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Munca politică in sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor de întrecereA

CO- ANDREI NAGY 
secretarul organizației de 
bază nr. 2 mina Lupeni

să extra
să trimită 

socialiste

Sporește raotitatee 
de mărfuri desforole 

prin majarioe
Primele 6 luni din acest <, 

an, marchează o serioasă < 
creștere a desfacerilor co- > 
merciale — îndeosebi la ar $ 
ticole electrotehnice vîn- ( 
dute prin magazinele de ? 
produse industriale. Astfel, > 
în cursul semestrului I au j 
fost vîndute populației din < 
Valea Jiului un număr de ; 
1180 aragaze, 1014 mașini > 
de spălat rufe, 198 frigi- $ 
dere, 1420 aparate de radio, ) 
180 motociclete 
395 mașini de 
aspiratoare de 
picupuri etc.
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Emi- 

la lăm-

și scutere, 
cusut, 130 
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Lămpile e- 
lectrice încăr
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lia de 
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bunelui. 
CLIȘEU : 
două 
toare 
cînd 
o lampă elec
trică

funcțio 
irepro 
ajutîn

căr

munci 
verif! ■

---------------- G---------------

Puterea colectivului

munca lor de

mereu prezentă la datorie, 
difuzoarea voluntară de ziar® 
Ionescu Maria de la mina Pe- 

aT trila este mult apreciată de 
mineri. Iat-o în clișeu pregă
tind 
tele 
rite

ț '

din timp ziarele și revis- 
pentru abonații din dife- 
sectoare ale minei.

...Școala personalului de lo
comotivă din Depoul C.F.R. 
Petroșani. Mecanicii prezentl 
Ia cursurile de împrospătare a 
cunoștințelor sînt atenți la ex
plicațiile mecanicului instruc
tor Crișan Gligor, care le vor
bește despre tehnica remor- 
cării trenurilor cu tonaj sporit.

După terminarea lecției nici 
un mecanic nu se grăbește să 
plece. A devenit un obicei ca 
mecanicul-instructor să le co
munice unele aspecte pozitive 
și negative din 
pe tren.

— Astăzi nu vă voi spune 
declt un singur
el. Printre mecanicii depoului 
nostru, care s-au evidențiat 
In mod deosebit în ultimul 
timp, este și tovarășul Braia 
Barbu. Remorcarea trenurilor 
In cele mai bune condiții de 
siguranță și regularitate, în
treținerea exemplară a loco
motivei, economisirea în luna 
iunie a 23,5 tone combustibil 
convențional — iată doar ci
te va din succesele sale cu ca
re se evidențiază.

— De aceeași părere sînt și 
eu — spuse șeful depoului fă- 
cindu-și apariția in sala 
cursuri. Mecanicul Braia
un tovarăș cu care ne i 
drim.

Mecanicul Braia trăia i

lucru — zise

i 'de 
este 
mîn-

clipe

Concups pe teme N.T.S.
■ Zilele trecute, conducerea ter

mocentralei Paroșeni a organizat 
cu muncitorii și tehnicienii energe- 
ticieni din uzină un concurs pe 
teme N;T.S. Bine pregătiți, parti - 
cipanții la concurs au răspuns la 
toate întrebările, evidențiindu-se

---------------©

prin răspunsuri bune Vălureanu 
Dumitru, Ilcan Pavel (electricieni), 
Bratu Mihalache (strungar), David 
Ioan (șef de tură în secția cazane) 
și Bizodie Ștefan (sudor). Ei au 
fost desemnați de juriu câștigă
tori ai concursului-

de emoție. Prin minte ii tre
ceau frînturi din activitatea 
de zi cu zi. Trenul 2619 avea 
un tonaj sporit de 250 tone.. 
Cu greu l-a remorcat. Trenul, 
2677 avea o întârziere de 20' 
minute. Cit s-a zbătut el pînă 
l-a adus la normal. Trenul 
2601 își prelungise timpul de’ 
mers datorită faptului că nu 
a folosit toată puterea de re-, 
morcare a locomotivei.
minte continuară să i se pe
rinde alte și alte fapte. Iși a- 
mintește cum toți colegii cău
tau să-l ajute. Nu odată l-au 
sfătuit
..Braia, nu faci bine ce faci! 
Uită-te la colegii tăi care con
stituie exemplu în executarea 
serviciului; nu provoacă greu
tăți în exploatare. învață de 
la ei cum să muncești, urmea
ză-le exemplul".

Vazind atîta grijă și atenție 
din partea colectivului, Braia 
a spus într-o zi:

— Recunosc că am greșit. 
Vă promit că mă îndrept.

Și mecanicul Braia s-a ți
nut de cuvint. Astăzi se nu
mără printre fruntașii depou
lui.

...Cu
ridicat 
canici

— Realizările mele se dato- 
resc în mare parte și vouă, cei 
care mi-ați arătat calea bună 
ce trebuie s-o urmez.

I. CRIȘAN 
corespondent

Prin

cei cu experiență:

obrajii îmburojați s-a 
și ă spus zecilor de me- 
prezenți in școală:

La Începutul 
acestui an, 
lectivul sectoru
lui n al minei

Lupeni s-a angajat 
gă din adincuri și 
industriei noastre 
7.700 tone cărbune cocsificabil 
peste plan, să realizeze o pro
ductivitate a muncii pe sector 
cu 0,020 tone mai mare pe post 
declt sarcina planificată, să re
ducă cu 0,5 m. c. consumul 
specific de lemn de mină pe 
mia de tone de cărbune ex
tras și să obțină cel puțin 
100.000 lei economii la prețul 
de cost al producției.

Angajamentul luat de co
lectivul sectorului nostru in 
întrecerea socialistă a pus în 
fața organizației de bază sar
cina de a studia mai profund 
activitatea economică din sec
tor și paralel cu aceasta să a- 
corde un sprijin mai substan
țial celor 4 grupe de partid, 
conducerii sectorului și comi
tetului de secție sindicală în 
vederea realizării Întocmai a 
obiectivelor propuse. Țin să 
subliniez că in desfășurarea 
muncii politice in scopul mo
bilizării întregului colectiv la 
îndeplinirea angajamentelor de 
întrecere, biroul organizației 
de bază a acordat o mare a- 
tenție studierii celor mai va
loroase articole apărute în re
vista 
ajutor prețios 
pentru noi articolul intitulat 
„Planul 
1962 și sarcinile organizațiilor 
de partid", 
„Munca de 
ma lună a 
cest articol 
întreg biroul organizației 
bază, de organizatorii grupe
lor de partid, apoi a fost pre
lucrat cu agitatorii sectorului. 
In lumina articolului, biroul a 
trecut la aplicarea inițiativei 
organizației de partid de la 
uzinele „Semănătoarea" din 
București care a îndrumat 
conducerea întreprinderii să 
repartizeze pe lîngă fiecare 
grupă de muncitori cîte un 
inginer sau tehnician cu o 
înaltă calificare pentru a o 
sprijini în rezolvarea unor pro
bleme tehnice. De pildă, co
munistului Birtalan Benedek, 
prim-maistru minier, i s-a în
credințat sarcina să se ocupe 
îndeaproape de brigada din 
frontalul 1/1 care deseori ră- 
mînea în urmă cu producția. 
Tovarășul Birtalan a convo
cat o ședință cu membrii bri
găzii. Aici s-a discutat cu răs
pundere despre ceea ce trebuie 
făcut pentru ca brigada să-și 
realizeze ritmic sarcinile de 
producție și angajamentele de 
întrecere. Comunistul Birtalan 
le-a vorbit minerilor despre 
inițiativa „Trei fîșii la două 
zile", le-'a dat exemple con-

c.

„Munca de partid". Un 
l-a constituit

economic pe anul

apărut în revista 
partid" din ulti- 
anului trecut. A- 
a fost studiat de 

de

crete despre fe
lul în care tre
buie organiza
tă munca la1

frontul de lucru pentru ca a- 
ceastă inițiativă să prindă 
viață. In prezent minerii 
din acest frontal reușesc să-și 
îndeplinească cu regularitate 
planul de producție și anga
jamentele de întrecere. Ei scot 

mai 
de

jamentele de întrecere' Ei 
lunar 29—34 fîșii, cu 4—8 
multe fîșii decît sarcina 
producție.

