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Proletari din toate țările, uniți-vă l

Realizări tot mai bogate in minele Văii Jiului
ȘTIRI DIN COMERȚA 60 000-a tonă de cărbune peste pfan

i

Cărbune de calitate
în primele zece

Productivitate tot mai înaltă
$

cei 
cei

de desfacere a fost depă- 
20 000 lei, iar pe lunile a- 
și mai cu peste 29 000 lei.

Uricani cu 0,3 la sută iar 
Lupeni cu 0,1 la sută.

de producție, 
din Valea Jiu- 
o nouă victo- 
creșterea pro-

10

prima decadă 
combinat de 
pe post ceea 
se extragă în

peste plan mai 
de cărbune.

dobîndească 
lupta pentru 
de cărbune. In ziua de 
minerii din bazinul nostru 

cea de a
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Extinderea mecanizării în aba
taje, folosirea judicioasă a utila
jelor moderne și organizarea temei
nică a procesului 
au permis minerilor 
lui să 
rie în 
ducției 
iunie,
au extras din adîncuri 
60 000-a tonă de cărbune peste plan

de la începutul anului. Pentru at 
ajunge la acest rezultat, minerii 
au sporit lună de lună producti
vitatea muncii, au depășit cu re
gularitate sarcinile de plan. In luna 
curentă s-a atins pe 
o productivitate pe 
1,213 tone cărbune 
ce a făcut posibil să 
perioada 1-11 iunie 
mult de 3 400 tone

Realizări tot mai bune obțin co
lectivele exploatărilor miniere și în 
privința îmbunătățirii calității pro
ducției. După cum se știe, în luna 
trecută cărbunele extras din minele 

răii Jiului a fost de calitate avînd 
un conținut de cenușă mai mic cu 
0,3 la sută decît norma admisă. 
Dar minerii nu s-au oprit aici cu 
îmbunătățirea calității producției, ci 
au intensificat în luna iunie șl mai 
mult preocupările pentru extinderea 
pușcării selective la abatajele cu 
intercalații în strat, pentru alegerea 
șistului din cărbune Ia locurile de

muncă. Ca urmare, 
zile din luna aceasta conținutul de 
cenușă din cărbunele brut extras 
din minele Văii Jiului a scăzut cu 
0,4 procente sub norma admisă.

Toate colectivele exploatărilor au 
contribuit la acest succes, cu ex
cepția minei Lonea. Minerii de la 
Aninoasa au redus conținutul de 
cenușă din cărbunele brut extras 
cu 1,4 la sută sub indicele plani
ficat, cei din Petrila cu 0,8 la sută, 
cei din Vulcan cu 0,7 la sută, 
de la 
de Ia

Unitate fruntașă
Gel ce intră în magazinul de 

• legume și fructe (unitatea nr 25) 
I clin Petrila simte mina gospodaru- 
I lui grijuliu.
[ Responsabilul magazinului, to-
> vatășul Coclea loan șl vinzătorul
> Tabacu loan se preocupă ca de-ț 
' servirea oamenilor muncii să se fa-
[ că repede șl civilizat. Acest lucru
> atrage după sine o mare afluență 

de cumpărători. Rezultatele nu se 
Iasă așteptate nici ele. Planul este ș 
•îndeplinit lună de lună. De exem- t

!, piu, pe trimestrul I al acestui an,t
■ planul 

' șit cu 
! prilie

Colectivul minei Lupeni conduce 
și în luna iunie întrecerea so
cialistă dintre exploatările miniere. 
Pînă în ziua de 11 iunie, s-ău ex
tras peste plan din abatajele acestei 
mari exploatări mai mult de 3 600 
tone de cărbune cocsificabil. In 
fiecare zi, nivelul producției ex
trase a întrecut 5 000 de tone. Cu 
deosebită hărnicie au muncit fron- 
taliștii din sectoarele III și IV B, 
care au depășit planul pe prima 
decadă cu 1 389 și, respectiv, 1 192 
tone de cărbune. Minerii din brigă
zile conduse de frontaliștii Ghioan-

că Sabin, Petre Constantin, Ghioan- 
că loan, Aslău loan, Lucaci An
drei au cele mai mari merite la 
depășirile de plan obținute de cele 
două sectoare.

De remarcat este faptul că și în 
luna aceasta minerii din Lupeni 
au sporit producția de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de plan pe 
seama creșterii productivității mun
cii. In prima decadă productivita
tea muncii a crescut pe exploata
re la 1,185 tone pe post, depășind 
cu peste 50 kg. de cărbune pe post 
sarcina prevăzută în plan.

Activitatea 
s-a îmbunătățit

> Intr-un timp, unitatea de legu-
> me și fructe nr. 5 din Petrila nu-și 
J putea realiza sarcina de plan. Ma- 
' gazinul mic, fără vreo încăpere 
J specială pentru depozitarea mărfu-

rilor, nu putea face față cerințelor. 
J Examinind cererea populației, con- 
I ducerea O.A.D.b.F. Petroșani a mu
ți (at acest magazin intr-un local co- 

respunzător.
Acum el se bucură de aprecieri i 

к din partea cumpărătorilor. Ca 
dovadă, în condica de sugestii și Г 

! reclamațli, oglindă a magazinului, ■ 
. numeroși mineri, tehnicieni și pre- | 

j. părători din Petrila au scris nu- i 
meroase cuvinte de laudă ... i

C. BADUȚĂ j 
corespondent — Petrila >

4K ■ ' , \ ** • • ■ я
ж ■ .

Framoasă-i viața de. miner, par a spune zîmbetele fraților Cîrciumaru 
Victor Și Dumitru îndrăgind mineritul, ca mii și mii de fii ai patriot 
noastre, -frații Giiciumatu au părăsit plaiurile Moldovei și au venit ia 
mina Uricani unde prifnul a devenit un priceput șei de brigadă, iar cel 
de-al doilea' aste vagonetar. •
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Hărnicie în abatajele minei Vulcan
Pe graficul întrecerii 

de la mina Vulcan au 
gistrate în fiecare zi depășiri
plan. Pînă la data de II iunie, din

Cantină cu deservire 
model

socialiste 
fost înre- 

de

=O==—

Mircea lucrea-

abatajele minei s-au extras 1 541 
de tone de cărbune peste prevede
rile planului, ceea ce situiază co
lectivul exploatării pe locul doi în în. 
trecere. Sectorul III a dat peste 
plan 635 tone de cărbune, iar sec
torul IV 761 de tone.

Succesele minei Vulcan in creș
terea producției au la temelie în 
mare parte interesul manifestat de 
minerii, tehnicienii și inginerii ex
ploatării pentru creșterea producti
vități muncii. In urma folosirii cu 
pricepere a tehnicii noi în abata
je și aplicării măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice prevăzute în acest 
scop, productivitatea muncii a cres
cut pe exploatare în luna curentă 
la 1,197 tone/post întrecînd cu 
peste 30 kg. de cărbune pe post 
indicele planificat.

Rînd pe rînd muncitorii iau loc 
la mesele curate.

— Băieți, spune un ceferist tî- 
năr, azi ni se servește ciorbă de 
perișoare, chiftele cu cartofi pră
jiți, murături și ca desert gogoși 
umpluți.

îmbrăcate în halate albe ospă- 
tarele apar cu tăvile încărcate 
mîncare. Deservirea a rapidă și 
vilizată.

La cantina C.F.R. din gara
. troșani mănîncă zilnic 350 muncitori 
de la U.R.U.M., I.R.T.A., și C.F.R, 
Sala de mese model, comportarea 
corespunzătoare a personalului can
tinei, calitatea mîncării, buna de
servire fac ca această cantină să 
fie mult apreciată de abonați.

de
ci-

Pe-

C. IOAN
corespondent

In întreprinderile din oraș dom
nește o atmosferă de muncă en
tuziastă pentru îndeplinirea sarci
nilor planului de stat. Sub condu
cerea organizațiilor de partid mun
citorii, inginerii și tehnicienii mun
cesc cu însuflețire pentru a da 
viață angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. Stabilite pe 
baza analizării competente și pline 
de răspundere a posibilităților, exis
tente în fiecare întreprindere, an
gajamentele luate în întrecere de 
minerii Văii Jiului au o mare im- 
portantă pentru întreaga economie 
națională. Prin îndeplinirea lor, e- 
conomia țării va primi - 105 000 tone 
de cărbune peste plan și se vor 
realiza economii la prețul de cost 
de 8 500 000 lei.

