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Din primele zile, succese in
Indiciu promițător

f
Minerii Văii Jiului știu 

din experiența anilor tre- 
cuți că activitatea de pro
ducție din luna iunie 
este holărîtoare pentru în
cheierea cu succes a pri
mului semestru. De aceea 
ei se străduiesc să mun
cească cît mai bine în a- 
ceastă lună pentru a scoa
te cît mai mult cărbune 
din abataje. Utilajele mo
derne, metodele avansate 
de muncă folosite de mi
neri, precum și asigura
rea unei aprovizionări co-

respunzătoare la locurile 
de muncă au permis co
lectivelor de muncă de 
la minele Văii Jiului să 
obțină succese însemnate 
din primele zile ale lunii 
iunie. Pianul pe combinat 
a fost realizat în perioada 
1—4 iunie în proporție de 
101 la sută, ceea ce cons
tituie un indiciu că minerii 
vor încheia cu succes pri 
mul senfestru.

III cu 150, iar sectorul II 
cu 53 de tone.

Cărbune cocsificabil 
de calitate

Colectivul minei Lupeni 
furnizat centrelor side- 

trecută

813 tone depășire
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Citiți în pagina IV-a:
• Protestul adresat de secretarul general al F.S.M. șefului gu

vernului grec
• Condițiile grele de învățătură ale școlarilor fii de muncitori 

din Anglia
• Marea artificială de la Cerepoveț
• 101 persoane dispărute în urma unei catastrofe aeriene a- i 

mericane
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Vulcan.
bine

cu pricepere
utilajele mi- 
sporit randa-

mi- 
Or- 

lucrul

r

Noul bloc A cu 30 a- 
partamente din Petrila.

Deosebit de spornic 
muncesc din primele zile 
ale lunii 
nerii din 
ganizîndu-și 
și folosind 
mașinile și 
niere, ci au
meniul muncii reușind să 
extragă în fiecare zi în
tre 200 -330 tone de căr
bune peste pian. In numai 
patru zile depășirea de 
plan înscrisă pe graficul 
întrecerii socialiste de co
lectivul minei Vulcan se 
ridică la 813 tone. Acest 
succes situează colectivul 
exploatării în fruntea în
trecerii pe bazin.

Realizările minei Vul
can obținute în aceste zi
le poartă amprenta hărni
ciei minerilor din sectoa
rele II, III și în special 
a celor din sectorul IV. 
Sectorul IV a depășit pla
nul în primele patru zile 
din luna iunie cu 507 to
ne de cărbune, sectorul

a
rurgice în luna 
mai mult de 10 000 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste ce avea planificat. 
Harnicii mineri ai Lupe- 
niului au majorat depă
șirea de plan din primele 
zile 
650 
din 
350
în plus din frontalele sec
torului III. Frontaliștîi din 
brigada lui Ghioancă Sa
bin au depășit planul pe 
primele două zile din iunie

ale lunii iunie cu alte 
tone extrase în plus 
marile frontale. Peste 
de tone au fost date

cu 96 de tone, cei din a 
lui Ghioancă Ion cu 69 to
ne, iar cei din a lui Petra 
Constantin cu 58 de tone. 
Un plus de peste 260 tone 
de cărbune au dat șl mi
nerii din sectorul IV B. 
Din acest sector s-au evi
dențiat brigăzile conduse 
de minării Lucaci Andrei 
șl Molnar Iosif.

De remarcat este faptul 
că producția de cărbune 
cocsificabil realizată 
abatajele Lupeniului a 
registrat o simțitoare 
bunătățire. In primele
zile din luna iunie cenu
șa cărbunelui brut livrat 
preparației de mina 
peni a fost cu 2,1 la
mai mică decît cea pla
nificată.

în 
în- 

îm- 
trei

Lu-
sută
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Plecarea delegației de activiști 
ai P.G.G.S. care ne-a vizitat {ara
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nu nu- 
pentru 
urmea- 

clară, 
pătrun-

E un moment în care senti
mentul de bucurie, de mîndrie, 
se învălmășește cu un altul ce-ți 
umezește ochii. E un moment e- 
moționant la capătul căruia fie
care din cei ce-1 trăiesc devin 
mai optimiști decît au fost pînă 
atunci, simt cum aripile care 
le-au crescut an de an li se în
tind gata de un cutezător zbor 
spre înalte metereze. Și 
mai aripile sînt pregătite 
drumul lung al anilor ce 
ză. Vizibilitatea e mai 
privirea mai largă, mai
zătoare, gîndirea ageră s-a dez
voltat la lumina manualelor, ca 
nu numai să perceapă pulsul 
vieții dar începe să-i și pună 
acesteia întrebări și pietre la 
temelie.

Se găsesc printre noi mulți oa
meni care n-au avut fericirea 
să „guste" din acest moment e- 
moționant. Ei înțeleg însă pe 
deplin semnificația și însemnă
tatea momentului fie pentru că 
fiii sau fiicele lor au primit cer
tificatul de absolvent al școlii 
medii, fie că ei înșiși la o vîrstă 
trecută peste pragul maturității 
învață pentru a-și trece exame
nul de maturitate.

Din scrisorile sosite la redac
ție zilele trecute, una care se 
intitula „Despărțirea" ne-a fost 
trimisă de loan Rusu, elev la 
Școala medie mixtă Petrila-Lo- 
nea. Iată ce se spune, printre 
altele, în scrisoare: Ești pro
fund emoționat atunci cînd 
sește clipa despărțirii 
ce-ți sînt 
trebui să 
viață. In 
veniment
școlii noastre. Ei 
curînd 
că cu 
centaj 
sută.

de 
dragi, clipa în care 
pășești cu hotărire 

fața unui asemenea 
se află

șirul celor
un succes
de promovare

so- 
cei 
va 
în 
e-

și absolvenții 
au încheiat de 
11 an de mun- 
deosebit: pro- 

sută la
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vorbește în ea despre gîndurile 
de viitor ale proaspeților ab
solvenți, despre hotărîrea lor 
de a se încadra unii în muncă 
alții în forme superioare de în
vățămînt.

„Despărțirea" — cum i-a spus 
elevul Rusu să fie oare chiar o 
despărțire ? Intr-un fel da,- dacă 
ne gîndim la solemnitate. In
tr-altul însă... Promoția aceasta 
de „sută Ia sută" se varsă ca 
un rîu într-un mare fluviu. Ea 
este unul din afluenții marelui 
fluviu de constructori ai țării. 
Cum nu se știe să se fi întîm- 
plat vreodată ca vre-un fluviu 
să-și întoarcă apele de la gura g 
de vărsare la izvoare tot 
nici promoțiile plecate 
școală nu se mal întorc în 
chile lor bănci. Ori cum, 
sîndu-se în fluviul viu al 
menilor, constructori de viață 
nouă — promoțiile se înmănun- 
chiază, merg mînă în 
și-și urmează drumul 
impetuos avint, într-o 
direcție : înainte 1

R 1 I R E
că acest 

în mare 
lor

Deși unul își are izvoarele la răsărit iar celălalt 
la apus, cele două jiuri își poartă grăbite unda spre 
locul de intîlnire. Apoi înfrățite se strecoară învol
burate printre stîncile din defileul Surduculu:. Pe 
munții ce străjuiesc deoparte și de alta strîmtoarea, 
tagi falnici își ioșnesc podoaba frunzișului in adierea 
vîntului. Nimeni și nimic nu pare să le tulbure li
niștea de veacuri. De peste tot pădurea te Intîmpină 
masivă, de nepătruns. La cîțiva kilometri de drume
ție pe defileu, îți apare o rampă de încărcat bușteni. 
Aici e parchetai exploatării forestiere „Strimbuța" 
Unde o fi calea pe care vin buștenii ?, se vor întreba 
cei ce nu cunosc secretul. Intr-adevăr, nici un șuvoi 
de apă mai acătării, nici măcar o potecuță nu tră
dează drumul de acces al lemnului. Doar niște cabluri 
de oțel se pierd undeva în adicul pădurii. Deodată, 
pe unul din cabluri apar parcă din nori 3—4 bușteni.

