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Cerințele populației — 
In atentia industriei iocale

din 
iu-

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

I
Realizările 

nu se lasă așteptate...

Sala clubului C.C.V.J. 
Petroșani a găzduit la 31 
lie a. c., cea de-a IX-a sesiu
ne a Sfatului popular al ora
șului regional Petroșani. In a- 
ceastă sesiune deputății au a- 
nalizat activitatea unui sector 
important care are ca sarcină 
să completeze sortimentul de 
mărfuri al industriei republi
cane pentru a satisface 
plin cerințele populației. 
Petroșani acest sector este 
treprînderea de industrie
cală „6 August", întreprindere 
a cărei activitate a fost larg

din 
In 
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in șut, să treacă 
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^udorul Răducel Aurel e tinăr ca virstă și 
in^^-eserie. Dar conducerea atelierului "de re
parații Jieț îi încredințează lucrări urgente și 
de răspundere. El execută comenzile cu multă 
conștiinciozitate realizîndu-le de fiecare dată 
la timp și dînd lucrări de calitate. Iată-1 în 
clișeu lucrînd la încărcarea cu sudură a con- 
trolierelor unei locomotive de mină.

Tineretul uzinei se afirmă
La muncă patriotică

Acțiunile de muncă patriotică au cuprins 
în acest an 158 de utemiști al E. M. Vul
can. In cele 1800 ore de muncă patriotică e- 
fectuate în primul semestru al anului s-au 
colectat 88.129 kg. fier vechi, s-au demolat și 
stivuit cărămizi, s-au transportat bușteni, 
s-au creat spații verzi în incinta întreprinde
rii, s-au reparat drumuri în colonia de jos. 
Prin aceste acțiuni tinerii âu realizat 13.737 
lei economii.

Ca stimulent, utemiștilor care au efectuat 
«;e 100 ore de muncă patriotică li s7a în- 

at insigna de „Brigadier al muncii patrio- 
“. In acest an 38 de tineri au primit a- 
>tă distincție, in mod deosebit s-au re

marcat tinerii Rînboi Nicolae, Caraman Ște
fan, Nicula loan.

Spre noi culmi
fa Cele trei organizații de bază U.T.M. din 
"zină sînt mereu preocupate de ridicarea 

un nivel mai înalt a cunoștințelor tinerilor 
nergeticieni.

Pentru noul an școlar alături de cei peste 
70 de tineri care au 
lor în anul care s-a 
neri și-au Întocmit 
diferite școli.

Astfel, în prezent
completate 5 dosare pentru în- 
vățămîntul superior, 4 pentru 
școala de maiștri, 6 pentru în- 
vățămîntul mediu și 63 pentru 
școlile elementare, 
Traducînd in viață 
a-și ridica continuu 
cunoștințe, tineretul
șește an de an spre noi culmi 
ale științei, aducînd un aport 
tot mai însemnat la îndeplini
rea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului uzinei.
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luat loc în băncile școli- 
încheiat, încă 80 de ti- 
dosarele pentru a urma
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Uzina electrică Vulcan 
steagul de unitate fruntașă pe 
giunea Hunedoara în munca 
inovații. Și în primul semestru 
acestui an la cabinetul tehnic
uzinei au fost prezentate nume
roase propuneri de inovații, me
nite să îmbunătățească procesul 

' de producție, să ușureze munca 
oamenilor. O bună parte din a- 
™te propuneri au fost făcute de 
tineri. Astfel, din cele 39 de pro
puneri, 24 aparțin tinerilor. Din 
acestea 17 sînt deja aplicate, iar 
7 sînt în curs de definitivare.

A devenit un 
obișr. 
mine 
de l 
tnla 
intra
neapărat fi pe la m. 
sectorului in care 
ere apă. Și aceasta o fac 
cum spun ei din mai 
multe motive : de a a- 
fla cum stau cu reali
zările, de a-și nota in 
carnetele lor personale 
noile dispoziții ale con
ducerii sectorului sau de 
a rezolva unele mici 
necazuri în legătură cu 
activitatea zilnică din 
abataj.

In acea zi șeful de 
brigadă Ciflaru loan 
venise pe la sector să 
afle realizările obținute 
de brigada sa in între
cerea in cinstea Zilei 
minertdui și a zilei de 
23 August. In timp ce 

grafi- 
trecuie 
r bri-

un 
alt

tare — răspunse cu 
rmndrie brigadierul Cif
laru. Așa lucrează fi 
obțin realizări fi cele- 
latte brigăzi din sect o 
rul nostru. De altfel 
roți din sector ne-am 
angajat ca printr-o or
ganizare cit mai bună 
a muncii, prin folosirea 
metodelor avansate de 
lucru să întimpinăm Zi
sa minerului fi ziua de 
23 August cu rezultate 

mai buns, Și
1-tmenteie luate 
tradus in fapte.

grafic, citeva e- 
brigada lui

Iosif a realiză1 
tone de căr- 

r post, față de 
pe post cit s-a 
inițial să obțină

rea termenelor de dare în fo
losință a construcțiilor. La ■ 
produsele de mobilă s-a reali
zat pe semestrul I o depășire 
valorică de plan de 572.000 
lei, livrîndu-se astfel comer
țului, în afara planului, 28 
garnituri camere combinate,' 
46 garnituri bucătării de di-' 
ferite tipuri, 30 toalete, 218 
dormeze și somiere, 77 cana
pele pat și altele, produse de 
calitate apreciată, lucru ce a 
făcut ca cerințele consumato
rilor să fie din ce în ce mal 
mari.

anga- 
le-am
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de exploziv 
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Echipa de tîmplari condusă de comunistul Popa Petru de 
la I.I.L. „6 August" Petroșani își depășește regulat norma de 
lucru cu 12—14 la sută. IN CLIȘEU : Echipa condusă de Popa» 
Petru în timpul lucrului.
dezbătută în cadrul sesiunii.

Perioada primului semestru 
din acest an, perioadă la care 
s-au referit raportul, corapor- 
tul și discuțiile purtate, a 
fost bogată în realizări. Planul 
la producția globală a fost 
depășit cu 7,08 la sută, ceea 
ce reprezintă produse in plus 
în valoare de 570.000 lei, iar 
la producția marfă s-a înre
gistrat o depășire de 4,29 la 
sută, reprezentată valoric la 
suma de 584.000 lei. Realiză
rile se datoresc în bună mă
sură sporirii productivității 
muncii cu 9 la sută față de 
cifra planificată prin intensi
ficarea valorificării resurselor 
locale, folosirea rezervelor in
terne și altele. Ramurile meta
lurgică. materiale de construc
ții, lemn au fost acele sectoa
re care au contribuit mai mult 
la rezultatele obținute în pri
mul semestru. Ramura lemn, 
bunăoară, a cunoscut produc
ția cea mai mare de la înce
putul activității sale. Atelierul 
de tîmplărie din Livezenî a 
reușit să satisfacă toate co
menzile de tîmplărie necesare 
construcțiilor social-culturale, 
contribuind totodată la scurta-

bune ț 
5 tone 
angajat 
și a redus cu 2 la sută
consumul 
peste ang 
brigăzile conduse de 
Olteanu Silvestru și 
Pur da Constantin au fă
cut economii la mate
riale cu 2—3 mii de 
lei mai mult dedt pre
vedea angajamentul.

— Dar despre înde
plinirea cu 5 zile înain
te de termen a pla
nului de producție pe 
luna iulie de către sec
torul nostru, ce ziceți ? 
— intră în discuție tî- 
nărul miner Popa 
fan.

— Aceasta este 
frumoasă realizare 
situează sectorul 
printre sectoarele 
tașe din Valea 
răspunseră cîțiva 
cei prezenți.

