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Huned<x>tfa-Deva Proletari din toate țările, uniți-vă"!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și ai Sfatului popular orășenesc
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Primii au lost constructorii: tă
ind drumuri sinuoase pe coastele 
abrupte ale dealurilor, ei au 
pe culme, la punctul stabilit, 
diat, s-a trecut la defrișarea 
nului, consolidarea malurilor,
najarea de platforme pentru ma
teriale.

Au venit ingineri, proiectanți, 
topografi care după ce au măsu
rat, socotit, au hotărît: aici se va 
construi turna! și anexele puțului 
auxiliar al minei Dîlja. Și din nou, 
constructorii 
cile, pornind 
drum sau cu 
a început să
altădată pustie, un torent de ma
teriale.

Brigada dulgherului Balint Ale
xandru ridica cofraje, iar cea a 
iui Boboc Vasile nu contenea cu
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lup- 
Ieri 

de-a 
sar-

(№ii ptsli plai
bune cocsificabil. Cantitatea 
cărbune special pentru cocs furni
zată siderurgiștilor hunedoreni pes
te sarcinile de plan în perioada tre
cută din acest an se cifrează la 
peste 50 000 tone. Merite deosebite 
la obținerea acestui succes au co
lectivele exploatărilor miniere Lu
peni, Vulcan, Aninoasa și Petrila.
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și-au suflecat mine- J 
la lucru. Pe noul ) 
funicular provizoriu, < 

se reverse pe culmea ?

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

betonarea nici zi nici noapte. Zi
darii conduși de comunistul Ko
vacs Nicolae — cu tot gerul as
pru al iernii trecute — au ridicat 
pe culme casa mașinii de ex
tracție, casa compresoarelor, a 
ventilatoarelor, centrala termică, 
magazii de ciment și ateliere. La 
iei montorii din brigada lui Opriș
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Ispas au avut și ei de lucru pînă 

■[ peste cap : înălțarea turnului pro- 
vizoriu de săpare, montarea siste-
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mului de schip — betonare, a ca
sei de mașini, centralei I 
granicelor de săpare etc., 
denii lui Borotea Iuliu au

> transformatoare, aparataje
1 electrice... iar șeiul de lot

I
rescu și maistrul Hedrich Carol au 
asigurat permanent 
drumarea

•t pricepere lucrările.
1 După o
I peste 8 luni de zile, constructo

rii l.C.M.M.-ului de pe acest șan
tier au ajuns la încheierea lucrări
lor : săptămîna viitoare începe re
cepția 1 Ansamblul de lucrări de 
la puțul auxiliar al minei Dilja 
este gata, pentru fa minerii să 
poată începe săparea puțului.

Și constructorii l.C.M.M.-ului 
vor muta acum tabăra pe < 
culme, începînd munca de pionie
rat pe un nou șantier de construc
ții industriale contribuind la dez-

termice, 
elect ri- 
instalat 
și ii ni!
Turtu-

tehnică,
asistența și 
conducînd

strădanie permanentă

în-
cu

de
!
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•[ voltarea minelor din Valea Jiului.

i își 
altă

trecute, salariații O.C.L. 
industriale Petroșani au 

socotelile cu prima jumă- 
anului îndeplinind planul

trimestrul I al anului cu- 
vîndut populației din Va-
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După îndeplinirea planului pe 
primul semestru cu cinci zile mai 
devreme, minerii din Valea Jiului 
au obținut o nouă victorie în 
ta pentru mai mult cărbune, 
s-a extras din abataje cea 
20 000-a tonă de cărbune peste
cinile de plan la zi din luna iu
nie. Mai mult de jumătate din pro
ducția extrasă peste plan este căr- 

--------------©

Cu planul semestrial îndeplinit
Zilele 

Produse 
încheiat 
tate a
semestrial de desfacere înainte de 
termen. Pînă la data de 25 iunie 
a.c., prin unitățile de desfacere 

O.C.L. Produse industriale s-au vîn
dut populației mărfuri în valoare 
de aproape 2 500 000 lei peste sar
cinile de plan.

La obținerea acestui rezultat și-au 
adus în mod special aportul comu
nistul Florean Florea, responsabi
lul unității de articole de copii 
„Țăndărică" din Petroșani, utemis- 
ta Krautner Elisabeta, vînzătoare 
la același magazin, Fezko Iosif, res
ponsabilul unității de menaj nr. 
62, vînzătoarele Vlădescu Ecaterina, 
Costinaș Maria, Streitfer Margare
ta, Poenar Maria, Nagy Rozalia, 
de la alte unități de desfacere din 
Valea Jiului, precum și utemiste- 
le Davițoiu Maria și Drăguț Elena 
de la magazinele nr. 80, de articole 
sportive din Petroșani.

îndeplinirea planului semestrial 
înainte de ' termen dovedește preo
cuparea întregului colectiv al O.C.L. 
Produse industriale pentru satisfa
cerea cerințelor cumpărătorilor. N11-
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Angajamente realizate
La consfătuirea de 

nută luna trecută în
a Viscozei Lupeni, numeroase mun
citoare și-au luat angajamente con
crete menite să ducă la creșterea 
producției de fire de bună call- 

. tate. Printre acestea s-au aflat Мо
да Veronica, Sinrion Nastasia, Scoro- 
moslei Ana, Cserniska Maria, Pău- 
nescu Maria și altele.

Obișnuite să-și respecte angaja
mentul luat, primele două muncitoa
re au dat în luna iunie 2 432 kg. scu- 
luri și, respectiv, 2 341 kg. sculuri 
depănate, de bună calitate în loc 
de 1 000 kg. sculuri cît s-au anga
jat. Sortăreasa Scoromoslei Ana, 
la fel s-a angajat să sorteze 1 000 
kg. sculuri și a realizat 2 263 de kg.

CONSTANȚA MOLDOVAN
„Viscoza" Lupeni

mai în 
rent s-a 
lea Jiului mobilă care întrece cu
1 100 000 lei valoarea mărfii de a- 
cest fel vîndută în perioada cores-' 
punzătoare din anul trecut. La 
aparate de radio suma realizată prin 
vînzare a fost cu 504 000 iei mai 
mare, la frigidere cu 258 000 lei, la 
mașini de spălat rufe cu 145 000 
lei, fără să mai amintim de arti
colele de confecții, țesături și în
călțăminte la 
multă marfă
2 000 000 lei.

саге s-а vîndut mai 
cu mai bine de

M. AVRAM

PE TEME ACTUALE

producție țl- 
secția a IlI-a
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Turnul puțului de extracție de la mîna Aninoasa.

condiție esențială
- ■

îndeplinirea planului pe brigăzi
pentru creșterea productivității muncii

’•*' j

Colectivul minei Petrila s-a con
vins din proprie experiență că în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
privind creșterea productivității 
muncii presupune asigurarea tutu
ror condițiilor necesare la locurile 
de muncă, pentru a se da. posibili
tate brigăzilor de mineri să lucre
ze cu randament sporit, să extragă 
fiecare în mod ritmic cantitatea de 
cărbune ce i-a fost planificată 
foaia de acord.