Lupta pentru îndeplinirea aces
tor angajamente trebuie însoțită de

Fapte despre dezvoltarea

Gruia
mecanică a U.R.U.M.P. 
calitate ce le execută 
de plan în medie cu 
situiază în rîndul mun-

Strungarul 
ză în secția 
Lucrările de 
și depășirile 
55 la sută îl
citorilor fruntași din secție.

Fotoreporterul nostru l-a surprins 
pe comunistul Gruia. în timp ce 
dădea formele definitive unei pie
se executate de el.

Acum cîteva decenii s-a făcut 
mare haz de pretenția locuitorilor 
din Mizil, formulată cu multă pa
siune — ca trenul expres să o- 
prească un minut și în urbea lor. 
Pretenția era socotită absurdă.

De fapt, Mizilul nu exagerase 
prea mult. Diferența dintre el și 
multe alte orașe nu era chiar at it 
de mare. Aceeași „atmosferă patriar. 
hală ’, lipsită de orizont, aceeași ab
sență a unei activități economice 
și culturale caracteriza aproape 
toate orașele de provincie.

Știm, doar, cu toții cum arătau 
in trecut atitea orașe ale țării.

In ultimii ani avem irecvent 
prilejul să auzim spunind, cu o 
firească mîndrie, pe cetățenii din

care vin să admire Ca

iacul frumos și orașul

provincie 
pitala:

— S-a 
nostru.

Centrele urbane se transformă 
sub ochii noștri. Piețele, bulevar
dele, cartierele, fabricile și uzi
nele, construite în linii arhitecto
nice moderne, azeșămintele de cul
tură, parcurile și grădinile alcă
tuiesc un peisaj citadin care oferă 
locuitorilor cadrul necesar unei 
vieți sociale și culturale Ia un ni
vel tot mai ridicat de civilizație. 
A crescut numărul orașelor, au 
crescut orașele

In anul 1948 existau în (ara 
noastră 154 de orașe cu 3 713 139 
locuitori,, reprezentînd 23,4 la sută
din întreaga populație a țării. Cori- ’

orașelor
dițiile noi de ordin social-economic 
care au intervenit, în anii urmă
tori au modificat continuu acest 
raport. Orașe noi. au apărut oe 
harta țării, localități odinioară ne-

o vie activitate politică. Participa
rea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor va fi cu atît mai activă 
cu cit organizațiile de partid se 
pricep să explice mai bine impor
tanța sarcinilor trasate de partid, 
semnificația angajamentelor, să le 
arate cum pot fi îndeplinite aceste 
angajamente.

Multe organizații de partid des
fășoară în jurul întrecerii o muncă 
politică multilaterală folosind din 
plin agitatorii, gazetele de-perete,, 
stațiile de radioamplificare, agitația 
vizuală.; La mina. Lupeni,,, organiza
țiile ae . bază ■ folosind multiplele 
forme ale muncii politice de masă, 
explică ‘ muncitorilor însemnătatea 
îndeplinirii sarcinilor de producție 
și angajamentelor luate în între
cerea socialistă, îi mobilizează Ia 
folosirea mai deplină a utilajelor, 
ia introducerea mecanizării, la or
ganizarea mai bună a iucruluiși În
tărirea disciplinei, în vederea creș
terii productivității muncii, redu
cerii prețului de cost.și 
țirii calității cărbunelui, 
generalizării experienței 
Ghioancă Sabin și alți
frunte au fost antrenați să . facă 
expuneri șl ^demonstrații practice 
în fața celorlalți mineri despre me
todele lor de muncă. O, mare aten
ție se acordă la .această mină a- 
gitației vizuale, legării ei tot mai 
strînse de sarcinile\de producție. 
Panourile, lozincile, graficele înfă
țișează angajamentele luate în în
trecere, arată însemnătatea., acestor 
angajamente și felul în care ^ot fi 
îndeplinite. Munca politică desfășu
rată în sprijinul producției, îd,ju- 
rtil angajamentelor luate în între
cerea socialistă și-a arătat, roadele,' 
In cele 5 .luni care au trecut de 
îa începutul anului, colectivul a«

îmbunătă- 
In scopul 
înaintate, 

mineri de
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însemnate au devenit importante ° 
centre urbane. La 1 iulie 1961, nu
mărul orașelor s-a ridicat la 181, 
cuprinzlnd 33,5 la sută din întreaga 
populație a Romîniei.

Ceea ce frapează, desigur, < in 
mod deosebit, atunci cînd cercetăm 
tabloul evoluției demografice a ora
șelor noastre este creșterea impre
sionantă a numărului centrelor cu 
peste o sută de mii de locuitori. 
Nu existau decît 2— cu excepția 
capitalei — în 1948. Astăzi există
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Овей ar fi sâ-mi aleg inca odată meseria, 
tot miner
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Ca să fiu I Aceasta este în
trebarea pe care și-o pun frec
vent In aceste zile elevii cla
selor a Vll-a șl a Xl-a. e fi
resc st șl-o pună. El 
pragul nnui moment 
acela de a-șl hotărî 
care-1 vor urma In
seria pe care o vor Îmbrățișa In 
viitor. Au posibilități multe, por
țile ie slht deschise spre Înde» 
pHnlrsa oricărui vis sau orică
rei dorințe.

*e adresa redacției au sosit în 
ultimul timp multe scrisori din 
partea absolvenților deselor a 
Vil și a Xl-a. In de unii ne îm
părtășesc hoUrlrea pe cere au 
luat-o In alegerea viitoarei pro
fesiuni, alții ne cer sfaturi.

91 pe unii șt pe ceilalți ii 
sfătuim ca în alegerea profesiunii 
să chlbzuieică cu maturitate, să 
aleagă acea ocupație unde să-și 
poată valorifica pe deplin apti
tudinile și să țină totodată cont 
și. de nevoile pe care le ridică 
dezvoltarea impetuoasă a econo
miei șl culturii patriei noastre.

in pagina de față, dăm cu» 
vlntul cltorva oameni de diferite 
profesii.

se află in 
important г 
drumul pe 
viață, ШО-

se 
lor

I
♦î
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Cind am fost 
solicitat să vorbesc 
despre meseria 
mea de miner, am 
fost foarte bucu
ros, mal ales că e 
vorba sa vorbesc 
unor oameni Care

află în pragul alegerii viitoarei 
profesiuni.

De aceea fle-mi permis sa încep 
cu trecutul, In scopul de a ne da 
și mai bine seama de prezent.

Despre meseria de miner in tre
cut s-a scria mult, Intr-adevăr mi
nerul era considerat rob, ocnaș, 
far mineritul o meserie ingrată. 
Condiții neînchipuit de grele de 
muncă, salarii de mizarie, lipsa ce
lor mai elementare norme de pro
tecție a muncii, cocioabe in loc 
de locuințe. Asta a fost In trecut. 
Cum aste azi ? Introducerea pe sca
ră largă a tehnicii noi, mecanizarea 
lucrărilor au permis Înlăturarea 
operațiilor grele de muncă, Nor
mele de tehnică a securității asigu
ră desfășurarea muncii în subteran 
in condiții optime, pericolele de 
accidente sint înlăturate. Salariile 
noastr» sint... de invidiat, Cit pri
vește locuințele... Blocurile măi fi
le, ridicate In anii de democrație.

№S

Vă așteptăm în mijlocul nostru
de specialitate cu cele mai noi me
tode privind exploatarea zăcămin- 
teW’în țara noastră și In străină
tate. Institutul dispun? de labora
toare moderne, săli de lectură spa
țioase, cămine confortabile, cantină 
bine aprovizionată, club studențesc 
și săli de sport pentru recreare.

La Institutul de mine predau ca
dre didactice cu înaltă calificare 
ce zi de zi se străduiesc să fileu» 
mineze din plin visurile celor 
care-au pășit pe această cale.

Iată clteva din secvențele care 
dau acestei meserii un caracter de 
noblețe, un caracter minunat fă- 
cînd-o atrăgătoare. Toate aceste îm
pletiri de frumuseți, m-au determi
nat In alegerea 
ner minier.

