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LA MINA DÎLJA

Muncă rodnică, satisfacții 
binemeritate

110 metri avansare în galerie dublă
Brigada de pregătiri condusă 

de comunistul Demeter Augustin 
s-a afirmat și în luna trecută, prin 
fapte, că poartă pe drept merit 
denumirea de brigadă de înaintări 
rapide. Ea a realizat pe iunie o 
înaintare de 110 metri în galeria 
dublă direcțională de coastă, pe 
care o sapă.

Acest remarcabil succes, minerii 
brigăzii l-au obținut pe calea fo 
losirii cu pricepere a tehnicii noi 
și organizării superioare a lucrului. 
Brigada utilizează la încărcarea 
sterilului o mașină electrică de

încărcat cu cupă tip E.M.P.-l, 
ciclul de lucrări pe schimburi îl 
desfășoară, la ort pe baza unui 
grafic ciclic. Mecanizarea opera
țiilor grele de lucru și munca su
perior organizată le-a permis mi
nerilor din brigada tov. Demeter 
Augustin să lucreze cu randamente 
mari și în acest fel să depășească 
considerabil sarcinile de plan. Ran
damentul realizat de brigadă pe 
luna iunie a crescut la 3,200 m.c. 
steril excavat pe post și întrece 
cu 1,600 m.c./post pe cel plani
ficat. iar depășirea de plan se ri
dică la peste 70 la sută.
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bazinul Forbach. 
socialist din Japonia.

Greva minerilor din
Declarația Partidului
Vizita cancelarului federal al Austriei în U.R.S.S. 
Sesiunea Consiliului econ ornic și social al O.N.U. 
Intîlnire între președinții conferinței pentru Laos.
Industria siderugică a S.U.A. lucrează cu 50 la sută din 
capacitate.

Fiecare muncitoare din brigada comunistei Rusu Ema de la Viscoza Lupeni s-a an
gajat să dea cite 1500 kg. fire răsucite fără nici un rebut. Lucrînd cu atenție, membrele 
brigăzii au reușit să producă în medie cite 2150 kg. fire fă ră rebut.

Iată o parte din membr ele brigăzii împreună cu șefa lor.
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Cîștiguri mari,
Luna iunie a fost deosebit 

rodnică pentru minerii săpători 
puțuri din brigada condusă 

- tov. Bartha Dionisie. Brigada
folosește la săparea și betonarea 
puțului principal al minei Dîlja 
cefrajul mobil. Prin această me
todă înaintată de muncă, ea a reu- 

sape și să betoneze în luna 
30 metri în puț, 
sarcinile lunare de 
la sută.

șit să 
iunie 
du-și 
125,1

depășin
plan cu

măsura hărniciei
Succesele remarcabile înscrise pe 

graficul de producție le-a adus 
harnicilor mineri din brigada lui 
Bartha Dionisie satisfacții bine
meritate. Hărnicia lor a fost răs
plătită cu cele mai frumoase cîș
tiguri realizate luna trecută la 
mina Dîlja : 191,15 lei pe post de 
miner, 168,21 
tor miner și 
de vagonetar.

lei pe post
147,18 lei

de aju- 
pe post

P r
Mînerii de la Dîlja au

rat în primul semestru din acest 
an o muncă bogată în realizări 
Brigăzile lor au realizat lună de 
luna depășiri' de plan între 10— 
45 la șuti Hărnicia minerilor la 
lucrările de redeschidere a minei 
Dîlja se bucură de o înaltă pre 
țuire din partea conducerii minei 
și a comitetului sindicatului. Cău- 
tînd să răsplătească cum e mai 
bine eforturile și strădaniile depu
se de muncitori pentru realizarea 
sarcinilor de plan, comitetul sin
dicatului se îngrijește să asigure 

, muncitorilor petrecerea concediu • 
lui de odihnă în mod cît mai plă
cut și folositor. Numai în cursul 
trimestrului II a.c. au fost trimiși 
cu bilete de odihnă și tratament 
la diferite case de odihnă și sta
țiuni balneo-climaterice din țară 
un număr de 38 angajați. In pri
mele serii de odihnă la mare și-au 
petrecut concediul la Vasile Roai- 
tă vagonetarii Fodor loan

e t
desfășu-

er
Blaj din brigada 

minerul Demeter Au
de brigadă pleacă zi* 
cu bilet de tratament 
stațiune Herculane.

de
fruntașă

U 1
Bienyesi 
condusă 
gustin. Șeful
lele acestea 
la renumita 
Tot la Vasile Roaită pleacă la 
odihnă în cursul trimestrului III 
vagonetarul Borca Andron și or
tacul său Bartha Nicolae din bri
gada fruntașă condusă de tov.
Bartha Dionisie. Brigadierul își 
petrece vara aceasta concediul la 
tratament în stațiunea Călimănești. 
Dar cîte alte nume de muncitori 
dîljeni care beneficiază de condi
țiile minunate de odihnă și de re
facere a sănătății mai pot fi enu
merate.

P E ȘANTIERE

La început de
și a 

mun-

perioada 
de noi 

pentru 
carboni- 
stabilesc 
realiza- 

de plan 
întregul

fiecare

nou semestru
blocurile 10 și 9 din Lu- 
blocuri la Vulcan, 5 blo- 
șantierul Livezeni diin Pe- 
în afară de construcțiile 
iar în trimestrul IV noi 
la Petrila și Petroșani, 
va solicita repartizarea

Tîmplarul Fenișer Ioan este 
un muncitor conștiincios, care 
execută numai lucrări de bu
nă calitate. Iată-1, în clișeu, 
lucrînd la montarea unui toc 
de fereastră pe șantierul noi
lor blocuri din strada Con
structorilor — Petroșani.

S-a incheiat semestrul I 
început un nou semestru de 
că pentru constructorii de pe șan
tierele Văii Jiului. Ei fac acum 
bilanțul muncii depuse în 
trecută pentru înălțarea 
obiective social-culturale 
minerii bazinului nostru 
fer, și în același timp 
măsurile necesare pentru 
rea cu succes a sarcinilor 
pe lunile viitoare și pe 
an.

Problema centrală pe
șantier o constituie în prezent pre
darea la termen, și chiar înainte 
de termen, a obiectivelor aflate în 
lucru. Primul semestru nu a adus 
constructorilor din Valea Jiului 
prea multe succese in această di
recție ; numai pe șantierul 7 Lu
peni au fost terminate și predate 
în termen două blocuri — C și 
D — cu cca. 80 apartamente. Ce
lelalte obiective, între care com
plexele cooperativelor meșteșugă
rești de la Lupeni și Petroșani, 
blocurile de pe strada Construc
torilor, fabrica de gheață, labo
ratoarele Institutului din Petro
șani au serioase întîrzieri față de 
termenele de predare fixate.

In lunile care urmează cons
tructorii vor trebui să predea în fo-
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Utemîsta Govoreanu Elena, 
din clișeu, este una din cele 
mai harnice muncitoare ale 
secției de bobinaj ușor a 
A.C.R.E. Vulcan. Ceea ce i-a' 
adus aprecierea și stima co
lectivului în mijlocul căruia 
muncește sînt lucrările de ca
litate pe care ea le execută.
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Vara anului 1951 era în 
toi. Cu fața rumenită de ra
zele soarelui de august, un 
tînăr, potrivit de statură, 
mergea cu pași hotărîți spre 
birourile minei Uricanî. O- 
dată ajuns, inima începu 
să-i bată mai puternic de 
emoție: — Mă vor angaja 
oare ? — se întreba el me
reu. Bătuse doar cale lungă 
de pe meleagurile vîloene 
călăuzit de. gîndul să devi
nă miner. Și acum iată-1 a- 
juns la Uricanî. Avea 19 ani 
împliniți. Față de mina și 
noul oraș mineresc care-și 
înălțase primele blocuri spre 
albastrul cerului, se consi
dera vîrstnic. Aici a fost 
primit cu brațele deschise. 
Ucenicia în ale mineritului 
a făcut-o în brigada lui 
Pașca Gavrilă. Cînd îl dăs
călea profesorul său, era nu
mai ochi și urechi și orice 
lucru i se încredința îl fă
cea cu dragoste și tragere 
de inimă. Cînd ai profesor 
bun și te străduiești să în
veți, ajungi să te califici 
repede. Așa a ajuns și tî- 
nărul Nicolae loan, ca după 
un an să devină șef 
schimb în brigada unde 
învățat meseria. Din 
conducerea sectorului 
încredințat o brigadă, 
atunci au trecut cîțiva

dar niciodată brigada lui nu 
a rămas în urmă.