De aceea, buna organizare a 
cesului de producție, ridicarea
ficării muncitorilor și maiștrilor, fo
losirea metodelor de muncă înain
tate, 
stîlpi metalici și introducerea
portoarelor blindate pe scară 
în abataje au stat permanent în a- 
tenția conducerii exploatării, 
realizarea acestor obiective, colec
tivul minei noastre a obținut an de 
an succese tot mai mari în pri
vința creșterii productivității mun
cii. Astfel, productivitatea muncii 
a crescut de la 0,667 tone/post cît 
era în anul 1956, la 1,280 tone/post 
în anul 1963 ceea ce reprezintă o 
creștere aproape dublă pe exploata
re. Aceste succese au fost posibile

ing. BOCA OCTAVIAN 
șeiul serviciului muncă 

și salarii mina Petrila

prin

pro- 
cali-

extinderea armării nrixte cu 
trans- 
largă

Prin

..datorită .aplicării la locurile de mun
că a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice și crearea de condi
ții brigăzilor de mineri pentru a-și 
realiza zilnic planul de producție. 
Menționez următoarele măsuri a- 
plicate în acest scop: omogeniza
rea brigăzilor, menținerea stabilă a 
brigăzilor la lucrările în care s-au 
specializat; emiterea foilor de a- 
cord cu 2—3 zile înainte de înce
putul fiecărei luni; organizarea lu
crărilor miniere astfel ca brigăzile 
să lucreze în același loc de muncă 
toată luna ; repartizarea a cîte unui 
inginer sau tehnician să răspundă 
de cîte o brigadă, pe lîngă atribu- 
țiunile de serviciuurmărirea zilni
că prin normatorii de sector a 
realizărilor obținute de brigăzi și 
luarea măsurilor operative de în
dreptare, acolo unde s-au 
deficiențe; popularizarea 
realizărilor obținute de 
evidențiate în întrecerea

Cu toate aceste măsuri luate nu 
s-a reușit ca toate brigăzile să-și 
realizeze sarcinile de plan. Situația 
realizărilor pe primele cinci luni 
ale anului este redată în tabelul 
de mai jos :

proporție de 96,3 
acestei situații sînt 
a muncii în une- 

șefi de brigadă în

unii maiștri și in- 
sprijină brigăzile de 
lipsindu-le de asis- 
necesară rezolvării

constatat 
zilnică a 
brigăzile 

socialistă.

grădinilor

au luat în 
din loca-

nu a luat nici o măsură 
acorda asistemB tehnică 

sau tov. ing. Doczi Lu- 
acelaș sector care: răs-

Luna nr. de brig, 
total

din care 
sub plan %

I 71 16 22,5
II 71 9 12,6

III 71 11 15,5
IV 72 16 22,2

V 75 8 10,7
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Brigada condusă de comunistul Hrițcan Vasile de la sectorul II al minei Uricani s-a specializat 
în lucrări de deschidere și pregătire. Recent, ea a pus la dispoziția sectorului o rezervă de cărbune coc- 
sificabil de circa 65 000 tone.

IN CLIȘEU: Brigadierul Hrițcan Vasile (primul din stînga) împreună cu minerii dm schimbul II 
discutînd asupra unor noi lucrări de deschidere.

Nerealizarea planului de produc
ție de către aceste brigăzi a tăcut 
ca în trimestrul I al anului 1963 
productivitatea muncii să se reali
zeze pe exploatare în proporție de 
99,7 la sută, iar cîștigul mediu al 
muncitorilor în 
la sută. Cauzele 
slaba organizare 
le abataje. Unii
goană după cantitate, au neglijat 
calitatea cărbunelui producînd sur
pări în abataje cum s-a întîmplat 
la abatajele conduse de minerii 
Stăuceanu Gheorghe și Toth loan 
din sectorul II în luna ianuarie sau 
în abatajul brigăzii Ini Buduroiu 
loan în luna mai.

Mai există 
gineri care nu 
care răspund, 
tența tehnică
unor situații dificile ivite la locul 
de muncă sau eliminării slabei or
ganizări existente în brigadă. De 
pildă, brigada lui Jucătoru Gheor
ghe din sectorul I nu și-a realizat 
planul în lunile februarie și apri
lie 1963. Maistrul minier Dobrescu 
Gheorghe care răspunde de aceas
tă brigadă 
pentru a-i 
necesară; 
dovic din
punde de brigada tov. Neagu Ghe
orghe și care nu și-a realizat' pla
nul în lunile februarie și martie 
1963, s-a complăcut în aceeași si
tuație. Acești maiștri trebuie să ia 
exemplu de la maiștrii care se achi- 

cu cinste de sarcini în acțiunea 
sprijinire a brigăzilor. In aceds-

(Continuare in pag. 2-a]

La întreținerea spațiilor verzi
In acțiunea de înfrumusețare a 

orașului Lupeni, comisia de femei 
de la mina Lupeni și-a luat asupra 
ei sarcina de a întreține grădinile 
de flori și spațiile verzi din incinta 
minei. Tot membrele comisiei de fe
mei a sindicatului minei 
păstrare parcul clubului 
litate.

Lucrînd la întreținerea 
de flori, a parcului și spațiilor 
verzi, cele aproape 40 de partici
pante la muncă patriotică au prestat 
mai bine de 800 ore. Numai la ul
tima acțiune întreprinsă Ia parcul

clubului s-au prestat 63 ore de 
muncă la plivitul buruienilor din 
rondurile de flori și la curățirea 
aleelor.

Intre participantele cele mai ac
tive la acțiunile întreprinse de că
tre comisia de femei pentru înfru
musețarea incintei minei și a ora
șului Lupeni se pot aminti lovară- 
șele Mătăsăreanu Mariana, Mucea 
Ana, Fedor Maria, Pîrvu Lidia, Jim- 
borean Ana, Komilves Paraschiva 
Ersek Florica, Kovacs Ida și altele.

DUMITRA C1MPEANU
E. M. Lupeni j



Cuplu seralist fruntaș
zi de muncă 
de la Paro- 
cu mulțumire

Se sfîrșise o nouă 
pentru energeticienii 
Seni. Cu pas domol și 
tn suflet oamenii se întorceau spre 
casele lor. In acest timp însă în 
camera de comandă a termocentra
lei, electricianul de tablou Vlă- 
d&anu Dumitru predase serviciul 

schimbului următor. Era grăbit. La 
poarta de eșire, o tînără blondă, cu 
o mapă de cărți sub braț îl aștepta. 
S-au salutat reciproc și s-au îndrep
tat grăbiți spre casă. Pe drum au 
vorbit despre una despre alta, apoi 
brusc firul discuțiilor s-a între
rupt ca să înceapă din nou în ju
rul celor mai arzătoare probleme 
ale zilei... cum s-ar spune: despre 
teza de la istorie pe care aveau să 
o dea în acea după-amiază și des
pre apropiatul examen de maturita
te. Pentru că amîndoi sînt elevi 
In clasa a XI-а a Școlii medii se
rale din Lupeni. Ei formează cu 
adevărat un cuplu seralist la școa
lă și un cuplu bine sudat în via
ța de familie.

— Trebuie să învățăm „tare", 
Onica ! —у își îndeamnă Vlădianu 
consoarta. Examenul de maturitate 
nu va fi ușor. Ori cum, noi tre
buie să 11 privim cu încredere și 
optimism.

...Acasă, în cartierul Sohodol, tî
năra soție și-a intrat repede în 
atrlbuțiuni. In ziua aceea timpul 
de prînzit a fost redus la jumăta
te. Au mai revăzut odată notițele 
la istorie, apoi... ce va fi, va 
tobuzul local i-a lăsat în 
orașului Lupeni. La doi pași 
se află impunătoarea clădire

fi. Au- 
centrul 
de aici 
a Șcc-

Serbare de sfîrșit de an
Duminică 23 iunie a.c., în toate 

școlile de 8 ani au avut loc ser
bări de sfîrșit de an. Cu acest pri
lej s-au trecut în revistă rezulta
tele obținute de elevi în anul șco
lar care s-a încheiat.

O asemenea serbare a avut loc 
și la noi, la Școala de 8 ani din 
Bănița.

La serbare au participat un mare 
număr de muncitori 
de calcar și țărani 
localitate, părinți ai 
școala noastră. Cu 
situației la învățătură pe anul șco
lar care a trecut, s-a observat că

de la cariera 
muncitori din 
elevilor de la 
ocazia analizei

O seara la biblioteca clubului

♦ 
♦

*
♦
♦

♦

♦ 
♦

♦
♦
*
♦ 
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♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
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A devenit o obișnuință a oame
nilor muncii din Petrila de a frec
venta după orele de lucru biblio
teca clubului din localitate. In- 
tr-una din serile trecute, tinăra bi
bliotecară Catană Ecaterina veni
se cu treizeci de minute mai de
vreme decît indica orarul afișai. 
Imediat au început să sosească 
și primii cititori...

