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• Lovitură de stat militară în Peru.
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INJNTRECEREA MINERILOR

Toate angajamentele 
trebuie îndeplinite

Pe seama creșterii 
randamentelor

Minerii de la Petrila continuă 
să ocupe un loc fruntaș în între
cerea cu celelalte exploatări mi
niere din Valea Jiului. In primele 
17 zile ale lunii iulie ei au adău
gat la realizările anterioare încă 
1128 tone de cărbune energetic 
peste plan. O rodnică activitate 
au depus în această perioadă mi
nerii sectorului III. Ei au trimis 
la suprafață mai mult de 1000 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. De remarcat că sporul de 
producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. In 
abatajele în care lucrează brigă 
zile minerilor Cîșlaru loan, Pur • 
df- Constantin și Vătafu Petru, 
dl exemplu, s*au realizat în luna 
curentă randamente de aproape 7 
tone cărbune pe post. Cele trei 
brigăzi au extras într-o singură zi 
mai mult de 150 tone de cărbune 
peste prevederile planului.

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Colectivul minei Uricani a 
tras peste planul primului
mestru al anului mai mult de 
12.000 tone de cărbune cocsifica
bil. Obținerea acestui frumos re
zultat a însuflețit și mai mult 
munca minerilor uricăneni. In pri
mele 17 zile ale lunii curente ei 
au extras pentru centrele siderur
gice din țară încă aproape 400 
tone de cărbune cocsificabil în 

pe exploatare sînt 
dată minerii sec
au livrat în afara 
tone de cărbune, 

muncii pe sector a 
de timp, 
cea pla-

la mina Aninoasa s-au obținut 
conomii peste plan la prețul 
cost de 279.795 lei. Cele 
mari economii le-au realizat 
lectivele sectoarelor II și IV.

ex- 
se-

De ce a fost depășit 
consumul de lemn ?

In întrecerea socialistă, colec
tivul minei Lonea s-a angajat, 
printre altele, să reducă consumul 
de lemn de mină cu 2 la sută fa
ță de cel planificat.

Avînd câștigată o prețioasă ex
periență în scăderea consumului 
de lemn, era de așteptat ca mine
rii și tehnicienii loneni să obțină 
rezultate bune în această direcție. 
Ce s-a întâmplat însă ? Consumul 
de lemn la mina Lonea nu nu
mai că n-a fost redus ci a fost 
depășit pe semestrul I cu 2,85 
mc/1000 tone cărbune. Depășirea 
consumului de lemn are la bază 
insuficienta atenție acordată aces
tui indice important de către unii 
mineri, tehnicieni și ingineri, slă
birea muncii politice și organiza
torice pentru economisirea lemnu
lui.

Este absolut necesar ca întregul 
colectiv al minei să acorde cea 
mai mare atenție reducerii con
sumului de lemn de mină pentru 
că numai așa va ajunge să înre
gistreze noi succese 
ducerii prețului de 
nerii de economii și

pe calea re- î 
cost și obți- ■ 
beneficii.

Minerii din abatajul cameră 
nr. 404, blocul 4, sînt în pri
mele rînduri ale luptei pe care 
o desfășoară colectivul secto
rului IV de la mina Lonea pen
tru sporirea producției și pro
ductivității muncii. In cursul 
lunii trecute, din abatajul a- 
cestei brigăzi au fost extrase 
peste plan 120 tone de cărbu
ne, iar în această lună brigada 
și-a depășit sarcinile Ia zi cu 
200 tone de cărbune de bună 
calitate.

IN CLIȘEU : 
schimbul condus 
Constantin din
discută despre calitatea pro
ducției extrase de brigada lor.

Minerii din 
de Prisacă 

abatajul 404

Fiecare tonă de cărbune extrasă 
la un preț de cost redus

plus. Fruntași 
și de această 
torului II care 
planului 235 
Productivitatea 
crescut în acest interval

12,1 la sută, față de 
:ată.
1 primele rînduri ale 

se află brigăzile minerilor Tîmof- 
te Spiridon, Ioan Nicolae, Teo- 
dorescu Stancu, Pînzar Alexandru 
care au realizat randamente de 
5—6 tone cărbune pe post.

întrecerii

Economii la prețul de cost
Recent, la exploatarea minieră 

Aninoasa s-a terminat calculul 
economiilor realizate la prețul de 
cost pe luna trecută ca și pe pri
mul semestru al anului. Bilanțul 
încheiat arată că pe întreaga mină 
valoarea economiilor suplimentare 
obținute în luna iunie se cifrează 
la aproape 100.000 lei. De la în
ceputul anului și pînă la 1 iulie.

Zilele trecute, în cartierul Livezeni — Petroșani a fost dat 
în folosință un nou bloc — al 64-lea. Anul acesta, aici vor 
fi date în folosință încă 8 blocuri noi cu peste 300 aparta
mente avînd încălzire centrală.

IN CLIȘEU : Vedere a noului bloc — al 64-lea din cartie
rul Livezeni.

Minerii de la Petrila și-au 
ciștigat prestigiu în privința 
realizării cu succes a angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă. In primele 6 luni 
ale anului, ei au furnizat e- 
conomîei naționale aproape 
14.000 tone de cărbune peste 
plan. Productivitatea muncii 
realizată în acest timp pe ex
ploatare depășește 1,2-50 tone 
cărbune pe post.

Lupta pentru realizarea de 
mai mari economii la pre- 
de cost stă, de asemenea, 
centrul atenției colectivu- 
minei Petrila. In abataje 

și în celelalte locuri de 
muncă din subteran a început 
să se desfășoare o însuflețită 
întrecere sub lozinca: „Fieca
re tonă de cărbune extrasă la 
un preț de cost cît mai scă
zut". Șefii de brigăzi și-au 
mobilizat ortacii pentru a ob
ține randamente sporite, pen
tru a folosi rațional lemnul la 
lucrările de armare a abata
jelor și a realiza economii la 
explozivi, capse etc.

Una din principalele căi de 
reducere a consumului de lemn 
este răpirea cu grijă a stupi
lor înainte de prăbușire. Bri
găzile de mineri din Petrila, 
convingîndu-se de importanța 
acestui lucru, au început să 
manifeste mai mult interes

pentru recuperarea materialu
lui de armare. O rodnică ac-: 
tivitate în această direcție des
fășoară brigadă minerului Cu- 
coș Gheorghe din sectorul I, 
care refolosește în fiecare lună1 
o cantitate de peste 5 m. c. 
de lemn răpit.

Creșterea vitezelor de avan
sare în abataje constituie, de 
asemenea, o importantă sursă 
de reducere a prețului de cost. 
Minerii petrileni s-au convins 
în ultima vreme că, cu cît ob
țin o viteză mai mare de a- 
vansare cu atît se reduce con
sumul de lemn pentru armări 
suplimentare și scade prețul 
de cost pe tona de cărbune 
extrasă. Un exemplu conclu
dent îl constituie brigăzile de 
mineri din sectorul III care 
obțin lunar o viteză medie de 
avansare în jurul a 100 m.

Prin introducerea fișei li
mitată a consumurilor de ma
teriale, la fiecare sector s-a tre
cut la urmărirea mai amă
nunțită a folosirii acestora. 
Rezultatul este că fiecare sec
tor s-a încadrat în consumul 
planificat, fără a mai avea 
depășiri. In vederea reducerii 
continue a consumului de ex
ploziv la mina Petrila se apli

ci. MATEESCU
(Continuare în pag. 3-a)
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8 țile „Tînăra gardă“.