La începutul acestui an, 
brigada lui Nicolae loan s-a 
angajat să extragă 3000 tone 
de cărbune cocsificabil pes
te sarcinile de plan. încă nu 
trecuse o jumătate de an și 
angajamentul luat era de
pășit cu 500 de tone. De-1 
întrebi cum reușește bri
gada de obține asemenea 
realizări, răspunde simplu, 
minerește.

— Buna organizare a mun
cii și aplicarea inițiativelor 
înaintate.
- Și
— La 

pușcă 
schimb, 
cuează
ma pușcătură, se fac 
gătiri pentru a doua, 
a făcut 
mentele 
tone de 
față de 
ficat.

Salariul membrilor 
zii e pe măsura realizărilor. 
Minerii obțin cîștiguri de 
3000—3500 lei pe lună. Fru- 
mosu-i apartament din bloc, 
împodobit cu mobilă de 
10.000 lei, aparat de radio, 
șl o mașină de cusut vorbesc 
de la sine. Apreciindu-i ca
litățile, în 1960 membrii de

partid din sector l-au pri
mit în marea familie a co
muniștilor, iar drept răspla
tă a hărniciei și priceperii, 
a fost decorat 
Muncii.

A crescut mina și noul 
oraș Uricani, a crescut și 
tînărul Nicolae loan și oda
tă cu el alte sute de mineri 
de aici, iar viața lor devine 
cu fiecare zi mai frumoasă.

R. BĂLȘAN
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losință I 
peni, 3 
curi pe 
troșani, 
școlare, 
blocuri 
Aceasta 
într-un interval scurt de timp a 
unui număr mare de muncitori de 
finisaje — tencuitori, zugravi* 
vopsitori, parchetari, mozaicari, ins
talatori. De unde să-i iei însă 
așa deodată ? Rezolvarea acestei 
probleme se poate obține numai 
prin eșalonarea lucrărilor și o in
versare a desfășurării lor pe verti
cală, față de metodele „clasice11. 
In acest scop, conducerile șan • 
tierelor trebuie să forțeze cu pre
cădere lucrările la blocurile avînd 
acoperiș-terasă, pentru a le ridica 
și acoperi mai repede decît pe 
cele cu șarpantă. Pe măsură ce 
se înalță etajele, echipele de ten
cuitori pot să execute tencuielile 
interioare la etajele inferioare, 
peste care a fost pus planșeul, 
iar instalatorii lucrările respective. 
In același timp, cînd se toarnă 
betonul la acoperișul-terasă, la eta
jele inferioare se poate începe 
montajul parchetului, turnarea mo
zaicului, urmînd să fie protejate 
ulterior cu un strat gros de rume
guș. In perioada aceasta va fi 
timp suficient pentru uscarea pe
reților încît zugravii își vor putea 
desfășura lucrul în bune condi- 
țiuni.

Această metodă de finisaj, de 
jos în sus, constituie o răsturnare 
completă a sistemului ■„clasic" — 
de 
taj 
în 
să 
ca 
plet și abia apoi să înceapă mun
ca

C altă problemă acută pe șan
tiere o constituie aprovizionarea

ȘT. MIHAI

sus în ios. Insă, marele avan
ii constituie cîștigarea de timp 
care brigăzile de finisaje pot 
lucreze din plin fără a aștepta 
întîi blocul să fie ridicat com-

inițiativă ? 
in abataj 
două ori

care
noi

de
In timp ce se
cărbunele din

se 
pe 

eva- 
pri- 
pre- 
Asta

să sporească randa- 
la mai bine 
cărbune pe 
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lncepînd cu ZI iunie, una din 
sălile clubului sindicatelor din Lu
peni găzduiește expoziția de lu
crări practice a elevilor școlii pro
fesionale din localitate. In inte
rior, înșiruite de-a lungul pereți
lor sălii, mese și vitrine amenajate 
cu gust expun privirilor zeti de 
piese și unelte lucrate de elevii 
școlii.

In rîndurile populației din lo
calitate, expoziția a trezit un viu 
interes. Zilnic, dimineața, și du
pă- masă oameni de profesii di
ferite se perindă prin fața expo
natelor într-un dute-vino neîntre
rupt. Uneori în dreptul registrului 
în care vizitatorii sînt solicitați 
să-și scrie impresiile se formează 
aglomerație. Pe rînd, mineri, elec
tricieni, ingineri, textiliști, elevi

aștern pe timpurile albe ale foilor, 
fraze pline de căldură. „Cinste e- 
levilor care au realizat asemenea 
lucruri", a scris Pop Augustin. 
„Minunat" — a scris 
loan. Asemenea aprecieri au 
plut aproape o jumătate din 
gistru. Emoționați, elevii de 
viciu conduc vizitatorii, dau 
plicații și din tind în cînd 
cu coada ochiului spre registru, 
îmbujorați. Hotărît lucru! Nu au 
dezmințit încrederea ce li s-a et~ 
cordat. Au învățat, au muncit și 
rodul muncit lor se vede.

Bine organizată și bogată în ex
ponate, anul acesta expoziția din 
Lupeni oglindește admirabil pro
gresele elevilor' din învățămînlul 
profesional, scoate în evidență 
rodnica activitate a corpului di
dactic din această școală.

Balint 
um- 
re- 

ser- 
ex- 

trag
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Munca fi învățătura — j 
preocupări ale tinerei generații 
|i tineri muncitori '..ra M ' WW.â. ’ Viitori "
școlilor serale MB ,, trel

Tot mai multi tineri muncitori 
pe băncile școlilor serale

In ultimii ani sute și mii 
de tineri muncitori din ex
ploatările miniere, din uzinele 
și de pe șantierele de con
strucții ale Văii Jiului au pă
șit pragul școlii serale, dor- 
ni<p să-și Îmbogățească cu
noștințele pentru a fi mai fo
lositori la locurile lor de mun
că, întregii noastre societăți.

Numărul tinerilor elevi se
raliști este în continuă creș
tere. In anul școlar 1961—1962 
școlile noastre serale au nu
mărat peste 2000 de elevi, cu 
aproape 50 la sută mai mulți 
decît în anul școlar precedent. 
In Valea Jiului au funcționat 
5 școli serale și două secții 
serale în cadrul școlilor de zi. 
Odată cu sporirea numărului 
de elevi-muncitori, crește tot 
mai mult și nivelul procesu
lui instructiv, se îmbunătă
țește frecvența la cursuri, creș
te răspunderea tinerilor față 
de învățătură. O îmbunătăți
re simțitoare a frecvenței ele
vilor s-a constatat îndeosebi 
la școlile serale din Vulcan, 
Petroșani, Lupeni și altele. 
Drept rezultat în aceste școli 
numărul elevilor care au pro
movat anul de învățămînt în
cheiat recent este de 85—95 
la sută. Rezultatele obținute 
de școlile serale, de tinerii 
nvmcitori elevi sînt în bună 
parte și rodul preocupării or
ganizațiilor U.T.M. de a dez
volta la tineri dragostea și 
răspunderea pentru învățătură.