Aleargă grăbiți de parcă vor să 
se prăvălească pe rampa de încăr
care Numai că odată ajunși 
un dispozitiv se declanșează 
mat și 
rampă, 
fagul 
seamă
de voinic, fagul 
dinții 
care-1 
nărui 
borît,
stufoase și dimensionat, 
in acțiune puternice 
K.D. 35. Străbătînd cele coclauri, 
tractoarele tirăsc buștenii spre 
rampa de încărcare a funicularu- 
lui. Ți-e mai mare dragul să-l vezi 
pe tractoristul Botescu
cită pricepere conduce. Buștenii 
insă fac popas scurt aici. Funicu- 
laristul Daviloaie Ilie le face vînt

se
nu

rezultat 
măsură 

conștiente, 
și aportului 

Elena

ii lasă destul de lin 
Plnă să ajungă însă 
majestuos 
de operații.

Desigur 
datorește 
numai muncii 
dar, în același timp,
tovarășei dirigintă Plav 
ca și întregului colectiv de pro
fesori. Un rol important în ob
ținerea acestui rezultat I-a 
organizația de partid ca și 
nizația U.T.M. din școală 
ne-a educat și îndrumat in
că arătîndu-ne că prin activita
tea noastră cu cartea trebuie să 
răsplătim printr-o pregătire cît 
mai bună grija partidului și gu
vernului care 
oferit un dar 
cal de școală 
de invățămint

Și scrisoarea

avut 
orga- 
care 

шип-

aici, 
auto- 

pe 
aici,

trece printr-o 
Ori cît ar ii 

se pleacă 
„Drujba"Herăstrăului

minuiește cu pricepere 
Văduva Aristică. 
el este văduvit

sub 
pe 
ti- 

do-Odată 
de crăcite 
Apoi intră 

tractoare

nu de mult ne-a 
minunat: noul lo
in care condițiile 
sînt optime.

loan cu

D. CRI ȘAN

Podgor- 
C.C. al 
C.C. al 
Ucraina 

P.M.R., 
noastră

ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă și membri ai amba
sadei.

Un grup 
membrilor 
flori.

de pionieri a innrinat 
delegației buchete de

V.

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre patri-j, 
delegația de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N. V. 
nîi, membru al Prezidiului 
P.C.U.S., prim-secretar al 
Partidului Comunist din 
care, la invitația C.C. al 
a făcut o vizită în țara
pentru a studia experiența orga
nizațiilor Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții sovietici au fost con
duși de tovarășii Nicolae Cea- 
ușescu și Chivu Stoica, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.R., de membri și membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., acti
viști de partid din Capitală.

Au fost de față I. K. Jegalin,

In aceeași zi, delegația a sosit 
la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost întîmpinată 
rilenko, 
C.C. al 
secretar 
membri

al
ai

membru
P.C.U.S.,

C.C. al
C.C. al

de Andrei Ki- 
al Prezidiului 

Iuri Andropov, 
P.C.U.S. și alți 
P.C.U.S.

întîmpinată, dea fost
de Nicolae Guină,

Delegația 
asemenea, de Nicolae Guină, am 
basadorul R. P. Romîne la Mos
cova, și membri ai Ambasadei.

(Agerpșres)

După primele convorbiri recapitulative
Au început convorbirile recapi

tulative de închidere a actualului 
an școlar de învățămînt de partid. 
Zilele acestea s-au desfășurat pri
mele convorbiri în cercurile și 
cursurile serale de la exploatările 
miniere Lonea, Petrila, 
la Viscoza.

Desfășurarea acestor 
a dovedit că în acele 
de partid unde s-a dat 
cuvenită învățămîntului 
s-au obținut rezultate

Lupeni, de

convorbiri 
organizații 
importanța 
de partid, 

bune, în
ceea ce privește calitatea și efi
cacitatea învățămîntului. De 
menea, prezența cursanților a fost 
bună în majoritatea cazurilor.

Totodată, au ieșit la iveală si 
anumite lipsuri pentru a căror în
lăturare se 
imediate de 
partid, spre 
desfășurarea
mează la nivelul cerințelor.

ase-

cere a se lua măsuri 
către organizațiile de 
a se putea asigura 

convorbirilor care ur-

in centrul atenției — 
calitatea învățămîntului
In cercurile de studiere a Sta

tutului P.M.R. din sectorul de trans
port de la E. M. Lonea și secto
rul II de la E. M. Petrila, discu
țiile care s-au purtat au fost le
gate în bună măsură de aspecte 
concrete din viața organizațiilor 
de bază respective. Așa de exem
plu, cînd s-au dezbătut problemele 
legate de calitatea de membru de 
partid, drepturile îndatoririle

(Continuare in pag. 3-a)
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mină, 
într-un 
singură
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S-a scurs un nou an de învățămînt de partid. In cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. din secția а ІП-а de la Viscoza Lupeni, con
dus de propagandista Bilahorca Ana, toți cursanții s-au pregătit pen
tru convorbirile recapitulative.

Clipa așteptată cu emoție a sosit. Iată-i în plină desfășurare a 
unei convorbiri.

membrilor si candidaților de partid, 
primirea in partid, mulți cursanți 
s-au referit la exemple concrete.

S-a constatat că majoritatea ce
lor care au participat la discuții 
și-au însușit materialul prevăzut în 
program. Răspunsuri bung în ca
drul discuțiilor au dat îndeosebi 
tov. Aos loan de la E. M. Lonea, 
Ene Vasile, Popovici Mihai de la 
Petrila și alții. La un nivel cores
punzător s-au dezbătut proble
mele și în cursul seral de partid 
anul I de la E. M. Petrila — pro
pagandist tov. Hornung Ioan.

Au fost și cazuri 
rile nu s-au ridicat 
rințelpr, s-a trecut 
tiv peste probleme,
fundat cele mai importante, 
discutat amănunte. Asemenea as
pecte s-au putut constata la cursul 
seral de. partid anul I de la 
Lonea — 
Alexandru, 
anul I din 
Petrila.

Este necesar ca în centrul a- 
tenției organizațiilor de partid, a 
propagandiștilor să stea problema 
conținutului învățămîntului, asigu
rării unor discuții, pe baza mate
rialului teoretic, în strînsă legătu
ră cu sarcinile practice.

cînd dezbate- 
la nivelul ce- 
în mod fugi- 
nu s-au apro- 

s-au

propagandist tov. 
cursul seral de 

sectorul VII de la

E. M. 
Belu 

partid 
E. M.

Să se asigure participarea 
tuturor cursanților 

la convorbiri
La mina Lupeni, în majoritatea 

cercurilor eare au ținut convor
birile recapitulative, prezența a 
fost bună. De asemenea, la cer
curile din sectoarele 2 și 7 de la 
mina Petrila marea majoritate a 
cursanților au luat parte la con
vorbiri. La mina Lonea însă, pre
zența a fost nesatisfăcătoare. Așa 
de exemplu, Ia cercurile din or
ganizația de bază de la sectorul de 
transport, prezența a 
50—75 la sută. Tot la 
convorbirea din cadrul 
studiere a 
propagandist 
a trebuit să 
că nu s-au
sută din cursanți.

O prezentă slabă, sub 50 la sută, 
a fost și 
Statutului 
la mina 
în ziua
convorbirea unui 
că s-au prezentat 
cursanți.

fost între 
mina Lonea 
cercului de 

P.M.R. —Statutului
tov. Stoica Ioari — 

fie amînată din cauză 
prezentat decît 25 la

în cercul de studiere a 
P.M.R. din sectorul I de 

Petrila. La mina Lupeni, 
de 3 iunie, s-a 

cerc din 
foarte

aminat
cauza 
putini

U. P.

(Continuare In pag. 3-a)
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Tinerii muncitori — participanfi activi la lupta 
pentru creșterea productivității muncii 

Prieteni ai nenlui BRIGADA RANDAMENTELOR ÎNALTE
Mai era o ju

mătate de oră 
pînă la începerea 
schimbului. Un tî- 
năr robust, domol 
la vorbă se opri 
în fata presei hi
draulice din sec
ția construcții me
talice a Uzinei de 
reparat utilaj mi
nier Petroșani.

