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întrecerea 
constructorilor

Un magazin 
bine aprovizionat

Magazinul de confecții nr. 5 
r* a orașul Petroșani este bine 
a. rovizionat cu mărfuri de se
zon.

Aici cumpărătorii găsesc 
pardesie, taioare, balonzeide, 
bluze de dame, rochițe de 
mătase, fulgarine, costume de 
diferite mărimi etc.

Prezentarea cu gust a măr
furilor, la care se mai adaugă 
și buna deservire, fac ca a - 
cest magazin să 
de zi o afluiență 
urmare a acestui 
de desfacere al 
a 
II 
te

IN CLIȘEU: Tovarășul 
Tănase Emil, secretarul or
ganizației de bază din sec
torul I al minei Lonea dis
cută cu tovarășii Iacob C„ 
tehnician cu indicii, Burdea 
N.. miner șef de brigadă și 
Văduva D., nornrator despre 
realizările obținute de brigă
zile de mineri din sector.

In consfătuirea de produc
ție ținută zilele trecute pe 
șantierul 9 Petroșani, munci
torii și tehnicienii construc
tori au hotărît să cheme la în
trecere toate șantierele din 
Valea Jiului. Printre angaja
mentele luate în întrecere de 
constructorii acestui șantier se 
numără scurtarea termenului 
de execuție la fiecare obiectiv 
în parte cu cîte 5—30 zilei, re
ducerea prețului de cost față 
de sarcina planificată cu încă 
0,40 la sută, micșorarea con
sumurilor specifice la ciment, 
cu 7 la sută, cherestea cu 6 la 
sută, vopsele de ulei cu 7 la 
sută, iar la materialele de 
instalații cu 1 la sută. Pînă la 
1 iulie vor fi predate 3 locuințe 
și o baie în cadrul lucrărilor 
proprii de organizare.

Numeroși constructori, 
tre care dulgherul Cristea 
stantin. zidarul Kinal
zugravul Jenei Dionisie, insta
latorul Anclraș Ștefan — șefi 
ai unor brigăzi fruntașe — și- 
au luat angajamente mobiliza
toare în întrecerea socialistă.

prin- 
Con- 
iGjîf,

La biblioteca mobilă

fost realizat 
a.c. cu o lună 
de termen.

cunoască zî 
crescîndă. Ga 
lucru, planul 
magazinului

pe trimestrul 
de zile înain-

C. IOAN
corespondent

Tînărul Ciora Gheorghe, 
muncitor în sectorul mecanic 
se îndreaptă grăbit spre colțul 
roșu al minei Vulcan. încercă 
cianța, dar ușa era închisă..

— Nu mai încerca — îi spu
se muncitorul Rotaru Cons
tantin — tovarășa Stupu. Ma
tilda e în oraș 
clubului să

— Ce ar 
ajutăm — 
Gheorghe.

— Să mergem 1

pe clnd să plece, biblio- 
Stupu Matilda sosi in-

Dar 
tecara 
soțită de un alt tînăr. Aduceau 
trei pachete

De îndată 
pachetelor a 
rea cărților.

— Eu iau

mari de cărți, 
după desfacerea 
început împărțl-

la biblioteca 
schimbe cărțile, 
fi să mergem să-i 
zise tînărul Ciora
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de Nagy Andrei și Popa loan. 
Despre amîndouă se puteau spune 
cuvinte de laudă, normele erau 
ritmic îndeplinite și depășite, iar 
pentru calitatea cărbunelui — nici 
un reproș. Alături de cele două 
brigăzi, avînd condiții asemănă
toare, într-un alt abataj frontal, 
lucra brigada condusă de minerul 
Demeter. Rezultatele acestei bri
găzi nu se potriveau cu cele ale 
vecinilor. Slaba organizare a mun
ții, precum și unele greutăți pe 
tare șeful brigăzii nu se pricepea 
să le înfrunte, au tăcut ca ea 
rămînâ 
plan cu

...Nu
noastră
'â privești cu 
tău. Pentru un colectiv este o no
tă rea atunci cînd se mai află și 
din aceia care nu se pot numi 
fruntași. Așa gîndea comunistul 
Nagy Andrei. Dar, de la gînduri 
șl pînă ta fapte, nu e un drum 
tocmai scurt

Ce era de făcut ? Răspunsul și 
l-a dat singur tot Nagy. Propune-

.V« de рщіпе ori s~a discuta' 
in adunarea de partid, în cons
fătuirile de producție sau pur și 
simplu între minerii din sectorul 
II al minei Lupeni despre felul în 
care unele din brigăzile sectorului
— brigăzi care în mod obișnuit 
пи-și îndeplinesc sarcinile de plan
— pot fi ridicate la nivelul celor 
care obțin rezultate frumoase. In
tre vorbele și faptele minerilor co
muniști există totdeauna o perfec-. 
tâ potrivire. Așa s-a întâmplat și 
într-unul din cazurile uetrecute 
la sectorul II.

...Abatajele erau vecine. După 
cum sînt și acum. In două abataje

în jurul Inul
rea lui de a se întări brigada ve~ § 
cina cu mineri pricepuți și har- 8 
nici din brigada lui a fost primi- 8 
tă de conducerea sectorului cu 8 
multă satisfacție. Așa se face că 8 
într-una din zile, în fruntea bri- 8 
găzii vecine a trecut minerul co~ 8 
munist Milaș Teodor, iar ca șefi 8 
de schimb la tăiere și montare 8 
alți doi comuniști : Gălan Ghe~

C. M.
(Continuare în nag. 3-a)
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cartea „Comoara 
din Valea Cerbului" — zise u- 
temisiul Ciora Gheorghe.

— Eu „O viață de om" spu
se tovarășul Rotaru.

Astfel, în fișa muncitorului 
Rotaru Constantin, care a ci
tit de la începutul anului și 
pînă în prezent peste 20 de 
cărți, s-a mai adăugat una.

Rodnica activitate pe care 
o desfășoară această bibliotecă 
mobilă e oglindită și de faptul 
că de la începutul anului și1 
pînă acum au fost înscriși 122 
cititori care au împrumutat 
peste 900 volume de cărți și 
broșuri. Fondul de cărți al a- 
cestei biblioteci nu e mare, dar 
în perioada scursă din acest 
an el a fost reînnoit

Rezultate frumoase au înre
gistrat în acest an și celelalte 
6 biblioteci mobile de pe lin
gă biblioteca clubului munci
toresc din Vulcan.

R. BALȘAN

BonveriWife recapitulative 'm cer
■

zaele acestea, în cercurile 
și cursurile invățămîntului de 
partid încep convorbirile reca
pitulative organizate cu prile
jul încheieri anului școlar 
3961—1962. Convorbirile reca
pitulative sînt menite să con
tribuie la aprofundarea proble
melor principale studiate în 
cursul anului, la înțelegerea 
mal temeinică a acestora, la 
desprinderea sarcinilor con
crete ce le revin cursanților în 
diferitele domenii de activitate.