Hărnicia minerilor și 
tehnicienilor de la sec
torul 111 al minei Pe- 
trila este bine cunoscută 
în Valea fiului. Mobi
lizat și îndrumat

C. MATEESCU

privea cu atenție 
cui in care sînt 
rezultatele tuturo 
găzilor din sector, 
maistru miner din 
sector se apropie de 
spuntndu-i :

— După cum se ve
de, tovarășe Cișlaru, 
brigada pe care o con
duci muncește ca la car
te. Scrie aici că și-a 
depășit p'mă acum ran
damentul planificat cu 
aproape două tone de 
cărbune pe post, că a 
extras peste plan mai 
mult de 2000 tone de 
cărbune și că a 
zat economii de 
riale de 2 lei pe 
de cărbune, iar 
ducția dată e de 
calitate I

— Dacă îți organi
zezi bine munca, dacă 
fiecare ortac din bri
gadă știe precis ce a- 
rtume trebuie să facă 
în timpul șutului, reali
zările nu se lasă aștep- (Continuare în pag. 2-a)
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In ce privește ramura aii-’ 
mentară, populația a fost mai 
puțin mulțumită. Acest lucru 
a fost reliefat cu tărie în se
siunea sfatului popular unde 
deputății au criticat condu
cerea I.I.L. „6 August" pentru 
slaba preocupare privind ca
litatea preparatelor de carne, 
pentru lipsa de sifon — mai 
ales în localitățile periferice 
— a gheței artificiale și a al
tor produse.

— Nu putem fi de acord cu 
atitudinea conducerii întreprin
derii față de calitatea prepa
ratelor de carne — a spus in

LUCIA LICIU.
(Continuare în pag. 2-a)

Insfanfanee

Intre cadrele tehnico-inginerești și minerii Diljei s-a statornicit o strinsă colaborare în 
rezolvarea problemelor tehnice și organizatorice ce se ivesc Ia locurile de muncă. Acest lu
cru permite găsirea operativă și competentă a celor mai potrivite soluții de rezolvare. IN 
CLIȘEU: Maistrul minier Borza Dezideriu (la mijloc) discută Ia ort cu minerii dintr-un 
schimb al brigăzii tov. Demeter Augustin despre schema de pușcare prevăzută în monografia de 
armare.

0 garoafă ■
si o prăjitură gustoasă :

Pe stradă domnește forfota o- ; 
bîșrtuită de seară. La sfîrșitul u~ • 
nei zile de lucru, oamenii, ti' ! 
neri sau vîrstnici, se plimbă, ' 
discută și-fi dau unul altuia o- ; 
bișnuitul „bună seara". Lămpile < 
de neon își aruncă luminile pe \ 
fețele trecătorilor.

De undeva acordurile unei or~ \ 
cbestre mîngîie auzul. Desigur de < 
la grădina de vară nou deschisă. \ 
In vitrine e bogăție de mărfuri. ' 
La noua plăcintărie „Minerul" 
deschisă nu de mult e greu de 
spus ce atrage mai mult. Poate 
garoafele din vitrină cu roșul 

j lor aprins, poate delicioasele 
£ prăjituri de lingă ele, poate e-
> leganța și frumusețea interioru- 
C lui.
< — Ce doriți ? — te întîmpină 
? glasul plăcut al vînzfltoarei.
> Alegi o prăjitură. Te așeză la 
S masă și-ți consumi prăjitura.
< Serviciul e ireproșabil, prăji-
> turile sînt gustoase.
> Cum o cheamă pe vînzătoare ?
< Ar putea s-o cheme Ileana, El- 
| vira sau Mioara. E un om al 
5 muncii, un om din comerțul so-
> cialist care se străduiește să'i
< creeze consumatorului acea dis~ 
? poziție plăcută care să-l aducă 
? și altădată aci. Și asta spune 
s mai mult decît orice nume.
< De fapt tot personalul care 
? servește aici e amabil și îndato-

!
> ritor.

Un buchet de garoafe, o între
bare amabilă, un zâmbet vesel 
și prăjitura e mai gustoasă.

I. CIOCLEI 
corespondent



Realizările 
nu se lasă așteptate. 

(Urmare din pag. l-a)

în permanentă de către organiza
ția de partid, colectivul acestui 
sector a realizat în fiecare lună 
ce a trecut din acest an succese 
importante în creșterea randamen
telor, in sporirea vitezelor de a- 
vansare în abataje și reducerea 
prețului de cost al cărbunelui. 
Prin sprijinirea brigăzilor rămase 
în urmă, întărirea disciplinei în 
muncă și ridicarea calificării pro
fesionale a muncitorilor, la acest 
sector a crescut randamentul la 
3,152 tone cărbune pe post față 
de 2,942 tone cit este planificat. 
De asemenea, prin reducerea chel
tuielilor de producție, minerii și 
tehnicienii din sector au obținut 
economii peste plan în valoare de 
221.410 lei. Colectivul
a atins lunar viteze 
înaintare în abatajele cameră de 
circa 100 m.

însuflețiți de 
dite pînă acum, 
denii sectorului 
prin fapte botărîrea de a obține 
noi și importante realizări în pro
ducție în lupta pentru reducerea 
prețului de cost cărbunelui.

sectorului 
medii de

succesele dobîn- 
minerii și tebni- 
III iși manifestă

Cerințele populației
(Urmare din pag. l-a)

cuvlntul său deputatul Mischie 
Ioan, in goana pentru reali
zarea planului calitatea me
zelurilor e neglijată, fapt do
vedit de însăși afirmația la 
care am asistat deunăzi cînd 
s-a pus problema calității sa
lamului : faceți din orice nu
mai să faceți. Q astfel de a- 
firmație e incompatibilă cu 
rolul pe care colectivul aces
tei întreprinderi 11 are de a 
satisface cerințele mereu cres- 
cînde ale populației, mai ales 
acum cind peste tot oamenii 
muncii sint animați de dorin
ța de a da produse de cali
tate din ce în ce mai bună. 
Slaba calitate a unor produ
se de carne, a arătat în con
tinuare deputatul, se datorește

---------------—■■■ -----------țf» <M
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„Cenușăreasa" de la B.U.T. Livezeni

Succesele 
frumoase

se desfă- 
lipsite 
Astfel, 
neexis-

Povestea sectorului de prefa
bricate din cadrul B.U.T. —■ Li
vezeni — o adevărată „Cenușă
reasă" a unității — este cunoscută 
de întreg colectivul de aici. Dar 
acest sector e privit ca un copil 
vitreg. De aceea la „betoniști" nu 
ajung nici fărîme din fondurile 
ce le primesc sectoarele de trans
porturi și utilaje.

In cursul anului, sectorul de pre
fabricate de la B.U.T. — Live
zeni a produs o însemnată can • 
titate de tuburi de ciment de di
ferite dimensiuni, pentru lucrările 
de canalizări de pe șantiere. Des
pre hărnicia brigăzii lui Cristea 
Ilarie vorbește producția de pes
te 2700 m. liniari tuburi pe lună 
— realizare meritorie, 
puteau fi însă și mai 
dacă...

Producția de tuburi 
șoară în cîteva ateliere, 
de amenajările necesare, 
betonul se prepară manual, 
tind o betonieră de mic litraj, for
mele sînt vechi, uzate, nu există 
o macara portal simplă pentru 
manevrarea și mutarea formelor 
pline, iar masa vibrantă aflată 
în atelier este defectă („Utilajele" 
nu repară acest utilaj 1)

Zilele acestea, prefabricatele au 
trecut — paralel cu tuburile — 
Ia producția unui alt sortiment : 
plăcuțe de beton de 20 X 20 X 
2 cm. necesare acoperișurilor te
rasă la noile blocuri. Cantitatea 
de executat e mare : 235.000 bu
căți pentru șantierul Livezeni, 
35.000 pentru șantierul Petrila, 
9000 bucăți șantierul Vulcan, a- 
poi pentru șantierul Lupeni — în 
total peste o jumătate milion bu
căți. Blocurile respective pentru

Depunerile la C. E. C. 
pe bază de consimfămînt scris

depunerile
de consimțămînt scris,

de consimțămînt scris.

