
Proletari din toate țările, nniți-vă)

»

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
Anul XV XX №. 4154 Joi 21 iebxucrrie 1963 4 pag. 20 bani

i

Acolo unde lemnul î 
î

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

își schimbă 
înfățișarea 
cîntec de ferăstraie șiDi

nete de secure, brazii falnici se 
pleacă unul cîte unul la pămînt 
in vuiet dureros de cetini. Odată 
dobonți, uriașii sînt văduviți de 
podoaba veșnic verde, iar apoi 
trunchiurile golașe sînt prăvălite 
de vale spre căile de acces. A- 
dunate în mormane mari, trun
chiurile așteaptă liniștite trenule- 
țul forestier care le transportă 
spre locurile de prelucrare. Fru
moase sînt pădurile de brazi, iar 
ozonul dătător de sănătate face 
cd plămînii să inspire mai pro
fund aerul tare și sănătos de тип 
te.' Mai frumos e însă bradul pre
lucrat și transformat în mobilă 

încărcat în vagoane, bradul o 
pornește de vale în țăcănit rit
mic de roți. Ajuns la gaterul de 
lîngă sfatul popular al orașului 
Petrila este coborit și stivuit din 4 
nou. Aici se intîlnește 
iagul, fratele lui aflat 
Ic poalele muntelui, 
dibăcie de muncitori,

poc-
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din nou CU 4 
un pic mai 
Mînuite cu 
trunchiurile

* se rostogolesc supuse spre hala 
i mare a gcterelor. Urcate apoi pe
♦ niște cărucioare și fixate în scoa-
* be de fier, trunchiurile sînt îndrep- 
? late spre gater. In cîteva clipe, 
j ierăstraieie încep să muște adine
* in miezul lemnului ce intră încet, 
i în gater. In scurtă vreme, buștea-
• nul a trecut de cealaltă parte a 4
♦ gaterului. De astădată însă este 4
* transformat in cherestea. Peste ci- * 
? leva secunde însă urmează la ț 
i tind alt buștean. Numărul „cu- 
t-țtleîor., e- fixat după cum. cere
♦ șă fie grosimea scindării, iar ga- 
? teriștii Gbrcz loan și Balog Nico- 
s . - ' 
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,'âe respectă întocmai comanda ce
rut'. Prin hărnicia lor, buștenii 
re transformă mereu în cherestea 
care se adună în stive mari, cla
sată pe sortimente. Metri cubi de 
cherestea rășinoasă și tag, sînt de 
ordinul zecilor ba chiar al sute
lor. Aici, sub îndrumarea tehni
cienilor Szilagyi Ioan și Guriui 
Gheorghe, alături de gateriști lu
crează Coman Ioan, Mania Ștefan
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și aiți muncitori harnici. Necazuri *
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a avut însă colectivul de aici cu 
rumegușul care s-a adunat încît 
s a. transformat într-un delușor tă- 
man bun de derdeluș pentru copii. 
De cit ev a zile însă „dealul" de 
rumeguș a început să scadă. Au 
venit mașinile gospodăriilor de 
stat din regiune să-1 transporte 
spre al folosi drept așternut la 
boyine economisind astfel păioa- 
se,e. Dar cîte nu se poate face din 
'T-meauș.
De un timp încoace, aici nimic nu 
se pierde și ăsta-i un lucru bun.

D. CRIȘAN
4

Succese în activitatea 
minerilor

întrecerii pe mină. In luna ianuarie,

Producție de calitate
Minerii sectorului I al minei Aninoasa muncesc 

cu însuflețire pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de plan. Ei au create condiții pentru a da 
din fiecare Ioc de muncă o producție ritmică. A- 
ceasta datorită bunei desfășurări a transportului, a- 
provizionării brigăzilor cu cele necesare și sprijinu
lui primit din partea cadrelor tehnice. Astfel, colec
tivul sectorului se menține încă de la începutul a- 
nului în fruntea
minerii de aici au extras peste plan 1365 tone de 
cărbune. Șporul de producție a crescut mereu, avînd 
la bază o productivitate ridicată a muncii. In pe
rioadă 1—19 februarie randamentul obținut pe sec
tor depășește pe cel planificat cu 62 kg. de căr
bune pe post, iar producția dată peste plan se ri
dică la 234! tone de cărbune. La aceste realizări 
au contribuit din plin brigăzile conduse de David 
Ioan, Gall Mihai, Mănăilă Vasile, Cristea Aurel și 
Opieanu Ioan care, muncind cu randamente supe
rioare celor prevăzute cu 1—2 tone de cărbune 
post, au extras peste plan între 200—650 tone 
cărbune.

pe 
de

Cărbune fără șist
A început să scadă procentul de cenușă în căr

bunele extrăs de minerii de Ia Lonea. întregul co
lectiv de aici și-a îndreptat atenția spre calitatea 
producției, care în hlti’fnele luni a lăsat de dorit. 

Au fost luate măsuri pentru intensificarea alegerii 
(Șistului vizibil atît i< locurile de muncă cît și la 
punctele de încărcare. In afară de aceasta se ur
mărește atent calitatea producției extrase -de fie
care brigadă. Toate aceste măsuri, grijă întregului 
colecliv pentru a trimite la preparație o producție 
cu cît mai puțin șist a făcut ca în perioada ce a 
tiecut din februarie calitatea cărbunelui să se îm
bunătățească simțitor. Procentul de cenușă în căr
bunele extras de minerii Loneni este acum sub 
prevăzut cu 0,8 puncte.

Consum redus de lemn

cel

■ La lucrările de investiții din Valea Jiului s-a pus 
un mare accent pe reducerea continuă a consumu- 
Itii specific de lemn. In acest scop s-au extins me
todele avansate de muncă și susținerea lucrărilor 
cu înlocuitori ai lemnului. Astfel, la sectorul de in
vestiții de la Petrila ș-a extins la lucrările de be
tonate lucrul pe tronsoane a 20 de metri cu seturi 
de inele metalice. I.a săparea puțului principal de la 
Dîlja prin folosirea cofrajului mobil s-a eliminat 
complet consumul de lemn. Și la Vulcan consumul 
db leibn la lucrările de investiții a fost redus prin 
extinderea susținerii metalice. In medie la sectoa
rele de investiții de la Petrila, Vulcan și Dîlja con- 

la sută în peri-sumui de lemn а fost redus cu 50 
oada ce a trecut de la începutul 
anului.

Minerii de la exploatarea de calcar Bănită muncesc cu Însuflețire 
pentru Îndeplinirea . angajamentelor luate in întrecerea socialistă. EI 
se străduiesc să livreze siderurgiștilor hunedoreni calcar siderurgic mai 
mult și de bună

IN CLIȘEU:
calitate.
Maistrul minier Niculețe Aurel discutînd cu minerii 

Mulcuș lanoș și Negara Petru despre munca lor in carieră.

r.

Una din cele mai bune brigăzi de mineri de Ia sectorul I al minei Vulcan este 
Condusă de Zaharia Constantin. Pe baza organizării temeinice a muncii pe fiecare schimb 
și folosirii din plin a condițiilor create, brigada lui Zaharia și-a îndeplinit cu succes 
sarcinile de producție. De la începutul anului ea a extras în plus de plan peste 150 
tone de cărbune cocsificabil. IN CLIȘEU: Trei din membrii acestei brigăzi: Tcacenko 
Titu, Todor Balaș și Dăbuleanu Vasile.

------- ------- — ...... ..... — -------

nuncâ pontică operativă șl eficace
Jiului, comitetul de 
a organizat temeinic 
politică de masă ur- 
prin aceasta mobili- 

înlregului colectiv la

La mină Petrila ca și în 
alte exploatări miniere din 
Valea 
partid 
munca 
mărind 
zarea
înfăptuirea sarcinilor sporite 
de plan pe 1963 și a obiec
tivelor stabilite în întrece
rea socialistă. In acest scop, 
comitetul de partid s-a 
grijii ca membrii șăi să 
mească sarcini concrete 
privire la modul în care
buie să sprijine activitatea 
organizațiilor de bază de 
care răspund, cum să asi
gure controlul asupra reali' 
zării ritmice a sarcinilor e- 
conomice. De la 
put, comitetul de 
indicat birourilor 
țiilor de bază să
jutorul necesar grupelor de 
partid ca acestea să-și tră
iască dih plin viața și să 
urmărească felul în care se 
realizează planul de extrac

ție a cărbunelui pe fiecare 
schimb.

Concomitent, comitetul de 
partid a cerut
exploatării, comitetului 
dicatului să se preocupe 
de' zi, cu răspundere 
mai mare, de crearea 
condiții prielnice pentru
fiecare sector, brigadă să-și 
poată îndeplini

Comitetul de 
orientat munca 
mele esențiale 
ții exploatării.