Dragi prieteni, 
venți, care vreți
csastă carieră, vă așteptăm In mij» 
locul nostru CU bucurie. Pășiți cu 
încredere 
tru și la 
satisfacția

Munca de ingi
ner minier îți pu
ne In față zi de 
zi probleme va
riate și atrăgă-

4 toate.
Inginerul de mi

ne este conducă
torul grupului temerar de căută
tori ai mărgeanelor adîncurilor. Sub 
supravegherea sa ies la iveală co
morile tăinuite veacuri d?-a-rîndul 
în sinul bătrînei noastre Terre. A- 
colo, la adîncimi de sute de metri, 
din zgomotul mașinilor șl din cris
pări dl brațe, se naște adevărata 
poezie a muncii mlnierești, clntul 
sobru și 
al cărui 
Sectorul 
portantă
liste, inginerul 
aportul său în 
lanț.

Pentru a se 
Sarcinile ce-i
♦1 își acumulează cunoștințele de 
iMZă pe băncile facultății.

Sub grija partidului și guvernu
lui, institutul de mine e înzestrat 
cu biblioteci care cuprind volume

aș deveni I
noile blocuri care se ridică, stau 
mărturie o vieții noastre fericite. 
Azi munca de nritier e prețuită, ti» 
dicată la rangul de onoare. Ea cerz 
multă pricepere și cunoștințe mul» 
tipie, îndemînare. Pe zi ce trece 
ea atrage tot fnai mulți tineri. Și 
pe mine m-a atras această mun
că.

In Valea Jiului am venit în urmă 
cu un deceniu fără să cunosc mi
neritul. II știam din auzite. Si a- 
cum, sincer vorbind, nu regrst că 
am venit aici. Am îndrăgit munca 
de miner și pentru mine titlul de 
tninîer e o cinste. Aici în Valea 
Jiului, sub îndrumarea atentă a or
tacilor mei, oameni 
aur, pot sptine că 
eu cu adevărat om, 
nele mineritului.

In prezent conduc o brigadă de 
pregătiri la sectorul Ш al minei 
Lupeni. Locuiesc împreună cu ia» 
ffiilia mea intr-un apartament fru
mos, curat, plin de soare, într-unUl 
din blocurile noi. In casa noastră 
domnește belșugul și bucuria.

Fiul meu, care este elev In cla
sa П-a, mi-a cerut de multa ori 
să»i povestesc despre meseria mea 
de miner, despre felul cum mun
cesc. Și de fiecare dată cînd i-am 
povestit i-affl spus, și ața și este, 
că dacă ar ii să-mi aleg încă oda
tă meseria tot miner

De aceea și pe voi, 
venți, vă sfătuiesc să 
ți meseria de miner e 
nu o ocoliți.

In fiecare zi, taina 
tot mai pregătiți, capabili sa mi- 
nulascâ cu pricepere tehnica noua, 
larg introdusă în abataje.

Vă așteptăm cu bucurie și dra
goste l

NICOLAE ONIȘOR
miner, șef de brigadă — sectorul 

1Ц — mina Lupeni

CU adevărat de 
am devenit și 

am Învățat tai-

m-aș face, 
tineri absoi- 
nu uitați că 
frumoasă, să

cerc oameni

mereu plin de prospețime 
rapsod e inginerul minier, 
minier fiind o verigă ta
in lanțul economiei socia- 

trebuie să-și aducă 
consolidarea acestui

achita cu cinste de 
revin în producție.

CUM

meseriei de ingi-

proaspeți absci
să îmbrățișați a-

pragui institutului nos- 
lel ea și noi veți avea 
visului împlinit.

IOAN EUREȚEA 
student IMP,

©
AM DEVENIT MEDIC

Dorința de a 
studia medicina a 
fost un vis ve
chi. Din primii ani 
ai liceului am în
vățat cu mai mul
tă tragere de ini
mă științele natu- 
fiîiologia omului.

tită obținînd 
Facultății de 

Visul meu 
a se împlini, 
in care îmi 
și aplicațiile 
dal în cure

al)

rii, anatomia fi
Aveam și oarecare înclinații; ca 
♦lev, în multe împrejurări am aju
tat medicul internatului, venind ast
fel in contact direct cu bolnavul și 
ideea c< aș putea deveni medic 
mi-a încolțit in glnd.

in ultimele clase de liceu mi-am 
orientat pregătirea Înspre discipli
nele care îmi favorizau realizarea 
acestui Jind. După ce am absolvit 
Liceul, am Învățat temeinic pentru 
ивШПвГе. Munca Hsl-a fort răsplă-

în 
de

e- 
de

un loc în anul I 
medicină din Cluj, 
avea deci sorți, pentru , 
Conștiința că de felul1 
voi însuși disciplinele 
practice depinde mo- 
voi îngriji mai tirziu

omul bolnav, mi-a fost trează 
minte tot timpul celor șase ani 
studii.

Nu mică mi-a fost bucuria ți 
moția cînd, primind diploma
medic, an» fost repartizat In Valea 
Jiului unde ani de-a riadul aveam 
să trăiesc nenumărate satisfacții că 
prin cunoștințele dobîndite și price
pere am contribuit la alinarea 
vindecarea multor suferințe.

și-

fericit că am devenit 
constructor

Sint din Foirile, 
fiu de miner, Ё- 
ram cinci copii la 
părinți și locuiam 
strîmtorați întf-0 
casă care nici pe 
departe nu satis
făcea cerințele, 

de altfel toate celelalte casa 
mineri dz pe acele vremuri, 
atunci, în locuințe confortabile 
locuiau decît vasalii stlpînilor, 
goli fideli ai exploatatorilor.

Și ce mult doream să mă 
într-o locuință din acelea cu 
confortabilă, cu geamuri spațioasa 
cu baie, antreu.

Și atunci mi-am zis t Mă voi face 
constructor șl va sosi o vreme ciad 
se vor construi locuințe noi, fru
moase și pentru oamenii muncii. 
Aceea vreme a sosit. Izgonirea fas
ciștilor din țară, eliberarea patriei 
noastre au adus vremuri noi. Sub 
conducerea înțeleaptă a partidului 
s-a pus temelia unei noi vieți in 
care omul este Stăpîn 
lui.

Am început ucenicia 
rul de construcții din

Electrician

ca 
de 
Pe
Ш

slu-

văd
etaj,

pe munca

pt Sentie- 
PVirOșsai,

o
О

a VII-a și

etnd a Început construcția primelor 
locuințe muncitorești.

Mal e nevoie să spun cit sini de 
fericit cînd văd siluetele noilor 
locuințe înăltîndu-se la doua, trai 
etaje?. Sînt mîndru că am avut fe
ricirea să devin constructor *i cu 
Ѳ ani în urmă chiar șef de briga
dă. Am participat 
tritirea cartierelor 
Petroșani, Peirila, 
crai ia construcția
a clubului din Petrila 
facția omului care a 
în viață. $i trebuie să 
fiecare dată cînd trec
ceste construcții, mă stăpinește e- 
rnoția *i bucuria ca la ridicarea 
lor mi-ат adus șl eu modesta-mi 
contribuție. De aceea sint mîndru 
de meseria mea. Acum locuiesc și 
eu împreună cu familia mea într-иц 
apartament din cele noi din car
tierul de blocuri 7 Noiembrie din 
Petrila, alături de alte șute de !*• 
talii de mineri.

efectiv la cons- 
de blocuri din 

Lupani, ай iu- 
halelot orașului, 

și am satis- 
făurit ceva 
spun că de 
pe lingă ă-

NICOLAE KOVACS
Zidar, ?ef de brigadă 

șantier I.C.MiM, PstrOșusu

meserie frumoasă
Absolvenților claselor 

a Xl-a le sînt deschise multiple Câi 
pe care să pornească in Viitor. De
sigur că unii s-au fixat deja asu
pra profesiei, alții insă poate că 
sa niai gîndese și acum încotro 
să-și îndrepte pașii. Pentru aceștia 
din urmă, în vederea alegerii vii
toarei lor profesiuni, aș vrea sâ 
spun că dintre atîtea meserii fru
moase, aceea de electrician l-ar 
putea atrage pa mulți. De ce spun 
aceasta 7 O spun pentru că elec
tricitatea este intr-adevăr frumoa
să, Eu... m-axn îndrăgostit de elec
tricitate încă din timpul școlii ele
mentare. Dragostea pentru această 
meserie mi-a sădit-o în suflet un 
prieten al meu, mai mare, ce lucra 
ia „Blectroputere" Craiova. Cînd 
venea In concediu îmi povestea a- 
tîtoa și atîtea lucruri frumoase des
pre meseria lui, incit altceva nu 
mă vedeam să fiu decît electri
cian. Cu această dorință în suflet

am intrat ia $coala profesională de 
energie electrică din Craiova. Du
pă absolvire am mai urmat un an 
la Timișoara, la Școala medie teh
nică de energie electrică care func
ționa acolo. Apoi dorința mi-a fost 
împlinită cînd în anul 1955 am 
Început să lucrez ca electrician la 
termocentrala Paroșeni. De atunci 
nu m-am despărțit nici o clipă de 
meseria mea pe care o îndrăgesc 
așa de mult, care imi aduce atîtea 
Satisfacții și bucurii.