In sprijinul oamenilor muncii 
care doresc să devină depunători 
C.E.C. s-au introdus 
pe bază
Pentru a deveni depunător C.E.C. 
pe bază 
salariatul completează un formu
lar pus la dispoziția sa de către 
mandatarul ghișeului C.E.C. de la 
locul de muncă, în care cere 
întreprinderii sau instituției ca 
prin intermediul ghișeului C.E.C. 
să i se depună pe libretul de eco
nomii sau în contul curent perso
nal, la fiecare chenzină sau odată 
pe lună, o anumită sumă de bani 
din drepturile bănești ce i se cu
vin. Depunerile se fac pe baza li
berului consimțămînt al salariatu
lui, ele avînd un caracter strict 
voluntar.

Sumele ce se depun la dorința 
salariatului, sînt înscrise în libre
tul emis pe numele său sau în 
contul curent personal. Libretul râ- 
mine în posesia salariatului ur- 
mînd ca în ziua primirii salariu
lui său, înainte, acesta să-l prezin
te mandatarului ghișeului C.E.C. 
de la locul de muncă, pentru a i 
se înscrie în libret sumele depuse 
prin consimțămînt după care libre
tul i se restituie.

Spre deosebire de depunerile

în atenția
și faptului că tovarășii din 
conducerea întreprinderii nu 
s-au ocupat de educarea mun
citorilor la locul de muncă, 
de introducerea disciplinei In 
muncă, de ridicarea calificării 
lucrătorilor. Se remarcă, de a- 
semenea, slaba colaborare din
tre întreprindere și magazinele 
de desfacere fapt ce a făcut 
ca deseori cantități de prepa
rate de carne să se altereze 
in depozitul întreprinderii, iar 
magazinele O.C.L. să 
lipsa.

Deputății Kristalv 
Mischie loan, Iancu
Pop Vasile, Rapolțan Victor, 
Găgeanu Dumitru și alții ca
re au participat la discuții au 
scos în evidentă laturile pozi
tive ale muncii colectivului de 
la LIX. „6 August", dar în a-

le ducă
Ludovic. 
Ghizela,

care se fac plăcuțele trebuie date 
în folosință încă în acest an. De 
aceea se impune trecerea la lucru 
pe mai multe schimburi la con
fecționarea plăcuțelor. Din păcate, 
acest lucru nu a fost înțeles de 
„părinții vitregi" de la B.U.T., 
pentru că s-au pregătit matrițe de- 
abia pentru un singur lot de 
1600 plăcuțe pe zi. Cu așa ritm; 
prinde... primăvara șantierele, cu 
blocurile neacoperite 1 Și asta pen
tru că contabilitatea nu găsește vreo 
2000 lei pentru a face încă un lot 
de matrițe. Probabil, contabilul 
șef Vilău nu a aflat că B.R.P.R. 
pune la dispoziție întreprinderilor 
fonduri de mică mecanizare și or
ganizare a producției, rambursa
bile pe termen lung, din benefi
ciile realizate 1

Cu sprijinul băncii, s ar putea 
găsi posibilități de a Instala din 
cîteva șine vechi și o macara por
tal în atelierul de prefabricate, 
s-ar putea procura o 
brantă mai mare, ar 
confecționarea cîtorva 
de tuburi și... (culmea 
lor 1) chiar funduri de 
metal, nu din lemn cum sînt a* 
cuina etc *

„Părinții vitregi" . de la B.U.T. 
— Livezeni ar trebui să dea mai 
mare atenție „Cenușăresei" — 
sectorului lor de prefabricate — 
care aduce o contribuție 
nată la buna activitate a 
relor. In prezent producția 
cuțe 
blocuri trebuie urgentată 
ximum ; de activitatea 
resei" depinde în bună 

masă vi- 
fi penibilă 
forme noi 

pretenții- 
forme din

însem- 
șantic- 
de plă- 

noilor 
la ma- 

„Cenușă- 
măsură 

predarea noilor blocuri în Valea 
Jiului I

pentru acoperirea

MIHAI ȘTEFAN

obișnuite care se fac de către ce
tățeni la ghișeele unităților C.E C. 
prin completarea unei foi de de
puneri, depunerile prin consimță
mînt scris se fac la locul de mun
că cu regularitate fără a se com
pleta de fiecare dată cite o foaie 
de depunere. Depunerile prin con
simțămînt scris sînt deosebit de 
avantajoase pentru salariați, de
oarece în felul acesta se pot eco
nomisi sume din fiecare salariu. 
De asemenea, salariații au avan
tajul de a evita deplasările pentru 
efectuarea depunerilor, ele făcîn- 
du-se direct de către întreprinde
rea sau instituția unde aceștia lu
crează.

Depunătorul poate orirind dis
pune de sumele economisite prin 
consimțămînt scris, poate cere ma
jorarea sau micșorarea sumelor ce 
urmează să fie depuse, putând să 
retragă, atunci cînd are nevoie, o 
parte din sumă sau chiar întreaga 
sumă- De asemenea, depunătorul 
poate cere oricind încetarea de
punerilor. Depunerile pe bază de 
consimțămînt scris se pot efectua 
pe librete de economii cu dobîn- 
dă, librete de economii cu ciști- 
guri, pe librete de' economii cu 
dobtndă și dștiguri sau conturi 
curente personale.

industriei locale
celași timp au criticat folosi
rea incompletă a capacităților 
de producție, indolența față de 
studierea posibilității reprofi
lării Întreprinderii prin coma
sarea unor secții. Lichidarea 
stocurilor supranormative, care 
grevează asupra prețului de 
cost nu a constituit o preocu
pare serioasă, iar organizarea 
întrecerii socialiste lasă mult 
de dorit. Folosirea rezervelor 
interne, rezolvarea numeroa
selor probleme aduse la cunoș
tință de către comisiile per
manente de gospodărire co
munală și industrie locală n-au 
stat nici ele în atenția condu
cerii I.I.L. „6 August".

Constatînd toate aceste lip
suri. sesiunea a IX-a a Sfatu
lui popular al orașului regio 
nai Petroșani a elaborat o ho 
tărire menită să ducă la îm
bunătățirea activității econo
mice a I.I.L. „6 August". Ast
fel, sesiunea a cerut comite
tului executiv să ia o serie de 
măsuri privind asigurarea con
dițiilor necesare realizării rit
mice a planului de producție 
pe ramuri șl sortimente, pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor — atenția principală 
fiind îndreptată spre sorti
mentele unde s-au semnalat 
nemulțumiri din partea popu 
lației.

întărirea rlndnrilor partidului — preocupare 
permanenta a organizațiilor dc bază

Organizațiile de bază de la 
mina Vulcan, sub îndrumarea 
comitetului de partid, desfă
șoară o activitate susținută 
pentru primirea în rindurile lor 
a celor mai înaintate elemen
te, fruntașe în producție. In 
perioada scursă de la ultima 
conferință de partid pe exploa
tare, organizațiile de bază de 
la mina Vulcan au primit în 
partid 112 membri șl 138 can
didați din rindurile celor mai 
înaintați muncitori. Rezultate 
bune în munca de primire fn 
partid au obținut organizațiile 
de bază de la sectoarele III 
(secretar tov. Drob Gbeorghe), 
IV (secretar tov. Mămescu Sfe- 
tozar), V (secretar tov. Mocuță 
Tudor), VIII (secretar tov. 
Moise Ioan). Aceste organizații 
au acordat o deosebită atenție 
primirii in partid a celor mai 
buni dintre cei mai buni mun
citori. Printre cei primiți în 
rindurile membrilor și candida- 
ților de partid se numără mulți 
mineri fruntași în producție, 
oameni care pășesc în primele 
rinduri ale bătăliei pentru spo-

Mai aproape de preocupările 
sectoarelor minei

Prin 
popularizează

comitetul de 
multe măsuti 
îmbunătățirea 

de perete. In

Un rol de seamă în activitatea 
politică pe care o desfășoară zi de 
zi organizațiile de partid pentru 
mobilizarea muncitorilor la rea
lizarea sarcinilor de plan, îl con
stituie gazetele de perete, 
intermediul lor se 
rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă, se generalizează meto
dele fruntașilor în producție, se 
critică neajunsurile ce se observă 
în producție. Pentru ca gazetele 
de perete să fie la înălțimea me
nirii lor, este necesar ca organiza
țiile de partid să urmărească per
manent felul cum acestea își des
fășoară activitatea, să analizeze 
periodic conținutul edițiilor și efi • 
caritatea lor.