Paralel cu repartizarea 
lor mai valoroși maiștri 
nieri și ingineri care să 
pundă de activitatea brigăzi-' 
lor mai slabe, biroul organi
zației de partid a luat și alte 
măsuri pentru a sprijini bri
găzile rămase în urmă. In a- 
ceastă privință de un real fo
los ne-a fost articolul intitu
lat „Munca politică și întrece-' 
rea socialistă" apărut în „Mun-; 
ca de partid" nr. 3 a. c„ în 
care se vorbește, printre al
tele, despre sprijinirea siste
matică a brigăzilor rămase în 
urmă. Acest articol a fost pre-' 
lucrat într-o ședință de birou: 
la care au fost invitați mineri! 
fruntași și unii tovarăși dini 
comitetul de secție sindicală.: 
Aici, comunistul Milaș Teodori 
a cerut să preia conducerea; 
unei brigăzi rămase în urmă; 
dintr-un abataj frontal. Toți 
in această ședință tînărul co-! 
munist Tănase Ștefan a cerut i 
să preia conducerea unei bri- : 
găzi de la pregătiri rămasă în; 
urmă. De cînd acești comu-j 
niști au preluat conducerea* 
brigăzilor respective, acestea! 
reușesc să-și îndeplinească rit-; 
mic sarcinile de producție șii 
angajamentele de întrecere.1 
încă din prima lună de cînd 
tov. Milaș Teodor a preluat 
conducerea brigăzii, ortacii săi! 
au dat 150 tone de cărbune 
peste plan, iar brigada lui Tă
nase Ștefan a ajuns să rea
lizeze într-o lună chiar peste, 
80 m. avansare la lucrările de 
pregătiri în cărbune.

O atenție deosebită acordăm 
studierii experienței înaintate' 
a organizațiilor de partid prî-! 
vind îmbunătățirea calității 
producției. De exemplu, ne-a 
atras atenția articolul din 
„Munca de partid" nr. 6 sub 
titlul „Inițiative și metode e- 
ficace în lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor". 
Biroul a luat măsuri ca acest; 
articol să fie studiat cu aten
ție de către membrii biroului,; 
organizatorii de grupe de: 
partid, apoi a organizat o dis-: 
cuție pe tema calității produc
ției la care au participat a-! 
proape 40 de agitatori din sec
tor precum și conducerea sec-; 
torului și membrii comitetu-i 
Iui de secție sindicală. Discu-

ce- 
mi- 

răs-

(Continuare in pag. 3-a)

minerului Mol- 
și-a luat anga-

Abatajul de la supraf ațăwn

să
grijă. Odată ajuns 
să fiii cum să ex-

Pentru semestrul II din acest an, brigada
dovan Ioan de la sectorul IV al minei Petrila _ ___ ___
jamente sporite. Primele rezultate obținute în muncă — 199 
tone de cărbune date peste plan într-o singură 
stituie un început promițător. După cum se vede din clișeu a- 
cest lucru bucură deopotrivă pe toți membrii brigăzii și desi
gur îi va însufleți și mai mult in activitatea de viitor.

— Sufletul tî- 
nărului e ca 
filon ascuns, 
care trebuie 
te apropi cu 
la el, trebuie
tragi metalul pur, dînd la o par
te sterilul, organizîndu-ți bine 
abatajul, cu fronturile deschise 
în sensul spre care se îndreaptă 
bogăția stratului... Acestea sini 
vorbele fostului miner, ale tova
rășului Cristea Aron, directorul 
Grupului școlar minier din Lu
peni, și nu sînt rostite întînrplă- 
tor. Școala pe care o conduce es
te un adevărat abataj de desco
perire și formare a caracterelor vii
torilor muncitori, a celor care azi 
abia se deprind cu tainele mi
neritului, viitorii mecanici de lo
comotive, subterane, de crațere, 
haveze sau combine miniere, vii
torii lăcătuși 
puțurilor sau 
raj din mină, 
mulți fii de 
fii de țărani,
cenici au putut vedea primul a- 
telier din viața lor, primele 
strunguri, primele agregate com
plicate, automate sau semiauto
mate, asemenea celor care de-

de întreținere « 
sistemelor de ae- 
Intre ei întilnești 
mineri, precum și 

care abia ca u~

decadă — con-

servesc azi moderna preparație 
de cărbuni din Lupeni. Sînt fii 
de țărani din Gorj, fii de oieri 
care bălăduiesc pe culmile Pa- 
rîngului sau Retezatului, fii de 
pomicultori din Țara Hațegului 
sau agricultori de pe Valea Mu
reșului.

Parcă pentru a rtu-i rupe cu 
totul de amintirea locurilor na
tale, complexul școlar își înalță 
arhitectonica semeață pe platoul 
Grafit, dintr-un capăt al orașu
lui Lupeni, mărginit in partea 
de jos de grădini pline de pomi 
și pășuni subalpine, sub care se 
întinde un desiș de blocuri noi 
construite, in partea de sus stră
juit de codri munților Vilcan, 
luminați de poiene, vara înmi
resmate de flori și iarna ascunse 
sub pături de nea — loc ideal 
pentru schiori și vinători. De 
aici, de sus, se vede ca in palmă 
întreaga așezare minieră, cu pei
sajul ei unic; cu turnurile sale 
de extracție, haldele, funicula- 
rele, gurile de mină, de care 
sînt legate pagini din istoria mă-

♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ * * ♦ ♦
♦
♦
•

Iii. Acest chioșc este unul din- ♦ 
tre elementele tipice ale obi- J
ceiurilor noi, încetățenite între ♦
ucenicii din Lupeni, ale relații- ♦ 
lor unor viitori comuniști. Cbioș- * 
cui acesta a devenit simbolul J 
..abatajului1 deschis aici de co- ♦ 
muniștii școlii, cadrele didactice, ♦ 
membrii organizației de partid * 
și U.T.M. pentru a scoate ,,la • 
ziuă", din minele bogate ale su~ ♦ 
fletelor ucenicilor acel „metal‘‘ » 
pur, atît de caracteristic unui a- *' ------- ---------- *♦ ♦ ♦

reață a luptelor 
£ i eroice ale mi

nerilor pentru o 
viață mai bună.

Școala are o legătură strînsă cu
preocupările minerilor, deși gru
pul său de clădiri pare izolat 
aici cu sălile sale de dasă, ate
lierele, cantina, dormitoarele, 
laboratoarelet biblioteca, colțul 
roșu și chioșcul alimentar cu 
autoservire.

Intenționat am lăsat chioșcul 
alimentar cu autoservire la ur
mă, deși poate ar fi trebuit să-l 
situez în enumerare primul, 
fiindcă de el sînt strîns legate 
vorbele rostite de directorul șco-

IR1MIE STRAUȚ
(Continuare in pag. 2-a)



Din munca filatorilor
Inițiativă, pricepere, 

dragoste de muncă.
pe anul 

de la 
s-a an- 
cu mai 

pentru
productivității 

folosirea econo-

Cu prilejul prelucrării 
cifrelor de plan 
1962, colectivul 
Viscoza Lupeni 
gajat să lucreze 
multă însuflețire 
sporirea 
muncii,
micoasă a materiilor pri
me, reducerea rebuturi
lor, generalizarea meto
delor înaintate de mun
că, îmbunătățirea calită
ții produselor. Conduce
rea fabricii a luat mă
suri tehnico-organizato- 
rice menite să asigure 
îndeplinirea ritmică a 
planului de producție și 
a angajamentelor asuma
te.