Privirea i se opri asupra pistonu
lui presei. Prin minte i se perin
dau condițiile de confeeționare a 
mantalelor pentru cupele de ele
vator. Cu toate că lucrau doi ti
neri zdraveni, munca nu era de loc 
ușoară. îndoitul mantalelor se fă
cea greoi, la un vait care era în- 
vîrtit manual. UtemistUl Toth lu- 
liu,, fiindcă despre el este vorba, 
se frămînta să găsească o soluție 
care să le ușureze munca și să 
ducă la creșterea productivității, 
la sporirea numărului de mantale 
pentru cupele de elevator produse 
pe schimb. Iși aduse aminte că 
în ziua precedentă împreună cu 
ortacul său abia au reușit să con
fecționeze vreo 8 mantale. Or, nu
mai preparația Lupeni avea ne
voie de cîteva sute de mantale 
pentru cupe, iar cea din Petrila 
de încă alte cîteva sute. „Dacă 
merge tot așa, pentru a realiza 
comenzile respective, se gîndea 
Toth, ar trebui cîteva luni". Tre
buia găsită deci o soluție care să 
ducă la creșterea productivității 
muncii. In acest scop Toth plă
nuise să modifice procesul de 
confecționare a mantalelor pentru 
cupele de elevator prin adoptarea 
unui dispozitiv la presa hidrau
lică...

...Sunase de mult încetarea lu
crului. Tînărul Toth Iuliu, membru 
în comitetul U-T-M. pe uzină con
tinua să muncească. Dorința de a 
termina dispozitivul preconizat a 
învins oboseala. Și iată că într-o 
bună zi dispozitivul a fost termi
nat și adaptat la pistonul presei 
hidraulice. La experimentarea fă
cută au participat inginerul Gudasz 
Iosif, șeful secției construcții me
talice, precum și cadre tehnico-in- 
ginerești din colectivul de condu
cere al uzinei. In cîteva secunde, 
sub privirea celor de față, se for
mă prima manta de cupă cu 5 în
doituri perfecte. A urmat a două, 
apoi alta și alta...

Confrsbufia tinerilor din sectorul Priboi
Sectorul IV Priboi de la mina 

Aninoasa are o însemnată ponde
re în producția exploatării. In 
privința realizării sarcinilor de 
plan, sectorul se numără de ase
menea printre colectivele fruntașe. 
In luna mai colectivul sectorului 
IV a depășit planul de producție 
cu 1050 tone cărbune.

La baza realizărilor sectorului 
nostru se află lupta plină de avînt 
pe care o desfășoară minerii și 
conducerea tehnică pentru sporirea 
continuă a productivității muncii. 
Pe luna ce a trecut, de pildă, co
lectivul sectorului a realizat o pro
ductivitate de 2,530 tone cărbune 
pe post, cu 4 la sută mai mare de
cît cea planificată. Tinerii secto
rului cunosc cu toții că principa
la cale ce duce la sporirea pro
ducției este crașterea continuă a 
productivității muncii. La baza creș
terii productivității muncii stă fo
losirea din plin a celor 480 minu
te de lucru, organizarea judicioasă 
a operațiilor de muncă, în scopul 
înlăturării timpilor mprți prin 8- 
șalonarea pușcării la locurile de 
muncă, întreținerea în bună stare 
a utilajelor și sculelor, aprovizio
narea cu materialele necesare a 
brigăzilor cu cel puțin opt ore 

înaintea schimbului următor. Creș

A doua zi, după opt ore de lu
cru, tînărul Toth Iuliu a reușit să 
confecționeze 18 bucăți mantale 
pentru cupele de elevator. Prin a- 
daptarea acestui dispozitiv la pre
sa hidraulică, pe lîngă faptul că 
anual se obțin economii de peste 
22 000 lei, a fost înlăturat complet 
efortul fizio al muncitorului, s-a 
redus eu 45 de minute timpul de 
confecționare a unei mantale, iar 
productivitatea muncii a crescut 
ca peste sută la sută.

De la adaptarea dispozitivului 
n-au trecut decît puține zile. Ute- 
mistul Toth Iuliu a realizat în timp 
record 288 mantale pentru cupele 
elevatoarelor principale de căr
buni bruți de la preparațiile Lu
peni și Petrila. In prezent el pre
gătește o nouă comandă de 96 bu
căți mantale. Și aceasta nu-i pri
ma inovație a tînărului Toth 
кйш.

Și tînărul Ma
ghiarii Vasile, se
cretarul organiza
ției U.T.M. din 
secția construcții 
metalice este prie
ten al noului. El 
este autorul unei 
inovații privind 
„îndoirea mecani
zată a flanșelor 
pentru tuburile de 

aeraj". Prin aplicarea acestei ino
vații productivitatea muncii la a- 
cest reper a crescut de peste două 
ori. Dacă înainte de a se intro
duce inovația respectivă se con
fecționau în opt ore circa 450 
flanșe, în prezent, un singur om 
realizează în același timp pînă la 
1200 bucăți flanșe de diferite di
mensiuni pentru tuburile de ae
raj. La aceasta se mai adaugă ca
litatea mai bună a flanșelor, eco
nomiile însemnate ce se obțin a- 
nual.

Toth Iuliu și Maghiaru Vasile 
nu sînt singurii prieteni ai nou
lui în uzină. In ultima perioadă 
aproape 20 de muncitori dintre 
care majoritatea tineri au făcut 
propuneri importante de inovații. 
Acestea sînt fapte obișnuite, fi
rești. In ele se întrevede însă 
strădania colectivului uzinei pentru 
perfecționarea producției și ereș- 
terea ’productivității muncii.

Z. ȘUȘTAC

terea productivității muncii în sec
torul nostru a fost posibilă ca ur
mare a extinderii susținerii eu 

stîlpi telescopici tubulari. Folo
sind cu pricepere armarea mixtă, 
brigăzile conduse de tov. David 
Iosif, lane Victor și Ungureanu Va
sile și-au depășit în fiecare lună 
productivitatea planificată, dînd ast
fel patriei cantități sporite de căr
bune peste plan.

Cea mai mare parte dintre ti
nerii sectorului IV Priboi lucrează 
în brigăzile conduse de Morțiu Re
mus, lane Victor, Biro. Ștefan. Prin
tre aceștia se numără Mălinaș Mi
hai, Lăbușcă Constantin, Gavrilescu 
Gheorghe, Apetri Mihai, Pușcaș 
Mihai, Cîrstian Dumitru, Roșea 
Alexandru, Manea Constantin, Băn- 
cioiu Gheorghe, mecanicii de cra
tere Rehner loan, Moraru Gheor
ghe și Barca Ion, care sînt în frun
tea luptei pentru randamente spo
rite, pentru cărbune mai mult și 
mai ieftin.

Tineretul sectorului IV înțelege 
că viitorul le aparține și pentru 
aceasta se preocupă cu răspun
dere de ridicarea nivelului lor de 
cunoștințe teoretice și practice. A- 
nimați de această dorință tinerii 
Moraru Gheorghe urmează cursu
rile serale alo școlii de meiștri

Aproape că nu se poate spune 
care dintre cei 18 muncitori din 
brigada lui Laszlo Ștefan din sec
torul III al minei Petrila este mai 

, vrednic, mai priceput în ale mi- 
i neritului. Toți sînt unul și unul. 
I Intre toți membrii brigăzii există 
! relații de prietenie, de ajutor re
ciproc. Dacă unul din mineri nu 

«poate birui o sarcină, ceilalți îi 
?dau o mină de ajutor. Aceasta a 
țpermis brigăzii să învingă greută
țile, să folosească cît mai produc
tiv fiecare oră de lucru.

Ortacii lui Laszlo Ștefan din a- 
batajul cameră nr. 5, de pe stratul 
3 sînt în majoritate membri ai or
ganizației U.T.M. Aici lucrează și 
Mălăiescu loan, secretarul organi
zației de U.Ț.M. din sactor, precum 
și utemiștii Focșăneanu Nicolae, 
Creț Petru, Timar loan, Farkaș E- 
meric, Oancea Alexandru, Pădura- 
ru Marcu, Abușan Nicolae și alți 
tineri entuziaști. In brigadă munca 
se organizează în așa fel îneît în 
fiecare schimb să se extragă cîte 
două cîmpuri dintr-o aripă. Pentru 
acest lucru fiecare membru al bri
găzii are sarcini precise. Minerii
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BĂIEȚII LUI P
Era pe la sfîrșitul lunii martie 

a anului 1962. Sarcinile sporite de 
plan ce stăteau în fața sectorului 
I al minei Uricani impunea luarea 
unor măsuri eficiente care să a- 
sigure îndeplinirea lor. Printre 
măsurile stabilite de conducerea 
sectorului a fost și înființarea unei 
noi brigăzi de producție. Așa se 
face că, începînd din luna aprilie, 
între șefii de brigăzi din sector a 
apărut un nume nou, cel al tînă
rului miner Pînzaru Alexandru.