în- 
pri- 

cu 
tre-

bun înce- 
partid a 

organiza- 
acorde a-

conducerii 
sin- 

zi 
tot 
de 
ca

sarcinile, 
partid și-a 
spre proble- 
ale activită- 
In trimestrul

IV al anului trecut, COmite-

tul. de partid constatase că 
în sectorul V rambleu tre
burile nu mergeau așa, cum . 
trebuie. Conducerea sectoru
lui manifesta o slabă preo
cupare față de rambleierea 
la timp a abatajelor fapt 
care provoca greutăți în 
buna desfășurare a procesu
lui de producție. Față de a- 
ceastă situație, comitetul de 
partid a alcătuit un colectiv 
din ingineri și tehnicieni 
fruntași dăruia i-a dat sar
cina de a studia cauzele ca
re frînează mersul normal 

al operațiilor de ramblelere.
Cu acest prilej a reieșit că 
fostul șef de sector nu res
pecta plănui de măsuri teh- 
nico-organizatorice, tărăgăna 
rambleiarea abatajelor de la 
o zi la alta și nu controla 
cu răspundere' calitatea lu

crărilor de rambleiere. Pen
tru a preveni pe viitor ase
menea deficiente, la reco
mandarea comitetului de 
partid, conducerea exploată
rii a luat măsuri corespun
zătoare. In prezent munca 
în sector s-a îmbunătățit. 
Un colectiv asemănător a 
fost trimis și în sectorul П,■ 
cu scopul de a studia cauza 
rămînerii în urmă a lucrări
lor de pregătiri și posibili
tățile de îmbunătățire a 
rajului.

Un rol hotărîtor în 
bunătățirea procesului
producție îl are desfășura
rea unei munci politice de 
masă concrete, operative și 
mobilizatoare. In sectoarele

ae-

îm- 
de

I

Cei mai buni gospodari
Aceasta prin construirea noilor 
blocuri de locuințe și așezările so- 
cial-culturale cate se ridică ne
încetat la localitatea noastră, prin " 
realizările gospodărești care o fac 
mai frumoasă! Numai în incinta 
blocurilor B-53 au apărut anul 
trecut zone verzi, pe sute de me
tri pătrați ronduri de Hori, o fîn- 
tînă arteziană. Toate acestea sînt 
realizări înfăptuite la îndemnul 
deputatei Clej Maria care a fost 
mereu în fruntea acțiunilor ob
ștești din circumscripție. Iată de 
ce o propunem,țțdin toată inimat 
să fie din nou aleasă deputată în 
sfatul popular. AceSte cuvinte au 
fost rostite de unul din alegători 
în cadrul adunării populare pen
tru desemnarea" candidatei Clej 
Maria pentru ' alegerile de ia' 3 
martie. Dat cîți cetățeni, cîți lo
cuitori
asemenea cuvinte cu prilejul de
semnării candidaților F.D.P. sau cu 

• • • I ;

orașul Vulcan ca și în cele- 
comune și orașe raionale ale. 
Jiului au loc în aceste zileVăii 

înlilnirile dintre alegători și can- 
didații F.D.P. — viitori deputați 
in sfatul popular a! orașului.

Cetățenii acestei vechi, localități 
• miniere, renăscută în anii puterii 

populare, participă cu entuziasm la 
intîlnirile cu candidații F.D.P., li 
susțin cu încredere pe, viitorii lor 
repiezentanți în organul local ai 
puteiii de 
niri dintre 
F.D.P. care 
prezent fn 
participat aproape 1 000 de cetă- 
țem. încrederea alegătorilor în 
candidații pe care-i vor. alege la 
3 martie în sfatul popular . al ora
șului și-a găsit expresia incă în 
cadrul adunărilor pentru . desem
narea candidaților F.D.P.

■ — înfățișarea orașului nostru se 
schimbă an de an. Vulcanul re
născut devine mereu mai tînăr.

‘ 4 - • І. j t. ' V t

stat. La cete 26 întîl- 
alegători, și candidații 
au avut , loc pină în 
această.. localitate, au

exploatării activează aproape 
900 de agitatori. Lunar sau 
bilunar ei sînt instruiți asu-. 
pra celor mai importante 
sarcini de producție ; creș
terea producfivității muncii, 
îmbunătățirea' calității căr
bunelui, reducerea consumu
rilor specifice de materiale, 
întărirea disciplinei în mun
că. In sectoarele I, II, III, 
IV, XI agitatorii Andrei Ig
nat, Boțoc Gheorghe, Ki- 
bedi Adalbert, Stanici Miloș, 
precum și Enache Chiriță, 
Șișu Virgil, Svedak Ladis- 
lau, Boteanu. Nicolae au tre
cut la o largă popularizare 
a sarcinilor politice și eco
nomice ce stau în fața co
lectivelor unde își desfășoa
ră' activitatea.

Prin grija comitetului de 
paftid și a comitetului sin
dicatului, s-au confecționat 
și afișat lozinci mobilizatoa
re, panouri și grafice prin 

care sînt arătate operativ 
rezultatele care se obțin în 
întrecere, sînt popularizați 
minerii care se situează în 
fruntea întrecerii. Gazetele 
de perete au popularizat 
metodele de muncă ale bri
găzilor fruntașe conduse ’de 
LaSzlo Ștefan, Firoiu loan, 
Bartok Iosif. Intr-un articol 
al gazetei de perete „Căr- 

, bunele păcii" sînt criticați 
tov. Trușcă Dumitru, Filip 
Traian, Pinghert Iosif care

Z. ȘUȘtAC

(Continuare în ■ pag. 3-a)

viitori deputați

ai Vulcanului n-au rostit

I

»
♦

prilejul întllnirilor cu - viitorii- lor 
deputați.

Candidații F.D.P. sînt susținuți 
cu căldură, iar la 3 martie vor fi • 
votați cu toată încrederea că de- J 
pc.t'ți în sfatul : popular. Ce stă ♦ 
la-baza acestei încrederi? Munca» 
perseverentă pentru -înfrumuseța- ț 
rea orașului, grija continuă pentru* 
rezolvarea cererilor populației. ‘ ♦

ta 3 martie, din cei-74 ’depui ’ * 
care vor fi aleși în sfatul- popular. * 
61 vor ii aleși pentru a doua, a* 
treia, sau chiar a patra , oară. U- • 
nul dintre cei realeși este Clej• 
Măria. Comunista, gospodina din ~ 
inițiativa căreia în 1962 în incin
ta blocului В 53 au fast amena
jate 500 m.p. zone verzi, incintă 
care, a devenit cea mai frumoasă 
din întregul oraș, ~ iar deputate 
a cîștigat drapelul de circum*'--'- 
tie fruntașa. Dar G

(Continuare în

»

* 
♦ 
♦
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Nu este o dorință mai vie șl ? 
' mai fierbinte pentru un utemist І 
’ ca aceea de a face parte din rin- S 
; «tarile avangărzii clasei munci- < 
’ toare — partidul comuniștilor. El } 

știe că de această Înaltă cinste 5 
; și Încredere se bucură numai cei j 

mai buni dintre cei mat buni fii ? 
ai poporului, devotați cu trup și ? 
suflet cauzei partidului. înaltele І 
calități ale comunistului, chipul < 

; său luminos de luptător Inflăcă- { 
rat pentru traducerea in viață a } 

( politicii partidului constituie un < 
j model viu pentru Întreaga viață 
? și comportare a utemistului. Iată ? 
S de ce aspiră spre acest titlu cu î 

■ș atita căldură flecare utemist. < 
j Organizațiile U.TM. educă pe l 
> membrii săi, Întregul tineret In 1 
S spiritul dragostei nemărginite 1 
<, pentru partid, dezvoltfnd zi de ? 
< zi calități proprii luptătorului l 
I pentru desăvîrșirea construcției )

socialismului. Roadele acestei S 
preocupări sint frumoase. Numai < 
in anul care a trecut 758 de ute- f 
miști au prinlt recomandări din < 
partea organizațiilor U.T.M. spre ' 
a deveni candidați de partid. Iar i 

, in prima lună a anului acesta î 
S numărul acelora cărora Ii s-a j 
c satisfăcut dorința de a fi reco- < 
? mandați spre a deveni candidați ? 
$ de partid se ridică Ia 74. Este un ) 
< rezultat însemnat, rod ai muncii 
( politico-educative multilaterale pe i‘ 
> care o desfășoară organizațiile '> 
J U.T.M. sub îndrumarea organi- '! 
Izațiilor de partid în rindurile ti- ' 

nertulul și, totodată, cea mai 'i 
înaltă prețuire pe care o acordă f 
organizațiile U.T.M. membrilor j 
lor. î*

> S

Rezerva noastră de cadre
In activitatea sa, organizația de 

partid din sectarul II al minei Pe- 
Irita acordă o mare atenție edu
cării comuniste a tinerilor mineri. 
Prin munca de educație- comunistă 
noi urmărim cultivarea in rindurile 
tineretului a dragostei fată de par
tid și patria noastră dragă, față de 
realizările dobîndite de oamenii 
muncii din R.P.R. pe drumul lumi
nos al socialismului. Biroul orga
nizației de: partid, comuniștii din 
sector se ocupă ca adevărați pă
rinți de educarea tinerilor din or
ganizația U.T.M. De altfel și repar
tizarea tinerilor în procesul de pro
ducție este făcută în așa fel In
cit aceștia să lucreze alături de 
comuniști, de cei mat buni mi
neri din sector.