La mina Vulcan 
partid a luat mai 
menite să ducă la 
activității gazetelor 
toate sectoarele minei au fost crea
te gazete de perete cu aspect a- 
trăgător, iar în colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete au 
fost încadrați cei mai competenți 
oameni. Majoritatea gazetelor de 
perete desfășoară o activitate rod
nică. De pildă, gazetele de 
perete din sectoarele I, III, IV 
publică cu regularitate articole ca
re tratează cele mai arzătoare 
probleme din cadrul sectoarelor, 
ca de exemplu, introducerea teh
nicii noi, calitatea cărbunelui, ac
tivitatea maiștrilor mineri, respec
tarea N.T.S. In acest fel gazetele 
de perete au ajutat din plin co
lectivele sectoarelor la realizarea DUMITRU ALBESCU

Colectivul Iotului dc aonstr i ții din Cheile Jiotului dețin» 
titlul de lot fruntaș pe șantierul 1.CJF. Deva. In cinstea zilei t * 
23 August harnicii constructori s-au angajat să realizeze în tri
mestrul III a. c. la construcția drumului forestier lucrări în va
loare de 1.300.000 lei, cu 200.000 lei mai mult de cit e planifi
cat. IN CLIȘEU: Tovarășii ing. Georgescu Ioan, șeful lotului 
Gheile Jiețului și Poptiuk Nicolae, președintele comitetului sin
dicatului urmărind pe grafic n i sul lucrărilor prevăzute în plan 

! și in angajamente.

IOAN CARPEN 
secretarul comitetului de partid 

mina Vulcan 

rirea producției, productivității 
muncii, așa cum sînt tov. Do- 
tnokoș Andrei, Pîrvu Ștefan, 
Kadas loan, Socaci Alexandru, 
Fuisarea Adrian și alții. Demn 
de relevat este faptul că din 
totalul de 250 de membri și 
candidați primiți în partid, cu 
excepția a 7 cazuri, toți sînt 
muncitori direct productivi.

Rezultatele obținute în mun
ca de primire în partid sînt o 
dovadă a preocupării continue 
a organizațiilor de bază de la 
mina noastră de a traduce în 
viață sarcinile puse de condu
cerea partidului în vederea pri
mirii în rindurile membrilor și 
candidațllor de partid a celor 
mai înaintate elemente.

Organizațiile de partid au 
dovedit o grijă neslăbită față 
de pregătirea politică a celor 
care solicită primirea în partid, 
pentru înarmarea acestora cu

se poate însă 
cum lucrează 
din sectoarele 
electromecanic.

ritmică a sarcinilor, în combate
rea manifestărilor de indisciplină 
în muncă.

Nu același lucru 
spune despre felul 
gazetele de perete 
VIII investiții, V 
și VI transport. La aceste gazete 
de perete, articolele nu sînt schim
bate decît foarte rar. Se pune deci 
întrebarea : în cadrul acestor sec
toare nu există lipsuri, nu sint 
muncitori fruntași, despre a căror 
activitate sau experiență s-ar pu
tea serie ?

De ce nu tratează aceste gazete 
problemele care frămîntă colecti
vele respective ? De pildă, foarte 
bine s-ar putea trata de către ga
zeta de perete din sectorul VIII 
investiții, problema introducerii 
perforajului umed, deoarece a- 
ceastă metodă de lucru încă n-a 
fost introdusă la nici un loc de 
muncă pînă în prezent. Proble
ma aprovizionării cu vagonete ?'• 
materiale de către sectorul VI 
transporturi s-ar putea analiza, de 
asemenea, la gazeta de perete din 
acest sector.

Va trebui ca birourile organi
zațiilor de 
mintite să 
zetelor de 
răspundere 
ale gazetelor de perete respective, 
să asigure ca fiecare colectiv să 
desfășoare o activitate rodnică.

bază din sectoarele a- 
analizeze activity • ga- 
perețe și să tragă la 
colectivele de redacție

Statutului partidu- 
Astfel, mulți tova- 

fost primiți în

prevederile 
Iui nostru, 
răși care au 
partid, așa cum sînt tov. Chi- 
roșca Constantin, Popescu Con
stantin de la sectorul III, Pa
vel Epaminonda de la sectorul 
II și mulți alții s-au prezentat 
la adunările generale în care 
au fost discutate cererile lor 
de primire în partid bine pre
gătiți, dînd răspunsuri bune Ia 
întrebările care li s-au pus. 
Mai sînt însă cazuri cînd unii 
tovarăși se prezintă în fața a- 
dunărilor generale care discu
tă cererile lor de primire în 
partid nepregătițî. Așa s-a în- 
tîmplat cu tov. Amorțitu Va- 
sile din sectorul IV, Boziu Pin- 
tea de la sectorul III. Aceasta 
dovedește că organizațiile de 
bază care i-au primit în partid 
nu s-au preocupat în suficien
tă măsură de pregătirea lor 
politică. O atenție deosebită a 
acordat comitetul de partid Re
zolvării situației candidațllor 
cu stagiul expirat. La mina 
noastră, după conferința de 
partid, au existat 76 de candi-



l REVEDERE PLĂCUTĂ La puiul 12 Lupeni

Iancu Aurel, 
întreținere a 

cu Zlegneanu 
de întreținere

în- 
ne 

în
de

axului rezervă cu clic și 
pentru funicularul princi- 
alta lucra la îndepărtarea 
de telefon, săpînd gropi 

sclipii liniei de Înaltă ten- 
S-a dat o mare atenție 

de tracțiune și celor 
a cupelor de funicular, 

și stațiilor de haldare 
garniturilor de la mo

k

A

Negre prin inter- 
le ura succes tova- 
la halda prepara-

Cînd s-a pregătit să plece să-și 
petreacă concediul pe litoralul în
sorit al mării, tovarășul Kaproș 
Augustin, șeful secției haldă s-a 
sfătuit cu tovarășul 
șeful atelierului de 
utilajului rulant și 
Ștefan, șeful echipei 
a funicularelor.

— Rămîn de executat o serie 
de lucrări în afară de reparațiile 
curente. Mă bizui pe voi, pe 
tregul colectiv și aș dori să 
fie revederea plăcută. Nu mă 
doiesc că veți face lucrări
bună calitate și veți asigura func
ționarea normală a funicularelor.

—- Du-te liniștit, tovarășe Ka
proș, o să muncim bine și cu 
tragere de inimă — i-au spus cei
lalți doi. . La scurtă vreme după 
ce a plecat în concediu, tov. Ka
proș a trimis cîteva vederi de pe 
litoralul Mării 
mediul cărora 
rășilor săi de 
ției Petrila.

Cele trei echipe, conduse de 
Cibian Adam, Paul Vasile și Gri- 
eff Bazil își desfășurau munca 
sprijinite îndeaproape de echi
pele de întreținere. Deși aveau 
destule greutăți din cauza supra 
aglomerării șistului la haldare, ele 
miceau cu spor. La rindul lor, 
ei^mele de întreținere se străduiau 
să lalecute bine și la timp toate 
lucrările încredințate lor de mais
trul Kaproș Augustin la plecarea 
în concediu.