Din inițiativa comu
niștilor, în fabrică a fost 
încetățenit obiceiul ca 
zilnic fiecare maistru și 
ajutor maistru, 
cu responsabilul 
sindicale, să 
țul activității 
din schimbul 
să aducă la 
muncitorilor
obținute, lipsurile cons
tatate și măsurile ce 
trebuie luate. In secții, 
inițiativele ca : ajutora
rea între brigăzi, la 2000 
de bobine niciun rebut, 
nici un rebut la sortare, 
fiecare leg|ătoare să dea 
cîte 10 seu Iuti de mătase 
peste plan și altele au 
fost generalizate.

Fruntași cunoscuți cum 
sînt Prună Ștefan, Vîr- 
tosu Dumitru, Goșa Io
sif 
su 
ca, 
ția 
sif, 
ția

împreună 
grupei 

facă bilan- 
biigăzilot 
respectiv, 

cunoștința 
realizările

(secția filatură), Ru- 
Elena, Raica Veroni-
Porojan Maria (sec- 
textile) și lacob Io- 
Kovacs Ștefan (sec- 
mecanică) au împăr

tășit cu dragoste celor
lalți muncitori experien
ța și metodele lor de lu
cru. Gu ajutorul lor, zeci 
de filatori, centratori, 
bobinatoare și răsucitoa- 
rc au învățat să așeze, să 
înnoade sau să taie firul 
într-un anumit fel, să 
observe de la prima pri
vire cele mai mici ano
malii care ar putea dău
na calității firelor.

Mobilizați în mod ac
tiv la întrecere, inginerii 
și tehnicienii Borșai Rita, 
Borangic Silvia, Ispas 
Marin, Iancu Aurelia, 
Purcărin Constantin. Ta- 
botskt Ana, Moldovan 
Constanța, Nicolaescu 
Toma, Tura Carol și al
ții au studiat și introdus 
noi procedee de 
Ei au 
sistemul
nizare a brigăzilor la lo-

curile de muncă ceea 
a contribuit substanțial la 
reducerea deșeurilor. 
Productivitatea muncii a 
crescut. In secții, se dă 
bătălia pentru calitate. 
Au fost înființate noi 
cursuri de calificare. Cei 
mai buni și mai pregă
tiți ingineri și tehnicieni 
au fost desemnați să pre
zinte în fața muncitori
lor un ciclu de conferin
țe tehnice legate de calitate. 
„Lupta pentru o calitate 
mai bună“, „Tehnologii 
noi pentru fabricarea 
produselor textile", „Fac
torii care influențează •<> 
îmbunătățirea calității la ț. 
mașinile de filaj“ și alte 
teme au avut o influen
ță pozitivă asupra acti
vității filatorilor. Intr-un 
timp relativ scurt, indi
cele de calitate s-a-, 
îmbunătățit substanțial.

La Viscoza Lupeni, 
calitatea firelor este 
strîns legată de sectoral 
mecanic- Reparare?, mași
nilor, întreținerea lor și 
supravegherea atentă 
pentru ca ele să nu scă- 
moseze firul cere o pre
ocupare permanentă. Me
canicii, lăcătușii și elec
tricienii nu s-au mulțu
mit numai cu atit : ei 
au smuls mașinilor ma
ximum de randament. In 
primele două trimestre 
din acest an, numeroase 
mașini de bobinat, de ră
sucit și de filaj, modi
ficate și perfecționate de 
personalul mecanic; și-au 
sporit productivitatea (u~ 
nele chiar cu 100 la sută) 
și au încetat să 
firele.

Urmînd cu 
indicațiile date 
nizația de partid, dove
dind inițiativă, pricepere 
și multă dragoste de 
muncă, colectivul fabricii 
Viscoza Lupeni a rapor
tat la sfîrșitul semestru
lui I următoarele reali- 

fire peste plan : 
kg. ; depășire rea
la valoarea pro- 
globale : 740.000 

depășire realizată

mai rupă

încredere 
de orga-

t

1

lucru, 
îmbunătățit 

de orga-

zări : 
12.100 
lizată 
ducției 
lei ; 
la calitatea sortimentelor 
de fire extra și prima : 
3 la sută; economii la 
preț de cost : 657.000
lei ; beneficii peste plan: 
788.000 lei.

Oglindă vie a unei ac
tivități pline de perse
verență și hărnicie, aces
te realizări trebuie să 
constituie pentru textiliș 
ti' de la Viscoza Lupeni 
temelia unor noi înfăp • 
tuiri.

împărtășind experiența ei și altor răsuci- 
toare, comunista Raica Iuliana a contribuit 
din plin la creșterea numărului de fruntași în 
secție.

— In
Iul stă

prezent — spune ea — calitatea firu- 
în centrul atenției noastre.

-------------- ©---------------

O

• Primind sarcina de 
a repara urgent un di- 
Zolvor necesar în proce
sul de fabricație a fire
lor de viscoză, echipa de 
lăcătuși condusă de lacob 
losif nu și-a precupeții 
nici eforturile și nici 
timpul liber. Organize 
du-}i bine munca ea a 
reușit să efectueze lucra
rea cu două zile înainte 
de termen.

* Printre echipele ca
re au fost evidențiate 
recent pentru merite deo
sebite in muncă, se nu
mără și cea condusă de 
electricianul Dobner An
ton. Intr-un timp scurt, 
ea a pus la punct și 
montat, la tabloul elec
tric de d'stribuție 
treprinderii, un 
de 31

ni îr - 
număr 

condensatoare.

intreprin - 
Viscoza

• La 
derea
Lupeni ilumina
tul fluorescent a 
început să 
introdus in 
te secțiile, 
tărîți să

fie 
toa- 
Ho- 

re-

i

♦
T
I

Discuția între cei patru se duce în jurul calității.
— De calitatea reparațiilor efectuate la mașinile textile 

— spune tehnicianul Tura Carol, șeful sectorului mecanic de 
la Viscoza Lupeni — depinde și calitatea firelor care se fa
brică. Deci atenție !

i

*

i

preva-ducă cheltuielile 
zute în acest scop și să 
termine mai repede lu
crările de instalare, mun
citorii din sectorul ge
neral au montat recent, 
prin muncă voluntară, 
lămpi fluorescente.

16

lade mult, 
Lupeni muncito- 
secția sulfură de 
au montat prin 

voluntară o ladă 
necesară

• Nu 
Viscoza 
rii din

. carbon 
muna\ 
de condensare 
procesului de fabricație. 
Muncind cu hărnicie timp 
de 7 ore, ei au reușit să 
execute lucrările de mon
tare în timp scurt : 9 
ore în loc de 4 zile.

S-au evidențiat tovară
șii Văgăun Gheorghe, 
Pintea loan, Orvoș Gri- 
gore, Sulici Samson, Bo- 
loșan Ferdinand, Taș- 
cău Petru, Gogu Vasili 
și Munteanu Ilie.

Abatajul de
(Urmare din pag. l-a)

După încheierea anului de învățămînt 
ia școala serală economică de partid
Zilele trecute s-au terminat 

examenele de sfîrșit de an și 
de absolvire la școala serală 
economică de partid din Pe
troșani. Ele au constituit un 
bun prilej de verificare a cu
noștințelor acumulate de că
tre elevii școlii, prilej pentru 
aprofundarea acestor cunoș
tințe, pentru consolidarea re
zultatelor obținute in cursul 
anului.

Pentru ca examenele să se 
desfășoare in cele mai bune 
condiții și răspunsurile date să 
fie la nivelul cerințelor au fost 
luate din timp măsuri menite 
să ajute elevii în însușirea cit 
mai temeinică a materialului 
predat. In preajma examene
lor s-au organizat consultații 
colective și individuale, s-au 
pus la dispoziția elevilor la 
cabinetul de partid lecțiile 
predate in cursul anului pre
cum și materialul bibliografic 
indicat; membrii colectivelor 
de catedre au ajutat elevii in 
lămurirea diferitelor probleme. 
Pentru ținerea consultațiilor 
colective au fost desemnați 
tovarăși bine pregătiți, iar 
subiectele au fost astfel alese 
Incit să trateze problemele cele 
mai importante predate 
cursul anului, ca 
„Plenara C.C. al 
noiembrie—decembrie 
„Despre productivitatea mun
cii in întreprinderile indus
triale și căile creșterii ei“, 
„Prețul de cost al producției. . ... ... re^U_

con- 
comu- 
altele. 
pregă-

in 
de pildă: 
P.M.R. din 

1961“,

i

devărat muncitor comunist : dra
gostea față de meseria aleasă, 
cinstea, dîrzenia, curajul, spiri
tul colectiv, dorința de a te în
trece pe tine însuți, de a-ți in
fringe propriile slăbiciuni, lup- 
tînd pentru a le descoperi și în
lătura odată cu cele ale tova
rășilor tăi...