Munca noastră de zi cu zi, spri
jinul acordat organizației U.T.M. a 
dus la creșterea continuă a rînduri- 
lor organizației de tineret. Dacă 
in urmă cu 3—4 ani aveam puțini 
utemiști în sector, în prezent or
ganizația U.T.M. cuprinde 103 
membri și constituie o rezervă 
prețioasă de cadre pentru orga
nizația de partid. Avem tineri în 
sector în număr destul de mare 
care cer primirea în rindurile can- 
didaților de partid și luptă cu per
severentă pentru traducerea în via
ță a sarcinilor economice și poli
tice ce stau în fața organizației 
noastre. Un exemplu elocvent în 
această privință îl constituie tînă- 
rul Crîșmaru Mihai. După ce a fost 
primit în rindurile candidaților de 
partid, birou! organizației de par
tid Împreună cu conducerea secto
rului i-a trasat ca sarcină să con
ducă un schimb rămas în urmă din 
abatajul nr. 8 vest. De asemenea, 
șt tînărul Ropotă Mihai, primit 
candidat apoi membru de partid 
a fost pus în fruntea unei brigăzi 
de mineri care în prezent se si
tuează printre cele mai bune din 
sector. Ajutați de comuniști, ute
miștii Popa Gheorghe și Ropotă 
Constantin s-au ridicat la nivelul 
celor mai buni muncitori din sec-

Cea mai înalta prețuire
In mulțimea de tineri de la De

poul C.F.R. Petroșani, Pătroi Pe
tru se remarcă nu prin cine știe 
ce semne exterioare, ci prin fi
rea sa domoală, prin exemplul 
său moral, de înaltă ținută, carac
teristic omului societății noi, so
cialiste.

In munca rodnică ce o desfă
șoară muncitorii depoului, aceste 
calități se dezvoltă impetuos. Rea
lizările de pînă acum, entuziasmul 
cu care lucrează tînărul mecanic 
de locomotivă Pătroi Petru dove
desc o pregătire multilaterală, o 
atitudine înaintată față de muncă.

Muncitorii din depou 11 apre
ciază pe acest tînăr pentru stră
dania ce o depune în vederea pre
gătirii sale politice și profesionale, 
pentru aportul pe care-1 aduce la 
buna desfășurare a transportului 
feroviar. Cu prilejul unei consfă
tuiri de producție, tînărul Pătroi 
Petru și-a manifestat dorința de a 
trece de pe locomotiva pe care 
lucra pe locomotiva cu nr. 150 1002, 
pe care nu se reușea să se facă 
economie de combustibil. Ceilalți 
mecanici l-au privit întrebător.

— Am constatat luni în șir, a 
spus el, că locomotiva 1002 trage 
în urmă realizările pe depou, nu 
înregistrează economii de combus
tibil. Vreau ca împreună cu meca
nicii Ardeleanu Vasile și Crăciu- 
nescu Petru, să punem locomotiva 
la punct, să obținem economii de 
combustibil.

Fapta tînărului mecanic de lo 
comotivă a fost mult comentată. 
La cîteva zile după ce Pătroi Pe
tru a trecut pe locomotiva 1002 s-a 

tor și s-au străduit in permanentă 
să-și ridice nivelul politic și cul
tural. Adunarea generală, luînd în 
discuție cererile acestora, i-a primit 
direct în rindurile membrilor de 
partid.

In ultima perioadă un număr de 
19 utemiști au fost primiți candi
dați de partid, iar acum sînt în 
curs de rezolvare alte 6 cereri ale 
utemiștilor care solicită primirea în 
rindurile candidaților de partid. 
Printre aceștia se numără minerii 
Strufangă Constantin, Văduva Ilie, 
Zoltan Valeriu și alții. Tînărul 
Zoltan Valeriu, de exemplu, a fost 
crescut în brigada comunistului 
Firoiu loan, unde conduce un 
schimb de mineri.

GHEORGHE CENARU 
secretarul organizației de partid 
din sectorul II — mina Petrila

In mijlocul har
nicului colectiv 

al șantierului noii 
preparații de 
cărbuni din Coroiești, alături de 
muncitorii vîrstnici, cresc și lu ■ 
crează sute de tineri. Mai bine de 
150 de tineri constructori fac par
te din organizația U.T.M., iar celor 
mai înaintați dintre ei II s-a acor
dat înalta cinste de a face parte 
din rindurile membrilor și candi
daților de partid.

La cei 12 mambri și candidați de 
partid, primiți în partid din rin
durile utemiștilor s-a mai adăugat 
zilele trecute încă unul — tînărul 
mecanic Stana Vasile. Comuniștii 
de pe șantier l-au primit în rîn- 
durile candidaților de partid. înain
te, nu cu mult, munca tînărului me
canic a fost discutată de utemiștii 
de pe șantier, de membrii comite
tului organizației de tineret. I-au 
analizat Întreaga activitate de cînd 
a venit pe șantier. Și de atunci au 
trecut mai multi ant Stana Vasile 
s-a calificat, a devenit mecanic la 
o betonieră, fruntaș în producție, 
îndrumat de comuniști, de organi
zația U.TJvl. s-a străduit să-și ri
dice continuu pregătirea profesio ■ 

puțut observa că locomotiva cu 
pricina a căzut pe o mină harnică, 
îndemlnatică. Brigada de pe loco
motivă în ultimele două luni a e- 
conomisit 84 00 kg. combustibil 
convențional cu care se pot re
morca 16 trenuri de marfă pe ruta 
Petroșani — Simeria și retur. Nici 
în luna aceasta economiile nu sint 
mici.

Tînărul Pătroi Petru execută 
împreună cu ceilalți tovarăși de 
muncă multe din reparațiile cu
rente la locomotivă în timpul ex
ploatării, dă îndrumări echipelor 
de meseriași, cu ocazia spălării, a- 
jută la realizarea unor lucrări de 
calitate. Iscusința și priceperea sa 
in remorcarea de trenuri cu tonaj 
sporit sînt cunoscute în întreg de
poul.

Deși are numai 26 de ani, Pă
troi Petru este un mecanic price
put. Comuniștii din depou l-au în
drăgit, îl apreciază pentru străda
nia pe care o depune în muncă, 
pentru sirguința de care dă dova
dă în ridicarea nivelului său po
litic.

Un moment însemnat în viața 
lui Pătroi l-a constituit primirea 
sa directă în. rindurile membrilor 
de partid. In adunarea generală în 
care a fost pusă în discuție cere
rea de intrare în partid, comu
niștii i-au analizat cu grijă meri
tele, l-au apreciat pentru activita
tea sa plină de elan tineresc. Cînd 
au început discuțiile pe marginea 
referatului, comunistul Călugăru 
Alexandru, vechi mecanic de lo
comotivă a spus : „Sînt bucuros că 
am prilejul să asist la discutarea 
cererii unuia dintre cei mai buni 
mecanici de locomotivă. Tînărul 
Pătroi Petru este apreciat de mun
citorii noștri, el folosește timpul 
liber cu chibzuință, luînd parte la 
activități cu caracter cultural-edu- 
cativ. EI participă cu regularitate 
la ședințele U.T.M. unde îndeam
nă tinerii la disciplină, Ia o muncă 
stăruitoare'*.

Astfel de cuvinte au fost auzite 
și de la tovarășii Schlet Carol, Ba
log Traian, Martin Elemer, Ivanov 
Gavrilă, Hera Dumitru șî alți co
muniști din depou. Cu toții au a- 
rătat că Pătroi Petru este un tî- 
năr cu o atitudine înaintată față 
de muncă. Au și votat de fapt în 
unanimitate primirea sa în partid 
fără stagiu de candidatură.

De atunci Pătroi Petru munceș
te și mai bine, el dovedește prin 
fapte că merită înalta prețuire a- 
eordată de către comuniști. El este 
un muncitor de nădejde, crescut 
și educat de partid și U.T.M., un 
constructor al vieții noi.