De aceea consider că astăzi, cînd 
ne aflăm în secolul atomului și al 
electricității, meseria de electrician 
ar trebui îmbrățișată de cît mai 
mulți absolvenți 
ai școlilor me
dii.

GilEORGHt 
iUȘV 

electrician — ter
mocentrala Paro

șeni

яви

DATORIE
Imi place să 

scriu despre oa- 
i meni, despre ace- 
i ia care caută să 

răspunde cu Cins
te sarcinilor de 
producție. Să le 
cunosc pasiunile 

ți dragostea pentru meseria aleasă. 
'Pentru exemplificare, să cităm po

vestea unui tînăr din stația C.F.R. 
^Petroșani, crescut și educat in Și- 
lele noastre.

Eram în clasa Vil elementară. Zi 
țda zi imi făceam lecțiile conștiin- 
j cios. După terminarea lecțiilor in loc 
*să mă joc, fugeam la gară și urmă
ream cu privirea cursul și mersul 
fiecărui tren. In mintea mea de co
pil mg Întrebam: „Cine dirijează 

țtoată circulația trenurilor ?“ Imi 
«făceam fel de fel de închipuiri. 
țDupă fiecare tren vedeam 
"tățean cu 
ț verde în 
î mișcare a 
'•să-l Întreb
tel de pleacă trenurile la comanda 
>iui 7 Toți călătorii plecau. Kămî- 
tneam singur pe peronul 
.urmăream in depărtare 
, pitor al luminilor roșu, 
igalben de ia aparatele
ȘțȘi așa se repetau toate, pînă in

tr-o ai, 
roșie mă

— Ce 
/- **»

șapca roșie și 
mină. Analizam 
acestui om. Aș 
mai amănunțit,

un ce
ea disc 
fiecare 

fi dorit 
ce face

stației și 
jocul scli- 
Verde sau 
de cabine.

Cînd cetățeanul CU șapca 
Întrebă: 
faai tu aici, copile?
none... îl răepuatt Incur-

în camera 
stau numai 
Din munca 
înțelegeam

de judecata. Totuși îmi pla- 
1-am spus dorința mea: aș 
să ajung la fel ca «1. Ml»a 
că trebuie să învăț și cind

clase, am urmat cursurile 
medii tehnice de exploatare 
Aici, în cei patru ani, dez- 
tot ce mă frămintase în co

cu

stau
care

elementul

sarcini ma
le dirijam,

DORINȚA, PASIUNE ȘI 
cât, mia Îmi place să urmăresc tre
nurile cum vin și pleacă.

Omul îmi zlmbi prietenește și mă 
înțelese. Apoi mă luă 
unde lucra. In interior 
aparate șl telefoane, 
„prietenului meu" nu
nimic, făcea lucruri peste puterea 
mea 
cea. 
vrea 
spus
am să fiu stare, pot să ajung ca 
ei.

Din ziua aceea dorința mea a de
venit pasiune. După terminarea ce
lor 7 
școlii 
C.FJt 
legam
pilărie. Învățam cu rivnă, să cunosc 
cît mai amănunțit tainele din ex
ploatarea căilor ferate, Lunile de 
practică mi se păreau cele mai 
frumoase. Lucrata 
„tren”.

„In fața noastră 
rețe. Trenurile pe
sînt cu ante de călători și avutul 
obștesc încredințat la transport, de 
aceea trebuie să arătăm că merităm 
încrederea ce ne-a fost acordată". 
Acestea au fost cuvintele spuse la 
despărțire de secretarul organizației 
UTJrf. din școală,

Anii trecură, munca teoretică lm< 
MmM cu cm pzacctaă luase afij-

șlt. In urma examenului de autori
zare în funcție, eram le fel ca 
„prietenul meu". Eram mtndru de 
calificarea mea și doream să de
vin un buu impiegat de mișcare pe 
magistralele noastre, La Început am 
fost repartizat Intr-o stație, eu vo
lum de lucru mai mic, iar pină la 
urmă aip fost promovat ca impie
gat de mișcare dispozitar.

Munca Imi place. Tu ești acela 
oare dirijezi trenurile, tu ești ace
la care coordonezi munca manevrei 
într-o stație și alături de întregul 
complex de salariați de и C.F.R. 
asiguri și contribui la Îndeplinirea 
planului global de transport In de
plină siguranță a circulației.

...Firul povestirii s-a Întrerupt. 
Da, a o poveste adevărată a impie
gatului de mișcare Anghel Damian, 
utemist destoinic al stației noas
tre, Asemenea iul, multi tineri iți 
făuresc visuri și planuri mărețe. 
Cresc și se ridică prin grija ocro
titoare a partidului. L-am lăsat pa 
acest tlnăr să-și continue lucrul, 
in aceeași zi, în stație a fost un 
dute-vino de trenuri. Afară, am 
prins încă un instantaneu — se 
schimbau articolele la postul U.TM 
de control. Aici numele utemistulai 
Anghel Damian era trecut în rio
dul fruntașilor,

S. hASARAR
impiegat de mișcare — stația 

GJ'X. Petroșani
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nai шона аісщіе aesiașurani convorbirilor 
recapitulative la mina

De curind s-au desfășurat ptimela 
convorbiri recapitulative m certu
rile și cursurile învățămrîntului de 
partid de la exploatarea minieră 
Vulcan, in majoritatea cazurilor 
dezbaterile au corespuns din punct 
de vedere al calității, iar la cele 
mai multe careuri prezența a fost 
bună.

La un nivel corespunzător 3*aU 
purtat discuțiile in cursul seral de 
partid anul I, al cărui propagandist 
eSte iov, Iosif Lăzăruț. Propagandis
tul a orientat discuțiile spre pro
blemele strlns legate de sarcinile 
actuale puse de partid, de obiecti
vele concrete ca stau în fața colec
tivului minei. De asemenea, în cer
cul de studiere a statutului P.M.R. 
-- propagandist tov. Bidiguț Cons
tantin, convorbirea a decurs în 
mod mulțumitor, majoritatea cursan- 
ților dovedind o bună pregătire.

Cu toate acestea, în desfășura
rea convorbirilor recapitulative au
existat și unele lipsuri. Nu paste 
tot s-a dat atenția cuvenită pre
gătirii convorbirilor în vederea par
ticipării la dezbaterea problemelor, 
din care cauză nivelul unor discuții 
a fost scăzut, Le unele cercuri prea 
puțini cursanți au participat la 
discuții, De asemenea, au fost ca
turi cînd prezența a lăsat de dorit.

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

Fapte despre dezvoltarea orașelor
lUiuiai* dia pag. l-a;

11 (Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, 
Constahfa, Craiova, Arad, Oradea, 
Ploiești, Brăila, Galați), iar dacă 
ținem seama cil datele pe care ie 
Utilizăm se referă ia siitșltui anu
lui 1961, este piobabil ce și aceas
tă ciiră este in prezent depășita.

Cu pe ale o treime a crescut in 
perioada І948-196І populația otașe- 
lor al căror număr de locuitori de
pășește actualmente 50 000, Există 
18 asemenea centre urbane in plină 
Înflorire.

Unui din cele mai izbitoare 
exemple de dezvoltare Vertiginoasă 
a unui oraș il constituie Hunedoara, 
devenit cei mai mare centru si
derurgic al țârii, in 1930 Hunedoa
ra era un mic orășel cu 4 600 de 
locuitori, in 1961, ei număra 51153 
de suflete — de peste zece ori 
mai mult.

ln trecut, Bucureștiui părea un 
iti de uriaș printre pigmei. Dar 
astăzi, deși Capitale s-a dezvol
tat in ritmul impetuos pe aate-l 
cunoaștem, creșterea rapidă a ce-

îndeplinirea angajamentelor — 
chestiune ne onoare pentru flecare colectiv

(Urulare din pag. 1-aj

cestei exploatări a dat peste plan 
30808 tone de cărbune, a reușit 
să reducă procentul de cenușă în 
cărbune sub cel planificat și să 
realizeze pe primele 4 luni econo
mii la prețul de cost de 769 000 lei. 
Acest exemplu demonstrează că a- 
colo unde sarcinile și planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice sint 
însoțite de o muncă politică perma
nentă, unde muncitorii își dau sea
ma de importanța îndeplinirii an
gajamentelor șl își cunosc sarcinile 
concrete ce le revin, întrecerea 
socialistă se desfășoară intr-un ritm 
viu.

