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Proletari din toate tarile.

recenta adunare 
a organizației 

nr. 9 de la mina

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Muncitopi fpuntași 
primiți în partid

Fier vechi pentru 
siderurgiști

La exploatarea minie- 
Uricani, minerii de 
sectorul I au înscris 
graficul de producție 
realizări. Continuînd 

pasiune întrecerea so-

ră 
la 
pc 
noi 
cu
cialistă pentru îndeplini
rea angajamentelor asu
mate brigăzile din acest 
sector au extras în pe
rioada 1—26 august a.c. 

J 471 tone de cărbune coc- 
sificabil în afara sarcini
lor planificate. Cele mai 
substanțiale depășiri au 
fost obținute de brigăzile 
condusAde Ștefan Nico
lae, Vasile, Teo-
dorescu Stancu, Ilin Cor
nel și Foroi Carol.
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Economii 
prin recuperări
Pentru colectivul de 

mineri din sectorul II al 
minei Uricani revalori
ficarea lemnului de mină 
vechi constituie un obiec
tiv de seamă. In cursul 
primelor două decade 
din luna august a.c. mi
nerii din brigăzile con
duse de Poloboc Cons- 

- tantijj, Siklody Benia
min, Chiriac Costache și 
Uliu Gheorghe au răpit 
din lucrări vechi ș; au 
refoloșit la locurile lor 
de mWică peste 30 metri 
cubi Je lemn rotund, ju- 

cherestea. Re
cuperarea acestor mate
riale și refolosirea lor a 
permis sectorului să eco
nomisească la prețul de 
cost suma de 8.000 lei.

Intr-o 
generală 
de bază 
Lonea au fost primiți în 
partid mai mulți munci
tori fruntași în producție 
care luptă neobosit pen
tru realizarea sarcinilor 
de plan. Tov. Marioane 
Gheorghe și Feier Vasile 
au fost primiți în rîn- 
durile membrilor de par
tid.

Din discuțiile purtate 
pe marginea cererilor de 
primire în partid a reie-
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șit că tovarășii în cauză 
s-au pregătit temeinic 
pentru a merita încrede
rea comuniștilor. Luind 
cuvintul în fața adună
rii generale, ei s-au an
gajat să muncească neo
bosit pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le vor 
in față, pentru a fi 
înălțimea 
care 
fata

cerințelor 
le pune partidul 
membrilor săi.

sta 
la 
pe 
in

ȘTEFAN NAGY
corespondent

CEFERIȘT!
Colectivul Atelierului 

de zonă C.F.R. Petro
șani depune eforturi 
pentru repararea in con
diții bune a vagoanelor 
și scurtarea termenului de 
imobilizare a lor.

Pînă acum, sarcinile 
de plan anuale la zi, la 
repararea vagoanelor au 
fost depășite cu 7 la 
sută, productivitatea mun
cii a crescut cu 6 la 
sută, iar la prețul de 
cost s-au realizat econo
mii de 40.000 lei.

FRUNTAȘI
O contribuție impor

tantă la obținerea aces
tor succese au adus-o e- 
chipele conduse de lăcă
tușii Gălățean Dumitru și 
Godeanu loan, timplarii 
Benchea loan, Mărit.; 
Ilie și Voica Serghie, re
vizorul de frine Lăcă
tuș u Constantin, forjorul 
Hoca Avram, strungarul 
Caritescu Gheorghe.

ILIE ARDELEAK
corespondent

Recent, organizația de 
bază U.T.M. de la sec
torul VIII transport al 
minei Lupeni a organi
zat o nouă acțiune pa
triotică. La această 
țiune au participat

kg. 
fost

ac
tori 

S-au 
fier 
pre-

Brigada minerului Aldea Ioan de la sectorul I al mir.ei 
Vulcan depășește lunar sarcinile sale de plan în medie cu 15 la 
sută. La aceste realizări schimbul condus de Chirică Constan
tin aduce totdeauna o contribuție valoroasă.

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Chirică Constantin (pri
mul din dreapta) lingă intrarea în noua sală de pont a j a 
minei Vulcan.

care s-au

tinerii sectorul 
colectat 4000 
vechi care a și 
dat I-QM-ului.

Printre tinerii
evidențiat în această ac
țiune se află Gavrilă Ni
colae, Scafeș Iuliu. Timi- 
șan loan și alții.

M. AVRAM 
corespondent
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Din activitatea sfaturilor populare

In domeniul gospodăririi localităților 
se poate face mai mult 1

In lumina Directivelor ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.K.. nouă constructorilor 
ne revine sarcina de a con
strui mult, repede, bine și 
ieftin. Sub îndrumarea orga
nizației de bază, colectivul 
șantierului 6 construcții Pe
troșani a reușit să-și îmbu
nătățească activitatea, exe- 
cutînd lucrări de calitate. 
Bineînțeles, calitatea lucră
rilor se datorește mai m.ultor

---------------©------------

Sondorii obțin noi realizări
Pe șantierele secției de explorări Uricani, 

sondorii înscriu pe graficul întrecerii socia
liste noi realizări. In perioada 1—26 august, 
de exemplu, ei au forat în plus față de pla
nul avut 180 metri de sondă. O contribuție 
substanțială la obținerea acestui valoros re
zultat au adus-o brigăzile conduse de Ștefă- 
noiu Grigore (locația m. 5229), Barabulea 
loan (locația m. 5237), Săndulescu Toclu (lo
cația m. 5240), Stan Nicolae (locația m. 5805) 
și Plopean Grigore (locația m. 5657).

Hotărîți să-și sporească și mai 
mult realizările, sondorii de pe 
șantierele secției de explorări Uricani 
s-au angajat să execute pe viitor 
într-un termen și mai scurt lucră
rile de montare a instalațiilor de 
foraj,, să lichideze în timp minim 
avariile de foraj, săi folosească cele 
mai noi metode de muncă pentru 
a mări viteza de săpare și să eli
mine complet recarotările.

încheiat cea de-a doua 
a întrecerii patriotice ce 

primăvara

Dau lucrări
de calitate

Brigăzile de 
lui Burtică 
Ciurică Ste-

S factori printre care și sim- 
2 țul de răspundere al maiștri- 
( lor și gradul de calificare al 
( muncitorilor.
$ zidari ale
* Gheorghe și
S re au executat lucrări 
2 de tencuieli exterioare la 
( blocurile C. D, E, I, în 
) strada Constructorilor. Aces- 
f te lucrări sini mult superi- 
\ oare calitativ celor execu- 
) tate de alte brigăzi. La fel, 
( brigada zugravului Madaraș 
) Iosif a executat lucrări fru- 
ttuiioase de finisaj interior la 
șTeatrul de stat și U.C.E.C.O.M.

AUREL NISTOR 
corespondent

Recent, în incinta 
S.T.R.A. Petroșani s-au 
montat becuri cu vapori 
de mercur de 220 v. 
și 400 W. Lucrarea a 
fost executată de elec
tricianul 
dru (în

Acum 
este mai 
iar consumul de ener
gie electrică redus la ju
mătate.