—■ ■ ■ 

Obligație de onoare
nală, nivelul politic și cultural, să 
fie fruntaș In acțiunile obștești. 
Iată meritele pentru cars Ia reco
mandarea comitetului U.T.M. orga
nizația de partid a hotărît să-l 
primească în rindurile candidați- 
lor.

$i asemenea utemiști fruntași în 
munca . și activitatea obștească, 
exemple demne de urmat pentru 
ceilalți tineri, care au fost reco
mandați de organizația U.TiM. spre 
a fi primiți in partid sînt mai 
multi pe șantier. Printre ei se nu
mără și tînărul șef de brigadă de 
montaj Popa Ioan, tînăra munci
toare Popa Clara, dulgherul Udres- 
cu Constantin și alții care au și 
fost primiți în rindurile candidați
lor de partid. Toate acestea reflec
tă faptul că organizația U.T.M. își 
consideră drept o obligație de o- 
noare să desfășoare o activitate 
educativă multilaterală pentru dez ■ 
voltarea Ia tineri a dragostei față 
de partid, să-i pregătească pe cei 
mai înaintați utemiști spre a me
rita înalta cinste de a fi primiți 
In partid.
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Fruntașă in 
munca, în activi
tatea obștească 
și culturală, mo
destă, gata întot
deauna să-și a- 
jute tovarășele 
de muncă — iată 
calitățile tinerei 

comuniste Văduva 
Mariana, depă- 
nătoare la I.I.S. 
Viscoza Lupeni.
Organizația 

U.T.M., care a 
recomandat-o spre 
a intra In partid, 
se mîndrește pe 
bună dreptate cu 
asemenea tineri.

Cu ajutorul
— Hai, tovarășe Stanciu, — îl 

îndemnă secretarul organizației de 
partid — spune, ce te frămîntă.

— Știți... ceea ce aș vrea să vă 
întreb e cu totul deosebit. E vorba 
de nune... de comportarea mea... 
dacă m-am purtat astfel încît să 
merit încrederea comuniștilor din 
sector — spuse utemistul Stanciu'' 
Ver o.

,.De la această discuție au tre
cut cîteva săptămîni. E drept, a- 
tunci, tînărul mecanic de locomo
tivă nu a primit un răspuns pre
cis, insă cuvintele calde ale se
cretarului de partid și faptul că a 
fost îndemnat să-și aștearnă do
rința pe hîrtie i-au dat curaj. A- 
poi, în următoarele zile a fost de 
mai multe ori chemat de tovară
șul Bodor, secretarul organizației 
de partid din sector, acesta inte- 
resîndu-se de viața și de munca 
lui. Ba mai mult, deseori tovară
șul Bodor l-a vizitat chiar în mină, 
pe galeriile din sectorul IV, unde 
lucrează utemistul Stanciu, unde 
se străduiește ca transportul pe 
revirul lui să se desfășoare în 
condiții optime. Și de fiecare dată, 
prin discuțiile purtate, tovarășul 
Bodor l-a ajutat să înțeleagă dt 
mai bine politica partidului, înda
toririle și drepturile ce-i revin unui 
membru de partid.

Pe lîngă acestea, i-au fost făcute

La indicația or
ganizației de partid 
utemiștii membri 
și candidați de 

partid au sarcina să se ocupe de 
pregătirea celor mai buni utemiști 
care solicită primirea în rindurile 
candidaților de partid. Tineri co
muniști, cum sînt tov. Donose Ni- 
colae, Bunicelea Dumitru, Brînduș 
Aurel și alții se ocupă cu răspun
dere de îndeplinirea acestei sar
cini. De asemenea, comuniștii mai 
vîrstnici, între care tov. Bajura 
Ioan, Ninu Nicolae, Bogățean Ni- 
colae, au vorbit utemiștilor In a- 
dunările generale despre lupta 
partidului, despre calitatea de 
membru de partid.

Fără îndoială, organizația U.T.M. 
are posibilități pentru a-și îmbo
găți activitatea în domeniul pregă
tirii celor mai înaintați tineri spre 
a fi primiți în partid. Pentru a- 
ceasta ea trebuie să îmbogățească 
formele de educație politică a ti
neretului, să atragă la aceste ac
tivități toți utemiștii, să se ocupe 
cu răspundere de pregătirea po
litică a celor care solicită primi
rea în partid.
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comuniștilor 
recomandări de a citi cît mai mult 
și îndeosebi literatură politică, de 
a studia Statutul P.M.R., de a 
participa la activitatea obștească 
și cea cultufală desfășurată de ti
nerii din comuna Aninoasa...

...Pînă la adunarea generală în 
care comuniștii vor discuta cere
rea de primire a tjnărului Stanciu 
au mai rămas doar cîteva zile. In 
acest timp, utemistul Stanciu Veno 
e preocupat de multe întrebări, 
privind felul cum s-a achitat pînă 
în prezent de sarcinile ce i-au fost 
încredințate. „Am făcut oare totul 
pentru ca cercul de învățămînț 
politic U.T.M. la care sînt propa
gandist să-și desfășoară activitatea 
la nivelul cerut ? Oare în căminul 
muncitoresc în care sînt responsa
bil de comitet am muncit suficient 
pentru ca tinerii să aibă condiții 
optime de viață și odihnă.? Mine
rii, cei pe care îi deservesc cu lo
comotiva, sînt mulțumiți oare de 
activitatea mea ?

Desigur, la aceste întrebări răs
punsul e greu să-l găsești de unul 
singur. Recomandarea primită din 
partea organizației U.T.M. este 
însă o dovadă că în bună măsură 
tînărul Stanciu și-a dus la îndepli
nire sarcinile încredințate. Iar a- 
tunci cînd va fi în fața comuniș
tilor. faptele lui vor fi bine cîn- 
tărîte. ei 11 vor îndruma și ajuta 
ca și în viitor să-și poată duce 
sarcinile la îndeplinire, așa cum 
de altfel l-au ajutat să se pregă
tească în vederea discutării cere
rii de primire în partid.

— ■:——

Voi fi demn 
de încrederea acordată

Mă număr printre sutele de ti
neri de la exploatarea noastră că
rora li s-a acordat cinstea de a 
deveni candidați de partid. De la 
adunarea generală în care comu
niștii din sectorul VIII transport 
au hotărît primirea mea în rindu
rile candidaților de partid au tre
cut doar cîteva zile. Trăiesc și a- 
cum măreția acestui moment atît 
de însemnat in viața mea și sînt 
sigur că nu îl voi uita niciodată. 
Nu voi uita niciodată că partidul 
mi-a călăuzit drumul în viață. Co
muniștii m-au îndemnat să învăț 
eu sîrguință, să muncesc cu stră
duință pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-mi revin în producție, să fiu 
folositor societății

Mă vot strădui ca în muncă, în 
învățătură, în întreaga mea com
portare să fiu demn de încrederea 
ce mi-au acordat-o comuniștii.

NICOLAE VULPE
muncitor

sectorul VIII — mina Lupeni
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Disciplina in timpul lecției — factor important 
In buna desfășurare a procesului instructiv-educativ

O problemă importantă, pe <~are 
școala noastră o are în centrul 
atenției, o constituie disciplina a- 
levilor în timpul lecțiilor, ținînd 
cont că de aceasta depinde suc
cesul procesului instructiv-edu^a- 
tiv

Disciplina nu se obține prin tîr- 
guieli între profesor și elevi, ci 
prin priceperea profesorului de 
a-și ciștiga autoritatea față de elevi 
și în primul rînd prin cunoașterea 
adîncă a materiei si prin modul 
de a o preda.

Asigurarea unei discipline cons 
tiente a elevilor la lecții, 
fesorului să se preocupe 
de conținutul și organizarea 
să a fiecărei lecții, căutînd 
levii să-și însușească în mod 
tienț conținutul 
predă.

Pedagogia și 
capitaliste nu 
cîtuși de puțin 
ma disciplinei elevilor, nu s-a pu
tut lipsi de pedepse corporale apli
cate într-un fel sau altul.

Școala noastră a respins cu 
săvîrșire pedepsele corporale, 
fiind absolut necorespunzătoare 
scopurile educației 
luptăm pentru o 
tientă a elevilor.

