::
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!■
ii
ii vantajoase ce vi le oferim șl
II cump&rați-vă motocicleta pre- 
:i ferată.

muncitori din co- 
meșteșugăreștl. 

de condițiile a-IN EDITURA TEHNICA

mwgujmwij tunari miniere le explgrgre
In 

succint și sistematizat problemele 
referitoare la proiectarea, execu
tarea și metodica de folosire și 
de documentare a lucrărilor mi
niere de explorare. Materialul 
expus cuprinde noțiunile funda
mentale privind operațiile și pro-

ferată.
lucrare se tratează în mod4
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4 cesele de proiectare și de execu-
4 tare a lucrărilor miniere de ex- 
J plorare, arătîndu-se legătura strîn- 
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să permanentă și justificată ca
re trebuie să existe între obiecti
vele geologice urmărite de lucră
rile miniere de explorare și mij
loacele tehnice de realizare a a- 
cestor obiective.

sr 
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♦ 
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Toate noțiunile și problemele J 
tehnice și științifice sînt expuse * 
Clar și într-un mod ușor accesi- * 
bil, textul fiind însoțit de nume- J 
roase figuri și formule materna- ♦ 

i tice. ♦
Lucrarea se adresează ingineri- • 

lor,: geologilor și tehnicienilor ca- « 
re activează în domeniul exploră- ♦ 
rii zăcămintelor de substanțe ml- • 
nerale utile solide și în special« 
acelora care lucrează direct pe J 
șantierele de explorare sau în ex- ♦ 
ploatătile miniere. De asemenea, ♦ 
lucrarea poate servi studenților de « 
la facultățile de geologie teh- J 
nică, geologie-geografie, mine și 
electromecanică minieră. ♦

O------------- :

Un obiect foarte util, care 
nu trebuie să lipsească din 
nici o gospodărie este MA
ȘINA DE CUSUT.

Recent, s-au redus sub
stanțial prețurile mașinilor 
de cusut:

♦ 
a. f. NAMESTHtKov. [(нпетгеэ Meier legggrelor;

lg geiperllrie •
despre metodele de pregătire și • 
păstrare a conservelor obținute în ♦ 
gospodărie. J

Metodele de pregătire date în * 
carte sînt bine fondate din punct ♦ 
de vedere științific. «

Cartea sc adresează gospodine- X 
lor de la orașe si sate, cărora le ♦ 
va fi de un real folos în obținerea ♦ 
conservelor pentru iarnă. X

«

In carte sînt descrise diferite 
metode de pregătire, în condiții 
casnice, a conservelor, sucurilor, 
dulcețurilor, marinatelor și mură
turilor, din legume, fructe și ciu
perci.

Sînt descrise amănunțit cerințele 
privind calitatea fructelor și le
gumelor, cauzele alterării produ
selor, se dau noțiuni de bază

Preț 
vechi

Mașină de cusut 
„Ileana" format 
masă 2750
Mașină de cusut 
format mobilă 
din panel fur
niruit cu nuc 
și lustruit 3370
Mașină de cusut 
format mobilă 
Gin plăci aglo
merate 3150

Magazinele O.C.L.
se Industriale au fost apro
vizionate din abundență cu 
toate sortimentele de mașini 
de cusut.

Vînzarea se face și cu 
plata in rate.

Preț
nou

2335

2865

2675
Produ-
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Caftea prof. J. Murray 
„De la Yalta la 

dezarmare"
NEW YORK 13 (Agerpres).
„O studiere atentă a tratati

velor duse în ultimii 16 ani nu 
poate duce decît ta o singură 
concluzie, și anume că Umiuneai 
Sovietică dorește ca planeta noas
tră scindată să fie dezarmată, 
fapt pe care guvernele țărilor 
N.A.T.O. nu-1 doresc". La aceas
tă concluzie ajunge profesorul 
John Murray de la Universita
tea din California în cartea sa 
„De la Yalta la dezarmare" a- 
părută recent în S.U.A.

