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LA VISCOZA LUPENI 
ÎNTRECEREA

Angajamente 
mobilizatoare

In ultima consfătuire de pro
ducție, colectivul secției fila
tură de la Viscoza Lupeni și-a 
luat noi angajamente mobili
zatoare în întrecerea socialistă.

- Voi da 3000 bobine fără 
nici un rebut — s-a angajat 
cunoscutul centrator Toldea 
Solomon.

— Și eu la fel, a adăugat 
centratorul Geizler Nicoiae.

— Angajamentul meu este 
să centrez 4000 bobine fără să 
cauzez nici un rebut. Prună 
Ștefan nici n-a terminat bine 
și un alt centrator a luat cu 
vîntul.

— Sînt hotărît să ajung la 
5000 bobine centrate fără re
but.

Filatorii care au urmat la 
cuvint, printre care Ascunseanu 
loan, Savu Constantin, Nanciuc 
loan și Tincă Constantin s-au 
angajat să dea fiecare cite 2500- 
3000 bobine fără nici un rebut.

Au trecut cîteva zile de a- 
tunci. Pe graficul celor patru 
schimburi din secția filatură 
ău apărut cifre noi, mai mari 
ca orîcînd, cifre grăitoare. Iată 
cîteva din ele trecute la rubri
ca realizări : Besoiu loan — 
5350 bobine fără rebut, Prună 
Ștefan 5400 bobine de bu 
nă calitate, Toldea Solomon — 
5250 bobine fără rebut. Deci 
fiecare a reușit să-fși respecte 
angajamentul luat.

Și întrecerea continuă.
Filatorul Nanciuc loan s-a 

Întrecut pe sine însuși dînd 
3500 bobine filate fără rebut, 
adică cu 1000 bobine mai mult 
decît s-a angajat. La fel șl 
Ascunseanu și ceilalți filatori, 
particîpînd la întrecere, apli
că cu succes inițiativa „La 
2900 bobine nici una rebut".

0 nouă inițiativă
In secția l-a a Viscozei Lu

peni lucrează un mănunchi de 
oameni sub conducerea ing. 
Blendea Lucia. Nu de mult aici 
s-a născut inițiativa „Să pre
parăm viscoză de cea mai bu-

CONTINUĂ
Mustețea Constantin, Croveanu 
Alexandru, Takăcs Francisc, 
Scaete Florea, Trancă Emil șf 
Pop Traian.

Fruntașele săptămînii
întrecerea se desfășoară cu 

succes șl la depănat, răsucit, 
sortare, bobinaj, în toate sub 
secțiile secției a ш-a a Vis- 
cozei. Și peste tot se depun 
strădanii pentru îmbunătățirea 
calității firelor produse, pen
tru reducerea rebuturilor și de
șeurilor.

In întrecerea pentru „O mie 
kg. fire răsucite fără nici un 
rebut", în această săptămînă 
locul de frunte îl ocupă mun
citoarele Rusu Ema, Banța Ana, 
Stoiculescu Maria și Pop Sa-’ 
veta de la răsucit, iar depănă- 
toarele Zamfir Ecaterina, Po- 
rojan Maria, Mic Maria, apîl- 
cînd cu succes inițiativa „La 
1000 bobine depănate nici p 
bobină rebutată" s-au situat 
pe primele locuri ale întrecerii. 
Printre sortărese, fruntașele 
săptămînii sîriț DOrotzi Ghizela, 
Brăneț Florica și Mircea Ma
ria, iar la bobinaj, pe lîngă 
vechile fruntașe, au apărut al
tele noi, Văduva Mariana, O- 
șoiu Florica și Galben Maria. 
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Fruntași în activitatea 
obștească 

îndrumați de organizația de 
partid, muncitorii de Ia secto
rul V electromecanic al mineî 
Uricani au întreprins în cursul 
lunilor ce au trecut din acest 
ăn numeroase acțiuni volunta
re pentru înfrumusețarea în
treprinderii și colectarea fie
rului vechi. Pînă acum rnun - 
citorii sectorului au colec
tat 20 tone fier vechi și 2 tone 
cupru și alte metale neferoa
se pe care le-au trimis I.C.M. 
Petroșani. De asemenea, ei au 
prestat 140 ore de muncă vo
luntară pentru amenajarea șt 
curățirea locurilor de muncă 
și a părculețelor existente în 
incinta exploatării. Printre cel 
care au muncit cu multă tra
gere de inimă și au fost evi
dential ca fruntași în activi
tatea obștească se numără to
varășii Modolcă Constantin, 
Bucurescu. Viorel, Georgescu 
Gheorghe, Blaj Iuliu, SchmidS 
loan, Bala Iosif, Suszter Matei 
și Plțigoi Matei.

C. STOICULESCU 
corespondent

Ca și în anii trecuți, muncitorii energeticieni Bin Paroșeni, 
au adus în această primăvară o contribuție însemnată la în
frumusețarea incintei uzinei lor.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tov. Aranyas loan, se
cretarul organizației de partid din termocentrală, purtînd ® 
discuție cu tov. Bădiță Miron, secretarul organizației U.T.M., 
Chireață Eleonor, președintele sindicatului și alți tovarăși din 
conducerea uzinei în legătură cu lucrările care mai trebuie e- 
fectuate pentru continua înfrumusețare a împrejurimilor uzinei.

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

On bilanf de rodnice realizau
Cu cîteva zile în urmă, la U.E 

Vulcan, s-a făcut bilanțul reali
zărilor pe primele 4 luni din anul 
curent. Cu această ocazie a reieșit 
faptul că harnicul colectiv al uzi' 
nei și'a îndeplinit cu succes sar 
cinile de plan pe această perioadă.

Muncitorii, inginerii și tehnicie 
nii uzinei au livrat exploatărilor 
miniere din Valea Jiului energia 
electrică necesară la un preț de 
cost redus cu toate că în trimes
trul 1 uzina a funcționat la ca
pacitatea maximă a puterii insta
late numai în perioada de sarcină 
de vîrf. Automatizarea și moder
nizarea unor instalații cit și buna 
întreținere a lor a dus la depă
șirea randamentului pe centrală cu 
5,6 la sută. La această depășire 
o contribuție de seamă au adus-o 
brigăzile de la exploatare care au 
asigurat funcționarea la parametri 
optimi a instalațiilor.

Colectivul uzinei s-a ocupat cu 
perseverență și de reducerea con
sumului propriu tehnologic. Prin 
măsurile tehnico-organizatorice lua 
te, s-a evitat aproape complet 
funcționarea în gol sau cu sarcină 
redusă a agregatelor. Au fost izo
late conductele termice la instala
ția de 13 atmosfere, în scopul re
ducerii pierderilor de temperatură 

și s-au etanșat complet cazanelc 
contra intrării aerului fals (rece) 
în cazan. Eficiența economică a 
acestor măsuri se vede din redu
cerea consumului propriu tehnolo
gic cu 3,3 la sută față de cel pla
nificat. Prin măsurile luate pentru 
arderea completă a combustibilu
lui, consumul specific cu combus
tibil convențional a fost redus Au 
23 grame pe kWh, fapt care a 
dus la obținerea unei economii de 
combustibil convențional de 14.667 
tone.

Prin automatizare^ și modifica
rea instalațiilor de la camera de 
comandă pentru distribuirea ener
giei electrice cit și prin recondi- 
tionarea unor linii de transport a 
energiei electrice, în perioada sus 
amintită pierderile pe rețele au 
fost reduse cu 1.826000 kWh. In 
același timp, colectivul uzinei a re
dus prețul de cost pe fiecare 
kWh. iar in total economiile ob
ținute se ridică la 2.787.000 lei.