Cu toată munca 
pusă, mai sînt și 
tră elevi certați cu disciplina. Prin
tre ei se numără Brindușa Sebas
tian din clasa a VII a, Chiș Lu
dovic, Radies Emeric, Haneș Ghe
orghe din clasa a VI-a, care ne
glijează învățătura, se bat, contur
bă liniștea, nu au o atitudine co-

obiectului pa

cere pro- 
intens 
preci- 
ca e- 
conș- 
carel

școlile din 
au putut rezolva 
mulțumitor proble

țările

de-
ca
cu

comuniste. Nr 
disciplină conș-

stăruitoare de- 
în școala noas-

Munca politica operativa și eficace
(Urmare din pag. l-a)

а imprima elevilor spi- 
disciplină, profesorul tre- 
cunoască bine pe fiecare 
țină lecția în mod orga- 
fie punctual și bine pre- 

ore.

lip-

este
ai- , 

ele-'

s-a 
sau 
caz 
lec-

lespunzătoare față de colegi, față 
de cadrele didactice. Mai avem și 
elevi care din cauza nepăsării fa
tă de învățătură și nesupraVeghe- 
rîi în familie nu au nota de tre
cere la 6—7 materii, ca de exem
plu Băltii M., Sulugiu Sebastian, 
Popovici Rozalia din clasa a VI-a, 
Tălpău Ioan, Bako Iosif din clasa 
a Vil-a.

Pentru 
ritul de 
buie să 
elev, să 
nizat, să 
gătit la

Recreația trebuie să fie și ea 
bine organizată. Dacă elevul 
obosit prea mult jucîndu-se, 
s-a agitat alergînd, în acest 
el nu se va prezenta bine la
tia următoare, va fi încontinuu a- 
gitat și indisciplinat.

Lucrînd în mod organizat pen 
tru întărirea disciplinei conștiente 
a elevilor, folosind în mod rațional 
recompensele, profesorul nu 
buie să evite nici pedepsele 
de cei care prin purtarea lor 
disciplinată tulbură ordinea 
clasă și împiedică lecțiile.

La lichidarea lipsurilor o mare 
influență o are dirigintele clasei. 
Profesorii diriginți împreună cu 
ceilalți profesori din școala noas
tră au stabilit măsuri comune de 
influențare a colectivului de elevi, 
sau a unor membri ai lui. Profeso
rii și diriginții se informează re
ciproc asupra problemelor pe Care 
le ridică munca educativă, stu
diază în comun modalitățile de an
trenare a colectivului de elevi la

tre- 
față 
ne- 

în

învățătură, precum și felul cum 
să trateze individual pe elevi.

Observînd că în cursul unei săp- 
tămîni s-au luat multe note slabe, 
diriginții au fost îndrumați să la 
imediat legătură cu profesorii res
pectivi, să stabilească de comun 
acord măsurile de remediere a 
surilor.

O altă formă de colaborare 
asistarea dirigintelui la orele 
tor profesori, fapt ce face ca
vul să se simtă controlat și îndru
mat cu acest prilej. Dirigintele ob
servă cu acest prilej atenția elevi
lor la ore, felul cum iau notițe, 
disciplina in timpul or«lor.

Se întimplă adesea ca aaistind 
la orele altor profesori, dirigintele 
să nu vadă absolut totul, mai 
cînd acesta are autoritate în 
elevilor și sînt disciplinați în 
zența lui. Astfel, unii diriginți, 
gînd să asiste 
profesorii care 
ciplina clasei, 
că ora se va

con- 
care 
pro- 
Peh-
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Se poate construi și iarna!

Orsoi Angliei 
al* șantierului 
lactate Live- 

Iotul 2 Pe- 
îndeplinire

la 
la

Era ger în zilele acelea de ia
nuarie cînd echipa de zidari con
dusă de comunistul 
a apărut la lotul 3 
fabricii de produse 
zeni. Ea a venit de 
trila unde și-a dus 
sarcinile avute.

— Tovarășe șef de 
de lucru, vrem să zidim.

— Bine ați venit la noi, tova
răși, lucru avem de nu știm unde 
ne stă capul, însă vedeți că e ger 
și pe lîngă aceasta mai trage și 
un vînt... Dar să vă arăt ce aveți 
de făcut.

Noii veniți trecură în revistă 
obiectivele, primiră indicațiile ne
cesare și se apucară de lucru.

Luptlnd cu gerul, zidarii lucrau' 
vîrtos, iar zidurile se înălțau me
reu. Ortacii lui Orsoi Anghel mai 
dădură și de alte greutăți: nin
gea din abundență, grămada de 
nisip era înghețată. Astfel echi
pa a trebuit să facă un fel de 
„mină" în această grămadă pietri
ficată prin acțiunea gerului de 
unde să „exploateze" nisipul ne
cesar.

Această echipă de zidari formată 
din oameni conștienți ca Orsoi 
Anghel, Dincă Nicolae, Hăbiuc 
Horia și alții a arătat că se poate 
construi și iarna, terminînd Ia roșu 
casa pompelor și 
portarului, în mai 
mătate de lună.

Echipa a trecut 
termică unde a 
la primele cadre 
cum lucrează la corpul auxiliar al 
fabricii de produse lactate Live- 
zeni unde a și făcut cîțiva, metri 
cubi de zidărie.

Nu s-au lăsat
dulgherii din echipa 
Bazso Francisc, care 
timpul a fost foarte

lot, dați-ne

tencuind casa 
puțin de o ju-

apoi la centrala 
terminat zidăria 
de beton, iar a-

mai prejos nici 
comunistului 
cu toate că 

vitreg, au e-

©

Bibliotecă cu
Biblioteca comunală din Iscroni 

desfășoară o muncă susținută de 
popularizare și răspîndire 
tii. De la începutul anului 
acum, la această bibliotecă 
înscriși 253 cititori care au 
acest timp 1254 de cărți, 
atragerea cititorilor la
eu fost organizate 12 acțiuni cu 
cartea între care recenzia cărții

a căr- 
și pină 
au fost 
citit în 
Pentru

bibliotecă

apelor din vii- 
produse lactate, 
toarnă beton în 
auxiliar.
au obținut și

muncitorii Fodor 
Alexandru, Boar 

Talpoș.
harnicii construc- 

au dove- 
iarna, în 
T.R.C.H.- 

și

xecutat cofraje pentru corpul prin
cipal al fabricii, iar acum mon
tează cofrajul pentru placa acope
rișului casei pompelor.

In situație grea, au lucrat și să
pătorii din echipa condusă de 
Dolha loan. Totuși echipa de mun- 
citori-săpători, într-o jumătate de 
lună a executat 160 metri cubl 
de săpătură la canalele exterioare 
pentru eliminarea 
toarea fabrică de 
iar în prezent se 
elevația corpului

Rezultate bune
muncitorii necalificați din echipa 
condusă de Ferenți loan care au 
asigurat cu tot materialul necesar 
echipele de zidari. Dintre aceștia 
s-au evidențiat 
Andrei, Ianoși 
Vasile și frații

Cu toate că
tori de pe acest șantier 
dit că se poate lucra și 
urma măsurilor luate de 
Deva ca stațiile de betonare
mortare să treacă la B.U.T. Live- 
zeni, s-a întîmpinat o piedică se
rioasă cauzată de neexecutarea la 
timp a betoanelor și a mortarelor. 
Șantierul fabricii de produse lac
tate comandă zilnic 6 autobascu
lante de beton de diferite mărci, 
insă nu se livrează decît 3 auto
basculante și de multe ori și a- 
cestea cu multe intervenții. Oare 
tovarășii de la B.U.T. Livezeni nu 
știu că se poate construi și iarna, 
mai ales că timpul s-a mai în
dreptat și gerul s-a potolit ? Con
structorii de pe acest șantier sînt 
hotărîți să învingă greutățile ivite 
în calea lor și sînt convinși că vor 
reuși să-i „convingă" și pe cei 
de Ia prepararea betoanelor și 
mortarului să 
în muncă.

și 
betoanelor 

nu le pună piedici

IOSIF GUNDEL
corespondent

activitate bună
Șerban Ne-

„Țara noastră 
„Eroicele lupte 

petroliștilor din

buni cititori ai 
tovarășii

..Drum deschis" de 
delcu, conferințele 
— imens șantier", 
ale ceferiștilor și 
1933" și altele.

Printre cel mai
bibliotecii se numără
Bulbucan Mihai, miner la mina A- 
ninoasa, Popescu Nicolae și Kovacs 
Alexandru, muncitori ceferiști în 
gara Iscroni.

A

alts 
fața 
pre- 
mer-

la ora unuia dintre 
se plîng de indis- 

poate fi încredința: 
desfășura în condi-

țiuni bune și nu se va putea 
vinge de cauzele reale pentru 
clasa e disciplinată la anumiți 
fesori și indisciplinată la 
tru aceasta e nevoie de 
re mai amănunțită, de 
profund felul cum e 
clasa îc vederea lecției, 
lor stabilite între profesori și elevi, 
a calității predării, a gradului în 
care elevii manifestă interes pen
tru obiectul predat, 
ginții care muncesc în 
putem cita pe tov. 
Vasile. Văcaru Maria, 
pad, Mike Elisabeta.

Ședințele periodice ale diriginte
lui cu profesorii clasei respective 
au o mare importanță în rdicarea 
calității procesului de învățămînt 
și a disciplimi. Putem arăta în 
această direcție că în școala noas
tră în această privință s-a făcut 
puțin.