Cu toate acestea, mai există însă 
organizații de partid și de masă 
care nu dau atenția cuvenită în
trecerii socialiste, manifestă o 
slabă preocupare pentru îmbunătă
țirea muncii politice de masă în 
vederea mobilizării colectivelor în
treprinderilor la îndeplinirea anga
jamentelor.

La mina Vulcan, de exemplu, eu 
toate că de la începutul anului 
s-a înregistrat o serioasă rămînere 
în urmă, colectivul acestei exploa
tări rămînînd dator în cele 5 luni 
cu 2 750 tone de cărbune față de 
plan, comitetul de partid și orga
nizațiile de bază nu folosesc in su
ficientă măsură mijloacele polițiști 
de thasă pentru combaterea unor

La cursul seral de partid condus 
de tov. Addff, Petru, de exemplu, 
doar 3 cursanți au participat la dis
cuții, iar prezența , n-a atins nici 50 
la sută. Slabe au fost și discuțiile 
în cercul de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul II din sectorul de in
vestiții. Din cei 20 de cursanți ai 
acestui cerc au fost prezahțl numai 
10. Propagandistul, tov. Vollnic 

Ioan, s-a prezentat bine pregătit, 
documentat, cu plan de discuții 
pentru fi’care problems. Ciirsanțn 
însă, cu excepția tov. Fasole Mlhal, 
s-au prezentat nepregătiți. S-au dez
bătut 6 probleme, inSe au purtat 
discuții doar 3 tovarăși. Discuțiile 
au fost superficiala, dovadă că in 
decursul anului de îrtvățămint du 
ă-a studiat temeinic.

La probleme de mare Însemnătate 
cum sini: Conferința Naționale a 
P.C.R., Congresul I al P.M.R., poli
tica P.M.R, de transformare socia
listă a agriculturii, nici un cursant 
nu a luat cuvintul. In assmenea 
situație convorbirea s-a transfor
mat într-o expunere făcută de că
tre propagandist, o consultație asu
pra problemelor ce trebuiau să fie 
dezbătute.

Slaba pregătire а cursanților este 
o consecință a modului defectuos 
în care a funcționat acest cerc in

loriaite orașe aie țarii face impro
prie această imagine.

Care sint factorii. cate au deter
minat creșterea rapidă a populației 
urbane în (ara noastră ? Ca urma
re a ridicării nivelului de trai, spo
rul natural ai populației orășenești 
este, iirește, mult mai ridicat de
ed înainte de cei de-al doilea răz
boi mondial, cînd excedentul natu
ral al orașelor era toarte scăzut sau 
chiar negativ. Factorul esențial îi 
constituie insă procesul de indus
trializare socialistă a țării, de ridi
care a regiunilor in trecut înapo
iate din punct de vedere economic, 
dezvoltarea pe cate a luat-o invă- 
tiuntul, munca de cercetare științi
fică, viața culturală sub multiplele 
ei aspecte. Toate acestea au otetit 
multor elemente tinete de la sate 
un vast cimp de activitate creatoa
re, posibilitatea de а se califica in 
diverse domenii, potrivit aspira
țiilor și vocației fiecăruia.

Procesul rapid da urbanizate carex, 
se desfășoară in țara noastră este 
unul din cele mai puternice reflexe 
ale progresului întregit țări.

(Agerpres)

stări de lucruri negative, ca indis
ciplina, neglijența, slaba preocupa
re din partea conducerilor unor 
sectoare și a unor cadre tehnice 
pentru crearea de condiții cores
punzătoare ca minerii să-și înde
plinească angajamentele luate în 
întrecere.

îndeplinirea angajamentelor este 
o chestiune de onoare pentru fie
care muncitor, pentru fiecare co
lectiv, pentru organizațiile de 
partid, sindicale și U.T.M., pentru 
conducerea întreprinderii. Angaja
mentele luate In întreeere trebuie 
Îndeplinite cu cinste de colectivul 
fiecărei brigăzi, fiecărui sector și 
fiecărei exploatări. Numeroși mi
neri se interesează îndeaproape de 
realizările obținute, vor să cu
noască operativ situația îndeplinirii 
angajamentelor. In multe locuri sin
dicatele desfășoară o largă publici
tate In jurul întrecerii asigurlnd 
ca întregul colectiv să cunoască o- 
perativ stadiul îndeplinirii angaja
mentelor. La mina Petrila Sint larg 
folosite in acest scop eele mal va
riate mijloace; agitatorii, stația de 
radioficare, gazetele de perete, gra
ficele, foile volante. De asemenea, 
fruntașii sint invitați să vorbească 
despre experiența lor la întîlnirile 
care au loc la club, în consfătuirile 
de producție și la stația de radiofi
care.

Trebuie arătat însă că sarcina de 
a desfășura o susținută muncă poli

vulcan
cursul anului. Nu s-au creat con
diții pentru buna desfășurare a 
ședințelor cercului, de multe ori 
neavînd nici sală corespunzătoa
re. N-a existat un control din par
tea biroului organizației de bază 
asupra felului în care au studiat 
cursanții, iar propagandistul n-a 
fost destul de exigent față de cei 
care au neglijat pregătirea.

Este necesar ca biroul organiza
ției de bază, comitetul de partid 
de la mină să analizeze situația a- 
cestui cerc și să ia măsuri pentru 
a asigura încheierea în buhe con
diții a învățămîntului. De aseme
nea, trebuie să se acorde o atenție 
mai mare și altor cercuri și cursuri 
în care primele convorbiri n-au fost 
la nivelul cerințelor. Accentul prin
cipal să fie pus pe conținutul con
vorbirilor, pe legarea cit mai strîH- 
să a învățămîntului de sarcinile 
practice ale construcției socialiste.

Continuu preocupat de buna calitate a pieselor, maistrul Oravetz 
Victor este în permanență printre muncitorii secției mecanice a 
U.R.U.M.P., controlled cu exigență și dină explicațiile necesare tinerilor 
strungari,

Mărturie a acestor preocupări este clișeu, alăturat care nl-i 1л- 
tățijeară pe maistrul Oravetz in timp ce urmărește, după schiță, exacti
tatea dimensiunilor unor piese executate de tinăful Strungar Colbert lașii.

tica în jurul întrecerii socialiste 
nu este înțeleasă peste tot așa cum 
trebuie. In unele locuri stadiul în
deplinirii angajamentelor este popu
larizat cu întîrziere. In măsură 

insuficientă este folosită agitația 
politică de masă la minele Vulcan 
Lanea și altele pentru a ține trează 
atenția colectivelor brigăzilor, și 
seătOarelor, asupra angajamentelor 
luate în întrecere, pentru a popu
lariza brigăzile fruntașe și pentru 
a critica pe cele rămase în urmă. 
De asemenea, pe șantierele de 
construcții din Petroșani, Vulcan și 
Lupeni, deși există grafice care 
oglindesc termenele de dare în fo
losință a obiectivelor aflate în 
construcție, realizările privind în
deplinirea angajamentelor sînt slab 
reflectate în agitația Vizuală.

Deosebit ds important în între
cerea socialistă este sprijinirea sis
tematică a celor rămași în urmă 
pentru a se ridica la nivelul frun
tașilor. In Valea Jiului se extinde 
tot mai mult inițiativa unor mineri 
comuniști de a trece să lucreze în 
locurile cele mai grele, da a pre
lua conducerea brigăzilor rămase 
în urmă. Trebuie arătat însă că 
această inițiativă n-a fost generali
zată în măsură suficientă, deși la 
unele exploatări ca Vulcan, Lenea 
și Uricani există încă un număr de 
brigăzi care nu-și realizează sarci
nile ds plan.