O sarcină care stă în pre
zent în fața școlilor serale, a 
organizațiilor de masă și a 
conducerilor de întreprinderi 
este pregătirea viitorului 
școlar, atragerea a cît 
mulți tineri muncitori în 
sa a VIII-a, cursul seral,
nă în prezent un număr în
semnat de tineri și-au expri
mat dorința de a urma cursu
rile școlilor serale. Au fost e- 
xaminați pînă acum la pro
bele de verificare pentru cla
sa a VIII-a, 56 de tineri la 
Lupeni, 58 la Vulcan, peste 70 
la Petroșani. Majoritatea or-

an 
mai 
cla- 
Pî-

ganizațiilor U.T.M. au mani
festat preocupare pentru re
crutarea viitorilor elevi sera
liști. La mina Lupeni, de pil
dă, comitetul U.T.M. a orga
nizat ședințe cu tinerii frun
tași in producție, arătîndu-le 
importanța continuării studii
lor, condițiile ce Ie sînt crea
te. Pînă acum peste 30 de ti
neri de la mina Lupeni și-au 
întocmit dosare pentru în
scrierea în clasa a VIII-a.

Rezultatele obținute pînă în 
prezent în recrutarea viitori
lor elevi seraliști sînt încă sub 
nivelul posibilităților. In uni
tățile economice ale Văii Jiu
lui lucrează un mare număr 
de tineri fruntași in produc
ție, inovatori, dar puțini au 
fost atrași pînă acum la cursu
rile serale. In recrutarea vii
torilor seraliști se manifestă 
aceeași lipsă ca și în anii tre- 
cuți. Puțini elevi au fost re
crutați pînă acum din r'ndu- 
rile tinerilor mineri. La Vul
can, din cei 58 
scriși în clasa a 
sînt mineri; la 
trila se constată 
semănătoare. Acest lucrii do
vedește că munca politică pen
tru recrutarea viitorilor elevi 
seraliști a fost neglijată în 
sectoarele nr.iniere, că organi
zațiile U.T.M. și sindicale din 
aceste sectoare au desfășurat 
pînă acum o activitate nesa- 
tisfăeătoare. Slab s-a desfășu
rat munca de selecționare și 
pe șantierele de construcții, în 
unitățile industriei locale, co
merciale și cooperatiste.

Pînă la deschiderea noului 
an școlar în învățămîntul se
ral mai sînt două luni. Orga
nizațiile U.T.M., sprijinite de 
sindicate au obligația să con
tinue munca de atragere a ce
lor mai buni tineri muncitori 
în învățămîntul seral. Printr-o 
preocupare perseverentă, orga
nizațiile U.T.M. vor asigura ca 
în toamnă, să pășească pra
gurile școlilor serale tot mai 
mulți tineri muncitori, fruntași 
în producție și în activitatea 
obștească.

Utemistul Voicu Radu, muncitor tîmplar la I.I.L. „6 Au
gust" Petroșani se numără printre elevii fruntași ai școlii 
medii pentru tineretul muncitor. El a terminat clasa a IX-a cu 
media 9,37. Muncitor harnic, elev sirguincios și disciplinat, 
utemistul Voicu Radu constituie un viu exemplu pentru tova
rășii lui de muncă și învățătură. IN CLIȘEU : La festivitatea 
închiderii anului școlar, profesoara Todea Maria înmînează 
muncitarului-elev Voicu Radu un stimulent în cărți.

De trei ani funcționează în 
Vulcan o școală medie serală 
pentru tineretul muncitor. Cu 
fiecare an ce trece numărul 
muncitorilor ce ocupă loc în 
băncile școlii crește tot mai 
mult, iau ființă noi clase.

Dacă în anul școlar 1961— 
1962 au funcționat doar cla
sele a VIII-a, IX-a și a X-a, 
în noul an școlar școala me
die serală din Vulcan va cu
prinde și clasa a Xl-a.

La probele de verificare din 
luna iunie, în urma cursurilor 
de pregătire care s-au organi
zat, toți elevii înscriși pentru 
clasa a VIII-a au fost promo
vați. Dintre ei majoritatea sînt 
mecanici, electricieni și mi
neri. Au trecut cu succes pro
bele de verificare tinerii elec
tricieni de mină Neagu Petru 
si Zgură Nicolae, cu medii de 
9. minerul Brînzan Dumitru cu Â 
media 8, precum și Pușcaru 41 
loan și Breazu loan, ajutor 
mineri.

de tineri în- 
VIII-a abia 5 
Lupeni, Pe- 
o situație a-

In sala de examene e o liniște 
solemnă, gravă. Două șiruri de 
mese față-n față. Pe o parte, co
misia de examinare, iar pe cealaltă 
o serie de elevi — candidații la 
maturitate.

In fața comisiei răspunde un 
tînăr brunet, puțin drlionțat, cu 
o privire senină. Vorbește calm, 
cu siguranță. A rezolvat prima 
problemă de pe bilet, o problemă 
de analiză matematică, limita u~ 
nui șir, apoi a doua, o problemă 
de geometrie combinată cu calcul 
algebric. Tabla, care acoperă a~ 
proape întregul perete este plină 
de formule, schițe. Comisia este 
mulțumită. Tînărul trece la loc. 
In ochi îi licărește o stinteie vie, 
iar pe frunte i se preling broboa
ne de sudoare. Sînt broboane ale 
emoției, satisfacției, bucuriei...

...Burdeț Dumitru, căci despre 
el este vorba, a trecut examenul 
de maturitate la prima grupă de 
materii, matematici, fizică, chi
mie și bazele darwinismului, cu
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După un an de muncă 
rodnică, la școala medie se
rală din Paroșeni, o clădire 
cu pereții luminoși, cu fe
restre mari, e o liniște de
plină. E liniștea care și-a 
făcut loc în urma Încheierii 
anului de învățămînt. Acum 
elevii, tineri energeticieni 
din uzina noastră, se des 
tind și se pregătesc ca nu 
peste mult timp să pășească 
din nou pragul școlii. Spre 
ei se îndreaptă privirile cal
de, de admirație ale între
gului colectiv al uzinei. Așa 
sînt electricienii Busu Gh.. 
Caleap loan, Viădeanu Du
mitru, turbiniștii Miciu Pe
tru, Oprea Ilie, cazangii Pă- 
trașcu Romeo, Deluleanu Io
sif și mulți alții.

O contribuție importantă 
la dezvoltarea la tinerii noș 
tri a pasiunii și răspunderii 
față de învățătură a adus-o 
organizația U.T.M. din uzi
nă. Felul cum învață și frec
ventează tinerii școala a 
stat mereu în atenția comi
tetului nostru U.T.M.

Intr-un timp, elevul Gla- 
va Cornel lipsea des de la 
școală, prefera plimbările pe 
stradă în locul orelor de 
curs, fapt ce a făcut să aibă 
o situație proastă la învă
țătură. Dar organizația U.T.M 
nu l-a scăpat din vedere. A 
fost chemat la comitetul 
U.T.M. unde i s-a vorbit des

pre felul cum învățau tine
rii în trecut și despre con
dițiile de azi create tinere 
tului pentru a se perfecțio
na. Tînărul a fost dat în gri
ja unui coleg al său mai bun. 
Și roadele n-au intîrziat. A 
început să frecventeze cu 
regularitate școala, iar si
tuația la învățătură și-a îm
bunătățit-o. Am mai avut 
de lucru și cu Cioică Nico
lae și Dimperu Romulus ca
re într-un timp au neglijat 
învățătura. Prin muncă per
severentă și continuă, în 
drumați de organizația de 
partid, am reușit să impri 
măm elevilor noștri seraliști 
pasiunea de a Învăța cu sîr- 
guință. Tot pentru a veni 
In sprijinul elevilor seraliști 
se aplică la uzina noastră de 
mult timp metoda ca elevii 
care întîmpină greutăți la 
învățătură să fie dați în 
grija inginerilor și tehnicie
nilor pentru a fi ajutați la 
anumite materii. In această 
privință s-au evidențiat in
ginerii și tehnicienii Pătraș- 
cu Gheorghe, Rebreanu Ale
xandru, Maeran Gheorghe, 
Racoveanu O., Calapod Con
stantin și alții care, pe lin
gă sarcinile lor multiple în 
procesul de producție, găsesc 
timp și pentru a-i ajuta pe 
tinerii seraliști.