Printre cei ce s-au evidențiat în 
cadrul secțiilor prin conștiinciozi
tatea lor în muncă se numără 
muncitorii Gașpar Dumitru, Mur
ga Iosif, Daj Vasile, Bodescu Ni
coiae și alți mulți energeticieni.

N. ROVENȚA 
tehnician U.E.V.

nă calitate", inițiativă care a 
fost îmbrățișată de întregul' 
colectiv al secției. Aplicată, 
Inițiativa a dus la îmbunătă
țirea calității firelor, la redu
cerea rebutului. Printre pri
mii care au aplicat această 
Inițiativă au fost Cifra loan,

-----------

IN PLINA A
Luna mai găsește șantierele de 

construcții din Valea Jiului în 
plină activitate. Peste tot se des
fășoară o susținută întrecere socia
listă avînd ca obiectiv scurtarea 
termenelor de execuție și realiza
rea unor lucrări de calitate supe
rioară la fiecare operație în parte.

ГЛ amenii muncii din Petroșani 
vor primi în această lună 

în folosință încă 2 noi blocuri de 
locuințe : blocul A 2 în cartierul 
Livezeni și un bloc în cvartalul 
străzii Constructorilor. Totodată, 
vor mai fi predate fabrica de 
ghiață și noile laboratoare de la 
institutul de mine.

Г'* onstructorii din Lupeni au 
încheiat pînă acum lucrările 

la trei din cele patru blocuri a~

După-amiaza cei mal mulți 
tineri din sectorul II al minei 
Vulcan iși petrec timpul liber 
în mod plăcut la club.

Iată-i în clișeul nostru pe 
tinerii mineri Imbre loan șl 
Berki Vasile la o partidă de 
șah.

С T I V I T A T E
flate în execuție. Dintre acestea, 
blocul D se află în plin finisaj 
interior, pînă la sfîrșitul lunii 
mai urmînd să fie predat în fo
losință. Lucrări de finisaj interior 
au fost începute și la blocurile 
C și 10, iar la blocul 9 se des
fășoară ultimele lucrări de zidă
rie.

\Ț ulcanul se înnoiește an de
■ atj. - In prezent, constructo

rii execută zidăria la etajul 
II a noii școli cu 16 săli de clasă, 
pregătind montarea șarpantei si 
începerea tencuielilor interioare. 
De'asemenea, la 2 din blocurile 
aflate în construcție, zidăria va 
fi ridicată pînă la ultimul etaj, 
creîndu-se condiții pentru trece
rea la finisaje.

Primul transport cu noua locomotiva
Mai. Dis-de-dimineață, in 
mică din Lonea se fac ulti-

8 1 
g gara 
g mile pregătiri de plecare cu „tre- 
g nuțul“ la Petroșani, pentru a 
g duce delegația minerilor loneni la 
g demonstrația oamenilor muncii 
g din Valea Jiului. O garnitură 
g lungă de vagoane. 
g sărbătorește cu lozinci, 
g multicolore și ramuri 
g iși așteaptă numeroșii 
g Rind pe rînd iși ocupă 
g în vagoane muncitori 
g mineri, tehnicieni și ingineri, mulți 
g dintre ei purtînd pe piept de- 
g corații, semne de vrednicie dove- 
g dită în lupta cu munții subpămîn- 
g teni de cărbune.
8 Au mai rămas cîteva minute
8 pînă la plecare. Mecanicul Mun- 
8 teanu Lazăr și frînarul Cîmpea- G — ■ - - -O
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împodobite 
stegulețe 

înfrunzite 
pasageri, 

veseli loc 
și maiștri

a fost 
cei mai 

membri și

nu Grigore, mai fac un ultim con
trol locomotivei electrice. E o lo
comotivă nouă-nouță. I s-a dat 
numărul de ordine 4 și 
dată ca să lucreze cu ea 
destoinici mecanici, 
candidați de partid. In jurul ei au 
făcut roată muncitori din trans
portul de la suprafață, mecanici, 
electricieni, mineri. Eveniment! 
Vor pleca la demonstrație trans
portați cu locomotivă nouă. Me

Ăi

țară, la Виси 
cei prezenți la 
privirea un loc

canicul care o va conduce dă lă
muriri la întrebări;

— Da, azi îl prindem prima 
oară la jug pe bivolul ăsta de 
oțel.

— Ce putere o fi avînd '(
— 200 cai.
— Mare putere 1 Unde o fi fă

cută mîndrețea asta de locomo
tivă ?

— La noi în 
rești. Cineva din 
discuție caută cu 
anume pe partea din fața a lo
comotivei. Citi cu glas tare ini
țialele înscrise pe o plăcuță :

...Locomotiva scrîșni din frîne 
oprindu-se cu „trenuțul“ în gara 
mică din Petroșani. Din el co
boară și se încolonează mulțimea 
participanților la demonstrația de 
1 Mai. Trecînd prin fața tribunei, 
minerii loneni au raportat parti
dului succesele deosebite obținute 
tn cinstea zilei solidarității inter
naționale a celor ce muncesc de 
pretutindeni, și-au exprimat mul
țumirea pentru sprijinul tehnico- 
material ce l-au primit ca să se 
poată ridica la nivelul sarcinilor 
sporite de plan pe anul 1962 și 
a angajamentelor de întrecere.
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Dacă - minerii loneni s-au prezen g
tat la 1 Mai 'cu 5000 tone de car. 
bune extrase peste plan de la în
ceputul anului, cu o productivitate 
de 1,154 tonefpost și economii la 
prețul de cost aceasta se dato- 
r'ește faptului că hărnicia lor este 
susținută la locurile de muncă din 
subteran de mașini moderne, de 
mare productivitate, multe produ
se de industria noastră socialistă.
Constructorii de mașini miniere 8 
din țara noastră sînt alături de 8 
minerii Văii Jiului, sprijinindu-i cu 8 
mașini și utilaje de înaltă tehni
citate pentru a spori producția 
de cărbune și a~și da partea lot 
de contribuție la dezvoltarea eco
nomiei naționale. Noua locomoti
vă, care i-a dus la demonstrația 
de 1 Mai pe minerii de la Lonea, 8 
e și ea un sol trimis de construe 
torii de mașini. In ziua de 3 mat, 
noua locomotivă condusă pe 
schimburi de mecanicii Her ța Ni
coiae, Munteanu Lazăr și Nagy 
Ștefan a transportat de la Jieț la 
preparația Petrila primele 7 tre
nuri cu cărbune extras de mine
rii din abatajele sectoarelor IV 
și V după marea sărbătoare.
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Propagandiști fruntași

ВОРОТА MIHAI -r.< 
mina Petrila

LUNGIT TKAIAN 
fnotierul 6 construcții Petroșani

FABDOS NICOLAE
4 & mina Vulcan

Cind comitetul II.
La începutul anului școlar al în- 

vățămîatului politic U.T.M., la 
sectorul IV al minei Petrila s-au 
deschis trei cercuri în care au fost 
încadrați aproape 100 de tineri. La 
început organizațiile de bază pe 
schimburi și comitetul U.T.M. din 
sector au asigurat o frecvență bu
nă la lecții și seminarii. In prime
le luni de învățămînt au existat 
doar citeva cazuri cind unii cursanți 
au lipsit nemotivat de la ședințele 
cercurilor.

Din cele trei cercuri de invătă- 
mînt politic din sector, cel de stu
diere a Statutului U.T.M. al cărui 
propagandist este tânărul Ciornei 
Adam precum și unul din cercu
rile „Să ne cunoaștem patria so
cialistă" cel condus de propagan
distul Pănoiu Stan au o activitate 
mai satisfăcătoare. La cercul tov. 
Pănoiu majoritatea lecțiilor pre
date au fost concretizate cu date 
și fapte din regiunea noastră. Drept 
rezultat, mulți dintre cursanți, 
printre care Brinzan Constantin, 
Nikelsky Robert, Chiribucă Gbc 
orghe, Borșoș Gheorghe, Farkaș 
loan, Zamfir Năstase și alții au 
dat la seminarii răspunsuri bune.