In această carte, care cuprin
de 368 de pagini, Murray anali
zează în mod amănunțit cauzele 
războiului rece, problemele con
trolului asupra energiei atomice, 
precum și tratativele cu privire la 
dezarmare și alte probleme care se 
desfășoară de Ia încheierea celui 
de-al doilea război mondial. 
In baza unei analize aprofunda
te a documentelor, autorul ajun
ge la concluzia că orice progres 
pe calea spre dezarmare și slă
birea încordării internaționale 
este blocat de Occident.

Referindu-se la psihoza răz
boinică ațîțată în S.U.A., pro
fesorul critică tendința guverne
lor occidentale de a numi „co
munist" pe orice om „care spri
jină propunerile sovietice cu pri
vire la dezarmare".

După părerea lui, asemenea 
acuzații sînt aduse de cei care 
„nu sînt în stare să rezolve pro
blemele în mod rezonabil".

„Problema dezarmării, subli
niază autorul este o problemă a 
întregii omeniri".

----- O-----
La Cairo a luat ființă un 

Consiliu al revoluției din Oman
CAIRO 13 (Agerpres).
Agen|ia France Presse anunță 

că la 12 august a luat ființă la 
Cairo un consiliu al revoluției 
din Oman sub președinția Ima
mului Galeb Ben Aii.

Consiliul cuprinde zece mem
bri, șefii unor triburi care de 
mai bine de șase ani duc o apri
gă luptă împotriva autorității 
sultanului din Mascat, protejat 
de către colonialiștii englezi.

Se știe că numeroase triburi 
omaneze' duc de mai multi ani 
în mun{i și deșerturile din O- 
man lupte crîncene împotriva 
forțelor sultanului din Mascat 
sprijinite de trupe britanice și 
de aviația britanică.

— IUI I

MANILA. Dini cauza crizei 
provocate de lipsa de orez, pre
ședintele Filipinelor a declarat 
în țară stare excepțională, rela
tează corespondentul din Manila 
al agenției Reuter.

MOSCOVA. La 12 septembrie 
Osvaldo Dorticos Torrado, pre
ședintele Republicii Cuba, care 
se află într-o vizită oficială în 
U.R.S7S.. precum și persoanele 
care îl însoțesc au părăsit Mos
cova plecînd cu un tren special 
la Leningrad.

HAVANA. In regiunea Puerto- 
Amuelles. (Panama) a avut loc 
o ciocnire între muncitori pana
mezi și funcționari ai societății 
americane „United Fruit Com
pany" care s-a soldat cu cîțiva 
morți și răniți, transmite agen
ția Prensa Latina.

PARIS. La 12 septembrie în 
regiunea Mării Mediterane au 
început manevrele forțelor teres
tre, maritime militare și aeriene 
militare ale N.A.T.O.

NEW YORK. La 13 septembrie 
„New York World Telegram and 
Sun", „New York Herald Trf-

НюгМИе СвНгсяйиі a H-lca 
ai РагІМвйі Пшкіі din Corcea

PHENIAN 13 (Agerpres).
In ședința din dimineața zi

lei de 13 septembrie, a Congre
sului al IV-lea al Partidului 
ЛІипсіі din Coreea au continuat 
discuțiile pe marginea celor două 
rapoarte de activitate — al Co
mitetului Central și al Comisiei 
Centrale de Revizie ale Partidu
lui Muncii din Coreea.