Chioșcul funcționează fără vîn- 
Zător de peste un an de zile. In 
anul trecut s-au vîndut aici măr 
furi în valoare de peste 31.000 
lei, fără nici o pierdere, iar a ■ 
nul acesta, în valoare de peste 
25.000 lei. Fiecare elev răspun
de prin 
chioșcului, 
organizarea

— Dar 
aspect al 
țenite în școală între viitorii me
seriași mineri, rezultat al mun
cii de educație comunistă des
fășurată aici de cadrele didac
tice și colectivul de elevi sub 
conducerea și îndrumarea orga
nizației de partid — spune mais
trul Drăgulescu Emil, secretar al 
organizației U.T.M. din școală.

rotație de gestiunea 
de aprovizionarea și 
mărfurilor în rafturi, 

acesta este doar un 
noilor relații încetă-

industriale și criteriile 
cerii Iui“, „Programul 
strucției desfășurate a 
nismului în U.R.S.S." și 
Măsurile luate pentru 
tirea elevilor in vederea exa
menelor și-au dovedit pe de
plin utilitatea. La examen, ma
rea majoritate a elevilor, atit 
din anul I cit și din anul II, 
au dat răspunsuri bune, reu
șind să aprofundeze proble
mele, să lege tezele teoretice 
de problemele practice, de 
viata întreprinderilor, de sar
cinile ce se ridică în fata fie
cărui colectiv de muncă. Prin
tre cei care au dat răspunsuri 
bune s-au evidențiat tovarășii 
Popescu Alexandru, Martin E- 
lemer, Denessy Andrei, sirbu 
Mircea din Petroșani, Haber 
Francisc, Giuglea Paula, Ma
tei Ilie, Smaranda Nicolae din 
Lupeni, Dezrobitu Virgil din 
Aninoasa, Bîcoi Leon, Coloși 
Tiberiu din Vulcan, Stoica E- 
mil, Donin Francisc 
trila, Nicoară Iosefa 
și mulți alții.

In răspunsul său, 
pescu Alexandru a vorbit 
mod documentat despre rolul 
statului de democrație popu
lară în construirea socialis
mului în patria noastră, des-

pre necesitatea întăririi rolu
lui economic al statului în pe
rioada construcției comunis
mului. Tov. Donin Francisc a 
vorbit despre teza cu privire 
la acțiunea legii creșterii ne
contenite a productivității 
muncii în tara noastră, ilus- 
trînd cu cifre și fapte con
crete creșterea productivității 
muncii în general și, mai ales, 
dinamica creșterii productivi
tății muncii la exploatările 
miniere din Valea Jiului.

Au fost însă și tovarăși care 
nu au privit cu destul simț 
de răspundere sarcinile ce le 
reveneau in cadrul școlii, pre- 
zentîndu-se slab pregătiți la 
examen. Așa au fost tov. Dră- 
ghici loan din Vulcan, 
Ileana, Cristea Dumitru 
Petroșani, Tărcuța 
Lupeni și alții.

La examenul de 
an de învățămînt, 
rezultatele obținute sînt cele 
scontate. S-a confirmat și cu 
această ocazie adevărul 
pentru a putea face față 
succes unui examen nu 
suficient numai timpul de pre
gătire în cele 10—15 zile a- 
cordate in acest sens. Acei e- 
levi care în tot cursul an^șfcf 
au studiat și conspectat’”Jse- 
care lecție și au luat parte ac
tivă la discuții în cadrul se- 
minariilor, au dat răspunsuri 
bune și la examenele de sfîr
șit de an. In schimb acei elevi 
care în cursul anului nu s-au 
pregătit la fiecare lecție, ne- 
glijînd și întocmirea caietului 
de conspect, în majoritatea ca
zurilor s-au prezentat slab pre
gătiți.

In anul școlar următor a- 
ceste lipsuri vor trebui elimi
nate începind chiar din pri
mele zile. Comitetele de partid 
vor trebui să acorde o mai 
mare atenție asigurării unei 
frecvente bune a elevilor pe 
care i-au trimis să studieze în 
cadrul acestei școli.

Atenție deosebită 
acordată recrutării 
elevi în școală. Aici 
vut în vedere faptul 
a putea face 
lui școlii este 
care elev să 
cunoștințe în

Vasile

Gali 
din 
din

desfîrșit 
in general

C& 
cu 

este

din Pe
din Lonea

tov. Po- 
ln

la suprafa fă"
Pentru întărirea sentimentului dc 
încredere reciprocă, de cinste și 
răspundere personală, pentru dez
voltarea simțului de proprietate 
obștească, încă din anul 1960. 
ucenicii au hotărît să desființeze 
toate cheile și lacătele de la du
lapurile personale sau mese. Ele
vii din anul 11 și 111 se ocupă 
de educația celor din anul 1. 
Cei „contaminați" de năravuri 
vechi sini puși repede la punct, 
în așa-zisele ședințe ale „con
științei", care au loc săptămînal, 
pe întreaga școală. In aceste șe
dințe „fulger", organizate de 
conducerea școlii, care uneori de
vin de lungă durată, se discută 
tot ce ține de formarea viitorilor 
muncitori mineri: probleme de 
disciplină și învățătură, compor
tare pe stradă și in societate, 
grija față de buna gospodărire a 
bunului obștesc, felul cum elevii 
au înțeles un film sau o carte 
etc.

In aceste ședințe s-au auzit 
pentru prima dată evidențiați 
pentru succesele lor la învăță
tură și practică mulți dintre cet 
675 ucenici, care fac cinste șco
lii cum e viitorul mecanic de

va trebui 
viitorilor 

trebuie a- 
că pentru

față programu- 
necesar ca fle- 

posede anumite 
__ ... . _  domeniul mar^ 

xism-lenlnismului, a economiei 
politice.

Dînd toată atenția pregăti
rii noului an școlar, sub con
ducerea și îndrumarea perma
nentă a Comitetului orășenesc 
de partid, rezultatele în a- 
ceastă formă a învățămîntulul 
de partid vor fi din ce în ce 
mai bune.

N. POPON 
directorul Școlii serale 
economice de partid

mină Bărbulescu loan, viitorii e- 
lectricieni Săvulescu Aurel, 
Bucur Aurel, Sanda Marin, Ber
tha Vili care în prezent își fac 
practica de producție. In aceste 
ședințe s-au format în bună par
te și absolvenți ai școlii ca Popa 
Eugen, muncitor la mina Lu
peni, Bartha Alexandru, munci
tor la mina Dîlja și alții.

Dar munca în „abatajul de la 
suprafață", de formare și călire 
de oameni noi, nu se reduce la 
atit. Aici au avut loc în timpul 
anului de studiu, ca și in aceste 
Zile, cind ucenicii sînt la prac
tică, diferite simpozioane sau șe
dințe U.T.M. pe teme educative, 
cum sînt cele intitulate : „Ce 
însemnează să fii un bun ute- 
mist", „Cum au muncit și au 
luptat minerii în trecut", „Ce în
semnează să-ți iubești meseria a- 
leasă" etc.