...Alături de utemistul Pînzaru, 
în abatajul cameră nr. 3 de la o- 
rizontul 600. au împlîntat pentru 
prima dată pikamărele în stratul 
de cărbune și alți tineri. Printre 
aceștia, se numără minerii Dia- 
conu Nicolae și N'eagu Ștefan, a- 
jutorul de miner Diaconescu Va
sile, precum și vagonetarii Drănău 
Petre și Rogoz Sabin. E drept, la 
început, deși cuprinși de elanul 
tineresc caracteristic, unii păreau 
neîncrezători, se temeau că vor 
trece cu greu numeroasele obsta
cole ce le ridică munca din a- 
dîncuri. Pentru aceștia, Pînzaru 

din Petroșani, Călugăru Gheorghe 
pe cele ale Institutului de mine 
la seral, iar un alt număr însem
nat de tineri frecventează cursu
rile școlii medii serale din Petro
șani precum și școala de mineri ce 
funcționează pe lîngă E.M. Ani
noasa.

Sarcinile anului 1963 sînt mobi
lizatoare. In acest an în sector va 
intra în funcțiune cel de-al doilea 
abataj frontal, pe stratul trei, unde 
tineretul va avea o pondere în
semnată în brigada ce sa va for
ma.

Angajamentul luat de colectivul 
sectorului de a extrage 6 000 tone 
peste planul de producție anual, 
va fi realizat și chiar depășit prin 
contribuția finer atului. Conducerea 
sectorului își propune ca în viitor 
să asigure condiții bune de lucru 
brigăzilor de mineri ca: aeraj co
respunzător, un transport ieftin și 
eficace, echipament de protecție la 
timp și în măsură suficientă, utilaj 
pe măsura nevoilor, aprovizionarea 
cu material și in mod deosebit va 
insista asupra asigurării unei linii 
de front suficiente realizării și de
pășirii productivității planificate.

ing. VASILE CHICINAȘ 
locțiitor șef al sectorului IV 

E. M. Aninoasa

Dărămuș Hie, Temneanu loan și 
Baciu Grigore, de pildă, sînt cei 
care bat găuri. In același timp, 
Dumitrașcu Ilie, Miuțescu Eftimie 
și alți mineri ajută revizorii să 
execute prelungirile la crațsrele cu 
raclete și fac ruculirea transpor
torului blindat. Intre timp alți mun
citori sapă pilugile, pregătesc foi- 
tașul pentru buraj, furtunul cu in
jector pentru stropirea frontului de 
lucru după pușcare, iar ceilalți 
muncitori pregătesc stîlpii tubu- 
lari, aduc materialul lemnos pentru 
armare, îl taie la dimensiuni și 
trag juguri. După ce frontul de 
lucru a fost asigurat și s-a eva
cuat cărbunele pușcat începe un 
nou ciclu de producție.

Minerii din abatajul nr. 5 vest 
nu cunosc ce-i fluctuația în briga
dă, absențele nemotivate. Și ceea 
ce este foarte important de remar
cat, e bunul obicei încetățenit aici 
— schimbul la fața locului, unde 
minerii se informează reciproc des
pre felul cum trebuie să se lu
creze în continuare;

Qrganizîndu-și munca temeinic 

găsea cuvintele cu care să le a- 
lunge temerile.

-— Măi băieți. Acum, ce mai 
cîra-mîra, vedeți-vă de treabă, iar 
la sfîrșitul lunii cine vrea să ple
ce, n-are decît. Convingerea mea 
e însă că nu va pleca nici unul.

Și, așa cum prevăzuse șeful de 
brigadă, pe măsură ce treceau zi
lele, băieții prindeau o dragoste 
tot mai mare față de micul colec
tiv în care lucrau, neîncrederea 
lăsînd-o în urmă, Sub sterilul care 
lua locul cărbunelui in camerele 
exploatate de ei. Randamentul 
sporit cu 650 kg. pe post față de 
cel planificat eu care munciseră 
în prima lună, și cel sporit cu a- 
pioape o tonă în a doua lună de 
muncă, a dat aripi băieților, întă
rind convingerea conducerii sec
torului că se orientase bine atunci 
cînd încredințase noua brigadă tî
nărului Pînzaru...

...Trecuse mai bine de un an de 
cînd numele lui Pînzaru Alexan
dru era scris cu regularitate pe 
graficul întrecerii ce se desfășura 
între brigăzile sectorului I, de la 
mina Uricani. Elanul cu care mun
ceau tinerii din brigadă, introdu
cerea în abataj a tehnicii noi și a 
metodelor înaintate de muncă, au 
făcut ca lună de lună brigada să 

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

Nu de mult, în sectorul II al minei Uricani a fost deschis primul 
abataj frontal. Aici a fost plasată să lucreze o brigadă formată în 
majoritate de tineri, condusă de experimentatul miner Hiltter Francisc. 
Ajutați îndeaproape de tovarășul Hutter, tinerii din brigadă au obținut 
încă din primele zile de lucru o productivitate de 4,150 tone cărbune 

pe post cu 0,035 tone mai mult decît aveau planificat.
IN CLIȘEU • O parte din frontaliștii din brigada lui Hotter Fran / 

cisc ascultînd un articol din ziar despre productivitatea muncii citit 
de șeful de schimb Tătarц Ambrozie.

și folosind efectiv timpul de lucru, 
tinerii mineri conduși de Laszlo 
Ștefan se remarcă prin creșterea 
productivității muncii. In fiecare lu
nă din cele cinci care s-au scurs 
din anul acesta, brigada a realizat 
un randament de 5,6—8 tone căr
bune pe post. Rod al creșterii pro
ductivității muncii sînt cele paste 
2 100 tone cărbune date peste plan, 
cu 600 tone mai mult decît anga

jamentul anual al brigăzii. Nu a 
trecut lună din acest an în care 
brigada să nu extragă între 350— 
900 tone cărbune în afara sarci
nilor de plan.

— Succesele obținute de noi, 
spunea tovarășul Laszlo Ștefan, sînt 
rodul muncii însuflețite al tineri
lor din brigadă și în primul rînd 
al utemiștilor care au pus la ini
mă lupta pentru o productivitate 
sporită. Organizîndu-și munca din 
ce în ce mai bine și folosind din 
plin capacitatea de producția a uti
lajelor, ne vom menține mereu în 
fruntea întrecerii socialiste cu ' ce
lelalte brigăzi din sector . t

Ș. ZAHARIA
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obțină rezultate tot mai însemna
te. Pînă la sfîrșitul lunii mai, de 
pildă, din abatajul nr. 3 au fost 
trimise la ziuă 2200 tone de căr
bune peste sarcinile planificate. In 
trimestrul I, bunăoară, randamen
tul realizat de brigadă a fost de 
7,070 tone pe post, ceea ce repre
zintă o creștere de 1,390 tone față 
de cel planificat. In luna aprilie, 
productivitatea a fost sporită, cu 
1,75 tone pe post, pentru ca în 
luna mai, cele 6,05 tone pe post 
planificate să fie sporite la 7,83 
tone pe post.

Iată doar cîteva fapte care jus
tifică aprecierea și stima de care 
se bucură la Uricani tînăra bri
gadă condusă de Pînzaru Alexan
dru. Entuziasmul cu care muncesc 
toți membrii brigăzii, în frunte cu 
Diaconu Nicolae, Diaconescu Va
sile, frații Drănău Petre și Gheor- 
ghe, este greu de descris, așa cum 
e greu să găsești cuvintele po
trivite pentru a descrie dragostea 
și coeziunea ce s-a statornicit în
tre membrii acestui colectiv de 
muncă. De altfel, spiritul de co
lectiv a devenit prezent nu nu
mai în adîncuri, ci și la ziuă, în 
orele libere petrecute în mod plăcut 
și folositor de băieții lui Pînzaru...