La al doilea cerc „Să ne cunoaș
tem patria socialistă" condus de 
propagandistul Buhuși loan, lucru-

Ргецаіігн Шіііиіі anului de imltti 
politii II. I. N. — la otdioea zilei

IOAN GHINEA 
priwsecretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

In acest an șco
Iar îjivățămîntul 
politic U.T.M., ca 
formă organizată 
de educare cornu 
nistă a tineretului,
a contribuit în mare măsură la în
sușirea de către tineri a politicii 
partidului, la cunoașterea realiză
rilor regimului democrat-popular, 
a frumuseților fi bogățiilor patriei 
noastre.

Realizările obținute in desfășu
rarea învățămintului politic U.T.M. 
sint rodul preocupării continue a 
organizațiilor U.T.M. față de în
drumarea cercurilor de învățămînt, 
a activității propagandiștilor. Ma
rea majoritate a propagandiștilor 
s-au străduit să se achite în mod 
conștiincios de sarcina ce le-a fost 
Încredințată. Prin participarea lor 
regulată la cursurile de pregătire, 
prin studierea unui bogat material 
bibliografic, ei au reușit să asigu
re un conținut bogat de idei lec
țiilor pe care le-au expus în fața 
cursanților. Astfel, în organizațiile 
U.T.M. de la minele Lonea, Pe
trila, Aninoasa, Uricani, U.R.U.M. 
Petroșani și altele cercurile de în
vățămînt politic au reușit să se 
ridice la nivelul sarcinilor trasate. 
Merită să fie scos in evidență 
exemplul unor propagandiști frun
tași, ca de pildă, al tov. Retegan 
Ioan, de la preparația Petrila, 
care, pe Ungă faptul că a acordat 
o atenție deosebită predării lec
țiilor, a ajutat cursanții în cons
pectarea materialelor, în studiul 
individual. El a organizat deseori 
vizionări de filme și spectacole cu 
cursanții. Propagandiștii Ceaușu 
Gheorghe de la preparația Lupeni 
și Gligan Virgil de la Viscoza Lu
peni au asigurat, de asemenea, un 
conținut bogat lecțiilor pe care 
le-au predat, au întreprins cu 
cursanții diferite activități tine
rești. Propagandistul Raduică loan 
de la BU.T. Livezeni, de pildă, 
a organizat cu cursanții vizite la 
termocentrala Paroșeni, la între
prinderea de explorări etc.

Rezultate bune au obținut în ac
tivitatea lor și cercurile conduse 
de propagandiștii Tomescu Traian 
din sectprul IV A mina Lupeni, 
Ropotă Mthai din sectorul II mina 
Petrila, Canovici loan din sectorul 
IX mina Lonea, Cazacu Toma, 
sectorul V și Pardos Nicolae, sec
torul III mina Vulcan, Beserman 
loan din sectorul II Aninoasa.

Negativ este însă faptul că or
ganizațiile U.T.M. nu s-au străduit 
să ridice toate cercurile la nive
lul celor fruntașe. Neajunsurile din

In strînsă legătură cu activitatea 
utemiștilor

activitatea unor 
cercuri se datoresc 
in primul rînd 
lipsei de control 
și îndrumare 
din partea organi

zațiilor U.T.M. Propagandiștii 
Ladanyi Tiberiu și Stoica Marin 
de la mina Aninoasa, de pildă, ne- 
fiind controlați de către organiza
țiile U.T.M. din sectoarele II și IV, 
unde activează, nu respectă grafi-
luI stabilit pentru predarea și se
minarizarea lecțiilor, se prezintă ne
pregătiți în fața cursanților.

Ținind cont de faptul că a mai 
rămas timp scurt pînă la închide
rea anului de învățămînt politic, 
organizațiile U.T.M. vor trebui să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
aducerea tuturor cercurilor cu lec
țiile la zi. După predarea și semi
narizarea tuturor lecțiilor prevăzu
te în programul de învățămînt 
se va trece la închiderea anului 
de învățămînt prin organizarea se- 
minariilor recapitulative, prin două 
ședințe ce vor avea loc încă în a- 
ceastă lună.

Cu prilejul închiderii anului de 
învățămînt propagandiștii trebuie 
să urmărească îndeaproape felul în 
care au înțeles cursanții temele 
predate în timpul anului, să clari
fice în întregime toate problemele 
ridicate de cursanți.

Organele și organizațiile U.T.M. 
vor trebui să aibă în vedere că de 
măsurile pe care le vor lua pentru 
îmbunătățirea activității cercurilor 
de învățămînt va depinde succesul 
închiderii anului de învățămînt po
litic U.T.M.

In cadrul organizației U.T.M 
de pe șantierul de construcții 
de locuințe din Vulcan lși des
fășoară activitatea un cerc 
pentru studierea Statutului 
U.T.M. condus de propag andis 
tul Anastasie Constantin.

Cercurile de studiere a Sta 
tutului U.T.M. au menirea să 
înarmeze utemiștii cu preve 
derile Statutului U.T.M., cu re 
gulii e vieții interne de orga 
nizație, să dezvolte spiritul de 
răspundere al tinerilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor de or
ganizație. Tocmai acest obiec 
tiv a fost pus de organizația 
U.T.M. și în fața cercului de 
studiere a Statutului U.T.M 
de pe șantierul de construcții 
din Vulcan. Pentru a realiza 
această sarcină propagandistul 
s-a străduit să expună în fața 
cursanților lecții bine pregăti 
te, strîns legate de munca și 
sarcinile utemiștilor de pe șan 
tier. In lecțiile predate el a ’a- 
rătat cursanților scopul orga
nizației U.T.M., îndatoririle u- 
temiștilor, însușirile pe care 
trebuie să le posede pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor pe ca 
re i le pune în față organiza 
țla. Atit lecțiile cit și semina- 
riile propagandistul se strădu 
iește să le lege cît mai mult 
de activitatea concretă a tine
rilor. De pildă, la seminariza ■ 
rea lecției ..Statutul U.T.M. 
îndatoririle și drepturile ute 
miștilor", cursanții, discutînd 
despre felul cum muncesc ute

miștii de pe șantier pentru În
deplinirea sarcinilor statutare, 
au venit cu exemple din viața 
organizației de bază. Cursanții 
au arătat că pe șantier mai 
sint tineri, ca de pildă Krestei 
Hans, Iordache Lucian și alții 
care nu-și duc la îndeplinire 
sarcinile primite pe linie de or
ganizație, nu participă Ia ac
țiunile de muncă patriotică.

Propagandistul și-a propus 
?ă ajute acești tineri pentru 
a-și remedia lipsurile. La șe 
dlnțele cercului li s-a arătat 
că pentru a fi un bun utemlst 
trebuie să înveți, să-ți ridici 
continuu nivelul politic și ideo
logic, calificarea profesională, 
să îndeplinești la timp sarci
nile de organizație. De aserue 
nea, la propunerea propagan
distului, organizația U.T.M. a 
încredințat unor utemiști frun
tași sarcina de a se ocupa 
de acești tineri, de a-1 ajuta 
să se îndrepte. Fiind ajutați 
cei doi tineri au reușit să-șl 
remedieze o bună parte din lip
suri.

Cercul politic U.T.M. a aju- ' 
tat și pe alțl tineri să creas
că, să devină utemiști activi, 
fruntași în producție. Astfel, 
multi tineri din cerc între ca
re Trușcă Nicolae, Jecu Vaslle, 
Dudaș Mihai, ridieîndu-și ni
velul politic, au devenit cei 
mai activi membri ai organi
zației de bază. Nu de mult el 
au cerut să fie primiți în rîn- 
durile candldațllor de partid.

