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Mai mult fier vechi 
ofelarilor

Angajamentul cu mult depășit
Tinerii aninoseni 

obținut în acest an 
zultate frumoase în 
țiunea de colectare a
rului vechi. Din incinta 
exploatării au ieșit zeci 
de mașini care au trans
portat la I.C.M. în lunile 
care au trecut din acest 
an 199.605 kg. de fiet 
vechi si materiale nefe
roase.

Cele mai însemnate re
zultate le-au obținut ti
nerii din sectorul VUI.

co-
46

sâ 
an

Cifra 
mică 

acestor

Ei s-au angajat 
lecteze în acest 
tone fier vechi, 
s-a dovedit a fi 
față de hărnicia
tineri. La 1 mai ei aveau 
deja colectate 34 tone 
fier vechi. Curînd a fost 
îndeplinit și angajamen
tul de 46 tone, pentru ca 
în prezent în caietul cu 
evidența acțiunilor 
otice la rubrica 
vechi1' cifrele să 
zeze 65.000 kg.

patri- 
«fier 

totali -

zAlte tone de fier vechi vor lua 
drumul I. C. M.

Recent tinerii din sec
torul de transport au în
treprins o nouă acțiune 
de colectare a fierului 
vechi. 30 de tineri s-au 
deplasat la halda de la 
Piscu de unde s-au întors 
cu 7 cărucioare încărcate 
cu fier vechi.

S-au evidențiat în tnoe 
deosebit cu această o- 
cazie tinerii Cărăban Tă-

nașe. Ban Francisc, Filip 
Nicolae, Albescu loan.
In aceeași zi tinerii de 
la sectorul de investiții 
al minei Aninoasa au 
colectat din incinta sec
torului 5 cărucioare cu 
fier vechi. Printre ei se 
iflau utemiștii Ianc Ni
colae și Lazăr Dumitru 
truntași în acțiunile de 
muncă patriotică.

Aportul tinerilor
La acțiunea de colec

tare a fierului vechi par
ticipă mulți tineri de la 
preparația Petrila,

Recent tinerii din 
torul de preparare 
participat la o nouă 
țiune de . strîngere a 
rului vechi. Cu ; 
prilej ei au adunat mai

sec
au 

i ac- 
fie- 

acest

de la preparare
bine d& 11.000 kg. fier 
vechi pe rampa de în
cărcare pentru a fi tri
mis oțelăriilor. In frun
tea acțiunii au fost to
varășii 
teanu 
loan, 
Ștefan

Iordan loan, Ol- 
Octavian, Nioula
Doboș Emilian, 
Dumitru și alții.

VEȘTI DIN
M 43.718 *ei economisiți

Cu puțin timp în urmă echipa 
de control de la stația de fu 
niculax a minei Aninoasa condusă 
de maistrul Macavci Gheorghe a 
găsit la cablul purtător de pline 
aflat între pilonii nr. 32 și nr. 33 
mai multe fire rupte. Această 
defecțiune pornită din manșonul 
de prindere și legătură, a ondulat 
întreg cablul lung de 140 m., de- 
gradîndu-1 în parte. Conform 
N.T.S. cablul trebuia schimbat de 
urgență. La propunerea tovarăși
lor Szoke Gavrilă și Iovan L‘- 
viu, muncitorii de la stația de fu
nicular a minei Aninoasa nu av 
degradat cablul. Ei au eliminat 
porțiunea marginală de cablu cu 
fire rupte recondiționînd cu clupe 
si ondularea

Inițiativa muncitorilor de la sec
ția de funicular care au între • 
prins acțiunea de recondiționare 
a cablului defectat a adus minei 
Aninoasa o econmie de 43.718 
lei-

Măsuri pentru ridicarea 
brigăzilor de sub plan 

la nivelul celor fruntașe
îndrumate de organizațiile de 

partid, colectivele sectoarelor pro- 
ijfcctive ale minei Aninoasa și-au 
intensificat activitatea de ridicare 
a brigăzilor de sub plan la 
Iul celor fruntașe. In acest 
la începutul semestrului II 
brigăzile mai slabe au fost
pietate cu cadre bine calificate

nive ■ 
scop 

a.c. 
com-

Succese ale preparatorilor 
petrileni

Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la prepa- 
rația Petrila obțin noi 
succese in producție.

In cursul lunii august, 
colectivul sectorului pre
lucrare (brichetaj) a dat 
peste plan 1.539 
brichete.

Brigăzile din 
preparare nu
nici ele mai prejos, 

aceeași perioadă ele 
depășit planul de căr

bune special cu mai bine 
de 800 tone.

Cele mai frumoase re-

tone de

I

de 
sat 
In 
au

sectorul 
s-au lă*

zultate în producție au 
fost obținute de schim
burile conduse de tova
rășii Bubela Ioan de la 
uscătorie, Kovacs Anton 
și Molnar Ilie de la bri
chetai, Florescu loan și 
Onea Aurel de la spă
lătorie.

LTn aport însemnat au 
adus și echipele 
treținere conduse 
dlacsek Eugen, 
Henric și alții.

de iu
de Sze- 

Lorinț

IOAN BERCEA 
șef de schimb prcparația 

— Petrila

ANINOASA
și încredințate unor maiștri și teh
nicieni fruntași în muncă.

Tn sectoare s-au reprofilat ga
leriile de bază și galeriile de cap, 
a fost extinsă armarea metalică 
și cu bolțari, iar profilele de să
pare au fost judicios alese în sco
pul de a asigura continuitatea îf 
transport. De asemenea, în 
proape toate sectoarele s-au 
parat și nivelat liniile ferate 
galeriile de transport.

Față de aceeași perioadă
anul trecut, aceste măsuri, urmate 
și de altele, au redus la 20 1» 
sută procentul brigăzilor aflate «ul> 
plan

*
Realizări

Muncitorii
Aninoasa au 
putui 
loare 
39 la 
acest
deosebit pe economii, 
de muncă al sectorului I.L.L. A- 
ninoasa a întrebuințat la lucrările 
executate 43 metri cubi bolovani. 
95 metri cubi pietriș, 25 metri 
cubi zgură, 30 tone nisip și alte 
asemenea materiale
locale. Acest lucru a redus chel
tuielile sectorului cu 6.018 lei.

La obținerea acestor rezultate 
s-au remarcat în mod deosebit 
echipele de zidari, zugravi, dul
gheri și electricieni conduse de 
Văduva Ioan, Fritz Adam, Cacso 
Emeric, Beveț loan, Furdui Ni
colae și Felea loan.

a • 
re- 
din

din

la sectorul I.L.L. 
de la sectorul I.L.L. 
realizat de la înce- 
an prestări în va-acestui

de 98.456 lei, depășind cu 
sută sarcinile planificate la 

capitol. Punînd un accent 
colectivul

din resurse

In atelierul de reparații 
al S.T.R.A. Petroșani, zilele 
trecute a fost instalată o 
macara de 2,5 tone — sar
cină la cîrlig. Lucrările de 
montare a macaralei care 
au fost efectuate într-un 
timp scurt și de bună ca
litate au fost efectuate în 
totalitate de Argint Tibe- 
riu.