Jianu Alexan- 
clișeu).
curtea S.T.R.A. 
bine luminată,

S-a 
I etapă 
, se desfășoară din 
' acestui an între sfaturile popu

lare 
țul 

i din
guei
Mobilizați de deputății 

1 rilor populare, oamenii 
cil din Valea Jiului 

1 cipat cu însuflețire 
nile menite să ducă 
musețarea continuă 

. taților, la buna 
rire.

La întrecerea 
mai îngrijit bloc 
ment“, „cel mai 
tier" au participat 431 comi
tete de cetățeni și 180 comi
tete de blocuri, reprezentînd 
peste 4.300 de cetățeni.

Iată realizările gospodărești 
din această perioadă : Au fost • 
extinse zonele verzi din loca- j 
lități cu o suprafață de 26.000 , 
m. p. Zone verzi au fost ame- f 
najate îndeosebi în cartierele ♦ 
Braia și Viscoza I, II și IU f 
din Lupeni, 8 Martie și 7 No- Ț 
iembrie din Petrila, în cartie
rele Gh. Dimitrov și Livezeni 
din Petroșani.

Tot în această perioadă 
s-au amenajat în noile car
tiere 11 solare pentru copii, 
au fost întreprinse acțiuni 
pentru săpări de canale, cu
rățiri de . străzi. In total, în 
această perioadă au fost e- 
fectuate peste 1.149.000 ore de ’ 
muncă patriotică, executîndu- *
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din Valea Jiului. Bilan- 
realizărilor gospodărești 

perioada lunilor mai-au- 
este bogat in realizări, 

sfatu- 
mun- 
parti- 
actiu- 
infru-

au 
la
la
a locali-
gospodă-lor

„ pentru cel 
și aparta- 

frumos ear-

♦

*

♦

9
♦
9

se lucrări gospodărești a că
ror valoare se ridică la 2.950.000 
lei.

înfăptuirile in domeniul în
frumusețării și bunei gospo
dăriri a localităților noastre 
sint rezultatul preocupării sfa
turilor populare și a deputa- 
ților de a întări necontenit 
munca organizatorică în rîn- 
dul maselor de cetățeni, le
gătura lor cu oamenii, muncii 
printr-o grijă neslăbită față 
de rezolvarea propunerilor fă
cute de cetățeni. Demn de re
levat este faptul că din cele 
418 propuneri făcute de cetă
țeni in cursul acestui an sfa
turilor populare, în vederea 
îmbunătățirii gospodăririi tre
burilor obștești, au fost rezol-

(Continuare în pag. 3-a)

CARNET

STRUNGĂRITA
...Intr-un colț al secției me

canice de la Uzina de reparat 
utilai minier din Petroșani, o 
fată mică de statură, cu basma 
roșie, urmărește cu atenție cum 
cuțitul de strung, mușcă din me
talul prins în universal. Mais
trul secției o privește cu coada 
ochiului, apoi se

— Am 
amiază ai 
strungul.

— Am

auzit
avut

apropie de ea. 
că ieri după- 
un necaz cu

♦

ț 
ț
♦
9
9
9
9
ț
9
9
9

♦

Două brigăzi de zidari de pe șantierul de construcții nr. 9 din Livezeni s-au întîlnit 
pentru a-și împărtăși experiența. Brigada condusă de Roșu Dumitru deține drapelul de 
fruntașă pe șantier pentru lucrul de calitate ce-1 execută, iar cea condusă de Moga loan 
și-a cîștigat renume pentru rapiditatea cu care lucrează și depășirile obținute.

9
9
9
9
9
i

avut, 
mi l-a dereglat, 
voastră știu cită bătaie de cap 
îți dă strungul revolver pînă îl 
reglezi.

— Dc ce n-ai chemat pe 
maistrul de schimb să te ajute?

— L-am chemat, dar n-a ve
nit imediat că a avut alte tre
buri.

— Și pentru asta a trebuit să 
plîngi i

Pe obrajii fetei apărură cî- 
teva pete de roșeață. Porni 
strungul și, fără să. mai dea im
portanță maistrului, iși văzu mai 
departe de lucru.

...Biografia strungăriței Toropii 
Maria este asemănătoare cu bio
grafia multor tineri din patria 
noastră. A plecat de la țară la 
școala profesională, în Turna Se
verin, unde s-a calificat în me 
seria de strungar. După absol
virea școlii s-a întors acasă, as- 
culttnd de povața mamei sale. 
Dorința de a se afla alături de 
strung și-a văzut-o îndeplinită 
numai în anul 1958 dud s-a în 
tîlnit cu colega ei. Angelica, cu 
care a urmat, școala profesională. 
La îndemnul acesteia a părăsit 
satul natal și s-a 
Petroșani.

că nu știu cine 
Și cLumnea-
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(Continuare în pag. 3-a)



F A O 0 N A CELOR TONERS

Spre noi succese in educarea comunista a tinerei generații!

i
in curînd va începe noul an 

de învățămînt politic U.T.M. 
Sute și mii de tineri muncitori și 
intelectuali, utemiști și tineri ne
organizați, vor studia în cercurile 
și cursurile de învățămînt, la

' cursurile serale ale diferitelor 
, școli.
, In vederea pregătirii deschi- 
, derii noului an de învățămînt 
1 în cadrul organizațiilor U.T.M. 
' se desfășoară o activitate sus- 
' ținută. In noul an școlar, in V a~

♦ ♦ 
I 
t ștruuu. tn num an șcuw, m ru j le a fiului vor funcționa 250 cer- 
J atri și cursuri de T Pentru conducerea
♦i
♦»
♦
♦* v
♦ __ ... ...,___  ,_______ _____
♦ țămînt. Organizațiile, U.T.M. ca~ 
? re an obținut rezultatele cele
♦ mai bune în această acțiune sînt 
| cele de la termocentrala Paro-
♦ șeni, Viscoza Lupeni, preparația
♦ Petrila, uzina electrică din Pe

troșani și altele.
In pregătirea noului an de în- 

politic, organizațiile

invățămint- 
acestora au 

fost recrutați din rindul celor 
mat buni tineri, în buni parte 
membri fi candidați de partid, 
peste 300 de propagandiști. In 
prezent se desfășoară din plin 
acțiunea de încadrare a tineri
lor în diferite forme de învă-

♦
♦
| vățămînt _ _ .
| U.T.M. trebuie să aibă în vedere
♦ drept obiectiv principal încadra- 
» rea
♦
♦
♦

I

tuturor tinerilor in diferite 
forme ae invățămint, pentru a 
asigura astfel cuprinderea între
gii mase de tineret în sfera mun
cii de educație comunistă. Pînă

f» prezent rezultatele obținute * 
de unele, organizații în această * 
direcție, în deosebi de către cele 
de la șantierul 9 construcții Pe
troșani, Ll.L. „6 August", coo
perativa „fiul", șantierul de pre
fabricate și altele, nu se ridică 
la nivelul cerințelor. Organizați
ile U.T.M. de mai sus, cit și 
altele, neglijează încadrarea în 
cercurile de invățămint a tine
rilor neorgarizați. Ette un nea
juns inadmisibil, carc trebuie re
mediat în timpul cel mai scurt. 
Unele organizații, ca de pildă 
cele de la mina Uricani și din 
orașul Vulcan, nu au terminat 
încă confirmarea tuturor propa
gandiștilor.