Intre ședințele cercului de învățămînt
Succesul în activitatea unul 

cerc de învățămînt politic 
U.T.M. depinde pe de o parte 
de calitatea, de bogăția de 
idei a lecțiilor pe care le pre
dă propagandistul, Iar pe de 
altă parte de activitățile la 
care Iau parte cursanții in pe
rioada dintre ședințele cercu 
iui. In acest timp se hotărăște, 
de fapt, reușita viitoarei șe
dințe de Învățămînt, Însușirea 
șl aprofundarea materialului 
studiat.

Avlnd in vedere acest lucru, 
tlnărul comunist Preduț loan, 
propagandistul cercului de stu
diere a Statutului U. T. M 
din secția mecanică de la 
TLR.U.M.P., unul din cercurile 
cu cele mai bune rezultate pe

In

I

T. M. neglijează invățămlntul politic
rile nu merg așa cum ar trebui. 
Ultimele lecții predate au fost mai 
mult o enumerare de evenimente 
lipsite de explicațiile și concluziile 
necesare. Cu siguranță că eficacita • 
tea lecțiilor ar fi fost mai marc 
dacă cursanților li s-ar fi înfățișat 
exemple locale, dacă li s-ar fi ară 
tat cum era Valea Jiului în trecut 
și cum este astăzi, cînd 
muncitorii stăpîni pe rodul muncii 
lor, se bucură de o viață fericită.

Activitatea nesatisfăcătoare la 
acest cerc se datorește slabului 
control și ajutor din partea orga
nizației de bază pe schimb și a 
comitetului U.T.M. pe sector care, 
de la deschiderea învățămîntului 
politic U.T.M. și pină în prezent, 
nu a analizat felul cum se desfă
șoară învățămîntul politic și nu 
a controlat și sprijinit în suficien
tă măsură munca propagandistu
lui pentru ca acesta să întocmească 
lecții cît mai bogate în conținut. 
De asemenea, biroul organizației 
de bază nu a tras la răspundere 
pe tinerii Helduc Constantin, Ilieș 
Sigismund, Molnar Ioan, Bora 
Ioan, Bokoș Anton, Țîrcă Vasile, 
Simică Ioachim și alții care ne - 
glijează luarea de notițe în timpul 
predării, nu conspectează materia
lul bibliografic

Există toate condițiile sa defi-

dențele existente 
activității acestui 
turate și să fie îmbunătățită cali
tatea lecțiilor și seminariilor. Peo- 
tni aceasta este însă necesar ca 
organizația de bază pe schimb și 
comitetul U.T.M. din sector, mai 
ales tov. Benea Dionisie, respon
sabil cu învățămîntul politic în co
mitet, să sprijine 
mai îndeaproape 
propagandistul în 
întocmirea lecții
lor, sâ participe 
la predări și se
minarii.

In scopul îm
bunătățirii desfă
șurării învăță
mîntului politic
U.T.M., organiza
ția de partid din 
sector a reparti
zat zilele acestea 
membri de partid 
care să răspundă 
de cîte un cerc 
pentru a-i îndru
ma $i controla în 
perioada
mai rămas pînă la 
închiderea anului 
de învățămînt.

în desfășurarea 
cerc să fie înlă-

care a

uzină, se străduiește să Între
țină o strinsă legătură cu 
cursanții Intre ședințele de În
vățămînt, să-l ajute In studie
rea șl conspectarea materialu
lui, întreprinde cu el diferite 
activității educative.

Sprijinirea cursanților
studierea materialului biblio
grafic, în conspectarea aces 
tuia 11 preocupă in mod deo
sebit pe propagandist, In a- 
cest scop el stabilește in anu 
mite zile consultații cu cursan
ții pentru a discuta despre fe
lul cum se pregătesc pentru 
seminar, cum conspectează, 
materialul bibliografic Indicat. 
Cu aceet prilej propagandis
tul verifică caietele de con
specte ale cursanților, îi ajută 
să înțeleagă diferite probleme. 
Propagandistul a observat că 
unii cursanți, între care Țîrlea 
Nicolae șl Baladov Mircea, în- 
tlmpinăi greutăți în conspecta
rea materialului bibliografic. 
Unii copiau capitole întregi 
din lucrările date pentru stu 
diu, alții își notau doar unele 
paragrafe, fără să sesizeze și 
să consemneze ideile esențiale. 
Pentru a remedia acest nea
juns propagandistul i-a ajutat 
concret pe cursanți în întoc-

mirea conspectelor. Au citit 
împreună materialul și au no
tat apoi în caiete ideile prin • 
cipale.

Propagandistul discută de
seori cu tinerii din cerc des- 
pre munca lor de fiecare zi.

in frunte cu propagandistul, 
cursanții cercului participă la 
munca patriotică, merg în co
lectiv la diferite spectacole. 
Membrii cercului au amenajat; 
în jurul secției ronduri de flori, 
au fost împreună la o excursie 
prin Capitală, au vizionat în1 
colectiv diferite filme, ca de 
pildă, „Evdochia", „Cerul Bal
ticii", „Austerlitz" precum șl 
piesa „Trenul regimentar" etc.

Toate aceste preocupări șl 
acțiuni i-au ajutat pe tinerii' 
din cerc să-și îmbogățească 
cunoștințele, să-și dezvolte? 
conștiința, să fie fruntași atît 
In producție cît și în activita-- 
tea obștească. Cu utemiștii Pre- 
dol loan, Ambruș Martin, Ce 
sovan Mircea, Lazăr Nicolae, 
Gombos Vasile, Ciobanu Nico
lae și cu alți cursanți din cer
cul de învățămînt condus de 
comunistul Preduț loan, orga
nizația U.T.M. și colectivul din 
care ei fac parte se pot mîn- 
dri pe bună dreptate.

o consultație cu cîțiva dinIN CLIȘEU : Propagandistul Preduț loan la 
cursanții cercului.
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O data cu dezvoltarea „noilor 
cartiere, cu modernizarea lo
calităților noastre se extinde 
tot mal mult rețeaua de cana
lizare. Tuburile pentru lucră
rile de canalizare sînt produse 
de atelierul de prefabricate al 
B.U.T. Livezeni. Aici se pro
duc lunar mari cantități de tu
buri de 
Printre harnicii muncitori 
acestui atelier se 
tov. Pocora 
seul nostru, 
ducție.

diferite dimensiuni, 
al 

numără și 
Gheorghe din cli- 
fruntaș în pro-

г

Obiective care trebuie realizate
ia termenele planiticate
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Printre numeroasele lucrări cu
prinse în planul de activitate pe a- 
ceșt an al constructorilor din Lupeni, 
cele mai urgente sînt flădirea com
plexului meșteșugăresc și blocul D 
cu 40 apartamente din cartierul 
Viscoza II. Amîndouă clădirile 
trebuie să fie gata pînă la 25 mai 
pentru ca sfîrșitul lunii să le gă
sească predate în folosință l

In ce stadiu se află aceste
crări cu numai 3 săptămîni înain 
te de predare ? Mult rămase în 
urmă, avînd în vedere timpul ex
trem de scurt care a mai rămas 
pînă la data prevăzută inițial pen
tru a fi terminate. Și asta exclusiv 
din cauza dezinteresului conducerii 
șantierului 7 care tărăgănează ne 
permis lucrările în loc să pună în 
acțiune toate forțele și posibilită
țile pentru încheierea lucrărilor.