încheierea cu succes a învă- 
țămîntului de partid depinde 
în mare măsură de felul în ca
re se vor desfășura convorbi
rile recapitulative. De aceea, 
organizațiile de partid au da
toria de a acorda cea mai ma
re atenție acestor convorbiri. 
Pentru a se asigura buna des
fășurare a convorbirilor reca
pitulative, este nfecesar ca bi
rourile organizațiilor de bază, 
comitetele de partid să îndru
me și să controleze în perma
nență munca propagandiștilor, 
felul în care cursanții se pre
gătesc pentru discuții.

Convorbirile recapitulative se 
organizează în cercurile dd 
studiere a Statutului P.M.R., 
cursurile serale____  ___
și cercurile de 
studiere a isto
riei P.M.R. A-

cursurie imrătăfflintelui de partid
colectivului cabinetului oirășe 
nesc de partid care â fost re 
partizat pe localități în acăst 
scop.

Potrivit indicațiilor dă£e de 
Biroul Comitetului orășenesc 
de partid, toți membrii comi
tetului orășenesc de partid, 
membrii celorlalte comitete da 
partid au fost repartizați pen
tru a răspunde de desfășura
rea convorbirilor recapitulative 
în cîte un cerc. Aceasta va 
contribui într-o măsură însem
nată la buna desfășurare a 
convorbirilor,

Accentul principal trebuie 
pus, în desfășurarea convor
birilor, pe calitate, pe conținu
tul de idei, pe actualizarea și 
legarea organică a tezelor teo
retice de problemele activită
ții practice în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Discuțiile în cercuri să fie 
orientate, de asemenea, spre 
dezbaterea temeinică a sarci
nilor trasate de Congresul al 
Ш-lea al P.M.R. Se cere ca în 
cadrul convorbirilor să se dez
bată amănunțit problemele 
principale ridicate de plenarele

ceste convorbiri 
se vor ține pî
nă la 20 iunie 
a.c. Organizații
le de partid au 
stabilit deja 
datele cînd au 
Ioc aceste con
vorbiri : urmea
ză ca ele să 
se preocupe de 
respectarea 
telor fixate 
tru a crea 
sibilitatea 
cordării de
tor... propagan
diștilor în condu
cerea convorbi
rilor din partea

da- 
pen-
po- 
a- 

aju-

(Continuare în pag. 3-a)
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Tînâra din clișeul alăturat este depănă- 
toarea Văduva Mariana, apreciată la Viscoza 
Lupeni pentru rodnica sa activitate în produc
ție’ și in muiica culturală. Fotografia ei este 
expusă pe panoul de onoare, iar pe grafieul de 
producție, în dreptul numelui ei. zilnic se tre
ce cifra de 17 Kg. fire depănate de ea peste 
plan.

«a»

Din activitatea tinerilor
amnoseni

Bibtisteca utemișl or 
din sector

La propunerea comitetului 
U.T.M. pe mină, organizația de 
tineret din sectorul IX ram
bleu a luat măsuri pentru în
ființarea unei biblioteci care 
numără peste 100 de volume 
de literatură politică, beletris
tică și tehnică. Numărul citi
torilor înscriși la bibliotecă 
trece de 30. Printre cititorii 
fruntași se numără tinerii Szep 
Șandor, Nemeș Maria, Cățel 
Aurel, Rachiș Nuțu. Tînărul 
Apeg Zoltan

ponsabila chioșcului, distribuie 
abonațiior peste 2000 de ziare 
șl alte publicații.

Caietul de evidență al abo- 
naților arată că peste 500 de 
tineri sînt abonați la presă. 
Zilnic, în rîndul tinerilor sînt 
difuzate peste 100 de ziare 
„Scînteia", 260 „Scînteia tine
retului", 120 „Steagul roșu", 
70 „Drumul socialismului", 71 
„Tînărul leninist", 35 „Știință 
și tehnică" și alte ziare și re
viste. Cele mai bune rezultate 
în mărirea numărului de abo
namente la presă le-au obți
nut organizațiile U.T.M. din 
sectoarele I. II. III și VI.

a citit cele mai 
multe cărți de 
la biblioteca 
sectorului. Prin
tre cărțile citite 
de el se numă
ră „Cosmonauti
ca", „Amintiri 
de pe front", 

„Trandafirul alb" 
și altele. Nu 
peste mult timp 
utemiștii din 
sectorul IX vor 
audia recenziile 
cărților citite 
de acești tineri.
Presa în riadul 

tineretului
Zilnic la Ani

noasa sute de- 
mineri și mun
citori trec prin 
fața chioșcului 

amenajat spe
cial în curtea 
mined pentru 
a-și ridica zia
rele. in fiecare 
zi, tovarășa De- 
diu Elena, res-

g Zilnic, înainte de începerea lucrului, tovarășul Braszay Emeric, șeful unei 
§ brigăzi de tîmplari din cadrul I.I.L. „6 August" Petroșani, se sfătuiește cu to- 
8 varășii săi de muncă asupra lucrărilor încredințate brigăzii sale pentru execu- 
8 tare.
8 Obiectivul fotografic l-a surprins discutînd cu membrii brigăzii sale asu-
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пооооооооосюооооооооооооооооооооооpra detaliilor de execuție a unei comenzi de lambriuri.

mereu datoare 
multe tone de 

e de ajuns ca 
să fie fruntașă.

atenție

să 
față ds 
cărbune, 
brigada 
T rebuie 

în jurul

Wi întreceri sportive

■ Și la Aninoasa se desfășoară 
In aceste zile întrecerile spor
tive ale tineretului în cadrul 
spartachiadei de vară. Intre 
sectoare se desfășoară cam
pionatul de fotbal. La această 
competiție s-au întrecut pînă 
acum echipele sectoarelor I-IV, 
V-VI, iar fotbaliștii Sectorului 
ѴП s-au întrecut cu cei de la 
topografie.

întreceri au mai avut, de a- 
semenea, loc la ciclism și volei. 
La volei tinerii din echipa 
S.M.S. s-au întrecut cu echipa 
tinerilor ingineri de la mină. 
Cîștigătoare a fost cea a in
ginerilor. La competițiile or
ganizate pînă acum au parti
cipat circa 100 de tineri. Pes
te cîteva zile vor începe între 
cerile pe sectoare la popice, 
lupte, tir, atletism, tenis de 
masă și șah.



STEAGUL ROȘU

Orientarea profesionala a elevilor
— sarcina noastrâ actuala

O problemă foarte importantă 
ce stă în gîndul părinților elevilor 
din ultimele clase în această pe
rioadă este : „Spre ce profesie 
să-mi îndrept copilul?*1.

Și la școala noastră, cadrele 
didactice au contribuit la forma
rea deprinderilor de muncă la e- 
lev! prin intermediul diferitelor 
activități, c&utînd să le îndrume 
pății spre meseria unde au Înclinații.