Metodele folosite de or
ganizația noastră pentru a-

jutorărea elevilor seraliști au 
fost multiple. In adunările 
generale s-au ținut pentru 
muncitorii-elevi conferințe 
pe tema „Școala de ieri și 
de azi“ sau „Foloasele lec
turii", „Cum să învățăm" și 
altele prin care s-a urmărit 
dezvoltarea la tineri a dra 
gostei față de învățătură.

Perseverența, răspunderea 
cu care au muncit tinerii 
elevi-seraliști din uzina noas
tră în cursul anului școlar 
șl sprijinul de care s-au bu
curat din partea organiza
ției U.T.M., a sindicatului șî 
a conducerii tehnico-admî- 
nlstrative a uzinei au dus 
la roade bogate. Din totalul 
de 131 de elevi seraliști 95 
la sută sînt promovați.

Organizația U.T.M. din u- 
2ină, se va strădui de a în
conjura cu toată grija și pe 
viitor tinerii muncitori-elevi. 
de’ a le sprijini și stimula 
munca de însușire a științei 
și tehnicii. Printr-o muncă 
conștientă, prin pefrecționa- 
rea pregătirii sale profesio
nale, tineretul termocentra 
iei Paroșeni își va aduce șl 
In viitor din plin aportul la 
înfăptuirea 
de partid 
noastre.

M.
secretarul

termocentrala Paroșeni

succes. N-a fost ușor. Dar în via
ță, tind vrei să înfăptuiești lucruri 
mari, nimic nu este prea greu. 
Trebuie să fi îndrăzneț, hotărît, 
să muncești cu pasiune pentru 
realizarea scopului propus, să nu 
dai niciodată înapoi și vei reuși. 
Acestea sînt cuvinte rostite de 
Burdeț Dumitru. Le-a rostit cu 
convingere, ca un om pentru care 
aceste cuvinte au devenit un fel 
de norme de conduită în viață.

Tînărul muncitor Burdeț Dumi
tru a învățat să lupte cu greutățile 
de mic copil. Râmi ne orfan. Tata 
i-a pierit m război. Mai tîrziu, în 
urma lipsurilor și necazurilor în
durate, îi moare și mama. Burdeț 
Dumitru crește sub soarele unei 
lumi noi, intr-o societate care 
ii dă aripi pentru a zbura spre 
culmile cele mai înalte ale dem
nității de om. In 1951 ajunge pe 
primul pisc: primește carnetul de 
muncitor calificat ca absolvent al 
școlii profesionale din Lupeni. In 
scurt timp ajunge șeful unei echi
pe de electro-lăeătuși in secția 
montaj a sectorului VII — inves
tiții al minei Lupeni. Lucrează 
împreună cu echipa sa la montarea 
liniilor și instalațiilor 
subterane care pun în mișcare su
te de ciocane de abataj, de have- 
ze, perforatoare și locomotive sub
terane. Faima echipei lui Burdeț 
este legată de darea în exploatare 
a noului și celui mai adine orizont 
de transport al minei Lupeni : 
orizontul 440. Echipa lui a mon
tat aici o stație de încărcare pen
tru acumulatori, instalația casei 
pompelor de la puțul 10, o casă 
de transformatori și alte agrega
te. Lucrări mari, de importanță, 
executate la un înalt nivel calitativ.

— Meseria aceasta de electri
cian e complicată, i-a spus într-o 
zi cineva. Vezi, de pildă redreso
rul la care lucrăm acum e sim
plu, îi știi toate tainele, dar încep 
să ne sosească 
automate. Pentru 
bute să cunoști și

de forță

deja redresoare 
a le stăpîni tre- 
carte...

Tînărul a înțeles 
totul în jurul lui, 
merg înainte. Și el, 
rămine în urmă, trebuie să pășeas
că la fel, înainte, spre un grad 
de calificare tot mai înalt, 
a ajuns Burdeț Dumitru 
școlii medii serale, pe 
spre un pisc nou...

Ani
crat 
metri 
apleca 
asculta explicațiile profesorilor. De 
multe ort era obosit, alteori vroia 
să meargă la film, să se distreze. 
Dar dorința de a deveni om cult, 
cît mai folositor, pasiunea pentru 
studiu, gîndul la încrederea de 
care se bucura în ochii tovarășilor 
lui de muncă și învățătură l-au 
făcut să renunțe la odihnă, la dis
tracție și să învețe cu sîrguință. 
Și truda îi este pe deplin răsplă
tită de marea satisfacție pe care 
o dă cunoașterea, înțelegerea 
adincă a lucrurilor, posibilitatea ” 
de a obține cu ajutorul acestor 
cunoștințe rezultate mai bune. Bur
deț Dumitru a reușit. E absolvent 
al Școlii medii. Iar acum are pla- U 
nuri noi: să urmeze facultatea de ” 
electronică. Va izbîndi și acum!

Burdeț are prieteni : Cojocaru 
Nicolae e muncitor și el în ace
lași sector și coleg de clasă cu 
Burdeț. La examenul de maturi
tate a scris cea mai bună teză 
la matematică. Dorința de a se 
dezvolta îl animă și pe el. V a 
urma politehnica. Vrea să devină 
inginer mecanic. Sub a Vetoria e 
cartografă la șantierul de explo
rări, Cetean Mircea e muncitor 4
preparator. Și enumerarea ar pu
tea continua cu toți absolvenții 
cursurilor serale ale școlii medii 
din Lupeni. Tineri animați de do
rința de a păși în cadență cu dez
voltarea societății noastre noi, pe 
calea arătată de partid tineretu
lui, spre culmi noi ale științei și 
culturii.

un lucru : . că 
întreaga viață 
pentru a nu

Așa 
elev al 
drumul

a lu- 
sute de 
seara, se

de-a rîndul
în mina, la 
sub pămînt, iar
asupra cărților, caietelor-,
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----------------- OMuncitorii-elevi
In anul școlar 1961—1962 

învățămîntul seral pentru ti
neretul muncitor din Uricanl 
s-a desfășurat în noul local de 
școală, modern, din orașul nou 
Învățămîntul seral a cuprins 
71 de elevi.

Printre elevii 
rale din Uricani 
numeroși mineri 
producție cum sînt tov. Polo
boc Constantin,- Cioarec Nico
lae și alții.

De curînd, elevii seraliști 
din Uricani au încheiat un an 
de muncă rodnic pe tărîmul 
însușirii științei și culturii. A-

școlii se- 
se numără 
fruntași în

din Orașul nou
nul școlar 1961—1962 a fost 
promovat, cu excepția a două 
cazuri de toți elevii școlii.

Merită a fi evidențlați pen
tru rezultatele bune obținute 
în producție și la învățătură 
îndeosebi elevii Bălan Marin, 
Scorpie Panait, Rogoz Nicolae, 
Popa Horia și Nanciu Nicolae.

Pentru clasa a VIII-a au tre 
cut pînă in prezent probele < 
verificare un număr de 23 i 
levi.

POMPIL1U CARAGEA 
profesor — Școala serală 

Uricanl

de 1
1



STEAGUL ROȘU

CU CLANUL DEPĂȘIT LA TOȚI INDICII

Din experiența minerilor 
de la Uricani

Pentru minerii de la Url- 
cani, perioada trecută din a- 

I cest an a fost bogată în rea
lizări. Ei și-au îndeplinit cu 
succes sarcinile de plan și an
gajamentele de întrecere la 
toți indicii.

Față de un angajament a- 
nual de depășire a planului cu 
20.000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil, minerii de la Uricani 
au extras în primul semestru 
11.997 tone de 
cărbune. Șl în 
ce privește sar
cina anuală a- 
sumată de spo
rire a produc
tivității muncii în medie pe 
mină Ia 1,330 tone pe post, 
in primul semestru media pro
ductivității muncii este de 
circa 1,360 tone pe post. De 
asemenea, colectivul minei a 
obținut economii substanțiale 
la prețul de cost al produc
ției extrase. Angajamentul a- 
nual al minerilor uricăneni 
prevede ca la fiecare tona de 
cărbune să se economisească 
cel puțin 0,25 lei. Or, după 
șase luni de muncă, minerii de 
aici au raportat că economiile 
obținute depășesc cu aproape 
J 00.000 lei sarcina asumată 
pentru această perioadă.