Complexul cooperației este a 
proape terminat. Din păcate acest 
„aproape*1 se lungește de circa o 
lună de zile. De ce ? Nici condu
cerea șantierului nu știe l Clădirea 
este gata, eencuîrea interioară s-a 
terminat, la exterior s-а făcut 
tencuirea etajelor. Ce a mai rămas ? 
Mărunțișuri, față de volumul lu 
erărilor executate pînă acum : Ten
cuirea exterioară a parterului, cu
rățirea parchetului în camere, mon
tarea geamurilor de vitrine...

Dar. sîmbătă 5 mai, la vizita 
făcută pe șantier împreună cu pre-

ședintele cooperativei „Sprijinul 
minier" din Lupeni, tov. Vișlovski 
Ștefan și vicepreședintele Abraham, 
în toată clădirea au fost găsiți 
doar 5 oameni la lucru : 4 zugravi 
din brigada lui Рога Sabin și o 
muncitoare la mașina d₽ șlefuit 
mozaic.

— Au terminat lucrările de va
loare mare și nu-i mai interesează 
ultimele finisaje — spunea cu a- 
mărăciune președintele cooperati-

ter-

da- 
eti- 
altc

TTr

Pe șantierele din Lupeni

Mr-,

In cadrul IJ.S. „Jiul“ Petro
șani, zilele trecute, a avut Ioc 
deschiderea unui curs de ridi
care a calificării muncitorilor 
brutari.

Cursanții, în număr de 28, 
se vor specializa în funcțiile 
de modelatori, frămîntători șl 
cocătorl,

Programa analitică a cursu
lui constă dintr-un bogat ma-

terial predat de cei mai buni in
gineri și tehnicieni ai întreprin
derii și din instruirea cursan- 
ților la locul de muncă de către 
muncitorii și tehnicienii bru
tari ce stăpinesc o înaltă cali
ficare, pricepere și deprindere 
In fabricarea produselor de 
panificație.

BOTA GHEORGHE 
corespondent

vei referindu-se la tărăgănelilc 
nesfîrșite și promisiunile nerespec
tate ale conducerii șantierului.

Conducerea șantierului poate în
cheia această lucrare în termenul 
prevăzut, dar trebuie să depună 
mai mult interes în executarea 
ultimelor finisaje, să pună forțele 
necesare în acțiune.

Tot într-un ritm de melc 
desfășoară și finisajele blocului 
din cartierul Viscoza II.

— Pereții sînt încă umezi 
motivează maistrul Strakovici Ca
rol, șeful lucrării- Același lucru îl 
susține și ing. Mandero Romeo. 
Ca urmare, toți așteaptă să se 
usuce pereții și apoi să intre zu
gravii în lucru, după ei parcheta- 
rii... Dar oare într-adevăr nu se 
poate face nimic

Anul trecut, la construcția școlii 
noi cu 16 săli de clasă de la Pe- 
trila, maistrul Nagy Ioan a avut o 
situație asemănătoare : pereții uzi 
nu „primeau" încă pe zugravi. 
Atunci a hotărit ca înaintea zu
gravilor să lucreze parchetarii. A- 
poi, peste parchetul montat a în
tins un strat gros de rumeguș —

-------- ---------©---------------- -

La refacerea patrimoniului forestier
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de 5-10 cm. In acest fel; parchetul 
a fost apărat și sau ciștigat multe 
săptămîni, școala putînd fi termi
nată la data prevăzută- Anul aces
ta la blocul A 2 din cartierul Li
vezeni, maistrul Prodanciuc Mihai 
aplică același sistem : întîi parche
tul și apoi zugrăvirea, scurtînd 
menele de predare.

Constructorii din Lupani au 
torta să aplice și ei metodele 
ciente de muncă folosite pe
șantiere, iar conducerea grupului 
de șantiere să ia măsuri pentru 
extinderea lor.

Organizînd munca echipelor de 
parchetari conduse de Moraru A- 
lexandru și Dimitriu Aurel în trei 
schimburi, lucrul mozaicarilor Tu_ 
dora Marin, Pîrvu Marin și Moș
neag Gheorghe în două schimburi, 
iar activitatea zugravilor din bri
găzile conduse de Berciu Gheor- 
ghe, Tudoran Romulus și Fierăs
trău Ioan t»t pe două schimburi 
(dar pe tronsoane separate, după 
starea tencuielilor și munca par- 
chetaritat), lucrările la blocul D 
pot fi terminate pînă la 25 mai, 
încît la 1 iunie să se mute locata
rii în el.

In acest scop este necesar să 
se alcătuiască un grafic de opera
țiuni pe zile, brigăzi, om și sta
diu fizic de lucrări pentru a putea 
urmări concret îndeplinirea lui, iar 
lucrul să fie organizat în mai mul
te schimburi, după urgența opera
țiunilor.

Sarcinile de predare în folosin
ță trasate pentru cele două obiec
tive, pot fi realizate- Conducerea 
șantierului Lupeni trebuie să con
centreze forțele necesare pe aceste 
obiective și să asigure condiții 
pentru îndeplinirea ritmică a tu
turor lucrărilor.

ȘT. MIHAI
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ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— Șef serviciu producție
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—■ inginer salariu de lei j: 
1.790—1.950. :Ț

— Șef serviciu organ!-: ii 
sarea muncii, studii supe-’ ii 
rioare, salariu 1.700—1950. j

— Inginer tehnolog, sa4 ц 
lariu 1.050—1.500.

— Tehnician I. tehnolog, ;; 
salariu 1.000—1.300.

— Tehnician Hi nonuhtor, i! 
salariu 1.000—1,800.

— Maistru tapițăr, 
riu 900—1.300.

— Maistru mezelar, 
riu 900—1.200.

— Maistru tîmplar, 
riu 900—1.300.

■ala

sala

sala-

Informații detailate se 
pot primi la sediul întrec 
prinderii în str. Mihai Vi
teaza nr. 1.

— Și zi așa ortacc, mă 
voci ai ?

— Te provoc. 
•— Și dacă...
— Asta’ om vedea !
— Bine... Și Karacsonyi 

zîmbind pe sub mustață 
ce stătea înfipt în fața 
aer parcă agresiv. In 
.era mîndru că făcuse 

,A.om un miner de 
Numai 
în ur- 
șef de 
briga

pro*

privi 
la cel 
cu unlui.

sinea lui
acest

nădejde, 
cu o lună 
mă era 
schimb în 
da sa și acum 
tă-1 brigadier, 
tărit să se 
treacă cu el-

Văzîndu-1 că tace, Costea i se 
adresă și mai

— Ei Rudi
/ — Primesc..-

O stringere 
și înțelegerea 
mai sceptici, priveau cu îndoială 
această întrecere. „Cum, ziceau ei, 
unul care a luat conducerea unei 
brigăzi numai de o lună și ceva 
să se măsoare cu Karacsonyi, unul 
din maiștrii randamentelor mari ? 
Hm, cam greu**...

Costea, știa însă ce știa, doar 
tot Karacsonyi l-a învățat cum să 
muncească.

Cînd prin 
sectorul i-a 
rea brigăzii 
Cum să-și 
brigadă ?

hotărît: 
baci, primești ?

puternică de mînă 
s-a pecetluit. Unii,

septembrie anul trecut 
încredințat conduce- 
el a chibzuit mult : 

organizeze munca în 
Cum să-și repartizeze 

oamenii pe schimburi ? La început 
a fost greu, ba în luna septem
brie brigada a rămas chiar 
toare cu cîteva zeci de tone, 
tuși nu s-a descurajat. Noul 
gadier a observat care sînt 
zele, a mai muștruluit pe unii in~ 
disciplinați, a venit și în alte 
schimburi ca să pună umărul a- 
colo unde era 
sigur, lucrurile 
atunci a pornit 
lui brigadier.