Sotijinitea Celor rămași în urmă

CARNET; nR J N
...ЕГа CU cițiva ani în urmă. Ie

șită Chiar atunci dintr-o reparație 
capitală, locomotiva nr. 150.1121 
aștepta să pornească din nou la 
drum. Postați pe rampele din dreap
ta și stingă cazanului pentru aburi, 
mecanicul Grigore GhCorghe și fo
chistul Luță Aurel împodobeau 
locomotiva cu o strălucitoare sal
bă de alamă.

— Eu totuși zic s-o botezăm 
„Săgeata" — rupse tăcerea fochis
tul Luță. Optindu-se din lucru, Gti- 
gore făcu cu mina un gest deza
probator, apoi rosti hotărît.

— Nu merge. Ne trebuie un 
nume semnificativ, Care să încăl
zească inima chiar și atunci cînd 
nu sintem în tură. înțelegi? Of- 
tind, Luță mîngăia CU un gest ins
tinctiv corpul negru ș lucios al 
locomotivei.

Splntecînd dintr-o parte în alta 
văzduhul, o rîndunică trecu iute 
în zbor pe deasupra depoului. Ut- 
mărlnd-o un timp cu privirile, «ei 

trebuie să se bucure de o atenție 
tot mai mare, să se facă din aceasta 
puternice acțiuni organizate. In or
ganizarea și desfășurarea Întrecerii 
socialiste trebuie muncit In așa fel 
incit toți 'muncitoriii să-și realizeze 
sarcinile de plan, să-și îndeplineas
că întocmai angajamentele luate în 
întrecere. Organizațiile de partid 
sînt datoare să dezvolte în nodurile 
muncitorilor fruntași simțul de răs
pundere nu numai pentru ce fac 
el ci și pentru felul în care mun
cesc cei din jurul lor, să-i ajute 
pe aceștia să muncească mai bine,f 
mai cu spor.

In întrecerea socialistă apar noi*, 
și noi inițiative menits să asigure.* 
folosirea mai deplină a tuturor re- ? 
zervelor de sporire a producției, să 
contribuie la îndeplinirea angaja
mentelor. Organizațiile de partid și 
de sindicat, precum și conducerile 
întreprinderilor sînt datoare să a- 
corde toată atenția unor inițiative 
valoroase cum sînt Inițiativele 
„Două fîșii pe zi In abatajele fron
tale", „Două cîmpuri pe schimb în 
liecare aripă în abataje cameră" și 
altele, să explice pe larg însem
nătatea acestor inițiative, să asigure 
condiții pentru aplicarea lor în 
toate locurile de muncă acolo un
de sint condiții corespunzătoare.

Condueînd Întrecerea socialistă, 
organizațiile și organele de partid 
sînt datoare să Se ocupe ca In fie
care loc de muncă să se ia toate 
măsurile tehnice și Organizatorice 
necesare ca muncitorii să poată 
participa din plin, cu tot elanul 
la întrecerea socialistă.

D UNICA"
doi tineri de pe locomotiva se în
toarseră emoționați unul spre ce
lălalt.

— Ai văzut î
— Văzut I
— Numele ei îți place •
— Place !
— Atunci...
...Se luminează de ziuă. Părăsind 

stația Petroșani, „Rîndunică" alear
gă pe oțelul șinelor de parcă nici 
n-ar tracta după ea un tren ca o 
încărcătură de 2 000 tone. La geam, 
mecanicul de serviciu, UtetOiStUl 
Gtigore Gheorghe, urmărește atent 
paletele de semnalizare. Mehevrind 
dibaci aparatul de purjăre, fochis
tul Luță Aurel lasă să treacă prin 
țevile laterale de eșapare a locomo
tivei nori uriași de aburi.

— Trage clapa de aer, răsună 
comanda mecanicului.

Iuțintkt-și mersul, „Rindunica" 
scurtează distanțele văîlnd eu 
ochii.

La Subcetate, „Rîndunică" și oa
menii care o deservesc sint soli
citați să transporte în plus plnă 
la simeria o Încărcătură de 1 666 
tone.

— Să încercăm — se învoiește 
mecanicul. Locomotiva și oamenii 
sint puși la grea încercare. Un a- 
semenea supratonej cete mecanicu
lui șl fochistului să-și sporească 
de cîteva ori atenția și efortul 
în lucru.

Nesățios, cuptorul locomotivei În
ghite sute de îopețl de cărbune.

— Regulator la 14 1
— Injector 1
— Căfbune 1
oamenii nu-și permit nici o 

clipă de răgaz.
Comportîndu-se admirabil „Rîn- 

dunlca" sosește ln stația Simerta 
fără nici o clipă de întîrziere.

-- Pasăre măiastră, nu alta I ■— 
exclamă feroviarii Vlrstniei din 
stație, mingllnd „Rlndunrca".

— Dar și oamenii I spun zîmbind 
mecanicii și fochiștli de pe alte 
„Rlndunci", „Rachete" și „Săgeți".

In aceeași zi, pe foile unor re
gistre de evidență s-a" consemnat: 
o valoroasă economie de combusti
bil, . înjumătățirea unor cheltuieli 
alocate pentru transportul de măr
furi, creșterea rindurilor muncito
rilor fruntași de la depoul C.F.R. 
Petroșani cu îneă doi oameni.

A. N1CHIFOREL

PR06RAM DE RADIO
15 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Gintă or
chestra de muzică populară a Fi
larmonicii de stat din Oradea, 8,00 
Sumarul presei centrale, 9,26 Muzică 
populară, 10,30 Muzică ușoară; 11,28 
Сіпіёсе și jOeuri populare, 12,30 Mu
zică ușoară rominească, 14,00 Concert 
de prlnz, 15,30 Valsuri interpretate de 
fanfară, 18,15 Vorbește Moscova 1
17.10 Melodii de estradă interpre
tate de orchestre de coarde, 18,00 
Program muzical pentru fruntași in 
producție din industrie și agricul
tură, 19,20 Din operele Iul Roselni,
20.10 Seara ds dans cu Horla Șer- 
bănescu și Radu Zaharescu, 21,00 
Romanțe, 21,25 Muzică populară 
cerută de ascultători, 22,40 Muzică 
de dans. PROGRAMUL li. 10,10 In
terpret de muzică ușoară, 11,00 
Cîntece pentru cel mici, 12,05 „Pe 
strune de vioară", 13,00 Muzica 
populară, 13,30 „Melodii dragi" — 
program de muzică ușoară, 14,35 
Muzică de estradă, 15,30 Clntă Tra
ian Ullecan și Niță Vădeanu. ln 
program muzică populară, 16,10 Mu
zică din operete, 16,40 Ctntecs des
pre satul socialist, 17,00 Noi înre
gistrări de muzică din opere, 18,30 
Soliști de muzică ușoară, 19,30 Pe 
teme internaționale, 20,00 Muzică 
populară ceruta de ascultători, 20,40 
Scene de petrecere din operete, 21,10 
Muzică de dans, 22,00 Din cele 
mai cunoscute melodii populare.

—— t— —

CINEMATOGRAF'
15 iunie

PETROȘANI — 7 NOlEMBRit: 
O călătoria spre centrul pămîntu- 
1U1 (seria n-a); Al. SAH1A : Floarea 
de fler; LONEA ■ Regăsirea; ANl- 
NOASA: Planeta furtunilor,- VUL
CAN : Agrafa albă; LUPENI: ine
lele gloriei; BARBATBN1: Intre 
două iubiri; UR1CAM1: omul de 
lingă tine.
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Congresul P.
&ERLIN 13 (Agerpres).
După cum anunță postul de 

dio „Deutscher Freiheitssendsr 904', 
în conformitate cu hotărîrea plena
rei a 22-a a C.C. al P.C. din Ger
mania, a avut loc Congresul Parti
dului Comunist din Germania. La 
lucrările Congresului au participat 
217 delegați.

Congresul a fost salutat de de
legații ale partidelor comuniste și 
muncitorești din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Polonia, Un
garia, U.R.S.S., Austria, Belgia, Ma
rea Britanie, Danemarca, Grecia, 
Italia, Luxemburg, Olanda, Spania, 
Suedia.

Din partea Partidului Muncitoresc 
Romîn, tov. Gheorghe Stoiea, membru 
al C.C. al P.M.R., a transmis con
gresului salutul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Pe adresa Congresului s-au pri
mit, de asemenea, mesaje de salut 
din partea Partidului Comunist Chi
nez și a altor partide frățești.