Unele dintre cele mai recente 
și la fel de semnificative rezul
tate ale acestei activități este cu 
în prezent s-a introdus pentru 
elevii ucenici la practică, auto
servirea bursei. E un fapt la fel 
de semnificativ, care vorbește de 
la sine despre metalul prețios 
descoperit în sufletul viitorilor 
muncitori, pregătiți de Grupul 
școlar minier din Lupeni.
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Munca politică în sprijinul îndeplinirii 

angajamentelor de întrecere
(Urmare din pag. l-a)

A

ția. a fost utilă, in mod deo
sebit biroul organizației de 
partid s-a oprit asupra iniția
tivei „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist". S-a 
arătat pe bază de calcul că 
in acest an colectivul sectoru
lui a pierdut 579 tone cărbu
ne atit pentru faptul că unele 
brigăzi nu aleg șistul vizibil, 
cit și pentru umiditatea ac
centuată a producției din li
nele abataje. Astfel, s-a ară
tat că brigada frontalistului 
Popa loan dă cărbune cu pia
tră multă, fapt pentru care i 
s-au rebutat lunar chiar pînă 
la 200 tone de cărbune. S-a 
arătat că de acest lucru se fac 
vinovați în primul rînd tov. 
Pirșan loan, Dreptate Gheor- 
ghe, Kadar Ioslf și alți mun
citori din brigadă care nu au 
pus încă la inimă lupta pen
tru o calitate superioară a 
cărbunelui cocsificabil.

Examinînd felul în care bri
găzile luptă pentru calitatea 
producției, biroul a considerat 
că trebuie îmbunătățită mun
ca cu agitatorii. In acest scop 
au fost confirmați noi tova- 

•V&și în rîndul agitatorilor, oa
meni care lucrează direct in 
abataje. Față de anul 1961 nu
mărul agitatorilor a crescut cu 
40 tovarăși. La indicația bi
roului, majoritatea din cei 
peste 80 agitatori din sector 
organizează periodic convor
biri cu minerii din brigăzi, 
desfășoară o muncă politică 
susținută pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere. 
In ultimele două luni agitato
rii din sector au organizat nu

contractului colectiv
De curind, la I.I.L. „6 Au

gust" din Petroșani a avut loc 
adunarea generală a membri
lor de sindicat, în cadrul că
reia s-a analizat felul in care 
s-au realizat prevederile con
tractului colectiv pe primul 
semestru al acestui an.

'' - In perioada care a trecut 
din acest an, s-au înfăptuit un 
număr de 25 obiective din con
tractul colectiv. Toate acestea 
au contribuit la realizarea sar
cinilor de plan, îmbunătățirea 
continuă a calității produselor 

'W precum și la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de via
ță ale lucrătorilor din între
prindere.

De pildă, la secția tapițerie 
și de vată s-au instalat ven
tilatoare, s-au amenajat ves
tiare. La tîmplăria Petroșani? 
s-au instalat două sobe de te
racotă, au fost remediate în 
mod parțial deficiențele la in
stalațiile electrice de la uni
tăți, au fost văruite dormi
toarele comune de la Petro
șani și Livezeni, s-au făcut in
structaje introductive la locu
rile de muncă pentru toți mun
citorii noi angajați, iar tru
sele medicale de prim ajutor 
de la toate unitățile au fost 
completate cu medicamente și 
pansamente.

Ținîndu-se seama de cerin
țele mereu crescînde ale oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui, colectivul întreprinderii s-a 
angajat să depășească planul 
la producția de mobilă pe a- 
nul în curs cu 1,5 la sută. An
gajamentul a fost însă mult 
întrecut. înregistrindu-se 
semestrul I o depășire de 
de 35 la sută.

Rezultate frumoase atit 
de plan cit și față de angaja
mente s-au obținut și la pre
țul de cost. Pe primul semes
tru s-au prevăzut economii în 
valoare de 107.000 lei. In pri
mele 5 luni ce s-au scurs din 
acest an s-au obținut însă e- 

cifrează la 

pe 
plan

față

. a,
^■eonomii care se 
^ 203.000 lei.

O simțitoare 
față de situația 
cut In problema

îmbunătățire 
din anul tre- 

prețului de

în-

or- 
un 
de

mai puțin de 90 de convorbiri 
la locurile de muncă. In bri
gada lui Popa Ioan, de pildă, 
in fiecare schimb agitatorii 
organizează scurte convorbiri 
în care discută despre calita
tea producției și Însemnăta
tea realizării angajamentelor. 
O activitate susținută desfă
șoară agitatorii Gălan Gbeor- 
ghe, Fotescu Dumitru. Garris 
lacob, Radu Ionică și alții ca
re informează minerii despre 
stadiul în care se află cu 
deplinirea angajamentelor.

In activitatea sa biroul 
ganizației de bază acordă 
sprijin efectiv comitetului 
secție sindicală In organizarea 
și conducerea întrecerii socia
liste. Biroul a Îndrumat co
mitetul de secție să stabileas
că obiective concrete in În
trecere, să atragă in întrece
rea socialistă pe toți cei 330 
de muncitori din cele 10 bri
găzi de producție. Efectul po
zitiv al bunei organizări a în
trecerii socialiste s-a concre
tizat prin obținerea unor suc
cese importante in Îndeplini
rea angajamentelor. De la În
ceputul anului și pînă acum, 
colectivul sectorului a extras 
aproape 1000 
peste plan, a 
ductivitate cu 
mare pe post.
314 m. c. lemn de mină răși- 
nos și a realizat cu 34.000 iei 
mai multe economii decît an
gajamentul. Biroul este hotă- 
rit să fructifice experiența bu
nă dobindită pînă acum, să 
depună toate eforturile pen
tru mobilizarea colectivului la 
îndeplinirea exemplară a an
gajamentelor de Întrecere.

tone cărbune 
realizat o pro- 
0.027 tone mai 

a economisit

cost au înregistrat-o cei de la 
concasorul Livezeni, care a re
dus într-un procentaj destul de 
mare pierderile in comparație 
cu 1961; rezultate bune a do- 
bîndit și atelierul de timplă- 
rie Livezeni care o economisit 
peste 40 m. c. cherestea rășî- 
noasă.

Succesele au fost într-ăde- 
văr frumoase. Ele insă vor fi 
și mal bune dacă se vor rea
liza toate obiectivele prevăzu
te in contractul colectiv și a- 
cest lucru este posibil dacă se 
desfășoară o muncă perma
nentă și organizată in aceas
tă direcție.

C. IOAN 
corespondent

Uzina de re
parat utilaj mi
nier din Petro
șani aduce o 
prețioasă contribuție la succe
sele dobîndite de colectivele 
exploatărilor carbonifere în 
bătălia ce o duc pentru mai 
mult cărbune. Nu există mină 
în Valea Jiului în care să nu 
se lucreze cu utilaje reparate 
sau construite de harnicii me
seriași de aici.

Conștient de importanța sar
cinilor ce-i revin, întregul co
lectiv desfășoară o întrecere 
entuziastă pentru îndeplinirea 
și depășirea ritmică și la toți 
indicii a sarcinilor de plan. E 
și normal ca atunci cînd mun
cești bine să obți și rezultate 
frumoase. Așa a obținut și co
lectivul uzinei. Bilanțul pe 
prima jumătate a anului arată 
că sarcinile de plan la pro
ducția globală au fost reali
zate în proporție de 112.12 la 
sută, iar la producția marfă 
cifrele au fost depășite cu 
14.13 ia sută.

In vederea 
productivități 
s-au mobilizat 
Membrii și candidații de partid, 
agitatorii organizațiilor de ba
ză din secții au desfășurat o 
intensă muncă politică în a- 
ceastă direcție. Munca politi-

realizării unei 
cit mai înalte 

toate forțele.

Din carnetul corespondentului

NOUĂZECI Șl ȘAPTE 
DE BUCURII

fundație de la blocul C. începem 
turnarea betonului. Glasul omu 
lui cheamă la realitate.

E Lungu Gbeorgbe, șeful bri
găzii de săpători betoniști. A- 
ceastă brigadă a fost cea care a 
dat prima lovitură de tirnăcop 
pe șantier. La centrala termică 
au început lucrările de zidărie. 
Aici lucrează brigada de zidari 
a lui Bologan Dincă. Lucrările 
de beton armat in că n-au început

V

î

geometrice și, conform planului, 
au porni: săpăturile de fsotdație 
pentru noile blocuri.