IN CLIȘEU : Muncitorul 
Argint Tiberiu verificînd 
funcționarea macaralei.
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îmbunătățirea activității comerciale — 
preocupare a sfatului popular

In vederea u- BLAJ TRAIAN dispoziție de că-
nei cît mai bu- Președintele Sfatului popular tre sfatul popu- 
ne aprovizio- orășenesc Petroșani Iar, pînă
nări și deserviri —
a oamenilor muncii din Valea 
Jiului, Comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc 
Petroșani s-a preocupat cu 
grijă de Îndrumarea activită
ții organizațiilor comerciale 
locale. In scopul desfacerii 
unui volum tot mai mare de 
mărfuri, organizațiile comer
ciale din Valea Jiului dispun 
de un număr de 333 unități, 
din care 11 înființate in cursul 
acestui an. La indicațiile Co
mitetului executiv, conducerile 
organizațiilor comerciale au 
trecut la specializarea și mo 
dernizarea unităților de des 
facere reușind să înființeze un 
magazin specializat pentru 
desfacerea produselor lactate 
și produselor de carne, 10 u- 
nități pentru desfacerea dîi- 
nii și a produselor de panifi 
cație care au fost dotate cu 
mobilier modern

Pentru o cit mai bună de 
servire a consumatorilor au 
fost organizate 16 unități ali
mentare pe două schimburi și 
s-a extins forma nouă de ser
vire cu plata direct la vînză- 
tor. O.C.L. Alimentara dispu
ne in prezent de 90 raioane cu 
bucata față de 58 cite au fost 
în 1961. La îei in sectorul pro
duse industriale au fost mo
dernizate și reprofilate unita 
tea nr. 4 cu articole pentru 
copii, nr. 6 textile, nr. 55 ine 
talo-chimice, dotîndu-le cu 
mobilier nou și adecvat spe
cificului. De asemenea, au fost 
organizate 4 unități cu servi
re exemplară.

Rezultate bune în ceea ce 
privește modernizarea și spe
cializarea unităților au fost 
obținute și în alimentația pu
blică unde s-au amenajat și 
dotat eu mobilier nou o co
fetărie, un bufet lactobar, o 
plăcintărie, o unitate ,,Gospo
dina", o grădină de vară și 
un restaurant în orașul Petri
la, ca și la O.A.D.L.F. Petroșani 
care a reușit să organizeze un 
număr de 36 unități de desfa
cere și să doteze cu mobilier 
nou 14. Totuși considerăm că 
rețeaua comercială a O.A.D.L.F.- 
ului, nu corespunde întru to
tul cerințelor mereu crescînde 
ale populației. Deși U.R.C.C. 
Deva s-a angajat să constru
iască încă 5 unități noi în Va
lea Jiului, avînd teren pus la

Iar, pînă în 
prezent nu s-a 

luat nici o măsură în vederea 
acestor construcții.

Organizațiile comerciale au 
reușit ca în semestrul I 1962, 
să realizeze planul de aprovi-, 
zionare: O.C.L. Alimentara în 
proporție de 105,62 la sută; 
O.C.L. Industrial — 109,09 la 
sută; T.A.P.L. — 99,26 la su
tă; O.A.D.L.F. — 91 la sută, 
total pe comerț 105,89 la sută.

Din cifrele de mai sus re
zultă că planul de aprovizio
nare per total comerț a fost 
realizat. Totuși nu a realizat; 
planul O.A.D.L.F. care în cursul 
semestrului I 1962 a avut go
luri în aprovizionarea cu u- 
nele produse ca ardei, roșii, 
castraveți, cartofi, iar în sec
torul alimentației publice au 
lipsit vinurile superioare îm
buteliate, carnea de porc etc. 
Planul de desfacere a fost rea
lizat și el în procent de 106,53 
per total comerț, Iar pe orga
nizații comerciale 107,14 la su
tă O.C.L. Alimentara, 108,08 
la sută O.C.L. Industrial, 100,82 
la sută T.A.P.L. și 104 la sută 
O.A.D.L.F.

Ca urmare a realizării pla
nului de desfacere, organiza
țiile comerciale au reușit să 
verse la bugetul Sfatului popu
lar beneficii în sumă de lei 
8.427.000. Nu a realizat pla
nul de beneficii T.A.P.L.-ul 
decît în proporție de 89 la su
tă datorită faptului că nu a 
existat o preocupare perma
nentă pentru reducerea chel - 
tuielilor de circulație precum 
și pentru încadrarea in fondul 
de salarii planificat. In același 
timp, rabatul comercial, ca 
urmare a realizării planului 
de desfacere pe total comerț, 
a fost realizat în proporție de 
106,60 la sută, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 7,80 
la sută pe comerț, aceasta ca 
urmare a măsurilor luate în 
organizarea muncii în cadrul 
unităților de desfacere.

La obținerea rezultatelor de 
mai sus a contribuit în mod 
efectiv și organizarea în per-: 
manență a unor reclame co-( 
merciale prin vitrine, expozi- 
ții cu vînzare de artă culinar: 
ră, produse industriale și pro-?1 
duse alimentare, produse le^i 
gumicole etc. ajutlnd astfel

(Continuare în pag. 3-a)

Printre numeroasele blocuri aflate în construcție pe șantierul Lupeni se numără si blo
cul 9 avînd 36 apartamente șl magazine. Constructorii de aici s-au angajat să predea apar
tamentele acestui bloc înainte de termen — la 30 septembrie. Iu acest scop zugravii, mozai
carii, parchetarii, instalatorii, desfășoară o activitate intensă, dornici să-și realizeze cu cln-i 
ste angajamentul

IN CLIȘEU : Vedere a noului bloc 9 din Lupeni.



Scrisori din taberele deActivitatea Școlii populare de artă 
poate fi mai bună

Creație a regimului nostru 
democrat-popular. Școala popu
lară de artă din Petroșani a 
adus o contribuție de seamă 
la răspîndirea culturii în rîn- 
dul oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

An de an ea a dat noi pro
moții de absolvenți în dife
rite specialități ca: muzică, 
teatru, arte plastice și aplica
te care la rîndul lor aduc un 
aport însemnat la ridicarea 
măestrîei artistice a formații
lor și cercurilor artistice de pe 
lingă cluburi.

De curînd, activitatea Școlii 
populare de artă a fost ana
lizată de Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă din Pe
troșani.

Asa cum a reieșit din refe 
râtul prezentat de directorul 
școlii precum șl din discuțiile 
care au urmat. Școala popu
lară de artă are condiții op
time pentru a desfășura f o ac
tivitate rodnică, pe măsura 
sarcinilor pe care le are

In anul 1961—1962 localul 
școlii a fost renovat făcîndu-i- 
se unele modificări sî izolații 
acustice, au fost amenajate 
noi săli de clasă, au fost pro
curate noi instrumente muzi 
cale și materiale didactice, 
ceea ce a permis desfășurarea 
în condiții optime a procesu
lui de învățămînt.

Pentru a asigura un număr 
cît mai mare de elevi care să 
frecventeze cursurile, conduce
rea școlii a trimis cadrele di 
rtactice în întreprinderi și ex 
ploatări, pe șantiere sî in in 
stîtutii, care au luat legătura 
cu organizațiile de partid, sin
dicale și U.T.M. pentru recru
tarea din rîndul muncitorilor 
a elevilor-artiștî amatori ta- 
lentati.