Realizări în
Alături de bibliotecile clubu

rilor sindicale, în raza orașului 
Petroșani, își desfășoară activi
tatea o bibliotecă centrală oră
șenească, două biblioteci comu
nale și șapte sătești neafiliate. 
De la începutul anului și pînă 
acum, la aceste biblioteci au fost 
înscriși 4434 cititori, care au ci
tit în acest timp 50.015 cărți și 
broșuri.

Dintre cele două biblioteci co
munale, cele mai frumoase rea
lizări le-a obținut biblioteca din 
Cimpa, care a înscris în acest an 
504 cititori și a difuzat în rîn- 
dul muncitorilor și țăranilor în
tovărășiți un număr de 5499 de 

broșuri. Biblioteca a or- 
în acest an un număr de 
acțiuni cu cartea. Dintre 
11 recenzii, 2 consfătuiri

cărți și 
ganizat 
32 de
acestea
iar restul de 19 sînt conferințe, 
seri literare și dimineți de basm. 
Printre cele mai reușite manifes
tări se numără recenziile la căr- 

„Nedeia

domeniul muncii cu cartea

fost obți- 
comunală 

Iscroni care a înscris în a- 
an 614 cititori. Deși numă- 
de cititori de la biblioteca 
Iscroni este mai mare ca cel 

totuși

din Poiana Miresei11 și altele. O 
rodnică activitate a desfășurat 
biblioteca comunală din Cimpa 
și prin cele 10 cercuri de citit 
în cadrul cărora au fost prezen
tate diferite materiale din ziare 

Unele realizări au 
nute și la biblioteca 
din 
cest 
rul 
din
al bibliotecii din Cimpa, 
numărul cărților împrumutate e 
numai de 4339, cu 1160 volume 
mai mic decît cel al bibliotecii 
din Cimpa. Aceasta se datoreș- 
te faptului că bibliotecara Ke- 
meny Ecaterina a urmărit 
creșterea 
negii jînd 
circulație 

Dintre 
afiliate, 
zultate le-a 
căminului cultural din Dîlja Ma
re. La această bibliotecă au fost

doar 
de cititori, 
citire și de'

numărului 
indicele de 
a cărții, 
bibliotecile 

cele mai frumoase re* 
obținut biblioteca

sătești ne-

la începutul anului și
271 de cititori, care

înscriși de 
pînă acum 
au citit 1893 de cărți. Tot în a- 
cest timp au fost organizate 69 
de acțiuni cu cartea, din care 6 
recenzii, 8 dimineți de basm, 
8 șezători, iar restul de 47 au fost 
seri culturale, conferințe și pre
zentări de cărți.

Realizări frumoase au înregis
trat în acest an și bibliotecile 
sătești din Cîmpu lui Neag, Bă- 
nița și Bărbăteni, care au îns
cris între 150—208 cititori și au 
difuzat un număr însemnat de 
cărți și broșuri.

Biblioteca centrală orășenească 
din Petroșani a înscris de la în
ceputul anului și pînă acum 2261 
cititori și a difuzat 34.130 vo
lume de cărți și broșuri. In com
parație cu aceiași perioadă a a- 
nului trecut, la această biblio
tecă numărul cititorilor a crescut 
cu 150, iar al cărților citite cu 
7050 volume.

R. BALȘAN

8
8
8
8
8
8
o 
o

8
oooooooo cooaoocooooooooooooooo OOOOOOOOOOOC OO OO CO CO OOOO OO OO CO OO COOOOOOO OO 00 OO OO OO OO OO OO 00 00 00 00 oc

Aproape două luni au lucrat zugravii lui Madaras Iosif 
la finisajele noii clădiri a eoo peratorilor meșteșugari din Pe
troșani. Dar Vîjdea Viorel, Mia din Ilarie, Micu Ștefan, Mladin 
Ioan, Horvath Laszlo și Domnișor Pal au făcut o lucrare frti- 
moasă — teate camerele diferitelor secții de deservire a popu
lației sînt executate în „calcio -vechio".

IN CLIȘEU: Clădirea complexului cooperației meșteșugă
rești Petroșani care va fi predată în folosință în luna curentă.



drapa sindicală — tcrlgâ importanta in mobilizarea
oamenilor muncii la in^pllnirea sarcinilor de plan

in sprijiniri îndeplinirii 
angajamentelor de întrecere
Grupa sindicală nr. 26 de la 

mina Petrila își desfășoară ac
tivitatea intr-unui din revi- 
rele sectorului II. Ca și în ce
lelalte revire și sectoare ale 
minei, între brigăzile de mi
neri din raza de activitate a 
grupei sindicale nr. 26 se des
fășoară o vie întrecere.

La finele fiecărei luni con- 
: ducerea tehnico-administratlvă 
; elaborează cifrele de plan pen- 
I tru luna ce urmează pentru 
fiecare brigadă în parte. Pen
tru popularizarea cifrelor de 
plan în rîndul minerilor dele
gații din activul obștesc al 
grupei sindicale sprijină res
ponsabilii de brigăzi în orga
nizarea consfătuirilor de pro
ducție pe locuri de muncă în 
care minerii dezbat sarcinile 
ce le revin in cursul lunii ca
re urmează și analizează po
sibilitățile în vederea depăși
rii sarcinilor de plan.

Consfătuirile de producție 
pe brigăzi constituie un capi
tol important în activitatea 
grupei sindicale. Ele sînt me
nite să asigure ca toți minerii 
să cunoască sarcinile ce le re
vin in cursul lunii care ur
mează, să participe la stabili
rea angajamentelor pe bri
găzi. Astfel, fiecare brigadă se 
prezintă la consfătuirea de

—=O==— ------- -

producție pe sector care se 
ține în primele zile ale fie
cărei luni pregătită, cu anga
jamentul de întrecere stabilit 
și cu propuneri pentru reali
zarea planului și a angaja
mentelor. Odată cu fixarea 
angajamentelor, se stabilesc și 
partenerii de întrecere. In lu
na care a trecut, de pildă, 
brigada tov. Firoiu loan, a- 
vînd obiectivul de a depăși pla
nul de producție cu 150 tone 
de cărbune, a chemat la în
trecere minerii din brigada 
lui Cristea Nicolae.

O susținută activitate des
fășoară grupa sindicală și in 
direcția urmăririi realizării an
gajamentelor de Întrecere pe 
care și le-au fixat brigăzile. 
In consfătuirea grupei din lu
na trecută, de pildă, a reieșit 
că brigada lui Stroia Vasile 
întîmpină greutăți în realiza
rea planului de producție din 
cauza lipsei de traverse și șine 
pentru linia ferată. Grupa sin
dicală a intervenit prin comi
tetul de secție la conducerea 
sectorului pentru a crea con
dițiile necesare brigăzii lui 
Stroia Vasile. In urma ajuto
rului primit brigada și-a în
deplinit și depășit sarcinile de 
plan. La fel a intervenit grupa 
sindicală și pentru ajutorarea 
brigăzii conduse de Rolbu 
Gheorghe care, deși a întîmpi- 
nat greutăți în cursul lunii, 
prlntr-o asistență tehnică mai 
bună la locul de muncă a reu
șit să-și depășească planul de 
producție cu peste 60 tone de 
cărbune.

Organizatorul grupei, tov. 
Ioan Mircea, precum și tov. 
Michiev Gheorghe șl Olaru 
Vasile, delegați din grupă, or
ganizează săptămînal consfă
tuiri cu minerii în care ii 
formează asupra Stadiului 
fălptuirii angajamentelor 
întrecere, fac comparație 
tre realizările brigăzilor 
pective și ale celor cu i 
sînt în întrecere. Astfel se a- 
sigură ca întrecerea să aibă 
un caracter viu, mobilizator.