Pînă la deschiderea noului an 
de învățămînt au rămas doar 
citeva săptămîni. In acest timp 
organizațiilor U.T.M. le revine 
sarcina ca, odată cu încadrarea 
tuturor tinerilor in diferite for
me de învățămînt, să stabilească 
programul de activitate pentru 
fiecare cerc în parte și sălile un
de își vor desfășura ele activi
tatea. Ca o sarcină de seamă în 
fața organizațiilor U.T.M. trebuie 
să stea Și îndrumarea tinerilor 
spre liceul seral.

Pregătind temeinic noul an de 
invățămint. să asigurăm ridicarea 
pe o treaptă superioară a mun
cii de educație comunistă a ti
neretului !
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In sfera muncii educative 
întreaga masă de tineri

anilor
orga-

Invâțîad din experiența 
trecuți, comitetul U.T.M. și 
nizațiile U.T.M. de la mina Lu
peni s-au preocupat din timp de 
pregătirea deschiderii și desfășu
rării in cele mai bune condiții a 
noului an de învățămînt politic 
U.T.M

Pînă în prezent au fost recru
tați toți propagandiștii, au fost 
stabilite formele de învățămînt ca
re vor funcționa în noul an școlar, 
iar încadrarea cursanților în cer
curile de invățămint se apropie, 
de asemenea, de sfîrșit. In nou1 
an de învățămînt la mina Lupeni 
vor funcționa 37 cercuri. Pentru 
fiecare cerc au fost recrutați cite 
doi propagandiști. Dintre aceștia 
22 sînt membri și candidați de 
partid. La încadrarea tinerilor în 
diferite forme de învățămînt, or
ganizațiile U.T.M. din sectoarele 
minei s-au ghidat după indicațiile 
C.C. al U.T.M., discutînd cu fie
care tinăr în parte și încadrîu- 
du-1 în forma de învățămiat co
respunzătoare. Organizațiile U.T.M. 
de la mina Lupeni au încadrat 
în diferite forme de învățămînt 
1082 de tineri, din care 858 la 
învățămîntul politic U.T.M., 54 
au recomandat spre a frecventa 
învățămîntul de partid, iar 147 
de tineri vor urma cursurile se
rale ale școlii medii și de com
pletare a studiilor de 
nizațiile U.T.M. care 
cu răspundere pentru 
deschiderii noului an 
cele din sectoarele II,

Rezultatele obținute 
prezent nu sînt însă la nivelul ce
rințelor. In sectoarele minei Lu
peni lucrează peste 2000 de tineri. 
De felul cum este educat acest 
tineret depinde în mare măsură 
contribuția pe care o va aduce 
la realizarea sarcinilor de plan. 
De aceea, este necesar ca toți ti
nerii să fie cuprinși în cercurile 
de învățămînt politic U.T.M. Dat 
această sarcină n-a preocupat în 
suficientă măsură toate organiza
țiile U.T.M. din sectoarele minei. 
In sectorul I B, de pildă, lucrea
ză aproape 300 de tineri din care 
abia 75 fac parte din rindurile 
organizației U.T.M. Ar fi trebuit 
ca și tinerii neorganizați să fie 
încadrați în cercurile politice 
U.T.M. pentru a avea posibilita
tea să-și îmbogățească nivelul de 
cunoștințe politice și ideologice, 
să cunoască Statutul U.T.M. Dai 
organizația U.T.M. din acest sec
tor (secretar tov. Stănescu Vero-

nicâ) a neglijat încadrarea tineri
lor neorganizați în cercurile de • 
invățămint. La sectorul III 
crează, de asemenea, peste 
tineri, biroul U.T.M. (secretar 
Cirjan loan) i-a încadrat insă în 
cercurile de invățămint doar pe 
utemiști, neglijînd pe ceilalți 150 
de tineri. Asemănător s-au petre
cut lucrurile și la sectoarele IV A 
și IV B. Așa se explică faptul 
că la mina Lupeni, deși lucrează 
sute de tineri neorganizați, doar 
28 au fost încadrați pînă în pre
zent în cercurile de învățămînt 
politic U.T.M.

Ește necesar ca acest neajuns 
să fie remediat în timpul cel mai 
scurt. Comitetul U.T.M. (secretar 
tov. Ioniță C.) are datoria să a- 
sigure ca organizațiile U.T.M. să 
cuprindă în cercurile de învăță
mînt, în sfera muncii educative, 
întreaga masă a tineretului.

A. MICA

.. *

ța Aninoasa: jn preajma deschiderii noului an de invățămint
Pentru ca in noul an școlar 

cercurile de învățămînt poli
tic să-și desfășoare activita
tea la un nivel superior anilor 
trecuți, organizațiile de bază 
U.T.M. de la mina Aninoasa, 
sub îndrumarea comitetului 
U.T.M. pe mină, au luat din 
timp măsurile necesare în ve
derea recrutării propagandiș
tilor și cursanților. In acest 
sens au fost create comisii pe 
organizații de bază. In urma 
discuțiilor purtate cu tinerii, 
ținînd seama de nivelul de 
pregătire al fiecăruia, s-au fă
cut recomandări cu privire la 
forma de învățămînt la care 
să participe tinărul respectiv. 
Pînă în prezent peste 650 de 
tineri aninoseni au fost în
scriși la învătămintul politic 
U.T.M.

rica și alții care au încheiat 
cu rezultate frumoase în anul 
trecut cursurile de învățămînt.

Ca propagandist la acest 
cerc a fost propus și confir
mat utemistul Țălu Florian, 
tînăr inginer cu o înaltă ca
lificare profesională și cu o 
pregătire politico-ideologică 
corespunzătoare.

învățămînt, în 
de bază nr. 
este negli- 

organizației 
Popa loan,

O nouă formă
de învățămînt

In cadrul sectorului VII de 
la mina Aninoasa lucrează ti
neri care au o bună pregăti
re, fiind absolvenți ai cursu
rilor medii și chiar ai unor in
stitute de învățămînt supe
rior. La indicația organelor 
superioare U.T.M. pentru 
cești tineri va lua ființă 
cerc de morală comunistă.

Printre viitorii cursanți
cercului se numără tinerii Do- 
brotă Ana, Andrițoiu Dumitru. 
Marcoș Maria, Băltărețu FIo-

a- 
un

ai

S-au recruxa? 
propagandiști 

corespunzători 
dorința de a asigura o

sa există preocupare pentru o 
cit mai temeinică pregătire a 
noului an de 
cadrul organizației
4 această sarcină 
jata. Secretarul 
U.T.M., tovarășul
își desfășoară munca de unul 
singur, iar 
comitetului
de
tă
cu
de

ceilalți membri ai 
U.T.M. sînt străini 
ce le revin. Aceas- 
lucruri a reieșit șl

stat. Orga- 
au muncit 
pregătirea 

școlar sînt 
VIII și IX.

pînă în

in
calitate bună învățământului, 
conducerea cercurilor a fost 
încredințată unor propagan - 
diști bine pregătiți. Organiza
țiile U.T.M. de la mina Ani- 
noasa au selecționat un colec
tiv de propagandiști pentru 
noul an școlar dintre cei mai 
activi utemiști.