S-a remarcat ca un lucru 
bun faptul că în anul școlar 
trecut a crescut calitatea pre
dării, datorită folosirii mai bu-

ne a cercurilor de studii pe 
specialități și a schimburilor 
de experiență intre cadrele di
dactice. Cursurile teoretice, 
spre deosebire de alți ani, au 
fost urmate de exemplificări 
practice lucru ce a dat lecții
lor un caracter mai atractiv 
și mai explicit. Rezultatele cele 
mai bune au fost obținute la 
clasele de acordeon, chitară- 
mandolină și canto care au a- 
vut și numărul cel mai mare 
de elevi.

De menționat, de asemenea, 
faptul că deși școala nu a a- 
vut cadre 
toate 
muncit 
zitate 
fie cît

Școala s-a afirmat șl cu ri
nele acțiuni artistice cum a 
fost punerea in scenă a operei 
„Trăviata", diferite spectacole 
la care a fost chemată să-și 
dea concursul.

Cu toate realizările obținu
te, în activitatea școlii au e 
xistat însă și o serie de defi
ciențe, care cu mai multă a 
tenție și preocupare din partea 
conducerii școlii, puteau fi 
înlăturate.

Așa de exemplu, s-a consta-^ 
tat că nivelul politic al cadre
lor didactice lasă mult de do
rit si aceasta ca urmare a ne
glijării învățămîntului politic. 
In anul trecut cadrele didac
tice de Ia această scoală (sin
gurele cadre didactice din Va 
lea Jiului) nu au fost înca
drate într-o formă de învăță
mînt politic, sau dacă au fost 
încadrate, din cauza condu
cerii școlii care a tratat cu 
foarte puțin simț de răspun 
dere această sarcină. învăță.- 
mîntul nu a avut loc.

De asemenea, în prea mică 
măsură s-a preocupat condu
cerea scolii de participarea e 
levilor și In special a absol
venților școlii la activitatea 

.0---- ----------

AU SOSIT CĂRȚILE !
încă de la 1 septembrie la Școa

la de 8 ani din Paroșeni lucrările 
de renovare a sălilor de clasă au 
fost terminate. Și aici, ca în atî- 
tea alte localități din patria noas
tră, prin grija părintească a parti
dului și guvernului copiilor le-au 

_ _ ------ ,.i minunate
____ __ a 

noului an de învățămînt care se

fost asigurate condiții 
pentru desfășurarea normală

va deschide în curînd.
Sălile de clasă luminoase 

spațioase au căpătat un
«i 

,----- — aspect
sărbătoresc strălucind de curățe
nie în așteptarea elevilor. Băn- 
eiie frumos aliniate îmbie parcă 
la învățătură. Zilnic școala este 
vizitată de grupuri de copii

De curînd a avut loț un eve
niment deosebit care n-a scăpar 
ochilor ageri ai copiilor.

- - Au sosit cărțile 1 Au sosit 
cărțile ! Striga bucuros un copil. 
După felul cum striga se vedea 
cît de colo că erau așteptate cu 
nerăbdare. De după blocuri au a 
părut copii aîergind cu fețe pline 
de veselie. Cîțiva elevi din cla
sele mai mari s-au oferit cu 
hărnicie să ajute și ei la trans
portatul cărților de la mașina o- 
prită ia scară pînă in interior, 
intr-o clasă- Cărțile, frumos co - 
pertate care și în acest an se 
distribuie copiilor de la clasa l-a 
pînă la a VII-a în mod gratuit. 
erau purtate cu grijă.

Curiozitatea îi îmboldea pe co
pii să arunce măcar o privire îo 
interiorul cărților.

— Oare ce vom învăța în a- 
nul acesta ? întreabă un copil care

- — — ——— ——- — w.c ma^ se vedea că era din dasele 
mici.

Dar întrebarea iui rămase 
răspuns. Elevii ajutau cu

făxâ 
«țjUWll» UU „SCl’ÎO- 

zi țațe" celor mari ducînd cărțile 

calificate pentru 
clasele, profesorii au 
cu multă conștllncio- 

pentru ca elevii lor să 
mai bine pregătiți.

De-a lungul coridorului pe pereți 
de-o parte și de alta erau fixate 
cu gust tablouri ce atrăgeau pri
virea copiilor în ochii cărora scli
peau luminițe de curiozitate.

— I-a te uită ce flori frumoase» 
exclamă un copil.

Intr-adevăr pe marginea gea
murilor mari se iveau din glastre 
flori roșii de mușcată și plantc 
verzi cățărătoare.

Pe una din uși se vedea scris 
cu litere negre: „Laborator"

— Este laboratorul destinat ex
periențelor practice, spuse tovară
șul Stănescu Alexandru, directorul 
școlii, șoferului care-1 însoțea. Apoi 
adăugă cu mîndrie :

— Este bine dotat, cu aparataj 
modern.

Privind caloriferele din clase 
șoferul se gindea cit de plăcut le va 
fi elevilor să învețe atunci cînd 
afară va fi frig și își amintea 
cu amărăciune de condițiile grele 
în care au învățat fiii de mineri 
în trecut. După o pauză, răspun
zând parcă unui gînd zise :

— Cînd am umblat eu la școală 
erau alte vremuri. Inghesuiți în săli 
de clasă mid, cîte 4-5 într-o bancă, 
abia puteam scrie. Soseam dimi
neața tremurînd de frig în hăi
nuțele vechi și subțiri rămase de 
la frații mai mari odată cu ma
nualele cumpărate din bucățica 
de pîine pe care ne-o rupeau pă
rinții de la gură. Ne înghesuiam 
în jurul sobei din clasă punînd in
tr-o lădiță cîte o bucată de lemn 
sau de cărbune pe care le adu
ceam noi, copiii pînă la școală. 
Sînt vremuri apuse pentru totdea
una. De atunci n-au trecut nici 20 
de ani. Dar cită deosebire 1 

V. STRAUT

formațiilor Artistice de ama
tori ale cluburilor. Faptul că 
elevii au fost înscriși la școa
lă fără' o recomandare preala
bilă din partea cluburilor res
pective, a dus la situația că 
foarte puțini elevi (nici mă
car jumătate) își aduc apor
tul la activitatea culturală, nu 
fac parte din formațiile artis
tice. E drept că in această 
direcție nici sindicatele și nici 
conducerile cluburilor nu au 
manifestat mai multă inițiati
vă, nu au controlat cine șî cum 
frecventează Școala populară 
de artă. Tot ca rezultat al lip
sei de colaborare dintre con
ducerea școlii și întreprinderi 
a fost înregistrată și o frec-, 
vsntă slabă la cursuri.

Analiza activității Școlii 
populare de artă de către Co
mitetul orășenesc pentru cultu- 
ră și artă din Petroșani a fost 
utilă', prin faptul că a scos în 
evidență pe de o parte lipsurile 
din activitatea școlii, iar pe de •; 
altă parte prin măsurile pe care 
le-a stabilit pentru îmbunată- I 
țirea procesului de învăță
mînt în noul an școlar.