Desfășurind o activitate sus
ținută în sprijinul întrecerii 
socialiste, grupa sindicală a a- 
dus un aport însemnat în ri
dicarea la plan a tuturor bri
găzilor, la sporirea contribu
ției minerilor din acest revir 
ia realizările de seamă pe ca
re le obține sectorul n, sec
tor fruntaș în Întrecere pe ba
zin, in sporirea producției de 
cărbune.

■ ’ ......■-----WMM •"

Cînd lipsește îndrumarea și

Cu cotizația la zi 
încasată

La Depoul C.F.R. Petroșani 
toate cele 12 grupe sindicale 
au cotizațiile încasate la zi. 
Acest lucru l-am aflat atît de 
la organizatorii grupelor sin
dicale Sibișan Aurel, Bătrîn 
Ioan, Cozma Ioan, Arhip Ioan, 
precum și de la tov. Josan A- 
drian, președintele comitetului 
sindicatului de la depou.

în convorbirea avută pe a- 
ceastă temă, tov. Josan ne-a 
Informat că organizatorii gru- 

vorbit 
despre 
ce se 
despre 

din

pelor sindicale le-’au 
muncitorilor adesea 
destinația fondurilor 
formează din cotizație, 
faptul că o bună parte
cotizația sindicală este desti
nată ajutorării directe a mem
brilor de sindicat atunci cind 
au anumite nevoi, organiza
rea odihnei lor, a activității 
cultural-artistice etc.

In acest fel lâ Depoul C.F.R. 
Petroșani toți cei aproape 500 
membri de sindicat sînt la zi 
cu cotizația.

Cu prilejul adunării de dare 
de seamă șl alegeri la grupa 
Sindicală 
zeluri a 
troșani, 
au cerut 
al grupei să acorde o atenție 
mai mare organizării consfă
tuirilor de producție, în dez
baterea cărora să fie puse 
cele mai importante probleme 
care interesau colectivul fa
bricii.

Grupa sindicală trebuia să 
țină seama de acest lucru, să 
militeze pentru bunul mers al 
producției, pentru îmbunătă
țirea calității mezelurilor, să 
desfășoare o bogată activita
te cultural-educativă în rin- 
durile muncitorilor. De la a- 
dunarea de dare de seamă și 
alegeri au trecut mai bine de 
6 luni. In această perioadă 
colectivul fabricii a obținut 
succese importante în activi
tatea sa dar el mai are 
lipsuri.

Să amintim ceva despre 
ganizarea consfătuirilor 
producție. Din cauză că nu a

de la fabrica de me- 
I.I.L. „6 August" Pe- 
membrii de sindicat 
ca noul activ obștesc

Și

or- 
de

Muncă cultural-educativă susținută 
în rîndurile muncitorilor forestieri

Printre grupele sindicale de la 
I.F. Petroșani cu activitate cul
tural-educativă mai bună se re
marcă și cea de la depoul de 
locomotive al sectorului mixt 
forestier Lonea. Planurile de 
muncă ale grupei cuprind, pe 
lingă 
colțul 
ferite 
citori 
tehnice. In sector au fost orga
nizate conferințe tehnice precum 
și cursuri de ridicare a califică
rii profesionale, la care parti
cipă numeroși muncitori. Prin 
grija grupei sindicale a fost re
organizată brigada artistică de 
agitație formată din 17 persoa
ne. Actualul program al brigă
zii, prezentat recent in fața 
muncitorilor forestieri din ex
ploatările Voevodul. Cbindriș și 
Bilele, este axat exclusiv pe valo
rificarea superioară a masei lem
noase, evidențiază fruntașii in 
producție și metodele lor 
muncă, critică pe cei care 
nu se încadrează în efortul 
mun al întregului colectiv-

De remarcat faptul că grupa 
sindicală a găsit forme intere
sante de desfășurare a activi
tății cultural-educative. De pildă, 
au fost organizate acțiuni de

manifestările organizate la 
roșu fi in deplasare, di

acfiuni care ajută pe muri
și acumuleze noi cunoștințe

de.
încă
co-

răspîndire a cărții în rindul ma
selor de muncitori, recenzii asu
pra romanelor „Tînăra gardă“, 
de A. Fadeev, „Oțel fi pîine“, 
de Ion Călugăru, precum și a- 
supra broșurii „Cele 32 de se
cunde care au zguduit lumea“ de 
Geo Bogza, care se referă la 
Zborul primului cosmonaut din 
lume. La colțul roșu sînt orga
nizate periodic seri da odihnă 
dedicate fruntașilor în producție, 
ore de informare politică. Deo
sebit de interesante s-au dove
dit întrecerile 
îndeosebi cele 
pice. In acest scop, 
dicală a creat 
forestierilor. S~a amenajat, 
resurse proprii, o popicărie, 
un teren de volei. In rîndul co
lectivului de muncă sînt nume
roși forestieri care sprijină efec
tiv activitatea grupei sindicale. 
Amintim dintre cceștia pe Șo~ 
recău 
Bucur 
Mar cu 
gbe , 
cinste 
ce le 
că al 
lături 
forestieri la acțiunile cultural-e
ducative organizate in sector.

i

I

Preocupare față 
de ridicarea calificării 

muncitorilor

de șah, table și 
de volei și po~ 

grupa sin- 
condiții optime 

din 
Și

Grupele sindicale de la mi
na Lupeni desfășoară o largă 
acțiune de ridicare a califică
rii profesionale a muncitori
lor. Cele 95 de grupe sindicale 
din sectoarele exploatării, au 
mobilizat in acest an 1151 
muncitori la diferite cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale. Au fost organizate 
cursuri de ridicare a califică
rii profesionale pentru maiștri 
mineri, artificieri, șefi de bri
găzi și de schimb, electricieni, 
strungari și mecanici de pu
țuri.

Odată pe săptămînă, ingi
neri și maiștri cu o îndelun
gată experiență în muncă, țin 
în fața muncitorilor lecții ur
mate de demonstrații practi
ce în legătură cu 
metodelor înaintate 
tare a cărbunelui, 
rea pe scară largă
hoi, reducerea consumului spe
cific de lemn de mină și a 

procentajului de cenușă din 
cărbune etc.

De curînd au fost calificați 
40 de mineri, 112 ajutori de 
mineri și 20 de artificieri.

aplicarea 
de expjfca- 
intrdtje- 
a tehnicii

Florea Petru,
Vișan Miron, 

Fetcu
își

Solomon.
Veronica.
Carol,
a. care

la îndeplinire 
revin din planul 
grupei sindicale și care a- 
de ei au antrenat și alți

f-

Gheor- 
duc cu 
sarcinile 

de mun-

i

îndrumați de grupele sindi
cale, minerii din sectorul IV 
ai minei Petrila urmăresc cu 
atenție realizările pe care le 
obțin în întrecere. Ii intere
sează însă în aceeași măsură 
și realizările minerilor de la 
celelalte exploatări miniere, in 
acest scop ei citesc cu regu
laritate ziarul „Steagul roșu".