Mai întîi я sosit, salutînd timid 
elevul Petruș Gavrilă care, pe sem
ne, nu demult a prins „gustul" 
cărfilor de povești. La întrebarea 
bibliotecarei a răspuns afirmativ: 
„Da, vreau o carte de povești, cu 
multe poze". Pentru semnatul car- 
totecii tovarășa Catană îl poll 
la o masă. Următorul a fost un 
muncilor de la preparația Petrila

' Oașeui înfățișează ue aspect din sala de lectură a clubului din Petrila. Bibliotecara Catană B-
X caterina (cea din stingă) prezintă unui grup de tineri cfteva din cărțile noi apărute în librării.
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tă acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit maistrul minier Drăghici 
Iosif din sectorul 
de de brigada condusă de tov. 
Laszlo Ștefan. Această brigadă rea
lizează cu regularitate planul în 
proporție de 110—124 la sută. Mais
trul minier Bodenlosz loan din sec
torul IV răspunde de brigada con
dusă de tov. Karda Emerik. El a dat 
un prețios sprijin acestei brigăzi 
ajutînd-o să realizeze planul în

S.
Organizația de 
rul politic al 
pag., 2 lei.

N. MINEI:

Oamenii vin la biblioteca clubu
lui în intervale scurte, cu toate 
că în oraș există 17 biblioteci de 
casă și 12 volante. Unii vin că au 
îndrăgit biblioteca. Ei apreciază
munca bibliotecarei de la club ca 
îndrumător activ, ca un sfătuitor 
în multe probleme.

Catană Ecaterina nu prea are 
timp de vorbă, dar tot ce îți po
vestește îți întărește convingerea 
că tînăra aceasta muncește 
pasiune, cu entuziasm.

Nici să fi un „gestionar" al căr
ților nu e lucru simplu. E vorba 
de peste 17 600 de volume, cărora 
in fiecare trimestru li se adaugă 
altele în rafturile bibliotecii. Se
tea de cunoaștere pătrunde tot mai 
mult în casele

Z» ȘUȘTAC

Iii medii. In clasă, mare agitație 
și... emoții. „Sportivii" făceau pronos
ticuri despre subiectul pe care-1 
vor primi la teză. Intrarea profeso
rului însă, le-a curmat firul discu
țiilor. Subiectul a fost ușor pentru 
tinerii Vlădianu Onica și Vlădia
nu Dumitru. A fost ușor pentru că 
ei s-au pregătit cu conștiinciozitate 
și temeinicie. De astfel, ei se numă
ră printre cei mai buni elevi al 
școli din localitate.

Onica are o deosebită stimă pentru 
șoțul ei, pentru că pe lîngă fap
tul că el este un bun matematician, 
este și evidențiat în procesul de 
producție și în plus de asta este... 
stoperul echipei de fotbal a uzi
nei. Deci... are toate motivele să fie 
mîndră de soțul ei. La rîndul său, 
soțul își apreciază mult tinăra so
ție pentru că și Onica este o elevă 
sîrguincioasă și disciplinată, o gos
podină vrednică și modestă și în 
plus și o talentată artistă amatoare.

Iată așa dar, că acolo unde e- 
xistă bună înțelegere, unde oame
nii gîndesc la fel se poate duce o 
viață frumoasă, fericită, specifică 
timpurilor noastre. Așa sînt și cei 
doi tineri despre care vorbim. Ve- 
niți aici în Valea Jiului de pe me
leaguri diferite — el de pe plaiuri 
moldovene, din apropierea bătrînu- 
lui Iași, iar ea din împrejurimile 
Tg. Jiului — ambii și-a unit idealuri
le într-u&ul singur, și-au contopit 
inimile într-una singură, și-au „sin
cronizat" năzuințele pornind pe 
un singur drum precis în viață: 
munca și învățătura.

D. GHIONEA

în general elevii au obținut rezul
tate bune, străduindu-se să acumu
leze cit mai multe cunoștințe. Pro
centul de promovați la școala noas
tră a fost de 83,5 la sută.

A urmat apoii un scurt program 
artistic dat de elevii școlii, constînd 
din cîntece, recitări, scenete, dan
suri etc. După serbare, părinții e- 
levilor s-au îndreptat spre pajiștea 
de pe deal, unde s-a desfășurat 

tradiționala serbare cîmpenească.

ILARION VERDEȘ 
directorul Școlii de 8 ani din 

Bănița

adus un teanc de cărți ci- 
care le-a împrumutat de

Au ve- 
și tov. 
Gheor- 
respon-

care a 
tite pe 
la bibliotecă. Lăcătușul Stîrc Tra
ian, fiindcă despre el este vorba, 
nu a plecat acasă cu mina goală. 
El a împrumutat de la bibliotecă 
aiie cărți pentru a le citi, 
nit în acea după amiază 
Topor Augustin, Sprîncenat 
ghe, iszlai Mihai și alfi 
sabili de biblioteci de casă pentru 
a schimba cărțile citite de oame
nii muncii din cartierele în care 
locuiesc. Bibliotecara abia pridi
dea să-și servească cititorii, să fa
că operațiile necesare în cartoteci 
și registre. Dar pînă la urmă toți 
care veniseră la bibliotecă au ple
cat mulțumiți.

es- 
u-

Utemistul Mele- 
ca Constantin 
te unul dintre 
cenicii fruntași la 
învățătură și acti
vitatea practică 
din anul II al Șco
lii profesionale din 
Lupeni. El se pre
gătește asiduu să 
devină un bun 

meseriaș, folositor 
societății noastre 
noi. Fotoreporterul 
nostru l-a surprins 
în obiectiv în timp 
ce executa monta
rea unui tablou 
demonstrativ cu 
elementele compo
nente ale unui 
acumulator alcalin.

ШеЦііігн Umili r Mi - mftic Main ийі пиіин ішікіiWHfil sntil
(Urmare din pag. l-a)

III, care răspun-

An apărut în librării
COJOCARU, V. BUDURU: 

bază — conducăto- 
colectiviștilor. 152

Un falit moral
capitalismul. 96 pag., 1,50 lei.

P. Luscalov, Tăurașul. Editura 
tineretului, 64 pagini — 3,50 lei.

Al. Șahighian. întrunirea. Edi
tura tineretului, 28 pagini — 2,50 
lei.

cu

oamenilor muncii

de

an 
in-

proporție de 110 la sută lună 
lună.

Sarcinile de plan pe acest 
au sporit la toți indicii. Pentru
deplinirea lor cu succes, este ne
cesar ca atenția întregului colec
tiv tehnicp-ingineresc de la exploa
tarea noastră să fie îndreptată spre 
asigurarea unor condiții de muncă

Dascălul din cartier
Este profesor de matematică. Ii 

cheamă Toth Elemer și locuiește 
în cartierul fruntaș al orașului Lu- 
peni, Viscoza III. A absolvit școala 
pedagogică în anul 1949, iar pînă 
în 1952 a fost învățător. De atunci 
predă matematică la Școala de 8 
ani nr. 1 din localitate. Tovarășul 
Toth este fiu de miner, poate de 
aceea dovedește atîta răbdare și 
înțelegere față de elevii 

majoritate fii de mineri. De 
profesiunea de dascăl cere 
răbdare. Pedagogia nouă 
foarte mult asupra a ceea 
numește personalitatea copilului. Și 
nu-i ușor să ai în clasă 33 de ele
vi, 33 de căpșoare tinere și tot 

săi în 
altfel, 
multă 

insistă 
ce se

din Petrila. Marea parte din cei 
2 600 de cititori vin cu gustul for
mat, cu pretenții. Nu se mulțumesc 
să împrumute o carte oarecare. 
Sînt cititori printre care pensio
narul Szabo Dionisie, minerii Si
dorov Vasile, Butuza Petru, Căii- 
nescu Tache, Cîrnaru Constantin, 
Budoroiu loan, tinerele Rîza Ana, 
Caiman Paulina, Buliga Filareta, 
Merciu Elena și alții care citesc 
cărți politice, tehnice, de literatură 
universală etc. De altfel ei sînt 
numai cîțiva din cei mai pasionați 
„abonați" ai bibliotecii.