Cu alte cuvinte, colectivul 
minei Uricani și-a depășit în 
primul semestru toate obiec
tivele principale asumate în 
întrecerea socialistă. Este un 

/ succes al muncii avîntate duse 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, rodul înfăptuirii la 
timp a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice stabilite.

La Uricani, condițiile de ex
ploatare a stratelor 3 și 8-9 
impun o seamă de măsuri pen
tru asigurarea liniei de front 
necesare. Au fost efectuate 
lucrări de deschideri și pre
gătiri în blocul n și V nord, 
s-au asigurat condițiile exe
cutării la timp a preabataje- 
lor din stratul 8—9. Deoarece 
unele abataje din partea su 
dică a zăcămîntului au fost 
scoase din exploatare, condu
cerea minei a luat la timp 
măsurile necesare pentru des
chiderea altor capacități de 
producție. Așa s-au pregătit 
și s-au dat în exploatare aba
tajele cameră nr. 2 la culcu
șul fals al stratului 3, nr. 9 
din blocul I și nr. 5 blocul Iî. 
Tot în scopul asigurării din 

ttimp a producției viitoare, la 
orizontul 580 au fost intensi
ficate lucrările de pregătiri 
plasîndu-se aici brigăzi dintre 
cele mai bune, cum sînt cele 
conduse de Circiumaru Victor, 
Maftei Stan, Pinzaru Alexan
dru etc.

Paralel cu acțiunea de asi

Angajamentele reciproce din contractul colectiv — 
fapte împlinite

La autobaza I.R.T.A. Petro
șani s-a statornicit practica de a 
se face periodic bilanțul asupra 
felului cum sînt îndeplinite an
gajamentele reciproce prevăzute 
în contractul colectiv. O astfel de 
analiză a avut loc recent. Bilan
țul făcut a reliefat faptul că ma
joritatea din cele 47 articole cu
prinse în contractul colectiv înche
iat la începutul acestui an au fost 
de pe acum înfăptuite. O bună 
parte dintre ele se referă la îm
bunătățirea condițiilor de trai ale 
celor aproape 500 membri de 
sindicat din cadrul autobazei 
I.R.T.A. Petroșani, desfășurarea 
muncii educative de masă în sco
pul mobilizării conducătorilor au
to la respectarea reaulilor de cir
culație și a normelor de tehnica 
securității.

Dacă vizitezi în prezent auto
baza I.R.T.A., constați cu deplină 
satisfacție că peste tot domnește 
ordinea. Garajele, atelierele sînt 
spațioase, bine iluminate și aeri
site. De curînd la garajul din Pe
troșani s-a amenajat atelierul de 
Jtulcanizare care a fost dotat cu 
un nou cazan de mare capacitate, 
a fost pus la punct atelierul de 
strungărie care este o mîndtie a 

gurare a liniei de front, Ia Uri
cani s-a pus un deosebit ac
cent pe crearea condițiilor 
bune de muncă la toate bri
găzile. in afara îmbunătățirii 
aprovizionării cu lemn și va
gonete goale, la stațiile Balo 
mir și planul 5 au fost mon
tate noi compresoare de 45 
m.c. aer/minut, fapt care a 
dus la creșterea presiunii ae
rului comprimat la locurile de 

muncă ale sec
toarelor I și II. 
La hala de re
parat vagonete a 
luat ființă un 
atelier pentru 

repararea crațerelor, trdliilor, 
ventilatoarelor secundare. De 
asemenea, majoritatea crațe 
relor TP-1 au fost înlocuite 
cu crațere SKR-11, iar in pre
zent se fac încercări pentru 
adaptarea crațerelor STR la 
condițiile specifice ale minei. 
In acest fel s-a îmbunătățit 
capacitatea de transport în a- 
bataje.

In primul semestru, peste 93 
la sută din brigăzile de la a- 
bataje și mai bine de 75 la 
sută din cele de pregătiri ale 
minei șî-au îndeplinit șl de
pășit planul și angajamentele.

întreaga activitate a colec
tivului acestei mine dovedește 
cu prisosință că atunci cînd 
preocuparea pentru crearea de 
condiții bune de muncă se 
bucură de o atenție continuă, 
rezultatele sînt bune. Expe
riența minei Uricani prezintă 
interes pentru toate colecti
vele miniere din Valea Jiului.

ing. GH. DUMITRESCU

Emisiunilor loraie, un (onilnol educativ mi u hooal
De curînd, comisia perma

nentă învățămînt și cultură a 
Sfatului popular al comunei 
Aninoasa â analizat contribu
ția pe care o aduce prin emi
siunile sale stația de radiofi- 
care la educarea și culturali
zarea oamenilor muncii din 
localitate.

Cu acest prilej s-a scos în 
evidență faptul că în ultimul 
timp calitatea emisiunilor sta
ției de radioficare s-a îmbu
nătățit. Stația a inițiat nu
meroase rubrici apreciate de 
ascultători cum sînt: Rapor
tăm partidului, Calitatea — o- 
biectiv principal In Întrecere, 
Mulțumim partidului, Carnet 
pedagogic, Carnet cultural etc. 
In cadrul acestor rubrici au 
fost invitați să vorbească la 
microfon muncitori, ingineri 
și tehnicieni fruntași în pro
ducție, în lupta pentru reali-

întregului colectiv. Tot aici s-a 
asigurat o stație de încălzire cen
trală pentru atelierele mecanice, 
s-a pus în funcțiune o stație de 
întreținere la garajul nr. 2, s-a 
amenajat un dormitor cu 57 pa
turi. De asemenea, la coloana din 
Vulcan s-a amenajat un dormitor 
cu 20 de paturi, la coloana Ha
țeg două dormitoare cu 16 pa
turi, iar la capetele de linie Mă- 
caș, Clopotiva, Baru Mare și Să
laș cite unu—două dormitoare 
pentru conducătorii auto și taxa
tori. Muncitorii din garajul Pe
troșani au la dispoziție vestiare, 
baie cu apă caldă etc. In cursul 
celor 6 luni care s-au scurs din 
anul acesta, 65 de muncitori și-au 
petrecut concediul de odihnă în 
cele mai frumoase stațiuni balneo
climaterice de la munte și marc, 
cu bilete distribuite de comitetul 
sindicatului.

De asemenea, au fost traduse 
în viață și măsurile privind îm
bunătățirea indicilor de utilizare 
a parcului de autocamioane, pre
lungirea duratei de funcționare a 
acestora între două reparații, re
ducerea continuă a consumului de 
combustibil și lubrifianți. Bilanțul 
pe șase luni la primul capitol din 
contractul colectiv — îndeplinirea

Colectarea fierului vechi — 
acțiune permanentă !

Zi și noapte, industria noas
tră siderurgică produc® mari 
cantități de metal pentru ne
voile economiei naționale. Dar 
pentru elaborarea oțelului în 
marile cuptoare Martin, pe 
lingă fontă este nevoie și de 
fier vechi, care intră intr-o 
proporție de pînă la 40 la 
sută în compoziția noilor șar
je. De aceea, colectarea fie
rului vechi șl expedierea lui 
către centrele siderurgice con
stituie o problemă mereu ac
tuală, căci uzinele lucrează 
continuu.