=©=

Meseriași harnici și pricepuți, 
tinichigiii Vereș Carol și Cos tea 
loan de la sectorul VIII al minei 
Petrila realizează lună de lună 
numai lucrări de calitate.

In timp ce echipa lăcătușului 
Willd Iosif era preocupată cu pre
gătirea 
lagăre 
pal, o 
liniilor 
pentru 
siune.
cablurilor 
purtătoare 
pilonilor 
precum și 
leta de acționare a funicularului 
principal.

Se cerea înlocuirea unui pilon 
la ramura de golire nr. 1. Echi
pele tovarășilor Iancu Aurel și 
Zlegneanu Ștefan unindu-și forțele 
au reușit să înlocuiască pilonul 
șubrezit cu un altul mare, ajutați 
fiind de grupul de dulgheri al 
secției haldă. Dar n-au fost negli
jate nici reparațiile generale la 
ramele de transport pe funicular.

Lăcătușii Gabor Lazăr, Ember 
Iosif, Feraru Gheorghe și Zleg
neanu Iosif împreună cu strunga • 
rul Enescu Ștefan au muncit mult. 
In frunte cu șeful echipei, comu
nistul Iancu Aurei, au reușit să 
asigure terminarea reparațiilor ge
nerale la 15 rame- Pînă și recon- 
diționarea a 8 cupe de 850 litri 
a fost făcută in lipsa șefului. Ute- 
miștii Andrițoiu Dumitru și Gd- 
rog Alexandru, alături de lăcătu
șul Benea Nicolae, lucrind la re- 
condiționarea cupelor au înscris un 
succes de seamă in prelungirea 
vieții cupelor de funicular aducind 
astfel o importantă economie sec- 

ț—ției de haldare a preparați ei.
Colectivul de la secția halde a 

preparației Petrila l-a primit cu 
bucurie pe tovarășul Kaproș Au
gustin care s-a reîntors din con
cediu cu puteri sporite. Revederea 
șefului cu colectivul secției a fost 
plăcută. Tovarășul Kaproș a veri
ficat lucrările efecutate de echi
pele de întreținere și a fost pe 
deplin muițumit. Avea și de ce 
să fie, deoarece s-a muncit mult 
și bine, cu conștiinciozitatea care 
caracterizează întregul colectiv al 
secției halde. La fel de mulțumit 
a fost și de activitatea desfășu
rată de echipele de la mers, de 
frumoasele rezultate obținute în 
asigurarea haldării șistului 
și a șistului rezultat din 
rea cărbunelui.

de mină 
prepara-

Lucrările de punere în funcțiune ?
trebuie urgentate ?

U.R.U.M.P. care execută mon- ■ 
tajul plăcilor tobei, lucrează ț 
în ritm lent, din cauza greșe- ț 
Iilor de curbare la plăcile res- ? 
pective. Aceasta va duce la ♦ 
prelungirea lucrărilor, dacă nu ? 
se iau măsuri de a reduce tim- 
pul de montare a plăcilor to- ț 
bei. ' »

Electricienii o duc și mai ? 
greu. Echipele lui Szabo Andrei ? 
șî Szilagyi Iosif au montat e- | 
chipamentul tabloului de dis- 
tribuție, al transformatorului i 
și convertizorului. Totuși ei ♦ 
întimpină încă multe piedici: 
lipsesc reductoare, voltmetre, 
contoare, întrerupător expan- , 
siv. Din această cauză acum, * 
în pragul finisării, lucrările de î 
instalații electrice aproape au ; 
încetat, oamenii așteptînd ma- ; 
terialele pentru a termina lu- ♦ 
crarea. ?

La complexul puțului 12 Lti- ? 
peni, lucrările existente pot fi ? 
terminate în eursul lunii au- • 
gust. Pentru aceasta este însă ♦ 
necesar ca tovarășii din con- j 
ducerea I.C.M.M. să ia măsuri j 
urgente pentru aprovizionarea • 
cu piese și materiale a șantie- j 
rului de aici, să mobilizeze ț 
forțele pentru terminarea în- 
tr-un ritm rapid 
lor respective.

Sînt condiții și 
pentru a urgenta 
funcțiune a complexului puțu- ? 
lui 12 Lupeni. Trebuie numai 
un susținut interes din partea 
I.C.M.M.-ului ».

Constructorii de la I.C.M.M. 
au de 
volum 
triale 
minei 
lei turnătoriei U.R.U.M.P., noul 
depozit de lubrifianți al minei 
Petrila, canalizarea pîriului 
Crividia etc.

Un obiectiv însemnat îl con
stituie construcția complexului 
puțului 12 Lupeni : turn meta
lic, casă de mașini, stație de 
transformare, tablou de distri
buție, diverse amenajări. Prin 
construcția puțului, mina Lu
peni va avea create condiții 
favorabile pentru exploatarea 
straielor subțiri 13, 15, 17 și 18 
ca și pentru concentrarea pro
ducției la orizontul 300.

Lucrările la complexul pu
țului 12 
de anul 
rindu-se 
bil. Din 
acum. în perioada de finisare 
și predare ele au fost înceti
nite. pentru o seamă de cauze 
mărunte, care ar putea fi li
chidate dacă s-ar depune mai 
mult interes.

Montarea mașinii de extrac
ție, a turnului metalic și con- 
vertizorului a fost făcută de 
cea mai bună brigadă de mon- 
tori a I.C.M.M.-ului. cea con
dusă de tov. Szekely Iosif. Mon- 
torii au depus mult elan pen
tru a realiza cu succes sarci
nile ce le-au revenit. Lucrarea 
a fost executată în cea mai 
mare parte, rămînind numai 
unele instalații, ca frîne etc. 
Echipa de muncitori de Ia

executat anul acesta un 
mare de obiective indus- 
printre care deschiderea 
Dîlja, reconstrucția ha-

» DIN MUNCA FEMEILOR i
---------------------------------- ț

î Crește numărul particlBanîelor : 
t la adivltăllle tlubalBi • 

ln ultimul timp clubul munci- * 
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M. MICA

au fost 
trecut, 
intr-un 
păcate

începute încă 
ele desfășu- 

ritm «accepta- 
însă, tocmai

c*a

----- O

toresc din Vulcan este tot mai 
mult frecventat de femei. Ex
plicația ? Colaborarea strînsă din
tre conducerea clubului și comi
tetului orășenesc al femeilor- Zil
nic tovarășa Huruială Zenovia, 
responsabila colectivului cultural 
al comitetului femeilor sau alte f 
tovarășe din colectiv merg la ? 
club și se sfătuiesc cu conducerea ț 
clubului asupra conținutului pro
gramelor și a antrenării unui 
număr tot mai mare de femei 
la activitățile clubului.

întocmirea unui program co
mun s-a făcut simțită în crește- 

t rea numărului de femei care își 
îndreaptă pașii spre club. Pro
gramele speciale pentru educa
rea femeilor ca serile literare, 
simpozioanele „Sfatul gospodi
nei", „Sfatul pedagogului" ori 
„Sfatul juristului" ținute, înzes
trează femeile cu noi cunoștințe. 

Numărul
activitățile clubului a crescut și 
datorită bibliotecilor de casă și 
a celor 205 cercuri de citit care 
funcționează în cartierele ora
șului Vulcan cu sprijinul clubu
lui, respectiv a colectivului biblio
tecii.