IN CLIȘEU: Minerul Ioniță 
Aurelian, șef de schimb în bri
gada condusă de tov. Kovacs 
Coloman, citește ziarul 
preună cu ortacii săi.

controlul

îm-

foet Îndrumată și controlată 
de comitetul sindicatului În
treprinderii, grupa sindicală a 
slăbit munca educativă de 
masă cu oamenii, a neglijat 
organizarea consfătuirilor de 
producție. Ca urmare a scă
zut exigența unor membri de 
sindicat față de calitatea mun
cii lor. Din luna ianuarie a. c. 
grupa sindicală a ținut nu
mai două consfătuiri de pro
ducție. Și în aceste consfă
tuiri nu s-au prezentai refe
rate care să oglindească rea
lizările obținute și lipsurile pe 
care le mai au cele 6 brigăzi 
de producție. Grupa sindi
cală nu a adus la cunoștința 
conducerii întreprinderii o se
rie de greutăți întîmpinate de 
muncitori în procesul de pro
ducție, a slăbit 
avutul obștesc, 
rirea disciplinei

Din cauză că 
cală nu-și trăiește viața a fost 
neglijată întrecerea socialistă, 
ridicarea calificării profesio
nale a muncitorilor. In cursul 
acestui an. la gazeta de pe-

grija față de 
față de întă- 
în muncă.
grupa sindi-

rete a fabricii au apărut 
mai două articole. Pe 1 
dreptate tov. Grecea Gheorghe, 
Solomon Gheorghe, 
Rudolf, 
podeanu Rozalia, Pripon Ni- 
colae, Ciocoiu Nicolae, Got- 
vald Wiliam și alți muncitori 
fruntași își pun întrebarea: 
de ce la noi în fabrică nu e- 
xistă un grafic de întrecere, 
un panou de onoare ?

Concluzia e clară: comite
tul sindicatului I.I.L. „6 Au
gust" trebuie să treacă fără 
întîrziere la activizarea gru
pelor sindicale, să asigure un 
control permanent asupra des
fășurării consfătuirilor de pro 
ducție. Este necesar, de ase
menea, ca grupa sindicală să-și 
întocmească un plan de mun
că, să asigure organizarea și 
conducerea întrecerii socialis
te între brigăzile de producție.

In felul acesta grupa sin
dicală va contribui la îmbună
tățirea procesului de produc
ție și îndeosebi a calității me
zelurilor care uneori mai lasă 
de dorit.

; nu- 
bună‘

Brazdek
Frunză Maria, Cor-

O sarcină permanentă a or
ganizațiilor sindicale este grija 
față de om, față de condițiile 
de muncă și trai ale munci
torilor. Reușesc oare comite
tele sindicale să cunoască' ce
rințele fiecărui om în parte, 
să rezolve problemele pe care 
viața le ridică la fiecare loc 
de muncă ? in această direc - 
ție un cimp larg de activitate 
se deschide grupelor sindicale.

...Muncitorul 
stantin lucrează 
nicul arului din 
cîtva timp era

— Ce necaz te frămîntă to
varășe Cocora ?

întrebarea pusă de organi
zatorul grupei Sindicale l-a 
făcut să-și 
De mai 
familia intr-o singură încă
pere.

— Te

Cocora Con- 
în stația fu- 
Aninoasa. De 

îngîndurat...

sindicale 
spună necazul: 

mult timp locuia cu

vom ajuta. Am să a- 
duc la cunoștința comitetului 
de secție problema dumltale 
și vom propune comisiei de 
repartizare a locuințelor să 
țină cont de cererea dumitale. 

Cuvîntul tovarășului Szuhan 
Francisc, organizatorul grupei 
sindicale de la funicular, i-a 
dat curaj.

Cocora Constantin este un 
bun muncitor. Analizind situa
ția Iui comisia de repartizare 
a locuințelor i-a dat un apar
tament corespunzător.

...Bordoșan Irina lucrează 
tot la funicular. Fiind bolna
vă, de mai mUlt timp nu a 

mai dat pe la locul de muncă.

Grupa sindicală a intervenit 
și de data aceasta. Făcîndu-i 
o vizită la domiciliu, tovară
șul Ionescu loan, delegatul cu 
asigurările sociale s-a intere
sat de situația bolnavei și a 
discutat cu ea dacă ar dori să 
plece la o stațiune balneo
climaterică. Aducînd acestea 
la cunoștința comitetului sin
dical, s-a hotărît ca tovară
șei Bordoșan să 1 se reparti
zeze un bilet la stațiunea Că- 
limănești pentru tratament.

Acestea sînt doar două e- 
xemple despre modul cum se 
ocupă grupa sindicală de via
ța oamenilor. In Cadrul sec
ției funicular, datorită mun
cii grupei sindicale nu există 
muncitor care să nu-și pri
mească la timp drepturile ce 
i Se cuvin. Grupa sindicală a 
urmărit ca fiecare muncitor 
să primească la timp hainele 
de uzură ce i se CUvin. De a- 
semenea, grupa 
intervenit ca 
să primească

Oîte ludruri 
se petrec zi 
noastre sindicale ! O vizită to
vărășească, ajutorarea unui 
tovarăș aflat la nevoie, res
pectarea normelor de tehnica 
securității, trimiterea în sta
țiuni baineo-ciimaterice, asi
gurarea unor condiții optime 
de muncă șl de locuit, de stu
diu celor care învață — slnt 
probleme care pot fi rezolvate 
cu contribuția grupelor sin
dicale.

sindicală a 
și alți muncitori 
locuințe, 

asemănătoare nu 
de zi îh grupele

y. oros



Organizația noastră de bază
și-a sporit rîndurile an de an

Preîntîmpinarea avariilor 
la instalațiile electrice — îndatorire 

a locatarilor
Din toamna anului 1952, comir 

oiștii din organizația de bază a 
sectorului IV de la mina Aninoa- 
sa mi-au încredințat sarcina de se
cretar al organizației de bază. De 
atunci au trecut 10 ani. In aceas
tă perioadă organizația de partid 
din sector a devenit puternică, 
rîndurile ei au crescut an de an. 
Dacă în urmă cu 10 ani în sec
torul nostru erau doar 30 de co
muniști, în prezent sînt 114 mem
bri și candidați de partid, ceea 
ce reprezintă peste 30 la sută din 
efectivul sectorului.

Numai in anul care a trecut, 
noi am pus în discuția adunări
lor generale 25 de cereri de pri
mire în partid, iar în cele 6 luni 
care s-au scurs din anul curent, 
rîndurile organizației de bază au 
crescut cu 25 de membri și can
didați de partid.

In munca de primire în partid, 
biroul organizației de bază, co
muniștii din sector s-au călăuzit 
în permanență după indicațiile 
celui de al III-Iea Congres al 
partidului precum și după arti
colele și răspunsurile la întrebă
rile cititorilor apărute in publi
cația lunară „Munca de partid". 
La această revistă sînt abonați 
toij^ei 9 membri ai biroului or- 
gi^Bației de bază, precum și alți 
comuniști din sector.

îndrumări prețioase mi-am însu
șit din articolul intitulat „Creșterea 
rîndurilor organizației de partid" 
apărut în „Munca de partid" 
nr. 2 din anul curent, in care se 
vorbește despre experiența orga
nizației de partid de la „între
prinderea electroaparataj" 'din 
Capitală în domeniul muncii de 
primire în partid.

Iată, felul în care biroul orga
nizației de bază din sectorul IV 
al minei Aninoasa a aplicat în 
viață experiența comuniștilor de 
la această întreprindere. In pri
mul rînd acest articol a fost stu
diat de întreg biroul organizației 
de bază și de Organizatorii gru-

Fruntași pe mină
In Cursul primului semestru al 

anului, minerii din sectorul III al 
minei Vulcan au ținut sus stea- 
g-fi de fruntași în întrecerea so- 
CWjstă. Organizîndu-și munca în • 
așa tel îneît lucrările de pregă- ! 
tiri să țină pasul cu cele de a* ‘ 
batăj, minerii de aici au dat pes- ; 
te plan aproape 3600 tone de căr- ; 
bune cocsificabil de bună calitate. i

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

Fiecare tonă de cărbune extrasă 
la un preț de cost redus

(Urmare din pag. ia, 
că cu succes o nouă schemă 
de plasare a găurilor de puș- 
care. Aceasta permite un e- 
fect maxim de rupere cu o în
cărcătură de exploziv mult re
dusă. Drept urmare, COnSUmul 
specific planificat la exploziv 
a fost redus in acest an la 
mina Petrila cu 13 kg./1000 
tone de cărbune.