..în acea seară a venit Ia biblio
tecă un nou vizitator. E din sec
torul IV al minei Petrila. Încă 
n-are carlotecă. 1 se completează 
una. E al 971-lea cititor al biblio
tecii înregistrat anul acesta și se 
numește Toma Ivan. In unele sen 
sala de lectură a bibliotecii devine 
aproape neîncăpătoare, pentru citi
torii care vin să răsfoiască o car
te, o revistă sau un ziar. Catană 
Ecaterina este mereu prezentă 
printre ei. Ea le aduce la cunoștin
ță cărfiie noi apărute în librării, 
îi îndeamnă să-și îmbogățească 
bibliotecile personale, lnlr-una din 
serile trecute ea a organizat în 
sala de lectură o seară de poezii 
cu tema: „Poeții noștri slăvesc 
viața nouă" și a ținut recenzia 
romanului „Anii furtunilor". Tot 
prin grija bibliotecarei s-au mai 
organizat diferite concursuri, nu
meroase intîlniri de șah, rummi, 
table etc.

La bibliotecă pot ii întîlnițl 
seară de seară numeroși vlrstnict 
și copii. Ei vin cu plăcere deoa
rece întotdeauna aici găsesc un 
prieten și sfătuitor apropiat, vin 
să se lumineze, să-și îmbogățeas
că cunoștințele spre a 
societății noi pe care 
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II folositor l 
a făurim.

cit mai bune brigăzilor de mineri, 
astfel ca toate să-și realizeze sar
cinile lunare de plan, 
duce în mod nemiiiocii 
productivității muncii și 
mediu al muncitorilor,
nirea cu cinste a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în în
trecere.

Aceasta va 
;a crestei ea 
a cîștigului 
la îndepli-

atîtea personalități. „Oare ce vor 
ajunge acești copii"? Cunoașterea 
profundă a fiecăruia din ei și cana
lizarea aptitudinilor, talentelor lor, 
pe făgașul potrivit cu firea omu
lețului aflat în anii de învățămînt, 
iată ce lucrări minunate are de 
îndeplinit profesorul diriginte de 
clasă.

Profesorul Toth Elemer, s-a bucu
rat împreună cu elevii săi, cu zile 
în urmă, cînd aceștia au absolvit 
clasa a Vil-a. Și parcă i-a fost 
greu să se despartă de ei după ce, 
încă din clasa a V-a le-a fost 
diriginte. Prin legătura pe care a 
ținut-o cu familiile elevilor săi, 
care a fost sudată cu prilejul dis
cuțiilor purtate cu părinții elevi
lor și prin vizitele făcute la domi
ciliu, profesorul Toth Elemer a 
cîștgat dragostea și prețuirea elevi
lor săi. Fiecare din ei i-a destăinuit 
ce ar vrea să devină. Așa e și fi
resc ca dirigintele să afle printre 
primii, de aspirațiile către care nă
zuiesc elevii săi.

Dar zidurilg școlii sînt neincăpă- 
toare pentru munca unui profesor. 
Tovarășul Toth Elemer este și pre
ședintele comitetului de bloc la 
blocul 29, în care locuiește. In 
munca de înfrumusețare a blocului 
și chiar a cartierului, la lucrările 
de amenajare a spațiilor verzi a 
participat efectiv și a sfătuit pe 
colocatarii săi să participe cu toții.

In orele libere profesorul Toth 
Elemer are și ocupații spirituale. 
Ii place deosebit de mult să ci
tească. Și-a format și o bibliotecă 
personală pe care și-o împrospă
tează continuu. Dar nu numai atît, 
profesorul Toth Elemer participă și 
la viața culturală a 
cînd parte din corul 
dicatelor din Lupeni. 
Toth Elemer, dascălul
Viscoza Ш Lupeni.

A.

orașului, fă- 
clubului sin- 
Acesta este 
din cartierul

Simpozion
cerculuiZilele trecute, cursantele 

de croitorie ce funcționează în ca
drul clubului muncitoresc Petrila, 
au încheiat prima parte a cursuri
lor. Cu acest prilej, comitetul femei- 
lor din orașul Petrila, cu concursul 
tovarășelor Fazakaș Lenke, Buliga 
Ileana și altele au prezentat în fața 
cursantelor un simpozion pe tema 
„Viața și opera marelui nostru dra- 
maturg 1. L. Caragiale".

Simpozionul s-a bueurat de mult
succes.

KALMAN MARIA
Petrila
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O analiză care trebuie să dea de gândit
Închiderea anului de învățămînt 

de partid 1962—1963 a constituit 
pentru organizațiile de bază un 
prilej important de analiză, de 
exemplificare concretă a metodelor 
bune- folosite in organizarea și des
fășurarea acestui învățămînt, de 
scoatere în evidență a lipsurilor 
manifestate precum și de căutare 
a măsurilor ce se impun pentru 
remedierea lor. Iată cîteva aspecte 
ce s-au desprins din analiza învăță- 
mi nt ului de partid în cadrul adună
rii generale a organizației de bază 
de la I.P.I.P. Livezeni, ținută in 
ziua de 24 iunie a.c. Analiza a 
scos în evidență cu destulă 
tărie faptul că în anul 1962-63 
învățămîntul de partid s-a des
fășurat în mod defectuos, consti
tuind doar o formalitate, iar semi- 
nariile ținute în cursul anului nu 
și-au atins scopul. Această stare 
de lucruri se ditto reșt e pe de o 
parte slabei frecvente a cur sen Iilor 
(din care cauză multe seminarii au 
fost aminate), iar pe de altă parte 
cursunților care s-au prezentat la 
ședințele de seminarii nepregătiți. 
Astfel, cercul de studiere a Statu
tului P.M.R., condus de tov. Cis- 
maș Ambrozie a ținut doar 6 semi
narii, iar la cercul de studiere a 
Istoriei P.M.R. a cărui propagan
dist a fost tov. Pomană Ilie, s-au 
ținut doar 7 seminarii. La ambele 
forme de învățămînt frecvența abia 
a atins procentajul de 35-40 la sută.

Comuniștii au criticat cu tărie 
poziția pe care s-a situat tov. in- 

•giner Man Gavrilă, care primind 
sarcina să fie propagandist la cer
cul de economie politică, nu a fă
cut nimic pentru a-și duce la în
deplinire această sarcină. Mai mult 
cind în luna aprilie a.c. a fost 
schimbat din munca de propagandist 
nu s-a pregătit decit foarte puți
ne seminarii. De altfel, tov. Man 
chiar la seminariul recapitulativ 
care trebuia să se țină la 19 iunie 
a.c., împreună cu tov. Mocanu 
Alex. și Ghițan Constantin, cursan- 
ți in același cerc, au găsit de cu
viință să-și dea întilnire la restau- 
rantul-grădină „Gambrinus", decît 
să se prezinte la învățămînt. Pe 
drept cuvînt se întreabă comuniștii 
organizației de bază cum poate un 
membru de partid să privească o 
sarcină de partid așa cum a pri- 
Vit-o tov. Man ? Ce exemplu poate 

constitui inginerul Man pentru cei
lalți tovarăși 1

Critici juste au fost aduse și 
celorlalți propagandiști atît în ceea 
ce privește pregătirea lor, cît și 
felului cum s-au achitat de sarcina de 
propagandist. Din cele 16 pregătiri 
ținute in cursul anului la cabinetul 
de partid, tov. Cismaș Ambrozie și 
Pomană Ilie nu au participat decît 
la 5. Se mai poate Vorbi de cali
tatea învățămintului de partid in 
această situație ? Evident că nu. 
Trași la răspundere, au Căutat să 
invoace diferite motive neîntemeia
te. De exemplu, tovarășul Cismas 
printre alte așa zise „motive" a 
afirmat că el nu a participat la 
pregătire întrucit a considerat că 
ea nu ar avea rost, deoarece la 
I.P.I.P. și așa nu se ține învăță
mînt. Ne putem da seama că dacă 
un propagandist își privește în așa 
fel sarcinile, el nu se va putea 
achita de ele.