— Ei și ce e nou in asta 1 
Țara întreagă e un șantier. Pes
te tot se construiesc blocuri, o- 
biectrce industriale și social-cul
turale Așa ar fi îndreptățit să 
spună cineva. Și totuși...

Ajuns in fața temeliilor nou
lui șantier nu te poți abține să 
nu lași imaginația s-o ia puțin 
înainte timpului. Zidurile incep 
să crească. Cresc ca Feții-frumoși 
din basmele populare. Apoi roșul 
cărămiziu se îmbracă in haină 
albă, geamurile vor lumina, pe 
străzile 
veselie, 
joacă, 
să și-o

acestea va fi larmă și 
glasuri de copii care se 

Copilăria le-a fost dată ca 
petreacă lipsită de griji,

plină de bucurii și de voie bună, 
de jocuri și de cintece sub pri
virile încărcate de dragoste ale 
celor mari. Cită

— Tovarășe inginer, veniți să 
controlați adincimea puțurilor de

bucurie !...

Urmînd îndemnul comunișfilor
că a fost îmbinată armonios 
de către comuniști cu exem
plul personal. Membri de partid 

printre care se numără Kris- 
taly Ludovic, Rus Gavrilă, 
Pul vere Teodor de la secția 
turnătorie, Nicu Constantin, 
Voinici Ștefan din secția con
strucții metalice s-au situat în 
fruntea luptei pentru sporirea 
productivității muncii. Exem
plul lor a fost urmat de între
gul colectiv. Rezultatul ? Pro
ductivitatea muncii a întrecut 
cu 11,53 la sută pe cea plani
ficată.

întregul colectiv a acordat o 
atenție deosebită reducerii pre
țului de cost pentru rea
lizarea economiilor.
mele 5 luni ale anului, 
prețul de cost a fost redus cu 
3,84 la sută față de cel plani
ficat, iar economiile înregis
trate la producția marfă se 
ridică la 808.000 lei. In pre
zent se desfășoară o intensă 
muncă politică pentru mobi
lizarea întregului colectiv la 
realizarea cu mult înainte de 
termen a sumei de 1.050.000 
lei cit s-a angajat uzina să 
facă economii în acest an.

Inovatorii uzinei și-
au adus din plin con- 

In pri-

/

dar echipa de fierari-betoniști 
fi-a pregătit terenul. Se întinde 
tierul, se taie la dimensiunile de 
proiect, te fasonează- Ritmul lu
ciului nu trebuie întrerupt. Con
structorii s-au angajat ca la 30 
noiembrie să dea in folosință 
primele apartamente. Echipele nu 
trebuie si aștepte una după cea
laltă. Operațiunile se succed cu 
precizie de ceasornic. Si in curind 
se vor înălța cele 97 de aparta
mente noi pentru harnicii mineri 
petrileni

Imaginația n-a luat-o prea 
mult 'înaintea timpului. Cu zi
dari ca ai lui Bologan, cu dul
gheri ca ai lui Kiss Alexandru 
care înalță cu repeziciune cofra- 
jele (in clișeu) și alții ca ei a 
căror hărnicie e bine cunoscută, 
o cutezanță in timp nu e nicicind 
prea mare. Curind 97 de familii 
se vor muta în locuințele spa
țioase, confortabile; 97 de noi 
bucurii... ,

L COCLEI )
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tribuția la ridi
carea producti
vității muncii 
și obținerea de 

economii. Cele 23 inovații a- 
plicate au adus uzinei econo
mii ce se ridică la 114.478 lei. 
Nu trebuie neglijat nici apor
tul pe care l-a adus ridicarea 
permanentă a calificării pro
fesionale a muncitorilor. In 
primul semestru al anului, au 
urmat cursurile de calificare 
277 de muncitori.

Succesele dobîndite la 
U.R.U.M.P. puteau fi însă și 
mai mari dacă nu ar fi exis
tat unele lacune în aprovi
zionarea cu materiale. Ca ur
mare a faptului că materialele 
pentru armături T.H. și stîlpi 
de abataj au venit tîrziu, la 
aceste sortimente s-a observat 
o oarecare rămînere în urmă. 
Organizația de bază de partid 
și conducerea administrativă 
din secția construcții metalice 
și-a îndreptat atenția spre li
chidarea rămîneriî în urmă.

Desfășurînd o muncă poli
tică intensă la fiecare punct 
de lucru, organizînd mai bine 
procesul de producție, nu în
cape îndoială că planul anual 
de producție va fi îndeplinit și 
depășit la toți indicii șl la 
toate sortimentele.

D. CRIȘAN

• PUBLICITATE
T. A. P. L.

Petroșani anunță
Recrutează elevi absol-

venți ai șcclii medii de cui-
tură generală cu examen

l de maturitate pentru școa-
la tehnică comercială, în
vederea pregătirii de con-
tabili pentru comerț. Du-
rata de școlarizare este de
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să
aibă vîrsta între 17—25 ani

ț împliniți la 1 octombrie
I 1962; să corespundă din

I punct de vedere medical.
Solicitanții care doresc

a se înscrie se vor prezenta
Ia serviciul de cadre al

■ T.A.P.L. Petroșani, avînd
■ asupra lor următoarele ac-

te : diploma de maturitate
’ in original, certificatul de

naștere (copie legalizată),
buletinul de identitate.

*
GOSPODINE

Cumpărați de la bufetul
„Gospodina" din halele

Petroșani diferite sort imen-
te de semipreparate cu pre-
țuri avantajoase.

De exemplu: cîrnați de
porc — 20 lei kg.: carne
tocată pentru chiftele —
14,20 lei kg.; carne tocată
pentru mici — 17,50 lei kg:
sărmăluțe în foi de viță
cu carne — 15,30 lei kg.

Vizitați eu încredere noul
nostru magazin !

☆

La restaurantul nr. 23
„TRANSILVANIA-

din Petrila servim zii-
nic, pe bază de abo-
namenfe săptămînale

, și lunare, meniu fix sau
! meniu pensiune la pre-

furi convenabile
Abonamentele se fac la

responsabilul unității.

1 O I L luma
l PETROȘANI

iț Asigură aprovizi-
i; onarea zilnică cu
: lapte ta domiciliu
i1 pe bază de abonamente
ț cu plata anticipată, a

populației din cartierele
Dimitrov și Livezeni — Pe-

i' troșani.
Abonamentele se fac la

J magazinul nr. 131 din car-
'' tierul Dimitrov-Petroșani.

Costul unui litru de lap-
, te, la domiciliu, este de

!• lei 2,10.

Exploatarea i! 
ii

minieră Lupeni
Ține în zilele de 30 și țț

;i 31 iulie a. c. la sediul ex- ■!
ți ploatării un concurs pen- ■:
i; tru ocuparea următoarelor iț
ji posturi:
ii — MAIȘTRI MINERI
ji — PRIM-MAIȘTRI MINERI ți
țț — MAIȘTRI MECANICI
;■ Se pot prezenta la con- ți
!• curs absolvenți ai școlilor țț
ț: tehnice de maiștri sau ai l!
■ț școlilor echivalate șk ii
ii maiștri care la data de 1 ii
Jî iulie 1956 au avut o vechi- tî
ji rae de 12 ani în această >1I»

Ji funcție.
;i Cererile de înscriere îm- ;■
:■ preună cu actele, precum ii
:i și orice informație se pri- i:
ț; mese la biroul personal al ■■
;■ exploatării pînă la 20 iu- ii
țț lie a. c. >• 

n
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> FiA. Mikoian va vizita Indonezia
MOSCOVA 19 (Agerpres).
După cum anunță TASS la 

invitația președintelui Indo
neziei, Sukarno, la 19 iulie a 
părăsit Moscova indreptîn- 
du-se spre Djakarta intr-o vi
zită de bunăvoință, Anastas 
Mikoian, primvicepreședinte al

al

Mi-

Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

In vizita sa Anastas 
koian este însoțit de Nikolai
Firiubin, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și de alte persoane 
oficiale.