La Petrila s-au obținut mul
te succese in această direcție 
dar, mai există și rezerve ne-

La început de
(Urmare din pag. l-a)

cu materiale și folosirea cu chib
zuință a fondului de materiale. 
Nu este indicat să se inceapă mul
te blocuri dintr-odată și la toate 
să se înainteze in ritm de melc 
pentru că nu sînt suficiente cără
mizi sau fîșii de planșeu. Trebuie 
să se lucreze numai la cîteva blo
curi — pentru care ajung materia
lele existente dar în schimb la 
ele să se lucreze într-un ritm sus
ținut pentru a fi ridicate cit mai 
curînd. Asemenea situații au fost 
pe șantierele Lupeni și Vulcan, 
există în prezent la Petroșani și 
se vor ivi la începerea noilor 
cvartale din Lupeni și Vulcan. De 
aceea, conducerile șantierelor res
pective au datoria să chibzuiască 
bine alcătuirea planurilor de lu
crări la unitățile respective : fun-

zarea angajamentelor de În
trecere. Așa de pildă, au luat 
cuvîntul în cadrul emisiunilor 
inginerii Burlac Cornel, Cocotă 
Dan, tehnicianul Dănilă Con 
stantin și alții care au relatat 
din experiența colectivelor lor 
în lupta pentru sporirea pro
ducției, a productivității mun
cii! și îmbunătățirea calității 
producției. In cadrul emisiu
nilor au fost prezentate nu
meroase programe cultural- 
educative, conferințe, progra
me de brigadă artistică de a- 
gitație. Stația de radioficare 
a dat, de asemenea, un sprijin 
însemnat deputaților in mo
bilizarea cetățenilor la gospo
dărirea si înfrumusețarea lo
calității. ’

Deputății, membri ai comi
siei permanente, precum și 
ce! invitați s-au oprit în ca
drul discuțiilor purtate și a-

planului de transport — este sem
nificativ. La tone kilometrice con
venționale de pildă, planul a fost 
depășit cu 2,6 la sută, la tone 
kilometrice nete cu 4,8 la sută 
față de plan și cu 3,8 la sută 
față de angajamentul prevăzut în 
contractul colectiv. Planul la tone 
transportate a fost depășit cu 1,3 
la sută.

Colectivul autobazei a realizat 
și economii însemnate : 94.000 lei 
la combustibil și lubrifianți și 
64.800 lei piese de schimb și în
treținerea autovehiculelor.

Aceste succese realizate pe ba
za prevederilor contractului co
lectiv se datoresc în mare măsu
ră faptului că atât comitetul sin
dicatului cît și conducerea auto
bazei au acordat o mare atenție 
organizării și desfășurării între
cerii socialiste, extinderii meto
delor avansate de lucru. In pre
zent aproape 60 la sută din tota
lul salariaților sînt în întrecere pe 
bază de angajamente concrete. Din 
cei 252 conducători auto, 26 sînt 
sutamiiști. Printre aceștia amin
tim pe tov. Negrilă Emilian. Pri
goană Vasile, Turcu Costel care 
sînt exemple demne de urmat în 
întreținerea mașinilor. Stimați de 
colectivul din care fac parte sînt 

folosite. Astfel, lingă puțul Est 
se găsesc aruncate 22 buc. 
lugne distruse, ca și cabluri 
scoase din uz etc. Tot lingă 
acest puț, pe locul fostei ca
riere de pietriș din Jiu sînt, 
de asemenea, 9 vagonete de
gradate, șine încovoiate care 
nu mai pot fi folosite in nici 
un fel. Asemenea mate
riale se găsesc șl în incinta 
exploatării.

Ar fi necesar ca utemiștii 
de la Petrila să-și îndrepte a- 
tenția spre colectarea fierului 
vechi împrăștiat pe aceste lo
curi pentru ca el să fie pus 
la dispoziția oțelarilor.

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

nou semestru
dațiile pot fi executate, dar la zi
dărie trebuie să se lucreze numai 
cît permite fondul de materiale.

Semestrul II cuprinde multe 
luni de vară. De aceea, trebuie in
tensificate lucrările de tencuieli 
exterioare, drumuri, canalizări și 
diferite amenajări pentru a folosi 
din plin timpul frumos. Paralel cu 
aceasta — dînd dovadă de spirit 
gospodăresc — constructorii din 
Valea Jiului trebuie să cuprindă 
in planurile de activitate ale șan
tierelor și măsuri în vederea pre
gătirii de... iarnă 1

Luînd toate măsurile pentru 
urgentarea lucrărilor și asigura
rea realizării în termen a cons
trucțiilor, colectivele șantierelor 
din Valea Jiului vor da minerilor 
locuințe la timp și de bună ca
litate.

supra posibilităților privind 
continua îmbunătățire a ca
lității programelor stației de 
radioficare. Comisia permanen
tă a recomandat colectivului 
de radioficare să se străduias
că să pregătească emisiuni și 
mai strins legate de muncă, 
viață și preocupările oameni
lor muncii, să fie invitați In 
fața microfonului tot mai 
mulți muncitori atît de la mi
nă cit și din cadrul celorlalte 
unități.

Pentru a fi la înălțimea sar
cinilor ce-i revin în îmbună
tățirea calității emisiunilor, 
colectivul de redacție va tre
bui să sporească numărul co
laboratorilor, să solicite și mai 
mult sprijinul comitetului de 
partid și al organizațiilor de 
masă.

SIMO IOSIF
Aninoasa

și conducătorii auto Ajităriței 
Constantin, Munteanu Gheorghe, 
Banei Iosif, Pop Aurel, Tompa 
Vasile, Chendreanu Cornel, Pa- 
taky Francisc și alții care pentru 
meritele obținute in îndeplinirea 
planului de transport au fost con
firmați în rîndurile fruntașilor în 
producție. Conducătorii auto frun
tași au fost premiați în acest an 
cu peste 80.000 lei pentru depă
șirea normei de rulare între două 
reparații, pentru dragostea de care 
au dat dovadă față de întreținerea 
mașinilor și îndeplinirea irepro
șabilă a sarcinii de producței.

— Succesele obținute de colec
tivul autobazei noastre — spunea 
tov. Kapelar Aladar, șeful auto
bazei I.R.T.A., sînt îmbucurătoa
re. Ele nu sînt însă pe măsura 
posibilităților de care dispunem. 
Pe viitor trebuie să facem mai 
mult în direcția reducerii prețu
lui de cost pe tona kilometrică, 
să aducem îmbunătățiri activității 
culturale, să descoperim și să va
lorificăm noi și noi rezerve in
terne care să permită realizarea 
ritmică și integrală a angajamen
telor reciproce prevăzute în con
tractul colectiv. Noi sîntem hotă- 
rîți să ne îmbunătățim activitatea, 
să menținem și pe viitor drape
lul de autobază fruntașă pe re
giune.

Z. ȘUȘTAC

• PUBLICITATE
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.TEATRUL’ DE STAI] H' 
„VALEA 'JIULUI" 

prezintă:
Joi 5 iulie, ora 20

la clubul Vulcan 
•i Sîmbătă 7 iulie, ora 20 
:i la Petroșani

„NĂPASTA" 
dramă în 2 acte 

de I. L. Caragiale!
:: Regia și scenografia S '

Ion Petrovici i
Vineri 6 iulie, ora 20

la Petroșani 
„TREI GENERAȚII"

Piesă în 3 acte 
de Lucia’ Demetrius

Simbătă 7 iulie, ora 18 
la Petroșani 

„O POVESTE 
NEMAIAUZITĂ"

Piesă în două părți 
de Al. Popovicl 

ii Duminică 8 iulie, ora 17 
la Petroșani i 

„O POVESTE I
NEMAIAUZITĂ"

Regia : Al. Miclescu 
ii Scenografia: Emil Moise 
ii Duminică 8 iulie, ora 20 

la Petroșani I 
„DOI MEDICI" 
Piesă în 2 părți 
de Hans Pfeiffer

iBtreprinflerea Se cons trudii 
s montaje miniere 

cu sediul în Petroșani, 
str. M. Eminescu nr. 17

ANGAJEAZĂ IMEDIAT:
— doi tehnicieni I 

normatori,
— doi atașamenfișfi
— un maistru.
Salarizarea între 1100- 

1500 lei.
Solicitanții se vor pre

zenta la direcțiunea în
treprinderii, serviciul ca
dre.

Angajații vor beneficia 
de prevederile H.C.M. nr. 
1683 din 1957 (locuință, 
cărbuni).

: A. G. V. P. S.
Filiala Petroșani

Oferă iubitorilor de drume
ții fi peisaje de munte condi~ ' 
ții bune de cazare și hrană 

LA CABANA AUȘEL
' Drumul spre cabană, pre • i 

! sărat cu peisaje de o frumu
sețe rară, poate fi parcurs 

i pînă la punctul numit Valea 
' Popii cu autocamionul, iar , 

de aici mai departe pe jos — 
;; î—i i/2 oră.