O altă măsură luată la mi
na Petrila și care a dat rezul
tate bune în privința realiză
rii de economii este extinde
rea armării metalice. Astfel, 
în acest an s-au armat meta
lic peste 3000 m. 1. de galerie, 
iar ia 4 abataje cameră din 
sectorul III a fost introdusă 
armarea metalică combinată. 
In aceiași timp locurile de 
muncă din subteran au fost 
«totale cu noi utilaje și me
canisme miniere de mare pro
ductivitate ca de exemplu: 
un plug ae cârbuhe, 2 trans
portoare blindate scurte, 3 tfe- 
inc&rcătoare cu bandă, o fo
rez! de săpat suitori și altele.

O contribuție de seamă în 
promovarea progresului teh
nic» în realizarea de economii 

aduc inovatorii minei Pe
trila. El âu prezentat de la 
începutul anului la Cabinetul 
tehnic al exploatării 56 pro
puneri de inovații din care 32 

pelor de partid. Cu prilejul unei 
analize privind desfășurarea mun
cii de primire în partid am con
statat că în unele brigăzi din a- 
bataje și de la pregătiri erau pu
țini membri de partid și munci
tori calificați cu experiență în mi
nerit. Din această cauză unele 
brigăzi nu reușeau să-și îndepli
nească sarcinile de producție, iar 
calitatea cărbunelui lăsa mult de 
dorit.

De pildă, în brigada lui Codrea 
Gheorghe din abatajul cameră nr. 
4 stratul 3, era numai un singur 
membru de partid, respectiv șeful 
de brigadă, iar în brigăzile con
duse de tov. Ungureanu Vasile, 
Șteț Petru, David Nicolae și în 
alte trei brigăzi din sector erau 
între 2—3 membri de partid.

Ținînd cont de aceste constatări, 
biroul organizației de bază a re
crutat în activul fără de partid 
mai mulți mineri fruntași din a- 
ceste brigăzi- Totodată tovarășii 
Ceuță Nandra, Barzu Gheorghe, 
Ferenczi Francisc și alți membri 
de partid au primit sarcina să a* 
jute grupele de partid să stabi
lească concret, pe schimburi care 
sînt cei mai înaintați muncitori cu 
perspectiva de a deveni candidați 
de partid. Astfel din cele 6 bri
găzi în care existau numai 2—3 
membri și candidați de partid, bi
roul organizației de bază a atras 
in rîndurile activului fără de 
partid un număr de 60 munci
tori. Din aceștia în ultimele 6 
luni, 22 minerii ajutori de mineri 
și vagonetari au cerut organiza
ției să fie primiți în rindutile 
candidaților de partid. Din bri
gada lui Codrea Gheorghe, de e- 
xemplu, au fost primiți în nodu
rile candidaților de partid tov. 
Mesaroș loan, Grueț loan. Ma
nea Nicolae, Ispas Mitu și alții, 
iar printre cei primiți in rindutile 
membrilor de partid se numără 
tov. Iancu Victor, care conduce 
cu competență una dintre cele 
mai bune brigăzi din sector.

îmbunătățirea muncii de primi
re în partid s-a concretizat în < 
succesele obținute. In primul se- [ 
mestru al anului, colectivul sec
torului nostru a extras din adîn- 
curi și trimis industriei socialiste 
9.275 tone de cărbune peste plan, 
a realizat o productivitate pe 
sector de 2,322 tone de cărbune 
pe post, cu 0,185 tone mai mare 
de cît sarcina de plan. Tona de 
cărbune extrasă în această perioa
dă a fost cu 4,16 lei mai ieftină 
decît sarcina planificată. Valoarea

de inovații au și fost aplica
te în procesul de producție. 
Valoarea economiilor antecal- 
culate pentru inovațiile apli
cate însumează peste 700.000 
lei, iar a economiilor poStcal- 
culate 306.000 lei. Printre ino
vațiile importante aplicate 
este și cea intitulată „Stilpi 
metalici pentru abataje came
ră" realizată de ing. StOicescu 
loan. Prin introducerea aces
tor stilpi în complex cu trans
portor modern în abatajele ca
meră din stratul 3 se obțin 
economii de lemn la armare 
de 13—20 la sută. Prețioasă și 
cu eficiență economică este și 
inovația tov. ing. simota Du
mitru privind o nouă metodă 
de pregătire și exploatare a 
inflexiunii stratului V.

Toate acestea precum și e- 
forturile depuse de brigăzile 
miniere din fiecare sector au 
făcut ca in primele 6 luni ale 
anului să Se realizeze econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare dd 320.000 lei, 
depășlndu*se angajamentul 
luat pe întregul an cu peste 
70.000 lei.

Prin sporirea productivității 
muncii pe bâZa progresului 
tehnic, reducerea cheltuielilor 
de producție etc, colectivul 
minei Petrila este hotărît să 
obțină realizări și mai bogate 
în reducerea prețului de cost 
al cărbunelui. 

economiilor realizate la prețul de 
cost al producției pe primele 5 
luni ale acestui an însumează 
390.667 lei.

Un ajutor prețios in activitatea 
biroului organizației noastre de 
bază l-a constituit botărirea ple
narei CC. al P.M.R. din 23— 25 
aprilie a.c. cu privire la întări
rea continuă a rîndurilor partidului.

In prezent biroul organizației 
de bază se ocupă de alcătuirea 
unei brigăzi numai din membri și 
candidați de partid, care iacepind 
cu luna septembrie a c. m lucreze 
la primul frontal ce se va des
chide in sector. De asemenea, pe 
viitor vom acorda mai multă a- 
textție primirii in partid a celor 
mai valoroși ți capabili tehnicieni 
și ingineri care nu precupețesc 
nici un efort pentru bunul mers 
al producție:, precum ți reducerii 
stagiului de candidat tovarășilor 
cu merite deosebite in producție, 
care depun eforturi susținute 
pentru pregătirea lor polinco-i- 
deologicâ. Primirea in rîndurile 
organizației de bază a celor mai 
înaintați muncitori ți tehnicieni va 
spori capacitatea de mobilizare a 
întregului colectiv la traducerea I 
in viață a sarcinilor pe care Con
gresul al III-Iea al partidului le-a I 
pus in fața noastră, a minerilor.

POP IOAN 
secretarul organiiației de bază 

nr. 4 E. M. Anineasa

Admiterea în învățâmîntul superior
După cum comunică Mmsstcrul 

Invățămintului, concursul de admi
tere in invățâm.ntul superior 
(cursuri de zi), la toate facultă
țile institutele tehnice ți agrono
mice, precum ți la facultățile de 
matematică, fizică, chimie ți la 
secțiile de filozofie din cadrul u- 
niversităplor va începe in ziua 
de 7 septembrie a. c.

La celelalte institute și facul
tăți, concursul de admitere va în
cepe in ziua de 18 septembrie 
a. c.

La institutele de teatru și de 
atte plastice, la conservatoare, la 
institutul de cultură fizică, precum 
și la facultățile de educație fizică, 
arte plastice și muzică din cadrul 
institutelor pedagogice de 3 ani, 
probele practice încept în ziua de 
7 septembrie a.c.