In discuțiile lor, comuniști ca 
Vulpe Gheorghe, Călinescu Petru, 
Vizei Rudolf, Gybrgy Alexandru 
și alții au scos tn evidență cauzele 
care au dus la manifestarea aces
tor lipsuri. Astfel s-a arătat că 
membrii cercurilor de Învățămînt 
nu au studiat individual, mărginin- 
du-se doar să asculte ceea ce ie 
spuneau propagandiștii iar propa
gandiștii la rîndul lor nu au con
trolat și nici nu au pretins 
curaanțUor să-și facă notițe de 
studiu. Au fost criticate de aseme
nea, atitudini ca ale tov. Nagy Mi
hai, candidat de partid, care în tot 
cursul anului nu a participat la nici 
un seminar, sau atitudinea tov. 
Munteanu Ioan, Ursu Vasile, Aiă- 
mitu Mihai și alți tovarăși care au 
manifestat indiferență față de stu
diu.

A fost scoasă totodată în eviden

-------- e---------

I) sui italie it іеііішше it іиіігкііе
La mina Uriceni se construiește 

în prezent o nouă stație de aeraj. 
Este vorba de stația principală de 
aeraj de la puțul nr. 6. Pînă în 
prezent au fost construite aici ca
sa ventilatoarelor și fundația aces
tora. Urmează ca în curînd să fie 
aduse și instalate două ventilatoa
re puternice de 2 500 m.c. aer/mi

tă ca principală lipsă, poziția pe 
care s-a situat biroul organizației 
de bază, ce s-a complăcut în situa
ția care a existat, netrăgînd le ;ăs- 
pundere pe acei tovarăși care au 
manifestat dezinteres fată de învă- 
tămîntul de partid. De altfel, cum 
putea biroul organizației de bază 
să tragă la răspundere, cînd chiar 
membrii lui nu constituiau exemple; 
Tovarășul Pomană Ilie, responsabil 
cu munca de propagandă în birou, 
nu s-a achitat nici de sarcina de 
propagandist, fără să mai vorbim 
de celelalte sarcini ce-i reveneau 
ca membru al biroului.

Firește, comuniștii au luat po
ziție hotărîtă împotriva acestor lip
suri. Propunerile făcute și adoptate, 
ca hotărîre în adunarea generală 
prevăd ca acei tovarăși care ma
nifestă dezinteres față de învăță- 
mîntul de partid, atît în ce privește 
pregătirea lor cît și prezența la se
minarii, să fie trași la răspundere, 
mergîndu-se pînă la punerea lor 
în discuția adunării generale și 
sancționați pentru faptul că nu-și 
îndeplinesc îndatorirea statutară 
privind ridicarea necontenită a ni
velului politico-ideologic. In felul 
cum au fost puse problemele în 
adunarea generală a comuniștilor 
de la I.P.I.P. și poziția adoptată fa
ță de ele, există posibilitatea ca 
lipsurile grave ce s-au manifestat 
să fie lichidate pentru ca în vii- 
toral an de învățămînt să nu se 
mai repete. Pentru aceasta este 
însă necesar ca biroul organiza
ției de bază să privească cu mai 
mult spirit de răspundere această 
latură a muncii, să fie exemplu de 
urmat și neingăduitor față de orice 
lipsă care s-ar manifesta, să condu
că cu competență învățămîntul de 
partid.

CHERECHEȘ IOAN

nut fiecare. In stație va funcționa 
permanent unul dintre ventilatoare, 
iar cel de-al doilea va fi de rezervă.

Noua stație de ventilatoare de 
la mina Uricani va servi pentru 
aerisirea blocului 5, contribuind Ia 
crearea de condiții tot mai bune de 
muncă pentru mineri în subteran.

NOTĂ
0 SHgestie pentru
I. C. 0. Petroșania

• Gradul de curățenie a unei lo-
• calități oglindește gradul de preo-
• cupare a gospodarilor care se ocu-
• pă cu acest lucru. Gospodarii o- 
4 rașului Petroșani au făcut în a-
• ceasta direcție progrese demne de;
• laudă. Maturatul și stropitul stră-
• zilor și ridicarea la timp a gu- 
’ noaielor menajere, întreținerea ca-
• Halelor de scurgere a apelor, cît
• și interesul pentru îmbunătățirea
• salubrității în fiecare cartier aduc
• cetățenilor bucuriei
• Mai sînt însă și unele lipsuri
• care nu pot fi trecute cu vederea.
• Astfel, în cartierul Aeroport și 4 
J Jiu lipsesc lăzile pentru depozita-
• rea gunoiului, pe străzile Cărbu-
• nelui. Plopilor și Gării se mai gă- 
, sesc depozitate resturi menajere, 
J iar în jurul autogării din Piața
• Victoriei, a blocurilor aflate pe
• strada Constructorului și a unor
• magazine din centrul orașului ful- 
J guiala biletelor de cursă, a bucă-
• ților de ziar și a hîrtiilor de amba-
• laje provoacă de muite luni un as-
• pect urît.
• Dacă în alte orașe întreprinde-
• rile comunale-orășenești au eli

In sprijinul
Valorificarea masei lemnoase ex

ploatate de muncitorii forestieri ne
cesită un sprijin însemnat, eforturi 
mari din parted coloanelor de auto- 
transport care aduc lemnul de la 
gurile de exploatare la gările 
C.F.R. Sectorul I.M.T.F. Petroșani 
a reușit să transporte în luna 
trecută cu 899 tone masă lemnoasă 
mai mult decît prevederile planu
lui.

Nu este deloc ușor să realizezi 
zilnic 133 km, pe drumurile de pă
dure. Și totuși șoferul Arghir 
Gheorghe cu mașina nr. 26 989 
a transportat 1 036 tone de lemn cu 
11 000 tone-kilometrice din gurile 
de exploatare Polatiște, iar Păiuș 
loan cu mașina nr. 26 948 a trans
portat 1 052 tone cu 9 400 tone- 
kilometrice din gurile de exploatare 
Intrejiuri și Dușan. La fel, șoferi ca 
Goia Traian, Șerban Petru, Buciu 
Matei, Vereș Grigore, Barbu Victor, 
Șandru Gheorghe, Lupa Romulus

minat asemenea aspecte prin 'dota- • 
rea blocurilor, a magazinelor și ins- JJ 
tituțiilor cu coșuri acoperite con- J 
fecționate din materiale metalice • 
recuperate, sau confecționate prin • 
contribuția cetățenilor, (vezi cli- * 
șeul alăturat) atunci de ce nu J 
s-ar putea face acest lucru și în • 
Petroșani ? Credem că această su- • 
gestie merită toată atenția din J 
partea conducerii І.С.Ѳ.
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forestierilor
și alții își depășesc planul cu re
gularitate și își întrețin bine mași
nile. Tot în sprijinul muncitorilor 
forestieri, un aport însemnat îl 
prezintă încărcatul și descărcatul 
mecanic. Acum, am început să fim 
dotați cu autoremorci, autoîncărcă- 
toare care transportă bușteni de 6— 
12 m. lungime. In această direcție, 
șoferii Pîntecaru Ilie și Coch Ghe
orghe, lucrînd pe autoremorci de 
8 tone, au reușit în luna mai să 
încarce și să descarce mecanizat 
între 400—750 m.c. bușteni,

Strîns legat de exploatarea îu 
bune condițiuni a mijloacelor de 
transport mecanizat, un sprijin im
portant îl constituie munca сц trac
toarele UTB și AGRIP. In prezent 
cri acestea se efectuează scosul 
materialului din pădure, și apropia
tul lui la rămpile, de încărcare înlo- 
cuindu-se un număr important de 
atelaje și mînă de lucru.ee încărcau 
prețul de cost al lemnului exploa
tat. .