Un rol deosebit în menținerea 
discliplinei îl are și legătura diri
gintelui cu părinții. Dirigintele tre
buie să cunoască condițiile de viață 
și educație în familie, ca împreu
nă să ia măsurile necesare.

Colectivul de conducere al șco
lii noastre este preocupat în per
manență de perfecționarea metode
lor de muncă privind cultivarea în 
rîndul elevilor a unei atitudini 
conștiente față de învățătură, față 
de îndatorirea de a deveni oameni 
folositori, bine pregătiți, deoarece 
astfel vom putea asigura obține
rea de succese în pregătirea și for
marea tinerei generații.

alții.
o cerceta- 
a analiza 
organizată 
a relații-

Printre diri- 
felul acesta 
Teodorovici 

Viski Ar ■

CONSTANUN TIȚESCU 
directorul Școlii de 8 ani nr.

Petroșani
4

au depășit producția planificată. 
Ei au extras 2500 tone cărbune 
peste plan și ău redus cu 0,4 punc
te cenușa din cărbune. In aceeași 
perioadă a fost redusă simțitor și 
umiditatea diu cărbune.

Participarea muncitorilor și teh
nicienilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan, întrecerea socialistă 
care se desfășoară la un nivel tot 
mai înalt, rezultatele și trebuie să 
fie popularizate mai operativ. Dis
cuțiile pe care le vor avea agita
torii, articolele ce vor apare la 
gazeta de perete ca și celelalte 
ferme ale muncii politice de ma
să, trebuie să aibă un caracter 
mobilizator, să fie mai pline de 
conținut. Procedînd în felul aces
ta, munca politică va contribui din 
plin la îndeplinirea tuturor indi
cilor de plan, va face ca minerii 
petrileni să aibă satisfacția dato
riei împlinite.

Ѳ-----------

Cei mai buni gospodari — 
viitori deputați

nemotivat de la lucru, 
radioficare și-a consa- 
cele mai multe emisiuni 
întrecerii, popularizării 
ce se obțin. La stație 

de mai multe ori despre

au lipsit 
Stația de 
crat și ea 
stimulării 
succeselor 
S-a vorbit
îruntașii în întrecere printre care 
amintim pe tov. Mihai Ștefan, 
Bartha Francisc, Cucoș Gheorghe 
care împreună cu minerii din bri
găzile pe care le conduc realizea
ză zilnic planul de producție, dînd 
cărbune de calitate.

In convorbirile operative pe 
care agitatorii le au cu muncitorii 
și tehnicienii, în emisiunile stației 
sînt popularizate larg și succesele 
obținute de eolectivul minei în 
perioada care s-a scurs din anul 
acesta. Fiecare muncitor și tehni
cian știe că prin aportul său și 
datorită îndrumării organizației de 
partid, în acest an minerii petrilenl

(Urmare din pag. 1-aj

singurul exemplu de acest fel.
Cu multă cădură a fost susținută 

candidatura pentru alegerile din 3 
martie și a minerului Hunyadi 
loan. Din inițiativa acestui depu
tat, în cartierul Kakasvar s-a re
parat anul trecut prin muncă vo
luntară strada principală pe o dis
tanță de 200 metri, s-a îmbunătă
țit iluminatul public prin extinde
rea rețelei de iluminat, s-au repa
rat numeroase canale etc. La în
frumusețarea acestui cartier a con
tribuit și gospodina Durak Eca- 
terina, care este propusă pentru a 
doua oară spre a fi aleasă ca de
putată. Mobilizați de deputați, ce
tățenii din circumscripția ei s-au 
îngrijit toată vara de înfrumuse
țarea parcului din cartier, extin-

zind zonele verzi, amenajînd ron
duri de flori, astfel că parcul a 
devenit un loc de odihnă apreciat 
de locuitorii din străzile înveci
nate.

Și asemenea deputați propuși pen
tru a ii realeși în statul popular 
sînt încă mulți. Printre ei 11 mai 
putem aminti pe muncitorii Mo- 
cuță Teodor, minerul Cuciuc Pro
fir, pe Petrescu Florea, tehnicianul 
Vințan Alexandru, pe medicul Isac 
Fulviu și pe mulți alții. Sînt cei 
mai buni 
obștești 
locurile 
care cu 
gătorilor
ca Vulcanul renăscut să devină o 
localitate tot mai frumoasă, dem
nă de munca harnică a locuitori
lor ei.

gospodari ai treburilor 
din localitate, fruntași la 
lor de muncă, oameni 
încrederea și sprijinul ațe
lor vor face și pe viitor

Viitorii pictori se pregătesc de pe acum, 
rîți și au multă, multă răbdare. Ei ascultă cu 
torului, străduindu-se 
așa treptat, pătrund în

IN CLIȘEU: Trei 
plastice de la clubul 
nr. 1 din Lupeni.

Sînt sîrguincioșî, hotă- , 
atenție sfaturile instruc- 
tot ceea ce învață. Șisă transpună pe hîrtie 

tainele artei plastice. , 
din cei mai mici membri ai cercului de arte 

muncitoresc din Lupeni, elevi ai Scolii de 8 ani

Preocupări ale muncitorilor din sectorul 
I. £. L. Aninoasa

c Operativitate
5 în rezolvarea cererilor

Paralel cu îndeplinirea sarcini
lor de plan pe anul trecut, colec
tivul de muncitori și tehnicieni al 
sectorului I.L.L. din comuna Ani- 
noasa a acordat o atenție deosebi
ta rezolvării operative a cererilor 
iocatarilor. Astfel, din cele 445 de 
cereri făcute de locatari în cursul 
anului trecut, 366 au 
te, 46 au corcater de 
au rămas nerezolvate 
timplărie, iar la 17 
solicit anțli.

Pentru anul în Curs, îndrumat 1 
îndeaproape de organizația de par
tid din sector, colectivul de aici 
și-a propus să-și organizeze astfel 
munca încît cererile locatarilor
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f să poată ii rezolvate la timp și în 
mod favorabil. Din cele 38 de ce
reri cu caracter de reparații cu
rente, ce au fost făcute de loca
tari în perioada scursă din acest 
an, 35 au fost deja rezolvate, far 
3 sînt în curs de rezolvare.

iost rezolva- 
investiții, 16 
din lipsă de 
au renunțat
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Sarcini sporite
Dintre sarcinile Сё stau in acest 

an în fața sectorului I.L.L. din Ani-

r.oasa se desprind lucrări de mare 
importanță, a căror Valoare depă
șește cifra de 1 100 000 lei. La su
ma de 86 000 lei au fost calculate 
numai lucrările de reparații capi
tale ce vor fi efectuate la blocul 
învățătorilor șl care vor consta din 
schimbarea instalației electrice, re- 
tencuirea interioară și exterioară, 
parchetate, reparații de acoperiș, 
instalații sanitare, jgheaburi, co
șuri etc. De asemenea, la capi
tolul reparații capitale se înca
drează și lucrările ce au fost de
ja începute la blocul cu două eta
je din strada 23 August nr. 101. 
pentru executarea cărora a 
iocată suma de 73 000 lei.
. In vedeiea îmbunătățirii 
nue a condițiilor de locuit, 
acest ari au fost planificate 
de reparații curente ce vor
cifra de 700 000 lei și care vor 
consta din schimbări de instalații 
electrice ce nu mai corespund, re- 
tenculri interioare și exterioare, 
parchetări, schimbări de uși și 
geamuri etc.

Paralel cu acestea, au fost lan
sate comenzi pentru teri construc
ții în valoare de 40 000 lei, iar la

capitolul lucrări individuale s-au 
făcut cereri pentru lucrări în 
іоаге de peste 30000 lei.

va-

ba-
1

J’
?

lost a-

conti- 
pentru 
lucrări 
depăși

Acfiuni de muncă 
patriotică

La îndemnul organizației de 
ză, recent a fost organizată o zi
de muncă patriotică ia care au 
participat 32 de muncitori, tineri 
și vîrstnicr. Cu această ocazie, au 
tost prestate peste 250 ore de C 
muncă patriotică în care au fost '< 
executate următoarele lucrări: ji 
schimbarea instalației electrice la J1 
două apartamente, schimbări de J 
ferestre și lucrări de parchetate ia ( 
3 apartamente și altele, valorind . 
9 872 iei. '

S-au evidențiat în mod deosebit ') 
echipele de zidari conduse de S 
Fritz Adam șl Minich Adam, zu- ) 
gravul Truczcoi Francisc, electri- / 
clanul Dumitraciuc Gheorghe, ? 
muncitori. Leah Vasile, Knebel ij 
Francisc, Colciu Ernest și Bud Ka- \ 
rol din echipele de parchetatori, , 
precum și tovarășii Bacinschi Mi- '! 
hai, Deak Francisc și Schneider t 
Iosit din cadrul conducerii secto- f 
rului. ț
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Darul făcut de U.R.S.S. 
poporului etiopian

ADDIS ABEBA 20 (Agerpres).
La Cahr-Dar sînt pe cale de a 

se încheia ultimile lucrări pentru 
1 construirea unei școli tehnice eu 
1000 de locuri. Această școală este 
darul Uniunii Sovietice făcut po
porului din Etiopia. In viitorul an 
școlar pe porțile ei vor intra pri
mii elevi.