Printre propagandiștii con
firmați de comitetul orășe
nesc U.T.M. se numără tine
rii mineri Belmega Vasile, 
Daisa Vasile, Ebîncă Victor, 
Popescu Nicolae, electricienii 
de mină Burlec loan. Rehner 
Ioan, Borca loan, Popa Mi
hai, tinerii ingineri Stoica 
Marin, Burlec Cornel. Bobolea 
Constantin și alții.

in for- 
s-a rezu- 
unei liste

sarcinile 
stare de 
ocazia pregătirii noului an 
învățămînt.

In organizația U.T.M. nr. 4 
încadrarea tinerilor 
mele de Învățămînt 
mat la întocmirea
cu viitorii cursanți fără a se 
sta de vorbă cu tinerii în sco
pul constatării nivelului de 
cunoștințe și a preferinței lor. 
Lista s-a întocmit cuorinzind 
majoritatea tinerilor din sec
tor și s-a Înainta țo citețu
lui U.T.M. fără însar despre 
acest tabel, despre fS'
au fost încadrați în noul an 
de învățămînt să aibă cunoș
tință și tinerii sau propagan
diștii.

Această atitudine nu poate 
asigura o desfășurare normală 
a învățămîntului, așa dar tre
buie luate măsuri grabnice de 
remediere.

cum

Formalism
In timp ce în celelalte or

ganizații U.T.M. de la Aninoa-

ln secția metrologie de la U.R.U.M.P. lucrează 36 de tineri. In noul an școlar cu toții vor stu
dia în diferite forme de învățămînt. IN CLIȘEU: Tov. Narița Pornpiliu, secretarul organizației 
U.T.M. din secție, discutînd cu utemiștii Lăscăianu P., Csaba S., Belet P-, Plosceanu E. și Biro V., 
viitorii cursanți ai cercului de studiere a Statutului U.T.M. despre felul cum să se pregătească pentru 
deschiderea noului an școlar.

★j
In mijlocul colectivului de 

muncitori de la U.R.UJW.P. 
lucrează peste 350 de tineri, 
membri ai U.T.M. Veniți in u- 
zină după absolvirea școlii 
profesionale ei s-au format ca 
muncitori inaintați, cu o pre
gătire profesională tot mai 
bogată, oameni care muncesc 
cu răspundere pentru Îndepli
nirea sarcinilor ce-i revin co
lectivului uzinei.

Faptul că Ia U.B.U.M.P. lu
crează un tineret harnic și 
entuziast, in care conducerea 
uzinei vede o forță puternică 
in îndeplinirea sarcinilor de 
plan, este rodul muncii poli
tico-educative susținute pe 
care o desfășoară organizația 
U.T.M., sub îndrumarea orga
nizației de partid, in rindurile 
tineretului.

Toți tinerii din uzină să în
vețe — iată obiectivul pe ca
re și l-a fixat comitetul U.T.M. 
de la U.B.U.M.P. în pregătirea 
noului an de invățămint. A- 
cest obiectiv a fost discutat cu 
citeva săptămâni in urmă in
tr-o ședință a comitetului 
U.T.M. și a birourilor U.T.M. 
din secții. După ședință, bi
rourile U.T.M. au constituit 
comisii în fiecare secție pen
tru încadrarea tuturor tineri
lor în diferite forme de învă- 
țămint. Ele au discutat cu fie
care tînăr în parte. încadrin-

du-i în forme de invățămint 
corespunzătoare.

In noul an de invățămint la 
U.B.U.M.P. vor funcționa 7 
cercuri de invățămint politic 
U.T.M. din care două de stu
diere a Statutului U.T.M., 4 
cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria" și un cerc de morală co
munistă. Pentru conducerea 
cercurilor de invățămint po
litic U.T.M. au fost selecțio
nați un număr corespunzător 
de propagandiști din rindul 
celor mai activi utemiști, in 
bună parte membri și candi-

neri. Multi dintre ei au dobîn 
dit în cursul anilor trecuți cu
noștințe politice bogate în 
cercurile de învățămînt poli
tic U.T.M. Ca dovadă, unii 
dintre ei au cerut organizației 
de partid să fie primiți în rîn- 
durîle candidaților de partid. 
Ținînd cont de pregătirea u 
nor tineri cum sînt tov. Calo
tă Nicolae, Cosma Nicolae, 
Cesovan Mircea, Ileana Nico
lae, organizația U.T.M. i-a re
comandat organizației de partid 
pentru a fi încadrați în învă 
țămîntul de partid. In această

TOTI TINERII DIN UZINA 
SE PREGĂTESC SĂ ÎNVEȚE

dați de partid. Printre propa
gandiștii care vor conduce în 
noul an școlar cercurile de in- 
vățămînt politic U.T.M. se nu
mără comuniștii Kemeny Ale
xandru, Preduț loan, Vișan 
Constantin, Tiță Alexandru, 
precum și utemiștii Haier Lu
cia, Magda Ioan.

La încadrarea tinerilor in 
diferite forme de invățămint, 
nu s-a avut însă în vedere nu
mai învățămîntul politic U.T.M. 
Iată cum a procedat in acest 
sens organizația U.T.M. din 
secția mecanică. In această 
secție lucrează peste 100 de ti-

secție 20 de tineri vor frecven
ta invățămintul de partid. Alți 
utemiști, ca de pildă tov. Du- 
ță Gheorghe, Nuță loan, Pap 
Ștefan au absolvit in acest an 
7 clase. Discutînd cu ei, orga 
nizația U.T.M. le-a propus 
să-și continue studiile. La 
propunerea organizației U.T.M., 
el au fost înscriși in clasa 
VIII-a a liceului seral. Alți ti 
neri, cum sînt Tura Gheorghe, 
Voicu Ioan, care anul acesta 
au absolvit școala profesională 
și au venit in secție, au fost 
încadrați in cercul de studie-

re a Statutului U.T.M., iar u- 
temiștii Cornea Iosif, Orvos 
Constantin, care anul trecut 
au urmat cercul de studiere a 
Statutului U.T.M. au fost în
cadrați în acest an 
mă de învățămînt 
în cercul „Să ne 
patria". Astfel, în 
pregătirea politică 
a tinerilor din această secție, 
fiecare a fost încadrat în di
ferite forme de învățămînt. A- 
semănător au procedat și or
ganizațiile U.T.M. din celelal
te secții.

In noul an școlar toți tinerii 
de la U.B.U.M.P. vor învăța. 
Un număr de 114 utemiști vor 
frecventa învățămîntul de 
partid, 183 au fest încadrați 
in cercurile de învățămînt po
litic U.T.M., iar 59 de tineri 
vor urma liceul seral, din ca
re 29, cu 17 mai raulți decît a- 
nul trecut, vor fi elevi în cla
sa a VIII-a.