In cuvînțarea sa, Kim Cian 
Man, vicepreședinte și membru 
al Prezidiului C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea a dezbă
tut problemele muncii ideologice 
în rîndurile membrilor partidu- 

~lui și oamenilor muncii, proble
mele dezvoltării învățămîntuluî, 
științelor sociale, literaturii și

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

Președinții Sukarno și Keita au înmînat 
lui Kennedy un mesaj din partea 

conferinței țărilor neangajate
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

TASS transmite :
La 12 septembrie președintele 

Indoneziei, Sukarno, și președin- 
îele Republicii Mali, Keita, au 
sosit la Washington pentru a se 
îniîlni cu președintele Kennedy 
și pentru a i înmîna mesajul 
pariicipanților la conferința de 
la Belgrad a țărilor neangajate

Salutînd la aeroport pe pre
ședintele Sukarno și pe președin
tele Keita, președintele S.U.A., 
Kennedy ,a declarat: „Noi înțe
legem că ei au sosit cu o misiu
ne a păcii și noi vrem ca ei să 
știe că poporul acestei țări îm
părtășește marea lor dorință ca 
problemele care tulbură liniștea 
lumii să fie soluționate pe cale 
pașnică, într-un spirit care să 
corespundă dorințelor popoare
lor...".

Răspunzînd salutului, lui Ken
nedy, președintele Sukarno a 
spus că el a sosit la Washington 
împreună cu președintele Keita 
ca ambasador al conferinței de 
la Belgrad al țărilor neangajate 
care reprezintă aproximativ 750 
milioane de oameni'.

„Nu am sosit pentru mediere. 
Sarcina noastră constă în a vă 
lansmite, d-le președinte, gîndu- 
rile și neliniștea conferinței de la 

bune", „New York Post", „New 
York Times" au publicat cronici 
la primul spectacol al trupei 
Teatrului de Operă și Balet 
„S. N. Kirov" din Leningrad ca
re a avut loc la 12 septembrie 
la Metropolitan Opera. Cronica
rii americani dau în unanimitate 
o înaltă prețuire atît regiei ba
letului „Lacul Lebedelor" cît și 
măiestriei soliștilor și întregului 
corp de balet.

NEW YORK. Potrivit datelor 
publicate la 12 septembrie de 
Ministerul Muncii din S.U.A., la 
începutul lunii august în S.U.A. 
existau 4.542.000 șomeri adică cu 
754.000 mai mult decît în august 
anul trecut.

Grpeva muncitopilop libepieni
MONROVIA 13 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, 

la 11 septembrie muncitorii libe- 
rieni au declarat o grevă gene
rală cerînd eliberarea imediată 
a activiștilor sindicali arestați 
ș: mărirea salariilor.

Declanșarea grevei a fost în
soțită de o uriașă demonstrație 

artei și altor sarcini ale revolu
ției culturale.

Kim Cian Man a caracterizat 
în continuare proiectul de Pro
gram al Partidului Comunist al 
tJniunij Sovietice ca un impor
tant document politic și teoretic 
al epocii noastre.

Kim Su Bok. profesoară la o 
școală din Phenian, erou al 
muncii, delegată la congres, a 
vorbit de succesele și sarcinile 
educării tinerii generații.

In ședinja din dimineața celei 
de-a treia zi a lucrărilor Con
gresului au rostit saluturi adre
sate Congresului al IV-lea al 
Partidului Muncii din Coreea 
reprezentanți ai partidelor fră
țești din R.P.R., R. P. Mongolă, 
R. P. Bulgaria și R. P. Albania.

Belgrad, gîndurile și neliniștea 
noastră în legătură cu actuala 
situație din lume".

Am. sosit aici, a spus preșe
dintele Keita, într-un moment 
excepțional de serios. „V-am a- 
dus, d-Ie președinte, un mesaj al 
păcii. V-am adus acest mesaj 
pentru că țările tinere au nevoie 
de pace".

Apoi Sukarno și Keita s-au 
îndreptat spre Casa Albă unde 
Sukarno i-a înmînat lui Kennedy 
scrisoarea participantilor la con
ferința de la Belgrad.

Regimul marionetă din Katanga 
a fost răsturnat

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres).