C. COTOȘPAN 

la n»pii ntiele 

le ateliere la Mtăli 

Incepînd de astăzi la toate ins
titutele de învățămînt superior din 
țară au loc examenele de admi
tere»

La Institutul de Mine din Pe
troșani vor da anul acesta exa
mene de admitere un mare număr 
de candidați veniți aici din toată 
țara.

Proaspeții absolvenți ai școli
lor medii, candidații, se vor pre
zenta în fața comisiilor de exa
minare. Mulți dintre ei vin din 
producție, unde au muncit cu per
severență pentru a căpăta adezi
unea tovarășilor lor de muncă de 
a păși pe drumul unor noi ani 
de studii.

Stăpîniți de emoția specifică 
ori cărui examen, ei sînt hotăriți 
să-și concentreze toate cunoștin- i 
țele teoretice și profesionale pen- * 
tru a da cele mai bune răspunsuri.

 * T..

Aproape că nu era zi ca elevii din Vulcan să nu treacă prin fața unei construcții hJJij’ 
punățoare din centrul orașului pentru a vedea cum merg „treburile", interesul lor era pe de
plin justificat. Aici se înălța o nouă școală. De curînd construcția noii școli din Vulcan a 
fost terminată. La primele vizite copiii s-au declarat foarte mulțumiți. E frumoasă așa mim 
și-au dorit-o.

IN CLIȘEU : Aspect exterior a noii școli din orașul Vulcan,

vor cunoaște din nou lar- 
și animația specifică, de 
s-au dezobișnuit in ulti- 
timp.

de pionieri.

peste 170 de 
Lupenl.

Peste cîteva zile va începe 
un nou an școlar. Curțile șco
lilor 
ma 
care 
mul

Pionierii și elevii care și-au 
petrecut vacanța la munte sau 
la mare, în taberele special a 
menajate pentru el sau îm
preună cu părinții în diferite 
stațiuni de odihnă, se reîn
torc acum din nou la școală, 
cu forțe proaspete, pentru a 
lua cu asalt încă de la înce
put noul an școlar care bate 
la ușă. Redăm mai jos cîteva 
din scrisorile sosite la redac
ție din taberele

Prin locuri pitorești
Un număr de 

elevi din Petroșani, 
Petrila, Lonea, Aninoasa și U- 
ricani și-au petrecut timp de 
14 zile o parte din vacanța de 
vară în frumoasa și pitoreas
ca stațiune Azuga. In această 
perioadă ei au avut posibili
tatea de a vizita și cunoaște 
întreprinderile și împrejurimile 
orașului, cum sînt fabrica de 
postav, cea de sticlă și cea 
de bere, orașul Bușteni cu par
cul zoologic, cabana Gara Di- 
hamului, precum și „perla Bu- 
cegilor" — frumoasa stațiune 
Predeal. De asemenea. în ta
bără au fost organizate seri 
de basme, concursuri ghicitoa
re, programe artistice în aer 
iiber, focuri de tabără, precum 
și întreceri sportive la fotbal, 
șah, volei, care au prilejuit 
de fiecare dată dispute dîrze, 
pasionante.

Printre pionierii din Valea 
Jiului care și-au petrecut va
canța în tabăra de la Azuga 
se numără: sulare Mircea și 
Narița Aurel de la școala nr. 
2 din Lonea, Mogoș loan și 
Orășean Elena de la școala de 
8 ani din Uricani, Galeriu Con- 

Ungur 
Todea
Dațu 

din 

stantin din Vulcan. 
Zoia, Cloz Niculina, 
Ana din Petroșani și 
Margareta si Străut Doina 
Lupenl.

CORNEA DUMITRU 
instructor de pionieri 

Concursuri pionierești 
și drumeții

Și în tabăra de la Pui și-au 
petrecut vacanța de vară uh 
mare număr de pionieri și șco-

lari din Valea Jiului. Și aici, 
programul de activitate al ta
berei, întocmit șl definitivat 
la începutul fiecărei serii, a 
fost foarte bogat. In progra
mul taberei au figurat prin
tre altele, acțiuni cultural-ar- 
tistice și sportive, drumeții șl 
excursii, vizite la gospodăriile 
agricole colective din împre
jurimi, șezători, focuri de ta
bără ș. a.

Pionierii și școlarii prezenți 
In această tabără au organi
zat diferite întreceri sportive 
intre detașamente cum ar îi: 
„Cel mai bun săritor în înăl
țime", „Cel mai bun săritor 
ia lungime" sau nelipsitele 
meciuri de fotbal, volei și șah. 
In cadrul acțiunilor culturale 
s-au organizat vizionări de 
filme în colectiv, seri literare, 
recenzii, cercuri de citit ș. a.

ȘIMO IOSIF 
directorul taberei

In excursie la Crivadea
Tntr-una din zilele lunii au

gust, pionierii și școlarii din 
tabăra de la Pui au organizat 
o frumoasă excursie la cetatea 
dacă din Crivadea. Drumul de 
ia Pui la Crivadea a fost par
curs cu mașina, oferind mici
lor vizitatori satisfacția de a 
admira frumusețile sl bogă
țiile regiunii noastre. Ajunși la 
Crivadea, copiii au urcat dea 
lul pînă în vîrful cetății. Con
struită din roci tari, masive, 
cetatea are forma unui bastion 
circular care ne-a înclntat 
privirea.

Seara ne-am întors în ta
bără obosiți, dar bucuroși șl 
satisfăcuți de reușita exei

MEALHA NICOLAE 
președintele det. nr. î

☆

roșii 
mult 

orga-

Purtătorii cravatelor 
s-au bucurat nespus de 
de reușita concursurilor 
nizate, de peisajele și frumu
sețile naturii pe care, în dru
mețiile și excursiile organizate, 
le-au gustat din plin. Recunoș
tința lor pentru minunatele 
condiții de învățătură și odît L 
nă pe care partidul și guvernai 
nostru le-a creat pentru ei va 
fi întruchipată în rezultatele 
bune pe care le vor obține la 
învățătură în noul an de învă
țămînt.
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It iuțim reies

Pregătirea cit mai temeinică și 
primirea în partid a candidaților 
se află 
oiștilor 
la mina 
dunarea

în centrul atenției comu- 
din organizația nr. 1 de 
Aninoasa. Bunăoară, în a- 

comuniștilor din sector
care s-a ținut recent, biroul 
ganizației de bază a pus în 
cuție activitatea ajutorului de 
ner Marinescu Florea și a prim 
plătorului Ștefănescu Luca, 
din candidații de partid ai 
ganizației.