La U.R.U.M.P. încadrarea ti
nerilor în diferite forme de în - 
vătămînt pentru noul an șco
lar s-a încheiat. Rămîne ca 
organizațiile U.T.M. să mani
feste de acum un interes sț. 
rit față de felul cum frecven
tează tinerii cursurile de în- 
vătămînt și cum își îndeplinesc 
una dintre sarcinile de răspun
dere : învățătura.

1. DUBEK

într-o for- 
superioară, 
cunoaștem 

raport cu 
și culturală
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viața de partid

La ordinea de zi -- 
problema cea mai arzătoare

*

*

Colectivul minei Uricani a 
obținut o seamă de succese în 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor: a extras 
peste plan 14.600 tone de căr
bune, a ridicat productivita
tea muncii la 1,330 tone de 
cărbune pe post și a realizat 
aproape 400.000 lei economii 
la prețul de cost. La produc
tivitate și economii au fost 
înfăptuite angajamentele a- 
nuale.

La un singur indice colecti
vul minei Uricani nu stă bine 
— la calitatea producției. Este 
drept că, față de anii trecuți, 
și în această privință s-au ob
ținut progrese, conținutul de 
cenușe fiind redus cu 3—4 
puncte. Totuși în majoritatea 
lunilor din acest an conținu
tul de cenușe din cărbunele 
brut a depășit norma admisă 
cu 1—2 puncte.

Această situație a fost sesi
zată mai din timp de comite
tul de partid și conducerea 
minei. Au fost iuate și unele 
măriri: au fost instruiți agi- 
tatAb. s-a organizat in tri- 
inABl II o „lună a calității*' 
etcTAcțiunile inițiate s-au do
vedit a fi insă insuficiente 
fiindcă n-au găsit răsunet a- 
colo unde trebuia, in abataje.

Urmărind cu perseverență 
problema îmbunătățirii calită
ții cărbunelui, comitetul de 
partid al exploatării miniere 
Uricani și-a prevăzut în pia
nul de muncă pe luna august 
să analizeze într-o plenară 
lărgită situația existentă și 
măsurile ce se impun a fi lua
te, plenară care s-a ținut zi
lele trecute. Este pozitiv fap
tul că organul de partid a 
știut să aleagă și să pună in 
dezbaterea sa cea mai arză
toare problemă ridicată de ac
tivitatea economică.

Discuțiile purtate în plena
ră pe marginea referatului 
prezentat de tov. Colibaba Eu
gen, inginerul șef al minei, au 

concrete, cu propuneri. Mi
jiți șefi de brigadă Cîrciu- 

Victor. Teodorescu Stan
ca, Cosa Petru, Poloboc Con
stantin, Rentea Vasile. maiștri 
mineri Enache Dumitru, Că- 
vescu Eugen, Mardare Teodor, 
inginerii Hoaje Gheorghe, Re- 
beleanu Vaier, Stana Mihai și 
alți vorbitori au subliniat ne
cesitatea intensificării muncii 
politice pentru crearea unei 
opinii de masă în rîndul mun
citorilor, artificierilor și maiș
trilor pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui.

— Cu regret trebuie să arăt, 
tovarăși, că sînt unii mineri 
care în loc să ia bulgării de 
șist de pe crațer, îi sparg cu 

La mina Uricani, schimbul condus de Puiu Petru realizează lunar însemnate economii 
de lemn și exploziv, dă cărbune peste plan.

Recent, minerii din acest schimb s-au angajat să mărească depășirea planului zilnic 
de la 3—i tone la 5—8 tone de cărbune.

barosul pentru ca să se ames
tece cu cărbunele și să nu mai 
poată fi aleși — a arătat cu 
indignare în plenară crațeris- 
tul Ciobotaru Constantin, din 
activul fără de partid.

Plenara a apreciat poziția 
tov. Ciobotaru și a altor mun
citori care dovedesc că ii doa
re faptul că mina se află în
tr-o situație nesatisfăcătoare 
în ceea ce privește calitatea 
cărbunelui. Plenara n-a apro
bat însă poziția tov. Burtea 
Niță, miner șef de brigadă, 
membru de partid, care, fiind 
criticat în referatul conduce
rii minei, a fost lipsit de simț 
autocritic.

— De ce tocmai eu. Burtea, 
să fiu dat exemplu rău! Ce 
numai brigada noastră a dat 
șist în cărbune ?...

In referatul prezentat în 
fața plenarei au fost criticate 
mai multe brigăzi fruntașe 
pentru lipsa de grijă față de 
calitate și puteau fi amintite 
și mai multe și nu numai bri
găzi, ci și maiștri mineri. Și 
maiștri mineri pentru că, așa 
după cum a arătat în cuvintul 
său tov. inginer Stana Mihai, 
șeful sectorului de transport, 
unii maiștri — in goană după 
preliminar — neglijează cali
tatea cărbunelui precum și 
încărcarea reglementară a va- 
gonetelor. Din păcate însă nici 
minerii șefi de brigadă criti
cați și nici maiștrii mineri ca
re au luat cuvintul nu și-au 
făcut o autocritică corespun
zătoare. cum de altfel nu și-au 
făcut autocritica nici organele 
sindicale și nici cele U.T.M.

Participantii la discuții au 
propus ca in abatajele din 
stratele 8—9 să se extindă 
schema de pușcare selectivă 
experimentată la brigada tov. 
Năsăleanu Miron, să fie îm
bunătățit iluminatul in aba
taje, să fie mal judicios eșa
lonată pușcarea. sterilul ales 
din cărbune să fie preluat zil
nic de către maiștri mineri, iar 
la abatajele cu buncăr comun 
să se repartizeze producția pe 
brigăzi pe bază de cubaj. A- 
ceste propuneri au fost însu
șite de către comitetul de 
partid și conducerea minei.

Aplicînd măsurile stabilite 
de plenara comitetului de 
partid, care au fost prelucra
te cu Întregul colectiv, se va 
asigura o largă mobilizare a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la mina Uricani 
la o acțiune de masă, con
știentă, pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui cocsificabil 
— în care domeniu există mari 
rezerve interne.

I. MIRZA

Corectitudinea, deservire* promptă și conștiinciozitatea 
caracterizează pe Jure a Cornelia, vînzătoare la magmrinul de 
autoservire din Petroșani.

Iat-o la raionul de mezeluri servind cumpărătorii.
---------------- ©-----------------

In domeniul gospodăririi localităților 
se poate face mai mult I

(Urmare din pag. l-a)

rate 358. Printre deputății ca
re au dovedit preocupare față 
de soluționarea propunerilor 
făcute de alegători și au clș- 
tigat astfel încrederea și spri
jinul lor in executarea diferi
telor lucrări de interes ob
ștesc se numără tov. Clej Ma- 
ria, Mihai Carol. Petrescu Flo- 
rea. Kristaly Anton, Rozsa 
Rudolf. Grava Elena. Cim- 
pean Maria. Zamfir Iuliana, 
Crainic Irma și alții.