ROADELE 
CREȘTERII VITEZEI 

DE AVANSARE
Minerii sectorului V al plinei 

Lonea, îndrumați de organizația de 
partid au înscris multe realizări 
pe graficul întrecerii. De la în
ceputul anului și pînă în prezent 
ei au extras aproape 6 000 tone de 
cărbune pește plan, au obținut o 
productivitate medie ce depășește 
cu 186 kg. căibune/post pe cea 
planificată, iar la prețul de cost 
pe primele cinci luni s-au realizat 
economii In valoare de 281 797 lei.

In vederea obținerii unor ran
damente sporite în abatajele secto
rului, s-a pus accentul pe 
ganizarea temeinică a muncii, 
îolosirea metodelor avansate 
lucru și creșterea vitezelor de 
vansare in abatajele cameră. Bri
găzile miniere cum șîn! cele con
duse de Danciu Moise și Petric 
Simion aplică în acest scop iniția
tiva ,,două cimpuri extrase pe aripă 
Și 
In 
au 
te 
ile 
avansare de 193,5 m., 
Petric 183,5 metri. Brigăzile condu
se de cei doi mineri își organi
zează temeinic irecare operație de 
lucru. Toate schimburile din briga
dă își Încheie ciclul de lucrări pre
văzute și nu întimpină greutăți din . trngind uneori randamente chiar 
cauza aprovizionării. Schimbul gă
sește ortul armat, vatra podită 
pfnă ia front și craterul prelun
git. In această situație se trece 
imediat ta periorarea găurilor, de 
către 1—2 mineri, iar ceilalți pre
gătesc materialul necesar susține-

ог
ре 
de
a-

schimb din abatajele cameră", 
acest fel, brigăzile respective 
obținut avansări medii de pes- 
750 m. pe lună. In luna apn- 
brigada lui Danciu a atins o 

iar cea i> lui

>>' И

Cărbunele 
pușcat di- 
pe crater, 

este prote-

r ii. Perforarea
găuritor se iace 
cu perforatoare 
pneumatice rota
tive, 
este 
rect 
care 
jat de o poditu- 
ră. In acest fel, 
operația de în
cărcate se scur
tează mult, iar 
minerii depun 
un efort fizic 
scăzut. După ce 
se armează iron.

se pușcă 
nou, a- 

se încarcă 
se armează 

tul, 
din 
poi 
și iar
și podește. Deci 
schimbul următor 
ciul în bune condiții. In abatajele 
conduse de Petric Simlon și Dan
ciu Motse susținerea se tace cu 
armare mixtă. Muncind astfel res
pectivele brigăzi au reușit să ob
țină în medie în perioada ce a 
trecut din acest an randamente 
mai mari decît cele planificate cu 
peste l,i00 tone pe post, ele a- 

poale iealiza ci-

de peste 8 tone de cărbune pe 
pos.'.

La creșterea vitezelor de avan
sare in 

Lonea a 
rea tund 
iuctăriie

abatajeie sectorului V 
mai contribuit Indepllni- 
de lună a pianului Ia 

de pregătiri. Prin aceas

■f

■ '

Șeful sectorului V, Rebedea T. cu maistrul miner Vraciu M. și normatorul Fa-
zacaș I. stabilind împreună noi măsuri tehnico-organizatorice pentru sporirea vitezei de 
avansare în abatajele sectorului.

ta s-a asigurat linia de front ne
cesară, precum și o rezerva. Ca 
urmare, în ultimele 5 luni s-a ob
ținut pe. sector o avansare medie 
lunară în abatajele cameră de 
706,2 m, iață de 72 m. planificat. 
Sporirea vitezelor de avansare a 
contribuit in mare măsură la ridi
carea productivității muncii pe sec
tor. In același timp, vitezele mari 
de avansare au permis reducerea 
consumului de material lemnos ne
cesar susținerii suplimentate și în
treținerii abatajului. La reducerea 
acestui consum au mai contribuit 
extinderea armării mixte și loto- 
sirea rațională a materialului lem
nos. Consumul de lemn De mia de
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tone de cărbune extrase din abata
jele sectorului V a fos» moi mic 
decît cel prevăzut în primele cinci 
luni ale anului cii 3,4 m.c. rezul- 
tînd o economie de lemn de 257 
m.c.

Minerii din sectorul V al minei 
Lonea au cîștigat experiența pre
țioasă că prin sporirea vitezelor 
de avansare impulsionează crește 
rea productivității muncii, creiază 
premisele îndeplinirii exemplate a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor și sînt hotărîți să muncească 
tot ia fel și în semestru! Ii al a- 
nului pentru a ocupa un loc. de 
frunte în întrecerea pentru mai 
mult cărbune.

ȘT. EKART
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Realizările puteau fi și mai bune 
dacă diferitele căi de transport ar 
fi mai bine întreținute. Printre a- 
cestea se numără șoseaua Uri

cani — Cîmpu lui Neag, podețele 
de intrare în drumurile forestiere 
aparținînd întreprinderii de trans
port Sebeș, căile pe care circulă 
și tractoarele sondorilor etc. Tot
odată, o contribuție importantă la 
îmbunătățirea transportului de lemn 
poate da și întreprinderea forestie
ră Petroșani printr-o mai bună or
ganizare și folosire a suprafețelor 
de descărcare din depozitele finale 
din gara mică — Petroșani, Live
zeni și Lupeni. Astfel, la gara mică 
— Petroșani, între depozitul Com- 
petrol și șosea, cu un buldozer se 
pot nivela gropile existente, iar ba
raca folosită în trecut ca sală de aștep. 
tare se poate demonta. Prin această, 
s-ar reduce timpul de staționare a ma
șinilor la descărcare, s-ar crea spa

țiu mai mare pentru depozitarea 
cantităților sporite de lemn trans
portate de la gurile de exploatare.

TUDOR ALEXANDRU
șeful sectorului I.M.T.F. — Pe

troșani

Casa de Economii 
și Consemnați uni 

Face cunoscut ci 
pentru a participa la tra*  
gerea la sorți pentru tri
mestrul III 1963 a librete
lor й economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autotu
risme, depunătorii pot de
pune sau completa suma 
necesară participării ia 
tragere pînă la 29 ним 

a. c. inclusiv.

lucru.ee
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Lucrările Congresului Mondial al femeilor
MOSCOVA 27 (Agerpres).
In dimineața zilei de 27 iunie 

și-au început ședințele cele șase 
comisii formate la Congresul Mon
dial al Femeilor.

Comisia „Lupta pentru dreptul 
femeilor în societate și în familie" 
își desfășoară lucrările în sala co
loanelor a Casei sindicatelor so
vietice. La ședință au luat parte a- 
proximativ 250 de femei reprezen
tante ale diferitelor țări și conti
nente. Ea a fost deschisă de pre
ședinta Hanna Bokko (Ungaria).

Au luat cuvîntul reprezentante 
ale femeilor din Japonia și Nigeria.