...Au trecut
timp lupta pentru mai mult căr
bune între cele două brigăzi ve
cine cu locul de muncă la sesto-

da- 
To- 
bri- 
cau-

nevoie. încet, dar 
s-au îndreptat și 

întrecerea cu fostul

trei luni. In acest

rul IV al minei Vulcan s-a dat 
aprig. Sfîrșitul anului se apropia 
și rezultatele erau nedecise. Dar 
la încheierea ultimului trimestru 
rezultatele întrecerii s_au precizat: 
în dreptul brigăzii lui Costea Ioan 
normatoarea însemna citeț: plus 
232 tone de cărbune, calitate bu
nă. Cu peste 100 tone mai mult 
de dt Karacsonyi „adversarul** său.

A fost o victorie 
Care a însufle
țit ambele brigă
zi.
л- ■

a, venit 
cini 
plan, 
primi 
găzii 

ianuarie s-a încruntat 
scărpinat după ceafă, 
nimic. A plecat să-și adune 
tacii.

— Ei fraților, acum să ne 
nem ! Față de luna trecută avem 
de dat cu 400 de tone 
așa spune planul.
- Și " 

cineva.
~ Și 

mult, și _ 
diții mai grele...

Nimeni n-a mai spus nimic: 
minerii nu vorbesc prea mult. Vor 
vorbi mai tîrziu cifrele.

Și intr-adevăr, cifrele de pe gra
fic au vorbit : la sfîrșitul primu
lui trimestru brigada lui Costea a- 
vea un plus de 300 tone față de 
sarcina mărită, adică 1500 tone 
in plus față de planul inițial. în
treaga brigadă era entuziasmată. 
Dar spre nedumerirea 
Costea nu le-a 
ziasmul.

— Eu zic că 
ușor întrecerea 
Noi am avut condiții mai bune, 
pe cînd Rudi-baci: lucrări vechi, 
falii, presiune, ce să mai spun... 
Să fim cinstiți, dacă am fi fost 
în locul lui nu știu pe unde am 
fi scos cămașa, așa că să nu ne 
nundrim prea devreme. Să ne ținem 
tari și de acum înainte. Abea a- 
cum avem condiții egale de între
cere...

Lucrătorii Ocolului silvic Pe
troșani păstrează o frumoasă amin
tire despre participarea tineretului 
la acțiunile patriotice de refacere 
și îngrijire a patrimoniului fores
tier.

Și în acest an tineretul răspun
de cu însuflețire la asemenea ac
țiuni patriotice- In ziua de 6 mai. 
spre exemplu, un număr de 70 
elevi din clasele VIII-a A și Б și 
clasa a X-a de la Școala medie 
mixtă din Lonea și 28 de tineri de

si Щ și C-F.F. 
' profesorii lancu

...Noul an 1962 
cu sar

is ponte de
Cînd Costea 
planul bri- 

sale pe luna 
o clipă, 
dar n-a

Karacsonyi ?

mai mult,

a întrebat

des maiel trebuie să 
pe lingă asta, are și con-

ortacilor, 
împărtășit entu-

am ciștigat prea 
și nu-mi place.

V. ȘERBAN

Incărcările au
Asigurarea bazinului carbonifer 

al Văii Jiului cu vagoane goale a 
pus multe probleme în fața cefe
riștilor de la R.C.M. Petroșani.

Pentru ca producția să nu sufere 
din cauza vagoanelor goale, mai 
zilele trecute s-a luat hotărârea ca 
trenul 2638 să circule cu supra- 
osii. Datorită efortului comun de-

la gaterele I, II 
Lonea, însoțiți de
Emilia, Blendea loan, Udrea Mar
gareta, Plav Ileana și Anton Vic
toria au efectuat un număr de 300 
ore muncă patriotică pe versantul 
„Preoteasa", plantînd 0,50 ha. cu 
puieți și revizuind 5 ha. culturi.

S-au evidențiat elevii Petec Ni- 
coleta, Voineasa Voichița, Mitcea 
Lucia, Mihuț Virgil, Stoicescu Ma
riana, Avram Florica, Ionică Lu- 
creția și alții.

e-------------
fost asigurate
pus de operatorul Berea Longhin, 
mecanicul trenului Pitek Rudolf și 
impiegaților de mișcare de pe în
treaga secție de circulație, acest 
tren a ajuns în bune condițiuni la 
Petroșani, asigurîndu-se prin aceas
ta încărcarea ritmică a producției 
sporite de cărbune.

ANUNȚ
întreprinderea' Centrala 

Termoelectrică Paroșenî or
ganizează pe data de 14 <
mai a. c. un concurs pen- 

I tru ocuparea următoarelor 
posturi vacante :

— MAISTRU ȘEF TUBA 
CAZANE; 1

— MAISTRU REPARAȚII 
CAZANE;

— MAISTRU REPARAȚII 
ELECTRICE ;

— INGINER TERMO- 
TEHNIC

Candidații им depune Ia 
secretariatul întreprinderii 
pînă la data de 12 mai a.e. 
următoarele acte :

Cererea,
Diploma de absolvire ă 

unei școli tehnice de maiș-’ 
tri îh specialitatea respec-, 
tivă sau a unei școli echi
valate de Ministerul In vă-' 
țămîntului și Culturii (ț№ 
pie) (pentru posturile de 
maiștri),

Diploma de inginer (pen-? 
tru postul de inginer),

Autobiografia,
Certificat de naștere tip i 

R.P.R. (copie),
Certificat medical.
Lămuriri suplimentare se 

pot obține de la serviciul î 
plan și organizarea muncii.

întreprinderea 
de explorări Lupeni 

cu sediul în Lupeni 
str. A. lancu nr. 1

ORGANIZEAZĂ IN ZIUA 
DE 1 IUNIE 1962

concurs pentru ocuparea 
postului vacant de maistru 
sondor principal ia sectorul 
Uricapi.

La concurs se pot pre
zenta :

— Absolvenți ai școlilor 
medii tehnice de maiștri 
cu 5 ani vechime în func
ția de maistru.

— Maiștri care la 1 iulie 
1956 au avut o vechime de > 
12 ani în funcție.

Cererile de înscriere in- i 
soțite de certificatul de ; 
naștere, diplomă, autoblo- < 
grafie șl certificatul me di- ' 
cal se depun la sediul în- < 
treprinderii cu 10 zile îna
inte de ținerea concursu- ■ 
Iui.
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Festivitățile 

de la. Fraga
PRAGA 9 (Agerpres)
La 9 mai poporul cehoslovac 

a sărbătorit a 17-a aniversare a 
eliberării patriei sale de către Ar
mata Sovietică de sub jugul fas
cist. După cum anunță CETECA, 
cu prilejul acestei sărbători la 
Praga a avut loc o paradă mili
tară.

La paradă au asistat Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și președin
tele R.S. Cehoslovace, Viliam Si- 
roky, președintele guvernului, și 
alțî conducători ai R. S. Ceho
slovace.

B. Lomsky, ministrul Apărării 
Naționale a R-S. Cehoslovace, a 
rostit o cuvîntare.

După parada care a avut loc a 
urmat o mare manifestație a oa
menilor muncii din Praga.

fi
■

A 17-a
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U. R. S. S. ajută Cuba 
în dezvoltarea industriei 

chimice
HAVANA 9 (Agerpres)
La Havana a fost semnat acor

dul sovieto-cuban pentru acordarea 
de ajutor tehnic Cubei în dezvol
tarea industriei chimice. Acordul 
prevede construirea unei uzine de 
îngrășăminte azotoase în Cuba, a 
unei secții pentru producția super- 
fosfatului și efectuarea unor lucră
ri de prospecțiuni și explorări 
geologice.