TAXE DE GĂZDUIRE ! 
AVANTAJOASE : !

' i 6 lei de persoană (pentru 
■' 24 de ore) în dormitoarele
i i comune <
; 10 lei de persoană (pentru i
i 24 ore) în camerele cu 1—3 

paturi.
Vînătorii și pescarii sportivi i 

11 precum și familiile lor bene- ' 
' i ficiază de o reducere de 50 , 
i; la sută la taxele de găzduire. ; 
. ] Vizitați cabana și masivul ; 
' i muntos Aușel. i

! Oferte de serviciu I 
| Atelierul de zonă t 
’ C.F.R. Petroșani anga- • 
ț jează cu dată imediată ț
♦ — tinichigiu și |
♦ — electrician î

| Salariu între 900- * 
| 1000 lei. |
z» *->'»■ **■*■
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franța: Qpeva minepilop 
din bazinul Fopbach

In semn de solidaritate cn to
varășii lor, 6000 de mineri de 
la minele din apropiere au de
clarat marți dimineața o gre
vă de 24 de ore.

Minerii cer majorarea sala
riilor și reducerea săptămînii 
de lucru.

PARIS 4. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

90 de mineri de la minele 
nr. 1 și 2 din bazinul Forbach 
(departamentul Moselle) si
tuat în estul Franței, continuă 
greva în adîncul minei decla
rată luni dimineața la ora 6.

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

Declarația Partidului socialist 
din Japonia

(Agerpres).
Partidul socialist 
a dat publicității 
în legătură cu 

alegerilor pentru 
a paria -

(• SB
L S hn

Vizita tancelaraliiî federal 
al lutriel la 0. B. î. S

TOKIO 4 
La 3 iulie 

din Japonia 
o declarație 
rezultatele 
Camera superioară 
mentului. Deși partidul socia
list nu a reușit să obțină o 
treime din locurile din parla
ment, se spune în declarație, 
el va lua toate măsurile pen
tru ca guvernul care va fi 
creat să respecte cu strictețe 
constituția, să apere dreptu
rile democratice ale poporu
lui și să promoveze o politică 
de neutralitate.

Socialiștii declară că se vor 
pronunța cu hotărire împotri
va planurilor de înzestrare a

armatei japoneze cu arma a* 
tomică și cu hidrogen, vor ce
re guvernului să extindă co
merțul cu R. P. Chineză.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In seara de 3 iulie, cance
larul federal al Austriei, Al- 
fons Gorbach și persoanele ca
re 11 însoțesc in vizita în 
U.R.S.S. au fost oaspeți ai A- 
sociației de prietenie sovieto- 
austriacă. împreună cu can
celarul federal a sosit și Anas
tas Mikoian. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vîntări A. Gorbach. Anastas 
Mikoian și reprezentanți 
vieții publice din Moscova.

«■ser

ANTON GAEVOI A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite :
A încetat 

boală grea 
membru al 
secretar al 
Ucraina.

In
N. s.

din viață după o 
Anton

C.C. al
C.C.

Gaevoi,
P.C.U.S., 

al P.C. din

□Bl
______

geneva .• Conferința internațională învățămîntului
Principalele puncte de pe 

ordinea de zi a conferinței 
sînt: „Planificarea în dome
niul învățămîntului, recalifi
carea învățătorilor de la șco
lile elementare și rapoartele 
miniștrilor învățămîntului, ai 
țărilor participante la confe
rință.

în problemele
GENEVA 4 (Agerpres).
La Geneva s-a deschis cea 

de-a 25-a conferință interna
țională pentru problemele în- 
vățămîntului care este convo
cată anual din inițiativa 
UJT.E.S.C.O. și a Biroului in
ternațional de educație. La 
conferință au sosit cîteva sute 
de delegați reprezentînd 89 de 
țări.

©

ai

că

necrologul 
Hrușciov și

semnat de 
de alți con-

0

DJAKARTA. Președintele In
doneziei, Sukarno, a desem
nat o comisie de stat pentru 
revizuirea proiectului de lege 
cu ijrivire la alegerile în parla
ment și adunările legislative 
locale.

BANGKOK. Reprezentantul 
Ambasadei S.U.A. la Bangkok 
a declarat că după retragerea 
din Tailanda a 1.000 de soldați 
ai infanteriei marine ameri
cane în țară vor mai rămîne 
încă 1.200 de soldați ai infan
teriei marine a S.U.A. și apro
ximativ 2.800 de soldați ai ar
matei americane.

HANOI. Guvernul R. D. 
Vietnam a hotărît să recu
noască Republică Ruanda și 
regatul Burundi ca state in
dependente și a declarat că 
este gata să stabilească rela
ții diplomatice cu acestea.

DJAKARTA. După cum a a- 
nunțat președintele Indoneziei 
Sukarno, delegația Indoneziei 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace de 
la Moscova, va fi condusă de 
doamna Subandrio, soția mi
nistrului Afacerilor Externe. 
Președintele a anunțat, de a- 
semenea, că va adresa un me
saj congresului de la Moscova.

BRATISLAVA. Teatrul na
țional slovac a prezentat ta 3 
iulie în premieră piesa „Steaua 
fără nume" a dramaturgului 
romîn Mihail Sebastian.

Piesă, pusă în scenă de re
gizorul Viktor LUkac, s-a bu
curat de succes.

I 
I
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Fidel Castro oaspete 
al motonavei „Gruzia“

HAVANA 4 (Agerpres). —■ 
TASS transmite:

Fidel Castro, a vizitat mo
tonava „Gruzia" care se află 
în portul Havana.

Echipajul navei sovietice a 
intîmpinat cu căldură și cor
dialitate pe oaspetele ’ ei de 
onoare. Fidel Castro a rămas 
ta bordul navei cîteva ore, în- 
treținîndu-se prietenește cu 
marinarii sovietici. Căpitanul 
navei a oferit o masă tovără
șească. Fidel Castro a toastat 
pentru prietenia veșnică și in
destructibilă a popoarelor so
vietic și cuban.

ci ucă tori sovietici, se arată 
„Anton Gaevoi și-a consacrat 
toate forțele, cunoștințele, ma
rea sa experiență și capacită
țile organizatorice, dezvoltării 
economiei naționale, ridicării 
bunăstării oamenilor muncii, 
măreței cauze a construirii co
munismului în țara noastră".

in Anglia; Creste continuu costul vieții.— ---------------- t «
LONDRA 4 (Agerpres).
Indicele prețurilor cu amă

nuntul a crescut în Anglia în 
ultimii șase ani cu 17,5 1a 
sută. Aceste date citate în ul
timul număr al buletinului mi
nisterului de Finanțe „Econo
mic Trends" demască mitul 
conservatorilor care încearcă 
să prezinte Anglia drept o 
„țară prosperă". In ultimii 
șase ani din ianuarie 1956 pînă 
în ianuarie 1961, în țară pre
țurile au crescut continuu. O 
lovitură deosebit de serioasă a 
fost dată bugetului familiei 
engleze. In această perioadă 
chiriile au crescut cu 40 ta 
sută. Nu au rămas mai prejos 
nici cheltuielile pentru ilumi
nat și încălzit, precum și pen-

tru transport. Ele au 
respectiv cu 30 și 27 
Prețurile 1a produsele 
tare au crescut cu 10

Consecințele politicii 
mice a conservatorilor,
ticii de ruinare a maselor popu - 
tare își găsește expresia în 
existența marelui număr de 
șomeri din țară.

crescut 
la sută, 
alimen- 
ia sută, 
econo- 
a poli-

Scad rezervele 
de aur și valută

LONDRA 4 (Agerpres).
La 3 iulie Ministerul de Fi

nanțe al Angliei a anunțat că 
In cursul lunii iunie rezervele 
de aur și de valută converti
bilă s-au redus în Anglia cu 
33 de milioane lire sterline.