Deși realizările gospodărești 
din acest an au contribuit 
substanțial la ridicarea nive
lului urbanistic al așezărilor 
miniere, în localitățile Văii 
Jiului mai sint neajunsuri in 
privința bunei gospodăriri. 
Trebuie acordată o mai mare 
atenție întreținerii zonelor 
verzi și rondurilor de flori a- 
menajate în noile cartiere, e- 
vacuării rezidurilor menajere 
de către I.C.O. A fost neglija
tă, de pildă, întreținerea par
cului Filimon Sirbu. a străzii 
Clemenței din Petroșani, a 
străzii I. C. Frimu din Lonea, 
a străzilor din spatele restau
rantului „Cina", împrejurimile 
cinematografului Bărbăterrt din 
Lupeni și altele. Neajunsuri de 
ordin gospodăresc există și 
din cauză că față de rezolva
rea unor propuneri ale cetă

STRUNGĂRIȚA
(Urmare din pag. l-a)

La UJLUMJP. a fost încon
jurată cu căldură de către mun
citorii secției mecanice. Din pri
mele zile a simțit ajutorul prie

țenilor unele sfaturi populare 
manifestă o slabă preocupare. 
De pildă, cetățenii din noile 
cartiere cer să se confecțio
neze bănci, de asemenea, cer 
ca ritmul in care se execută 
unele lucrări de reparații in 
casele din colonii de către 
I.L.L. să fie mai susținut.

Nerezolvarea unor propuneri 
făcute de către cetățeni se 
datorește inactivității unor 
deputați. In primul semestru, 
de pildă, din cei 583 de depu
tați doar 30 au prezentat dări 
de seamă in fața alegătorilor. 
Printre deputății care negli
jează să întrețină o legătură 
strînsă cu alegătorii se nu
mără tovarășii Taller Ludovic, 
Cordea Gheorghe, Kovacs Es- 
tera. Pantea Rozalia.

Calea spre înlăturarea aces
tor neajunsuri, ridicarea con
tinuă a nivelului urbanistic al 
localităților noastre, constă 
în îmbunătățirea continuă a 
muncii organizatorice în rîn
dul maselor de cetățeni, în 
scopul atragerii lor la condu
cerea treburilor obștești. In 
acest scop este necesar să fie 
activizați toți deputății, în 
deosebi în cadrul comisiilor 
permanente, să fie sprijinite 
comitetele cetățenești pentru 
a mobiliza masele de cetățeni 
la obținerea de noi realizări 
gospodărești.

tenesc al colegilor de muncă. In 
acest timp Toropit Maria s-a o- 
bișniât ai munca, cu oamenii.

Timpul a trecut. Strungărița 
Toropu Maria a devenit cunoscu
tă în uzină. Lună de lună ea s-a
situat alături de fruntașii în pro
ducție de la secția mecanică. Cînd 
fi-a expus biografia în fața comu
niștilor din secție, a terminat în 
câteva minute. Atunci unul din 
comuniști a spus :

— Biografia ei o cunoaștem. 
Aici în secția noastră a crescut. 
Este o iîniră bună fi merită să 
fie alături de noi.

Cu toții au aprobat această a-
preciere. Cînd i s~a dat cuvintul
strungărița a spus doar atit:

— Vă mulțumesc și nu voi dez
minți încrederea pe care mi-ați 
acordat-o.

Dacă treci azi prin secția me
canică fi întrebi de Toropu Ma
ria ți se va spune :

— E o fată minunată. Colegă 
bună fi muncitoare bamică. De 
curînd a primit o nouă comandă 
de a executa 16.000 de bucșe 
pentru etajere. O să le termine 
mai repede. Doar în fiecare lună 
îfi depășește norma cu 10—15 
la sută.

...Intr-un colț al secției meca
nice o fată mărunțică stă aplecată 
asupra strungului. Alături de ea 
sute de bucșe pentru lanțul de 
crațer stau stivuite. Din comanda 
de 16.000 mai sînt multe de e- 
xecutat. Strungul revolver merge 
însă perfect. A apucat pe mîini 
bune, pe mîini pricepute. Coman
da va fi terminată la timp.

• PUBLICITATE
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anunță un posf vacant 
de șei serviciu plan.

Condifii de angaja
re : Studii economice 
superioare și trei ani 
vechime în funcții e- 
conomice. Salariul es
te cuprins între 1400- 
1600 lei.
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iJnitaiea msiită 
Control PeifOîani 

anunță populația Văii 
Jiului consumatoare de bu
telii aragaz de felul cum 
se vor distribui buteliile:

• In crasul Petroșani se 
vor distribui zilnic pe bază 
de comenzi care se vor a- 
nunța la telefon 232 Pe
troșani. Prețul unei butelii 
va.fi de 11,10 lei plus 3 lei 
transportul la domiciliu și 
montatul la mașina de a- 
ragaz, deci 14,10 lei va fi 
costul unei butelii trans
portate și montate la ara
gaz.

In localitățile iî»r,itrofe 
de orașul Petroșani bute
liile se vor distribui după 
următorul program :

® Luni în comuna, Uri
cani, punctul de distri
buire a buteliilor fiind în 
piața Uricani.

® Marți și vineri se vor 
distribui butelii aragaz în 
orașul Vulcan în următoa
rele puncte : Ia stațiunea 
de petrol, în spatele ma
gazinelor de la blocuri, și 
la alimentara din Crividia.

• Luni în comunele Is- 
croni și Anxioasa, în punc
tele : piața Iscroni și în 
spatele clubului din Ani- 
noasa.

® Marți și miercuri în 
Petrila, Lonea și Cimpa în 
punctele : la magazinul de 
la blocuri și în piața Pe
trila; în Lonea la blocuri 
și în piața Lonea; în Cim
pa la moara veche.

® Miercuri, joi și sîm- 
bătă în orașul Lupeni, în 
punctele care au existat și 
pînă în prezent pînă cînd 
oficiul P.T.T.R. ne va in
stala telefon la stațiunea 
noastră din Lupeni care va 
lua comenzi și se vor dis
tribui ca șl în orașul Pe
troșani.

Prețul unei butelii tip 
aragaz în afara orașului 
Petroșani va fi în toate 
localitățile de 15 lei.

Distribuirea buteliilor din 
depozitul Petroșani se va 
face numai între orele 
12—14 cu 11,10 lei bucata.
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încheierea lucrărilor
celui de-al VII-iea Congres al U.I.S.
LENINGRAD 29 (Agerpreș).

TASS transmite:
In dimineața zilei de 29 au

gust, al VH-lea Congres al 
Uniunii internaționale a Stu
denților (U.I.S.) și-a încheiat 
lucrările care au durat zece 
zile.

Congresul a adoptat ulti
mele rezoluții în care își ex
primă solidaritatea cu orga
nizațiile care luptă pentru 
viitorul luminos al țărilor și 
popoarelor lor, a precizat po
ziția țJ.I.S. față de problemele 
politice ale contemporaneității.

In rezoluția cu privire la 
colonialism, propusă de dele
gația studenților din Chile, 
Congresul a „salutat călduros 
popoarele care și-au dobîndit 
recent independența în dife
rite părți ale lumii și în spe
cial în Africa".

In rezoluția cu privire Ia 
solidaritatea antifascistă, pro
pusă de delegațiile Portuga
liei, Spaniei și Greciei, Con
gresul a cerut „să se acorde 
și mai multă atenție luptei 
antifasciste".