-=©=—

S.U.A. au efectuat a 6-a 
explozie nucleară în atmosferă

WASHINGTON 9 (Agerpres).
La 8 mai în regiunea insulelor 

Christmas, Statele Unite au efec
tuat a 6-a explozie nucleară în 
atmosferă, 
atomică a 
nucjear a

Comisia petîtru energia 
anunțat că dispozitivul 
fost lansat din avion.

aniversare a victoriei 
asupra Germaniei fasciste

Ordinul mareșalului R. Malinovski
MOSCOVA 9 (Agerpres). —

TASS transmite :
Cu prilejul împlinirii a 17 

ani de la victoria asupra Ger
maniei fasciste mareșalul Ro
dion Malinovski, ministrul A- 
părării al U.R.S.S. a emis un 
ordin în care a felicitat efec
tivul forțelor armate sovietice, 

' pe toți cei care au participat 
la cel de-al doilea război mon 
Sial.

„Oamenii muncii din în
treaga lume, se spune în ordin,

își vor aminti veșnic de nemu
ritoarele fapte eroice ale oa
menilor sovietici, care au a- 
părat libertatea și indepen
dența patriei lor, au salvat o- 
menirea de primejdia Înrobirii 
fasciste. In condițiile actualei 
situații internaționale, popoa
rele lumii urmăresc cu vigi
lență uneltirile agresorilor șl 
luptă activ împotriva fascis
mului și militarismului, care 
reînvie în Germania occiden
tală".

Cinci minute de reculegere în Belgia
BRUXELLES 9 (Agerpres)
Din inițiativa Organizației 

mocratice „Mișcarea 8 mai", г 
la ora 11 fix muncitorii și funcțio
narii, studenții și profesorii, do
cherii și minerii din întreaga Bel
gie au păstrat 5 minute de recu
legere în cinstea zilei încheierii ce
lui de-al doilea război mondial. 
Pe străzile orașelor și centrelor 
populate din Belgia a încetat 
orice circulație.

In acest moment gîndurile oa
menilor simpli din Belgia s-au în
dreptat spre trecut. Ei și-au adus

i de- 
marți

aminte de anii grei ai celui de-al 
doilea război mondial, de rudele 
și de prietenii care au căzut în 
lupta împotriva fascismului. Dar 
ei s-au gîndit nu numai la trecut, 
ci și la prezent și viitor. „Să în
ceteze experiențele cu arma nu
cleară", „Să se obțină încheierea 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și controlată !" — 
iată ce doresc oamenii simpli din 
țară. Cele cinci minute de recu
legere păstrate de populația Bel
giei reprezintă un puternic „Nu 
spus războiului.

------------------0-------------------

Portugalia г Manifestații de masă împotriva

(tel

Declarațiile
STOCKHOLM 9 (Agerpres). 

TASS transmite :
In declarația sa și în răspun

surile date la întrebările puse 
de corespondenți în timpul 
conferinței de presă care a a- 
vut loc la Stockholm, U Thant, 
secretar general provizoriu al 
O.N.U. a subliniat necesitatea 
întăririi O.N.U. pentru a face 
această organizație mult mai 
eficace și activă.

In legătură cu primirea de 
noi membri ai O.N.U. din rîn- 
dul tinerelor state indepen
dente din Asia și Africa, U 
Thant a spus: Este greu de 
înțeles de ce lumea occiden 
tală este neliniștită de faptul 
că un număr tot mai mare de 
state din Asia și Africa capătă 
posibilitatea de a vorbi despre 
problemele lor în O.N.U.

U Thant а subliniat că a- 
cordă o mare importanță unei 
conferințe la nivel înalt. „Cînd 
la masa tratativelor se întîl-

lui U Thant
nesc liderii marilor puteri pen
tru a dezbate problemele co
mune, aceasta reprezintă un 
mare pas înainte".

La întrebarea unui cores
pondent al agenției TASS cum 
apreciază U Thant perspecti
vele realizării planului de crea
re a zonelor denuclearizate, 
plan formulat de ministrul A- 
facerilor Externe al Suediei, 
Unden, U Thant a subliniat că 
aproape toate țările mici șl 
neangajate manifestă un inte
res pozitiv față de propunerea 
privind crearea zonelor denu
clearizate. In legătură cu a- 
ceasta, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U. a amintit des
pre rezoluția statelor africane 
cu privire la declararea conti
nentului african zonă denude- 
arizată. Această problemă în 
toată amploarea sa, a conchis 
U Thant, va fi analizată de 
Adunarea Generală a O.N.U.

o
Lupta grevistă a minerilor 

din Asturia continuă

regimului dictatorului Salazar
LISABONA 9 (Agerpres).
Demonstrațiile de masă din 

Portugalia împotriva regimului 
dictatorului Salazar de la 1 
Mai, cînd trei persoane au fost 
ucise, numeroase altele rănite 
și peste 250 arestate, au dat 
semnalul uțțor mari acțiuni 
populare. Potrivit agenției 
France Presse, în seara zilei de

„Slums-uri
NEW YORK 9 (Agerpres)
Sub acest titlu revista ameri

cană „Time" a publicat recent un 
amplu reportaj consacrat mizeri
ei oamenilor muncii care 
în cartierele de cocioabe i 
periferia marilor orașe ale 
di Latine.

„In majoritatea țărilor 
cii Latine — scrie revista 
manifestă o fugă a oamenilor de 
pe pămînturile aride. Peste 50 la 
sută din terenurile arabile se gă
sesc 
sută din locuitori. Mulți campe- 
sinos (țărani — n.r.) trudesc din 
greu, aproape ca sclavi, pe marile 
moșii pentru un venit mai mic 
de 50 de dolari pe an. In prezent, 
ca o rezolvare deprimantă a pro
blemei rurale, țăranii se îndreaptă 
spre orașe și creează o problemă 
urbană acută : slums-urile (cartie
rele de mizerie — n.r.) pestilen
țiale".

După ce subliniază că în ul
timii ani, ca urmare a creșterii po
pulației marile orașe din America 
Latine s-au dezvoltat într-un ritm 
extrem de rapid, revista scrie : 
„Cea mai mare dezvoltare se în
registrează în ce privește slums- 
urile. In ultimii 12 ani, populația 
orașului Mexico City a crescut de 
la 3 milioane la 4.900.000 locui
tori. Dintre aceștia, 1.500 000 tră
iesc în ceea ce техісаліі obiș
nuiesc sâ numească „centura de

în soare66
mizerie" a orașului. Slums-urile 
din Lima s-au dezvoltat de la un 
pumn de „miserables" (nenoro
ciți — n.r.) într-un oraș avînd 
400.000 de oameni. Cu 10 ani în 
urmă, orașul Santiago de Chile 
număra 32.000 locuitori ai slums- 
urilor : astăzi numărul lor a ajuns 
la 200.000. Cartierele de cocioabe 
ridicate pe colinele tare încon
joară Caracasul cu zgîrie-norii 
strălucitori adăpostesc un sfert de 
milion de oameni. Slums-urile sînt 
mizeria capitalelor dar ele se dez
voltă și în orașe de categoria a 
doua. In total se apreciază că din 
cei 200.000.000 de locuitori ai 
Americii Latine, 40.000.000 tră
iesc în slums-uri.

Aproape în nici unul din slums- 
uri nu există apă curgătoare, lu
mină electrică sau servirii de sa
lubritate. Recent, la Bogota șoa
recii au atacat o fetiță de 9 luni 
și au uris-o.

Potrivit revistei, locuitorii din 
numeroase cartiere de cocioabe 
văd singura ieșite din condițiile 
groaznice de promiscuitate în care 
sînt obligați să trăiască în spri
jinirea în alegerile municipale a 
elementelor progresiste. După cum 
scrie „Time“; la 
le, cu prilejul 
desemnarea unui 
local, 35.000 de 
asemenea cartier 
prezentant al partidului comunist.