Marinescu Florea a fost primit 
rindul candidaților înainte cu 
luni. Atunci i-a fost stabilit 
stagiu de un an. Dînd dovadă 
străduință pentru îndeplinirea

ar- 
dis- 
tni- 
cu- 
do: 
or-

în
8
un 
de
planului de producție al brigăzii 
în care lucrează, fiind preocupat 
de ridicarea continuă a nivelului 
său de cunoștințe, tov. Marinescu 
a ajuns, înainte de expirarea sta
giului de candidat la nivelul 
cerut unui membru de partid 

Ștefănescu Luca a fost 
în rindul candidaților cu 
în urma lui Marinescu. De 

jjK trecut 7 luni, timp în
de prim cuplător la 

puțurile sectorului, a 
sirguință pentru apro- 
sectorului la timp 

Sarcinile 
și le-a

primit 
puțin 

atunci 
care,

îmbunătățirea activității comerciale
preocupare a sfatului popular

TELEGRAME 
EXTERNE

(Urmare din pag. l-a)

regu- 
a u-

mun-

O.C.L. 
în a-

nive-

de partid, 
îndeplinit

cu 
de 
cu

făcut ca, după

în calitate 
unul din 
muncit cu 
vizionarea 
materiale, 
asemenea, 
cinste.

Toate acestea au 
ce a fost discutată amănunțit în 
adunarea generală activitatea lor 
să fie apreciată ca bună. Comu
niștii hotărind în unanimitate pri
mirea lor 
de partid 
stagiul de

în rindurile membrilor 
înainte de a le expira 
candidatură.

populația să poată aprecia a 
bundenta de mărfuri de care 
dispune comerțul de stat. De 
asemenea, o preocupare a fost 
și în ceea ce privește ridica
rea calificării lucrătorilor din 
comerț unde s-au calificat prin 
cursuri speciale un număr de 
79 tovarăși din care 50 la 
O.AJDX.F. Nu aceeași preocu
pare ă fost din partea 
Alimentara șl Industrial 
ceastă' problemă.

Ridicarea continuă a
lului deservirii consumatorilor 
de către lucrători, a stat. șl 
stă în atenția Comitetului e- 
xecutiv. In acest scop au fost 
ținute ședințe și consfătuiri de 
producție unde s-au făcut a- 
nalize temeinice privind rea 
lizarea sarcinilor de plan pre 
cum și buna deservire. Cu pri
lejul acestor ședințe și con
sfătuiri au fost evi’dențiați ea 
fruntași în munca de deservi • 
re a consumatorilor lucrătorii 
Vladislav Aurel, Ionașcu An 
ton, Badea Traian de la O.C.L. 
Alimentara, Barboș Irina. Io 
nescu Elvira, Alb Maria de la 
T.A.P.L., Nemeti Estera. Geică 
Hie, Sabo Ladislau și alții. Nu 
de aceiași apreciere s-au bu 
curat lucrătorii Niculescu Ale 
xandru, Boșoancă Gheorghc 
Popescu Serghei de la T.A.P.L.. 
Iaeob Maria, Oprea Lucia. 
Kriștaly Olga de la O.C.L A 
limentara, Nieoară Viorica 
Nuțu Terezia. Biți Vasilica de 
la O.CJL Industrial. Stanca 
Constantin și Pirvulescu Ion 
de la O.A.D.L.F. etc. Acești iu

crători au manifestat o atitu
dine necuviincioasă față de 
consumatori, îșl încalcă atri
buțiile lor prevăzute In 
lamentul de funcționare 
nltăților.

Un ajutor prețios în
ea organizațiilor comerciale 
dau echipele de control ob 
ștesc care prin controalele ee 
le fac scot la iveală șl sesi - 
zează o serie de deficiențe ce 
mal există, contribuind astfel 
Ia o mai bună aprovizionare 
și servire a consumatorilor.

Organizarea de consfătuiri 
cu consumatorii pe localități 
a contribuit de asemenea, la 
îmbunătățirea muncii In ca
drul unităților de desfacere 
Insă acestea n-au fost orga" 
nizate In toate localitățile d'n 
Valea Jiului.

Comitetul executiv a anali
zat activitatea organizațiilor 
comerciale in sesiuni si ședințe 
de comitet executiv precum 51 
în ședințele de analiză ». pla 
nului de casă, luindu-se mă 
suri pentru eliminarea lipsu
rilor constatate 
țirea activității 
comerciale.

Pentru viitor, 
ca conducerile 
comerciale, sub 
organizațiilor de 
sprijinul organizaților U-T.M. 
și sindicale să muncească cu 
și mai multă răspundere Șl 
perseverență pentru realizarea 
planului de aprovizionare șl 
desfacere, precum și pentru 
ridicarea nivelului de servire a 
populației pe o treaptă mai 
Înaltă.

si Imbnnltă 
organtațHlc-

Pe șantierul 7 Lupeni trebuie urgentată 
eonstrucția centralei termice

Un incident grăitor 
ia frontiera 

franco — vest-germană
PARIS 6 (Agerpres).
In ziua cind președintele de, 

Gaulle pleca in vizita oficială1 
la Bonn, la frontiera franco-ij 
vest-germană a avut loc uni 
incident care ilustrează grăi-" 
tor modul in care autoritățile 
lui Adenauer înțeleg „conci
lierea" cu Franța. Constatînd 
că cetățeanul francez Charles 
Glansber posedă un carnet de 
membru al Federației Națio-: 
nale a foștilor deportați și in
ternați, participanți la mișca
rea de rezistență, un grup de 
polițiști vest-germani s-au nă
pustit asupra Iui scoțîndu-l 
din mașină și molestîndu-1. 
După aceea cetățeanul fran
cez a fost aruncat în închisoa
re unde se află și în prezent. 
Glansber, invalid de război, 
fost participant la mișcarea de 
rezistență și-a pierdut în în
tregime capacitatea de muncă 
în timpul internării sale în 
lagărele hitleriste de concen
trare.

Această răfuială cu patriotul 
francez a provocat indignarea 
opiniei publice progresiste.

_=©=_

Constructorii de pe șantierul 
7 Lupeni au obținut anul acesta 
multe succese în activitatea lor. 
Au fost ridicate și date în folo
sință blocurile B, C și 10 cu 117 
apartamente, iar în prezent se a- 
£lă în curs de recepție blocul 9 
prim cu 16 apartamente ; s-a des
fășurat o largă acțiune pentru ten- 
cuirea exterioară a blocurilor clă- 

carâerul 
lucrări.

construe- 
să inal- 
cartier :

- _---- -----------
™ dite cu ani în urmă în 

Viscoza și alte asemenea
Din vara acestui an 

torii lupeneni au început 
țe blocurile unui nou 
Braia II. Acum se desfășoară lu
crările de zidărie la blocurile E 1, 
E 2, F și D cu un total de 210 
apartamente, iar de cîteva ale au 
început săpăturile la încă un bloc 
nou. A 3 cu un total de 60 apar
tamente.

Vizitând șantierul, peste tot vezi 
tumultul muncii ; se zidește, se 
betonează, fierarii pregătesc ar 
măturile, iar dulgherii nu pridi
desc cu montajul diferitelor co- 
fraje în timp ce echipele de de
servire montează fîșiile de prefa
bricate și asigură aprovizionarea 
cu materiale.

—- Merge treaba strună o să 
dăm in folosință blocurile unul 
după altul. — se laudă tehnicie
nii acestui șantier — Braia II.