Reprezentantele femeilor din 
R. P. Romînă, Maria Groza și Sta
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Continuă acfiunile „Comitetului 
celor

LONDRA 27 (Agerpres).
in ciuda faptului că poliția lon

doneză a confiscat zilele acestea 
în mod samavolnic planurile Co
mitetului celor 100", cunoscută or
ganizație britanică de luptă împo
triva înarmării nucleare, referitoa
re la organizarea la sfîrșitul aces
tei săptămîni a unui marș de pro
test în fața centrului britanic de 
pregătire a armelor bacteriologice 
de la Porton, conducerea acestei 
organizații a anunțat că marșul va 
avea totuși loc.

Acord comercial încheiat între Cuba 
și Uruguay

MONTEVIDEO 27 (Agerpres).
Agenția Associated Press, citind 

declarația unui purtător de cuvînt 
al guvernului Uruguayan, relatea
ză că tratativele comerciale purtate 
între guvernele Cubei și Urugua- 
yului au dus la încheierea unui a- 
cord în cadrul căruia Cuba va li

Katanga de est — o nouă provincie 
a Congoului

LEOPOLD VILLE 27 (Agerpres).
Parlamentul congolez a adoptat 

marți o lege cu privire la crearea 
provinciei Katanga de est, conto
pind o serie de districte ale Ka- 
tangăi de sud și trei districte din 
Katanga de nord. După cum se știe, 
recent, parlamentul a creat provin-
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Un nou val de arestări 
Sud-Africanăîn Republica

PRETORIA 27 (Agerpres).
Ziua de 26 iunie, ziua indepen

denței Republicii Sud-Africane, a 
fost marcată în acestă țară, potrivit 
agenției Associated Press, printr-un 
nou val de arestări. In ultimele 48 
de ore care au precedat această 
zi, autoritățile rasiste au arestat 
43 de persoane, în majoritate a- 
fricani. Printre aceștia se află soția, 
fiul, precum și rude și prieteni ale

A fost lansat un nou satelit 
spion american

NEW YORK 27 (Agerpres).
La 26 iunie, de la baza de avia

ție Vandenburg a fost lansat un 
nou satelit secret american. In eo- 
municatul forțelor militare aeriene 
din S.U.A. nu se spune decît că 
satelitul a fost plasat pe orbită cu 
ajutorul unei rachete combinate 

„Thor-Agena".
Agenția United Press Internațio

nal își exprimă părerea că satelitul 
aparține .tipului „Discoverer", adică 
„familiei" de sateliți-spioni. 

na Drăgoi, au sprijinit proiectul 
de rezoluție prezentat de F.D.I.F.

La Palatul Congreselor din Krem
lin și-a început lucrările comisia 
„Femeile în lupta pentru pace, de 
zarmare și prietenie între popoare". 
Au luat cuvîntul reprezentantele 
femeilor din Cehoslovacia, Finlan
da, Afganistan, Izrael, Algeria, 
S.U.A., India.

In cadrul lucrărilor comisiei, to
varășa Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor 

din R. P. Romînă, a prezentat pro
punerile formulate de delegația ro
mînă în ședința din 25 iunie a con
gresului.

La Universitatea din Moscova

Alarmate de hotărîrea fermă a 
luptătorilor împotriva armei nuclea
re, autoritățile britanice au trecut 
la contramăsuri. După cum relatea
ză la 27 iunie ziarul „The Daily 
Sketch", peste 2 000 de soldați au 
fost puși în stare de alarmă și 
transportați la laboratoarele de la 
Porton, în jurul cărora au fost ri
dicate baraje înalte de sîrmă ghim
pată pentru a împiedica o eventua
lă pătrundere a manifestanților.

©------------

vra Uruguayului o însemnată can
titate de zahăr și va primi în 
schimb carne, cereale și alte pro
duse. Purtătorul de cuvînt a pre
cizat că transporturile comerciale 
dintre cele două țări vor fi efec
tuate de nave sub pavilion grec și 
britanic. 

Canada va obține arma nucleară 
americană

și-a început lucrările comisia „Lup
ta femeilor pentru independență! na
țională". Au luat cuvîntul reprezen
tantele femeilor din Camerun, Por
tugalia, India, Uzbekistan, R. P. 
Chineză', Japonia și Vietnamul de 
sud.

La casa prieteniei cu popoarele 
țărilor străine a avut loc ședința 
comisiei „Sănătatea, educația și 
instruirea copiilor și tineretului". 
Au luat cuvîntul reprezentantele 
femeilor din R.F.G., Republica Sud- 
Afrioană, Portugalia, Spania, Indo
nezia, Turkmenia, Algeria, Gambia, 
Finlanda, Marii Britanii.

Reprezentanta R. P‘. Romîne, Ve
ronica Cărăușan, a propus inclu
derea în rezoluție a măsurilor pen
tru educarea tineretului în spiritul 
păcii și prieteniei între popoare.

In dimineața zilei de 28 iunie, 
comisiile Congresului își vor conti
nua lucrările, iar în după-amiaza 
aceleiași zile delegatele se vor în
truni într-o ședință plenară.

HARKOV. — La uzina construc
toare de mașini de transport din 
Harkov a fost construit un nou tip 
de locomotivă Diesel de 3 000 Cp, 
care este foarte economicoasă și ra
pidă. Ea este cu două tone mai u- 
șoară decît locomotivele similare 
fabricate în serie și consumă cu 9 
la sută mai puțin combustibil pe 
cal-putere-oră.

TOKIO. — Adunarea prefectu- 
rală din Kioto a adoptat cu majo
ritate covîrșitoare de voturi o re
zoluție de protest împotriva folo
sirii porturilor japoneze de către 
submarinele atomice americane și 
a staționării îh Japonia a avioane
lor de bombardament „F-105" înzes
trate cu arma nucleară.

BUENOS AIRES. — Agenția As
sociated Press anunță că la 26 iu
nie toate școlile elementare și me
dii din Argentina au fost închise 
ca urmare a unei greve de 24 de ore 
declarată de 270 000 învățători și 
profesori în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor.

HAGA. ■— Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, liderul frac
țiunii parlamentare a Partidului po
pular catolic, de Kort, care fusese 
însărcinat cu formarea noului gu
vern olandez, a dat publicității o 
declarație în care a făcut cunoscut 
că renunță la formarea noului gu
vern.

SEUL. — La 27 iunie, guvernul 
sud-coreean a anunțat că în urma 
ploilor torențiale care au căzut în 
ultimele opt zile asupra regiuni
lor de sud ale țării și-au pierdut 
viața 186 de persoane, iar alte 176 
au fost rănite.

Circa 62 000 de persoane au ră
mas fără adăpost sau au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. 
Pagubele pricinuite de aceste ca-
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In căutarea epavei submarinului 
nuclear „Thresher"

NEW YORK 27 (Agerpres).
La 26 iunie batiscaful „Trieste" 

a efectuat o nouă coborîre în cău
tarea epavei submarinului nuclear 
american „Thresher". Cu toate că

Arma nucleară va fi pusă sub con
trol american.

Această declarație confirmă fap
tul că guvernul Pearson nu ține 
seama de voința poporului cana
dian, care a luat atitudine fermă 
împotriva amplasării armei nuclea
re americane pe teritoriul Canadei.

S.U.A. intensifică războiul chimic 
în Vietnamul de sud

SAIG0N 27 (Agerpres).
Agenția de presă a patrioților 

sud-vietnamezi „Eliberarea" rela
tează că în primele zile ale lunii 
iunie, avioane americane au împrăș
tiat din nou în regiunile dens po
pulate ale provinciei Ka-Mau sub
stanțe chimice toxice. In urma a- 
cestei acțiuni au avut de suferit 
sute de oameni, printre care femei, 
copii și bătrîni.