Agențiile de presă anunță că 
regimul marionetă din Katanga 
a fost la 13 septembrie răstur
nat și guvernul central congolez 
Ș-i-a extins autoritatea asupra a- 
cesteî provincii.

După o serie de incidente sîn- 
geroase care s-au transformat în 
ciocniri militare între mercenarii 
lui Chombe și trupele O.N.U., 
toate punctele strategice din E- 
lisabethville, capitala Katangei, 
au trecut sub controlul autori
tăților O.N.U. La cererea guver
nului central congolez, trupele

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

Uitracoloniaiiștii 
au se astîmpără

PARIS 13 (Agerpres).
Ziarul „L’Humanite" relatează 

că între 1 august și 10 septem
brie, ultracoloni aii știi din Alge
ria au provocat 610 explozii. Ol 
mare parte din aceste explozii 
au fost săvîrștie împotriva caselor 
de locuit și magazinelor aparți- 
nînd algerienilor.

In această perioadă au fost 
ucise 14 persoane și rănite 108 
persoane. In perioada care a 
trecut după puciul fascist din 
Algeria de la 22 aprilie, pe te
ritoriul Algeriei au fost provo
cate 1.476 explozii.

la care au luat parte 15.000 de 
greviști. întreaga .activitate eco
nomică a fost paralizată. Au a- 
vut loc seriose incidente cînd po
liția a fost trimisă să împrăștie 
pe demonstranți. Au fost operate 
arestări iar soldați înarmați pa
trulează în permanență pe stră
zile Monroviei.

Conferința internațiowlă penta 
reglementarea problemei laoțiene
GENEVA 13 (Agerpres). —
In ședința din 12 septembrie 

a Conferinței internaționale pen
tru reglementarea problemei lao- 
țiene s-a încheiat examinarea 
problemelor referitoare la proiec
tul acordului cu privire la Laos. 
Acest acord constituie unul din 
cele două documente principale 
pe care le elaborează conferința.

Multe puncte din proiectul de 
acord cu privire la Laos s-au 
bucurat de aprobarea generală și 
au fost transmise comisiei redac
ționale a conferinței internațio
nale pentru elaborarea formulă
rilor definitive. Pește cîteva zile 
comisia redacțională va prezenta

„Minai gaullisl se ImpotMe Io 
din ie in ie mai numeroase si mai

crat, la un regim unde repre
zentanții poporului vor putea ho
tărî cu adevărat... Ceea ce s-a 
petrecut marți în parlament, 
scrie acest ziar, nu constituie

PARIS 13 (Agerpres).
După părerea celor mai multe 

ziare pariziene, moțiunea de cen
zură depusă marți în Adunarea 
Națională franceză oglindește 
profunda nemulțumire care dom
nește în Franța în legătură cu 
prelungirea la nesfîrșit a puteri
lor excepționale asumate de pre
ședintele de Gaulle și ca urmare 
de inexistența unor posibilități 
de control democratic asupra 
politicii guvernului. După cum 
arată și ziarul „L’Humanite", 
încercarea guvernului „de a șter
ge din conștiința populară ideea 
vie a democrației nu a reușit. 
Este din ce în ce mai bine în
țeleasă necesitatea de a se reveni 
la un regim cu adevărat demo-

O.N.U. au arestat cîtiva „miniș
tri" katanghezi. Chombe și mî- 
na sa dreaptă „ministrul de In
terne", Munongo, au reușit să 
fugă în împrejurări care nu sînt 
încă pe deplin сіагё.

Lupte serioase au avut loc și 
în alte părți din Katanga. Tru
pele O.N.U. controlează toate 
punctele strategice din acestă 
provincie.

Primul ministru al Republicii 
Congo, Adoula, a declarat că 
guvernul central a hotărît intro
ducerea stării excepționale în 
Katanga și trimiterea unui co
misar general extraordinar la 
Elisabethville, învestit cu depli
ne puteri. Guvernul l-a numit 
în această funcție pe Egide Da
vidson Bocheley, fost comisar de 
stat în guvernul condus de An
toine Gizenga.