In chemarea adresată stu
denților din lumea întreagă, 
Congresul le-a cerut să-și in
tensifice lupta pentru pace, 
pentru dezarmare generală și 
totală, pentru coexistență paș
nică a statelor cu diferite sis
teme sociale. Chemarea se în
cheie cu cuvintele: „Datoria 
noastră sfintă este să ne con
sacrări energia și cunoștințele 
noastre pentru obținerea vic
toriei în lupta noastră pentru 
Instaurarea unei păci trainice, 
pentru libertate și progres în 
lumea întreagă 1“

In conformitate cu acordurile de ia Geneva

In Laos a început retragerea 
personalului străin

VIENTIANE (Agerpres).
In conformitate cu acordu

rile de la Geneva, în Laos, a 
început sub controlul Comi
siei internaționale retragerea 
personalului străin. In dimi
neața de 29 august, a plecat 
de pe aeroportul Vientiane 
primu! grup de specialiști 
militari filipinezi format din 
58 de persoane. Ei au activat 
în unitățile lui Fumi Nosavan. 
Numărul lor total, potrivit u- 
nor date incomplete, trece de 
400 de oameni.

Retragerea personalului mi
litar filipinez va continua în 
săptămînile viitoare.

Mai există încă în Laos un 
însemnat număr de militari 
americani care, probabil, nu 
intenționează să părăsească a- 
ceastă țară, așa cum prevăd 
acordurile de la Geneva. Opi
nia publică laoțiană insistă 
asupra retragerii personalului 
militar american și cere ca 
aceasta să se efectueze cit 
mai grabnic.

Lupta grevistă a minerilor din Asturia
continuă

PARIS 29 (Agerpres).
In ciuda tuturor încercări

lor autorităților franchiste, de 
a-i obliga pe mineri să se în-
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Greva învățătorilor de la școlile 

elementare din capitala 
Columbiei

BOGOTA 29 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina a- 

nunță că învățătorii de la șco
lile elementare din Bogota, 
capitala Columbiei, au hotă
rît să declare grevă în spriji
nul revendicărilor lor privind 
mărirea salariilor și garanta
rea muncii.

Potrivit agenției, lupta în
vățătorilor este sprijinită și 
de părinții elevilor, precum și 
de studenții și profesori din 
diferite orașe ale țării.

toarcă în abataje, lupta gre
vistă plină de bărbăție a mi
nerilor din Asturia continuă. 
Potrivit ultimelor știri din 
Spania, numărul greviștilor a 
trecut de 16.000. Activitatea a 
27 de mine din Asturia a fost 
paralizată.

Presa pariziană înștiințează 
că in regiunea cuprinsă de 
grevă au fost trimise noi de
tașamente de poliție. S-a aflat 
că autoritățile franchiste au 
arestat numeroși mineri învi- 
nuindu-i de „instigare" iar 
peste 300 de muncitori au fost 
expulzați cu forța din Astu
ria.

Totodată autoritățile fran
chiste nu renunță la încercă
rile lor de a scinda frontul 
greviștilor trimițînd agenți în 
mijlocul minerilor.

întreaga Americă Latină își exprimă indignarea in legătură 
cu ultimele acte agresive comise împotriva Cubei

HAVANA 29 (Agerpres).
întreaga Americă Latină 

continuă să-și exprime indig
narea în legătură cu ultimele 
acte agresive comise de con
tra-revoluționari cubani aciuiți 
pe teritoriul S.U.A. împotriva 
teritoriului Republicii Cuba.

Intr-o declarație dată pu
blicității, Benito Cerqueira, 
președintele Confederației na
ționale a muncitorilor indus
triali din Brazilia, arată că 
„Popoarele latino-americane 
sint alături de revoluția cu- 
bană pe care o vor apăra îm
potriva oricărei agresiuni im
perialiste". Caracterizînd bom
bardarea portului Havana ca 
un act agresiv al S.U.A., Mar- 
cio Nilo, președintele Uniunii

Naționale a studenților din 
Brazilia, a declarat că „eroi
cul popor cuban va fi spriji
nit în lupta sa dreaptă de 
toate popoarele lumii".

Intr-o declarație comună 
dată publicității la 27 august, 
Uniunea Democrată a femei
lor din Mexic împreună cu 
alte trei organizații de masă 
protestează împotriva actelor 
provocatoare ale S.U.A. împo
triva Cubei chemînd opinia 
publică să condamne recenta 
bombardare a portului Ha
vana. „Bombardarea portului 
Havana — se spune în decla
rație, este un act criminal 
în contradicție cu dreptul in
ternațional".

In 'aceeași zi, sute de stu-
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denți mexicani au hotărît, în 
cadrul unui miting, să trimită 
președintelui Kennedy un pro
test împotriva acțiunilor a- 
gresive săvîrșite contra Cu
bei.

In Uruguay, aripa de stingă 
a Frontului de Eliberare Na
țională a dat publicității o 
dec&arație în care cere S.U.A. 
să pună capăt imediat acțiu
nilor agresive împotriva Cu
bei. Ziarul „El Popular" chea
mă popoarele Americii Lati
ne Să-și sporească vigilența 
pentru a contracara orice ac
țiuni aventuriste ale imperia
lismului american.

Declarația secretariatului F. S. M.
PRAG A (Agerpres).
Secretariatul Federației Sindi

cale Mondiale a dat publici
tății o declarație în legătură 
cu noul act de agresiune să- 
vîrșit de imperialismul S.U.A. 
împotriva poporului Cubei în 
noaptea de 24 spre 25 august.

Acest act, cu adevărat pi - 
rateresc, se arată în declara
ție, reprezintă o crimă mon
struoasă împotriva poporului 
pașnic al Cubei și este o măr
turie a primejdiei permanente 
care amenință independența 
acestei țări și pacea în întrea
ga lume.

Condamnînd cu toată ener
gia agresiunea imperialistă, 
F.S.M. exprimă centrului re
voluționar sindical al oame
nilor muncii din Cuba, tutu
ror oamenilor muncii și po
porului acestei țări, solidari
tatea și sprijinul său total. 
F.S.M. cheamă sindicatele șl 
pe oamenii muncii din toate 
țările să acționeze în mod 
hotărît împotriva agresiunii 
imperialiștilor nord-americani 
și să-și manifeste cu ajutorul 
tuturor mijloacelor pe care le 
au la dispoziție, întreaga so
lidaritate cu oamenii muncii 
și poporul cuban.
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NEW YORK 29 (Agerpres). 
Buletinul Congresului S.U.A., 

„Congressional Record", a pu
blicat o dare,? de seamă cu pri
vire la cuvîntarea senatorului 
Dodd, membru al Comisiei se
natoriale pentru aeronautică 
și cercetarea Cosmosului, în 
care se recunoaște rămînerea 
în urmă a S.U.A. față de 
U.R.S.S. în domeniul cuceririi 
Cosmosului.

In zilele de 11 și 12 august 
1962 — declară senatorul — 
Uniunea Sovietică a uluit în
treaga lume, lansînd în Cos
mos cu o precizie uimitoare 
două nave cosmice uriașe cu 
o greutate de 5,5 tone fieca
re; ele au zburat în apropiere 
una de cealaltă pînă cînd au 
aterizat în punctele fixate 
dinainte.