înscrierile candidaților se fac 
la secretariatele facultăților între 
10 și 30 august pentru institutele

In fața hărții
Laosul este situat in partea 

de apus a Peninsulei Indochi
na și ocupă o suprafață de 
236.800 km. p. Populația se 
ridică la aproape 3.000.000 de 
locuitori. Se mărginește cu 
Cambodgla, Vietnamul, Bir- 
mania, Tallanda și R. P. Chi
neză. Inițial purta denumirea 
de Lang Kong (țara celor un 
milion de elefanți) șl apoi 
Patet Lao (țara Lao).

Datorită climei tropicale șl 
musonllor, temperatura varia
ză in luna ianuarie intre plus 
15 și 23 grade Celsius iar in 
luna iulie intre plus 28 și 30 
grade. Cea mai mare parte a 
țării este acoperită cu păduri 
tropicale iar in nord vegetația 
este sub-tropicală. Nordul ță
rii este tăiat in două părți a- 
proape egale de fluviul Me
kong, navigabil numai pe li
nele porțiuni.

O fără bogată 
și un popor sărac

Laosul este o țară agrară 
înapoiată, cu trăsături tipice 
economiei coloniale. Cele mâi 
bune p&mînturi au fost aca
parate de colonialiștii fran
cezi și moșierii locali care fo
loseau munca forțată pe ma
rile lor plantații. Țăranii să
raci se împrumutau de la mO-

Nu de puține ori s-a întimplat 
ca, din cauza unor mici defecțiuni 
la instalațiile electrice de ilu
minat sau de uz casnic, să se pro
ducă scurtcircuite care, neluate în 
seamă, au dus in cel mai fericit 
caz la întreruperea curentului c- 
lectric Deseori, „midie" defecțiuni 
ale instalațiilor electrice, ne
glijate la început, duc la pagube 
serioase, distrugi nd izolația con
ductorilor ți puțind da naștere la 
incendii. Acest lucru se intimplă 
in special atunci ciad instalațiile 
electrice nu tint bine întreținute, 
end sînt modificate prin diferite 
improvizații ți adăugiri sau nu 
au siguranțele calibrate corect.

In ultimii ani s-au depus efor
turi susținute pentru punerea ins
talațiilor electrice vechi ți neco
respunzătoare din localitățile Văii 
Jiului in concordanță cu normele 
electrotehnice ia vigoare. Numai 
I.LX. Petroșani a consumat in 
cursul anului 1961 pentru repa
rarea sau refacerea totală a ins
talațiilor electrice de iluminat și 
de uz casnic vechi din localitățile 
noastre peste 120 km. de diferiți 
conductori izolați precum ți în
semnate cantități de alte materiale 
electrice specifice. In cursul anu
lui 1962 se vor folosi cantități și 
mai mari de materiale pentru re
facerea sau repararea instalațiilor 
defecte sau necorespunzătoare.

Din păcate^ mai sînt încă mul-

și facultățile din prima etapă a 
concursului. Candidații, care sus
țin examenul de maturitate in se
siunea din toamnă, vor putea să 
se înscrie la concursul din prima 
etapă pinâ la 6 septembrie in
el uriv.

Pentru institutele ți facultățile 
care țin concurs in a doua etapă, 
înscrierile se vor face intre 20 
august —12 septembrie a.c.

Condițiile de admitere, discipli
nele la care se dă concurs și pro
gramele lor se pot obține de la 
secretariatele facultăților și Sînt 
publicate in broșura „Admiterea 
in iavățămiutul superior" editată 
de Ministerul Invățămintului.

In cursul lunilor iulie și au
gust, candidații la concursul de 
admitere In invâțămintul superior 
pot participa ia cursurile de pre
gătire organizate de institutele de 
învățămînt superior.

(Agerpres)

LAO
șieri și arendași cu bani sau 
cereale și, neavind cu ce le 
plăti, se angajau să munceas
că pentru el. Astfel era men
ținută robia la sate.

in regiunile eliberate de for
țele patriotice au fost anu
late toate impozitele de jaf, 
datoriile și prestațiile către 
exploatatori. Producția agri
colă a sporit, iar nivelul de 
trai al țăranilor s-a îmbună
tățit.

Principala cultură in Laos 
este orezul. Se mai cultivă po
rumb, bumbac, cafea, trestie 
de zahăr, ceai. Industria pre
lucrătoare lipsește aproape in 
Întregime.

In ultimii ani a început ex
ploatarea minereului de plumb 
care se găsește în cantități 
însemnate de-a lungul cursu
lui mijlociu al fluviului Me
kong. S-au mal descoperit ză
căminte de minereu de fier, 
aramă, aur, platină precum și 
cărbune, pietre prețioase. Ex
ploatarea acestor bogății a 
fost acaparată Insă de trustu
rile americane „American Me
tal co" si „New Market Me
kong CO".

/
O istorie plină 
de frământări

Populația Lao, care s-a sta
bilit pe acest teritoriu din 

ți locatari ai noilor blocuri diu 
Valea Jiului sau locuințelor vechi 
care, dintr-un spirit îngust de e- 
conomie aduc pagube însemnate, 
provoacă neplăceri vecinilor și ia 
anumite cazuri, datorită unor in
tervenții necalificate, prin scurt* 
circuite electrice, declanșează în
ceputuri de incendiu. De regulă 
defecțiunile la aceste instalații în
cep odată cu crearea a diferite 
improvizații cu conductori neizo
lați sau insuficient de izolați la 
imbinări etc., în scopul de a lega 
noi consumatori. In felul acesta 
se măresc sarcinile în rețelele e- 
lectrice, temperatura conductorilor 
electrici se ridică, iar proprietă
țile izolante ale învelișurilor se de
gradează dînd naștere la scurt
circuite. Dacă siguranțele fuzibile 
de la instalația respectivă au fost 
supradimensionate de către o per
soană necompetentă, atunci, în ca
zul unui scurtcircuit sau supra
sarcină mare, conductorii electrici 
se pot încălzi pină la aprinderea 
izolației și topirea metalului din 
care sînt construiți. In asemenea 
cazuri instalația electrică suferă o 
avarie totală, iar dacă conductorii 
intră In contact cu materiale com
bustibile declanșează începuturi de 
incendii sau incendii.

Evitarea acestor deranjamente 
și a pagubelor pricinuite este pe 
deplin posibilă. In primul rînd 
este necesar ca deficiențele cons
tatate la instalațiile electrice să fie 
anunțate imediat întreprinderilor 
autorizate care execută asemenea 
lucrări, I.C.O. sau I.L.L. Locatarii 
să nu modifice instalațiile și să 
nu creeze improvizații de nici un 
fel. Să nu admită intervenția în 
caz de defecțiuni sau cînd sînt' ne
cesare modificări deaît numai a 
electricienilor autorizați.

In nici un caz, atunci cînd din 
cauza unor anumite defecțiuni se 
topesc siguranțele, acestea să nu 
fie înlocuite cu altele mai mari 
decît valoarea prescrisă ; să nu se 
înfășoare pe patroane sîrmă sau 
să se introducă in corpul siguran
țelor cuie, sîrme groase etc. Topi
rea siguranțelor fuzibile semna
lează întotdeauna defecțiuni ia 
instalații — suprasarcini, scurtcir
cuite etc. care nu pot fi remediate 
în mod corespunzător decît de 
persoane calificate !

Respectind aceste prevederi e- 
lementare ale normelor electroteh
nice uzuale puteți fi siguri că ins
talația electrică din locuința dum
neavoastră va funcționa în bune 
condițiuni.