Conducerea școlii de 8 ani din 
Uricani, a Îndrumat diriginții da 
selor a VII-а »ă-și întocmească 
planuri detailate privind orientarea 
elevilor spre o meserie îndrăgită, 
ținlnd seama de înclinațiile fiecă
rui elev, de posibilitățile lui. De 
asemenea, diriginții Pompiliu Ca- 
ragea (clasa VII-a A) ți Ana Șara 
(clasa a Vil-a B) au discutat cu 
devii despre dorințele lor de 
viitor. In timpul orelor de dirigeu- 
ție s-au ținut referate ca : Ce voi 
fi în viață*1, „Constructorul", „U 
zina, fabrica sau ogorul**, urmate 
de discuții.

De un real folos ne-au fost in 
această direcție prezentarea unor 
filme documentare la cinematogra
ful școlii privind noile construcții 
ridicate in anii regimului demo
crat-popular, dezvoltarea industriei 
etc.

In scopul orientării spre viitoa
rea meserie a elevilor absolvenți 
au fost programate o serie de vi
rile, cum a fost cea organizată 
la școala profesională din Lu
peni. Aici elevii scolii de 8 ani 
din Uricani au purtat discuții in

Iu sprijiDUl absolvenților școlii

atenție mal 
acestor 

chemați să 
hotărîtor

elevilor lor, 
au datorla> 
Încă odată

Fără a neglija munca de ori
entare profesională a elevilor 
din celelalte clase, profesorii, 
și îndeosebi diriginții claselor 
a VII-а și a XI-а trebuie să 
acorde acum o 
mare elevilor 
Ei sînt I 
un cuvint 
vi-nța viitorului 
și de aceea 
să -și verifice
printr-o observare mai atentă, 
părerile și concluziile pe care 
și le-au format asupra aptitu
dinilor elevilor.

Pentru punerea în practică 
в celor de mai sus, conducerea 
școlii de 8 ani nr. 1 din Lupeni 
s-a preocupat 
profesională a

In orele de 
discipline ca : 
sică, chimie ș.a. elevii slnt aju
tați să îndrăgească obiectele 
respective. Profesorii, șl In 
special diriginții, caută să tre
zească la elevi dragostea pen
tru muncă Ia fiecare lecție,

clase, 
spună 

în pri

de orientarea 
elevilor, 
curs, la diferite 
matematică, fi-

I
<

A sosit și mult așteptatul < 
sflrșit de an școlar. Elevii! j 
pregătesc serbări consacrate j 
acestui eveniment.

IN CLIȘEU : Elevii Școlii 
de 8 ani nr. 2 din Petroșani j 

< la im» din repetiții pentru ? 
.i serbarea de sfîrșit de an. 5 

teresante cu elevii anului I de la 
școala profesională.

De asemenea au mai fost vizi
tate cartierul Viscoza din orașul 
Lupeni cu noile sale construcții, 
atelierele mecanic, de strungărie, 
de reparații electrice din cadrul 
E.M. Uricani- Toate acestea au 
constituit un prilej de orientare 
a elevilor spre meseria pe care o 
îndrăgesc.

In scopul înțelegerii importanței 
meseriei pe care elevii doresc să 
o învețe, am organizat întîlniti cu 
mineri și muncitori fruntași. In 
cadrul unei asemenea întîlniri ar
tificierul Vasile Coconeț din Uri
cani le-a vorbit elevilor despre 
frumusețea muncii de miner. La 
intîlnire au participat toți elevii 
școlii.

Cu viu interes au ascultat elevii 
și cuvintele tov. loan litiu, secre
tarul comitetului de partid de la 
E. M. Uricani care le-a vorbit 
despre viața și munca tineretului 
din patria noastră.

Un rol important în orientarea 
profesională a elevilor l-a avut co
laborarea diriginților cu familia și 
cu organizațiile de tineret.

Diriginții au organizat mai mul
te ședințe cu părinții pe tema : 
„Spre ce profesie să-mi îndrer 
copilul**.

Toate aceste acțiuni au fost or
ganizate cu scopul de a îndruma 
activitatea elevilor spre producție, 
pentru ca aceștia să-și aleagă me
seria pe care o îndrăgesc.

prof. V. COCHECI 
directorul Șc. de 8 ani Uricani

vizitată Școala profe- 
din localitate unde e- 
văzut condițiile de stu- 
viață create pentrul

iar la orele de dirigențle au a- 
rătat importanța pe care o a- 
re pentru țara noastră dezvol
tarea unei industrii puternice. 
Tot în acest scop au fost vi
zitate : Exploatarea minieră 
Lupeni, Viscoza Lupeni, Ter
mocentrala Paroșeni, unde e- 
levii au făcut cunoștință cu 
muncitori fruntași care le-au 
vorbit elevilor despre specifi
cul muncii lor. De asemenea, 
a fost 
sionaiă 
levli au 
dlu șl 
ucenici.

Colectivul de diriginți de la 
școala noastră a ținut ședințe 
speciale cu părinții elevilor 
clasei а ѴП-а unde au dat in
dicații precise pentru orienta
rea profesională a fiecărui elev. 
Părinți! la rindul lor, și-au dat 
părerea asupra a ceea ce ar dori 
să devină copiii lor, observîn- 
du-se în această direcție, în 
majoritatea cazurilor, o unita
te de vederi.

Sperăm că ținlnd cont de 
recomandările noastre ei vor 
urma drumul cel mal bun in 
viață pentru a deveni folositori 
societății.

prof. DUMITRU PĂUNESCU 
directorul Școlii de 8 ani nr. 1 

din Lupeni

închiderea festivă 
a lectoratului 
pentru părinți

Zilele trecute a avut loc în
chiderea festivă a lectoratului 
pentru părinți la școala de 8 
ani din Aninoasa. La ședință 
au participat peste 80 de pă
rinți ai elevilor de la această 
școală.

Ședința festivă a fost des
chisă de tov. Jurca Silvia, di
rectoarea școlii, care a vorbit 
despre importanța lectoratului 
cu părinții scoțînd in evi
dență contribuția lui la edu
carea elevilor șl îndrumarea 
părinților.

Apoi a fost prezentat refe 
râtul „Cum s-a desfășurat ac
tivitatea in anul școlan 
1961/1962 in cadrul lectoratu
lui pentru părinți**.

La discuții au luat cuvin- 
tul mal mulți participant, 
printre care tovarășii Hoțea 
Maria, Bulea Olga, Crîznic 
Silvia, Codrea Gheorghe.

In cuvintul lor părinții au 
vorbit despre ajutorul primit 
din partea cadrelor didactice 
în cadrul lectoratului, despre 
Importanța și necesitatea lui, 
exprimîndii-și cu toții dorința 
ca lectoratul să-și continue ac
tivitatea și in noul an șco
lar.

SIMO TOSIF
învățător

Școala de 8 ani nr. 1 Lupeni este una din cele mai în
grijite școli din Valea Jiului.