V. OROS
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in perioada slagiatiirii — munca susținută 
pentru educarea candidaților de partid

In sectorul V electromecanic al 
minei Vulcan își desfășoară acti
vitatea o organizație de partid pu
ternică. formată din peste 100 
nembri de partid. Rîndurile acestei 
organizații de bază au crescut 
mult in ultimii ani, datorită mun
cii politico-educative desfășurate 
de comuniști pentru creșterea ș> 
sprijinirea celor mai buni munci
tori spre a deveni membri de 
partid. Și în prezent. în această 
organizație de bază își fac stagiul 
26 de candidați, dintre care 8 au 
fost primiți în perioada care a 
trecut de la ultimele alegeri din 
toamna anului trecut. Fiecare din
tre candidații primiți de această 
organizație de bază se remarcă 
printr-o atitudine inaiintată față 
de muncă, prin succese de seamă 
în procesul de producție. Candi- 
dații Dosza Edmund, mecanic. 
Ignat Ana, muncitoare la lămpă- 
rie, Laszlo Victorio, electrician și 
ceilalți se numără lună de lună 
printre evidențiații în întrecerea 
socialistă. De asemenea, cei 8 noi 
membri de partid primiți in peri
oada care a trecut de la ultimele 
alegeri sînt exemple de muncă rod-
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După primele convorbiri 
recapitulative

(Urmare din pag. l-a)

Ținînd seamă de această situa
ție este necesar ca organizațiile 
de partid să asigure mobilizarea 
tuturor cursanților la convorbirile 
recapitulative.

☆

Convorbirile recapitulative abia 
au început. Există toate condițiile 
pentru ca lipsurile semnalate să 
fie înlăturate. Pentru aceasta se 
cere o mai mare preocupare din 
partea organizațiilor de partid, 
control din partea comitetelor de 
gartid, lucru ce a lipsit în unele 
locuri cu prilejul primelor con
vorbiri.

Se cere, de asemenea, un con
trol mai sistematic asupra felului 
în care s-au pregătit propagandiș
tii pentru conducerea convorbiri- 

- lor.
Cursanții să fie sprijiniți mai 

mult de propagandiști în vederea 
pregătirii lor spre a participa mai 
activ Ia discuții. Este necesar, de 
asemenea, ca membrii birourilor 
organizațiilor de bază, membrii 
comitetelor de partid repartizați 
pentru a participa la convorbiri 
să-și îndeplinească această sarcină.
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Drumul lemnului
(Lhmare din pag. l-a)

deva/e. La rampa de lingă drum, 
munca forestierilor se încheie in 
linii generale. De aici camioaneie 
I.MT.F.-ului transportă buștenii la 
gara Livezeni. încărcarea unui ca
mion de 4 tone durează 10—15 
minute. încărcătorii sînt tinerii 
Laviță Teodor, Cri jac Alexe și An- 
dtaș Vasile. Odată încărcat, ca
mionul nr. 26 078 condus de șofe
rul Goja Țraian pornește la dr.tm. 
?i zi de zi, îngrijit cu pricepere 
de șoier, camionul tace numeroase 
drumuri spre gară de unde lem
nul o pornește spre fabricile de 
cetuloză, mobile sau în altă di
recție.

Cin pădure iemiiul a pornit la 
lungă cale. O parte din el se re
întoarce din nou in Valea Jiului 
sun formă de producție finita. Și 
cine știe, poate că mobila frumoasă 
și eicgantă pe care o cumpără azi 
sute de oameni ai muncii din Va
lea Jiului își are obîrșia tot pe 
meleagurile noastre. Dar de astă- 
dară lemnul nu e numai podoabă 
ci și util. Admîrîndu-li mobila nu 
po(i să nu te gindești ia harnicii 
forestieri care, infruntînd vitregia 
naturii trimit fabricilor lemn mult 
și de calitate superioară, ia șofe
rii ce-1 transportă și la tîmplarii 
care produc mobila elegantă și trai
nică. Fiecare doar își are părticica 
lui de contribuție la confortul nos
tru.

nică pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce stau în fața colectivului sec
torului. Aceasta arată că în mun
ca de primire în partid, biroul or
ganizației de bază s-a orientat spre 
cei mai înaintați muncitori din sec
tor, oameni care și-au cucerit 
prestigiu și stimă în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice 
puse de partid în fața industriei 
noastre carbonifere. Lăcătușul Mi- 
hăilă Liviu, de exemplu, care se 
numără printre cei mai buni mun
citori ai sectorului, a fost primit 
direct în rîndurle membrilor de 
partid, fără stagiu de candidatură.

Desfășurarea muncii de primire 
în partid la nivelul cerințelor im
pune o muncă susținută din partea 
biroului organizației de bază, pre
cum și a celorlalți comuniști, pen
tru educarea candidaților. Trebuie 
luate asemenea măsuri care să 
facă din stagiul de candidatură o 
adevărată școală pentru formarea 
viitorilor membri de partid.

Printre principalele forme de e- 
ducare a candidaților în perioada 
stagiului se numără încadrarea în 
învățămîntul de partid, repartiza
rea de sarcini conerete, organiza
rea de conferințe, atragerea can
didaților la întreaga muncă a or
ganizației de bază respective etc.

Trebuie spus de la început că 
biroul organizației de bază n-a 
reușit să organizeze astfel stagiul 
de candidatură al celor primiți 
pentru ca el să constituie o ade
vărată școală pentru formarea vii
torilor membri de partid. Este a- 
devărat, candidații au fost înca
drați într-un cerc de studiere a 
Statutului P.M.R., dar propagandis
tul acestui cerc n-a fost bine a- 
les. O bună bucată de vreme, tov. 
Nistor Eugen, propagandistul aces
tui cerc, a lipsit de la seminariile 
de pregătire organizate de cabi
netul de partid, a venit nepregătit 
în fața cursanților și nu de pu
ține ori, în locul unui cuvînt in
troductiv bogat în fapte, în con
cluzii practice, el s-a rezumat ia 
citirea lecțiilor din broșură. Dacă 
biroul organizației de bază lua din 
timp măsuri pentru ca în acest 
cerc învățămîntul să se desfășoare 
la un nivel corespunzător, candi- 
dații ar fi fost ajutați mult mai 
mult să cunoască sarcinile ce stau 
în fața organizației de bază, me
todele muncii de partid, rolul eo- 
muniștilor în mobilizarea maselor 
la înfăptuirea politicii partidului.

In privința repartizării de sar
cini concrete candidaților de 
partid, prin a căror îndeplinire ei 
să fie antrenați la activitatea or
ganizației de bază, la mobilizarea 
colectivului spre succese de sea
mă în întrecerea socialistă, apare 
o evidentă lipsă de orientare a 
biroului organizației de bază. A- 
nalizînd sarcinile repartizate, se 
vede nu numai faptul că acest 
lucru s-a făcut formal, ci și faptul 
că biroul a trasat candidaților sar
cini care se referă la îndatoriri

Promisiuni care nu ajută
Cetățenii de pe strada Stahanov 

din orașul Petroșani au pus umă
rul la înfăptuirea multor reali

zări gospodărești, prin care au con
tribuit la înfrumusețarea cartieru
lui, a împrejurimilor. Strada, curți
le, grădinile din jurul locuințelor, 
întreținute curat, sînt inundate de 
verdeață și flori. In plus, pe un 
teren viran aflat în apropierea stră
zii, locuitorii cartierului mobilizați 
de grupa de partid, precum și de 
tov. Kovacs Alexandru, deputat în 
sfatul popular regional, au amena
jat încă de anul trecut, un teren 
de joc pentru copii. Tot aici a fost 
amenajat un teren pentru volei, un- 
de-și petreceau multa din orele li
bere tinerii din cartier; precum și 
elevii școlii profesionale care lo
cuiesc într-un internat din apro
piere. Și nu de puține ori, in se
rile frumoase, cetățenii veneau aici 
să asculte muzică, să petreacă îm
preună ore plăcute.

Iată însă că acest teren, pentru 
a cărui amenajare numeroși cetă
țeni, între care minerul Kiss Ștefan, 
artificierul Magyarr Andrei de la

I suna petrila, Șandor' Ignat de ia 

statutare, obligatorii pentru toti 
membrii și candidații de partid. 