I. COMAN 
«. I.L.L. Petroșani

SUL
timpuri străvechi, a creat, că
tre mijlocul secolului XIV, Un 
stat federal cu centrul la Lu
ang Prabang și apoi la Vien
tiane. Aceasta a dus ia o pe
rioadă de înflorire a economiei 
șl culturii LaosuiUi. ta înce
putul secolului xvn au ioc o 
serie de războaie interne pen
tru acapararea tronului cate 
Slăbesc Statul federal, dînd po
sibilitate regelui Siamului 
(Tailanda) să acapareze re
gatul Vientiane, care, în urma 
unui război de secesiune se 
despărțise de regatul Luang 
Prâbâng.

în a doua jumătate a seco
lului ăl XlX-lea Franța InCdpe 
Cotropirea îndoohiHPl și sub
jugă Vietnamul șl Cambodgla 
in afiUl 1860 și, rCSpeotiV, 1880. 
Apoi fttâcă Laâsul. Timp de 
mâl mulți arii populația Opu
ne o rezistență indîrjită. O altă 
putere colonială, Anglia, care 
ocupase Birmania și subordo
nase Tailanda, încearcă să â- 
Capareze și ea LaOsul. La ih- 
demnul Angliei Tailanda ata
că Ldăhg Prabangul in 1885, 
intrind astfel In conflict cu 
Franța. Abia ifl 1893 LUaiig 
Prabang și alte mici regate 
au fost nevoite să recunoască 
protectoratul francez, in ca
drul Uniuhii Indochlnâ, for-

(Continuare in pag. 4«a)
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lMre HeaBtfy—Dolirinin
WASHINGTON 18 (Agerpres).

I iTĂSS transmite:
' Da 17 iulie A. F. Dobrînin, 
.ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
■ a vizitat pe președintele Ken
nedy la Casa Albă la invita- 

i ția acestuia și a avut cu el o 
convorbire. După întîlnire se- 

: cretarul de presă al Casei Albe, 
P. Salinger, a declarat cores
pondenților că președintele 
S.U.A. a discutat cu A. F. Do- 
brînin probleme în legătură cu 
situația din Berlin, cu dezar
marea șî cu Laosul.
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20-a aniversare
I

A
a Frontului Patriei din Bulgaria

SOFIA 18 (Agerpres).
La 17 iulie a avut loc la So

fia o adunare festivă consa
crată celei de-a 20-a aniver-

—=0=—

Pa-

To- 
al

DEMISIA 
GUVERNULUI IRANIAN
TEHERAN 18 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că 

•la 18 iulie a fost comunicată, 
oficial demisia guvernului ira
nian în frunte cu Amini.

După cum relatează cores
pondentul agenției U.P.I., pre
mierul Amini și-a prezentat 
demisia după mai multe în
cercări nereușite de a rezolva 
problemele legate de situația 
economică și financiară deose
bit de grea existentă In țară.

Franța intensifică 
pregătirile militare

PARIS (Agerpres).
In Franța se desfășoară pre

gătiri militare. După cum a- 
nunță ziarul „Le Monde", gu
vernul francez a hotărî t să în
ceapă în 'departamentul Lan
des, de pe litoralul Oceanului 
Atlantic, construirea unui po
ligon special pentru experi
mentarea rachetelor. In aceas
tă regiune autoritățile milita
re franceze intenționează să 
creeze ceva asemănător cu ba
za americană de experiențe de 
la Cape Canaveral, deși în 
proporții reduse. După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
pentru construirea bazei fran
ceze de experimentare a ra
chetelor guvernul francez in
tenționează să cheltuiască 
de miliarde de franci vechi.

S.U.A. au efectuat 
nucleară în

NEW YORK 18 (Agerpres).
Nesocotind protestele opiniei 

publice mondiale, S.U.A. con
tinuă experiențele cu arma 
nucleară. După cum anunță 
de la Camp-Mercury (statul 
Nevada) agențiile de informa
ții americane Statele Unite au
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20

o nouă explozie 
atmosferă
efectuat la 17 iulie o explozie 
cu arma nucleară în atmosfe
ră în timpul manevrelor mili
tare pe poligonul 
statul Nevada. In 
ploziei pe poligon 
proximativ 900 de

atomic din 
timpul ex- 
se aflau 
soldați.

a-

india : Campanie de semnături 
împotriva experimentării armei nucleare

DELHI 18 (Agerpres). TASS
Organul 

partidului 
Congresul 
Comitetul
Congresului — a adoptat ho- 
tărîrea de a începe în întrea
ga țară la 2 octombrie, cînd se

de conducere al 
de guvernămînt 

Național Indian — 
pe întreaga Indie al

V*

(Urmare din pag. 3-a)
mată de Franța, cu scopul de 
a centraliza conducerea pose
siunilor ei coloniale.

in anii 1918, 1928, 1937,
populația Laosului s-a răscu
lat împotriva exploatării crîn- 
cene a colonialiștilor.

A urmat apoi războiul mon
dial și ocupația japoneză, îm
potriva căreia a izbucnit în 
1945 cea mai puternică răs
coală din Laos. A luat ființă 
un guvern provizoriu al rezis
tenței care la 12 octombrie 
1945 a proclamat independen
ța țării sub numele de Patet 
Lao.

Cu sprijinul imperialiștilor 
americani, colonialiștii fran
cezi cotropesc din nou Laosul 
și Întronează în 1947 monar
hia, puterea fiind însă con
centrată în mîînile administra
ției franceze. Deși în 1949 
Franța recunoaște indepen
dența Laosului „în cadrul U- 
niunii Franceze" Laosul ră- 
mîne totuși sub jug colonial.

Incercînd să-și creeze un 
cap de pod în Extremul O- 
rient, imperialiștii americani 
încep să se preocupe în mod 
deosebit de Laos. In această 
țară încep să curgă arme, do
lari și „consilieri militari a- 
mericani" în timp ce colonia
liștii francezi încearcă zadar
nic să înfringă războiul de re
zistență dus de patrioții lao- 
țieni.

Crearea in martie 1951 a

sărbătorește ziua de naștere a 
lui Mahatma Gandhi, o cam
panie de strîngere de semnă
turi împotriva experimentării 
armei nucleare. Comitetul ă 
chemat toate organizațiile lo
cale ale Congresului să se a- 
lăture acestei campanii.

LAO

mare rol 
înfrîngerea

Frontului Na
țional Unit al 
popoarelor din 
Patet Lao. 
Cambodgia și 
Vietnam a avut 
un 
în

colonialiștilor 
francezi și eli
berarea Indo- 
chinei.

Conferința de 
Ia Geneva din 
26 aprilie — 

21 iulie 1954 a 
consfințit neu
tralitatea Lao- 
-uluî încunu- 
nind lupta de 
eliberare a a- 
cestui popor e- 
roic și obligînd 
Franța să-și re
tragă trupele 
din Indochina.

Cu toate a-
cestea, indepen
dența și suvera
nitatea țării au 
continuat să 
fie amenințate, 
datorită politicii agresive a 
Statelor Unite, care în această 
zonă a dus la înjghebarea 
blocului militar agresiv al A- 
siei de sud-est (S.E.A.T.O.) în 
care a încercat să atragă șl 
Laosul.

sări a înființării Frontului 
triei din Bulgaria.

La adunare a luat parte 
dor Jivkov, prim-secretar 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
cum și alți conducători de 
partid și de stat.

Raportul cu privire la cea 
de-a 20-a aniversare a Fron
tului Patriei din Bulgaria a 
fost prezentat de Encio Stai- 
kov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului Național al Frontului 
Patriei din Bulgaria.