Pentru înfrumusețarea ei au muncit atît elevii cît și ca
drele didactice. Mîndria școlii o constituie totuși părculețul 
care o înconjoară.

IN CLIȘEU : Elevii școlii de 8 ani nr. 1 din Lupeni îngri
jind florile din micul parc al școlii.

Material didactic din resurse proprii
Printre disciplinele care se pre

dau în cadrul Institutului de mi - 
ne se numără și geometria descrip
tivă- însușirea acestei materii cere 
din partea studenților, multă a- 
tenție și perseverență. Pentru a 
veni în sprijinul studenților, la 
propunerea conf. ing. Almășan N.,

Doi colegi de clasă, doi 
prieteni nedespărțit!. Așa 
sînt cunoscuți muncitorii e- 
levi Frumiișelu Barbu și Ghi- 
țură Dumitru din clasa a 
ХІ-а В de la Școala serală 
din Lupeni.

In curînd ei vor avea de 
susținut examenul de maturi
tate.

IN CLIȘEU : Elevii munci
tori Frumușelu Barbu și Ghi- 
jură Dumitru discută despre 
munca de pregătire a exa
menului de maturitate.

șeful catedrei de geometrie 
descriptivă au fost executate ma
chete cu ajutorul cătora se pot în
văța mult mai ușor diferitele a- 
plicații ale geometriei descriptive 
ca de exemplu : drepte în diferi
te poziții, proiecția figurilor 

_____ plane, metodele 
geometriei descrip
tive.

De asemenea, 
au fost executate 
planșe demonstra
tive care ajută 
mult pe studenți 
la înțelegerea unor 
aplicații din dome
niul geometriei 
descriptive.

La executarea 
practică a mache 
telor uri apo.'rt 
deosebit l-a adus 
tov. ing. Loy Ti- 
beriu.

D. ALBESCU
student

---- —<•>«=- *

Zi de neuitat
Soarele primăverii inunda cori

doarele Institutului de mine. Era 
ultima zi de curs pentru studenții 
anului V. Ziua tind cea mai tinpiă 
promoție de ingineri mineri: 4 
lua rămas bun de la amfiteacș^ie 
de curs. л\‘

Se vor mai întîlni doar la exa• 
menele ce urmează fi apoi în nos
talgia amintirilor care se uită 
greu. In această ultimă zi de 
cursuri, studenții au venit cu buz 
chete de flori, semn al recunoștin
ței față de cei care i~au ajutat să 
devină cadre cu o înaltă calificare.

Viitorii ingineri purtau in inimi 
recunoștință jață de partid, față 
de statul nostru democrat-popu
lar care le-a creat posibilitatea de 
a deveni ingineri. Erau, de ase
menea, recunoscători cadrelor di
dactice, care au muncit cu perse
verență spre a le închega cît mai 
solid edificiul pregătirii lor în me
seria inginerească. In curînd prie
tenii trainice vor trece prin încer
carea despărțirii, și. fiecare ins al 
acestei promoții va merge acolo 
unde dezvoltarea impetuoasă a 
vieții noastre îl va solicita.

Totuși, amintirile anilor de stu
denție, în care ei s-au format, ca 
oameni de nădejde ai econe-' si 
noastre socialiste, vor dăinui иі”su
fletele tuturor, ca o flacără me
reu aprinsă. Dacă brazii de pe 
colina institutului ar avea grai, 
cite n-ar avea de povestit 1

Iată cum sub grija părintească 
a partidului, astăzi se realizează 
visurile cele mai îndrăznețe ale 
oamenilor muncii din țara noastră.

Pe fețele viitorilor ingineri Pă
trat loan, Fronius Klaus, Călt- 
noiu Ion, Cosmaciuc Mircea, Tiri- 
plică Emilian, se citea dragostea 
lor față de activitatea viitoare,-/ 
hotărîrea de a merge in mijlocul 
harnicilor noștri mineri spre a~fi 
depune acolo întreg elanul tine
resc, cunoștințele acumulate cu 
abnegație și perseverență de-alun- 
gul anilor de studii, pentru înflo
rirea patriei noastre socialiste, pen
tru ridicarea bunăstării întregu
lui nostru popor.

ION BUREfEA

r —-

iimbiul ile qimnastfcă
Cu toate că timpul a fost 

nefavorabil, în dimineața du
minicii trecute pe stadionul 
Jiul din Petroșani și-a făcut 
apariția ansamblul de gimnas
tică al școlilor de 8 ani nr. 2 
și 5 din Petroșani. iSpectatorii prezenți în tri
bune au aplaudat pe tinerii 
gimnaști, care sub conducerea 
profesoarei Ghilevicî Victoria 
au executat un program de 
gimnastică ritmică.
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Un autobuz a 
ramas oe drum...

2 iunie 1962, orele 10,20.
Autobuzul 51.166 opri în Piața 

Victoriei. Grăbiți, pasagerii se în
grămădiră la urcare. O dată cu ul
timul om suit în autobuz, șoferul 
apăsă pe pedală să porneas
că motorul. Dar degeaba. Supă
rat șoferul mai încercă de două, 
trei ort apoi scoase manivela, se 
dădu jos și încercă din nou să 
pornească motorul.

Cineva din autobuz spuse in 
glumă:

— Ia vezi, poate rrai benzină 
în rezervor.

Șoferul se uită chiorîș la ei, 
vru să spună ceva, dar parcă a~

NOTĂ

([ mintindu-și de un lucru se răz~ 
'' gtndi. Deșurubă capacul rezervo- 
\ rului și introduse sonda. Reze'~ 
< vorul era gol.

Uitîndn se vinovat la „glumeț" 
Ji șoferul răspunse :
\ — Aveți dreptate. Nu am nici
<J sămință de benzina. Se vede că 

vă pricepeți lă motoare.
> Timpul se scurgea pe nesimțite. 
'! Trecuseră 30 de minute și șoferul 
i[ nu mai apărea cu bidonul de ben- 
> zină-
[ Pasagerii începuseră să dea 
[ semne de nerăbdare.

■j. Unii din pasageri coborîră și 
’ decară pe jos, remmțînd la servi- 
\-Aiul autobuzului buclucaș. Restul 
f călătorilor și-au continuat călă- 
> toria cu alt autobuz.
> Un autobuz a rămas pe drum, 
l patruzeci de pasageri au așteptat 
? mai mult de o oră, pierzînd timp 

r î prețios, din cauza unui șofer care
І nu~i in stare să verifice la ple~ 
'( care cit carburant are în rezer- <l vor.
> Conducerea l.C.O. Petroșani 
î are obligația să ia măsuri pentru 
( ca pe viitor să nu sa mai întîmple 
t astfel de neajunsuri.
> I. CRIȘAN

$

Convorbirile recapitulative in cercurile 
și cursurile învățămîntului de partid 

(Urmare din pag. l-a)

C.C. al P.M.R. din noiembrie 
• -r decembrie 1961 și 23-25 a- 

.prilie 1962 și de Sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale a B.P.R. din aprilie 
a.c.

In cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R. să se dea cea 
mai mare atenție dezbaterii 
problemelor legate de întărirea 
rîndurilor partidului, a disci
plinei de partid și de stat, de 
educarea partinică a membri
lor și candidaților de partid. 
In cursurile serale accentul să 
fie pus pe cunoașterea pro- 

, fundă a politicii partidului 
nostru în domeniul construcți
ei socialiste, pe însușirea sar
cinilor privitoare la sporirea 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor. 
Discuțiile în cercurile de stu
diere a Istoriei P.M.R. trebuie 
că fie purtate în lumina do
cumentelor Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 noiembrie — 5 
decembrie 1961, în care au fost 
clarificate multe probleme le
gate de istoria partidului nos
tru.

In toate cercurile și cursu
rile dezbaterea problemelor tre
buie să se facă în lumina te
zelor de bază ale învățăturii 
marxist-leniniste. să se dea 
cea mai mare grijă purității i- 
deologice. desprinderii învăță 
mintelor pentru activitatea 
practică din tezele teoretice 
ce se discută. De asemenea, se 
cere ca discuțiile în cadrul 
convorbirilor recapitulative să 
fie combative, să se ia pozi
ție hotărîtă față de diferitele 
teze revizioniste si dogmatice.

°entru a se asigura discuții 
la un nivel corespunzător, es
te necesar ca propagandiștii 
șl cursanții să studieze mate-

O brigadă fruntașă pe sector și una din cele mai bu
ne pe mină, așa este recomandată la sectorul III Vulcan 
brigada de la abatajul nr. 301 condusă de Zold Francisc. 
In luna trecută, din abatajul acestei brigăzi s-au extras 
peste plan aproape 600 tone de cărbune, fără nici un re
but. Minerii au muncit cu un randament mediu de peste 
6,80 tone pe poet. IN CLIȘEU : Un schimb din brigada lui 
Zold Francisc : minerii Leș an Gheorghe, Carp Gheorghe, 
Melinescu Dumitru, Rusu Vasile înainte de a intra in mină.

Cînd privești
(Urmare din pag. l-a)

orghe și Tur caș losif- Conducere e 
schimbului de răpire i-a fost în
credințată unui alt miner din bri
gada lui Nagy, Biltz Vasile. Toți 
patru erau bine cunoscuți de 
Nagy, se bucurau de încredere. 
Timp de mai mulți ani au lucrat 
cot la cot și, de ce să n-o spu
nem, s-au înțeles de minune. Dar 
simțul datoriei a fost puternic 
atît la Nagy, cît și la cei patru 
mineri care au preluat conducerea 
brigăzii lui Demeter.

Locurile rămase libere după 
plecarea celor patru trebuiau o- 
cupate de alți mineri. Cine să 
fie aceștia ? Magyari Andrei, Șai- 
tis loan și Doicear Alexandru din

rialul bibliografic recomandat 
și îndeosebi documentele parti
dului nostru.

Un ajutor prețios în vederea 
pregătirii pentru convorbirile 
recapitulative îl constituie 
consultațiile colective ce se 
organizează. Se prevede ține
rea de consultații pe următoa
rele teme : „Sistemul mondial 
socialist", „Pregătirea și în
făptuirea de către P.C.R. a 
Insurecției armate de la 23 
August 1944“, „Hotărîrea ple
narei C.C. al P.M.R. din 23— 
25 aprilie 1962 cu privire la 
întărirea continuă a rînduri
lor partidului", „Productivita
tea muncii și căile sporirii ei" 
și altele. Aceste consultații se 
dau de către tovarăși din co
lectivul cabinetului de partid. 
Pentru ca ele să-și atingă sco
pul este necesar ca organizați
ile de partid să mobilizeze 
cursanții la datele care se sta
bilesc pentru a participa la 
consultații.

Un rol important ii au în 
această perioadă punctele de 
consultație. La aceste puncte 
cursanții trebuie să găsească! 
materialul bibliografic necesar. 
Tovarășii din colectivele pun
ctelor de consultații sînt da
tori să-i ajute pe cursanți în 
clarificarea anumitor proble
me. Este bine ca în perioada 
desfășurării convorbirilor reca
pitulative, Dunctele de consul
tație să aibă un program spe
cial întocmit pentru ca zilnic 
să se vină în sprijinul cursan- 
ților.

Dînd atenția cuvenită con
vorbirilor recapitulative, se va 
reuși ca în acest an învăță- 
mintul de partid săi se încheie 
cu succes, să se poarte discu
ții vii, interesante, pline do 
conținut in toate cercurile și 
cursurile.

în jurul tău
brigada lui Demeter au fost pri
miți în brigada lui Nagy. Școala 
acestei brigăzi fruntașe le va 
folosi de bună seamă-

.-.Nagy Andrei trece din cînd 
în cînd pe la locul de muncă 
al brigăzii conduse acum de 
Milaș Teodor. El se intere
sează de munca muierilor, 'ii în
drumă pas cu pas; sfaturile lui 
sînt întotdeauna bine venite. De 
fapt e bine că se procedează așa. 
Minerii care au preluat conduce
rea brigăzii vecine, deși au tra
gere de inimă și experiență, se 
pricep deocamdată mai puțin să 
conducă o brigadă sau un schimb. 
Nagy Andrei a înțeles acest lu
cru și el a socotit că nu și~a în
deplinit datoria doar prin întări
rea brigăzii vecine cu mineri din 
brigada lui. lată de ce nu tre
ce zi în care Nagy să nu se o- 
prească și pe la brigada vecină. 
Profesorul își îndrumă elevii și 
după ce aceștia și-au luat zbo
rul din brigadă.

------------ —- ....... .~£r  ==XSS==SST——

In curînd, un nou frontal
In cadrul sectorului III de la 

mina Vulcan se pune un mare ac
cent pe extinderea armării meta
lice în abatajele frontale. In pre
zent aici se fac ultimele pregătiri 
pentru punerea în exploatare a unui 
nou abataj frontal pe stratul 3, 
în care va lucra brigada condusă 
de Țarină Valerian. La început 
noul abataj frontal va avea o lun
gime de 20 m. Armarea se va 
face cu stîlpi metalici tip Schwartz 
a căror înălțime atinge 3,10 m. 
Armarea cu acești stîlpi prezintă 
numeroase avantaje față de arma
rea cu stîlpi G.H.H. Grinda în 
consolă permite avansarea crațe- 
rului fără a mai fi demontat. Pen
tru evacuarea cărbunelui din aba
taj se va folosi un crațer blindat.