*

*

a obiective - » 
» 
ț
♦
♦

posibilități 
punerea în ;

M. S.

O seară plăcută pentpu tinerii 
upicăneni

O recentă joie a tineretului 
din Uricani a fost consacrată 
Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de Ia 
Helsinki. Pe această temă a 
fost prelucrată conferința 
„Festivalul mondial al tinere
tului — tradiție scumpă**. Joia

•aa®:

ACJIUNI DE FOLOS OBȘTESC
In acest an tineretul minei 

Lupeni a efectuat peste 2000 
ore de muncă patriotică la ca
re au part' ipat 900 de tineri. 
Printre acțiunile cele mai im
portante au fost cele între
prinse la colectarea de fier 
vechi și curățirea de vagone- 
te, in urma cărora din partea

tinerilor lupeneni au fost tri
mise oțelăriilor 348.120 kg. 
fier vechi și 43.000 kg. fontă. 
Din vagonetele curățate prin 
muncă voluntară s-au recupe
rat 100 teme de cărbune.

Fruntași în aceste munci au 
fost tinerii din sectoarele I A, 
vn, vm și ix.
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dați cu stagiul expirat. De a- 
tunci și pînă în luna iunie a.c., 
a fost rezolvată situația fie
cărui candidat cu stagiul ex
pirat.

Odată cu munca politieă 
desfășurată pentru primirea în 
partid a celor mai merituoși 
muncitori, organizațiile de ba
ză se preocupă cu grijă de e- 
ducarea partinică a candidați
lor și noilor membri de partid, 
de ridicarea nivelului lor po
litic. Toți membrii și candida
ți! de partid au fost încadrați 
în învățămîntul de partid. In 
fața lor se expun cu regulari
tate conferințe pe teme poli
tico-educative, ca de exemplu : 
„Importanța 
a celui de-al 
al P.C.U.S.**, 
conducătoare 
victoria deplină a socialismu
lui", „Patriotismul socialist și 
internaționalismul proletar", 
„înaltul titlu de membru de 
partid". „Fizionomia moral- 
politică a comunistului" etc.

Plenara C.C, al P.M.R. din 
23—25 aprilie a. c„ a cerut or- 

" ganizatiilor de partid să acorde 
o atenție mai mare atragerii 
în rîndurile lor a feir.eilor frun
tașe în producție și în activi-

istorică mondială 
XXII-lea Congres 
„P.M.R. — forța 
în lupta pentru

tatea obștească. La mina noas
tră lucrează 109 femei. Dintre 
acestea 46 sînt membre și can
didate de partid. In acest an 
organizațiile de bază au primit 
în rîndurile lor 11 muncitoare, 
intre care tov. Crăciun Aurica, 
Popa Doina de la lămpărie. 
Beșiliu Aurica de la separație, 
femei fruntașe in producție și 
in munca obștească. In munca 
de primire în partid a femei
lor mai avem însă și lipsuri. 
Unele organizații de bază deși 
au posibilități, nu se preocupă 
in măsură suficientă de primi
rea in partid a femeilor. Așa 
de pildă, tov. Moraru Mariana, 
muncitoare la preparație. năs
cută în Vulcan, are dosarul gata 
pentru primirea în partid de 
mai mult timp însă biroul or
ganizației de bază (secretar 
tov. Kurlender Francisc) tără
gănează în mod nejustificat 
punerea cererii în discuția a- 
dunării generale. La lămpărie. 
cantina minei, mai sînt, de a- 
sentenea. femei muncitoare har
nice care și-au manifestat do
rința de a intra în partid dar 
organizațiile de bază nu se 
preocupă de pregătirea lor. 
Tov. Pînzaru Ana, de la canti
nă, de pildă, de peste două luni

ft cerut să fie primită candi
dată de partid. Dar tov. Mol
dovan Eleonora, membră de 
partid, care a primit sarcina 
de a se ocupa de pregătirea ei, 
n-a dovedit nici o preocupare 
pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, situație cu care se Îm
pacă și tov. Macavei, secreta
rul organizației de bază nr. 7.

In munca de primire în partid 
la mina noastră s-au manifes
tat și alte neajunsuri, îndeo
sebi în privința completării 
dosarelor cu documentele ne
cesare. In urma ajutorului pri
mat din partea Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani 
aceste lipsuri au fost reme
diate.

Comitetul de partid și orga
nizațiile de bază de la mina 
Vulcan se vor strădui să îmbu
nătățească necontenit munca 
de primire în partid. In acest 
scop ne îngrijim de completa
rea .continuă a activului fără 
de partid, de intensificarea 
muncii politico-educative m 
rîndurile tovarășilor din acti
vul fără de partid și a utemiș- 
tilor, în vederea pregătirii ce
lor mai buni muncitori de a 
merita înaltul titlu de membru 
de partid.

tineretului a 
bogat. După 
ferinței a ____  ______.
„Cine dansează mai bine și are- 
o ținută mai îngrijită". Orches- ; 
tra a cîntat apoi pentru tine-» 
rii mineri din brigăzile frun- • 
tașe conduse de tov. Nicolae f 
loan, Ștefan Nicolae și Siclodi? 
Beniamin. *

In cadrul concursului pe te-| 
ma ce a urmat apoi, cele mal ț 
bune răspunsuri le-au dat ti- ? 
nerii Regel Constantin, care a • 
clștigat premiul I — un pa- ș 
chet de cărți și Ivanov loan ? 
și Miluță Alexandru. ;

Joia tineretului a continuat? 
cu o periniță. Voia bună și * 
entuziasmul au fost prezente j 
de la început și pînă la sflr- ? 
șitul acestei întruniri a tine- ț 
rilor uricăneni. ?♦ 

MARGARETA DOBRE ?
corespondentă

♦ 
»
♦ 
?
»
♦
ț
♦

avut un program ? 
prezentarea con- ? 
urmat concursul T

Cert de citit lo aer liber
— Vecină, ai aflat că în blo- . 

cui nostru s~a înființat un cerc \
4
4

4
i
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

de citit...
— Ștfu, mi-a spus tovarășa 

Kovăcs, delegata noastră de cir
cumscripție. M~a și invitat să 
particip la ședință. Mergem nwi 
așa ?

— Mai încape vorbă ?
...După amiază frumoasă de 

vară. In fața blocului D din U- 
ricani s-au adunat locatarele 
blocului.
teva din ele au așternut pe iarbă 
covoare

„Somnul și visele1' tema pri 
mei lor lecturi colective a stîrnil i 

ț 
♦
*

i

adunat
Erau 12 la număr- Cî~

înflorate.

un viu interes. N-au lipsit 
discuțiile care s-au dovedit 
foarte animate.

La încheierea discuțiilor
anunțat tema expunerii care va fi 
ținută în data de 6 august orele 
n - 
(ei și a familiei".

niu 
a fi

s-a

*
♦

.Asigurarea igienei locuin- |

In vizită la Parijeni ț
Un grup dintre cele mai active ■ 

femei din cadrul comitetului de«
*
* 
«
*
♦

« 
«

femei din Vulcan a fost bilele 
trecute în vizită la Paroșeni. Cu 
acest prilej 
au vizitat 
șeni, au stat 
tele de aici 
cuții cu locatarele cartierului e~ i 
nergeticiemlor. t

.-f..

cele 32 vulcănence 
termocentrala Paro- 
de vorbă cu salaria- 
și au întreținut dis~

Oarga Nicolae și Oarga Aurel sînt frați. Amîndoi sînt me 
canici de locomotivă în sectorul VI transport al minei Vutcar 
Pentru conștiinciozitatea cu care-șl Îndeplinesc sarcinile de 
producție, pentru strădania pe care o depun in vederea ridi
cării pregătirii lor politice și profesionale, comuniștii din or 
ganizația de bază a sectorului VI Vulcan au votat în unani 
mitate primirea lor în rîndurile candidaților de partid.



APELUL LUI U THANTPrezențe romînești 
peste hotare

BUDAPESTA 2 (Agerpres)
La 1 august, Uniunea scri

itorilor unguri a oferit o re
cepție în cinstea delegației de 
scriitori romîni care se află 
in vizită în R.P, Ungară. Xn nu
mele delegației scriitorul Șer- 
ban Nedelcu a vorbit despre 
impresiile din cursul vizitei, 
despre căldura cu care au fost 
intîmpinați de oamenii mun
cii unguri.