Intr-adevăr, la prima vedere 
pare că totul este pus la punct si 
lucrurile merg cum trebuie. Cer- 
cetînd însă mai îndeaproape acti
vitatea șantierului, reiese că nu 
toate problemele sînt în atenția 
conducerii tehnice

...Undeva la o margine a șan 
tierului. ascuns după grădini si 
case, se află un mic punct de lu
cru. Este terenul unde se va ri
dica centrala termică pentru noile 
blocuri aflate în construcție- Iată 
cum se lucrează aici. Cu 2.000 de 
ani in urmă, romanii lucrau în 
mine și cariere sfârîmînd stîncile 
cu pene și foc. Acum, pe șantie
rul 7 Lupeni, la acest loc de mun
că. -e bat găuri de pușcarc în 
stîncă cu ...ranga. Da ! 6 oameni 
Fuloc Samoilă, Gherbert Francisc. 
Nicola Alexandru, Mihai Albert,

Red Arpad și Popa Victor bat 
toată ziua cu ranga in stâncă 
găuri, toarnă apă și fărimă înă
untru bucățile de piatră, scot a- 
tară materialul sfărîmat sub formă 
de noroi cu un cîrlig simplu de 
sîrmă, Asta-i tehnică ! ? ? Nu-i de 
mirare că se realizează 1—3 găuri 
perforate pe zi de om I Așa se 
face că de peste o lună de zile 
se sapă groapa de fundație a cen
trale: termice a cartierului Braia 
H și iacă r.u s-a ajuns nici ia— 
șanțurile de fundație. Roca puș- 
cată este evacuată cu... roabele și 
„perforarea” continuă De ce nu 
«-a adus aici un motocompresor ? 
Cu ajutorul lui atațindu-i-se cio
cane de abataj și perforatoare șl 
moatindu-sc o bandă de transport 
pentru evacuarea materialului, toa
tă fundația s-ar fi putut săpa in
tr-o săptămină! Unde-i grija 
trustului de construcții și a B.U.T. 
Livezeni pentru mecanizarea lu
crărilor grele ?

Centrala termică este inima blo
curilor. Zidurile ridicate cămin 
ziduri reci, moarte, 
căldură ! Acum, 
cine va prelua 
blocurile, dacă 
caloriferul ? Se 
apartamentele reci familiile mine
rilor lupeneni ? Centrala termică, 
conductele cu canalele de distan
tă, alimentarea cu apă, rețeaua de 
energie electrică, intr-un cuvior 
inima și arterele noului cartier, încă 
nu se află practic nicăieri. Atunci 
cum tămîne cu predarea 
lor ?

Conducerea șantierului 
gintele lucrărilor, cunosc 
ceastă stare de lucruri, 
tuația continuă să fie proastă, iar 
la „inima" șantierului lucrările 
bat pasul pe loc. Tovarășii din 
cadrul conducerii T.R.C.H. și gru
pului de șantiere au datoria să 
intervină cu toată energia pentru 
urnirea din loc și accelerarea a- 
cestor lucrări. Altfel blocurile ter
minate nu vor putea fi recepțio
nate, iar planul de predări nu se 
va realiza.

MIHAI ȘTEFAN

în 
de 
nu 
pot

dacă nu va fi 
prag de iarnă, 
la constructori 

funcționează 
oare muta in

blocuri-

7, diri- 
bine .a- 
dar si-

In rindul muncitorilor de la preparația Lupeni, Avasiloaie 
Dumitru și Gyorgy Ștefan se bucură de multă considerație. 
Fruntași in muncă, ei sînt și inovatori. Nu de mult ei au con

ceput și propus modificarea pragului Ia aparatul de reciclare nr. 
3 (jgheabul 3) și au adus o contribuție substanțială la găsirea 
unor posibilități de mărire 3 capacității de însilozare a sor
turilor de cărbune mixt cu granulație de 0—10 mm,

IN CLIȘEU: Cei doi inova tori dezbătind tema unei noi 
inovații,

Irlanda de nord este amenințată 
de o gravă criză ecsnomicâ

PARIS 6 (Agerpres).
Sub titlul „Irlanda de nord 

este amenințată de o gravă 
criză economica", ziarul „Le 
Monde" publică un articol al 
corespondentului său la Dublin.

După ce face o relatare a 
crizei politice din această ța
ră, ziarul arată că criza care 
se manifestă în industrie a 
devenit cronică. De pildă, se 
spune în ziar, la Belfast unele 
șantiere navale renumite cum 
ar fi întreprinderile Harland 
sau Woolf, se zbat în greutăți 
care le amenință însăși exis
tența. De asemenea, o mare 
uzină de avioane, „Short", 
lasă’ impresia că se găsește la 
marginea falimentului. 7.000 
de salariați de la această uzi
nă au manifestat 
străzile orașului în 
protest împotriva
cercurilor patronale de a în
chide uzina.

recent pe’ 
semn de 

încercării

PUBLICITATE

îi peflagogita
ȘT. BÎRSANESCU — 

demia domnească din

R. MUNTEANU — 
buția școlii ardelene 
tura Uzarea maselor.

Aca- 
Iași.

Contrl 
la cul-

RADUGH. FLEANCU, V.
LIAN — Disciplina conștien
tă și educarea el în școala 
medie mixtă.

RUSU EUGEN — Despre 
învățarea matematicii.

Probleme de defectologle.
ȘT. BÎRSANESCU, G. VAI- 

DEANU — Educația estetică
P. IACOBSOHN — Educa 

țîa estetică a copilului In 
familie. (Traducere din Ita
ba rusă).

D. SALADE — Ce vă de
veni copilul meu.

XENIA 
lecția In 
Activități

CLARA
— Probleme 
predării literaturii.

NICOL AU — Co 
ajutorul părinților, 
distractive.
CHIOSE și colectiv 

metodice ale

PĂRINȚI
Se apropie noul an școlar

Procurați din timp pentru 
copiii dumneavoastră

UNIFORME ȘCOLARE
care se găsesc în toate mărimile 

la magazinele de confecții pentru copii 
Vînzarea se face și cu plata în rate

Filiala I. C. R. A. Petroșani
Caufă personal pentru următoarele posturi

1 post șef de depozit
1 post de merceolog

1 post de șef de secție
Lămuriri suplimentare se pot primi la sediul Fi

lialei I.C.R.A. Petroșani, str. Republicii nr. 104.
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Nota sovietică adresată guvernelor S.U.A., 
Marii Britanii și Franfei cu privire 

la normalizarea situafiei în Berlinul occidental
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Intr-o notă adresată guver

nelor S.U.A., Marii Britanii și 
Franței guvernul sovietic își 
reafirmă hotărirea „de a în
cheia un acord in orice mo
ment cu guvernele S.U.A., Ma
rii Britanii și Franței cu pri
vire la normalizarea situației 
în Berlinul occidental pe baza 
reglementării pașnice a pro
blemei germane".

In notă se subliniază că a- 
cum este necesar nu „să se 
discute incidentele", așa cum 
propun guvernele american, 
englez și francez, ci să se în
sănătoșească radical situația 
prin încheierea tratatului de 
pace german și normalizarea

pe această bază a situației în 
Berlinul occidental.

In nota sovietică se spune: 
„Ultimele evenimente din Ber
linul occidental confirmă că 
regimul de ocupație în acest 
oraș a devenit un paravan 
pentru revanșarzi și milita
rist, pentru organizatorii ac
tivității subversive de tot fe
lul împotriva U.R.S.S. și altor 
state iubitoare de pace".