Un mare accent se pune pe or
ganizarea lucrului în noul abataj. 
Găurile vor fi bătute cu mașini 
pneumatice rotative, care permit 
o perforare mult mai rapidă față 
de celelalte tipuri. Ciclul de lu
crări va decurge astfel : în schim
burile I și II se vor executa ope
rațiile de tăiere și armare, obți • 
nîndu-se în fiecare schimb cîte un 
metru avansare, iar în schimbul III 
urmează ruculirea craterului și ră
pirea. Apoi ciclul se repetă. Se 
preconizează ca în acest mod să 
se scoată 2 fîșii pe zi. Acest lucru 
va asigura extragerea unei canti
tăți de peste 150 tone de cărbune 
pe 3 schimburi. Randamentul in 
abataj va crește la aproximativ 5 
tone de cărbune pe post, fapt ce 
va contribui la ridicarea produc
tivității muncii pe sector, la ex
tragerea unui volum sporit de căr
bune cocsificabil.

INFORM A ȚII DE PARTID

Pentru îmbunătățirea muncii 
de primire

membri și candidați de partid. InHotărîrea plenarei C.C. ai 
P.M.R. din 23—25 aprilie 1962, 
cu privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului, precum și 
sarcinile concrete ce le revin în lu
mina acestei hotărîti, au fost dez
bătute cu multă atenție de către 
organizațiile de partid din sectoa
rele minei Lupeni. Cu prilejul a- 
cestor dezbateri, organizațiile de 
bază au stabilit măsuri concrete 
in direcția îmbunătățirii muncii de 
primire în partid.

Ih urma măsurilor luate, orga
nizațiile de bază de la mina Lu
peni au obținut rezultate mai bu
ne în munca de întărire a rîndu
rilor lor prin primirea de noi

închiderea

In aceste zile, în cele peste 40 
de cercuri și cursuri de învăță- 
mînt de partid din orașul Lupeni 
au început convorbirile recapitu
lative. Asigurarea închiderii cu suc. 
ces a anului de învățămint stă 
în atenția comitetului orășenesc de 
partid.

Pentru ca zilele programate pen
tru convorbirile recapitulative să 
fie respectate întocmai și pentru a 
ajuta concret propagandiștii în ți
nerea convorbirilor, toți membrii 
comitetului orășenesc au fost re-

Informarea politică 
a muncitorilor constructori

Informarea politică a muncitori
lor constructori preocupă îndeaproa
pe organizația de partid de pe șan
tierul din localitate. In acest scop, 
cei peste 30 de agitatori de pe 
șantier sînt instruiți periodic de 
către biroul organizației de bază 
asupra principalelor evenimente 
politice interne și de peste hotare.

Pentru informarea politică a 
muncitorilor, agitatorii folosesc 
pauzele de prînz, cînd cîtesc în fa
ța tovarășilor lor de muncă dife
rite materiale din ziare și țin con
vorbiri pe diferite teme ale situa
ției interne și externe.

In ultimul timp, agitatorii Cîts- 
toiu Valentin, Ristea Gheorghe, 
Păiivan Petru și Carlaonț Nico- 
lae au ținut convorbiri cu munci-

Prin extinderea abatajelor fron
tale armate metalic, conducerea 
sectorului III Vulcan urmăreș
te reducerea continuă a consumu
lui de lemn. Măsurile luate pentru 
înzestrarea tehnică, pentru buna or
ganizare a muncii își vor arăta 
roadele în curînd, cînd minerii din 
brigada lui Țărînă Valerian vor 
începe să extragă cărbune din acest 
nou loc de muncă. 

ȘT. EKART

cursul lunii mai, la mina Lupeni 
au fost primiți în partid 22 can
didați și 12 noi membri de partid. 
Bune rezultate în întărirea rîndu
rilor lor au obținut mai ales or
ganizațiile de bază din sectoarele 
III, IV В și VIII. Printre cei pri
miți în partid se numără mineri 
de frunte, șefi de brigăzi, oameni 
care aduc un aport însemnat la 
sporirea continuă a producției de 
cărbune cocsificabil, cum sînt tov. 
Apostol Petru, Vereș Petru, mineri 
din marile frontale ale sectorului 
III, Lucaci Nicolae, Ștefi loan, Ti- 
țu Ilie din sectorul IV В și alții.

învățămintuluL de partid 
la ordinea zilei

paxtizați să răspundă de cite un
cerc sau curs.

O activitate susținută pentru 
asigurarea încheierii cu succes a 
învățămîntului de partid desfășoa
ră mai ales organizațiile de partid 
dc la preparațic, Visooza, Șantie
rul 7 construcții, uzina electrică 
și de la spitalul unificat. In aceste 
cercuri au început să fie organizate 
consultații asupra celor mai impor
tante probleme care urmează a fi 
dezbătute cu prilejul convorbirilor 
recapitulative.

torii de pe șantier pe marginea 
lucrărilor Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale din luna 
aprilie a.c., ptecum și cu privire 
la luptele greviste din Spania.

• PUBLICITATE
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II PETROȘANI

;j prezintă
j: cu prilejul eomemorărif 'a' :
!■
jî 60 <fe ani de la moartea •

:■ marelui dramaturg I. L. ;’< ■ 
i: Caragiale
ț: sîmbătă 9 și duminică 10 | 

iunie 1962, orele 19,80

„NĂPASTA"
dramă in 'două acte. 

Regia și scenografia Э Ion 
Petrovici.
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[ОША й niuntiW’ ale
M< A 7 (Agerpres). — 

№&SS transmite :
La 7 iunie, la Moscova și-a 

Încheiat lucrările Consfătuirea
★

MOSCOVA 7 (Agerpres). —, 
TASS transmite :

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au oferit la 7 iunie 
«a Kremlin o masă în cinstea 
reprezentanților partidelor co-

reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reci
proc.

★ ★
muniste și muncitorești care 
au participat la Consfătuirea în 
problema colaborării economice 
a țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prieteneas
că.

Reluarea lucrărilor 
celei de-a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale 

a 0. N. U.
NEW YORK 7 (Agerpres).
La 7 iunie și-a reluat lucrările 

cea de-a 16-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite. Pe ordinea de zi a 
dezbaCtrilor figurează stabilirea 
termenului în care urmează să-și 
рГІЖсяесЯ independența teritoriul 
Rocnda Urundi, aflat sub tutelă 
belgiană, precum și problema in
dependenței coloniei britanice 
Rhodesia de sud.

Santiago Dantas desppe 
politica externă a Braziliei

RIO DE JANEIRO 7 (Ager
pres).

La cererea a peste 100 de uniuni 
sindicale, precum și a unor or
ganizații studențești din Brazilia, 
Santiago Dantas, ministrul afa
cerilor externe, a ținut la sediul 
sindicatului metalurgiștilor o con
ferință despre politica externă a 
țării. Scopul politicii externe a 
Braziliei, a subliniat el, este lup
ta pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare, pentru extinderea re-

Oamenii sovietici condamnă acțiunile 
vîrforilor militariste americane

MOSCOyA 7 (Agerpres).
In întreaga Uniune Sovieti

că, anunță agenția „Novosti" 
au loc mitinguri și adunări în 
cadrai cărora oamenii sovietici 
condamnă acțiunile vîrfurilor 
militariste americane, care au 
pus la cale experimentarea u- 
nei bombe atomice la mari al- 
tțțudmi deasupra Pacificu
lui.