0

Anglia a cerut să fie primită 
în U.E.C.O.

(Agerpres) 
oficial să fie 
a Uniunii eu-

BRUXELLES 19
Anglia a cerut 

primită ca membră 
ropene a cărbunelui și oțelului 
(U.E.C.O.) — anunță ziarul bel
gian „Metropole11

Luînd cuvîntul marți la ședința 
extraordinară a Consiliului miniș
trilor al U.E.C.O. la Luxemburg, 
reprezentantul Angliei lordul 
giliului privat Heath a declarat 
în legătură cu primirea Angliei 
membră a U.E.C.O. se ivesc 
serie de probleme care trebuie
fie studiate în comun de experții 
țărilor participante la piața co-

si
că 
ca 
o 

să

mună și ai Angliei. Dintre aces
te probleme, după părerea Angli
ei, face parte sistemul reglemen
tării prețurilor la oțel și cărbune, 
politica în domeniul transportului, 
stabilirea perioadei de tranziție 
pentru Anglia în cazul rezolvării 
favorabile a cererii sale și alte 
probleme.

Cererea Angliei de a fi pri
mită ca membră a U.E.C.O. și 
propunerile engleze, scrie ziarul 
„Metropole11 vor fi studiate cît 
mai curînd la ședințele experți- 
lor țărilor participante la U.E.C.O.

0—_____
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CAIRO

Lucrările Conferinței 
dezvoltării

pentru problemele 
economice

Olimpiada internațională de matematică 
a elevilor

PRAGA 19 (Agerpres)
In alele de 10—14 iulie a a- 

vut loc la Ceske-Budejovice (R. 
S. Cehoslovacă) cea de-a IV-a 
Olimpiadă internațională de ma
tematică a elevilor din școlile 
medii și speciale din țările socia
liste, organizată anul acesta în Ce
hoslovacia cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la înființarea Aso
ciației matematicienilor și fizicie
nilor din Cehoslovacia.

La olimpiadă au participat e- 
chipe formate din cîte opt elevi 
din Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R.D.G.; Polonia, Romînia, Un
garia și Uniunea Sovietică.

Din cei opt elevi care au re
prezentat R. P. 
din inițiatoarele 
tor olimpiade — 
tinși cu premiul 
premiul trei.

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

Romînă — una 
organizării aces- 
trei au fost dis- 
doi, iar trei cu

l

!
II

Crearea P. (. din Zanzibar
RABAT 19 (Agerpres) —•' 

TASS transmite:
După cum anunță agenția Ma

ghreb Arab Presse, în Zanzibar 
(protectorat britanic) a fost creat 
Partidul comunist în frunte cu 
Abdurrahmad Mohamed, secretar 
general al partidului.

Agenția anunță, de 
că în Zanzibar a luat 
odată Liga tineretului

asemenea, 
ființă tot- 
comunist.

Dezbaterile din Camera Comunelor

(Corespondentul
trans-

19
Al. Gheorghiu

seara s-au încheiat la

CAIRO
Agerpres, 
mite :

Miercuri
Cairo lucrările Conferinței pentru 
problemele dezvoltării economice 
la care au participat timp de zece

Americani, încetați 
jocul cu focul"

DELHI 19 (Agerpres)
-„Societatea pentru probleme 

contemporane" din Delhi, a e- 
ditat o broșură ilustrată intitu
lată „Americani, încetați jocul 
cu food !“.

In introducerea la această 
broșură, deputatul S. M. Banergi 
scrie : „Societatea pentru proble
me contemporane" a făcut un 
mare serviciu luptei pentru men
ținerea păcii, publicînd această 
broșură despre actuala serie de 
experiențe nucleare americane... 
Crima S.U.A. împotriva omenirii 
continuă. Atît în problema ex- 
per lentelor nucleare la mare îttăl~

♦ ți me sau a experiențelor subte- 
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rane, cît și în problema peri
culoaselor explozii ale bombelor 
cu hidrogen deasupra Oceanului 
Pacific, americanii ignorează ce- 
cerile omenirii".

„Presa americană, se spune în 
broșură, calcă adesea pe nervii 
cititorilor întețind isteria ato
mică. Aproape în fiecare număr 
al ziarelor și revistelor americane

^■^■^•ddică numeroase fotograf' 
? ale experiențelor nucleare trecute 
; și actuale, fotografii ale racbe- 
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zile un număr de treizeci și patru 
de țări din Asia, Africa, America 
Latină, precum și Iugoslavia și 
Cipru. In urma dezbaterilor cu u- 
șile închise care au durat mai 
multe zile, conferința a adoptat 
miercuri o declarație cuprinzând 
recomandări care sintetizează prin
cipalele probleme discutate și di
feritele propuneri ale delegaților 
privind dezvoltarea economică a 
țărilor respective. Declarația re
flectă năzuința țărilor participan
te spre o dezvoltare economică 
multilaterală cît mai rapidă. Prin
cipalele recomandări prevăd, prin
tre altele, mobilizarea maximă a 
resurselor interne ale acestor țări, 
efectuarea de reforme agrare, pla
nificarea dezvoltării economice și 
dezvoltarea mijloacelor de trans
port, intensificarea ajutorului e- 
conomic tehnic și financiar către 
aceste țări în curs de dezvoltare 
mai ales prin intermediul unor 
organisme internaționale, dezvol
tarea comerțului internațional în 
special cu materiile prime și pro
dusele agricole furnizate de aces
te țări, stabilirea de prețuri echi
tabile pentru principalele materii 
prime din aceste țări, întărirea 
colaborării economice între țările 
în curs de dezvoltare și țările dez
voltate, necesitatea calificării de 
cadre naționale al căror număr 
este actualmente insuficient, lichi
darea barierelor vamale care afec
tează exporturile țării în curs de 
dezvoltare etc.
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telor cu focoase nucleare, ale 
bombardierelor grele înzestrate 
cu bombe atomice etc"-.

„Reluînd experiențele nucleare, 
Statele Unite au demonstrat în
tregii lumi că nu doresc să țină 
seamă de opinia publică mon
dială și de năzuințele popoare
lor. Aruncînd această sfidare ță
rilor iubitoare de pace, Statele 
Unite intenționează acum să re
zolve cele mai importante pro
bleme internaționale nu prin 
mijloace pașnice, ci prin promo
varea politicii r,de pe poziții de 
forță", se spune în broșură.

Transformînd Oceanul Pacific 
intr-un poligon de experiențe 
pentru arma nucleară, Statele U~ 
nite aduc moartea popoarelor A- 
siei răsăritene. Poporul indian 
pașnic este indignat de aceste 
acțiuni ale S.UA.

i
4
I
4 
ț
♦

I1 
l i 
i

i

• ț
i 
i 
i 
i 
i
ț
i

LONDRA 19 (Agerpres).
Membrii Camerei Comune

lor a Angliei au cerut la 18 iu- 
lui lui Heath, lordul Sigiliului 
Privat, să explice poziția An
gliei față de crearea alianței 

politice a Europei occidentale.
Conservatorul Turton a ce

rut încredințări in legătură cu 
faptul că acordul privind ade
rarea Angliei la piața comu
nă europeană nu va atrage 
după sine alinierea ei la alian
ța politică europeană. Din cu- 
vîntarea rostită la posturile de 
radio de ministrul de Război 
al R.F.G., Strauss, a spus el, 
se creează impresia că cele 
două probleme sînt legate in
disolubil una de cealaltă.

Turton a fost sprijinit de

laburistul M. Foot care a ară
tat că președintele S.U.A. Ken
nedy, ca și Strauss, a făcut o 
declarație în care a fost ex
pus un asemenea punct de ve
dere. In afară de aceasta, a 
observat Foot, ei consideră 
după toate probabilitățile a- 
derarea Angliei la piața comu
nă europeană ca un lucru de 
la sine înțeles. Guvernul tre
buie să facă o declarație ca
tegorică și să le spună clar a- 
cestor oameni că ei se înșeală 
amarnic.