„Evoluția situației în Berli
nul occidental și în R.F.G., se 
arată în Nota guvernului so
vietic, merge de fapt pe ace
lași făgaș ca și în Germania 
hitleristă în perioada pregăti
rii ei pentru agresiune. Dacă 
aceasta ar depinde astăzi nu
mai de militariștii vest-ger-

o

Sentințe blînde pronunțate 
fată cte

(Agerpres).
legilor franceze,

PARIS 6 
Potrivit

Philippe Castille unul din prin
cipalii organizatori ai teroarei 
O.A.S.-iștilor la Paris de la în
ceputul acestui an urma să 
fie condamnat la moarte. To
tuși, după cum s-a mai întîm- 
plat în repetate rînduri cu 
procesele O.A.S.-iștilor. Tribu
nalul militar a descoperit în 
cazul acestui asasin înrăit a- 
numite „circumstanțe atenu
ante" și l-a condamnat Ia 20 
de ani 
său cel 
Barbera 
damnat 
soare.

închisoare. Complicele 
mai apropiat, Raphael 
— Vilard. a fost con- 
doar la 5 ani închi

asasinii O.A.S.-uluj
Judecarea lui Castille s-a 

desfășurat într-un mod deose
bit de straniu: în primul rînd 
întregul proces „a decurs" în- 
tr-o viteză fulgerătoare, nu
mai în două ore și jumătate, 
iar în al doilea rînd nu a fost 
audiat nici un martor.

Castille a devenit asasin 
„ultra" chiar de la începutul 
comploturilor fasciste din Al
geria. In ianuarie 1960 în tim
pul puciului militar-fascist din 
Algeria, el a fost colaborato
rul cel mai devotat al lui sa- 
lan pe timpul cînd acesta con
ducea bandele O.A.S.

MOSCOVA. După cum trans
mite agenția Novosti, Biroul 
de proiectări al uzinei con
structoare de mașini grele din 
Ural elaborează proiectul unui 
uriaș laminor de tablă lată cu 
procesul de producție conti
nuu. El va fi instalat la uzina 
metalurgică din Novolipețk.

germană, se spune în declara
ția dată publicității de parti
dul vest-german Uniunea Ger
mană a Păcii. „Alianța politi
că Bonn-Paris... este o alian
ță a adepților înarmării am
belor țări în scopul de a se 
crea o bază fermă între R.F.G. 
și Franța pentru continuarea 
„politicii de forță".

Lucpăpile Congresului 
fpâde-unionupilop britanice

ADIS-ABEBA. Presa etio- 
piană’ condamnă așa-zisul 
„noul plan ide acțiune în Con
go", elaborat de Statele Uni
te și de celelalte puteri colo
niale și care prevede crearea 
statului Congo semicentralizat 
în care să fie inclusă Katănga 
în condițiile unei federații.

țărani 
(cuțite

Sute de 
machete 
trestia de zahăr 
și coase au ocu-

LONDRA. Un reprezentant al 
Ministerului Muncii din An
glia a declarat la 5 septem
brie că numărul șomerilor din 
Londra și din regiunea de sud- 
est a Angliei a crescut în cursul 
lunii august cu 11.077 de per
soane atingînd cifra de 73.191. 
Reprezentantul Ministerului 
Muncii a arătat că 8.684 din 
noii șomeri sînt tineri absol
venți ai școlilor medii.

SAN JOSE, 
înarmați cu 
pentru tăiat 
N. R.), furci 
pat pămînturile din regiunea
Salamanca (Costa Rica) în 
semn de protest împotriva a- 
caparării acestor pămînturi de 
către marii latifundiari. După 
cum transmite agenția Prensă 
Latina, guvernul a trimis la 
fața locului detașamente ale 
poliției cu scopul de a „re
prima orice alte acțiuni ale 
țăranilor".

mani, dornici de revanșă, o- 
menirea ar fi fost deja atrasă 
într-un nou război sîngeros. 

Dar în zilele noastre există 
forțe capabile să împiedice 
orice intenții agresive ale mi- 
litariștilor vest-germani și ale 
complicilor lor. Aceste forțe 
nu vor permite să se acumu
leze material inflamabil pen
tru aventuri războinice și fo
losirea Berlinului occidental în 
aceste scopuri".

In legătură cu notele gu
vernului american din 24 și 27 
august 1962, guvernul sovietic 
constată că, guvernul S.U.A., 
la fel ca și guvernele Angliei 
și Franței, „recunoscînd în 
vorbe pericolul situației actuale 
în Berlinul occidental, încear
că să-și decline răspunderea 
pentru evenimentele care au 
avut loc aici în ultima vreme".

In nota sovietică se spune ? 
„Guvernul S.U.A., îi acoperă 
pe provocatorii vest-berlinezi 
și aproape că amenință cu noi 
„urmări" dacă nu vor fi sa
tisfăcute cererile revanșarzilor 
de la Bonn și din Berlinul oc
cidental cu privire la desfiin
țarea măsurilor de apărare 
luate de autoritățile R.D.G. la' 
frontiera sa".

„Guvernul sovietic, se subli
niază în notă, consideră aceas
tă poziție a S.U.A. ca o încu
rajare fățișă și directă a ele
mentelor îascizante din R.F.G. 
și Berlinul occidental pentru 
noi acte criminale și averti
zează că în cazul unor astfel 
de provocări vor fi luate mă
surile necesare pentru asigu
rarea securității reprezentanți
lor și militarilor sovietici".

_=©=_
A genți ai serviciilor de spionaj 

ale blocului S.E.A.T.O. 
arestați in Cambodgia 

PNOM PENH 6 (Agerpres). 
După cum anunță ziarul 

.Neutrality Voice", autoritățile 
cambodgiene au arestat re
cent șase agenți din serviciile 
de spionaj ale blocului mili
tar S.E.A.T.O. Activitatea lor 
a fost coordonată de misiunea 
militară americană (Maag) 
din Cambodgia.

Printre cei arestați, scrie 
ziarul, se află și secretarul 
personal al generalului Scher
rer, șeful misiunii militare a- 
mericane.

Potrivit relatărilor ziarului, 
spionii au declarat la intero
gatoriu că șefii lor intențio
nau să transforme această ța
ră într-o bază a rețelei de spio
naj în 
est. Ei 
sabota 
giei și 

lideri politici din țară.
-----ow——=

întreaga Asie de sud
au avut misiunea de a 
neutralitatea Cambod- 
de a asasina mai mulți

Cosmosul

SEUL. Generalul M. Taylor, 
consilier militar special al pre
ședintelui Kennedy, a sosit la 
5 septembrie la Seul pentru a 
discuta cu junta militară fas
cistă sud-coreeană problema 
„modernizării" armatei acestei 
țări.