PROGRAM DE RADIO
15 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului', 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,08 Concert de muzică 
din opere, 14,03 înregistrări de 
la etapa a П-a a Concursului 
International „George Enescu" 
1961, 12,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 14,00 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici, 14,30 Con
cert de muzică populară romî- 
nească, 16,15 Vorbește Moscova! 
18,00 Teatru la microfon: „Ar
tistul poporului Gheorghe Sto- 
rin“. Prezentare radiofonică de 
Radu Costăchescu, 19,15 „Din 
istoria discului" — Feodor Șa- 
liapin (emisiunea a Ii-a), 20,30 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 21,00 Muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 12,40 Melodii... 
melodii... —-emisiune de muzică 
ușoară romînească (reluare), 
14,03 Muzică din operete, 15,35 

spre aprobare conferinței proiec
tul dezacord. Totuși, în ciuda 
discuțiilor îndelungate în ce pri
vește linele puncte nu s-a ajuns 
la o îi^Jelegere.

Lucrurile conferinței în legă
tură cu“ problemele referitoare la 
proiectul de acord au durat a- 
proape o lună. Această întîrziere 
a fost-'provocată de poziția dele
gațiilor puterilor occidentale și 
îndeosebi a delegațiilor S.U.A. și 
Franțeigcare au prezentat în mod 
sistematic propuneri cu totul in
compatibile cu independența, su
veranitatea și neutralitatea sta
tului laoțian și au tărăgănat lu
crările ' conferinței de la Geneva.

raniuMUfiii 
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decît un simptom, printre multe 
altele, al schimbărilor care se 
înfăptuiesc".

Comentînd desfășurarea acele
iași ședințe, ziarul „Paris Jour" 
consideră că „dacă s-ar fi votat 
marți, dl. Debre ar fi fost răs
turnat, întrucît două grupuri ale 
majorității, M.R.P. și indepen
denții s-au alăturat socialiștilor 
și raidicalilor pentru a face re
chizitoriul guvernului".

Scoțînd în evidență faptul că 
cei care au criticat marți „me
todele" guvernamentale și-au 
dat votul unei constituții care a 
redus parlamentul la rolul de 
marionetă, ziarul „Liberation" 
consideră că această situație 
dovedește că „regimul gaullist 
se împotmolește în contradicții 
din ce în ce mai numeroase și 
mai profunde".

Ca răspuns la moțiunea de 
cenzură, primul ministru Debre 
a declarat că se va adresa Con
siliului constituțional în încer
carea de a demonstra că o ase
menea moțiune nu poate fi de
pusă de Adunarea Națională în 
cadrul unei sesiuni extraordina
re așa cum a fost aceea convo
cată marți. Consiliul constitu
țional, dfespre care agenția Reu
ter arată că întotdeauna a spri
jinit poziția guvernamentală, ho
tărăște în chestiunile legate de 
împuternicirile parlamentului, de 
validitatea legilor și alegerilor 
etc. și urmează să-și dea avizul 
pînă în opt zile.

Actualitatea în țările socialiste, 
16,30 Muzică de estradă, 16,50 
Curs de limba rusă, 17,00 Mu. 
zică populară romînească, 18,05 
Festival International „George 
Enescu" — 1961, 19,30 Melodii 
populare romînești, 20,00 Festi
val Internațional „George Enes
cu" — 1961 Transmisiune din 
Sala Palatului R.P.R. a concer
tului orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
15 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Alba-Regia; AL. SAHIA : 
Balada epocii de piatră; PETRI- 
LA: In pragul furtunii; LO. 
NEA : Mama India; ANINQA- 
SA; E lung drumul pînă acasă; 
VULCAN : Circul; CRIVIDIA : 
Răzbunarea; LUPENI : Setea.
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