-о
Tineretul congolez cere lichidarea exploatării 

străine
13 (Agerpres). 

conferințe de 
loc la Leopold- 
organizației de

LEOPOLDVILLE 
In cadrul unei 

presă, care a avut 
viile, președintele 
tineret a partidului „Mișcarea națio
nală congoleză", Lukunku, a decla
rat că poporul Congoului cere ca 
cei vinovați și toți complicii la 
asasinarea lui Patrice Lumumba să 
fie deferiți unui tribunal popular 
și pedepsiți aspru.

El a subliniat că asasinarea lui 
f’atrice Lumumba a fost săvîrșită 
de cercurile reacționare pentru a 
slăbi lupta poporului congolez, a. 
tuturor popoarelor din Africa, îm
potriva imperialismului.

О

Sta- 
însă 
Du- 
po-

WASHINGTON 13 (Agerpres).
Deși au reluat relațiile diploma

tice normale, cu guvernul condus 
de dictatorul haitian, Duvalier, 
tele Unite nu au abandonat 
intențiile lor de a-1 înlocui pe 
valier cu o altă personalitate 
litieă. Această poziție a fost reafir
mată, potrivit relatărilor agenției 
Reuter, de un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat, care a 
declarat, la 12 iunie, că „S.U.A. 
nu au abandonat ideea folosirii 
forței pentru răsturnarea regimu
lui lui Duvalier în Haiti". Purtă
torul de cuvînt a afirmat în a- 
celași timp că „folosirea forței va 
avea loe numai în situații extreme".

Observatorii consideră că această 
declarație are drept scop să împie
dice orice eventuală schimbare de 
regim în Haiti care nu ar fi pe 
placul Statelor Unite. In legătură 
cu aceasta, sursele Departamentu
lui de Stat au indicat că „dacă 
în următorii cîțiva ani nu va in
terveni o schimbare a situației în 
Haiti, există teama ca succesorul 
lui Duvalier să fie o personalitate 
eu vederi de stînga". _

-=©

a anunțat 
deseoperit 
regimului 

Postul de

Descoperirea unui complot 
în Yemen

SANAA 13 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa 

ia 12 iunie că a fost 
un complot împotriva 
republican din Yemen, 
radio a precizat că complotul a fost 
pus la cale de trădători corupți și 
agenți ai reacțiunii. Toți 
ții la complot au fost 
vor fi judecați de 
securității de stat din

participant 
arestați și 
tribunalul 

Sanaa.
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din Germania

Biroul Po- 
Germania, 
motive pe

din
de

La Congres, M. Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Germa
nia, a prezentat raportul de activi
tate a Comitetului Central: „Sar
cinile în lupta pentru salvarea pă
cii, în apărarea drepturilor demo
cratice, pentru bunăstare socială".

W. Mohn, membru în
litic al C.C. al P.C.
a făcut o expunere 
marginea proiectului statutului mo
dificat al partidului. Congresul a 
adoptat în unanimitate Declarația 
program, Statutul modificat al 
partidului și un mesaj de salut că
tre toți membrii partidului și luptă
torii pentru pace, care zac în în
chisori .

Delegații au aprobat raportul de 
activitate a Comitetului Central și 
au ales noua componență a C.C.

La prima ședință a C.C. a P.C. 
din Germania, M. Reimann a fost 
reales în unanimitate prim-secretar 
al Comitetului Central.

In prezent, a spus în continuare 
Lukunku, exploatatorii străini con
tinuă să jefuiască Congoul. Tine
retul din Congo cere să se pună 
capăt acestei situații.

Lukunku a adus la cunoștiința 
celor prezenți recenta hotărîre a 
Adunării de deputați din provincia 
Kivu, din partea căreia Antoine 
Gizenga a fost ales deputat al par
lamentului, prin care se cere ca 
acesta să fie pus imediat în liber
tate.

^ass:

Operațiunile militare din Irak
BAGDAD 13 (Agerpres).
Operațiunile militare dintre tru

pele irakiene și partizanii kurzi 
continuă. Comunicatele oficiale ale 
guvernului irakian afirmă că trupele 
guvernamentale ar fi obținut suc
cese în cursul luptelor, dar alte 
surse dezmint aceste știri.

Conducătorul partizanilor kurzi, 
Barzani, relatează France Presse — 
a dat publicității o proclamație în 
care se spune : „Noi nu avem altă 
alternativă decît de a lupta pentru 
apărarea poporului nostru și a sa
telor noastre". „Vom continua lupta 
pînă ce guvernul irakian va ridica 
blocada economică și militară și va

HAVANA. — Lozincile „Mai mul
tă atenție economiei!", „Sarcina 
principală a zilei este sporirea pro
ducției /" formulate de Partidul 
Unit al Revoluției Socialiste și de 
guvernul Republicii Cuba, au gă
sit un puternic ecou în rîndutile 
tuturor oamenilor muncii din Guba. 
In prezent, în fabrici și uzine se 
face bilanțul activității pe luna mai. 
Din toate colțurile Cubei sosesc 
vești despre noi victorii în muncă, 
despre depășirea planurilor de pro
ducție.

ROMA. — Consiliul Național al 
Uniunii Femeilor italiene a aprobat 
componența delegației la Congre
sul Mondial al Femeilor de la Mos
cova,

Din delegație fac parte 50 de mi
litante de seamă ale mișcării de 
femei din Italia, reprezentînd toa
te domeniile vieții publice din a- 
ceastă țară.

LONDRA. — La 12 iunie în tim
pul unui zbor de instrucție în a- 

' propiere de Banhory (Scoția) s-a 
prăbușit un avion de bombardament 
cu reacție al forțelor aeriene mi
litare engleze de tip „Vulcan". Gei

в
Greva învățătorilor 

din Ecuador
QUAYAQUIL 13 (Agerpres).
Aproximativ 1 000 de învățători 

de Ia școlile de stat din Guayaquil 
(Ecuador) au declarat grevă. învă
țători cer guvernului achitarea sa
lariilor restante. In provincia Ma- 
nabi sute de învățători din școlile 
de stat sînt în grevă de o săp- 
tămînă. Revendicările greviștilor 
sînt sprijinite de „Frontul în apă
rarea școlii de stat", creat recent 
de învățătorii cu vederi democra
tice.

In localitatea Mantu, provincia 
Manabi, au declarat grevă munci
torii care deservesc autostrada 
principală ce unește Mantu cu 
restul țării, Și muncitorii din alte 
puncte situate de-a lungul șoselei 
s-au alăturat la grevă. Greviștii 
cer guvernului îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și eliberarea se
cretarului general al sindicatului 
local, arestat.

- = ©=-

Explodarea unei rachete 
„ Aflas-Agena"

NEW YORK 13 (Agerpres).
Autoritățile americane au anun

țat că o rachetă tip „Atlas-Agena" 
care transporta un satelit „spion” 
a explodat miereuri la baza Point 
Arguelo (California) numai la cî- 
teva secunde după lansare. Un pur
tător de cuvînt al Marinei S.UA. 
a declarat că a fost ordonată des
chiderea unei anchete pentru a 
determina cauzele exploziei.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, racheta „Atlas-Agena" 
este folosită în special pentru lan
sarea sateliților spioni de tipul 
„Midas" și „Samos".

accepta cererile noastYe cu privi
re la reglementarea pașnică a con
flictului. Continuăm să credem că 
poporul nostru poate trăi în mod 
pașnic în sinul Republicii irakiene 
și în sînul unei Uniuni Federale 
arabe" Barzani a dezmințit apoi co
municatele militare ale guvernului 
irakian arătînd că „forțele kurde 
înaintează în scopul de a ocupa 
totalitatea zonei locuite de kurzi".

Potrivit spuselor sale, întreaga 
provincie Kirkuk, cu excepția ora
șului cu același nume, este ocupată 
de forțele kurde, care, în același 
timp, progresează în provincia Mo
sul și au ocupat o mare parte a 
provinciei Diala.

■S.A-2Sii

regiunea. Mii de 
sparte provocînd 
cîtorva persoane, 
numeroase case

cinci membri ai echipajului au pie
rit.

AMSTERDAM. — In noaptea de 
miercuri spre joi, anunță agenția 
France Presse, un depozit de muni
ții în care se aflau mai multe zeci 
de tone de dinamită, situat într-unu! 
din cartierele orașului Amsterdam, 
a sărit în aer.