Atentat împotriva 
lui K. Nkrumah

ACCRA 2 (Agerpres)
In seara zilei de 1 august a 

avut loc o tentativă de asasi
nare a președintelui Ghanei, 
Kvvame Nkrumah, care se îna 
poia de Ia o întrevedere cu 
președintele Voltei Superioa
re. Potrivit agenției Reuter, 
s-a aruncat o bombă asupra 
automobilului președintelui, ca
re se oprise în satul Kulungulu 
(partea de nord a Ghanei) 
pentru a saluta un grup nu
meros de elevi. Președintele 
nu a avut nimic de suferit.

A fost ucis un elev și au fost 
rănite 56 de persoane, printre 
care cîteva din anturajul pre
ședintelui.

Poliția a înconjurat regiu
nea în care a fost săvîrșit a- 
tentatul și îi caută pe asasini.

----------- --------

Proiectul reformei agrare din Chile
SANTIAGO 2 (Agerpres) -- 

TASS transmite :
Parlamentul chilian a apro

bat în linii mari proiectul re
formei agrare care prevede, 
de fapt, menținerea sistemu
lui de latifundii. Proiectul dă 
marilor moșieri posibilitatea 
de a vinde statului pămînturi 
înțelenite la prețuri "mari. Po
trivit acestui proiect, se pre
vede să se creeze aunal 5.000 
de gospodării mai mult sau 
mai puțin rentabile.

Partidul Comunist din Chile 
se pronunță cu hotărîre îm
potriva acestui proiect. Cor
valan, secretarul general al

--------------©--------------
Lammerding să fie pedepsit!

PARIS 2 (Agerpres)
Deputatul comunist Villon 

a adresat o interpelare guver
nului ca acesta să ceară ofi
cial guvernului R.F.G, sa de
fere justiției pe generalul Lam
merding, criminal de război 
hitlerist, călăul Oradourului, 
care în timpul războiului a 
comandat divizia „Das Reich**, 
iar acum trăiește liniștit în 
Germania occidentală.

întrebarea pusă de deputa
tul comunist exprimă părerea 
păturilor largi ale opiniei pu
blice franceze care cere să fie

----- —-------- ©

Acțiuni criminale ale
PARIS 2 (Agerpres)
La Vitry (suburbia în sudul 

Parisului) și în apropiere ide 
La Ferte — Gaucher (depar
tamentul Seine et Marne) au 
fost descoperite încercări de 
sabotaj la căile îerate.

Mulți observatori fac o le
gătură între aceste acțiuni de 
sabotaj și activitatea fasciș
tilor din Marsilia unde în noap
tea de 30 spre 31 iulie O.A.S.- 
iștii au aruncat în aer un ma
gazin. După cum anunță agen
ția France Presse, în primele 
trei săptămîni ale lunii iulie 
la Marsilia au fost săvîrșite 
zece atacuri banditești.

Prima conferință a femeilor 
din întreaga Africă

DAR — ES — SALAM 2 (A- 
gerpres)

La Dar—Es—Salam și-a In 
cheiat lucrările prima confe
rință a femeilor din întreaga 
Africă. Conferința a discutat 
rolul femeilor în lupta pentru 
independență, pentru dezvol
tarea socială și economică a 
țărilor africane, problemele 
organizării politice a femeilor 
și altele. Conferința a adop 
tat statutul organizației fe
meilor din întreaga Africă.

Statutul precizează că obiec
tivele și sarcinile organizației 
femeilor din Întreaga Africă

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

In legătură cu
BOGOTA 2 (Agerpres)
Potrivit relatărilor agenției 

France Presse. bilanțul provi 
zoriu al cutremurului din Co
lumbia este de 40 de morți, 
mai multe sute de răniți sl 
pagube materiale evaluate la 
100 milioane de pesos.

Institutul columbian de geo
fizică a anunțat că cutremu
rul a fost provocat de prăbu
șirea masivă a unor roci aflate 
la mare adîncime sub scoarța

P.C. din Chile, a declarat că 
proiectul reformei agrare a- 
doptat de parlament nu va 
aduce nici un prejudiciu inte
reselor oligarhiei moșierești, 
nu va schimba citași de puțin 
sistemul latifundiar și nu va 
îmbunătăți situația țăranilor.

In condițiile existente în 
Chile, a subliniat Corvalan, 
este necesară o reformă agra
ră care să lichideze latifundi
ile și să permită planificarea 
producției pe baza existenței 
in agricultură ă unui larg sec
tor de stat și a unui mare nu
măr de ferme particulare gru
pate în colective.

aspru pedepsit Lammerding 
ale cărui mîini sînt mînjite de 
sîngele a sute de femei, bă- 
trlni și copii francezi. Consi
liul municipal al orașului 
Brive-la Gaillarde (Departa
mentul Correze) a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în ca
re cere președintelui Franței 
să dea ascultare cererii una
nime a foștilor participant 
la mișcarea de rezistență și 
să determine guvernul Germa
niei occidentale să-1 dea pe 
Lammerding pe mîna justiției 
franceze.

bandiților din O.A.S.
Agenția Union Francaise 

D’ Information subliniază că 
în aceste acțiuni se simte mîna 
bandiților din O.A.S.

------ =©=—

GREVA DIN ADEN
CAIRO 2 (Agerpres) — 

tTASS transmite :
Muncitorii din Aden au des

fășurat cu succes o grevă ge
nerală de protest împotriva 
politicii imperialiste a Angli
ei. Potrivit ziarului „Al Gum- 
iraria**, greva generală a pa
ralizat întreaga viață econo
mică a țării. Aeroportul și 
portul maritim au fost închi
se temporar. 

sînt: să contribuie la dezro
birea totală a femeilor afri
cane pentru ca ele să poată 
participa la activitatea socia
lă, politică șl economică, să 
acorde sprijin marii mișcări 
de eliberare politică și econo
mică a continentului african 
să contribuie la progresul po
poarelor acestui continent, la 
colaborarea și unitatea state
lor africane și să stabilească 
relații de prietenie și colabo
rare între femeile din Africa 
și femeile din întreaga lume 
in numele progresului, drep
tății și «păcii în întreaga lume.

cutremurul din Columbia
terestră. Lanțul muntos al 
Anzilor este încă In formare 
și masa sa tinde să se stabili
zeze, ceea ce provoacă alune.- 
cări și prăbușiri de mari pro
porții, ca ultimul cutremur 
sau cutremurele catastrofale 
care au pustiit relativ recent 
mari regiuni din Chile.

Un act samavolnic 
al „justiției" engleze
LONDRA 2 (Agerpres)
La 1 august, în fața Tribu

nalului din Londra au compă
rut 54 de persoane arestate la 
31 iulie pentru „tulburarea or- 
dinei publice'* în timpul în
cercării fasciștilor de a orga
niza o demonstrație pe strada 
Riddle Road dintr-un cartier 
din estul Londrei. Printre „a- 
cuzați** se află oameni de afa
ceri, ingineri, preoți, studențl, 
muncitori. Pe toți i-a adus pe 
Riddle Road ura profundă fa
ță de fascismul pe care naziș
tii încearcă acum să-l reînvie.

Toți antifasciștii care au 
compărut miercuri in fața tri
bunalului, au fost condamnați 
la amendă. Tribunalul l-a a- 
chitat însă pe fiul lui Oswald 
Mosley, care fusese arestat 
înainte cu o zi pentru că par
ticipase la o încăierare cu 
antifasciștii.