------------ ©------------

Președintele Kennedy a sosit în Irlanda
DUBLIN 27 (Agerpres)
La 26 iunie, John Kennedy, pre

ședintele S.U.A., a sosit la Dublin 
într-o vizită oficială. Pe aeropor
tul din Dublin Kennedy a fost în
tâmpinat de De Valera, președinte
le Irlandei, și de primul ministru, 
Lemass. In timpul vizitei sale în Ir
landa, președintele S.U.A. va între-

Jamități au fost evaluate la apro
ximativ 7 milioane lire sterline.

TEL AVIV. — La 26 iunie, Knes- 
setul (parlamentul) israelian a a- 
cordat votul de încredere noului 
guvern format de primul ministru 
Levi Eșkol.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, premierul Eșkol a arătat 
că noul cabinet va continua poli
tica promovată de fostul guvern 
Ben Gurion.

ROMA. — La 26 iunie, demo- 
crat-creștinul Brunetto Ducci a fost 
ales președinte al Camerei Deputa- 
ților a parlamentului italian, în 
locul lui Leone, care exercită ac
tualmente funcțiile de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Italiei.

TOKIO. — Congresul ordinar al 
Sindicatului lucrătorilor din tele
comunicații din Japonia, care își 
desfășoară lucrările în orașul Szn- 
dai a adoptat în unanimitate o re
zoluție de protest împotriva tran
sformării Japoniei într-o bază a- 
tomică a S.U.A.

Participanții la congres au cerut 
guvernului să renunțe la intenția 
de a acorda Pentagonului dreptul 
de a amplasa în porturile Japoniei 
submarine atomice americane.

REYKJAVIK. — In orașul Aku- 
reyri, în nordul Islandei, a luat 
sfîrșit conferința de două zile a 
participanțiilor la . expedițiile islan- 
dezo-norvegiano-sovietice care au 
avut loc în mai-iunie a.c. pentru 
cercetarea în comun a părții de 
nord a Oceanului Atlantic. La 
conferință a fost făcut bilanțul ac
tivității comune și au fost gene
ralizate materialele culese. Cerce
tările efectuate au o mare însem
nătate pentru sporirea pescuitului 
de scrumbii în regiunea Islandei 
și în partea de nord a Oceanului 
Atlantic.

cercetările continuă să rămînă in
fructuoase, comandantul batiscafu- 
lui a anunțat că aparatul sonar al 
navei a reperat, miercuri după- 
amiază, un obiectiv avînd o lun
gime de aproximativ 20 metri. A- 
cest obiect se află la aproximativ 
50 metri de „Trieste", însă în ob
scuritatea de pe fundul oceanului, 
reflectoarele batiscafului nu au reu
șit să-1 lumineze. Comandantul ba
tiscafului a declarat că nu este în 
măsură să precizeze dacă este vorba 
de epava submarinului, mențio- 
nînd, însă, totodată, că obiectul se 
află în regiunea unde au fost gă
site cele mai multe resturi ale epa
vei lui „Thresher".

Potrivit postului de radio „Eli
berarea", începînd de la mijlocul 
lunii februarie și pînă la începutul 
lunii mai, avioane americane au 
împrăștiat de șapte ori substanțe 
chimice toxice asupra diferitelor 

regiuni din Vietnamul de sud, care 
au provocat mari pierderi mate
riale poulației locale.

prinde o călătorie prin țară și va 
purta tratative cu guvernul irlan
dez.

După părerea observatorilor po
litici irlandezi, în cadrul acestor 
tratative vor fi abordate probleme
le privind relațiile comerciale irlan- 
dezo-anrericane, N.A.T.O. și situa
ția politică economică din Europa 
occidentală.

In dimineața zilei de 27 iunie, 
președintele Kennedy a avut o în
trevedere de o jumătate de oră cu 
Sean Lemass, primul ministru it- 
landez.

— Ѳ----

Dean Rusk la Londra
LONDRA 27 (Agerpres).
Miercuri seara a sosit la Londra 

secretarul de stat Dean Rusk 
pentru întrevederi cu lordul Home, 
ministrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii. Cei doi demnitari ur
mează să discute o serie de pro
bleme care vor face obiectul 

întâlnirii de la sfîrșitul săptămînii 
dintre președintele Kennedy și pre
mierul britanic Macmillan.

PRQ6RAM DE RADIO
29 iunie

PROGRAMUL I. 7,10 Jocuri popu
lare, 8,00 Sumarul presei centrale, 
8,06 Prelucrări și suite corale interpre
tate de amatori, 8,30 Dansuri simfoni
ce, 9,25 Soliști și orchestre de muzică 

populară din diferite orașe ale țării. 
10,30 Muzică ușoară, 11,31 Muzică 
populară din Ardeal, 12,30 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară, 14,00 
Concert de prînz, 15,00 Din muzica 
popoarelor, 15,30 Valsuri interpreta
te de fanfară 16,00 Cîntă soprana 
Agata Druzescu, 16,15 Vorbește 
Moscova!, 17,10 Piese de estradă 
interpretate la vioară, 18,00 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură, 19,20 
Fragmente din opera „Don Juan" 
de Mozart, 20,10 Seară de dans cu 
Horia Șerbănescu și Radu Zahares- 
cu, 21,00 Cîntece, joc și voie bună 
— program de muzică populară, 
21,25 Melodii îndrăgite de ascultă
tori, 22,25 Muzcă uișoară de Ni- 
colae Chirculescu. PROGRAMUL II.
10.10 „Pe litoral" — muzică ușoa
ră, 11,00 Cîntece pionierești, 12,05 
Muzică ușoară romînească, 13,00 
Muzică populară interpretată de 
Ana Pacatiuș, Dumitru Zamfira și 
Toni Iordache, 13,30 Concert dis
tractiv, 14,35 Muzică de estradă,
15,32 Melodii populare sovietice

16.10 Arii și duete comice din ope
rete, 17,30 însemnări de reporter 
19,40 Canțonete interpretate de Ni- 
colae Herlea, 20,00 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 21,10 Mu 
zică de dans interpretată de orches
tra de estradă a Radiotele.viziuu.. 
2^00 Program de romanțe»»
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CINEMATOGRAFE
29 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE I 
Cumpără-ți un balon; Al SAHIA < 
Turneul veseliei; LONEA: Lanter< 
na cu amintiri; VULCAN : Omu. 
cu obiectivul; LUPENI: Cîinele
sălbatic Dingo; BARBATEN1 : Că
luțul cocoșat; UR1CAN1 ; Ultima 
bătălie.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. RepubllaU nr. 56 TeL interurban 322, automat 269. Tiparul: „6 August" Petroșani

cia Lualaba din câteva alte districte 
ale Kataugăi.

Observatorii consideră că aceste 
hotărîri ale Parlamentului congo- 
lez, care desființează de fapt pro
vincia Katanga de sud în care 

Chombe era „președinte" dă o lo
vitură puternică politicii șecesioniș- 
tilor katanghezi.

lui Walter Sisulu secretarul ge
neral al partidului Congresul Na
țional African, interzis de către au
toritățile rasiste în anul 1960. A- 
cesta a reușit, potrivit agențiilor 
de presă, să evadeze în timp ce 
aștepta să fie judecat.

Arestările au fost efeetuate în 
virtutea legii reacționare adoptate 
de către Parlamentul sud-african 
la începutul lunii mai care, după 
cum se știe, dă dreptul poliției de 
a deține în stare de arest fără ju
decată timp de 90 de zile persoane 
acuzate de a participa la lupta îm
potriva segregației rasiale. In pre
zent, în baza acestei legi sînt ares
tate circa 150 de persoane.

OTTAWA 27 (Agerpres).
Primul ministru al Canadei, L. 

Pearson, a făcut cunoscut în Ca
mera Comunelor că în curînd va fi 
semnat un acord între Canada și 
S.UA, potrivit căruia Canada va 
obține arma nucleară americană.

S.UA