Experiențele americane cu 
arma atomică, a declarat cu
noscutul om de știință sovie
tic, prof. V. Parin, împiedică 
cucerirea pașnică a Cosmosu
lui. întreaga omenire civiliza
tă profund interesată în stu
dierea tainelor Cosmosului, tre
buie să.'-și ridice glasul de pro
test împotriva seriei de expe
riențe atomice ale S.U.A.

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

Bandele O. A. S. continuă 
atentatele criminale în Algeria

ALGER 7 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul din Alger al agenției Fran
ce Presse, în seara zilei de 6 iunie 
un crainic al postului de radio pi
rat „Vocea O.A.S." a făcut cu
noscut că, întrucît în rîndul șefi
lor O.A.S. continuă să domneasca 
divergențe asupra hotăririi de a 
depune armele. O.A.S. își va re
lua activitatea sa criminală îm
potriva populației algeriene și ata
curile împotriva principalelor edi
ficii publice ale Algeriei.

Primele semne ale reluării ata ■ 
curilor banditești ale O.A.S. au 
și apărut în cursul serii de mier-

—=©=— -------

Fanfani a plecat în Tunisia
ROMA 7 (Agerpres).
Premierul Italiei, Fanfani, a 

plecat joi dimineața spre Tunisia 
unde va face o vizită oficială de 
trei zile la invitația președintelui 
Burghiba.

curi și al nopții de 6 spre 7 iu
nie. Potrivit bilanțului transmis de 
agenția France Presse. în ultimele 
24 de ore au avut loc la Alger, 
Oran și Bone cinci explozii cu 
bombe. In urma atentatelor direc
te asupra populației musulmane au 
fost ucise 5 persoane și rănite grav 
alte 7.

Agenția Algerie Presse Service 
a dat publicității un comunicat în 
care arată că este împuternicită 
din nou să arate că între O,A.S. 
și Frontul Național de Eliberare 
al Algeriei nu au avut loc nici 
un fel de tratative. Singurul fapt 
semnificativ care de altfel a fost 
făcut cunoscut la timpul său este 
că de cîteva zile F.L.N. a desfășu
rat o largă campanie de explicare 
a prevederilor acordului de la E- 
vian în rândurile populației euro
pene din Algeria. Rezultatul a- 
cestei campanii a făcut că nume
roși europeni din Algeria să în
cline spre o cooperare rodnică cu 
poporul algerian.

Dificultățile economiei S. U. A. 
îngrijorează

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
Dificultățile economice ale 

S.U.A. și criza care, după cum 
scrie agenția France Presse, „a 
zguduit Wall Street-ul“, provoa
că o serioasă îngrijorare în cer
curile guvernamentale americane. 
In legătură cu aceasta agențiile 
occidentale de presă au anunțat 
că la 6 iunie președintele Kennedy 
a convocat la Casa Albă pe prin
cipalii săi consilieri economici, 
printre care ministrul de Finanțe 
Douglas Dillon și membrii Con
siliului economic prezidat de Wal
ter Heller pentru a „examina si" 
tuațiaA

Referindu-se la convorbirile de 
miercuri, corespondentul din Wa
shington al agenției France Presse 
subliniază că „în cercurile politice 
americane se crede că criza (re
centele scăderi masive de la bursa 
din New York — n.r.) a făcut 
și mai dificilă sarcina pe care și-a 
prepus-o președintele, și anume, 
accelerarea dezvoltării economice

Washingtonul
a Statelor Unite și întărirea po
ziției dolarului. Dificultatea de a 
concilia cele două obiective — a- 
daugă agenția — a reeșit clar în 
ultimele zile. Potrivit tuturor a- 
parențelor Dillon și Heller au dat 
președintelui sfaturi contradictorii. 
Heller se teme că scăderea cursu
rilor la bursă cu circa 20 la sută 
din decembrie, de anul trecut și 
pînă în prezent, va duce la eșua
rea mișcării de refacere din ulti- 
mele 15 luni, refacere care rămîne 
insuficientă deoarece șomajul se 
menține la 5,5 la sută din efec
tivul muncitorilor. La rîndul său, 
Dillon, se teme că orice acțiune 
precipitată va agrava scăderea re
zervelor de aur care s-au mic
șorat cu peste un miliard de dolari 
de la venirea la putere a preșe
dintelui Kennedy".

La toate acestea se adaugă și 
problema deficitului bugetar. 
„Bugetul Statelor Unite, amintește 
France Presse, nu este echilibrat 
începînd din anul fiscal 1959—

lațiilor comerciale cu toate po
poarele lumii.

Dantas a spus că Brazilia apără 
cu hotărîre principiile autodeter
minării popoarelor și neamestecu
lui în treburile lor interne. Brazi
lia, a continuat el, a cerut la 
conferința interamericană de la 
Punta del Este ca fiecare popor 
să aibe dreptul să-și aleagă liber 
orînduirea pe care o va consi
dera cea mai potrivită pentru el.

Dantas a condamnat colonialis
mul. Lupta pentru eliberarea po
poarelor de sub jugul colonial, a 
arătat el, este una din sarcinile 
principale ale politicii externe bra
ziliene. Poporul brazilian, a de
clarat Dantas, cere dezarmarea.
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hMhstria textilă britanică 
în pragul crizei

LONDRA 7 (Agerpres).
Lui nd cuvîntul la 6 iunie în Ca

mera Comunelor, Erroll, ministrul 
comerțului, a declarat că guvernul 
nu va lua nici o măsură pentru 
sprijinirea celei mai vechi ramuri 
a economiei engleze — industria 
textilă, care se află acum în pi ț 
gul crizei.

Declarația lui Erroll a provouț 
proteste ațît din partea parlamen
tarilor laburiști, cît și a celor 
conservatori.

Conservatorul. Levy, cerînd gu
vernului să adopte o poziție mai 
realistă în această problemă, a 
vorbit despre șomajul crescînd în 
Lancashire — centru al industriei 
textile - și despre faptul că o 
serie întreagă de întreprinderi sînt 
în primejdie de a fi închise.

I960".

Dezbateri în Camera Comunelor în legătură 
cu aderarea Angliei la Piața comună

LONDRA 7 (Agerpres).
Răspunzînd numeroaselor inter

pelări făcute în Camera Comune
lor în legătură cu informațiile 
apărute în presa britanică potrivit 
cărora primul ministru britanic в 
arătat președintelui de Gaulle că 
Anglia este dispusă să sacrifice 
'interesele Commonwealthului pen
tru a adera la Piața comună, Mac-

Dezvoltarea impetuoasă 
a economiei Kazahstanului
ALMA-ATA 7 (Agerpres).
Pentru 

naționale a Kazahstanului de 
începutul septenalului au fost in
vestite aproximativ 5 miliarde 
ruble — de 1,5 ori mai mult de
cît în cei trei ani precedenți.