Alegerile pentru prima adunare 
nafională

ALGER 18 (Agerpres).
Agenția France Press rela

tează că la alegerile care vor 
avea loc la 12 august, alge
rienii vor vota în două pro
bleme distincte. O dată pen
tru alegerea celor 196 de mem
bri ai primei Adunări națio-
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Lovitură de stat
LIMA 18 (Agerpres).
La 18 iulie în Peru a avut 

loc o lovitură de stat milita
ră. După cum anunță agen
țiile de presă, unități de tan
curi ale forțelor armate din

•cs-

HAVANA 18 (Agerpres).
In localitatea balneo-clima- 

terică Varadero, unde se odih
nesc împreună cu familiile lor 
muncitorii fruntași care s-au 
evidențiat în campania de re
coltare a trestiei de zahăr, a 
avut loc un miting la care Fi
del Castro, șeful guvernului 
revoluționar, a înmînat pre
mii fruntașilor din producție 
și diplome întreprinderilor ca
re s-au situat în frunte în în
trecerea națională.

In cuvîntareă sa, Fidel Cas
tro a relevat însemnătatea re
voluției din Cuba, care a dat 
libertate oamenilor muncii și 
a lichidat exploatarea omului 
de către om. Astăzi orice mun
citor, orice familie, a subli
niat Castro, pot spune că co
piii lor nu vor fi exploatați și 
umiliți. Revoluția a dat oame
nilor muncii dreptul la mun
că și la odihnă.

Noî provocări americane împotriva Cubei
— a anunțat Ministerul For
țelor Armate Revoluționare al 
Cubei.

Ministerul a relatat de ase
menea că la 16 iulie două a- 
vioăne cu reacție americane 
au violat frontierele aeriene 
ale Cubei.

HAVANA 18 (Agerpres).
Provocările împotriva Cubei 

continuă. In zilele de 14 și 15 
iulie trupele americane de la 
baza maritimă militară Guan
tanamo au deschis de șase ori 
foc asupra teritoriului Cubei
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Eșuarea încercării de a doborî 
o rachetă balistică

NEW YORK 18 (Agerpres).
După cum relatează cores

pondentul din Pointe-MOugu 
(statul California), al revistei 
„Newsweek" la 16 iulie s-a fă
cut prima încercare de a do
borî cu ajutorul proiectilului

intercontinentală
antirachetă „Nike-Zeus“ o ra
chetă balistică intercontinen
tală „Atlas" lansată de aici, 

încercarea a eșuat din pri
cină că cea de-a doua treaptă 
a proiectilului „Nike-Zeus" s-a 
defectat.

a Algeriei
nale algeriene, și o dată pen
tru a se pronunța în cadrul 
unui referendum asupra atri- 
buțiunilor 
nicirilor 
naționale.
fost luată 
de către organul executiv pro
vizoriu.

și duratei împuter- 
acordate Adunării 
Această hotărîre a 
marți după-amiază

militară în Peru
Peru au înconjurat palatul 
prezidențial și l-au arestat pe 
președintele țării, Manuel Pra
do. Potrivit 
Prado a fost 
San-Lorenzo, 
Lima.

Lovitura de 
după ce în noaptea de 17 spre 
18 iulie, după cum relatează 
agenția Reuter, Biroul națio
nal electoral a respins cererea 
ișefilor militari cu privire la 
anularea alegerilor, iar preșe
dintele Manuel Prado a res
pins demisia cabinetului 
zidat de 
Soldan.

Postul 
controlat 
anunțat 
din lideri ai forțelor armate 
va fi investită ca nou organ 
de guvernămînt al țării. Refe- 
rindu-se la motivele răsturnă
rii lui Prado, postul de radio 
a afirmat, după cum relatea
ză agenția United Press Inter
national, că acest lucru a fost 
determinat de faptul că1 Prado 
s-a opus anulării alegerilor din 
10 iunie.
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ultimelor știri, 
trimis pe insula 
la nord-vest de

stat s-a produs

>ia cabinetului ’jre- 
Carlos Moreyrfifcas 

național de radio, 
de către armată a 

că o juntă, formată

MOSCOVA. Veniamin Dîm- 
șiț, membru al C.C. al P.C.U.S., 
deputat al Sovietului suprem 
al U.R.S.S., a fost numit vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al «Co
mitetului de Stat al 
rii al U.R.S.S.

Vladimir Novikov 
liberat din funcția 
dinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., în 
legătură cu trecerea întt-o altă^ 
muncă. Jr

11 sGo- 
Pianifl^?- 

a fost e- 
de preșe-

L

Folosind faptul că Laosul 
este format din mai multe na
ționalități, politica agresivă a 
S.U.A. le-a învrăjbit între ele, 
pentru a le putea menține mai 
lesne sub dominația lor. Tot
odată, imediat după 1954

S.U.A. au dezlănțuit un ade
vărat război al nervilor împo
triva guvernului neutralist al 
lui suvanna Fumma, obținînd 
apoi răsturnarea și înibcuirea 
sa cu un guvern proamerican 
care a denunțat acordurile de 
la Geneva. Patrioții laoțieni, 
în frunte cu căpitanul kong 
Le, care nici o dată nu s-au 
împăcat cu dominația colonia
liștilor, au dat o lovitură de 
stat, răsturnînd guvernul reac
ționar în august 1960 și instau- 
rînd un guvern de coaliție na
țională împreună cu conducă
torii mișcării Patet Lao. In ur
ma acestor evenimente S.U.A. 
au dezlănțuit războiul civil 
în Laos, reușind să corupă o 
parte a armatei și administra
ția unor regiuni. Forțele pa
triotice au dat puternice lo
vituri rebelilor. Aceștia, deși 
se bucurau din plin de ajuto
rul S.U.A., au fost nevoiți să 
cedeze și să accepte formarea 
unui guvern național de coa
liție în frunte cu Suvanna 
Fumma. Aceasta a însemnat 
o puternică lovitură dată pla
nurilor agresive ale S.U.A. și 
o mare victorie a forțelor pa
triotice laoțiene.

Capitolul războiului civil din 
Laos se va încheia în curînd 
cînd Conferința internațională 
a celor 14 state pentru regle
mentarea problemei laoțiene 
de la Geneva va consfinți neu
tralitatea și suveranitatea Lao
sului.

C. ALEXANDROAIE

DELHI. In fața sediului con
sulatului S.U.A. de la Calcutta, 
a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva experiențe
lor nucleare efectuate de 
S.U.A. în Cosmos.

La ea au participat aproxi
mativ 3.000 de persoane.

ATENA. Peste 250.000 de 
greci ajunși la disperare din 
cauza șomajului și a lipsuri
lor au părăsit în perioada 
1955—1961 Grecia, plecînd pe 
meleaguri străine în căutare 
de lucru.

Potrivit datelor oficiale pu
blicate în ziarul „Eleftheria" 
în 1962 numărul emigraților 
din Grecia va crește cu încă 
90.000 de oameni.
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„Am cerut pîine 
și am primit otravă11

DELHI 18 (Agerpres).
„Surplusurile de alimente ame- 

j ricane livrate Indiei în baza fai- 
| moașei legi cu privire la vinderea 
I surplusurilor agricole reprezintă o 
I primejdie pentru sănătatea oame~ 

nilor1', scrie săptămînalul Blitz'. 
care apare la Bombay. Potrivit re
latărilor ziarului, la descărcarea 
griului american transportat pe 
bordul navelor la Calcutta și 
Madras, au fost descoperite ames
tecuri de substanțe toxice folosite 
împotriva insectelor și a altor dău
nători. „Intr-adevăr, scrie „Blit^L 
parafrazînd biblia, se poate spune : 
am cerut pîine și am primit o~ 
travă“.
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