-------------------©-------------------

Mare eșec la Cap Canaveral

trăiesc 
de la 
Ameți-

Ameri-
— se

aici în stăpînirea a 1,5 la

8 mai in centrul comercial al 
Lisabonei au avut loc noi ma
nifestații. Poliția a tras rafale 
de mitralieră și a aruncat 
grenade lacrimogene împotriva 
manifestanților. Ziarele portu
gheze, publicînd știri despre 
manifestațiile de ia Lisabona, 
arată că a fost ucisă o femeie, 
iar alte nouă persoane au fost 
rănite.

Manifestația, subliniază a- 
genția France Presse, a avut 
Ioc cu ocazia aniversării Zi
lei Victoriei împotriva fascis
mului, sub lozinca, „Libertate, 
pline și sfîrșitul războiului co
lonial dus in Angola".

Tot în cursul zilei de 8 mai 
pe străzile centrului universi
tar Coimbra au avut loc de-' 
monstrații studențești în semn 
de protest împotriva hotăriril 
Ministerului Educației Națio
nale de а nu recunoaște con
ducerea organizațiilor studen
țești.

Diferite alte asociații stu
dențești au hotărît să se soli
darizeze eu lupta colegilor lor 
din Coimbra.

MADRID 9 (Agerpres).
Minerii din Asturia care au 

intrat în grevă de peste două 
săptămîni pentru sporirea sa
lariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă își continuă 
lupta revendicativă.

Speriate de amploarea lup
telor revendicative ale oame
nilor muncii, autoritățile spa
niole încearcă să intimideze cu 
forța pe greviști pentru a-i de
termina să înceteze lupta.

La Oviedo, principalul oraș
-=©=- ------

12 mari mine carbonifere 
din Saar și-au încetat 

activitatea
BONN 9 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat 

la 8 mai a încetat activitatea 
la 12 mari mine carbonifere din 
Saar — cel de-al doilea bazin 
carbonifer ca însemnătate din 
Germania occidentală. Au de
clarat grevă peste 45.000 de 
muncitori și funcționari care 
cer majorarea salariilor. Majo
ritatea minelor din Saar apar
țin statului.

Tratativele dintre reprezen
tanții sindicatelor și autorită
țile landului Saar s-au soldat 
cu un eșec din cauza lipsei în
căpățînate de dorință a auto
rităților landului și a patroni
lor de a satisface revendicările 
juste ale muncitorilor.

♦♦♦| Crește lupta grevistă în țările | 
j capitalului :capitalului

Santiago de Chi- 
alegerilor pentru 

„administrator" 
locuitori ai unui 
au ales un re

NEW YORK 9 (Agerpres). 
După cum relatează cores

pondentul de la Cap Canave
ral al agenției Associated Press, 
racheta cosmică „Centaur" des
tinată plasării pe orbită a u- 
nei încărcături utile cu o greu
tate de 4,5 tone și trimiterii

de mari încărcături utile spre 
Lună, Marte și yenus, & explo
dat în aer aproximativ după 
50 de secunde de la lansarea el 
în primul zbor experimental.

Explozia, arată coresponden
tul, dăunează mult planurilor 
americane de punere la punct 
al acestei rachete.

In anul 1961
S.U.A. 3.300 de greve, la care 
au participat 1.450.000 de gre
viști, cu 130.000 mai mult decît 
în anul 1960.

2.500.000 de oameni ai mun
cii francezi au participat la ma
rea grevă de la 12 martie 1962 
împotriva acțiunilor fasciste-te- 
roriste ale Organizației armata 
secretă.

Timp de 64 de zUe, minerii 
de la Decazeville au dus o luptă 
eroică, refuzînd să părăsească 
mina în semn de protest împo- 

ț triva politicii de reducere a ex- 
♦ fracției cărbunelui, pentru res

pectarea dreptului la muncă.
In primele zece luni ale a- 

nului 1961, în Anglia au avut 
loc 2-343 de greve, totalizînd 
2.824.000 de zile de muncă. La 
greva generală din 5 martie 
1962 au participat trei milioane 
de muncitori din industria na
vală și metalurgică a Angliei, 
care cer mărirea salariilor

au avut loc în

I
!
!
1

♦ ♦ » 
î
♦

1

In anul 1961, durata generală * 
a grevelor în Italia a depășit 55 
de milioane de ore de muncă, 
în comparație cu 30 de milioa
ne cit s-au înregistrat în 1960.

In Republica Federală Ger
mană, în 1961 au fost 39.819 

greve, 
de zile de muncă. In primele J 
luni ale anului 1962, mișcarea • 
muncitorească a devenit și mai * 
puternică în R.F.G. Astfel, în J 
prezent 4 milioane de oameni + 
ai munciiconstructori, munci- * 
tori din întreprinderi metalur- ț 
gice, muncitori din industria în- 
călțămintei, funcționari de la J 
poștă etc. participă la lupta pen- J 
tru mărirea salariilor. *

4.000.000 de oameni au luat J 
parte în octombrie-noiembrie ț 
1961 la greva generală din Ar- * 

gentina, declarată împotriva ♦ 
„planului de austeritate" al gu- ♦ 
vernului. *

♦ *

♦
♦-• ... ----- _ ------- .

care au totalizat 96330 ț

al Asturiei, relatează agenția 
France Presse, polițiștii au o-1 
cupat poziții în jurul clădirilor 
de stat, a uzinelor și la intră
rile în mine, forțîndu-i pe mi
neri să-și reia lucrul. In regiu
nea San Sebastian, notează 
France Presse, la 8 mai s-au 
semnalat ciocniri între poliție 
și greviștii care demonstrau r 
pașnic în fața fabricii de ma
terial rulant din Beasain.

Agenția France Presse rela
tează că în semn de solidari
tate cu minerii din Asturia, Ia 
8 mai au declarat grevă cei 
aproape 10.000 de muncitori 
ai combinatului siderurgic din 
Biscaia. muncitorii de la șan
tierul naval Euscaldina și de 
la două uzine metalurgice din 
aceeași provincie, precum și 
minerii de la numeroase mine 
din provinciile Leon, Cordoba 
și Andaluzia.

PROGRAM DE RADIO
11 mai

APROGRAMUL I. 7,30 Sfatul1 
medicului, 9,30 Muzică din o- 
perete, 10,08 Soliști instrumen
tiști de muzică populară romî- 
nească, 10,35 săptămîna mu
zicii cehoslovace, 12,00 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur (reluare), 14,00 Cîn- 
tece și jocuri populare romî- 
neștl, 15,50 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 16,15 Vor
bește Moscova ! 18,30 In pas cu 
știința, 19,25 Fragmente din o-* 
pera „Rusalka" de Dargomljski, 
20,40 Concert ghicitoare (25),
21.35 Din muzica popoarelor; 
PROGRAMUL II. 12,15 Din mu
zica popoarelor sovietice, 13,22 
Fragmente din opera „Norma" 
de Bellini, 14,30 Muzică sim
fonică cerută de ascultători,
15.35 Actualitatea în țările so-< 
cialiste, 16,30 Muzică ușoară 
romînească, 16.50 Curs de lim
ba rusă, 18.05 Muzică populară 
romînească, 19,30 Teatru la 
microfon : „Fata fără zestre" 
de A. N. Ostrovski, 22,00 Mu
zică ușoară.

=0=

CINEMATOGRAFE
11 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMh 
BRIE : Dragostea lui Aliosa;> 
AL. SAHIA: Sonate; PETRI-, 
LA : Sentința; ISCRONI: Mun-< 
tele; ANINOASA : Dragostea șl 
pilotul secund. (Responsabilii- 
cinematografelor din Lonea, LI- 
vezeni, Vulcan, Crividia, Paro- 
șeni, Lupeni, Uricani și Băr- 
băteni nu au trimis programa
rea filmelor pe luna mai).
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