Cîteva exemple. Candidatului 
Tetu loan i s-a repartizat sarcina 
să-și ridice nivelul politic și ideo
logic. Tovarășului Răchileanu lan- 
cu, un alt candidat, i s-a trasat 
ca sarcină să participe la adună
rile generale și să facă lucru de 
calitate. Este știut că asemenea 
„sarcini" se numără printre înda
toririle statutare ale candidaților, 
care trebuie respectate fără să se 
mai traseze sarcini în plus. Sarci
nile repartizate de birou au drept 
scop să atragă pe candidați la ac
tivitatea politico-organizatorică des
fășurată de organizația de bază, 
la îmbunătățirea muncii colectivu
lui sectorului. De ce, bunăoară, nu 
se repartizează candidaților sarcini 
care să-i atragă la sprijinirea mun
citorilor rămași în urmă, la înlă
turarea unor lipsuri în ce privește 
disciplina în producție, Ia intensi
ficarea munoii de agitație sau la 
sprijinirea organizației U.T.M. în 
organizarea acțiunilor de muncă 
patriotică a tinerilor și a timpu
lui liber ? Faptul că se reparti
zează candidaților sarcini fără prea 
multă gîndire reiese și din ur
mătorul exemplu : lui Stoican Gheor- 
ghe i s-a repartizat sarcina să se 
ocupe de instruirea colectivului 
de redacție al gazetei de perete. 
Ori, după cum bine se știe, in
struirea colectivului de redacție 
al gazetei de perete revine birou
lui organizației de bază și nu 
poate fi lăsată pe seama unui can
didat. Pe de altă parte, lui Stoi
can Gheorghe i-a fost retrasă ca
litatea de candidat, iar el figurea
ză și acum în evidenta biroului 
ca avînd sarcina de a instrui co
lectivul de redacție al gazetei de 
perete. Amintind faptul că aseme
nea deficiente se manifestă și în 
repartizarea de sarcini membrilor 
de partid, subliniem că este nece
sar ea în cel mai scurt timp, bi
roul organizației de bază, îndru
mat îndeaproape de comitetul de 
partid al minei, să revizuiască 
sarcinile repartizate membrilor și 
candidaților de partid și să facă 
acest lucru conform cerințelor.

Pe de altă parte biroul orga
nizației de bază nu respectă indi
cația de a repartiza membrilor de 
partid sarcina de a se ocupa în 
continuare de educarea candida
ților pe care i-au recomandat.

Iată deci cîteva probleme lega
te de munca de educare a candi- 
daților în perioada stagiului asu
pra cărora biroul organizației de 
bază din sectorul V al minei Vul
can e dator să reflecte. Trebuie 
luate măsuri de înlăturare a de
ficiențelor semnalate spre a asi
gura folosirea din plin a stagiului 
de candidatură pentru formarea 
viitorilor membri de partid. In a- 
ceastă direcție biroul acestei or
ganizații de bază e necesar să < fie 
ajutat îndeaproape de comitetul de 
partid al minei. I

' ------------- ЙЛ2

Institutul de mine, Cristache Ghe
orghe de la U.R.U.M.P. și alții au 
depus multă muncă, a fost acope
rit cu mormane de pămînt provenit 
din diferite săpături, depozitat aici 
de mașinile I.C.M.M. Pămîntul a 
fost adus, chipurile, pentru a fi 

ооооооооооиоооооооооооооооохюоооооо 

Pe teme gospodărești

nivelate niște gropi. Insă în loc ca 
acest pămînt să fie folosit pentru 
astuparea gropilor care există mai 
în spre Jiu, el a fost descărcat 
chiar pe terenul amenajat prin mun
ca cetățenilor.

Locuitorii cartierului nu se pot 
împăca cu această situație. La ce
rerea lor, deputatul Kovacs A- 
lexandru a mers la șantierul 
I.C.M.M. și a discutat situația cu 
tov. ing. Szekey.

— Vom trimite un buldozer care 
va nivela terenul — a promis a- 
tunci șeful șantierului I.C.M.M,

A trecut un an și jumătate de cind constructorii de Ia Lupenl au, 
început lucrările la blocul 9 — din clișeu. Apartamentele sînt locuit»J 
deja de anul trecut dar... magazinele de la parter nu sînt gata nidfl 

acum.
Vrea oare colectivul șantierului 7 să „sărbătorească" aniversare* , 

a... 2 ani la construcția noilor magazine?

А Ж U X T
Institutul de miile din Petroșani face cunoscut că 

în ziua de 30 iunie 1963, orele 1Ѳ, în Aula institu
tului, va avea loc susținerea publică a disertației ing. 
FODOR IOSIF cu titlul :

„Dirijarea presiunii rocilor la minele de lig
nit din sudul carpafilor Munteniei", pentru obține
rea titlului de candidat în științe tehnice.

Conducător științific prof. ing. Poboran Vasile 
de la Institutul de mine Petroșani.

REFERENT! ȘTIINȚIFICI OFICIALI :
1. Prof ing. Covaci Ștefan, candidat în științe 

tehnice de la Institutul de mine Petroșani.
2. Prof. ing. Boțea Emil de la Institutul de con

strucții București.
3- Conf. mg. Murgu Martian de la Institutul de 

petrol, gaze și geologie — București.
La discutarea publică a disertației sînt invitați să 

participe specialiști din industrie și din învățămîntul 
superior.

Din scrisorile sosite la redacție
Deservire bună

In fiecare zi, la magazinul nr. 1 
textile din orașul Petroșani pot fi 
întîmiți numeroși cumpărători.

In acest magazin, deservirea nu 
este întîmplătoare. Aici lucrează 
brigada de bună deservire, a că
rei responsabilă este utemista Ște- 
fănescu Elisabeta, care se îngri
jește în permanență de deservirea 
promptă și conștiincioasă a cum
părătorilor. Drept rezultat al mun
cii rodnice desfășurate de către 
brigada de bună deservire ca și de 
întregul colectiv al magazinului,

la nimic
Timpul trecea, fără ca buldozerul 

să apară. Atunci tov Kovacs s-a 
prezentat la tov. Șodolescu loan, 
șeful secției gospodărie a sfatului 
popular orășenesc. I-a explicat și 
lui situația, arătîndu-i că trebuie 
trimis un buldozer pentru nivela
re, iar cetățenii vor reamenaja te
renul.

— Vom lua măsuri ca cei care 
au stricat terenul să-l refacă, l-a 
asigurat pe deputat tovarășul Șo
dolescu. Vom trimite acolo pe tov. 
Dalcoș ca să vadă la fața locului 
ce trebuie făcut.

Apoi iarăși așteptare. Se așteap
tă și acum buldozerul promis de 
tov. Szekey de la I.C.M.M. se aș
teaptă să vină tov. Dalcoș ca să 
vadă la fața locului care-i situația, 
se așteaptă „măsurile" promise de 
tov. Șodolescu, șeful secției gos
podărie.

Tot așteptînd, cetățenii din car
tier se întreabă: unde să mai in
tervină ca să se ia ceva măsuri ? 
Căci promisiunile date uitării nu a- 
jută nici măcar la astuparea unor 
gropi ca cele din jurul terenului 
cu pricina. 

planul pe primele 5 luni ale anu
lui a fost realizat în proporție de 
120 la sul*

C. IOAN 
Petroșani

Nici o reclamație
La magazinul alimentar nr. 26 din 

orașul Petrila lucrează un colectiv 
harnic în frunte cu tovarășul Po- 
clitaru Valeriu.

Magazinul este aprovizionat cu 
un bogat sortiment de mărfuri ali
mentare, iar buna deservire speci
fică comerțului socialist face cins
te colectivului său.

Condica de sugestii și r.eclama- 
ții, oglindă a magazinului, n-a în- 
-registrat în ultimul timp nici o re
clamație, dovadă căci cumpărătorii 
sînt mulțumiți de comportarea co
lectivului de aici.

lată și numele cîtorva din cei 
mai buni lucrători din magazin: 
Bungărdeanu Vasile, Czane Elîsa- 
beta, Sereș Voichița și Merciu Flo- 
rica.