Acest lucru a fost subliniat și 
la consfătuirea constructorilor din 
Kazahstan, care între anii 1959— 
1961 au dat în exploatare 
pe 500 de întreprinderi 
triale.

dezvoltarea economiei 
la

Centrul de calcul va rezolva 
cele mai complexe probleme ingi
nerești, matematice, economice și 
logice și va fi folosit pentru diăg' 
nosticarea bolilor.

Pe șantierul marii centrale 
atomoelectrice de la Beloiarskoe

(Agerpres).

Cele 924 de cuptoare ale uzi
nei cocsochjmice din Avdeevka 
vor produce anual cîteva milioane 
tone de cocs metalurgic. Cu tim
pul, uzina va da o producție con
siderabil mai mare decît dau 
prezent toate uzinele Consiliului 
conomiei naționale din Doneț.

in
e-

aproa- 
indus-

Centrul de calcul
din Kirghizia

7 (Agerpres). 
Academia de
și-a început activita- 
centru de calcul din

BELOIARSKOE 7 
TASS transmite :

Constructorii marii 
tomoelectrice de la
regiunea Ural, au început 
rea unui turboagregat cu o 
de 100.000 k.W.

De asemenea, 
rile de 
al cărui 
instalat.

Prima
atomoelectrice 
urmează să fie 

sfîrșitul acestui an.

montaj 
utilaj

la 
de

Științe
parteFRUNZE 

Pe lingă 
din Frunze 
tea primul 
Kirghizia. Dotat cu cele mai mo
derne mașini universale electro
nice produse în țară, el este cel 
mai puternic centru de calcul din 
Asia Centrală și Kazahstan. Nu
mai una din mașini purtînd marca 
,,Minsk-l“ poate efectua pe secun
dă pînă la 3.000 de operații de 
aritmetică și logică.

centrale a- 
Beloiarskoe, 

monta- 
putere

continuă 
primul 

bază a

lucră- 
reactor 
și fost

la

marii centrale 
la Beloiarskoe

a
de 
dată în exploatare

Intr-un mmui,
1.100.Ѳ00 tone minereu !
SVERDLOVSK 7 (Agerpres).
In ultimul timp, minerii sovie

tici folosesc o nouă metodă de 
extracție a minereului de fier, сдге 
este cea mai eficientă și cea mai 
rentabilă. Este vorba de folosirea 
în acest scop a unor puternice ex
plozii subterane cu ajutorul căro
ra pot fi tăiate, într-un timp foar
te scurt, cantități uriașe de 
reu de fier.

După cum relatează 
„Komsomolskaia Pravda“,
acestea la mina de la Vîsokaia 
Gora, regiunea Sverdlovsk, unde 
se extrage minereu de fier ne
cesar metalurgiștilor din Ural, a 
fost efectuată cea mai puternică 
explozie în scopuri pașnice. Mi
nerii au tăiat pe această cale, în
tr-un minut, 1.100.000 tone de 
minereu.

mine-

ziatul 
zilele

O nouă mare uzină 
cocsochimică

MOSCOVA 7 (Agerpres).
După cum scrie „Ekonomices- 

kaia Gazeta", la Avdeevka, unul 
din cele mai vechi orașe din Don
bas, se construiește o mare uzină 
cocsochimică.
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millan a declarat, relatează Fran
ce Presse, că „problema constă 
în a îmbina necesitatea pentru Ma
rea Britanie de a rămîne în fruntea 
Commonwealthului cu cea a aso
cierii sale la Europa occidenta
lă".

La interpelarea deputatului la
burist Harold Wilson dacă într-a- 
devăr Macm'llan a sprijinit pro
gramul francez de înarmare ato
mică, așa cum s-a anunțat din 
surse franceze, premierul britanic, 
relatează France Presse, s-a mul
țumit să declare că nu are nici 
un comentariu de făcut în legătură 
cu această problemă.

Cercurile oficiale britanice, re
latează Associated Press, au ma
nifestat în general tendința de a 
ignora știrile din străinătate po
trivit cărora de Gaulle ar inten
ționa să sprijine aderarea Angliei 
la Piața comună în schimbul ob
ținerii unor secrete atomice bri
tanice. Ele recunosc totuși că re
zervele șefului statului francez în 
problema aderării Angliei la Ріа 
ța comună se datoresc în mare 
parte legăturilor strînse ale Lon
drei cu Washingtonul.
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Executarea unor 
căpetenii ale O. A. S.
PARIS 7 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în dimineața zilei de 7 iunie 
a.c. au fost executați într-o în
chisoare din apropiere de Paris, 
Albert Dovecar și Claude Piegts, 
căpetenii ale O.A.S., condamnați 
la 30 martie 1962 la moarte de 
către un tribunal militar specia! 
din Paris pentru faptul că la 30 
mai 1961 la Alger l-au asasinat 
pe comisarul de poliție francez 
Gavoury.

PROGRAM OE RADIO
9 iunie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Piese instrumentale, 8,30 Con
cert de dimineață, 9,00 Roza vîn- 
turilor, 10,08 Cîntece pionierești, 
11,03 Muzică ușoară orchestrală,
11.30 Muzică populară rusă, 12,00 

■Piese instrumentale românești, 13,10
Concert popular, 14,30 program 
muzical pentru fruntași în produr J 
ție din industrie și agricultf4., 
15,05 Concert de după-amiază,
15.30 Prelucrări corale, 16,00 Mu
zică populară romînească interpre
tată de Maria Peter, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,15 Concert de 
muzică din opere, 18,30 Din fol
clorul popoarelor, 19,12 Piese ins
trumentale, 20,00 Din cele mai
cunoscute romanțe, 21,15 Medalion 
„Ion Luca Caragiale", 21,45 Mu
zică de estradă, 22,30 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 12,35 
„înfrățiți în muncă, în cîntec și 
ioc" — program de cîntece și 
jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale, 13,00 Con
cert de muzică din operete, 14,30 
Tangouri și valsuri de compozitori 
din țări socialiste, 15,00 Muzică 
populară romînească, 16,15 Muzică 
ușoară interpretată la pian, 17,15 
Muzică ușoară interpretată de for
mația de muzicuțe Jerry Murad.
18.30 „Programe muzicale alcătuite 
de ascultători". 19,00 Muzică u- 
șoară de Nicolae Kirculescu, 19,40 
„Cîntece inspirate din viața nouă 
a satului", 20,40 Cîntece popu
lare romînești, 21,15 Muzică dis
tractivă în ritm de dans, 22,00 
Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Intre două iubiri ; PETRILA : 
Flăcări în Taiga ; ISCRONI : Fii 
fericită, Ani ; ANINOASA : Po
veste sentimentală ; PÂROȘENI : 
Șeful de gară ; VULCAN : O fa
milie de revoluționari ; URICANI: 
Din toamnă pînă în primăvară- 
(Responsabilii cinematografelor Lo- 
nea, Livezeni, Crividia, Lupeni și 
Bărbăteni n-au trimis programarea 
filmelor pe luna iunie).
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