înfăptuirea remarcabilă a 
Uniunii Sovietice, continuă 
Dodd, a făcut să se reia re
petatele dispute despre cine
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KIEV. La 28 august, răspun- 
zînd invitației guvernului R.S.S. 
Ucrainene, U Thant, secreta
rul general provizoriu al O.N.IL 
a sosit la Kiev.

WASHINGTON. La 28 august 
Ambasada U.R.S.S. din S.U.A. a 
informat Departamentul de Stat al 
S.U.A. despre pătrunderea ilegală 
în ultimele zile a unor persoane 
necunoscute în birourile de lucru 
ale cttorva corespondenți sovietici 
la New York.

Ambasada U.R.S.S. a subliniat 
că aceste acțiuni creează o situa
ție anormală pentru desfășurarea 
activității ziariștilor sovietici în 
Statele Unite.

PARIS. La Paris și-a înce
put lucrările cea de-a 62-a 
sesiune a Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O. în cadrul că
reia se va discuta proiectul

programului de activitate a 
Organizației Națiunilor Unite 
In problemele învățămîntului, 
stiintei si culturii pe anii 
i 963—1964.

LIMA. Greva muncitorilor de 
la marile mine peruviene de 
fier și cupru din Ilo și Toke- 
pale, aparținînd monopolului 
american „Southern Peru Mi
nes" a intrat în a 11-a zi. 
După cum transmite cores
pondentul din Lima al agen
ției Prensa Latina, cei 15.001) 
de mineri de la aceste mine 
cer majorarea salariilor.

LONDRA. Incendiile decla
rate în Anglia în iulie a. c. 
au pricinuit pierderi mate
riale evaluate la 3 milioane 
de lire sterline — cu 500.000 
mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut, a a-

nunțat la 28 august „Asociația 
societăților de asigurări".

CAR ACI. Inundațiile din par
tea de răsărit a Pakistanului au 
produs mari pagube populației. ./ 
Potrivit relatărilor ziarului pakis
tanez ,,Morning News1', care apa
re la Caraci, inundațiile au cu
prins o regiune cu peste 5 milioa
ne de locuitori. Harul mențio
nează că au fost înregistrate vic
time în rîndul populației locale.

STOCKHOLM. In noaptea 
de 27 spre 28 august în mina 
Renstrom din apropierea ora
șului Buliden s-a produs o pră
bușire. Au pierit patru mineri. 
Presa locală subliniază că a- 
cesta nu este primul accident 
care are loc la mina Renstrom.

NEW YORK. La 28 august 
Statele Unite au lansat pe o 
orbită polară un nou „satelit 
spion", anunță corespondentul 
agenției U.P.I. de la baza ae
riană militară Vandenberg 
(statul California).

deține întîietatea în Cosmos.
Revista „Missiles and Roc

kets" a publicat la 20 august 
un articol redacțional în care 
scrie că Statele Unite sint a- 
cum cu cinci ani în urma 
Uniunii Sovietice în ceea ce 
privește tehnica cosmică.

Luînd cuvîntul la 20 august 
la Washington, Arthur Can- 
trowitz, directorul laboratoru
lui de cercetări „Avco-Everett", 
unul din cei mai de seama 
specialiști din S.U.A. în teh
nica cosmică, a apreciat si
tuația noastră aproximativ în 
felul următor: „Din păcate, 
cu fiecare an devine și mai 
clar că rămînem tot mai mult 
în urmă. Astfel. în momentul 
lansării sputnikului nr. 1 noi 
eram cu patru luni în urmă, 
după lansarea primului om pe 
orbită eram cu zece luni în 
urmă, iar în prezent sîntem 
cu cîțiva ani în urmă în ra
port cu ultima realizare a ru
șilor. După părerea mea, este 
greu să credem că îi vom a- 
junge cu adevărat din urmă".

Cutremur în Grecia
ATENA 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Reuter la 28 august ora 13,01 
minute (ora locală) la Atena 
s-a produs un cutremur pu
ternic.

In știrile primite de direc
ția poliției se spune că acest 
cutremur a fost resimțit de a- 
semenea în insula Creta și la 
Salonic. Nu se cunosc încă pa
gubele pricinuite și numărul 
victimelor. Legătura telefoni
că dintre Atena și provincie a 
fost întreruptă.

In știrile oficiale s-a anun
țat că epicentrul cutremuru
lui a fost la aproximativ 100 
sau 140 km. la sud-vest de A- 
tena în regiunea Tripoli din 
peninsula Peloponez.
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In Columbia, Congresul or
ganizației de tineret a Parti
dului Mișcarea Revoluționară 
Liberală a adoptat d rezolu
ție în care cere să se pună 
capăt imediat acțiunilor a- 
gresive împotriva Cubei.
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Puternice ince 
de păduri în California

WASHINGTON 29 (Agerpres).
După cum relatează agen

ția United Press internatio
nal, în California au izbucnit 
puternice incendii de păduri. 
In apropierea localității Red
ding, aproximativ 6.000 de 
acri de pădure s-au transfor
mat peste noapte în scrum. 
Eforturile depuse de pompieri 
în ajutorul cărora au venit 
pădurarii din întreaga regiu
ne nu au putut localiza in
cendiul. Dimpotrivă, intensifi - 
cate de vînturi puternice, flă
cările amenință să cuprindă 
regiunea muntoasă spre sud 
de Kelseyville. Potrivit agen
ției, numeroși locuitori au fost 
obligați să-și părăsească lo
cuințele.

Alt incendiu s-a înre^rat 
in regiunea orașului Los 
geles unde flăcările car-» 
intează pe o lățime de 
au distrus 7.600 acri u. Bpă- 
dure.

PROGRAM DE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică popu
lară romînească, 9,20 Frag
mente din opera „La seceriș" 
de Tiberiu Brediceanu, 11,03 
Muzică de estradă, 12,20 Mu
zică ușoară din filme, 14,30 
Melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale, 
15,20 Formații romînești de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 in slujba pa
triei. 18,30 Cronică economi
că, 20,40 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 13,15 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur (reluare), 14,30 Muzică 
de estradă, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,50 Curs 
de limba rusă, 18,10 Muzică 
populară din Dobrogea, 19,00 
Muzică ușoară romînească, 
19,30 Teatru la microfon. Stu
dioul actorului amator pre
zintă : „Urmă pe pămînt". 
Comedie de scriitorul sovietic 
Soloidar, 20,31 Muzică popu
lară romînească, 21,00 Muzi
că din opere, 21,45 Muzică de 
dans.
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PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Un pumn de note; AL. 
SAHIA: Un om trece prin 
zid; PETRILA: Poveste des
pre o fată; ANINOASA : Ae
roportul nu primește; VUL
CAN : Primele încercări: LU- 
PENl: Urme tăcute; BARBă ■ 
TENI: Taina cetății: URI 
CÂNI; Libelula; PAROȘENI: 
Patru în potop; LIVEZENI: 
Dragostea te așteaptă.
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