CONSTANTIN BADUȚA
Petrila

Ordine și cttrățenie
De cum intri în unitatea 

O.A.D.L.F. nr, 23, situată în orașul 
n°u — Uricani, rămîi plăcut sur
prins de ordinea și curțenia care 
domnește aici. Mărfurile așezate cu 
gust în rafturi, îmbie la cumpă
rare. Colectivul unității format din. 
tovarășii Sanda Marin — respon
sabil, Preoteasa Nicolae și Stăncu- 
lete Gheorghe — vînzători — asi
gură o bună deservire a cumpără
torilor. Acești luerători conștiin
cioși ai comerțului nostru socialist 
și-au cîștigat simpatia cumpărăto
rilor.

NICOLAE IONESCU
Uricani
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Protestul adresat de secretarul general
guvernului grecal F.S.M.

LONDRA 5 (Agerpres).
După cum relatează săptămînalul 

„Observer", în Anglia a fost dat 
publicității un raport întocmit da 
profesorii W. Douglas și Jean 
Ross de la Școala economică din 
Londra asupra condițiilor de învă
țătură ala școlarilor din Anglia, 
Scoția și Țara Galilor.

Raportul scoate în evidență 
starea deosebit de grea în care

se află elevii de origină munci
torească. Mai mult de jumătate 
din numărul elevilor din această 
categorie, care deși obțin note su
perioare, sînt nevoiți să părăseas
că școala înainte de a atinga vîr- 
sta de 16 ani. Doar 10 la sută 
din copii cu calificative bune din 
familii de muncitori urmează 
cursurile universitare cînd 
vîrsta respectivă.

ating

PRAGA 5 (Agerpres).
Louis Saillant, secretarul gene

ral al Federației Sindicale Mon
diale, a adresat șefului guvernu
lui grec, Karamanlis, o telegramă 
în care, în numele 
milioane de membri 
testează împotriva 
putatului Grigorios
împotriva represiunilor polițienești 
Ia care sînt supuși cei care au 
participat la grevele și demonstra-

celor 120 de 
ai F.S.M., pro- 
asasinării de- 
Lambrakis și

------------ ©------------

Ofițeri ai Bundeswehrului 
în Nigeria

60 de ofițeri ai Bundeswehrului 
care vor funcționa ca „instructori" 
și consilieri pe lingă comandamen
tul forțelor armate nigeriene.

In urma monopoliștilor vest- 
germani, care pătrund tot mai mult 
în economia Nigeriei, pentru pla
sarea în condiții cît mai avanta
joase de capitaluri (Boonul ocupă 
deja locul trei, după S.U.A. și An
glia, în ce privește investițiile de 
capital în Nigeria,) vin, după cum 
se vede, ofițerii Bundeswehrului.------ o------  

Recomandări în loc de soluții

„instructori44
LAGOS 5 (Agerpres).
După cum transmit agențiile de 

presă, de mai mult timp autorită
țile vest-germane duc tratative se
crete cu- reprezentanții Nigeriei, 
în urma cărora au obținut con- 
simțămîntul acestora pentru trimi
terea în Nigeria a unui grup 
militari ai Bundeswehrului în 
litate de instructori.

După sosirea unui prim lot 
ofițeri de aviație, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute a sosit la Lagos, 
capitala Nigeriei un nou grup de

de
ca-

de

tiile determinate de această crimă.
Exprimînd solidaritatea deplină a 

F.S.M. cu lupta oamenilor muncii 
și a întregului popor grec pentru 
pace, libertăți democratice și sin
dicale, pentru progres social, în 
telegramă se arată eă Federația 
Sindicală Mondială cere să se 
pună capăt represiunilor, să se a- 
corde o amnistie generală deținu
ților politici și să se respecte 
drepturile omului.

o

Marea artificială 
de la Cerepoveț

CEREPOVEȚ 5 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Pe rîul Șeksna, situat în par
tea de nord-est a părții 'europene 
a U.R.S.S.. a început umplerea la
cului de acumulare care s-a format 
aici prin construirea nodului hi
draulic de la Cerepoveț ■— una 
din construcțiile căii de apă Vol- 
ga-Baltica. Noua 
va avea lungimea 
țimea de 45 km.
6,5 miliarde mc.

Peste cîteva zile, nivelul apei 
în lacul de acumulare se va ridica 
cu 10-11 m și va permite ecluza- 
rea navelor.

mare artificiala 
de 265 km. lă- 
șl volumul de

„Nu vom permite ca pămîntul japonez să fie 
transformat într-o bază atomică americană!“
— Declarația de protest a populației din Nagano adresată amba- 

american la Tokio —sadorulili

Japo- 
în vi-

—«==©

5 (Agerpres). 
ce mișcarea populației 
din S.U.A. împotriva 
rasiale continuă să se 

cu vigoare, guvernul a-

WASHINGTON
In timp 

de culoare 
segregației 
desfășoare
merican recurge la diverse soluții 
pentru a da impresia că autorită
țile federale vor să facă ceva în 
sprijinul revendicărilor populației 
de culoare. Președintele Kennedy 
a dat publicității la 4 iunie o de
clarație în care, recunoscînd că 
șomajul în rîndul populației de 
culoare reprezintă o problemă 
foarte serioasă și că „a refuza 
dreptul la muncă este o nedrep
tate, indiferent cine ar fi victi
mele", anunță că au fost adoptate 
unele măsuri în vederea reducerii 
șomajului cronic care se mani
festă deosebit de acut în rîndul 
negrilor. Aceste măsuri se reduc, 
însă, la cîteva simple recomandări 
făcute societăților industriale și la 
unele instrucțiuni date Ministeru
lui Muncii 
nerilor de 
ucenici.

Totodată, 
Kennedy a

TOKIO 5 (Agerpres). 
Ambasadorul american în 

nia Reischauer, care a sosit 
zită în localitatea japoneză Na
gano, a fost întîmpinat de popu
lație cu strigăte: „Yankei căra- 
ți-vă acasă cu submarinele și a- 
vioanele voastre !", „Nu vom per
mite ca pămîntul japonez să fie 
transformat într-o bază atomică 
americană 1". Reprezentanți ai popu
lației orașului și ai organizațiilor

american 
cerîndu-i 

S.U.A.
a Suferit

au 
o 

să 
că 
în

In CUrînd

Un combinat de tricotaje 
la Kursk

de a ușura accesul ti- 
culoare în școlile de

marți președintele 
avut o întîlnire cu 100

CIUDAD DE MEXICO. — Agen
ția Reuter anunță că un autobuz 
care circula pe șoseaua dintre Ciu- 

’ dad de Mexico și Toluca s-a pră
bușit într-o prăpastie la o adîn- 
сіше de 50 de picioare. Potrivit 
agenției 8 persoane au murit, iar 
45 au fost rănite.

TOKIO. 60 000 de mineri de 
la 10 mari societăți pentru ex
tracția cărbunelui din Japonia 
au declarat o grevă de 24 de 
ore. Minerii cer majorarea sa
lariilor.

Г SOFIA. — După cum relatează 
ziarul „Trud", propunerile de ra
ționalizare introduse în producție 
în anul 1962 au avut o eficaci 
tate economică de 47 milioane le- 

depășind cu șapte milioane 
mun- 

rea-

va,
leva angajamentele oamenilor 
cii și cu 14 milioane leva 
lizările anului 1961.

Qua-

Cîțiva oameni 
recomandat în 

să „acționeze

de patroni ai unor firme comer
ciale, teatre și hoteluri, în special 
din statele din sudul S.U.A., în 
cursul căreia a fost dezbătută 
problema lichidării segregației în 
localurile publice din S.U.A.

La această întîlnire doar un 
singur om de afaceri s-a pronun
țat în favoarea propunerilor de a 
se lichida discriminarea rasială în 
localurile publice, 
de afaceri au 
schimb guvernului
cu prudență" în această privință. 
Ei și-au exprimat părerea că ar fî 
preferabil, chipurile, de a se în
făptui integrarea rasială, „în mod 
voluntar" și să nu fie impusă prin- 
tr-un text legislativ.