Din toate colțurile țării sosesc 
pe adresa școlii și Ministerului 
Culturii din Etiopia scrisori ale 
fetelor și băieților care roagă să 
fie primiți Ia învățătură.

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

Mapele succes al metalupgiștilop 
italieni

ROMA 20 (Agerpres).
Clasa muncitoare din Italia sa

lută cu căldură victoria metalurgis- 
tilor repurtată în urma luptei gre
viste care a durat nouă luni de zile 
și care se înscrie ca un eveniment 
important în istoria mișcării sin
dicale din Italia.

Secretariatul confederației Ge
nerale a Muncii din Italia a dat 
publicității la 19 februarie o decla
rație în care, în numele tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, 
exprimă o adîncă recunoștință 
muncitorilor din industria meta-

-----------©-----------

Divergente între „partenerii" atlantici
PARIS 20 (Agerpresj.
In ultima vreme agențiile de pre

să occidentale au transmis noi știri 
despre contradicții economice în
tre partenerii alianței atlantice.

Agenția France Presse relatează 
astfel despre conflictul comercial 
dintre Belgia și Statele Unite ca 
urmare a sporirii tarifelor vamale 
pentru anumite schimburi de pre- 
duse între cele două țări. Ca urma
re a sporirii de către S.U.A. a 
taxelor vamale la importul unor 
țesături belgiene, Bruxelles-ul exer
cită în momentul de față presiuni 
asupra pieței comune pentru a ri
dica tarifele vamale la importul

Cercetarea politicii rasiste 
a guvernului 

Republicii Sud-Africane
NEW YORK 20 (Agerpres).
Ca urmare a rezoluției adoptată 

în decembrie anul trecut de Adu
narea Generală a O.N.U. cu pri
vire la politica de apartheid a gu
vernului sud-african, președintele 
Adunării Generale a O.N.U., Muh
ammad Zafrulla Khan, a numit la 
19 februarie un comitet special 
însărcinat cu cercetarea politicii 
rasiste a guvernului Republicii 
Africa de sud. Din comitet fac par- 
ie reprezentanți ai îl țări, printre 
care: Ghana, Costa Rica, Algeria, 
R.P. Ungară, Nepal, Guineea.

Comitetul va trebui să raporteze 
Adunării Generale a O.N.U. sau 
Consiliului de securitate asupra 
politicii rasiste a guvernului sud 
-african în perioada dintre sesiuni
le Adunării Generale.

S.U.A. au lansat 
un nou satelit spion

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Agenția Associated Press re- 

lateză că de la baza Point Arguello 
din California a fost lansat un nou 
satelit spion. Agenția precizează 
că satelitul are o orbită polară 1- 
dentică cu cea a sateliților spioni 
de tip „Midas” și ,,Samos", lan
sați anterior. Oficialitățile au pu 
blicat doar un scurt comunicat, ca
re anunță lansarea. Agenția United 
Press Internațional subliniază eă 
aceasta constituie o urmare a ho- 
târîrii guvernului american de 
„a păstra secretul asupra lansări 
lor care au importanță sau scopuri 
militare".

MOSCOVA 20 (Agerpres) TASS 
transmite :

La 20 februarie, N. S. HrușciQV( 
prim-secretar al C.C. al P.C.UJR» 
președintele Consiliului de Minjș» 
tri al U.R.S.S., s-a întîlnit la Кгею- 
lin cu membrii Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
conomic Reciproc, care iau pari© 
la cea de-a 4-a ședință a acesljui 
comitet.

Intre N. S. Hrușciov și membrii 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. a 
avut loa o convorbire rodnică și 

lurgică și constructoare de mașini 
pentru tenacitatea cu care au dus 
vreme îndelungată lupta lor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață, pentru lărgirea drep
turilor sindicale în întreprinderi 

„Marele succes al metalurgiș- 
tilor, se arată în declarație, trebuie 
să joace un rol hotărîtor în conso
lidarea organizațiilor sindicale, în 
dezvoltarea legăturilor lor cu mase
le de oameni ai muncii în vederea 
îndeplinirii sarcinilor tot mai im
portante care stau în fața mișcării 
sindicale din Italia.

anumitor produse sintetice din 
S.U.A.

In ce privește domeniul militar, 
agenția Associated Press relatează 
că la Paris s-a comunicat oficial 
că a fost sistată ' fabricarea unui 
„tanc mixt" franco-vest-german ho- 
tărît în cadrul acordurilor de co
laborare militară între cele două 
țări. Aceasta ca urmare a faptulut 
că Marea Britanie și Statele Unite 
fac concurență Franței pe piața de 
armament a Germaniei Federale 
obligînd Bonnul să achiziționeze 
anumite armamente de fabricație 
engleză sau americană care nu se 
mai potrivesc cu tipul de fabrica
ția al tancului „mixt" franco-vest- 
german. La Paris — după cum re
iese din relatarea agenției Associa

ted Press — sistarea acestui pro
iect a fost primită cu neplăcere șt 
cercurile militare franceze sublinia
ză că Germania federală „este o- 
bligată" să cumpere un anumit tip 
de tun pentru care blindate din 
Anglia care este mult prea greu 
pentru proiectatul tanc franco-vest-
german.

LONDRA. — Referindu-se la ac
țiunea autorităților engleze de a 
deferi justiției doi militari englezi 
— Parker și McGone — pentru sim
plu motiv că au propus organiza
ției „Mișcarea pentru dezarmare 
nucleară" să ajute la răspîndirea 
ideii dezarmării,, cunoscutul îilozot 
englez Bertrand Russell a declarat 
ia 19 iebruarie că această hotă- 
rîre este arbitrară și cu totul in
compatibilă cu libertățile pe care 
Occidentul pretinde că le apără.\

OTTAWA. — Agenția Associated 
Press anunță că primul ministru 
al Canadei, John Diefenbaker, a 
declarat la 19 februarie că este 
din ce în ce mai evident că pla
nurile S.U.A. de înarmare a Ca
nadei cu rachete „Bomare" cu fo
coase nucleare „nu mai sînt în 
vigoare"

WASHINGTON. — La Washing
ton a început cea de-a treia eta
pă a tratativelor anglo-americane 
care au ca scop elaborarea amă
nunțită a planurilor privind pune
rea rachetelor „Polaris" la dispo
ziția Angliei și crearea „forțelor 
nucleare multilaterale" in cadrul 
N.A.T.O.

PARIS. — O bombă cu plastic a 
fost detonată la intrarea în Con
sulatul francez din Barcelona (Spa
nia). Explozia n-a provocat nici o 
pagubă, anunță ziarul „L’Humanită"

prietenească în problemele dez
voltării și întăririi continue a co- 
HborăjM economice dintre statele 
socialiste membre ale C.A.E.R.

Situația din Irak
BAGDAD 20 (Agerpres).
Agenția. Associated Press trans

mite că pe străzile Bagdadului con
tinuă să patruleze tancurile, iar 

* unități ale gărzii naționale efec
tuează razii și arestări. Arestările 
și persecuțiile împotriva comuniș
tilor și democraților continuă, de 
asemenea, și în alte localități ale 
Irakului. Corespondentul ziarului 
„New York Times", Smith, rela
tează că numărul celor arestați la 
Bagdad, Mosul, Basra și alte orașe 
nu este cunoscut. Totuși, el relevă 
că numai într-un singur cartier 
din Bagdad au fost întemnițați 
4 000 de oameni.

ACȚIUNI BARBARE
ALE AUTORITĂȚILOR OIEMISTE

HANOI 20 (Agerpres).
Autoritățile diemiste continuă să 

trimită avioane care împrăștie sub
stanțe toxice deasupra ogoarelor 
țăranilor sud-vietnamezi. Societatea 
de Cruce Roșie din teritoriile eli
berate ale Vietnamului de sud a 
adresat recent Comitetului Inter
național de Cruce Roșie o scri
soare, prin care l-a solicitat să ia 
măsuri imediate pentru curmarea 
acestor acțiuni. După cum trans
mite Agenția Vietnameză de In
formații, în scrisoare se arată că 
în urma acestor acțiuni barbare 
numeroși țărani din provincia Ben- 
tre au fost grav intoxicați, iar re
colta a fost compromisă.