Explozia, care a provocat consi
derabile pagube materiale, a putut 
fi auzită în toată 
geamuri au fost 
rănirea ușoară a 
Potrivit agenției, 
din imediata apropiere a depozitului 
au fost serios avariate;

PARIS. —; Din relatările presei 
pariziene s-a aflat despre o nouă 
crimă a călăilor franchiști. In fe
bruarie a.c., ei au arestat pe tînărul 
poet spaniol Manuel Moreno Bar- 
renco, iar după zece zile acesta a 
încetat din viață în spitalul închi
sorii. Autoritățile franchiste au de
clarat rudelor acestuia că poetul 
a încercat să se sinucidă aruncîn- 
du-se pe o fereastră a închisorii. 
Această versiune oficială nu este' 
nouă. întreaga lume își amintește 
că exact în același fel franchiștii au

Wfj
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Pe marginea crizei politice 
din Grecia

ATENA 13 Corespondentul A- 
gerpres Al Gheorghiu transmite: 

In prima zi de consultări pen
tru rezolvarea crizei politice, care 
s-a ivit în Grecia ca urmare a de
misiei guvernului Karamanlis, rege
le a primit ieri pe președintele 
parlamentului, Rodopoulos, pe lide
rul Uniunii de centru, Papandreu, 
și pe liderul Partidului progre
sist Markezinis. Agenția 
Presse relevă că „regele 
se orientează spre formarea 
guvern care să se bucure de în
crederea parlamentului și pare să 
fi respins în mod definitiv propu
nerea de a numi un cabinet format 
din personalități neparlamentare a 
cărui sarcină s-ar limita la orga
nizarea unor noi alegeri”.

După cum 
de a constitui 
ziție care să 
geri în baza 
lectoral majoritar, care favorizea
ză partidul de guvernămînt ERE a 
fost făcută de 
ziare grecești, 
propunere nu 

decît revenirea 
rași forțe politice al căror eșec 
este subliniat de

Merită aitenție 
în rîndul aliafUor 
drul N.A.T.O. de 
nului Karamanlis. Ziarul „Ethnos" re
marcă că unii aliați ai Greciei ur
măresc cu neliniște evoluția cri
zei politice. Ziarul menționează 
eă ceea ce a provocat nemulțumi-

France 
Paul 
unui

se știe, propunerea 
un guvern de tran- 
organizeze noi ale- 
actualului sistem e-

Karamanlis. Unele 
relevă că această 
urmărește altceva 
la putere a acelo-

actuala 
reacția 
Greciei 
demisia

criză, 
stîrnită 
din ca- 

guver-

MANILA 13 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la Ma

nila înainte de a pleca spre patrie, 
Subandrio, locțiitorul ministrului 
prim și ministrul afacerilor Externe 
al Indoneziei, a menționat că con
ferința la nivel înalt cu. participa
rea președintelui Indoneziei, Su
karno, președintelui Filipinelor, 
Macapagal, și a primului ministru 
al Malayei, Tunku Abdul Rahman, 
va avea loc în jurul datei de 15 
iulie.

După cum se știe, conferința va 
discuta 
flictul 
gătură 
layeză, 
pinelor, făcută la recenta întîlnire 
a reprezentanților eelor trei țări de 
la Manila, cu privire la crearea u- 
nei confederații din care ar urma 
să facă parte Filipinele, Indonezia, 
Malaya, precum și teritoriile care 
urmau să intre în proiectata fede
rație malayeză.

problemele legate de con- 
dintre cele trei țări în le- 
cu proiectata federație ma- 
precum și propunerea Fili-

încercat să mascheze încercarea lor 
de a se răfui cu eroul comunist 
Julian Grimau.

PARIS. — Agenția Union Fran- 
caise d'Information anunță că cu
rajosul patriot spaniol Ramon O- 
mazabal, conducătorul mișcării mun
citorești din Țara Bascilor, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Spania, a fost transferat la închi
soarea din Madrid, închisoare unde 
a fost executat Julian Grimau.

CARACAS. — La Caracas, Ma
racaibo, Valencia, Maracay și alte 
orașe din Venezuela se desfășoară 
pregătiri active în vederea Congre
sului Mondial al Femeilor. Femeile 
din Venezuela vor trimite la Mos
cova o delegație numeroasă, din 
care vor face parte muncitoare, 
profesoare, avocate, reprezentante 
ale altor profesii.

SAIGON. — Corespondentul din 
Saigon al agenției Associated Press 
relatează că la 12 iunie, sute de 
budiști au reușit să pătrundă, în 
ciuda cordoanelor de poliție și a 
baricadelor, în pagoda din Saigon 
pentru a cinsti memoria preotului 
budist care s-a sinucis zilele aces
tea dîndu-și foc într-o piață publi
că în semn de protest împotriva re
presiunilor la care sînt supuși ds 
către autoritățile diemiste budiștii 
din Vietnamul de sud 

par- 
care 
des- 

și

rea „unor aliați" (americani N.R.) a 
fost tonul și caracterul filobritanic 
al proclamației regale. Intr-o co
respondență apărută în ziarul „New 
York Herald Tribune" miercuri di
mineață și citată de ziarul „Ethnos" 
se spune că actuala criză ar fi re
zultatul detonării unei bombe en
gleze cu explozie întîrziată, Anglia 
urmărind redobîndirea influenței ei 
în această parte a lumii. Sub 
acest aspect, arată ziarul, criza 
politică din Grecia ar constitui o 
lovitură pentru N.A.T.O,

Forțele de stînga au primit cu 
satisfacție demisia lui Karamanlis. 
Ziarul „Avghi" a publicat o decla
rație a Comitetului Executiv al 

partidului E.D.A. în care se subliniază 
că lupta unită a poporului a în
registrat o primă victorie, dar că 
există încă pericolul ca situația a- 
normală să se mențină și că acest 
pericol este destul de acut. Opu
ri îndu-se propunerilor făcute de 
Karamanlis pentru soluționarea cri
zei, conducerea partidului E.D.A. 
sugerează constituirea unui guvern 
în ciare toate forțele politice șă 
aibă încredere și în care să 
ticipe toate partidele, guvern 
să stabilească condițiile pentru 
fășurarea unor alegeri libere 
pe baza unui sistem proporțional, 
pedepsirea asasinilor deputatului de
mocrat Lambrakis, desființarea or
ganizațiilor paramilitare și alte mă
suri menite să însănătoșească si
tuația politică din Grecia. E.D.A. 
a adresat un apel poporului grea 
să apere și să lărgească primele 
succese obținute în lupta politică 
subliniind că numai lupta comună 
și colaborarea tuturor partidelor și 
organizațiilor democratice din țară 
poate deschide drum spre o schim
bare dorită de majoritatea popo
rului grec.
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Bolivia s-a retras 
din O. S. A.

LA PAZ 13 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

Boliviei a anunțat la 12 iunie că 
Bolivia a hotărît să se retragă din 
Organizația Statelor Americane, ca 
urmare a eșecului acestui organism 
de a reglementa disputa de fron
tieră dintre această țară și Chile. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
ministrul bolivian al afacerilor ex
terne, Felman Velarde, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
că „Organizația Statelor Americane 
a dovedit că este un organism ine
ficace întrucît nu a putut să re
zolve conflictul cu Chile cu 
re la apele rîului Lauca".

Anul trecut, Bolivia și-a 
temporar reprezentanții săi
O.S.A. pentru „a exercita presiuni" 
în această problemă. întrucît O.S.A. 
nu a obținut nici o reglementare, 
cei 20 de reprezentanți bolivieni 
în acest organism urmează să fie 
retrași definitiv.
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Val de represiuni 
în Venezuela

CARACAS 13 (Agerpres).
Autoritățile venezuelene au de

clanșat în întreaga țară un nou val de 
represiuni antidemocratice. Drept 
pretext 
pretinsa 
plot" în 
dintelui 
court. După cum transmite 
pondentul din Caracas al agenției 
France Presse, președintele Betan
court, a anunțat la 12 iunie, în ca. 
drul unei cuvîntări radiodifuzate, că 
a ordonat „arestarea preventivă a 
tuturor membrilor partidului co
munist și ai mișcării revoluționare 
de stînga din întreaga țară".

Potrivit aceleiași agenții, preșe. 
dintele venezuelean a cerut Con
gresului să examineze de urgență 
un proiect de lege guvernamental 
în legătură cu măsurile represive 
împotriva forțelor progresiste din 
țară.

privi-

retras 
din

antidemocratice.
a servit de data aceasta 
descoperire a unui 
vederea asasinării

Venezuelei, Romulo

„com- 
preșe- 
Betan. 
cores-
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