Se pare că guvernul american 
s-a grăbit să asculte aceste reco
mandări, amînînd cel puțin cu o 
săptămînă prezentarea în Congres 
a mesajului prezidențial cu privire 
la lichidarea discriminării rasiale 
în localurile publice. Acest mesaj 
urma să fie prezentat la 3 iunie. 
Citind informații provenind din 
cercurile din preajma Casei Albe 
corespondentul Agenției U.P.I. re
latează că „președintele Kennedy 
dorește ca înainte de a prezenta 
mesajul în fața Congresului, să se 
consulte pentru a-și da seama de 
șansele pe care le au propunerile 
sale".

obștești din prefectura Nagano 
remis ambasadorului 
declarație de protest 
transmită guvernului 
poporul japonez сиге
două rînduri de pe urma bombe
lor nucleare americane, nu va ad
mite ca pămîntul lui să fie trans
format într-o bază atomică, într-un 
cap de pod în 
gresiuni atomice 
vecine.

vederea unei a- 
împotriva țărilor

©

Val de căldură în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres).
Referindu-se la victimile valu

lui de căldură care bîntuie de 
peste două luni regiunile cen
trale ale Mexicului, agenția Fran
ce Presse relatează că în orașul 
Monterrey, au murit 80 de copii

ca urmare a deshidratării. Agen
ția menționează, de asemenea, că 
în Ciudad Juarez 50 de locuitori 
care au fost mușcați de cîini tur
bați sînt în pericol de moarte, 
întrucît centrul sanitar al orașului 
nu dispune de serul antirabio 
necesar.

KURSK 5 (Agerpres).
Fibra lavsan, obținută la Fabri

ca de fibre sintetice din Kursk, 
este în prezent expediată pentru 
a fi prelucrată în alte fabrici ale 
țării. In curînd însă, relatează 
„Sovetskaia Roșsia", articole tri
cotate din lavsan se vor fabrica 
și la Kursk. Aici se desfășoară lu
crările de construcție a unui corn- 
binat de tricotaje — o mare în
treprindere textilă cu o capacitate 
anuală de 12 milioane articole 
tricotate și 1 062 tone de fire toarse 
voluminoase.

—©

©

In S. U. A. sporește numărul 
delictelor grave

5 (Agerpres).

101 persoane dispărute în urma unei cataslroîe 
aeriene americane

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

relatează că cercetările efectuate 
de autoritățile americane în vede
rea salvării supraviețuitorilor ca
tastrofei aeriene care a avut loc 
la 4 iunie nu au dat nici un re
zultat. După cum s-a mai anun
țat avionul care a dispărut în gol
ful Alaska avea la bord 101 per
soane, majoritatea 
care 33 de femei

In comunicatul 
se arată că navele
au putut descoperi decît trupuri 
mutilate ale pasagerilor, diferite

obiecte ale acestora, precum și res
turi ale avionului.

După cum relatează agenția As
sociated Press aceasta este cea de 
a treia catastrofă aeriană de ase
menea proporții care a avut loc 
în ultimii ani și 
сц moartea unui 
militari americani.

care s-a soldat 
mare număr de

WASHINGTON
Agenția Reuter relatează că la 

5 iunie J. Edgar Hoover, directo
rul Biroului Federal de Investiga
ții a anunțat că în primul trimes
tru al anului 1963 numărul delic
telor grave comise în S.U.A. a 
depășit cu șapte la sută numărul 
crimelor din perioada corespunză
toare a anului trecut.

Enumerînd aceste delicte Hoover 
a menționat între altele, că numă
rul furturilor a crescut cu 12 la 
sută, dintre care al furturilor de 
mașini cu 9 la sută.

militari, printre 
și copii.
dat publicității 

de cercetare nu

Greva salariaților municipali 
din Franța

PARIS 5 (Agerpres).
La chemarea Confederației Ge

nerale a Muncii, la 4 iunie în în
treaga Franță a început greva de 
două zile a salariaților municipali. 
Greviștii care fac parte din diferite 
sindicate, cer majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

La 4 iunie cîteva sute de 
riați municipali au luat parte

clădirii Mi- 
O delegație 
revendicările 

al Ministe-

de

sala- 
la o

demonstrație în fața 
nisterului Finațelor. 
a greviștilor a remis 
lor unui reprezentant 
rului.

După cum anunță „L'Humanite", 
mitinguri și demonstrații ale sala
riaților municipali au loc și în 
alte orașe mai mari din țară 
LHle, Toulon, Nantes.
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CHttE = Pregătiri în vederea Adunării 
naționale a prietenilor Cubei

SANTIAGO 5 (Agerpres).
Comitetul chilian de solidaritate 

cu Cuba desfășoară o largă cam
panie pentru pregătirea Adunării 
naționale a prietenilor Cubei, ca
re va avea loc la Santiago în iulie 
a. e. La inițiativa comitetului a 
avut loc o consfătuire specială 
consacrată adunării. La lucrările 
sale au participat reprezentanți ai 
Centralei sindicale unice a oame-

nilor muncii din Chile ai unor 
partide politice, organizații obștești 
și studențești.

La consfătuire s-a hotărît să se 
prezinte spre discutare adunării 
următoarele probleme : dreptul 
poarelor la autodeterminare, 
veranitatea și neamestecul în 
burile altor țări, solidaritatea 
poarelor continentului american.

po- 
su- 

tre-
po-

PROGRAM
7

me- 
cen- 
9,00 

de

DE RADIO
iunie

QUAYAQUIL. — In orașul 
yaquil au fost arestați 5 fruntași 
sindicali din Ecuador care au par
ticipat la sărbătorirea zilei de 1 
Mai în Cuba. Federația oamenilor 
muncii din provincia Quayas pre
cum și alte organizații politice 
din Ecuador au protestat pe lîn- 
gă autorități împotriva noii încăl
cări a drepturilor constituționale 
ale oamenilor muncii din Ecuador.

5 (Agerpres). 
națională a partidu- 
republieană democra- 
avut loc la 
pe deputatul

Caracas,
Jovito 

al aces- 
la pos-

CARACAS 
Conferința

Iui Uniunea 
tică, care a 
a desemnat
Villalba, secretar general 
tui partid, drept candidat 
tul de președinte al republicii în 
alegerile care vor avea loc în no
iembrie.

Villalba a declarat că programul 
său electoral cuprinde o serie de 
revendicări, printre care elibera-

rea deținuților politici, restabilirea 
drepturilor cetățenești, legalizarea 
tuturor partidelor politice, o parti
cipare mai mare a statului la ex
ploatarea bogățiilor petrolifere.

In domeniul politicii externe, a 
spus Villalba, el se va pronunța 
pentru neamestecul în , treburile 
interne ale altor țări, menținerea 
de relații diplomatice cu toate ță
rile lumii, pentru promovarea unei 
politici îndreptate spre coexistența 
pașnică și menținerea păcii.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,08 Muzică ușoară, 
Scene din opera „Viitoarea"
Eugen Suchon, 9,30 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării,
10.30 Muzică de estradă, 11,30 Arii 
din opere, 12,00 Muzică populară,
12.30 Muzică ușoară din țări so
cialiste, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Muzică ușoară de Gelu So- 
lomonescu, 15,45 Melodii populare, 
16,15 Vorbește 
slujba patriei, 
muzică ușoară,

limba engleză,
nul Nicolae Herlea și tenorul Gar- 
bis Zobian, 19,30 Universitatea 
tehnică radio, 19,45 Muzică ușoară, 
21,40 Cîntece și joeuri populare

romînești. PROGRAMUL II. 10,10 
Muzică populară rusă, 11,00 Pot
puriu din opereta „Fetița olande
ză" de Kălman, 11,30 Muzică u- 
șoară romînească, 12,05 Cîntece 
din țări socialiste, 13,00 Din fol
clorul popoarelor, 13,30 Limba 
noastră (reluare), 13,40 Cîntă ba
ritonul Mihail Arnăutu, 14,35 Mu
zică ușoară,
țările socialiste, 
operete, 
muzică 
Johann 
Ancuței
Mihail Sadoveanu, 
cui și jocul de-a lungul Dunării, 
19,30 Teatru la microfon — „Răz
bunarea", comedie de Al. Fredro, 
20,43 Jocuri populare, 21,30 Mu
zică de dans.
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Moscova I 17,30 In 
18,00 Melodii de 

18,30 Lecția de 
19,00 Cîntă barito-

15,00 Actualitatea în
15,25 Muzică din

16,30 Tineri interpreți de 
populară. 17,00 Album 

Strauss, 18,45 La Hanul 
— Pagini din opera lui

19,00 Cu cînte-
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