Heath a refuzat însă să facă 
o asemenea declarație limitîn- 
du-se doar la declarații nebu
loase asupra faptului că po
ziția Angliei ar fi fost întru- 
totul explicată.

Pericolul revanșismului 
devine tot mai evident

PARIS 19 (Agerpres)
Săptămînalul francez „La Vie 

Ouvrîere" arată oă în anul 1959 
în organele conducătoare ale blo
cului agresiv nord-atlantic au fost 
230 reprezentanți ai Germaniei 
occidentale, în 1960 — 650, iar 
în 1961 — 1.350. Prin urmare, 
în doi ani numărul lor a crescut 
de aproape șase ori. Pericolul re- 
vanșismului vest-german, cons£t& 
săptămînalul, devine tot mai evi
dent.

—=o=_
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Spaak a (oral
PARIS (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Prese, în unul din pa
latele din împrejurimile Bru- 
xelles-ului a început la 17. iu
lie conferința secretă convo
cată la inițiativa ministrului 
Afacerilor Externe al Belgiei, 
Spaak, conferință consacrată 
problemelor europene și în 
primul rlnd „integrării poli
tice a Europei11. Referindu-se

_=©=_ -------

Greva argafilor 
și dijmașilor din Italia 
ROMA 19 (Agerpres)
In Italia se desfășoară demons

trații și greve ale argaților și 
dijmașilor în sprijinul revendică
rilor cu privire la reducerea aren- 
dei, la revizuirea contractelor a~ 
gricole, la ușurarea poverii im
pozitelor. In mai multe regiuni, 
muncitorii agricoli au obținut a- 
numite succese. In provincia Reg
gio di Calabria, de pildă, s-a în
cheiat
majorarea salariilor la 70.0 
argați.

Acțiuni criminale 
ale O.A.S.-iștilop în Franța

un contract

PARIS 19 (Agerpres)
In ultima vreme în Franța au 

început din nou acțiunile crimi
nale ale grupurilor O.A.S. ale că
ror rînduri au fost completate cu 
asasini veniți din Algeria.

Potrivit relatărilor presei, pa
riziene, în noaptea de 17 spre 18 
iulie un grup de fasciști înarmați 
au săvîrșit un atac asupra unui 
depozit de combustibil din orașul 
portuar Antibes (Departamentul 
Alpes maritimes). Fasciștii au tras 
focuri de armă în cisternele cu 
benzină. Numai datorită acțiuni
lor energice ale paznicilor și ale 
pompierilor chemați la fața 
lui; a fost împiedicat un 
incendiu, care ar fi putut 
extindă asupra unei mari 
a orașului.

Cu câteva zile în urmă, la An
tibes un alt grup de huligani fas

locu- 
mare 

să sc 
părți

la 
două 
eu- 
care 
or
ale

o (oolerifllă secreta
la surse demne de încredere,
France Presse anunță că 
conferință, care va dura 
zile, sînt invitați „vechi 
ropeni", oameni de stat 
pledează pentru crearea 
ganelor supranaționale
„Europei integrate". Printre el 
se află marele industriaș fran
cez, unul din creatorii piețfei 
comune, Jean Monet, fostul 
ministru al Afacerilor Externe 
al Olandei, J. Beyen, fostul 
ministru al Afacerilor Externfe 
al Luxemburgului, Joseph 

- Bech, președintele Adunării 
parlamentare europene și fos-’ 
tul ministru al afacerilor ex-‘ 
terne al Italiei, G. Martino șil 
alții. Participanții la conferin
ță, după cum arată observa-; 
torii politici, probabil vor în
cerca să reglementeze contra
dicțiile dintre concepția fran
ceză a „Europei patriilor11 
și formula „Federației" pe 
care o sprijină, printre altele, 
țările Beneluxuluî. De aseme
nea, ei vor încerca probabil 
să soluționeze 'dificultățile ce 
se ivesc în legătură cu adera
rea Angliei la piața comună.

Cresc preturile în R.F.G.
PARIS 19 (Agerpres)
Buletinul economic al agenției 

France Presse publică o informa
ție în legătură cu creșterea cos
tului vieții în Germania occiden - 
tală.

Potrivit cifrelor difuzate de 
buletin, indicele general al prețu
rilor cu amănuntul la articolele 
de larg consum în Republica Fe
derală Germană a crescut cu 8,5 
la sută față de luna mai 1961.

Această creștere, se arată în 
buletin, se explică datorită scum
pirii prețurilor în sectorul ali
mentar unde indicele a crescut în 
special prin majorarea cu peste 
30 la sută a prețului cartofilor -<>• 
10,6 la sută la prețurile fructelor.

FRANȚA

0

Sporește costul vieții
PARIS 19 (Agerpres)
Referindu-se la datele Institu

tului național de statistică, ziarul 
„L’Humanite" arată că în com
parație cu anul 1961 anul acesta 
prețurile au crescut în Franța cu 
26 la sută la un număr de 20 de 
articole alimentare.

PROGRAM DE RADIO

ciști au aruncat grenade într-o 
braserie și au deschis foc asupra 
clădirii jandarmeriei din Antibes.

Criminalii O.A.S.-iști și-au in
tensificat, de asemenea, atacurile 
împotriva diferitelor instituții și 
persoane în scopuri de jaf.

Mulți comercianți din Antibes 
au primit zilele acestea din par
tea O.A.S. așa-numite „liste de 
impozite11 potrivit cărora trebuie 
să verse „Organizației armate se
crete" sume de bani variind în
tre 100.000 și 1.000.000 de franci 
vechi.

Acțiuni similare se semnalea
ză, de asemenea, la Marsilia și 
în alte orașe ale Franței. La 18 
iulie un O.A.S.-ist înarmat a pă
truns în locuința bătrânului actor 
francez Fernand Reynaud, pe care 
amenințîndu-1 cu moartea l-a je
fuit.

21 iulie
PROGRAMUL I. 7,15 Melodii 

populare din Dobrogea, 8,30 Mu
zică instrumentală interpretată de 
soliști romîni, 9,00 Roza vîntu- 
rilor — Din cuprins — Jurnal 
de excursie; O problemă de geo
grafie, 10,20 „Compozitorul săp
tămânii11 : Frederic Chopin (emi
siunea I). Valsuri în interpreta
rea lui Dinu Lipatti, 11,03 Melo
dii de muzică ușoară de compozi • 
tori din țări socialiste, 12,30 Mu
zică ușoară romînească, 
Concert de prinz, 
Moscova !, 16,45 
17,50 Știința în 
18,20 Program

14,00
16,15 Vorbește 
Muzică ușoară, 

slujba păcii, 
muzical pentru 

fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,40 Muzică de 
dans, 20,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 20,30 Muzică 
de dans, 21,25 Concert de canțo
nete și serenade, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,35 
Melodii populare romînești și ale 
minorităților naționale, 14,03 Mu
zică populară romînească, 15,00

Din comoara folclorului nostru, 
17,00 „Săptămîna muzicii polone“ 
— în program muzică de estra
dă, 18,05 Din muzica popoarelor, 
18,30 Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 19,40 Concert in
terpretat de Fanfara reprezenta
tivă a Armatei, 20,00 Muzică de 
dans, 20,40 Din repertoriul cîntă- 
rețului Alexandru Grozuță, 21,15 
Muzică de dans, 22,30 Ciclul,, So
nate pentru pian de Beethoven1', 
23,15—0,55 Muzică de dans.
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CINEMATOGRAFE
21 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : învierea (seria I—II) ; 
AL. SAHIA : Urme tăcute ; PE- 
TRILA : S-a furat o bombă ; LI- 
VEZENI : Cînd primăvara e fier- / 
binte ; ISCRONI : Fii atentă, bu^ 
nicuțo ; ANINOASA : Post-re^l 
tant ; VULCAN : Strada SeilleW* 
nr. 8 ; LUPENI Anii fecioriei ; 
URICANI : Valea mîndră.
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