------- ~~~ ~

Dezbateri în Camera Comunelor în legătură 
cu dezvoltarea comerțului anglo-sovietic

I.ONDRA 20 (Agerpres).
La 19 februarie în Camera Co

munelor au fost discutate perspec 
tivele de dezvoltare a comerțului 
anglo-sovietic.

Laburistul Frank Allaum a sub
liniat că comenzile sovietice ar 
putea asigura cu lucru șantierele 
navale și uzinele constructoare de 
mașini, grele, astăzi inactive.

Conservatorul Osborne a atras 
atenția guvernului asupra faptului 
că importurile de petrol sovietic

O altă bombă plasată lîngă clădi
rea consulatului nu a explodat.

MONROVIA. — Președintele Li
beriei, Wiliam Tubman, a ordonat 
Ія 19 iebruarie demiterea minis
trului liberian de război, Harisson 
Grigsby, care este, implicat intr-un 
complot antiguvernamental.

NEW YORK. — Agenția U.P.I. 
anunță că un tribunal federal din 
Atlanta (statul Georgia) a respins 
pentru a doua oară cererea pre
zentată da studentul negru Dewey 
Roosevelt Greene de a fi admis 
la Universitatea din Mississippi. 
Tribunalul a motivat hotărîrea sa 
prin aceea că Greene „nu a între
prins toate formalitățile necesare 
pentru aducerea cazului său în 
fața Curții".

LONDRA. — La 19 iebruarie, ia 
Londra au început tratative militare 
între Anglia și Germania occiden
tală. Tratativele vor dura două zi
le. Ministrul de război al Angliei 
a refuzat să iniormeze despre a- 
ceste tratative

LONDRA. — La 19 iebruarie, 
subsecretarul de stat la Ministerul 
Golăniilor și Commonwealthului, N. 
Fischer, a luat cuvintul in Camera 
Comunelor unde a făcut cunos-

Coexistența este posibilă — 
declară președintele Goulart

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). 
„Scopul nostru este de а ajuta 

la realizarea înțelegerii reciproce 
pentru ca Cuba să poată restabili 
relațiile cu toate țările continen
tului american" — a declarat pre 
ședințele Braziliei, Joao Goulart 
într-un interviu acordat revistei 
engleze „Economist". Această po
ziție decurge din principiile poli
ticii noastre externe a declarat el, 
Brazilia este gata s!ă facă tot ce 
depinde de ea pentru consolida 
rea cauzei păcii și pentru stabili 
rea unor bune relații între toate 
țările continentului".

In lumina noilor provocări îm
potriva insulei libertății, pe care 
cercurile agresive din S.U.A. le 
pregătesc cu ajutorul Organizației 
Statelor Americane, acestei decla-

In S.U.A. șomajul manifestă 
tendință de dreștere

WASHINGTON 20 (Agerpres).
După cum relatează agenția Fran 

ce Presse, Administrația Kenned \ 
a ajuns la concluzia că „șomajul 
din S.U.A., departe de a putea fi 
lichidat, va avea o tendință de 
creștere în cursul anului acesta' 
Referindu-se la ultima conferința 
de presă a lui Kennedy, agenția 
menționează că el a vorbit în mod 
deschis despre pericolul unei re 
cesiuni. Un mare număr de eco 
nonriști, continuă agenția, conside 
ră că „este vorba de un pericoi 
real". Comunicarea făcută luni es
te pusă în legătură cu faptul că 
„deficitul plăților externe ale Sta 
telor Unite s-a atenuat prea puțin 
în anul 1962... și a contribuit la 
pesimismul actual", subliniază a 
gentîa 

ar avea urmări favorabile asupra 
folosirii brațelor de muncă în ța
ră. Laburistul John Rankin a în
trebat de ce guvernul nu oferă 
șantierelor navale engleze posibi
litatea de a primi comenzi sovieti
ce

Un număr de membri ai parla
mentului au stăruit ca guvernul 
englez să dea dovadă de inițiativă 
și să clarifice ce posibilități exis
tă pentru lărgirea comerțului din
tre Uniunea Sovietică și Anglia.

cut că guvernul Federației Arabiei 
de sud, care după cum se știe 
slujește interesele monopolurilor 
engleze în această parte a lumii, 
a cerut guvernului englez „aju
tor" pentru a respinge o așa-zîsâ 
invazie a trupelor yemenite. Fischer 
..a omis" însă să menționeze ce 
teritorii sînt ocupate chipurile de 
trupele yemenite.

HANOI. — In pofida prevederi
lor acordurilor de la Geneva pen
tru Vietnam, Statele Unite conti
nuă să trimită în Vietnamul de 
sud avioane și nave militare, apa
rate pentru radiolocație și alt e- 
chipament militar. După cum a ară 
tat misiunea de legătură a înal
tului comandament al armatei 
populare vietnameze într-o scrisoa
re adresată Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam, în septembrie și octom
brie anul trecut, în Vietnamul de 
sud au fost trimise 101 transpor 
turi de materiale militare.

LONDRA. — La 19 iebruarie, se
cretarul generai al O.N.U., U 
Thant, a părăsit orașul Kingston 
.Jamaica) plecînd cu avionul la 
New York. U Thant a făcut o vi
zită oficială de patru zile în in
sula Jamaica.

rații făcute de șeful celei mai mari 
republici din America Latină, i se 
acordă o deosebită însemnătate. 
Comentatorii de politică externă 
subliniază că prin interviul acordat 
revistei „Economist", Goulart a 
spus un „nu" categoric uneltirilor 
O.S.A. al căror scop este de a obli
ga Brazilia, Mexicul, Uruguay, 
Chile și Bolivia să rupă relațiile 
diplomatice cu Cuba.

Președintele Braziliei s-a referit, 
de asemenea, la posibilitatea co
existentei între Cuba socialistă 
și alte țări americane. „Lumea este 
martora coexistenței între țările 
socialiste și nesocialiste, a spus 
Goulart. Și cu toate că ea are Ion 
în condițiile atmosferei războiului 
rece, faptele atestă că coexistența 
este posibilă".

©-----------

Referindu-se la programul fis
cal al lui Kennedy, care implică 
riscul unui deficit de zece miliar
de în cursul anului fiscal 1963— 
1964, și pe care Administrația Ken
nedy îl consideră un „antidot" 
împotriva recesiunii, agenția Fran
ce Presse arată că guvernul ame
rican trebuie să facă față unei 
opoziții crescînde în această pro
blemă. După cum s-a anunțat 
marți, președintele Kennedy este 
hotărît să întreprindă personal o 
campanie, primind succesiv cea 
mai mare parte a președinților co
misiilor parlamentare pentru a-i 
determina să sprijine ansamblul 
programului său legislativ inclu- 
zînd programul fiscal. *

După părerile economiștilor, ara
tă agenția France Presse, acest 
program „va interveni deja prea 
tîrziu pentru a preveni o recesiune 
care va justifica pronosticurile pe
simiste ale directorului Fondului 
monetar internațional, Jacobsson, 
va aduce serioase daune populari
tății președintelui Kennedy și va 
complica și mai mult problemele 
alianței atlantice".

Acțiunile guvernului în scopul 
obținerii sprijinului pentru proiec
tul fiscal „n-au avut pînă în pre
zent nici un efect aparent nici 
asupra Congresului, nici chiar asu
pra cercurilor de afaceri... care au 
criticat sau atacat proiectul Ken
nedy", subliniază agenția.

MOSCOVA. — Cunoscutul vio
loncelist sovietic Sevatoslav Knu- 
șevițki a încetat subit din viață 
în vîrstă de 54 de ani.

Sveatoslav Knușevițki și-a cuce
rit un mare renume ca muzician 
de factură lirică, ca bun cunoscă
tor al teoriei muzicale șl excelent 
instrumentist.

LONDRA. — Robert Henson, 
membru al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, a fost ales preșe
dinte al Consiliului Sindicatelor din 
Doncaster (comitatul Yorkshire). In 
favoarea lui au votat 29 de mem
bri ai consiliului, în timp ce ad
versarul său, membru al partidului 
laburist, a întrunit doar 19 voturi.

BONN. — După cum transmite 
agenția France Presse, la 19 ie
bruarie in capitala Germaniei acci
dentale s-a anunțat că unul din 
inspectorii poliției vest-germane 
care a participat la arestările și 
perchezițiile ordonate de procura
tura federală împotriva săptămî- 
naiului „Der Spiegel" a fost căpi
tan în trupele SS. Agenția preci
zează că este vorba de Theo Sa- 
vecke, care în anii 1942—43 a tă
cut parte din trupele SS aliate la 
Tunis și Bizerla. In acest din urmă 
oraș el a deținut un post de co
mandă într-un lagăr de concen
trare
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