TOKIO. La 1 august, în ziua 
deschiderii la Tokio a celei de-a 
VIIl~a conferințe internaționale 
pentru interzicerea armei nuclea
re, pentru o pace trainică, fără 
arme, la spitalul victimelor bom
bardamentului atomic din Hiro- 
firna a încetat din viață Morie 
Osora, una din numeroasele vic
time ale bombardamentului ato
mic de la Nagasaki.

NEW YORK. „In Statele U- 
nite oricare bărbat, femeie sau 
copil este amenințat acum mai 
mult ca oricînd să devină victima 
criminalității**, a recunoscut E. 
Hoover, directorul Biroului fede
ral de investigații. El a arătat că 
în comparație cu anul trecut, nu
mărul persoanelor sub 18 ani ca
re au fost arestate a crescut cu 4 
la sută.

LONDRA. In urma deraierii 
unut tren de persoane în gara 
Burnham din sudul Angliei au 
tost răniți 37 de călători dintre 
care trei grav.

ROMA. După o grevă de 30 de 
zile cei 6.000 de muncitori de la 
uzinele constructoare de mașini a- 
le companiei „Piaggio** din Pisa

NEW, YORK 2 (Agerpres)
La 1 august U Thant, secre

tarul general provizoriu al 
O.N.U., a dat publicității un 
apel adresat tuturor statelor 
membre ale O.N.U., cerîndu-le 
„să facă uz de toată influen
ța lor și să depună toate efor
turile în favoarea unei regle
mentări rezonabile și pașnice 
în Congo**. După cum subli
niază U Thant în apelul său, 
cauza principală a crizei con
goleze rezidă în „persistența 
încercărilor de secesiune din 
partea provinciei Katanga**.

„Belgia nu are nevoie de înarmare 
atomică"

BRUXELLES 2 (Agerpres)
Belgia nu are nevoie de nici 

un fel de înarmare atomică 
se arată într-un apel al re
prezentanților opiniei publice 
din Liege, adresat membrilor 
Camerei Reprezentanților a 
Parlamentului belgian.

In apel se subliniază că ho- 
tărîrea guvernului de a crea 
în Belgia o unitate de aviație 
înzestrată cu bombardiere a- 
tomice, reprezintă o uriașă 
primejdie pentru o țară mică 
cu populație densă cum este 
Belgia.

Peste 400 de persoane prin 
tre care senatori, deputați, 
activiști sindicali și mllitanțî 
pe tărîm obștesc din provin-

----------------- ©-----------------

Gpeva generală din Argentina 
minimal" privitor la ajustarea sa"BUENOS AIRES 2 (Agerpres) 

Un comunicat al Ministerului 
Afacerilor interne al Argentinei a- 
rată că greva generală de 48 de 
ore declarată de Confederația Ge
nerală a Muncii paralizează cea 
mai mare parte a vieții economice 
a țării.

Poliția, după cum anunță agen
ția France Presse, a procedat la 
percheziții la sediile diverselor 
sindicate și a arestat numeroase 
persoane. Sediul sindicatului mun
citorilor din industria chimică a 
fost percheziționat, iar sediul sin
dicatului muncitorilor textiliști, 
anunță agenția France Presse a 
fost ocupat de poliție.

In fața sediului central al Con
federației Generale a Muncii a 
avut loc un miting al greviștilor. 
Poliția a intervenit folosind gaze 
lacrimogene pentru a-i împrăștia 
pe participanți. Au fost operate 
de asemenea, arestări.

Greviștii cer să fie adus la în
deplinire așa-numitul „program 

și Pontedera au repurtat victoria. 
A fost încheiat un acord care 
prevede îmbunătățirea situație: 
materiale a muncitorilor și a con
dițiilor de muncă.

ATENA. Potrivit ziarului „Ta 
Nea“, în Grecia învățământul este 
„o problemă colosală**. Potrivît ul
timelor date ale Direcției națio
nale de statistică, aproximativ 20 
la sută din populație este analfa
betă, iar potrivit datelor 
U.N.E.S.C.O. acest procentaj este 
chiar de 24 la sută.

Ia țară se resimte lipsa de în
vățători, localuri de școală, ma
terial didactic

REYKJAVIK. In noaptea de 
31 iulie spre 1 august au declarat 
grevă funcționarii companiei de 
transporturi aeriene islandeze 
,.Loftleider“ de la aeroportul din 
Keflavik. Greva a fost declarată 
în semn de protest împotriva re
fuzului companiei de a satisface 
revendicările funcționarilor cu pri
vire la majorarea salariilor. A~ 
ceastă grevă va avea drept conse
cință sistarea întregului trafic ae
rian internațional de pasageri prin 
aeroportul de la Keflavik. 

secesiune care „nu ar servi 
decît intereselor societăților 
miniere și anumitor vecini și 
care nu este justificată nici 
istoricește, nici din punct de 
vedere etnic**.

U Thant atrage atenția că 
este important să se împiedi
ce intrarea în Katanga a „a- 
venturierilor care își vînd ser
viciile autorităților provincia
le katangheze și ale căror ac
tivități iresponsabile și lipsite 
de scrupule au contribuit în 
mare măsură la înrăutățirea 
situației**.

cia Liege au semnat acest a 
pel, cerînd guvernului belgian 
să renunțe la politica de răz
boi rece și de pregătire a u- 
nui nou război mondial șl să 
întreprindă măsuri concrete 
menite să contribuie la des
tinderea încordării înterrțp jo- 
nale și la realizarea uri) a- 
cord cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Ca prim pas pe calea solu - 
ționării acestor probleme, gu
vernul belgian ar putea să 
propună încheierea unui tratat 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și cele participante 
la organizația Tratatului de 
la Varșovia — se arată în a- 
pel.

lariilor în raport cu creșterea 
scumpete:, stabilirea controlului 
asupra prețurilor, asigurarea fo
losirii complete a brațelor de 
muncă și plata salarijlor și pen
siilor restante-

PROGRAM DE RADIO
4 august

PROGRAMUL I. 7,15 Jocuri 
populare romînești; 8,00 Muzică; 
9,00 Roza Vînturilor — Din cu
prins — Calendarul geografic al 
lunii august ; O călătorie în Al
tai ; 10,20 „Compozitorul săptă- 
mînii“ ; ALEXANDR BORODIN 
— muzică de cameră (emisiunea 
a IlI-a); 12,00 Muzică din filme; 
13,10 Muzică populară romîneas- 
că interpretată de Ștefania Stere, 
Vlad Dionisie, Constantin Mirea 
și Victor Bulzan; 15,45 Recital 
de poezie latino-americană; 16,15 
Vorbește Moscova !; 16,45 Muzică 
ușoară romînească; 17,50 Știința 
în slujba păcii; 18,20 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricultură: 
19,30 Muzică de dans; 20,30 Noi 
înregistrări de muzică ușoară rea
lizate în studiourile noastre; 20,45 
Muzică de dans; 22,15 „Festival 
Helsinki — 1962“; 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 12,35 
Din muzica popoarelor; 14,03 
Cîntece -și jocuri populare romî
nești; 15,30 Muzică din filme; 
17,00 Muzică ușoară; 18,30 „Pro
grame muzicale alcătuite de as- 
cultători** : „Muzică din opere"; 
19,30 Pe teme internaționale; 
20,00 Muzică de dans; 20,40 In
terpret de frunte ai muzicii popu
lare romînești, cîntărețul Ion Lui- 
can; 21,15 Muzică de dans; 22,30 
Ciclul „Sonate pentru pian de 
Beethoven"; 23,15—0,55 Muzică 
de dans.

CINEMATOGRAFE
4 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Numai o glumă ; AL. ȘA
HI A ; Profesorul Mamlok ; PE’1 
TRILA : Lanterna fermecată ; A- 
NINOASA : întâlnire pe cablu ; 
LUPENI : Cîntecul întrerupt ; 
BĂRBĂTENI : Cazacii ; URI- 
CANI : Secerișul verde.
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