BONN. Vizita președintelui 
Franței de Gaulle în Germa
nia occidentală nu are nimic 
comun cu concilierea franco-

BLAKPOOL 6 (Agerpres).
La 5 septembrie Congresul 

trade-unionurilor britanice' a 
trecut la discutarea uneia din 
cele mai importante probleme 
de pe ordinea de zi — proble
ma politicii economice a gu
vernului. Printre rezoluțiile 
supuse examinării Congresului, 
două prezintă o deosebită im
portanță. Prima, sprijinită de 
12 sindicate, condamnă poli
tica economică a guvernului 
îri ansamblul său și în special 
politica de înghețare a sala
riilor.

Cea de-a doua rezoluție, 
sprijinită rde patru sindicate, 
cere Consiliului general al 
Congresului sindicatelor brita
nice să1 renunțe la participarea 
în Consiliul național de dez
voltare economică, care, po-

O

trivit planurilor guvernului, 
trebuie să devină un organ de 
„colaborare" între muncă și 
capital.

Congresul a adoptat cu ma
joritatea covîrșitoare a votu
rilor rezoluția care condamnă 
politica economică a guvernu
lui.

In același timp, sub presiu
nea conducerii de dreapta a 
Congresului sindicatelor brita
nice, Congresul a respins re
zoluția care cerea Consiliului 
general să-și recheme repre
zentanții din Consiliul național 
de dezvoltare economică. In 
cursul unor dezbateri furtu
noase, delegații care au spri
jinit rezoluția au subliniat in
consecvența poziției consiliului 
general.

Siiua(ia din Algeria
Pregătiri în vederea alegerilor parlamentare

ALGER 6 (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise de 

corespondentul agenției Reuter 
din Algeria, Ben Bella, mem
bru în Biroul Politic al Fron
tului de Eliberare Națională a 
plecat la 5 septembrie pe ca
lea aerului din Alger la Or 
leansville pentru a opri lupta 
dintre unitățile Armatei Popu
lare Naționale și soldații dis
trictului militar nr. 4. luptă 
care a început în ciuda acor
dului încheiat cu 
încetarea focului.
soțit de Si Hassan, comandan
tul districtului militar nr. 4. 
Ben Bella a plecat după ter
minarea consfătuirii Biroului 
Politic cu comandanții distric
telor militare nr. 4 și nr. 3 con
vocată pentru discutarea acor
dului definitiv între 
părți.

Khider membru al 
Politic al F.L.N., care 
cipat la consfătuire, 
rat că „participanții
sfătuire au ajuns la un acord".

Potrivit celor spune de Khi
der, alegerile parlamentare în 
Algeria vor avea loc, probabil', 
la 16 septembrie.

Khider a spus că districtele 
militare nr. 3 și nr. 4 au con
simțit ca unitățile lor să fie 
reorganizate și incluse în ar
mata națională încă pînă1 la 
alegeri.

Khider 
nuare că 
afla sub
al Biroului Politic. Toate tru-

pele vor fi retrase de acolo și 
înlocuite cu poliție. Totuși 
contingentele forțelor armate 
ale celor 6 districte militare, 
egale ca efectiv vor rămîne 
în împrejurimile orașului.

Khider a spus că la 6 sep
tembrie unitățile armate ale 
tuturor districtelor militare cu 
un efectiv total 
25.000 de oameni 
Alger pentru a 
grandioasa paradă

de 20.000— 
vor sosi în 
participa la 
militară.

privire la 
El este In-

*

ambele

Biroului 
a parti - 
a decla- 
la con-

ALGER 6 (Agerpres). Agen
ția M.EN. transmite:

Tema principală a tratati
velor dintre reprezentanții Bi
roului Politic și districtele mi
litare nr 3 si nr. 4 o consti
tuie în momentul de 
legerile și pregătirea 
de candidați.

Agenția comunică, 
menea, că postul de
Algerului se mai află în mîi- 
nile districtului militar nr. 4 
dar, conform acordului reali
zat, în curînd va trece sub 
controlul Biroului Politic al 
Frontului de eliberare națio
nală.

față a- 
listelor

de ase- 
radio al

a declarat în conți - 
orașul Alger, se va 

controlul nemijlocit

o uriașă sursă de profituri
pentru monopolurile americane

NEW YORK 6 (Agerpres). 
TASS transmite :

Monopolurile americane au 
inceput deja să vadă în Cos
mos o sursă de profituri. 
„Businessul particular iese 
pentru prima oară în Cosmos", 
scrie revista „U. S. News and 
World Report" purtătoare de 
cuvint a marelui business. 
Drumul marelui business în 
Cosmos a fost deschis de că
tre „Legea cu privire la sa
teliții de comunicații' 
tată de Congres și 
președintele S.U.A. 
vede crearea unei 
alcătuită din cele 
companii cărora li se conce-

cercetarea

știri, din 
parte ase- 

monopoluri ca 
Te- 
sale 
Co-

t“ adop- 
semnată de 
Legea pre- 

corporații 
mai mari

sionează de fapt 
Cosmosului.

Potrivit ultimelor 
corporație vor face 
menea mari
„American Telephone and 
legraph Co" și filialele 
„Press Wireless", „R. C. I. 
munications" și altele.

Toate acestea deschid calea 
spre dominația în corporație a 
giganților capitalului și a ma
rilor proprietari de acțiuni. 
Acest lucru a fost declarat 
fără echivoc de congresmanul 
Ryan în timpul discutării în 
Camera Reprezentanților a 
proiectului „Legii cu privire 
la sateliții de comunicații".

Cazul „Legii cu privire la 
sateliții de comunicații" este 
o dovadă grăitoare că guver
nul s.U.A., camuflîndu-se prin 
așa-zisul „capitalism popular", 
se află 
lor. El 
pletire 
list cu
de stat a S.U.A. Calculind cu 
aproximație 
vor reveni 
corporația 
Cosmosului,
News and World Report" scrie 
că, businessul mijloacelor de 
comunicații în Cosmos promi
te profituri de ordinul miliar
delor.

în slujba monopoluri - 
reflectă gradul de îm- 
a capitalului monopo- 
organele administrației

profiturile care 
participanților la 
pentru folosirea 
revista „U. S.

PROGRAM DE RADIO
8 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 săptămîna mu
zicii bulgare, 9,00 Roza vintu- 
rilor, 9,25 Muzică din operete. 
11,03 Muzică populară romi- 
nească, 12,30 Album sportiv, 
13,10 Muzică populară romî- 
nească, 15,05 Concert distrac
tiv, 15,45 Actualitatea literară 
în ziarele și revistele noastre., 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,15 
Fragmente din opera „Gio- 
conda" de Ponchielli, 18,00 
Muzică de estradă, 18,30 Pro
gram muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și 
agricultură, 19,30 Muzică de 
dans 20,00 Opereta „Paga
nini" de Lehar — montaj mu- 
zical-literar de V. Timus, 21,25 
Melodii nemuritoare. PROGRA
MUL II. 12,35 Muzică populară 
romînească, 13,00 Muzică din 
operete, 14,03 Săptămîna mu
zicii bulgare, 17,00 Concert de 
estradă, 18,05 Cîntece și jo
curi populare romînești, 18,30 
Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 19,00 Estrada 
artistului amator (reluare), 
20,00 Muzică de dans, 20,4^ 
Din cele mai cunoscute me
lodii ale popoarelor, 21,15 Mu
zică de dans, 21,45 Album ar
tistic, 22,00 Muzică de dans.
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