Întîlnire între președinții conferinței 
pentru

GENEVA 4 (Agerpres). —
TASS transmite :

In conformitate cu hotărî- 
rea plenarei din 2 iulie a Con
ferinței internaționale de la 
Geneva pentru reglementarea 
problemei Laosului, în după- 
amiaza zilei de 3 iulie 1a re-

Laos
ședința delegației sovietice a 
avut loc o întîlnire a celor doi 
președinți ai conferinței — 
G. M. Pușkin (U.R.S.S.) și M. 
Macdonald (Anglia).

In timpul întîlnirii cei doi 
președinți au analizat proble
mele rămase nerezolvate.

0

Sesiunea Consihidui economic 
și social ai O. N. U.

GENEVA 4 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 3 

iulie la Geneva s-a deschis 
sesiunea Consiliului economic 
și social al O.N.U. La sesiune 
participă reprezentanți ai 18 
state membre ale Consiliului, 
precum și numeroși reprezen
tanți și observatori din partea 
organizațiilor internaționale și 
instituțiilor specializate.

Ședința plenară a sesiunii a 
fost deschisă de E. Michalow- 
ski, reprezentantul R. P. Po
lone.

La 3 iulie a fost aprobată 
ordinea de zi a lucrărilor se
siunii. La sesiune se vor dis
cuta probleme importante ca : 
situația economică mondială, 
urmările economice și sociale 
ale dezarmării, resursele 
turale, reforma agrară, 
poartele Comisiei O.N.U. 
tru drepturile omului și
misiei O.N.U. pentru proble-

mele situației femeilor, pro
gramul O.N.U. de colaborare și 
ajutor tehnic, programul 
activitate 
nomic și 
1963.

de 
al Consiliului eco- 

social al O.N.U. pe

siderurgică a S.U.A.

na-
ra-

pen-
Co-

Forumul mondial al dezarmării $1 păcii
La 9 iulie încep la Moscova 

lucrările Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace la 
care vor participa peste 2.300 de 
delegați din 120 de țări.

Cum a luat naștere ideia con
vocării acestui Congres ?

La începutul acestui an John 
Bernal, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii declara că -„pretutindeni oa
menii ’ protestează din ce în ce mai 
energic împotriva pericolului de 
distrugere nucleară. Dar, cu toate 
acestea, acest pericol există și 
crește. Este necesar să se găseas
că noi căi pentru a uni omenirea 
în vederea unor acțiuni avînd ca 
scop interzicerea armei nucleare 
în lumea întreagă. Anul 1962 poa
te deveni anul cînd guvernele, la 
cererea popoarelor lor, vor ajun
ge la un acord cu privire la pri
mele măsuri adevărate de dezar
mare". In vederea unirii majori
tății covârșitoare a omenirii care 
luptă pentru realizarea dezarmă
rii generale și totale, Consiliul 
mondial al păcii a inițiat convo
carea la Moscova între 9 și 14 
iulie 1962 a Congresului Mondial 
pentru dezarmare

La congres au 
participe toate 
mișcările care se
voarea dezarmării.

Congresul de la Moscova va fi 
una din cele mai mari întâlniri 
ale luptătorilor pentru pace din 
cite au existat pînă în prezent. In

generală și pace, 
fost invitați să 
organizațiile și 
pronunță în fa-

sprijinul acestui congres 
glasul oameni de cele 
rite orientări politice, 
religioase, reprezentanți 
telor pături sociale.

Pregătirea congresului 
legată de intensificarea 
pentru pace. Zi de zi parvin noi 
știri în legătură cu amploa
rea mișcării pentru dezarmare ge
nerală, împotriva pregătirilor de 
război. Această mișcare se activi
zează chiar și în S.U.A. țara care 
constituie în prezent focarul pri
mejdiei de război și 
agresive.

Ca și în alte țări 
toate țările vastului 
merican, din Canada 
Focului se face tot mai mult au
zită vocea puternică a celor care 
sprijină congresul de la Moscova.

Reprezentanți ai celor mai di
verse orientări și pături sociale vor 
alcătui delegațiile luptătorilor pen
tru pace din Anglia, Franța, Ita
lia, Germania occidentală, 
tria, Belgia, Olanda, 
dinave. Ei vor face 
congres poziția lor în 
portantă problemă a 
neității —

își ridică 
mai dife- 

credințe 
ai diferi-

este strîns 
acțiunilor

al planurilor

ale lumii, în 
continent a- 

pînă în Țara

Aus- 
țările scan- 

cunoscută la 
cea mai im- 
contempora- 

menținerea păcii, 
solidarea ei prin realizarea 
dezarmări generale și totale.

La lucrările congresului își 
aduce o importantă contribuție 
legațiile țârilor socialiste care 
litează neobosit pentru dezarma
rea generală și totală, pentru co

con- 
unei

vor 
de- 
mi-

și totale. Prin po- 
construcție pașnică, 
este unul din bas- 
Munca avîntată a

existența pașnică, pentru rezolva
rea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor și nu prin forță.

La lucrările congresului mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace va participa și o delegație a 
poporului romîn care va exprima 
hotărârea sa de a depune toate 
eforturile pentru realizarea dezar
mării generale 
lirica sa de 
R. P. Romînă, 
tioanele păcii.
poporului romîn în uzine, pe o- 
goare, în universități și institute 
de cercetări științifice, contribuie 
la întărirea forțelor materiale ale 
socialismului, principala garanție a 
apărării păcii.

In prezent, popoarele dispun de 
mari posibilități pentru a influența 
rezolvarea problemelor importante 
ale vieții internaționale, înfăptui
rea dezarmării generale și totale 
care constituie singura cale spre in
staurarea unei păci trainice pe pă- 
mînt. Soarta păcii și a războiului 
nu mai este hotărîtă de cercuri 
restrînse, ale imperialiștilor cum 
se întîmpla în trecut, cheia ei se 
află în mîinile popoarelor, în ac
țiunile lor unite pentru preîntîm- 
pinarea unei conflagrații mondiale. 
Tocmai acestui scop, găsirii căilor 
de luptă împotriva războiului, rea
lizării dezarmării generale și to
tale îi este consacrat Congresul 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace de la Moscova.

ION GALAȚEANU

Industria
lucrează cu 50 Ia sută 

din capacitate
NEW YOK 4 (Agerpres).
După cum anunța Associa

ted Press, producția de oțel a 
continuat să scadă în cursul 
săptămînii trecute, astfel în- 
cît industria siderurgică ame
ricană funcționează în pre
zent cu aproximativ 50 la sută 
din capacitatea ei de produc
ție. Se subliniază că aceast^. 
este a 13-a săptămînă de sc“^ 
dere consecutivă a producției 
de oțel și se prevede că ten
dința va continua, reducînd g* 
capacitățile de producție în ™ 
funcție ta mai puțin chiar de 
45 al sută din total.

PROGRAM DE RADIO
6 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 9,20 Fragmente din 
opera „Legenda țarului Sal
tan" de Rimski-Korsakov, 
11,03 Muzică de estradă, 12,35 
Muzică distractivă, 14,00 Pro
gram de valsuri, 15,20 Muzică 
ușoară romînească, 16,15 Vor
bește Moscova l 17,15 Cîntă 
Ion Cristoreanu, 17,30 In sluj
ba patriei, 19,00 Scrisori către 
artiști amatori, 19,45 Melodii 
marinărești, 20,40 Orchestre de 
coarde interpretind muzică de 
dans, 21,40 „Ce frumos e-n sat 
la noi" — program de cîntece 
și jocuri populare romînesti. 
PROGRAMUL II. 12,45 Muzică 
populară romînească, 13,15 
Limba noastră. Vorbește acad, 
prof. Al. Graur (reluare), 13,25 
Pagini orchestrale din opere, 
15,35 Actualitatea in țările 
socialiste, 16,50 Curs de limbă 
rusă, 18,10 Muzică populară 
romînească, 19,30 Teatru la 
microfon : „Doctor fără voie". 
Adaptare radiofonică după co
media lui Moiiăre, 20,40 Con
cert de muzică populară ro
mînească, 22,00 Din muzica 
popoarelor.


